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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1-  زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده 
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 50/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى و اداره راه و شهرسازى استان اصفهان تحویل قیر تخصیصى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/5/10 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/11 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/5/28 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 147- 5- 97 مورخ: 1397/02/25 شوراى محترم 
اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به اجاره قسمتى از پارکینگ شبانه روزى متعلق 
به شهردارى وزوان واقع در شــرق جاده ترانزیتى اصفهان تهران و جنب پمپ بنزین به 
شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت شرایط شرکت 
در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3569/ش مورخ 96/12/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى حفر چاه جذبى سطح شهر را با 
مبلغ اولیه 2/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى با یستى در ساعات ادارى به 
واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ 97/05/07 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اســالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین تجارى شماره 34 از تفکیکى سبزبخت- نقدى (فاز2) واقع در خیابان 
امام خمینى(ره) را به مساحت 48 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

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

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

آگهى مناقصه 

آگهى مزایده نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت اول)

آگهى مزایده (نوبت دوم)

 محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان
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ارائه کتاب هاى مینى مال صوتى در 
شبکه حمل و نقل عمومى

ساعت کار ادارات در اصفهان هم تغییر کرد
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خالق «شهرزاد» 
زندگى پروین اعتصامى را 

روایت مى کند

سارق اجاره اى به دام افتاد

سوداگرى مرگ 
به بهانه تجارت و 
پرداخت دیه براى برگزارى 5

جشن در اصفهان
 از علما مجوز 
گرفته شود

آیت ا... مهدوى خواستار شد
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سرپرست کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: ایجاد کتاب هاى صوتى مینى مال از 
داستان هاى کوتاه را مدنظر قرار داده ایم که در شبکه حمل و نقل عمومى اصفهان 

به مردم ارائه مى شود.
امیر هالکویى با اشاره به اینکه در کنار اعتقاد به حفظ و ارائه کتاب به شکل سنتى در 

کتابخانه ها، اداره کل کتابخانه هاى استان در زمینه کتاب هاى دیجیتال و صوتى...

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى در 
اولین جشنواره چادرهاى آســمانى و تجلیل از 
چهره هاى برتر عفاف و حجاب، اظهار کرد: اگر 
بانوان حجاب خود را رعایت کننــد مورد آزار و 

اذیت واقع نمى شوند. 
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پایان قطعى هاى برق؛ شاید پایان قطعى هاى برق؛ شاید 22 هفته دیگر هفته دیگر
12

 از امروز و همزمان با گرم ترشدن هوا؛

«کاله قرمزى» جمعه ها 
روانه آنتن مى شود

درخشش یک ایرانى در مسابقات فرمول 3 اروپا 
این هفته گروهى از استعدادهاى جوان اتومبیلرانى در هلند مسابقه خواهند داد و در میان آنها یک جوان ایرانى 

االصل با کالهى منقش به پرچم ایران نیز حضور دارد. 
راند چهارم مســابقات مهم و جالب توجه فرمول 3 اروپا با حضور یک استعداد جوان و تازه ایرانى در پیست 
زاندفورت هلند برگزار خواهد شد. کیوان سورى، راننده 18 ســاله ایرانى االصل که در راند سوم مسابقات 

فرمول 3 اروپا نیز روى سکو رفت، حاال نگاه هاى زیادى را به خود جلب کرده است.
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چاپ دوم چاپ اول 

چاپ دوم

موقعیت مغازه و شماره مغازهمبلغ اجارهردیف
قسمتى از پارکینگ شبانه روزى شهردارى12/500/000

حمید عشقى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

مجید صفارى- شهردار بادرود

 على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر
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رکورد تاریخ مصرف برق کشــور روز چهارشنبه گذشته 
با ثبت پیک لحظه اى 57 هزار و 97 مگاوات شکســت 
و وزارت نیرو هشــدار داد که زنگ خطر خاموشى هاى 
سراسرى به صدا درآمده است. وزارت نیرو با ارائه گزارشى 
اعالم کرد: همچنان پیک مصرف بــه رکوردزنى هاى 
بى ســابقه خود ادامه مى دهد و شــبکه برق کشور را در 

وضعیت بحرانى قرار داده است. 
افزایش استفاده بخش هاى مختلف از جمله سیستم هاى 
سرمایشــى که بخش اعظمى از پیک مصرف برق را به 
خود اختصاص داده است باعث شده تا در روزهاى گرم 
تیرماه امسال شرایط به گونه اى رقم بخورد که مصرف 

برق کشور وارد کانال هشــدار دهنده 57 هزار مگاوات 
شود. طبق اعالم وزارت نیرو، با توجه به اینکه توان تولید 
برق تابستان امسال 58 هزار مگاوات است و بخش قابل 
توجهى از توان تولید نیروگاه هاى برق آبى به دلیل افت 
بى ســابقه بارندگى ها کاهش یافته است طبیعتًا با ادامه 
چنین روندى امکان بروز دوباره تجربه ناگوار اردیبهشت 
ماه سال 80 براى شبکه برق کشور دور از انتظار نخواهد 
بود. در مقطع زمانى یاد شده با رشد یکباره مصرف برق 
کشــور بیش از میزان توان تولید انرژى شــرایطى رقم 
خورد که شبکه برق کشور دچار فروپاشى شد و خاموشى 

سراسرى کشور را فرا گرفت.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ســاز کشــور گفت: براى 
ایمن سازى و ســاخت مدارس جدید به 40 هزار میلیارد 

تومان نیاز است. 
محمدرضا حافظى اظهار کرد: بنده دو ســال گذشــته 
در کنگره یونســکو در ژاپن حضور داشتم. در جمع آنها 
اعالم کردم با قلک هاى 200 تومانــى دانش آموزان از 
اسالمشهر جنوب تهران، مدرسه مهرورزان کوچک را 
احداث کردیم و در استان گلستان نیز 126 هزار و 112 
قلک بین دانش آموزان توزیــع کردیم و 125 هزار قلک 
بازگشت که محتواى قلک ها، حداکثر 25 هزار تومان و 

حداقل 200 تومان بود.

رئیس جامعــه خیریــن مدرسه ســاز کشــور گفت: 
دانش آموزى که در قلکش 200 تومــان پول بود براى 
اینکه جلوى دوستانش خجالت نکشد، مابقى قلک را با 
فلز و سنگ پر کرده بود اما من در مقابل دوربین تلویزیون 
گفتم ارزش این 200 تومان از کمک هاى برخى خیرین 
باالتر اســت چراکه آن خیرین، بخشــى از مال خود را 
بخشیده اند اما این دانش آموزان هر چه داشتند، بخشیدند.

حافظى با بیان اینکه براى ایمن سازى و ساخت مدارس 
جدید به 40 هزار میلیارد تومان نیاز است، افزود: امیدواریم 
همه دانش آموزان کشور در این مســیر پر خیر و برکت 

مدرسه سازى با قلک هاى خود وارد شوند.

زنگ خطر خاموشى هاى 
سراسرى به صدا درآمد

40 هزار میلیارد تومان پول 
مى خواهیم، قلک ها وارد شوند

اعتراض فوتبالى-سیاسى 
 دیده بان ایـران| روزنامه «جمهورى اسالمى» 
در ستون خبر ویژه شماره روز پنج شنبه اش نوشت: 
صداوسیما در برنامه هایى که به مناسبت جام جهانى 
فوتبـال در حـال پخش دارد بـه معرفى کشـورهاى 
حاضر در این جام مى پردازد. در یکى از این برنامه ها 
که بـه معرفـى کشـور انگلسـتان پرداخـت، ضمن 
استفاده از کارشناسـان به شدت سیاسـى و جناحى، 
مطالـب اغراق آمیزى نیز گفته شـد، از جملـه اینکه 
در سال هاى گذشته و در بیمارستان هاى انگلستان 
بیـش از چهارهزار نفر بـه علت خـوددارى کارکنان 
بیمارستان ها از دادن آب خوردن به بیماران مرده اند! 
به نظر مى رسد صداوسیما با این روش اطالع رسانى 
نه تنها چیزى به دست نخواهد آورد، بلکه مخاطبان 

خود را نیز از دست خواهد داد.

جرم «سلطان سکه» چیست؟
 اعتمادآنالین|  یحیى کمالى پور، عضو هیئت 
رئیسـه کمیسـیون حقوقى و قضائى مجلس درباره 
عنـوان مجرمانـه اى که مى تـوان براى «سـلطان 
سـکه» متصور شـد بیـان کـرد: از نظـر قانونى در 
صورتى که سـوابق و وضعیت این فرد نشـان دهد 
که وى با سـوء نیت این سـکه ها را خریدارى کرده 
مى توان عنوان مجرمان اخالل در نظام اقتصادى را 
متصور شد. اما اگر فقط این موضوع جنبه اقتصادى 
داشته باشـد و شـخص به دنبال سـود بوده باشد و 
به دنبال اخـالل در نظـام اقتصـادى نبـوده در آن 
زمـان موضوع تفـاوت دارد. شـاید بتـوان تحصیل 
مال نامشـروع را براى وى متصور بود که البته این 

موضوع هم محل بحث دارد.

صادرات برق، دروغ است
 ایرنا| استاندار آذربایجان شرقى صادرات برق ایران به 
ارمنستان را خبر دروغ فضاى مجازى عنوان کرد و گفت: 
کدام عقل بیدار و منصف مى پذیرد که در این فصل از سال 

و افزایش مصرف برق، ایران اقدام به صادرات کند.

اصرار شوراى شهر
 خبرآنالیـن| بنیـاد تعـاون سـپاه پاسـداران 
در اطالعیـه اى هرگونـه بدهـى بـه شـهردارى 
تهـران را تکذیب کـرد ولى اعضاى شـوراى شـهر 
مى گوینـد طبق حسابرسـى هایـى که انجام شـده 
شـرکت هاى وابسـته به بنیاد تعاون، 4500 میلیارد 
تومان بدهى دارند. محسـن هاشمى، رئیس شوراى 
شـهر تهران به رسـانه ها توصیه مى کند در فضاى 
غیرسیاسى اجازه دهند تا شـهردارى پایتخت، طلب 
خود را از شـرکت هاى وابسـته به بنیاد تعاون سـپاه 

پاسداران زنده کند. 

جنگ اقتصادى را باور ندارند
 اعتمـاد آنالیـن| حسـینعلى حاجـى دلیگانى، 
نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
با اشاره به جلسه غیر علنى هفته پیش مجلس که به 
مسائل اقتصادى اختصاص داشـت، گفت: احساس 
کردیم که دولت برنامه ارائه نمى کند بلکه یکسـرى 
توجیهاتى را مطرح مى کند و یکسـرى توصیه هایى 
را براى مردم دارد اما خودش عامل نیست. دولت اگر 
مى گوید فشـار اقتصادى وجـود دارد باید از خودش 
شـروع کند اما اینطور نیسـت. در حال حاضر شـاهد 
بریز و بپاش هاى فراوانى در مجموعه  دسـتگاه هاى 
دولتى و مجلس هسـتیم. دولت هنوز بـاور ندارد که 

جنگ اقتصادى شکل گرفته است.

فرارهاى میلیاردى 
 فارس| معاون پژوهش، برنامه ریزى و امور بین الملل 
سـازمان امور مالیاتى درباره فرار مالیاتـى گفت: ما هم در 
بخش اشخاص حقوقى و هم مشـاغل و هم در برخى از 
فعالیت هاى ثبت نشده یا کارت بازرگانى فرار مالیاتى داریم 

که حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

خبرخوان
QEEN چگونه از چشم افتاد

 جام جم آنالیــن| دبیر کارگروه ساماندهى 
مد و لباس وزارت ارشــاد گفت: دو ســه تا برنامه 
تلویزیونى طنز همچون برنامــه «دورهمى»، به 
مخاطبان نشــان داد که برخى از پوشــش هاى 
خاصى که امروزه توسط برخى از بانوان به عنوان 
پوشش استفاده مى شود در قاموس چندین نسل 
قبلى او هم رایج نبوده اســت. با بررسى هایى که 
انجام دادیم بعد از پخش این برنامه ها تب استفاده از 
 QEEN/ADD) مانتوهاى غربى که شایع بود

ME/KING) تا اندازه زیادى فروکش کرد.

200 میلیون در چند شب 
 میزان| هادى رحمانى، نوازنده و آهنگســاز 
موسیقى گفت: حمایت از گروه موسیقى در سبک 
کارى من به جوك و رؤیا شبیه است اما از طرفى در 
عرصه موسیقى پاپ صداهاى مختلف خوانندگان 
با شــعرهاى سطحى مختلف شــنیده مى شود و 
طى چندین شب دو میلیارد فروش مى  کند و 200 

میلیون به خواننده مى رسد.

راهنمایان خاص گردشگرى
 چمدان| مدیرکل دفتــر مطالعات و آموزش 
گردشگرى مى گوید: در حال تغییر فرایند آموزش 
راهنماى تور هســتیم. براى نمونه در دوره هاى 
مربوط به راهنمایان گردشگرى سالمت، دانش  
آموختگان پزشکى و پیراپزشکى، براى راهنماى 
گردشگرى کشاورزى، دانش آموختگان این حوزه، 
براى گردشگرى مذهبى، دانش آموختگان علوم 
دینى، فلسفه، الهیات و علوم قرآنى  و... مى توانند در 
دوره هاى جدید راهنمایان به صورت تخصصى تر 

شرکت کنند.

فردا اوج گرماست
 ایرنا| مسعود حقیقت مدیر کل پایش سازمان 
هواشناسى کشور، از افزایش 2 درجه اى دماى هوا 
در اوایل هفته جارى خبرداد و گفت: اوج افزایش 

دماى هوا روز یک شنبه خواهد بود.

30سال تا 100 میلیون
 تابناك| مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتى 
و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه در 
مسائل جمعیتى باید صریح بود و وضع حال چنانکه 
گفته مى شود تیره و تار نیست، گفت: جمعیت کشور 

در سه دهه آینده به صد میلیون نفر مى رسد.

استفاده ابزارى؟!
 میزان| رئیس فدراســیون بولینگ، بیلیارد و 
بولس در خصوص شــایعات مطرح شده پیرامون 
انتصاب مهران مدیرى به عنــوان رئیس کمیته 
هنرمندان فدراسیون بولینگ و استفاده ابزارى از او 
براى جمع آورى رأى در انتخابات آتى ریاست این 
فدراسیون گفت: نزدیک انتخابات است و هرکسى 
دوست دارد برداشت شخصى خود را داشته باشد، 
حضور مهران مدیرى ربطى به انتخابات ندارد و من 

به دنبال استفاده ابزارى از این ماجرا نیستم.

عاشقان پالستیک! 
 پانا| محمد حیدرى، فعال محیط زیست گفت: 
هر فرد در کشــور به طور متوسط روزانه سه کیسه 
پالستیکى را وارد محیط زیست مى کند و مصرف 
پالستیک در ایران سه برابر بیشتر از میزان مصرف 
جهانى است. حیدرى درباره چرایى آمارى که ایران را 
یکى از ده کشور نخست در زمینه مصرف پالستیک 
معرفى کرده اســت،گفت: ایران یکــى از عمده 
تولیدکنندگان مواد پالستیکى محسوب مى شود 
و مهمترین دلیل آن هم قیمت اندك کیســه هاى 

پالستیکى در مقایسه با کیسه هاى پارچه اى است.

نماینده اصفهان در مجلس خبــرگان رهبرى در اولین 
جشنواره چادرهاى آســمانى و تجلیل از چهره هاى برتر 
عفاف و حجــاب، اظهار کرد: اگر بانــوان حجاب خود را 

رعایت کنند مورد آزار و اذیت واقع نمى شوند. 
به گزارش  ایسنا، آیت ا... ابوالحسن مهدوى با بیان اینکه 
در پوشــش ایران قبل از دین اسالم پارچه تمام قد مانند 
چادر وجود داشــته اســت، گفت: چادر مخصوص دین 
اسالم نیســت و زنان ایرانى قبل از اسالم پوشش کامل 
داشته اند و حتى زنان منطقه سیبرى نیز از حجاب سخت 

برخوردار هستند.
آیت ا... مهدوى افزود:  مهم این اســت که دشمن شکل 
اســتفاده از نفوذ نرم را مى داند و با تأثیر بر ذهن جوانان و 

دختران ایرانى آهسته چادر را از سر آنها بر مى دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان خاطرنشــان 
کرد: در یکى از پروتکل هاى سازمان سیا دستورى مبنى 
بر مبارزه با عفاف و حجاب آمده است که هشت نکته در 
آن وجود دارد و دشمن این نکات را امروزه در جامعه ایران 

در خصوص زنان پیاده کرده است.

آیت ا... مهدوى با اشــاره به اینکه بیگانگان هنگامى که 
خواستند نظام اسالمى را در «اندلس» نابود کنند از زنان 
شروع کردند، تصریح کرد: امروز اسپانیا با سبقه اسالمى 
یک خاطره تلخ را همراه خود دارد و در این کشور به دلیل 

اینکه مرجعیت دینى با هدایت ولى فقیه وجود نداشــت 
دشــمن به راحتى توانســت در آن نفوذ کند. اما جامعه 
اسالمى ایران با هدایت ولى فقیه و رهبر فرزانه آن اداره 

مى شود و ایشان اجازه نفوذ به بیگانگان را نمى دهند.

وى با بیان اینکه نفوذ از طرق مختلف در جامعه ایران به 
وجود مى آید، گفت: وضعیت فرهنگ حجاب هر ساله بدتر 
مى شود و مسئولیت مبارزه با نفوذ بخشى از آن بر عهده 
روحانیون است، اما تمام جامعه در این راه باید کمک کنند. 
وى با بیان اینکه براى برگزارى جشــن ها باید از علما و 
مراجع استان اصفهان مجوز گرفته شود، تصریح کرد: اگر 
در سطح شهر جشنى بخواهد برگزار شود باید با اجازه علما، 
دادستانى، اداره ارشاد کل استان اصفهان و نیروى انتظامى 
باشد. در اجتماع مردم براى تماشاى مسابقه فوتبال در کوه 
صفه صحنه هاى نامناسبى مشاهده شد و در برگزارى این 
مراسم از هیچکدام از علما مجوز گرفته نشده است. علما 
مخالف شادى نیستند، اما شادى باید عقالنى باشد و در 

جامعه ترویج فساد نکند.
این عضو مجلس خبرگان رهبرى با بیان اینکه پوشش 
فقط مخصوص بانوان نیست، اظهار کرد: درباره حجاب 
بانوان، دین اســالم به چند نکته توجه دارد که شــامل 
نپوشیدن لباس هاى چسبان، نداشــتن آرایش و رعایت 

پوشش کامل است و حتى از عطر هم نباید استفاده شود.

آیت ا... مهدوى خواستار شد

براى برگزارى جشن در اصفهان
 از علما مجوز گرفته شود

مدیر خدمات پس از فروش شــرکت داتیس خودرو از 
صاحبین خودروهاى ســوارى ولوو خواســت تا جهت 
عیب یابى رایگان خودروهاى خود تا پایان تابستان به 
نمایندگى مرکزى داتیس خودرو در تهران و به زودى با 

راه اندازى دیگر نمایندگى هاى این شرکت در استان ها 
مراجعه کنند. وى همچنین از ولووسواران خواست براى 
هماهنگى هاى الزم و نوبت دهى، با شماره تلفن 1852 

تماس حاصل کنند. 
مدیر خدمات پس از فــروش داتیس خــودرو افزود: 
ولووســواران مى توانند خودروهاى خود را توسط این 

شرکت گارانتى کرده و از خدمات پس از فروش داتیس 
خودرو به صورت ویژه استفاده کنند. 

الزم به ذکر اســت داتیــس خودرو خــود نمایندگى 
انحصارى برند هایکو در ایران است و تاکنون توانسته 
با باالترین ســطح کیفیت خدمات ولوو در کشــور به 

ولووسواران عرضه نماید.

قابل توجه ولووسواران

کازینوى ما و کازینوى آنها 
به روایت روزنامه «جوان»

نصف جهان اولین شــخصیت مشــهورى کــه عنوان 
«قمارخانه» را روى مســابقات پیش بینى صدا وسیما 
گذاشــت، تهمینه میالنى، کارگردان سینما بود. او طى 
یادداشــتى که در فضاى مجازى منتشــر کرد از جمله 
نوشــت: «کازینویى به نام صداوســیما؛ این روزها به 
هر شبکه از شبکه هاى صداوســیما که سرکشى کنید، 
انواع و اقسام قرعه کشى ها را مى توانید مشاهده کنید.» 
احتماًال منظور او از به کار بردن این واژه، مسابقات پیش 
بینى است که این روزها به بهانه برگزارى مسابقات جام 

جهانى از تلویزیون پخش مى شود. 
اما روز پنج شــنبه براى دومیــن بــار از واژه قمارخانه 
براى مسابقات تلویزیون اســتفاده شد و این بار روزنامه 
اصولگراى «جوان» در گزارش مفصلــى که تیتر اول 
آن شــماره هم بود، از «قمارخانه اى به وســعت همه 
قرعه کشى هاى صدا و ســیما!» یاد کرد. جوان نوشت: 
«این قمارخانه همیشه باز است! تنها کافى است به سراغ 
کنترل بروید و تلویزیون را روشــن کنید تا به کازینوى 
همیشه فعال رسانه ملى وارد شــوید. اینجا هم درست 
شبیه دیگر قمارخانه ها و ســاختار هاى شرط بندى... در 
جریان قمارى که قرعه کشــى نامیده مى شود، شرکت 
مى کنید تا در نهایت شرکت هایى برنده شوند که اسپانسر 
برنامه هاى تلویزیونى اند و به مدد قمار با شــانس شما 
میلیارد ها تومان سود به جیب مى زنند و شما را در توهم 

برنده شدن... پیش مى برند.»
این روزنامه آنگاه ضمن اشــاره به یک نمونه از این نوع 
مســابقات نوشــت: «یکى از نمونه هاى بارز این ماجرا 
شرکت در مسابقات پیامکى است که تحت عنوان حمایت 
از تیم ملى 5000 تومان از شــرکت کننده کسر مى کند 
تا بعد ها او را در قرعه کشــى شــرکت دهد یا مسابقاتى 
که روزانه پانصد ششــصد تومان هزینه دارد و پایانش 
هزینه اى بى فایده در قبض موبایل اســت! تنها تفاوت 
التارى در کشور هاى دیگر و این قمارخانه رسانه ملى در 
آن است که مؤسسات التارى در غرب معموًال با فروش 
بلیت هاى یک دالرى به مشتریان، کل مبلغ جمع آورى 
شده را پس از کسر مالیات و چند درصد سود و پورسانت 
مؤسسات و شــاید هم یکى دو درصد براى خیریه ها، به 
«تنها» برنده التارى مى دهند، امــا در این قمارخانه ها 
فقط یک یا چند 206 به برنده ها مى دهند و باقى مبلغ که 
گاهى بالغ بر چند میلیارد مى شود به جیب اسپانسر برنامه 

تلویزیونى مى رود!»

سرنوشت تلخ عمارتى که از 
موشک جان سالم به در برد

عمارت روزنامه «اطالعات» به عنوان قدیمى ترین روزنامه در 
حال انتشار ایران در حال تخریب تدریجى است، روزنامه اى که 

در عصر 19 تیر 1305 پا به عرصه مطبوعات گذاشت.
مدیریت روزنامه «اطالعات» در سال 1371 تصمیم گرفت، 
ساختمان جدیدى در خیابان نفت جنوبى، میرداماد بنا کند و این 
عمارت در مبعث سال 1379 افتتاح شد و ساختمان هاى قدیمى 
تخلیه شد. ساختمان ده طبقه توسط شــهردارى خریدارى 
و مرمت شد، اما ســاختمان قدیمى و تاریخى که در خیابان 
خیام قرار داشت و متعلق به تعاونى مؤسسه «اطالعات» بود، 
مالکیتش حفظ شد. این عمارت در 25 مرداد ماه سال 1384 
با عنوان ساختمان روزنامه «اطالعات» در فهرست آثار ملى 
کشور به ثبت رسید اما این پایان ماجرا نبود. ساختمان مدتى 
به عنوان انبار روزنامه ها و مجالت برگشتى مورد استفاده قرار 
گرفت. مدتى در تیتر خبرها بود که این عمارت به عنوان موزه 
روزنامه «اطالعات» تبدیل خواهد شــد. بعد از آن خبرهایى 
مبنى بر تبدیل ساختمان به موزه مطبوعات کشور مطرح شد. در 
سال هاى موشکباران نیز، موشکى در 50 مترى این ساختمان 
اصابت کرد که ترکشى از موشک به ساختمان ده طبقه برخورد 
کرد و عمارت تاریخى جان سالم به در برد. در طوفانى هم که 
در 12 خرداد سال 1393 در شهر تهران رخ داد، سقف کاذبى 
که در ساختمان شمالى این عمارت به صورت غیرمجاز نصب 
شده بود، از جا کنده و خوشبختانه در کف خیابان خیام سقوط 
کرد و باز این عمارت از خطر تخریب مصون ماند. در 25 مهر 
1394 جرثقیل نصب شده بر روى ساختمان ده طبقه قدیمى 
روزنامه «اطالعات» سقوط کرد، سقوطى که هر لحظه امکان 
تخریب عمارت تاریخى روزنامه «اطالعات» که در شرق این 
عمارت قرار داشت بیشتر مى کرد. در حال حاضر این عمارت دچار 
ترك هاى بسیار، ریختگى سقف ها، نم زدگى جدارها و تخریب 
گچبرى هاست، عمارتى که از موشــک و طوفان و سقوط 
جرثقیل جان سالم به در برده در آستانه تخریب تدریجى است. 

پروانه معصومى، بازیگر فیلم هاى «رگبار»، «کالغ» و 
«گل هاى داودى» در گفتگویى به مناسبت هفته عفاف 
و حجاب از وضعیت حجاب بازیگران زن در سینما انتقاد 
کرده و نبودن حجاب صحیح در فیلم هاى سینمایى را 
«دردآور» دانسته است. این بازیگر باسابقه که دو زمستان 
سال گذشته هم از اظهار نظر لیال حاتمى در جشنواره فیلم 
برلین درباره اعتراض هاى داخل ایران انتقاد کرده بود، 
در گفتگو با ســینماپرس از وضعیت حجاب در سینما و 
تلویزیون سخن گفته است. بخش هایى از صحبت هاى 

او را بخوانید:
«من بسیار متأســفم که باید بگویم امروزه ما در سینما 
دیگر مسئله اى به اسم عفاف و حجاب نداریم! قبل از 
انقالب اسالمى شرایط زمانه طورى ایجاب مى کرد که 
بسیارى از هنرمندان مجبور به بى حجابى بودند و علیرغم 
میلشان براى گذران زندگى بدون حجاب جلوى دوربین 
ظاهر مى شدند اما با وقوع انقالب اسالمى سینماى ما 
سینمایى شد که قرار بود در آن مبانى اسالمى مد نظر 

قرار داشــته باشد. خوشــبختانه تلویزیون طى تمامى 
سال هاى پس از انقالب اسالمى عملکرد بسیار مناسبى 
در این زمینه داشــته و خطوط قرمز را به خوبى رعایت 
مى کند و مسئوالن آن هرگز اجازه نداده اند تا بى حجابى 
و بى عفتى در تلویزیون جایى داشته باشد اما متأسفانه 
سینما مانند تلویزیون رفتار نکرده است. این بسیار دردآور 
اســت که ما در سینماى کشورمان نشــانى از حجاب 
صحیح و اصولى نمى بینیم؛ تصویرى که امروز از جامعه 
ما به جهان مخابره مى شود مطابق با عنوان جمهورى 

اسالمى ایران نیست.

نصف جهــان در روزهاى گذشته، انتقادهاى فراوانى 
از تیراژ اندك و میزان مجله هاى برگشــتى مؤسسه 
«همشهرى»، صورت گرفته که با واکنش خبرنگاران 
و نویســندگان این مجموعه رو به رو شــده است. 
ویدئوهایــى هم از تجمــع خبرنــگاران مجالت 
«همشهرى» منتشــر شــده که از اعتراض آنها به 
عدم پرداخت چندماهه مطالباتشان حکایت دارد. کار 
به جایى رسیده که مدتى بعد از تعطیل شدن چندین 
نشریه این مؤسسه، حاال حتى نشریات سابقاً پرتیراژى 
مانند «همشــهرى جوان» نیز در آســتانه تعطیلى 
کامل قرار گرفته اند. احســان ناظم بکایى یکى از 
قدیمى ترین نویسندگان مجله «همشهرى جوان» 
اســت که به تازگى در صفحه شخصى اش مطلبى 
درباره این مجله نوشته است. حال و روز این روزهاى 

«همشهرى» را به نقل از ناظم بکایى بخوانید:
«"برید تو این مدت ببینید تو تپ سى بهتره کار کنین 
یا اسنپ." این توصیه یکى از اساتید روزنامه نگارى 
مستقر در مؤسسه "همشهرى" به ماست. مؤسسه 
"همشــهرى" به مجالت زیر مجموعه اش فرصت 

داده تا پایان تابستان، فروششــان را باال ببرند و اال 
تعطیل کنند. در قراردادى که هنوز بسته نشده، حدود 
25 درصد از هزینه تولید، کم خواهد شد. ضمن اینکه 
هنوز هزینه تولید مجالت در بهار هم پرداخت نشده. 
با این وضع و با همراهى تحریریه و فنى، "همشهرى 
جوان" بعد از یک هفته وقفه، منتشر شد. انتشارى که 
به آخرین آواز قو مى ماند اما مؤسسه با توزیع ناقص 
در یک شنبه هفته اى که دوشنبه اش هم تعطیل بود، 
افزایش ناگهانى 2000 تومانى مجله و کاهش کیفیت 
چاپ، عمًال عزمش را براى براندازى مجالت نشان 
داد. واقعًا توقع دارند مجله اى که گرانش مى کنند، 
چاپ و توزیع اش را به اختالل مى کشــند، حقوق و 
هزینه تحریریه و فنى اش را نمى دهند، سانسورش را 
تشدید مى کنند و آگهى و اشتراك برایش نمى گیرند، 
نه تنها افت نکند بلکه افزایش فروش هم داشــته 
باشد؟ اگر مسئوالن پیشین "همشهرى"، سیاست 
تحویل خزانه خالى داشتند، مسئوالن فعلى، سیاست 
شان، زمین سوخته است. با این آینده نگرى مسئوالن 

فعلى، راهى نیست جز اسنپ و تپ سى.»

در سینماى کشورمان نشانى از حجاب صحیح نیست

خبرنگاران «همشهرى» در اندیشه مسافرکشى! 



فرهنگفرهنگ 03033265 سال  پانزدهمشنبه  23 تیر  ماه   1397

تاریخ اکران دو فیلــم پربازیگر ســینماى ایران 
اعالم شد. در طول ســاخته شدن این دو فیلم، 
بازى پرویز پرســتویى و حمیــد فرخ نژاد 
تحسین هایى را به دنبال داشت. حاال به 
نظر مى رسد فقط چند ماهى تا دیدن 
این دو ستاره محبوب بر پرده 

باقى مانده است.  

«دختر شیطان» 
آبان  دوم  نیمــه 

اکران مى شود
در حالى که فیلمبردارى 
شــیطان»  «دختــر 
به کارگردانى قربــان محمدپور چنــد ماه پیش 
در هندوســتان به پایان رســید، زمــان اکران و 
پخش کننــده این فیلم ســینمایى اعالم شــد. 
حمید فرخ نــژاد و محمدرضا شــریفى نیا از جمله 

بازیگران ایرانى این فیلم هستند. محمدپور پیش 
از این «سالم بمبئى» را ساخته بود که با استقبال 

مخاطبان در زمان اکران روبه رو شد.
طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده قرار اســت

«دختر شیطان» نیمه دوم آبان در سینماهاى ایران 
اکران شود و فیلمیران پخش این فیلم را بر عهده 
گرفته اســت. با ادامه مراحل فنى فیلم سینمایى 
«دختر شــیطان» به کارگردانى قربان محمدپور 
این روزها «دلشاد شیخ»، آهنگساز هندى، ساخت 
شــش ترانه براى کلیپ هاى «دختر شیطان» را 

آغاز کرده است.
قــرار اســت «ســونو نیــگام» و «آریجیــت 
ســینک»، دو خواننــده سرشــناس هنــدى 
دو ترانــه از شــش ترانــه «دختر شــیطان» را 
بخواننــد. همچنین قربان محمدپــور کارگردان 
و تهیه کننــده «دختر شــیطان» بــه زودى به 
چین مى رود تــا براى اکران فیلمــش در چین با 

کمپانى هاى چینى وارد مذاکره شود.

«لس آنجلس-تهران» مرداد یا مهر 
اکران مى شود

پــس از آنکه کمــدى «لــس آنجلس-تهران» 
نتوانست به عنوان یکى از فیلم هاى اکران نوروز به 
نمایش درآید، تینا پاکروان، کارگردان و تهیه کننده 
این فیلم از اکران احتمال آخرین ساخته سینمایى اش 

در مرداد یا مهر ماه امسال خبر داده است.
پرویز پرستویى، مهناز افشــار، گوهر خیراندیش، 
شیرین یزدان بخش، زهیر یارى، بانیپال شومون، 
برایان للى، امى گواورا، جســى ننســى؛ با معرفى 
ژوبین رهبر و با هنرمندى ماهایا پطروســیان در 
«لس آنجلس- تهران» به ایفاى نقش مى پردازند.

این فیلم ســینمایى در ایران و آ مریکا فیلمبردارى 
شــده و تهیه کنندگى آن را تینا پاکروان بر عهده 

دارد.

مهدى روشــن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 
سیما درباره وضعیت ســریال هاى در حال ساخت و در 
حال نگارش تلویزیون گفت: متأســفانه اوضاع طنز در 
تلویزیون خوب نیست و اکثر افرادى که در حوزه طنز کار 
مى کنند در حال حاضر در سینما کار مى کنند. از طرفى به 
دلیل مشکالت مالى برخى از کارهاى طنز از جمله ساخت 

«فوق لیسانسه ها» هم به تعویق افتاد.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما با اشاره به شرایط 
مالى نامناسب در تلویزیون گفت: متأسفانه نگارش ها به 
دلیل وضعیت پرداخت به کندى انجام مى شود. او درباره  
حضور طنازان مطرح در تلویزیون از جمله رضا عطاران نیز 
اظهار کرد: چندین بار با ایشان مذاکره کردیم اما ایشان در 

سینما مشغول هستند.

مرتضى میرباقرى، معاون سیما خبر ساخت سریال طنز 
90 قسمتى مهران مدیرى را به تازگى اعالم کرده است. 

به گفته  وى این مجموعه در حال نگارش است.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما هم درباره  جزئیات 
ساخت ســریال مهران مدیرى نیز توضیح داد: مذاکرات 
اولیه این سریال در سیمافیلم صورت گرفته است و این 
سریال در حال حاضر در حد همان مرحله مذاکرات اولیه 

است اما پخش آن از شبکه 3 سیما خواهد بود.
روشن روان درباره ساخت «فوق لیسانسه ها» نیز گفت: این 
سریال در حال نگارش است و همانطور که پیش از این هم 
گفته شد در پاییز امسال کلید خواهد خورد. پیش از این در 
فصل یک و 2 چون همزمان نوشته مى شد کار به سختى 
پیش مى رفت اما در حال حاضر تالش مى کنیم بخشى از 

نگارش آماده شود.
او در ادامه درباره به تعویق افتادن ساخت مجموعه طنز 
«فوق لیسانســه ها» اظهار کرد: برخى از کارهاى طنز 
از جمله ساخت «فوق لیسانســه ها» به دلیل مشکالت 
مالى به تعویق افتاد. اگر مشــکل مالى نداشتیم «فوق 
لیسانسه ها» را پس از جام جهانى روى آنتن داشتیم منتها 

ما هنوز «لیسانسه ها 2» را هم تسویه نکردیم.
مهــدى روشــن روان در پایان دربــاره اینکــه پس از 
بازى هاى جام جهانى شــبکه 3 چه ســریالى را پخش 
خواهند کرد، اظهار کرد: باید دید وضعیت چگونه اســت 
و هنوز مشخص نشده  که چه سریالى قرار است به روى 
آنتن برود اما متأسفانه وضعیت سریال طنز در تلویزیون 

خوب نیست.

روایت جدیدى از زندگى پروین اعتصامى 
تبدیل به فیلم مى شود.

فیلم سینمایى با عنوان موقت «پروین» 
درباره زندگى پروین اعتصامى تا پایان امسال تولید خواهد 

شد.
فیلمنامه این فیلم توســط نغمه ثمینى، نمایشنامه نویس 
و فیلمنامه نویــس ســینماى ایــران کــه پیــش از این 

مجموعه «شهرزاد» را نوشته اســت در حال نگارش است 
و قرار اســت در این فیلم روایت جدید از زندگى این شاعره به 

نمایش گذاشته شود.
 روایتى متفاوت با دیدگاه هاى رسمى و رایج و به اصطالح مدرسه اى.

بر اســاس گفته نغمه ثمینى، نویســنده این فیلمنامــه،  پروین اعتصامى 
شــاعرى اســت که در زیر ســایه خوانش هاى رســمى گم شــده است 
و شــاید آنچــه بیــش از اشــعار پرویــن اهمیت داشــته باشــد، نحوه

 زندگى اوست. زنى که با جسارت پاى شعر ایســتاد و راه را براى آیندگان 
گشود.

به گزارش روابط عمومى این فیلم، سفارش دهنده و مدیر این پروژه 
شهنام شهباززاده اســت که به تازگى با یکى از کارگردانان سینماى 
ایران براى تولیــد این اثر وارد مذاکره شــده و بــه توافق اولیه

 رسیده  اند.

«خزه» رقم مى خورد..اولین تجربه همکارى اش بــا منوچهر هادى در فیلم آقاخانى در این فیلم قطعى شــده بود. سعید آقاخانى پیش از این حضور ســاره بیات، بهرام افشارى و سعید فیلم پرفروش «آینه بغل»، در فیلم «خزه» رقم بخورد.منوچهر هادى بعد از سریال پرمخاطب «عاشقانه» و در فیلم قطعى شده تا ســومین تجربه همکارى اش با محمدرضا گلزار جدیدترین بازیگرى است که حضورش بازیگران فیلم هستند تا فیلمبردارى به  زودى آغاز شود. پیش آغاز شــده و گروه این روزها مشــغول انتخاب «خزه» بــه تهیه کنندگــى على ســرتیپى از مدتى پیش تولید فیلــم جدید منوچهر هادى بــا نام موقت 
 

به ایفاى نقش مى پردازند.
این فیلم در اصل قرار بود که در 21 ژوئن 2019 منتشر شود ولى در 26 اکتبر 2016 تاریخ انتشار فیلم به 15 
ژوئن 2018 انتقال پیدا کرد و قرار شد به جاى این انتقال، انیمیشن داستان «اسباب بازى 4» در سال 2019 

منتشر شود که در واقع به همین دلیل اکران داستان «اسباب بازى 4» عقب ماند.
«والت دیزنى پیکچرز» و «پیکسار»  به صورت مشترك تولید این انیمیشن را بر عهده داشته و پخش آن 

بر عهده استودیو سینمایى والت دیزنى است.

انیمیشن «شگفت انگیزان 2» توانست رکورد فروش انیمیشن جهان که تاکنون در دستان انیمیشن «در 
جستجوى دورى» بود را بشکند.

«شگفت انگیزان 2» تا به امروز در گیشه جهانى به فروشــى معادل 780 میلیون دالر دست پیدا کرده 
است. رکورد قبلى فروش انیمیشن متعلق به انیمیشن «در جستجورى دورى» با مبلغى معادل 486 

میلیون دالر بود. 
«شگفت انگیزان» هم اکنون چهارمین محصول ســینمایى پرفروش جهان در سال 

2018 محسوب مى شود.
«شــگفت انگیزان» فیلمى در ســبک انیمیشــن رایانه اى، ســه بعدى، 
ابرقهرمانى از جمله انیمیشن هایى اســت که نسخه اول آن با استقبال و 
فروش فوق العاده اى همراه بود. در این قسمت آقاى شگفت انگیز به
 همراه «هلن پــار» در کنار یکدیگــر جهان را از نابــودى نجات 

مى دهند.
«هالى هانتر» در نقش «هلن پار»، «ســاموئل ال جکســون» 
در نقــش «فروزونــه»، «کریــگ نلســون»، «ســارا ووول» 
و «هاك میلنــر» از جمله بازیگرانى هســتند کــه در این فیلم 

فرخ نژاد و پرستویى با فیلم هاى 
جدید در راه هستند

آخرین خبر از 
«لیسانسه ها 3» 
و سریال 
مهران مدیرى

مجموعه «کاله قرمزى 97» و عروسک هاى 
دوست داشتنى آن از دیروز جمعه 22 تیر به 

صورت هفتگى روانه آنتن شد.
مجموعه «کاله قرمزى 97» با عروسک هاى 
جدیدى از جمله «پیشى جان»، «موشى جان»، 

«داداش گلم»، «خونه بغلى» و اتفاقات جذاب 
به مخاطبان و  دوســتداران این مجموعه در 
نوروز 97 تقدیم شد و قسمت هاى جدید آن 
نیز در اعیاد و مناســبت هاى پیش رو پخش 

خواهد شد.

ایــن مجموعــه کارى از گروه کــودك و 
نوجوان بــه تهیه کنندگى حمید مدرســى، 
کارگردانــى و اجــراى ایرج طهماســب 
جمعه ها ســاعت 21 مهمان خانه مخاطبان 

مى شود.

«کاله قرمزى» جمعه ها روانه آنتن مى شود

و
س به گزارش روابط عمومى این فیلم،
شهنام شهباززاده اســت که به تازگ
ایران براى تولیــد این اثر وارد م

 رسیده  اند.

«خزه» رقم مى خور

محمدرضا گلزار 
وارد «خزه» شدند و سعید آقاخانى هم 

عتصامى

وین» 
یان امسال تولید خواهد 

مینى، نمایشنامه نویس 
ـران کــه پیــش از این 

ـت در حال نگارش است 
دید از زندگىاین شاعره به

خالق «شهرزاد»
 زندگى پروین اعتصامى را 

روایت مى کند

تاریخ اکران دو فیلــم پربازیگر ســینماى ایران 
اعالم شد. در طول ســاخته شدن این دو فیلم، 
حمیــد فرخ نژاد پرســتویى و بازى پرویز

تحسین هایى را به دنبال داشت. حاال به 
نظر مى رسد فقط چند ماهى تا دیدن

این دو ستاره محبوب بر پرده 
باقىمانده است.  

«دختر شیطان»
آبان  دوم  نیمــه 

اکران مى شود
در حالى که فیلمبردارى
شــیطان» «دختــر 

به کارگردانى قربــان محمدپور چنــد ماه پیش 
در هندوســتان به پایان رســید، زمــان اکران و 
پخش کننــده این فیلم ســینمایى اعالم شــد. 
حمید فرخ نــژاد و محمدرضا شــریفى نیا از جمله 

بازیگران ایرانى این فیلم هستند. محمد
ب از این «سالم بمبئى» را ساخته بود که

مخاطبان در زمان اکران روبه رو شد.
طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده قر
«دختر شیطان»نیمه دوم آبان در سینماه
اکران شود و فیلمیران پخش این فیلم ر
گرفته اســت. با ادامه مراحل فنى فیلم
«دختر شــیطان» به کارگردانى قربان

این روزها «دلشاد شیخ»، آهنگساز هندى
شــش ترانه براى کلیپ هاى «دختر ش

آغاز کرده است.
قــرار اســت «ســونو نیــگام» و «آ
ســینک»، دو خواننــده سرشــناس
دو ترانــه از شــش ترانــه «دختر شــ
ک بخواننــد. همچنین قربان محمدپــور
و تهیه کننــده «دختر شــیطان» بــه
چین مى رود تــا براى اکران فیلمــش

فرخ نژاد و پرستویى
جدید در راه هستند

تاریخ فروش انیمیشن در دنیا جابه جا شد
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بازیکن تیم ملــى فوتبال تصویرى از پــدر و عمویش 
منتشر کرد.

رامین رضاییان اصرار زیادى دارد که بگوید خاص است. 
این را هم در لباس پوشیدنش نشــان داده، هم در مدل 
مویش و هم در صحبت هایش در برنامه«2018» و در 
پاسخ به سئواالت عادل فردوســى پور. او که معموًال با 
لباس هایش خبرساز است این بار تصویرى منتشر کرده 
از پــدر و عمویش و لباس جدیدشــان را به آنها تبریک 

گفته.
تصویرى که نشان مى دهد اگر رامین با سلیقه خودش 
این لباس ها را براى پدر و عمویش سوغاتى نیاورده باشد، 
خاص و متفاوت پوشــیدن در خاندان رضاییان موروثى 

است و او این ویژگى را به ارث برده است!

فوق ستاره پرتغالى که به یوونتوس پیوسته است درآمد روزانه اش حدود 728 میلیون تومان است.
«کریستیانو رونالدو»، فوق ستاره پرتغالى هفته پیش رســمًا از رئال مادرید به یونتوس پیوست. 

رونالدو با مبلغى به ارزش 105 میلیون یورو به بانوى پیر ایتالیا ملحق شد.
بر این اساس قرارداد رونالدو با بانوى پیر ایتالیا چهار ساله خواهد بود و سالى 30 میلیون یورو دستمزد 
خواهد گرفت تا باالترین رقــم دریافت حقوق را به خود اختصاص دهــد و به عنوان گران ترین 
بازیکن تاریخ رقابت هاى سرى A انتخاب شود. ریز دریافتى کریس رونالدو توسط رسانه ها منتشر 
شده است و بر این اساس کریس ثانیه اى 0/84 پوند دریافت خواهد کرد، درآمد کریس در دقیقه 
50/55پوند، در ســاعت 3033 پوند، در روز 72 هزار و 791 پوند، در هفته 510 هزار و 939 پوند، 

در ماه دو میلیون و 214 هزار و 70 پوند و در سال 26 میلیون و 568 هزار و 840 پوند خواهد بود.
اگر میزان درآمد رونالدو را به تومان محاسبه کنیم و قیمت روز پوند را حدود ده هزار تومان محاسبه 
کنیم، کریس در هر ثانیه 8400 تومان، در هر دقیقه 505 هزار تومان، در هر ســاعت بیش از 30 

میلیون تومان و در روز حدود 728 میلیون تومان خواهد بود.

تحصن کارگران فیات 
کارگران شرکت فیات که تحت نظارت خانواده آنیلى رئیس باشگاه یوونتوس هستند، بعد از انتقال 
رونالدو دست به اعتصاب و اعتراض زدند.  در این بیانیه آمده است: از ما مى خواهند که از جان مایه 
بگذاریم و در سخت ترین شرایط به زندگى ادامه دهیم این درحالى است که این همه هزینه براى 
یک بازیکن مى شود. آیا این عادالنه است؟ آیا عادالنه است که یک فرد میلیون ها دالر به جیب 

بزند اما حقوق ما کارگران تنها تا نصف یک ماه بسنده کند؟

یکى از مدیران باشگاه استقالل در مورد شرایط عجیب این 
روزهاى آبى ها افشاگرى جالبى انجام داد.  باشگاه استقالل 
روز هاى پرتنشــى را در چند وقت اخیر پشت سر گذاشت. 
حواشى جذب بازیکنان، جدایى امید ابراهیمى و سیدمجید 
حسینى، عدم تمدید قرارداد بازیکنان و... ضربات زیادى را 
به باشگاه وارد کرد. این وسط، ممنوع الخروج شدن «وینفرد 
شفر» و دستیارانش، بازى سوپرجام هم به حواشى دامن زد 

تا مسئوالن استقالل شب ها نتوانند به راحتى بخوابند.
رضا افتخارى، مدیرعامل اســتقالل ســال ها در فوتبال 
ایران سمت هاى مختلفى داشــته و با ساز و کار آشناست، 
اما مدیریت استقالل تجربه و چالش جدیدى براى او بود 
و متوجه شد که مدیرعاملى تیمى، چون استقالل با همه 

سمت هاى قبلى اش متفاوت است.
افتخارى در دو سال گذشــته به بدهى هاى باشگاه سر و 
سامان داده و حتى اجازه نداده است اندك پولى در باشگاه 
بى دلیل هزینه شود، اما انتقاد از او به دلیل نوع مدیریت و 
عملکردش اســت. اینکه مدیریت او باعث شد تا «هرایر 
مگویان» ارمنســتانى براى طلبش شکایت کند یا اکنون 

بازیکنانى، چون جابر انصــارى و «بویان»، 
بازیکن مقدونیه اى هم همین وضعیت را 
دارند. اینکه عملکرد مدیران اســتقالل 
قابل نقد است، جاى هیچ شکى نیست، 

اما نتایج اســتقالل در دو فصل گذشته نشان مى دهد که 
افتخارى خیلى آدم عجولى نیست و سعى مى کند با آرامش 

تصمیم بگیرد.
یکى از مدیران اســتقالل که دوست نداشت نامش فاش 
شــود، در گفتگو با خبرگزارى «میزان»، به اتفاقات اخیر 
و سال گذشته اشــاره کرد و گفت: هواداران استقالل این 
روز ها به ما تهمت هاى زیادى مى زنند، اما با موفقیت هاى 
تیم دیگر این روز ها را فراموش مى کنند که چه بالیى سر 
ما آوردند، آنها ناخواسته با گروهى همراه شده اند که قصد 

ضربه زدن به استقالل را دارند.
این منبع آگاه تصریح کرد: سال گذشته بخاطر کاوه رضایى 
تحت فشار بودیم، هوادار قبول نمى کرد که چرا کاوه جدا 
شــده اســت. وقتى براى مذاکره اصرار مى کردیم که دو 
ساله ببندد، اما قبول نمى کرد، چه کار باید مى کردیم؟ یک 
میلیارد و 600 میلیون هم پول گرفت، آن وقت فحشش 
را ما خوردیم. کاوه براى تیم ملى راهى شــارلوا شد، اما آیا 
«کارلوس کى روش» او را به جــام جهانى برد؟ آیا نرفتن 

کاوه به جام جهانى در قبال رفتارش با استقالل نبود؟
وى ادامــه داد: مــن مى توانم یک به یــک در مورد 
بازیکنان صحبت کنم. از «مامه تیام» شروع کنیم، 
او با تیمى قرارداد نداشت و طورى قرارداد بستیم که 
استقالل ضرر نکند، او با یک نفر در ایران و همچنین 

مدیربرنامه آلمانى کارى کرد که بگوید از فالن تیم پیشنهاد 
دارد، آنقدر به باشــگاه فشــار آوردند تا افتخارى خودش 
شخصاً به ترکیه برود و مذاکره کند. اکنون تیام کجاست؟ 
آیا با تیمى قرارداد بست؟ او کارى کرد که مبلغ قراردادش 
باال برود و بازیکنانى، چون وریا غفورى، پژمان منتظرى، 
«سرور جپاروف» و دیگر بازیکنان خواهان افزایش مبلغ 

قراردادشان شوند.
 جپاروف: جپاروف در استقالل احیا شد و خوب مى داند 
که با این تیم در آسیا باز هم شــانس دیده شدن دارد. در 
روز هایى که ما درگیر هستیم، او مدیربرنامه اش را همان 
شخص آلمانى معروف مى کند و خواهان پولش مى شود، در 
صورتى که دو ماه پیش گفته بود بدون هیچ شرطى حاضر 

به تمدید قرارداد است.
 امید ابراهیمى: ابراهیمى پسر خوبى است و زحمات 
زیادى براى استقالل کشــیده، اما فراموش کرد که سال 
گذشته شکمش پاره شده بود و با باال بردن قراردادش او را 
نگه داشتیم؟ چطور بدون اینکه خبرى بدهد، راهى االهلى 
قطر شــد تا باز هم هواداران به ما بد و بیراه بگویند؟ آیا باز 
هم سرنوشت آندرانیک تیموریان و منتظرى و کاوه رضایى 

براى او تکرار مى شود؟
 روزبه چشمى: چشمى بدون شک به استقالل عالقه 
دارد، اما چشمى زمان پرویز مظلومى رباط صلیبى پاره کرد 

و یکسال دور از میادین بود. باشگاه پاى این بازیکن ایستاد 
و نتیجه اش را هم گرفت، اما چرا در این شرایط صحبت از 
پیشــنهاد تیم هاى قطرى کرده است؟ چون دنبال پولش 
اســت؟ آیا قطرى ها حاضرند با بازیکن مصدوم قرارداد 

ببندند؟
 وریا غفورى: وریا گفته که ده روز است با او مذاکره 
کرده ایم. چطور او فراموش کرد که سال گذشته حاضر بود 
با هر مبلغى در استقالل بماند؟ او دو فصل پیش در سکو ها 
منفور شده بود و همه خواهان جدایى اش بودند، اما، چون 
رامین رضاییان را نگرفتیم، او ســریع با استقالل قرارداد 
بست. کسى منکر نقش او در موفقیت هاى استقالل نیست، 
اما اینکه شرط سنگینى گذاشت و قراردادش را تمدید کرد، 

کسى این موضوع را فهمید؟
 منتظرى: منتظرى در حالى که ســن و ســالى ازش 

گذشته بود، به استقالل برگشــت. ما با او قرارداد دو ساله 
امضا کردیم، اما چند بار در طول فصل مصدوم شد. او بدون 
اینکه اینها را به خاطر داشته باشد، صحبت از مطالباتش 
کرده اســت. منتظرى بازیکن بااخالقى اســت، اما این 

حرف ها از او بعید بود. 

اینها بخشــى از درد دل هاى این مدیر استقالل بود تا به 
هواداران بگوید که این روزهاى سخت هم مى گذرند، اما 
اگر ابتداى فصل را فاکتور بگیرند که دیر تمرینات شروع 
شده، در ادامه فصل با موفقیت هاى احتمالى حاضرند باز 

هم ناسزا بدهند؟

رسانه هاى ترکیه از نزدیک شدن دومین بازیکن ایرانى به 
اردوى ترابوزان اسپور خبر دادند.

در شــرایطى که هنوز باشگاه اســتقالل با جدایى مجید 
حسینى و پیوستن او به ترابوزان اســپور موافقت نکرده 
است رســانه هاى ترکیه نه تنها مدافع ملى پوش ایرانى 
را خرید قطعى این باشــگاه مطرح قلمداد مى کنند بلکه 
از نزدیک شدن دومین ســتاره ایران به اردوى ترابوزان 

نیز خبر مى دهند. 
سایت fotomac ترکیه  در خبرى جالب نوشت: «بعد از 
مجید حسینى، زوج او در جام جهانى یعنى مرتضى پورعلى 

گنجى هم براى پیوستن به ترابوزان اسپور پاسخ مثبت داد 
تا در راه پوشیدن پیراهن این تیم در فصل آینده سوپرلیگ 

قرار بگیرد.»
این سایت در معرفى خرید دوم باشــگاه ترابوزان از تیم 
ملى ایران تصریح کرد: «پورعلى گنجى، مدافع 26 ساله 
ایران که به پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه السد قطر پاسخ 
منفى داد حاال به صورت جدى تر پیشنهاد ترابوزان را مورد 
بررسى قرار داده است تا بعد از مجید حسینى او نیز در راه 
کوچ به این تیم قرار داشته باشد. بازیکنى که توانایى بازى 

در چند پست از جمله کناره ها و مدافع مرکزى را دارد.»

یکى از مدیران استقالل در گفتگو با یک خبرگزارى 
اطالعات جالبى از وضعیت این روزهاى آبى ها داده است

افشاگرى به رنگ آبى

انصــارى و «بویان»، بازیکنانى، چون جابر
بازیکن مقدونیه اى هم همین وضعیت را 
دارند. اینکه عملکرد مدیران اســتقالل 
قابل نقد است، جاى هیچ شکى نیست، 

وى ادامــه داد: مــنمى توانم یک به یـ
بازیکنان صحبت کنم. از «مامه تیام»
او با تیمى قرارداد نداشت و طورى قرار
استقالل ضرر نکند، او با یک نفر در ایرا

درآمد رونالدو در یوونتوس روزانه چقدر است؟

خاص پوشیدن رامین رضاییان 
ژنتیکى است!

دومین ستاره ایران در یک قدمى ترابوزان اسپور

یک شبکه تلویزیونى پاکستان از پرتاب اوت نمایشــى مدافع تیم ملى فوتبال کشورمان، به عنوانى یکى از لحظات به 
یادماندنى و جالب جام جهانى 2018 یاد کرد.

سایت شبکه تلویزیونى geo پاکستان در گزارشــى به لحظات جالب و به یاد ماندنى جام جهانى 
2018 روسیه پرداخت که یکى پرتاب اوت نمایشــى میالد محمدى، مدافع چپ تیم ملى 

فوتبال کشورمان برابر اسپانیا بود.
در گزارش این سایت آمده اســت: هر روزى که از جام جهانى 2018 مى گذرد، برخى از 
لحظات واقعاً جالب فوتبال را براى ابد جاودانه مى کنند. از غلت زدن هاى «نیمار» تا جلیقه 

معروف «گرت ســاوتگیت»، در اینجا برخى از لحظات و رفتارهاى جالب جام 
جهانى 2018 را به طور خالصه مرور مى کنیم:

1- غلت زدن هاى نیمار: نمایش نیمار سوپراســتار برزیل از نظرها پنهان 
نماند. اینترنت پس از آن بى رحم بود. اما نیمار تنها باید خود را سرزنش کند. 
2- «داوید دخیا»، دروازه بان اســپانیا  دیگر «دیو ســیو» نبود، او یک 

جام جهانى فراموش کردنى داشت.
3- حذف آلمان، هیچ حرفى درباره آن نمى توان گفت.

4- بدترین پرتاب اوت؛ میالد محمدى پس از اینکه در پرتاب اوت با 
پشتک ناکام ماند، به یکى از لحظات جالب جام تبدیل شد.

5- شادى «دیگو مارادونا»؛ مارادونا حتى در بازى هاى ناامیدکننده 
خاصآرژانتین هم نمى توانست از تیررس دوربین ها دور بماند.

یم ملى فوتبال کشورمان، به عنوانى یکى از لحظات به

ت جالب و به یاد ماندنى جام جهانى 
حمدى، مدافع چپ تیم ملى 

20188 مى گذرد، برخى از 
دن هاى «نیمار» تا جلیقه 

هاى جالب جام 

ظرها پنهان 
زنش کند. 
د، او یک 

ت با 

ده

پرتاب اوت محمدى در میان لحظات جالب جام جهانى
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امیر قلعه نویى قراردادش با باشــگاه سپاهان اصفهان 
را رسما ثبت کرد تا رکورددار دریافتى توسط یک مربى 
ایرانى در لیگ برتر باشد. قلعه نویى سرمربى تیم فوتبال 
ســپاهان که قراردادى دو ســاله با این تیم منعقد کرده 

است، بنا بر تایید تابش مدیر باشگاه اصفهانى بیش از 
2/5 میلیارد تومان در سال دریافتى خواهد داشت و این 
رقم باالتر از بیشترین دریافتى على دایى در لیگ برتر 
با حدود 2/3 میلیارد تومان خواهد بــود. قلعه نویى که
 موفق ترین مربى ادوار لیگ برتر اســت با این قرارداد 
مجددا گرانترین مربى لیگ هم مى شــود، درحالى که بر 
اساس فرمول مصوب پرداختى به تیم هاى زیر نظر وزارت 

صنایع او باید 670 میلیون تومان دریافتى مى داشت.

ش و الجزایر؛ بسیار محتمل
کـــــــــــى رو

کارلوس 

 محتمل“ از مذاکرات 
لى با عنوان ”کارلوس کى روش بسیار

 لوبوتور در مقاله مفص
یگر سایتى الجزایرى به نام

یک بار د

 الجزایر خبر داده است.
ا فدراسیون فوتبال

 این مربى پرتغالى ب
مدیربرنامه هاى

 کشور اعالم کرد: 
 اول ســرمربى گرى این

د حلیلهوزیچ گزینه
ت، بعد از اینکه وحی

ه نوشته این ســای
ب

رم چون پیشنهادهاى زیادى دارم و باید 
م را نگرفته ام. منتظ

دقانه بگویم هنوز تصمیم خود
”صا

 بیشتر فکر کنم.“، 
ن را اعالم کنم باید

کنم. قبل از اینکه تصمیم بگیرم و آ
انتخاب درستى ب

 رفته و به چند دلیل
B زایر به دنبال نقشه

س فدراســیون الج
خیرالدین زتچى رئی

 بسیار محتمل دانست.
 مى توان حضور کى روش در الجزایر را

زاد و بدون قرارداد 
ش در حال حاضر یک مربى آ

اول اینکه کى رو

ى شود چون قراردادش با ایران تا انتهاى جام جهانى 
محسوب م

ن زتچى از طریق 
ه لوبوتور خیرالدیــ

اعتبار داشــت و به گفت

ى چهارساله به کى 
 پیشــنهاد قرارداد

مدیربرنامه هاى وى
روش داده است.

زینه ها یاد مى شد 
 به عنوان یکى از گ

کورکف هم که از وى

ق رســیده و ”کارلوس کى روش که 
شگاه الغرافه به تواف

با با

 کرده مى تواند به 
یز پیشــنهاد دریافت

 اکنون از کامرون ن
هم

ون، کار در الجزایر 
صله کوتاه و پرواز یک ساعته تا لیسب

دلیل فا
را ترجیح دهد“.

 الجزایر در گذشته اى نه 
دراســیون فوتبال

این سایت با یادآورى اینکه ف

ک بوده نوشــته است: 
 مربى پرتغالى نزدی

 عقد قرارداد با این
چندان دور به

ن خواهد کرد ولى بیش از این 
 حلیلهودزیچ امتحا

”زتچى شانس آخر خود را با

ح ماجر که 9 ماه است مسئولیت این تیم را به 
 کردن جانشین براى ربا

منتظر پیدا

ن دیدار مهم با عقرب هاى گامبیا در راه است“.
ارد نخواهد ماند چو

عهده د

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى روش و الج
کارلوس 

ى به نام لوبوتور در
یگر سایتى الجزایر

یک بار د

غالى با فدراسیونف
مدیربرنامه هاى این مربى پرت

ه نوشته این ســایت، بعد از اینک
ب

دقانه بگویم هنوز تصم
”صا

انتخاب درستى بکنم.

خیرالدین زتچى
 مى توان
اول

ک
ب با
هم اک
دلیل فا
را ترجیح ده
این سایت با یادآور

دان دور به عقد قرا
چن

ر ”زتچى شانس آخر خود

 کردن جانشین برا
منتظر پیدا

هد ماند چون دیدار
عهده دارد نخوا

«روزبه» 
شوك بعدى است؟!

مدافع ملى پوش استقالل اعالم کرد که از چند 
تیم قطرى پیشنهاد دارد.

هفته پیش عکسى از روزبه چشمى در قطر دیده 
شد که این عکس با شایعاتى مبنى بر انتقال او 
به یک باشگاه قطرى و جدایى اش از استقالل 

همراه بود.
بازیکن تیم اســتقالل روز چهارشنبه پستى در 
صفحه شخصى   اش گذاشت و در آن گفت: چند 
پیشنهاد از باشــگاه هاى قطرى دارم و با مدیر 
برنامه هایم مذاکراتى شده اســت اما به خاطر 
حس خوبى که به هواداران استقالل دارم اولویتم 
با استقالل است. البته این تصمیم من به وضعیت 

مدیریت باشگاه بستگى دارد.
به نظر مى رسد چشمى قصد دارد مبلغ قراردادش 
را اســتقالل باال ببرد و این در حالى  اســت که
امید ابراهیمى هم از آبى پوشان پایتخت جدا شده 
و شنیده مى شود مجید حســینى هم در آستانه 

جدایى از این تیم قرار دارد. 
با این شــرایط اســتقالل در فاصله کمى که تا 
شــروع لیگ برتر باقى مانده با بحران از دست 

دادن بازیکنانش رو به رو شده است.

این هفته گروهى از استعدادهاى جوان اتومبیلرانى در هلند مسابقه خواهند داد و در 
میان آنها یک جوان ایرانى االصل با کالهى منقش به پرچم ایران نیز حضور دارد. 
راند چهارم مسابقات مهم و جالب توجه فرمول 3 اروپا با حضور یک استعداد جوان 
و تازه ایرانى در پیست زاندفورت هلند برگزار خواهد شد. کیوان سورى راننده 18 
ساله ایرانى االصل که در راند سوم مسابقات فرمول 3 اروپا نیز روى سکو رفت، حاال 

نگاه هاى زیادى را به خود جلب کرده است.
کیوان سورى که فرزند على سورى کشتى گیر ســابق ایرانى است امسال در تیم 
هلندى «فان آمرسفورت ریســینگ» حضور یافته و با خودرو 4 سیلندر 2 لیترى 
مرســدس با کد (Dallara F317) وارد مســابقات شده اســت. بى شک این 
باالترین سطح از مســابقات اتومبیلرانى در حال حاضر است که یک راننده ایرانى 

در آن حضور مى یابد.
مسابقات فرمول 3 اروپا یکى از مسابقات مهم اتومبیلرانى در گروه خودروهاى تک 

سرنشین است که تنها دو پله پایین تر از مســابقات فرمول یک قرار دارد. معموال 
راننده هاى موفق در مسابقات فرمول 3 به مسابقات فرمول 2 راه پیدا مى کنند و پس 
از آن نیز شرایط براى حضور در مهم ترین مسابقه اتومبیلرانى جهان یعنى فرمول 

یک مهیا مى شود.
کیوان سورى که متولد سال 2000 است با توجه به شرایط سنى و موفقیت  هایى که 
در مسابقات پیشین به دست آورده مى تواند در آینده اى نزدیک خود را براى آزمایش 
در فرمول یک آماده کند. کیوان سورى از سال 2013 وارد مسابقات فرموال اسکیپ 
باربر (FSB) شد و با 12 ســکو و 342 امتیاز به عنوان قهرمانى فصل دست پیدا 
کرد. در سال هاى بعد نیز وارد مسابقات اوپن یوروفرموال شد و از سال 2017 نیز به 
مسابقات فرمول 3 اروپایى قدم گذاشت که یکى از مهم ترین مسابقات براى بروز و 
کشف استعداد رانندگان جوان است.کیوان سورى البته در چند رشته ورزشى دیگر 

مثل بوکس، موج سوارى و جت اسکى نیز فعالیت دارد.

اما در مسابقات اتومبیلرانى او در فصل 2018 رقباى نامدارى 
دارد که مى توان از میان آنها به میک شوماخر (پسر میشاییل 
شــوماخر کبیر)، اینام احمد (بریتانیا)، دانیل تیکتوم و مارکوس 

آرمسترانگ اشاره کرد. جالب است که در روز سوم از راند سوم 
مســابقات در شهر نورمبرگ و پیســت نوریس رینگ میک 

شوماخر با کیوان سورى برخورد کرد و هر دو نتوانستند مسابقه 
را به پایان برسانند. با این حال کیوان سورى با 16 امتیازى که در 
نورمبرگ کســب کرده به راند چهارم مسابقه در زاندفورت هلند 

امیدوارانه نگاه مى کند.

عادل نیست!
مــزدك میرزایى و جواد خیابانى گزارشــگران 
دو مســابقه باقیمانده جام جهانى خواهند بود. 
این دو گزارشگر باســابقه فوتبال ایران که در 
تورنمنت روســیه 2018 بازى هاى مختلفى را 
گزارش کرده اند ، براى گزارش دو بازى حساس

رده بندى و فینال جام جهانى روســیه انتخاب 
شده اند. به این ترتیب که مزدك میرزایى فردا 
گزارشــگر بازى فینال میان فرانسه و کرواسى 
خواهد بود و جواد خیابانــى هم دیدار رده بندى 
را گزارش مى کند. رقابتى که امروز بین بلژیک 
و انگلیس برگزار مى شــود. فینال جام جهانى 
2014 بین آلمان و آرژانتین را نیز مزدك میرزایى 

گزارش کرده بود.

اســتقالل براى اینکه جاى امید ابراهیمى را پر کند، سراغ على کریمى هافبک 
فصل گذشته سپاهان رفت. بازیکنى که قرار بود با تراکتورسازى راهى ترکیه شود، 
اما با پیشنهاد استقالل با مسئوالن باشگاه مذاکره کرد. کریمى پس از مذاکره در 
تست هاى پزشکى هم شرکت کرد تا پس از نتیجه تست ها قراردادش را امضاء 
کند. در همین زمینه گفته مى شود که استقاللى ها قرارداد دو تا سه ساله را پیشنهاد 
کرده اند، اما کریمى گفته که قرارداد یک ساله مى بندد. با توجه به جدایى بسیارى 
از بازیکنان در سال هاى گذشته به خاطر قرارداد یک ساله، مسئوالن استقالل زیر 

بار قرارداد یک ساله نمى روند.

درخشش یک ایرانى درخشش یک ایرانى 
در مسابقات فرمول در مسابقات فرمول 33 اروپا  اروپا 

قات فرمو
ات فرمول
قه اتومبیل

 به شرایط
نده اى نزد
2013 وارد
ه عنوان ق
روفرموالش
ى از مهم تر
ى البته در

ت دارد.

دارد. معموال ولیک قرار
2ل2 راه پیدا مى کنند و پس 
لرانى جهان یعنى فرمول 

ط سنى و موفقیت  هایى که 
دیک خود را براى آزمایش 
مسابقات فرموال اسکیپ 
قهرمانى فصل دست پیدا 
سال2017 نیز به  7شد و از
رینمسابقات براى بروز و 
رشته ورزشى دیگر چند ر

نامدارىى 8اما در مسابقات اتومبیلرانى او در فصل2018 رقباى
دارد که مى توان از میان آنها به میک شوماخر (پسر میشاییلل
شــوماخر کبیر)، اینام احمد (بریتانیا)، دانیل تیکتوم و مارکوسس
از راند سومم سوم روز کرد. جالب است که در آرمسترانگ اشاره
مســابقات در شهر نورمبرگ و پیســت نوریس رینگ میک

شوماخر با کیوان سورى برخورد کرد و هر دو نتوانستند مسابقهه
6را به پایان برسانند. با این حال کیوان سورى با 16 امتیازى که درر
نورمبرگ کســب کرده به راند چهارم مسابقه در زاندفورت هلندد

امیدوارانه نگاه مى کند.

ر تیم سپیدرود انتخاب شد.
دستیار خداداد عزیزى د

ایران و تیم پرسپولیس به عنوان 
اره سابق تیم ملى 

مهرداد میناوند ست

ر تیم سپیدرود کنار 
وان مربى در تیم هاى مختلف فعالیت کرده، این بار د

ز فوتبال بارها به عن
مهرداد میناوند که پس از خداحافظى ا

خداداد عزیزى حضور خواهد داشت.

ت و حاال امیدوار است با هم بازى سابقش 
راوان سرانجام هدایت نماینده رشت را برعهده گرف

 خداداد پس از کش و قوس هاى ف

 خونه به خونه نیز حضور داشت اما نتوانست با این تیم به لیگ 
شته باشد. میناوند پیش تر در تیم

ى در شمال کشور دا
عملکرد خوب

برتر صعود کند.

ر در زمین فوتبال حضور خواهد داشت. مدافع چپ سابق تیم 
ه بود و حاال بار دیگ

ستطیل سبز دور شد
 سال اخیر کمى از م

 او در یک

 را با سپیدرود استارت زد.
ضا کرد و رسماً کارش

هارشنبه نیز قراردادش را ام
پرسپولیس روز چ

داداد روى نیمکت سپیدرود
زوج میناوند - خ

ا باشــگاه سپاهان اصفهان 
ار دریافتى توسط یک مربى 
عه نویى سرمربى تیم فوتبال 
ســاله با این تیم منعقد کرده 

 باشگاه اصفهانى بیش از
فتى خواهد داشت و این 
 على دایى در لیگ برتر
قلعه نویى که د بــود.
 اســت با این قرارداد 
 شــود، درحالى که بر 
یم هاى زیر نظر وزارت

افتى مى داشت.

سراغ على کریمى هافبک 
ورسازىراهى ترکیه شود، 
 کریمى پس از مذاکره در 
ت ها قراردادش را امضاء 
د دو تا سه ساله را پیشنهاد
با توجه به جدایى بسیارى

ه، مسئوالن استقالل زیر 

یکساله یا 3 ساله؟

قلعه نویى گران ترین  مربى شد
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ویتامینى که قند خون را کنترل مى کند
در تالش براى کنترل قند خون در نوجوانان مبتال به اضافه وزن زیاد و در معرض خطر ابتال به بیمارى دیابت، پژوهشگران دریافتند که ویتامین 

D۳ فوایدى را براى قند خون ارائه مى کند که اثر آن تقریباً مشابه با استفاده از داروى تجویزى است.
دانشمندان مى گویند، تنها با افزایش مصرف ویتامین D پاسخى دریافت کردند که تقریباً به قدرتمندى آن چیزى بود که هنگام استفاده از دارویى 
تجویزى دیده مى شود. آنها کاهش در سطوح انسولین را مشاهده کردند که به معناى کنترل بهتر گلوکز، به رغم عدم تغییر در وزن بدن، غذاى 

مصرفى یا فعالیت جسمانى است.
ویتامینى که کمر درد را کاهش مى دهد

کمبود ویتامین D موجب مى شود تا افراد بسیارى در سراسر جهان از کمر درد رنج ببرند.
ویتامینى که از دندان ها در برابر پوسیدگى محافظت مى کند

خوردن شیرینى هاى چسبنده مى تواند به پوسیدگى دندان منجر شود. زمانى که آب نبات هاى شیرین به دندان ها مى چسبند، باکترى هاى مضر 
از این ضیافت مضر لذت مى برند. اما نتایج مطالعات درباره سالمت دهان و دندان نشان داد که ویتامین D مى تواند به طور قابل توجهى احتمال 

ابتال به پوسیدگى دندان را کاهش دهد.
همچنین کودکانى که با کمبود ویتامین D مواجه هستند و بهداشت دهان و دندان را به خوبى رعایت نمى کنند مستعد پوسیدگى دندان هستند.

ویتامینى که براى بیماران بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه مفید است
پژوهشگران دریافته اند که یک ویتامین خاص براى پیشــگیرى از ابتال به عفونت ها در بیمارانى که عمل جراحى مغز و اعصاب انجام داده اند، 

حیاتى است. 
این ماده مغذى، ویتامین D است. پوست انسان مى تواند با کمک نور خورشید این ویتامین را تولید کند، اما برخى افراد از دسترسى به نور خورشید 

محروم هستند. همچنین زمانى که در بیمارستان بسترى هستید، چندان به نور خورشید دسترسى ندارید.
پژوهشگران به این نکته اشاره کرده اندکه کمبود ویتامین D در بیماران بسترى در بخش مراقب هاى ویژه پس از انجام عمل جراحى مغز و اعصاب 
مسئله اى مهم محسوب مى شود. آنها مى گویند که کمبود این ویتامین با وضعیت ایمونولوژیک پیوند خورده است. کمبود ویتامین D مى تواند اثر 

منفى بر وضعیت ایمونولوژیک شما داشته باشد و ابتالى هرچه بیشتر به بیمارى را موجب شود.
ویتامینى که به تأمین انرژى بیشتر کمک مى کند

بیمارى کرون، یک بیمارى گوارشى است که به واسطه التهاب شکل مى گیرد. این بیمارى مى تواند ضعف عضالنى و خستگى را در پى داشته 
باشد و به طور کلى موجب اختالل در زندگى عادى شود. اما پژوهشگران کشف کرده اند که ویتامین D به احیاى سطوح انرژى و بازگشت به شرایط 

عادى زندگى کمک مى کند.

مطالعات اخیر دانشمندان نشان داده که دویدن باعث مى شود که تأثیر منفى استرس بر حافظه کاهش یابد.
استرس بر سالمت فیزیکى و جسمانى تأثیر منفى مى گذارد. استرس شدید به حافظه آسیب مى رساند. بررسى ها نشان داده که ورزش هایى از جمله دویدن مى تواند تأثیر 

منفى بر حافظه را از بین ببرد.
«هیپوکامپوس» ناحیه اى از مغز است که مسئول پردازش اطالعات و حافظه است. ارتباطات بین نرون ها در این قسمت از مغز بر حافظه تأثیر دارند.

زمانى که استرس ایجاد مى شود، این ارتباطات ضعیف مى شوند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که ورزش بر حافظه تأثیر مى گذارد. برخى از ورزش ها همچون دویدن 
تأثیر بسزایى بر کاهش تحلیل نرفتن حافظه دارند.

یک متخصص تغذیه با اشاره به اینکه کاهش مصرف روغن به منظور پیشــگیرى از ابتال به چاقى و بیمارى هاى متابولیکى ضرورى است، گفت: در فصل تابستان بیشتر 
غذاهاى آب پز و کبابى استفاده کنید.

مرتضى صفوى  در ارتباط با عوارض مصرف مرغ سوخارى اظهار کرد: به دلیل اینکه این مرغ ها با پوست سرخ مى شوند، حاوى چربى زیادى هستند و البته برخى از مراکز فست 
فودى عالوه بر این مسئله، براى خوشمزده شدن بیشتر مرغ هاى سوخارى مقدارى روغن به آن تزریق مى کنند. وى افزود:   استفاده از مرغ سوخارى به ویژه در فصول گرم 

به هیچ عنوان توصیه نمى شود، چرا که عالوه بر مشکل در هضم آن، اثرات سوء دیگرى همچون مشکالت قلبى به همراه دارد.
این متخصص تغذیه نسبت به استفاده از غذاهاى آب پز و کبابى در فصل تابستان گفت: روغن هاى جامد حاوى اسیدهاى چرب اشباع هستند که ریسک ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و عروقى را مضاعف مى کنند.
صفوى ادامه داد: بهتر است هنگام سرخ کردن مواد غذایى از روغن هاى مخصوص سرخ کردنى استفاده شود تا این روغن هنگام حرارت مشکلى در آن ایجاد نشود و سالمت 
غذا بیشتر باشد. وى عنوان کرد: خانواده ها باید براى پیشگیرى از اضافه وزن، چاقى و ابتال به بیمارى هاى متابولیکى مقدار مصرف روغن را کاهش داده و بیشتر روغن هاى 

زیتون و کنجد را در برنامه غذایى خود قرار دهند.

تابستان فصل زیبایى است، اما بیمارى هایى مانند مسمومیت تابستانه 
درست در همین فصل زیبا به سراغ مردم مى آیند و بالى جان آنها 

مى شوند. 
بیمارى هایى که تنها با رعایت چند نکته ســاده مى تــوان از آن به 
سرعت و ســالمت عبور کرد. پیش از هرچیز یک نکته ساده را باید 
به یاد داشته باشید و آن اینکه براى مقابله با مسمویت غذایى، یک 
قانون طالیى وجود دارد و آن نوشیدن آب کافى است. اما براى آنکه 
در تابستان به این بیمارى مبتال نشوید، یادتان باشد قبل از هر وعده 
غذا و همچنین پس از توالت دســت هاى خود را حداقل به مدت ده 

ثانیه با آب و صابون بشویید.

شستن صحیح میوه و سبزیجات و نگهدارى از آن در یخچال، یکى 
دیگر از راه هایى است که احتمال بیمارى را کاهش مى دهد.

همیشه یادتان باشــد عالوه بر اینکه به تاریخ مصرف مواد خوراکى 
توجه مى کنید، باید بو و رنگ آن را هم چک کرد.

از همه چیز مهمتر آنکه باید از غذا خوردن در خیابان خوددارى کنید و 
تا آنجا که امکان دارد از غذاهاى خانگى استفاده کنید.

سعى کنید از مصرف بســتنى ها، تخم مرغ هاى خام و محصوالت 
دریایى که از تازگى شان مطمئن نیستید، دورى کنید.

درصورتى که دچار عالیم مسمومیت مانند اسهال و استفراغ شدید، 
مصرف آب را افزایش دهید و تا زمانى که استفراغتان قطع نشده، از 

مصرف مواد غذایى جامد پرهیز کنید. مایعات را جرعه جرعه میل کنید 
تا احتمال استفراغ کردن باال نرود. بعد از تمام شدن استفراغ، سراغ 

خوراکى هاى شیرین و نمکدار بروید.
بیسکوییت هاى شکرى-نمکى، موز، برنج یا نان، گزینه هاى خوبى 
براى بهبود حال شما به شمار مى آیند. تا حالتان بهتر نشده، از مصرف 

غذاهاى سرخ شده، چرب، تند، یا شیرین پرهیز کنید.
در مجموع بیمارى هایى مانند مسمویت تابستانه با نوشیدن آب فراوان 
و در کوتاه مدت از بین مى رود، اما بهتر است در صورت طوالنى شدن 
عالیم بیمارى مانند تب، لرز، تهوع، دل درد و اســهال به پزشــک 

مراجعه کنید.

دانســتنی ھایی جالب 
درباره ویتامین

ویتامین D تقریباً یک مکمل معجزه آسا اســت. این ماده مغذى براى 
سالمت اســتخوان، کمک به مبارزه با ســرطان و بهبود سالمت قلبى 

عروقى نیاز است.
 D جدا از رژیم غذایى و روغن جگر ماهى، تنها منبع طبیعى براى ویتامین
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 نقشى که ویتامین D در بدن ایفا مى کند بیشتر آشنا مى شویم.

یک متخصص پوست با اشاره به افزایش زنبورگزیدگى در فصل تابستان، درباره مراقبت  
و همچنین درمان آن توضیح داد.

بنفشه تمیزى فر با بیان اینکه بیشــتر موارد زنبورگزیدگى در منزل با مراقبت هاى اولیه 
قابل درمان است، گفت: اگر در مواردى از زنبورگزیدگى عالیمى چون تورم لب ها، گزگز 
کردن دســت ها، افت فشارخون و سرگیجه، تنگى نفس شــدید و بیهوشى رخ دهد، فرد 
باید به اورژانس مراجعه کند. وى تذکر داد: اگر فردى دچار این شوك شود، در دفعات بعد 
زنبورگزیدگى باید قبل از مراجعه به اورژانس، یک دهم سى سى آمپول «اپى نفرین» که 
نوعى آمپول زیرپوستى است، تزریق کند؛ البته باید به یاد داشته باشیم این آمپول خطرناك 

است و نباید در همه موارد زنبور گزیدگى استفاده شود. 
تمیزى فر افزود: در صورت عدم بروز عالیم فوق، گزیدگى با تورم و درد شدید همراه است 
که براى تسکین و درمان آن ابتدا باید نیش زنبور از محل خارج شود و براى رفع التهاب، 
از کمپرس یخ استفاده کرد. وى ادامه داد: همچنین براى جلوگیرى از خارش و حساسیت، 

آنتى هیستامین ها مصرف شود. 
این متخصص پوست براى پیشگیرى از عفونت هاى ناشى از گزیدگى توصیه کرد: محل 
گزیدگى با آب و صابون شسته شــود و فردى که بیش از ده سال از زدن واکسن کزازش 

مى گذرد، حتماً این واکسن را تزریق کند.

هنگام زنبورگزیدگى 
چه کنیم؟

دویدن تأثیرات مخرب استرس بر حافظه را کاهش مى دهد

مرغ سوخارى 
نخورید

مواظب این بالى تابستانه باشید

چه ک
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فروشــندگان موادمخدر با اینکه مى دانند کارشــان چه 
عواقبى دارد و با هرگرم موادمخدر چه تعداد جوان بدبخت 
مى شــوند، اما به کارشــان ادامه مى دهند؛ هرکدام هم 

توجیهى دارند.
به گزارش آنــا؛ پلیس تهران تعدادى از خرده فروشــان 
موادمخدر و معتادان را در طرح ضربتى که در این شــهر 
به اجرا گذاشته شد شناســایى و دستگیر کرد. در حاشیه 
بازدید رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر تهران بزرگ از 
دستگیرشدگان و کشفیات، فرصتى هم براى خبرنگاران 

پیش آمد تا گپ وگفتى با دستگیر شدگان داشته باشند.
اغلبشان ساکت و بى ســر و صدا در حالى که به همدیگر 
وصل شــده بودند، منتظر بودند تا به بازداشتگاه منتقل 
شوند؛ در میانشان عده اى چرت مى زدند و عده اى دیگر از 

گرما گالیه مى کردند.
موادفروش تنبل!

در این میــان البته مرد جوانى بود که نــه چرت مى زد و 
نه از چیزى گالیه مند بود بلکه با عالقه اى خاص شــیوه 
فروش مواد مخدرش را براى دیگــران تعریف مى کرد. 
فربه و شوخ طبع به نظر مى رسید؛ خالکوبى هایى گوش ها 
و صورتش را پوشــانده بود و جاى چاقــو روى گردن و 
گونه هایش خودنمایى مى کرد. اصًال از فروش مواد مخدر 
ناراضى یا پشیمان به نظر نمى آمد بلکه معتقد بود دزدى 
کار بدى اســت و مدعى بود: «من که دزدى نکردم من 
جنس مى آوردم و مى فروختم. هر کسى چیزى مى فروشد 
من هم مواد مى فروشم. مى خواهید بگویید من جوان ها را 
به اعتیاد مى کشاندم که این حرف را قبول ندارم زیرا اگر از 

من نخرند از کس دیگرى مى خرند.»
مرد جوان که با هــر کلمه صحبت یــک قلپ هم آب 
مى خورد، درباره نحوه خریــدارى مواد هم صحبت هاى 
جالبى داشت. با اشتیاق تعریف مى کرد: «قیمت مواد حتى 
براى من هم متفاوت است مثًال اگر بخواهم مواد دست 
اول بخرم باید 50 میلیون تومان بیشتر هزینه کنم یعنى هر 
چه دست به نقد تر باشى، مواد برایت ارزان تر تمام مى شود. 
مثًال در محل ما شخصى است که در یک پارت 100 کیلو 
مواد مخدر مى خرد. براى این کار به سراغ بلوچ ها مى رود 
این 100 کیلو را با او کیلویى یک میلیون تومان حساب 
مى کنند ولى اگر من بخواهم ایــن کار را بکنم و کمتر از 
100 کیلوگرم یعنى حدوداً 50 کیلوگرم مواد مخدر بخرم 
محال است که زیر یک و نیم میلیون تومان به من مواد 

بدهند.»
گران شدن قیمت دالر مسلماً روى هر چیزى از جمله مواد 

مخدر هم تأثیر گذار بوده است این را مرد مواد فروش هم 
تأیید کرد و گفت: «دالر که گران شــد قیمت شیشه هم 
افزایش پیدا کرد قبل از گرانى ها هر یک گرم شیشه را 60 
هزار تومان مى فروختیم اما بعــد از اینکه نرخ دالر باال و 
پایین رفت هر یک گرم را 120 هزار تومان به مشترى ها 

فروختیم.»
درباره شــیوه دستگیرى اش هم داســتان جالبى داشت 
و توضیح داد: «من را گرفتند چــون تنبل بودم، در خانه 
مى نشستم و به مشترى ها مى گفتم که براى گرفتن مواد 

به دِر منزلم بیایند به همین علت هم لو رفتم.»
موادفروش جوان کــه پیش از این هــم دو بار دیگر 
دستگیر شده بود وقتى درباره داشــتن زن و بچه از او 
پرسش شــد با خنده گفت: «زن و بچه  هم ندارم مگر 
عقلم کم اســت که زن بگیرم، بعد مجبور شوم براى 
او مانتوى 500 هزار تومانى بخــرم. پول هایم را خرج 

خودم مى کنم.»
قاچاق حشیش براى پرداخت دیه

کمى آن طرف تر دو مرد سیه چرده با دستبند به یکدیگر 
وصل شــده بودند؛ اصرار براى اینکه دستهایشــان را از 

روى صورتشان بردارند، بى فایده بود. مى گفتند خجالت 
مى کشــیم؛ حتى از روى خبرنگاران هم خجالت زده ایم. 
مرد جوان تر درباره علت دستگیرى شان توضیح داد:«124 
کیلوگرم حشــیش را با کامیون از بندرعباس به تهران 

آوردیم که بین راه ما را گرفتند.»
خودش مدعى بود که اولین بار اســت این کار را انجام 
مى دهد و طبق قول و قرارش بــا صاحب بار به ازاى هر 
یک کیلوگرم مواد مخدر قــرار بود به او 170 هزار تومان 

داده شود.
مرد قاچاقچى ادامه داد: «54 بســته حشــیش را که هر 
کدام حدوداً یک کیلوگرم وزن داشت کنار خودم گذاشتم 
و به سمت تهران به راه افتادم؛ البته پشت کامیون کامًال 

خالى بود.»
او درباره نحوه آشنایى اش با صاحب اصلى بار توضیح 
داد: «یک بار برایش از شهرســتان بار به تهران آورده 
بودم، اول که گفت قرار اســت این سرى چه چیزى را 
به تهران بیاورم قبول نکردم امــا آنقدر اصرار کرد که 
باالخره قبول کردم، از تمــام مدارکم عکس گرفت و 
قرار شد زمانى که وارد تهران شدم شماره تلفن فردى 
که قرار اســت جنس ها را به او تحویل دهم براى من 
بفرســتد اما نمى دانم چه شــد که ناگهان در اتوبان 

دستگیرم کردند.» 
مرد 40 ساله که تا بناگوش سرخ شده بود، ادامه داد: «باور 
کنید از سر شکم ســیرى این کار را نکردم، بدهکار دیه 
هستم باید 204 میلیون تومان بابت دیه بدهم و همچین 

پولى هم ندارم؛ چاره اى نداشتم!»

گپ و گفت با 2 قاچاقچى موادمخدر که به دام پلیس افتاده اند

سوداگرى مرگ 
به بهانه تجارت و پرداخت دیه

رئیس مرکز اورژانــس تهران گفت: بر اثر ســقوط 
آسانسور در پاساژ عالءالدین 9 نفر مصدوم شدند.

پیمان صابریان اظهار کرد: چهارشــنبه شب سقوط 
آسانسور در پاســاژ عالءالدین به اورژانس اعالم شد 
که بالفاصله پنج دســتگاه آمبوالنس و یکدستگاه 
موتورالنس به محل حادثه اعزام شدند. وى ادامه داد: 
متأسفانه در این حادثه در مجموع 9 نفر مصدوم شدند 
که با تالش تکنسین هاى اورژانس به مراکز درمانى 

منتقل شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان تایباد استان خراسان رضوى از قتل جوان 
22 ساله توسط مرد 34 سال در اثر نزاع و درگیرى لفظى و نیز کنترل 

نکردن خشم خبر داد.
ســرهنگ على اکبر قربانى در تشــریح این خبر اظهــار کرد: طى 
بررســى هاى به عمل آمده فرزند متهم فرارى از صاحبکار خود به 
پدرش شکایت کرده و پدر عصبانى به سراغ صاحب مغازه رفته و با 
وى درگیر شد. وى در ادامه افزود: بر اثر این درگیرى صاحب مغازه 
با ضربات چاقو مصدوم و به علت خونریزى شــدید پس از انتقال به 

بیمارستان فوت کرد.
فرمانده انتظامى تایباد گفت: جســتجوى پلیس براى دســتگیرى 
متهم فرارى و بررسى تکمیلى پرونده قتل با دستور مراجع قضائى 

ادامه دارد.

برق طال ى مسافر
چشم راننده را گرفت

جانشــین کالنترى 190 مجیدیــه تهران از 
دســتگیرى راننده مســافربرى که اقدام به 
سرقت بیش از یک کیلوگرم طالى جا مانده 

در خودرویش کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ حسین همتى در 
تشــریح جزئیات این خبر گفت: اوایل تیرماه 
امســال مردى هراســان به کالنترى 190 
مجیدیه مراجعه و اعالم کــرد که در کارگاه 
طالفروشــى کار مى کند و امروز درحالى که 
براى خرید یک کیلو و 150گرم طال به بازار 
رفته بود، طالى خریدارى شده را درون ظرفى 
کوچک گذاشته و سوار بر یک خودروى پراید 
به صورت دربستى شده اما پس از پیاده شدن 
از خودرو در مجیدیه این ظرف را در خودرو جا 

گذاشته است.
وى افزود: مأموران کالنترى در تجسس هاى 
اولیه خود پراید مذکور را شناسایى کردند و در 
ادامه با توقیف خودرو مشخص شد، خودرو در 
این چند روزه فروخته شده است که به همین 
دلیل مأموران اقدامات خود براى یافتن آدرس 

منزل متهم را آغاز کردند.
جانشــین کالنترى 190 مجیدیه گفت: در 
مرحله بعدى تحقیقات مشــخص شد متهم  
منزلش را نیز فروخته و از آنجا اسباب کشى و 
نقل مکان کرده است، که پس از آن تحقیقات 
مأموران وارد فاز دیگرى شــده و سرانجام به 
متهم که مــردى 37 ســاله، متأهل و داراى 
یک فرزند بود شناســایى شــد. وى با بیان 
اینکه این فرد دســتگیر و با هماهنگى مقام 
قضائى بــه کالنترى منتقل شــد، گفت: در 
بررسى هاى انجام شده در کالنترى مشخص 
شد، متهم تمامى طالها را به دامادشان داده و 
با استفاده از پولى که از دامادشان دریافت کرده 
ماشین پرشــیاى نو خریده است، که در ادامه 
داماد خانواده متهم که مردى 45ساله بود نیز 
به عنوان متهم بعدى پرونده بازداشــت و به 

کالنترى منتقل شد.
ســرهنگ همتى با بیان اینکــه متهم دوم 
در کار ســنگ جواهرات بود، گفت: این فرد 
در بازجویى ها مدعى شــد کــه طالها را به 
قیمت 250 میلیون تومان به فروش رسانده 
و در مرحله بعــدى تحقیقات نیز اعتراف کرد 
پول هاى حاصل از فروش طال را خرج کرده و 
با آن یک خودرو براى خودش و یک خودروى 
دیگر براى خواهرش خریده است و حتى لوازم 
خانه خود را نیز نو کرده و براى اعضاى خانواده  
گوشى هاى گرانقیمت خریدارى کرده است. 
وى افزود: با تشــکیل پرونده متهمان براى 
ادامه روند رسیدگى به جرم به دادسرا معرفى 
شــدند و باید تمام مبلغ طالها را به شــاکى 

بازگردانند.

سقوط مرگبار مگان به 
رودخانه 

3 نفر در حادثه سقوط یک خودروى سوارى مگان 
در رودخانه شیرارود رودسر کشته شدند.

فرمانده پلیس راه چابکســر گفت: این حادثه در 
کمربندى شهر رودسر رخ داد که یک سرنشین 
مگان در دم کشته شد و دو نفر دیگر در راه انتقال 

به بیمارستان جان باختند.
سروان محمودخواه افزود: راننده خودروى سوارى 
هم زخمى و به بیمارستان منتقل شد. وى علت 
این تصادف رانندگى مرگبار را سرعت زیاد، توجه 
نکردن به جلو و ناتوانى راننده  در کنترل وسیله 

نقلیه اعالم کرد.

9 مصدوم بر اثر سقوط آسانسور

رئیس کالنترى 101 تجریش گفــت: مردى که با 
هماهنگى سرایدار یک مجتمع مسکونى براى سرقت 

مسلحانه وارد منزلى شده بود، دستگیر شد.
سرهنگ عباســعلى ابراهیمى اظهار کرد: در ساعت 
6و30دقیقه صبــح روز 19 تیر ماه بــود که مأموران 
کالنترى 101 تجریش در جریان ورود به عنف سارق 
اسلحه به دست به خانه اى در حوزه استحفاظى خود 
قرار گرفتند. وى در ادامه افزود: بررسى این موضوع در 
دستور کار مأموران تجسس کالنترى تجریش قرار 
گرفت و آنها با حضور در محل متوجه شــدند سارق 
با یک کلت کمرى وارد خانه شــده است، بر اساس 
اظهارات یکى از اعضاى خانواده، سارق در منزلشان 
حضور داشته و در حال تهدید خانواده اش بوده است 
که با اقدام به موقع مأموران، متهم خلع سالح شد و بعد 

از دستگیرى به کالنترى منتقل شده است.
ســرهنگ ابراهیمى اظهار کرد: در کالنترى متهم 
تحت بازجویى قرار گرفت و با توجه به اعتراف صریح 
به اتهام سرقت، وقتى که از انگیزه اش سئوال شد در 

جواب مدعى شد که از طرف فردى که در همسایگى 
شاکى زندگى مى کرد، اجیر شده بود تا با کلت کمرى 
تقلبى آنها را تهدید کرده و با گرفتن اسناد و مدارکى 
و طالجات شاکى از آنجا فرار کند. وى در ادامه افزود: 
متهم در مورد وسایل همراهش که چسب و ماسک و 
کابل سیمى بود، نیز مدعى شد آنها را براى بستن دست 

و پاى اعضاى خانواده با خود آورده است.
رئیس کالنترى 101 تجریش تصریح کرد: در ادامه 
رسیدگى به این پرونده مشخص شد که شاکى با فرد 
مورد ادعاى متهم بر سر تأسیس یک باشگاه ورزشى 
اختالف داشته و در این خصوص شــاکى پرونده از 
همسایه اش نیز شــکایت کرده بود، به همین دلیل 
همسایه شاکى با پرداخت وجهى به فردى او را اجیر 
کرد تا با ترساندن شاکى اسناد و مدارك او را برایش 
بیاورد. سرهنگ ابراهیمى گفت: متهم با صدور قرار 
وثیقه 300 میلیون تومانى از سوى دادسراى جنایى 
تهران در اختیار کارآگاهان پایــگاه یکم آگاهى قرار 

گرفت.

سارق اجاره اى به دام افتاد

فیلم لحظه وحشتناك درگیرى آتش نشــانان اندونزیایى با کروکودیلى 4مترى که در 
مجتمع آپارتمانى آزاد و رها مى گشت، در فضاى مجازى خبرساز شد. 

این کروکودیل 250 کیلوگرمى که 4 متر هم طول داشت، در حوضچه این مجتمع 
آپارتمانى در جاکارتاى اندونزى توسط یکى از ساکنان مجتمع نگهدارى مى شد که 

روز دوشنبه، آن را آزاد کرد و از حوضچه بیرون آورد. ساکنان مجتمع مسکونى که به 
شدت وحشت زده شده بودند، با آتش نشانى جاکارتا تماس گرفتند تا این کروکودیل 
غول آسا را بگیرند. بعد از رسیدن آتش نشــانان به این مجتمع، آنها تمام تالش خود 
را کردند و پس از درگیرى و کشتى ســخت با کروکودیل 250 کیلویى موفق شدند 

آن را بگیرند.
گفته مى شود این کروکودیل از سال 1990 در این آپارتمان توسط فرزند یکى از ساکنان 
نگهدارى مى شد اما بعد از اینکه به این اندازه رسیده بود، صاحبش دیگر میلى به نگهدارى 

آن نداشت چون اشتهاى آن بیشتر شده و خرجش هم به طور طبیعى باال رفته بود.
مأموران آتش نشانى مجبور شــدند آب حوضچه را خالى کنند و پس از درگیرى با این 
کروکودیل از مأموران کنترل حیوانات خواستند تا با کمک آنها این کروکودیل را به دام 
بیاندازند. کروکودیل 250 کیلوگرمى پس از گیر افتادن توســط مأموران آتش نشانى و 

کنترل حیوانات، به پارك خزندگانى در جاکارتا انتقال داده شد.

بر اثر ورود یک دســتگاه خودروى حامل ســیلندر 
گاز خانگى به داخل یک ســوپر مارکت در حاشــیه 
جاده و آوار شــدن دیوار این مغازه، دو نفر کشــته و 
چهار نفر زخمى شــدند. در این حادثه که ســاعت 
18و45دقیقه عصر روز چهارشــنبه 20 تیر ماه سال 
جارى در کیلومتر 20 شــهر میناب از سمت جاسک 
اســتان هرمزگان اتفاق افتاد، راننــده تریلر حامل 
سیلندر گاز به علت خستگى و خواب آلودگى، توانایى 

کنترل خودرو را از دست داد و پس از انحراف از جاده 
وارد یک سوپرمارکت شد که پس از ورود خودرو به 
این مغازه به علت ریزش دیوار، یک دختر 11 ســاله 
و یک مرد 45 ساله جان خود را از دست دادند و چهار 
نفر دیگر مصدوم شدند. دو نفر از مصدومان حادثه در 
بیمارستان میناب بسترى شدند و دو مجروح نیز که 
حالشان وخیم تر بود براى مداواى بیشتر به بیمارستان 

بندرعباس اعزام شدند.

خودروى مرگ وارد سوپرمارکت شد

شکار کروکودیل 4مترى در آپارتمان 

سارقان فروشگاه «اپل استور» در ایاالت متحده با سرقت تعدادى آیفون و مک بوك خسارت 27 هزار 
دالرى را به این فروشگاه وارد کردند.

شهرت جهانى محصوالت کمپانى اپل همواره به دلیل کیفیت و کارایى خاص این محصوالت بوده 
است اما این روزها محصوالت این کمپانى از جهتى دیگر نیز به شهرت رسیده اند.

سرقت هاى متعدد از فروشگاه هاى شرکت اپل موسوم به اپل استور سبب شده است تا مسئولین این 
شرکت به فکر راه چاره اى بیافتند. در آخرین مورد سرقت از این فروشگاه ها سارقان به اپل استور واقع 

در یک مرکز خرید در شهر فرنسو ایالت کالیفرنیا دستبرد زدند.
سارقان در این دستبرد 27 هزار دالر از محصوالت این فروشگاه را سرقت کردند و هزینه گزافى را 
روى دست صاحبان فروشگاه گذاشتند. در این سرقت گرانقیمت چهار سارق با ورود به اپل استور در 
کمتر از 30 ثانیه، 26 دستگاه آیفون و مک بوك را به آسانى سرقت کردند. سارقان که با صورت هاى 
پوشیده دســت به چنین اقدامى زدند بسیار جوان و در حدود 16 تا 18 ســال به نظر مى رسند که با 

سرعت عمل باال در قطع کردن کابل هاى متصل به محصوالت، عملیات سرقت را کامل مى کنند.

سرقت از اپل در 30 ثانیه! حمایت پدر از پسر
 منجر به جنایت شد

به تازگى در اســترالیا زنى دستگیر شــده که پس از 
اطالعات پلیس مشخص شده است، 18 بار به دلیل 

نداشتن گواهینامه حین رانندگى جریمه شده است.
تخلفات رانندگى طیف بســیار گسترده اى دارند و به 
همین دلیل جرایم آنها نیز به گونه هاى مختلفى اجرا 
مى شود. گاهى اوقات تخلف به قدرى کوچک است 
که یک جریمه نقدى ســاده براى آن کافى است، اما 
گاهى تخلفات بزرگ ترى از رانندگان سر مى زند که 
باعث بخطر انداختن جان دیگران مى شود و به همین 
دلیل جرایم بیشترى از جمله انتقال به زندان متصور 

شده است.
در همین رابطــه به تازگى خبرگزارى ها گزارشــى 

منتشــر کرده اند که یک زن در هنــگام رانندگى در 
استرالیا دستگیر شده است. پلیس در ابتدا به این راننده 
دستور ایست داده است و پس از بررسى مدارك وى، 

مشخص شده که فاقد گواهینامه رانندگى است.
به همین دلیل ماشین این خانم که «لیزا» نام دارد به 
اداره پلیس منتقل شــده اما پس از بررسى مأمورین، 
مشخص شده اســت که لیزا اولین مرتبه اى نیست 
که به دلیل نداشــتن گواهینامه به اداره پلیس منتقل 

مى شود.
لیزا از سال 2000 تاکنون 18 مرتبه به دلیل نداشتن 
گواهینامه در هنگام رانندگى متوقف شــده و جریمه 
شده است. 18 بار جریمه طى 18 سال آن هم فقط به 
دلیل نداشتن گواهینامه، جرم کمى نیست و به همین 

دلیل این زن به دادگاه منتقل شده است.
گفتنى است؛ بســیارى بر این گمان بودند که لیزا به 
چند سال حبس محکوم مى شــود، اما این اتفاق رخ 
نداد و قاضى رأى حبس وى را صادر نکرد. در نتیجه 
این زن که بیشترین رکورد دستگیرى به دلیل نداشتن 
گواهینامه را دارد بار دیگر آزاد شده و صرفاً به پرداخت 

جریمه نقدى محکوم شد.

18سال رانندگى بدون گواهینامه!
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دنیــا گــذرگاه عبــور اســت، نــه جــاى مانــدن؛ 
و مــردم در آن دو دســته انــد: یکــى آن کســى 
کــه خــود را فروخــت و بــه تباهــى کشــاند و 

دیگرى آن که خود را خرید و آزاد کرد.
موال على (ع)

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/163/ش مورخ 97/03/09 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آالت به شرح ذیل و به قیمت کارشناسى 
(پایه) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید، متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط 
مزایده و دریافت مدارك شــرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 

97/05/10 به شهردارى مراجعه نمایند.

تمدید آگهى مزایده

آگهى مزایده نوبت سوم

 مهدى غالمى- شهردار گلدشت

مدلشماره انتظامىنام خودروردیف
231385- 829 ج 38کامیونت نیسان تیپ 12400
231384- 329 ج 24کامیونت نیسان تیپ 22400
131383- 678 ب 29وانت مزدا دو کابین تیپ 32000
231383- 35 ج 13سوارى پژو پارس4
231384- 847 ج 24سوارى پراید5

نوبت اول

چاپ دوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 34/ش/97 مورخ 97/01/29 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 10 پالك 
از اراضى شهرك نگین با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند:

قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع (ریال)متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف
2001/900/000شهرك نگینمسکونى1402
2001/900/000شهرك نگینمسکونى2403
2001/900/000شهرك نگینمسکونى3405
2001/900/000شهرك نگینمسکونى4408
2001/900/000شهرك نگینمسکونى5409
2001/900/000شهرك نگینمسکونى6410

لذا کلیه متقاضیان حداکثــر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مــورخ 97/04/28 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات 
پروژه و اســناد مزایده به ســاختمان شــهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شــهردارى به نشانى

  www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

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 ر ابر عهده بگیریم. 

مجمع عادى ساالنه صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان 
براى سال منتهى به 1396/12/29 با حضور 98 درصد اعضا 

برگزار شد. 
در این مجمع پس از ارائه گزارش عملکرد شــرکت فوالد 
هرمزگان از سوى مدیرعامل این شرکت، صورت مالى این 
شرکت به تصویب رسید. همچنین در این مجمع به ازاى هر 

سهم 16 ریال سود تقسیم شد. 
در ابتداى این مجمع مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان 
گـزارشى از فعالیت هاى این شرکت در سال مـالى منتهى 
به 96/12/29 ارائه کرد. فرزاد ارزانى در ابتداى این گزارش 
با اشاره به زیان انباشــت هایى که این شرکت در سال هاى 
گذشته داشته است، عنوان کرد: شرکت فوالد هرمزگان با 
338 میلیارد تومان زیان انباشته مواجه بوده، اما تا پایان سال 
96 توانسته با 440 میلیارد تومان سود، زیان خود را پوشش 

دهد و به سوددهى برسد.
ارزانى در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت کشور عنوان کرد: در 
سال گذشته شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکى از برترین 
تولیدکنندگان فوالدى موفق شد میزان 8/16درصد از تولید 
فوالد خام کشــور را به خود اختصاص دهد. این مجموعه 
توانســت با تولید یک میلیون و 525هــزار و 540 تن آهن 
اسفنجى و یک میلیون و 437هزار و 325 تن تختال در سال 
96 در مقایسه با مدت مشابه ســال 95، به میزان 19 درصد 
رشد در تولید آهن اسفنجى و 24 درصد رشد در تولید تختال 
و همچنین درزمینــۀ فروش (داخلى و صادرات) رشــد 23 

درصدى در مقایسه با سال 95 ثبت کند.

***
وى همچنین با اشاره به مهمترین دستاوردهاى این شرکت 
در سال 96 خاطرنشان کرد: کسب گواهینامه تعهد به تعالى 
دو ستاره از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)، کسب 
گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت براســاس استاندارد 
ISO9001:2015، کسب گواهینامه راهنمایى براى آموزش 
براساسISO10015:1999  و کسب تقدیرنامه و تندیس 
صادرکننده نمونه استانى براى سومین بار از افتخارات شرکت 

در سال 96 بوده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان همچنین با اشــاره به 
بخشى از دســتاوردهاى حوزه بهره بردارى در سال 1396 
گفت: شــرکت فوالد هرمزگان دســتاوردهاى مهمى در 
حوزه هاى بهره بردارى داشته است که ازجمله مهمترین آنها 
دستیابى به رکورد تولید ساالنه آهن اسفنجى به میزان یک 
میلیون و 525هزار و 540 تن، کاهش مصرف آب مجتمع از 
3/41مترمکعب بر تن تختال در سال 95 به 3/12 مترمکعب 
بر تن تختال در ســال 96، کاهش مصرف برق مجتمع از 
1060 کیلووات ســاعت بر تن تختال در سال 95 به 1025 
کیلووات ساعت بر تن تختال در سال 96، کاهش مصرف گاز 
مجتمع از 11/9 گیگاژول بر تن تختال در سال 95 به 10/7 
گیگاژول بر تن تختال در سال 96، دستیابى به رکورد تولید 
ساالنه تختال به میزان یک میلیون و 437هزار و 325 تن در 
سال 96 و تحقق 106 درصدى برنامه تولید تختال، دستیابى 
به رکورد 48 ذوب ریخته گرى شــده در یک روز، کاهش 
مصرف الکترود در کوره هاى قوس الکتریکى از 2 کیلوگرم 

بر تن مذاب در سال 95 به 1/98 کیلوگرم بر تن مذاب در سال 
96، کاهش مصرف نســوز از 8/48کیلوگرم بر تن مذاب در 
سال 95 به 7,66 کیلوگرم بر تن مذاب در سال 96 و نصب و
 راه اندازى کمپرســور دوم واحد اکســیژن در جهت تداوم 
تولید گازهاى صنعتى و به حداقل رســاندن توقف ناشــى 
از عدم ارســال گازهاى صنعتى به واحدهاى تولیدى اشاره 

کرد.
***

ارزانى در زمینه رشد تولید شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد: 
در سال گذشته میزان تولید محصول نهایى شرکت به بیش 
از یک میلیون و 437هزار و 325 تن رسید که نسبت به سال 

1395 با افزایش 24 درصدى همراه بوده است.
وى به دستاوردهاى حوزه فروش نیز اشاره کرد و گفت: حضور 
در جمع 100 شرکت برتر داخلى به لحاظ کسب درآمد، رشد 
68 درصدى فروش محصول تختال در بازار داخلى نسبت به 
سال 1395، رشــد 10 درصدى فروش محصول تختال در 
بازارهاى جهانى نسبت به ســال 1395، رشد 23 درصدى 
فروش محصول تختــال در بازارهاى داخلــى و صادراتى 
نسبت به سال 1395 و دریافت گواهینامه ملى رعایت حقوق 
مصرف کنندگان در سطح کشور جزو مهمترین دستاوردهاى 
واحد فروش بوده اســت. همچنین مقدار فروش صادراتى 
و داخلى شــرکت در مقایسه با دوره مشــابه قبل به ترتیب 
رشــد 10 درصــدى و 68 درصدى را نشــان مــى دهد. 
همچنین مقدار کل فروش 23 درصد نسبت به سال 1395 

رشد داشته است. 

برگزارى مجمع عادى ساالنه صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان؛ 

فوالد هرمزگان
 به سوددهى رسیــد
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آغاز ثبت نام اهالى رسانه 
در جشنواره  فیلم

ثبت نام نماینـدگان رسـانه هاى داراى مجـوز براى 
حضور در سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان آغاز شد.
خبرگزارى ها، نشـریات مکتوب، رادیـو و تلویزیون و 
برنامه هـاى اینترنتى داراى مجـوز از وزارت فرهنگ 
و ارشـاد بـراى حضـور در  سـى و یکمین جشـنواره 
بین المللى فیلم هـاى کودکان و نوجوانـان مى توانند 
درخواست  خود را تا روز یک شنبه 24 تیرماه با ورود به 
بخش خبرنگاران و اهالى رسانه در سایت این جشنواره 

بین المللى به نشانى icff.ir ثبت نام کنند.
سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانـان از 8 تـا 14 شـهریورماه 1397 برابـر بـا 
30 آگوسـت تا 5 سـپتامبر 2018 در دو بخش ملى و 

بین المللى در اصفهان برگزار مى شود.

افتخارآفرینى 
دانش آموز نجف آبادى

فاطمه جوانمـردى دیپلـم افتخار هجدهمیـن دوره 
مسابقات «GQI» ژاپن را از آن خود کرد.

فاطمه جوانمردى، دانش آموز دبسـتان دخترانه سما 
نجف آباد موفق شـد دیپلم افتخـار هجدهمین دوره 

مسابقات «GQI» ژاپن را از آن خود کند.
در این رویداد معتبر بیـن المللى که با موضوع محیط 
زیسـت برگزار شـد، بیش از 17هزار اثر از 96 کشـور 
جهان به دبیرخانه مسابقات ارسال شده بود. این دانش 
آموز  مقام اول و سوم مسابقات نقاشى سازمان جهانى 

بهداشت  WHV  را نیز در کارنامه خود دارد.

اکران«قهرمانان کوچک» 
بار دیگر در اصفهان 

رئیـس حـوزه هنـرى اصفهـان از اکـران مجـدد 
فیلم«قهرمانان کوچک» به منظور حمایت از کودکان 
بیمار در سینماهاى وابسته به حوزه هنرى این استان 

خبر داد.
مهـدى احمـدى فـر افـزود: فیلـم بلنـد سـینمایى 
«قهرمانـان کوچک» پیـش از ایـن در سـینماهاى 
حوزه هنرى اصفهان به مدت یک مـاه به روى پرده 

رفته بود . 
وى افزود: براى حمایت از کودکان بیمار، این فیلم تا 
پایان امسـال در یکى از سـینماهاى حوزه هنرى و یا 
یکى از سـانس هاى تمامى سـینماهاى این سازمان 

اکران خواهد شد.

بخشیده شدن جرایم 
کارگاه هاى اردستان 

رئیس شعبه تأمین اجتماعى اردسـتان از بخشودگى 
پنـج میلیـارد ریالـى جرایـم بیمـه کارگاه هـاى این 

شهرستان خبر داد.
احمد على امیرى پور گفت: از 26 کارگاهى که براى 
بخشـودگى ثبت نام کرده بودند، 14 کارگاه مشمول 

معافیت و بخشودگى جرایم قرار گرفتند.
وى افزود: این واحدها در سـه ماه نخسـت امسال در 
توسـعه و افزایش بیمه مشـاغل آزاد نسـبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش چشمگیرى داشته اند.

مدیران دولتى، پاسخگوى 
نمایندگان شوراها باشند

فرمانـدار سـمیرم خواهـان پاسـخگویى مدیـران 
سازمان ها و نهادهاى دولتى به درخواست نمایندگان 
مردم این خطه در شـوراهاى اسالمى شهر و روستا و 

نیزدهیاران شد.
محمد جعفرزاده گفـت: همه اداره هـا موظفند طبق 
قانـون پاسـخگوى نماینـدگان محلى مـردم در هر 

شهروروستا باشند.
وى خاطر نشان کرد: منتخبان مردم در شوراها مرجع 
اصلى و قابل دسترس اهالى هر بخش، شهر و روستا 
هستند که باید براى رفع مشکالت همان محل اقدام 
و پیگیرى کننـد و ادارات نیز باید همـکارى الزم را با 

آنها داشته باشند.

خبر

سرپرست کتابخانه هاى اســتان اصفهان گفت: ایجاد 
کتاب هاى صوتى مینى مال از داستان هاى کوتاه را مدنظر 
قرار داده ایم که در شبکه حمل و نقل عمومى اصفهان به 

مردم ارائه مى شود.
امیر هالکویى با اشــاره به اینکه در کنار اعتقاد به حفظ 
و ارائه کتاب به شکل ســنتى در کتابخانه ها، اداره کل 
کتابخانه هاى اســتان در زمینه کتاب هــاى دیجیتال 
و صوتى نیز فعالیت دارد، اظهار کــرد: عالوه بر تجهیز 
کتابخانه ولیعصر (عج) بــه انواع کتاب هــاى گویا در 
زمینه هاى علمــى، اجتماعى، روانشناســى، مذهبى و 
داستانى، به زودى چندین واحد مشــابه واحد نابینایان 

ولیعصر(عج) در کتابخانه هاى استان ایجاد مى شود.
وى افــزود: کتابخانه فرهیختگان لنجــان و کتابخانه 
محمدى گلپایگان از جمله کتابخانه هایى هســتند که 
به زودى به بخش کتاب هــاى دیجتال و صوتى مجهز 
مى شــوند و در ادامه این بخش در دیگر کتابخانه هاى 

نقاط مختلف استان نیز گسترش خواهد یافت.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى اســتان اصفهان با 
تأکید بر اینکه رویکرد جامعه به سمت وسوى کتاب هاى 
دیجیتــال را نمى توان نادیده گرفت، ابــراز کرد: بر این 
اســاس ارائه طرحى بــراى ایجاد کتاب هــاى صوتى 

مینى مال از داستان هاى کوتاه را مدنظر قرار داده ایم.

مدیر اداره مراقبت در برابر آســیب هاى اجتماعى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: آموزش 
و پرورش مهمترین و بزرگ ترین دســتگاهى است که 
مى تواند در حوزه تعلیم و تربیت، پیشگیرى و مراقبت، 

اقدامات خوبى انجام دهد.
سعید باقرى اظهار کرد: برنامه هاى سال آینده آموزش 
و پرورش براى پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى در 
مدارس، حول دو محور مداخــالت روانى و اجتماعى و 
توجه به اورژانس اجتماعى صورت گرفته است. وى گفت: 
کیفیت بخشى به برنامه هاى پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى، اســتفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاى ادارى 

و جلوگیرى از موازیکارى هاى آموزشى در برنامه هاى 
آسیب هاى اجتماعى با دقت بیشترى باید انجام شود.

مدیــر اداره مراقبت در برابر آســیب هــاى اجتماعى 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان از برنامه 
ریزى براى برگزارى ده دوره آموزشــى پیشــگیرى از 
آســیب هاى اجتماعى براى دانش آموزان شهرستان 
برخوار در مقاطع مختلف تحصیلى در ســال تحصیلى 
98-97 خبر داد و افزود: این دوره ها در زمینه هاى فضاى 
مجازى و سایبرى، مشــروبات الکلى، تحکیم خانواده، 
آموزش پیش از ازدواج، تاب آورى و روابط مخاطره آمیز 

دختر و پسر پیش بینى شده است.

محور برنامه هاى سال آینده 
آموزش و پرورش

ارائه کتاب هاى مینى مال صوتى 
در شبکه حمل و نقل عمومى 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: احداث و راه اندازى 30 شهرك صنعتى این استان 
بدون مطالعه و پشتوانه فکرى و بر اساس سلیقه سیاسى 

و فردى بوده است.
محمدجواد بگى افزود: در 30 شهرك از 70 شهرك صنعتى 
استان اصفهان هیچ کارخانه اى به دلیل عدم نیازسنجى 

براى راه اندازى این شهرك ها احداث نشده است.
وى بیان کرد: به رغم توسعه زیر ســاخت ها، انگیزه اى 

براى فعاالن اقتصادى براى راه انــدازى کارخانه در این 
شــهرك ها وجود ندارد و تصمیم گیرى سلیقه اى عامل 

اساسى در غیرفعال بودن این شهرك هاى صنعتى است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
بیان اینکه بودجه این شرکت به یک میلیارد ریال رسیده 
است، تصریح کرد: این بودجه در مقایسه با سه سال گذشته 
600 میلیارد ریال رشد یافته و تحقق بودجه به صورت کامل 

انجام شده است.

وى ادامه داد: 80 درصد بودجه شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان براى تأمین زیرســاخت هاى شهرك ها 
از جمله تأمیــن آب مورد نیاز تخصیص یافته اســت و از 

هزینه هاى غیرضرور جلوگیرى مى شود.
بگى اضافه کرد: تأمین آب مــورد نیازکارخانه داران فعال 
در شهرك هاى صنعتى از پساب فاضالب تأمین مى شود 
که براى این کار بودجه خرید پســاب شهرها و راه اندازى 
تصفیه خانه در شهرك هاى صنعتى پیش بینى شده است.

احداث30 شهرك صنعتى اصفهان 
بدون مطالعه  روزانه بیش از 1000 ُتن پســماند در ســطح شهر 

اصفهان تولید و به کارخانه کود آلى ارســال مى شود 
که در حدود 150 تن از این آمار انواع نایلون و ظروف 

پالستیکى است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان اظهار کرد: روزانه 75 تا 80 تن از پســماند 
خشک در شهر اصفهان از سوى مردم در مبدأ تفکیک 
مى شود که این رقم با ســهم فروشگاه هاى بزرگ 
مواد غذایى و نیز تفکیک دستى توسط شرکت هاى 
پیمانکار شــهردارى در محل جمع آورى تا 130 تن 
هم مى رسد که اگر این آمار را نسبت به کل پسماند 
بسنجیم، در حدود 10 تا 12 درصد کل پسماند شهر 

تفکیک مى شود.
على دهنوى اضافه کرد: اســتانداردهاى بین المللى 

براى تفکیک پسماند از مبدأ بیشتر از 20 درصد است، 
بنابراین با شرایط ایده آل فاصله داریم و مردم باید در 
این زمینه با مدیریت پسماند همکارى و پسماندهاى 

خود را در مبدأ تفکیک کنند.
وى با اشــاره به برگزارى تور بازدید از کارخانه کود 
آلى به مناســب روز بدون نایلون گفــت: این تورها 
ویژه بانوان خانه دار برنامه ریزى شــده و قرار است از 
هر منطقه شــهردارى 120 نفر از کارخانه کود آلى 

بازدید کنند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان افزود: این تورها تا اواخــر مردادماه برگزار 
مى شــود و افراد عالقه مند مى توانند براى کســب 
اطالعات بیشتر به معاونت فرهنگى مناطق 15گانه 

شهردارى اصفهان مراجعه کنند.

پست هاى هاتف و هسنیجه اصفهان با 162 میلیارد 
ریال هزینه آماده بهره بردارى شد.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه اى اصفهان 
گفت: پست هاى 400 به 63 کیلوولت هاتف در شرق 
و هسنیجه در شــمال اصفهان با اعطاى تسهیالت 

بانک توسعه اسالمى احداث شده است.
امین مقــدس افزود: بــراى ســاخت و تجهیز این 
پست ها،162 میلیارد ریال معادل 34 میلیون و 800 

هزار یورو هزینه شده است.
وى گفت: ایســتگاه 400 بــه 63 کیلوولت هاتف با 
دو ترانســفورماتور 200 مگا ولت آمپرى، 18 فیدر 
خط63 کیلوولــت، 14 فیــدر 400 کیلوولت و یک 
دستگاه رآکتور 400 کیلوولت نقش مؤثرى در تغذیه 

ایستگاه هاى این منطقه دارد.
مقدس افزود: همچنین ایستگاه 400 به 63 کیلوولت 
هسنیجه با دو ترانسفورماتور 200 مگا ولت آمپرى،16 
فیدر خط63 کیلوولت، دو  فیدر 400 کیلوولت و یک 
دســتگاه رآکتور 400 کیلوولت آماده بهره بردارى 

است.
معاون طرح و توسعه برق منطقه اى اصفهان گفت: 
برق ایستگاه هاتف از دو نیروگاه شهید محمد منتظرى 
و ســیکل ترکیبى یزد تأمین شــده و با هدف ایجاد 
پایدارى ولتاژ در شــبکه برق منطقه شرق اصفهان 
و بهبود کیفیت برق رسانى به مصرف کنندگان این 
منطقه در 10 کیلومترى شهر کوهپایه در زمینى به 

مساحت 25 هکتار آماده بهره بردارى است.

معاون وزیر راه وشهرســازى در اصفهان گفت: فاز 
یک و 2 آزاد راه شــرق اصفهان با اعتبارى بیش از 
600 میلیارد تومان تا پایان سال 97 به بهره بردارى 

خواهد رسید.
خیرا... خادمى در جریان بازدید آزادراه کنارگذر شرق 
اصفهان گفت: آزادراه شرق اصفهان به عنوان یکى 
از مهمترین پروژه هاى آزادراهى کشور با روند قابل 
قبولى در حال انجام است که قطعه یک این پروژه از 
سه راهى آزاد راه نطنز- اصفهان تا جاده اردستان به 
طول 30 کیلومتر تا اواسط سال جارى و قطعه 2 آن 
از جاده اردستان به ســمت جاده نایین تا پایان سال 

جارى به اتمام و به بهره بردارى خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرســازى با اعالم پیشــرفت 
75 درصدى این پــروژه اظهار کــرد: قطعه یک و 
2 با اعتبارى بالــغ بر 600 میلیــارد تومان در حال 
احداث اســت که ســهم 30 درصــدى دولت در 
جریان ســاخت آن تاکنون پرداخت شــده است و 
50 میلیارد تومان هــم در ادامــه پرداخت خواهد

شد.
وى ادامه داد: آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به عنوان 
یکى از مهمترین پروژه هاى آزادراهى کشور از سه 
راهى آزادراه نطنز- اصفهان آغاز مى شود و تا آزادراه 
اصفهان – شیراز ادامه مى یابد که طى دو سال از آغاز 

به کار آن با پیشرفت 75 درصدى درحال اجراست.

شهردار زرین شــهر گفت: مدیریت شهرى به دنبال 
آن است تا بستر ارائه طرح هاى خالق و نو را در شهر 

فراهم کند.
میثم محمدى افزود: تفاهمنامه همکارى شهردارى 
زرین شهر و دانشگاه پیام نور با هدف راه اندازى مرکز 
خالقیت شهرستان لنجان و بهره گیرى از تحقیقات 
و مطالعات نخبگان و افراد داراى ایده در زمینه هاى 

مختلف اقتصادى، علوم انسانى و...منعقد شد.
شهردار زرین شهر حرکت به سمت شهر کارآفرین را 
نگاهى نو در مدیریت شهردارى دانست و تصریح کرد: 
مدیریت شهرى زرین شهر  به دنبال آن است تا شهر 
را به بسترى براى ارائه خالقیت و نوآورى تبدیل کند.

وى با اشاره به ضرورت راه اندازى پارك علم و فناورى 
ادامه داد: تحقق این مهم قطعًا بسترى مناسب براى 
توسعه خالقیت و نوآورى هاى نوجوانان و جوانان زرین 
شهر و حرکت آنها در مسیر کارآفرینى است، اما نکته 
مهمى که طى سال هاى اخیر به نوعى مغفول مانده، 
راه اندازى مرکز رشد در شهرستان لنجان بود که امروز 

شاهد تحقق این مهم هستیم.
محمدى با بیان اینکه علوم مختلف، فرهنگ و هنر 
موضوعاتى همگانى اســت که باید در عرصه هاى 
عمومى متجلى شــود، اضافه کرد: شــهر خالق و 
کارآفرین در ســه گام اعتماد ســازى، برندسازى و 
سرمایه گذارى خالصه مى شود که امروز ما در مراحل 
اول آن قرار داریم و شهروندان باید توجه داشته باشند 
که این حرکت شهردارى و دانشگاه پیام نور زرین شهر 
نمایشى نیست و ما به دنبال پرورش و اجرایى شدن 

ایده هاى ناب و بکر اقتصادى شهروندان هستیم.
شهردار زرین شــهر در ادامه از اجراى طرح CDS در 
زرین شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح مدیریت 
توسعه راهبردى شهرى، رویکردى استراتژى است که 
امروزه در بسیارى از کشورها به  خصوص کشورهاى 

درحال توسعه با استقبال مواجه و اجرایى شده است.

تولید روزانه 150هزار کیلوگرم پالستیک
 در اصفهان

احداث پست هاتف و هسنیجه 
با تسهیالت بانک توسعه اسالمى

افتتاح فاز 1 و 2 آزادراه شرق اصفهان 
تا پایان امسال

اجراى طرح مدیریت توسعه راهبردى شهرى
 در زرین شهر

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر ازدستگیرى 
عامل برداشــت غیر مجاز از حســاب شــهروندان در 

خمینى شهر خبر داد.
على جعفرى نــژاد گفت: فردى که با به دســت آوردن 
اطالعات کارت بانکى یکــى از شــهروندان اقدام به 
برداشت غیر مجاز از حســاب یکى از شهروندان کرده 

بود، شناسایى و دستگیر شــد. وى افزود: در پى شکایت 
یکى از شهروندان مبنى بر اینکه مبلغ 20 میلیون ریال 
به صورت غیر مجاز از حســاب بانکى وى سرقت شده، 
بررسى موضوع در دستور کار پلیس فتاى این فرماندهى 

قرار گرفت.
جعفرى نــژاد گفت: در بررســى هاى صــورت گرفته 

مشخص شد متهم با به دســت آوردن اطالعات بانکى 
شاکى، اقدام به برداشــت از حساب وى کرده است. این 
مقام مسئول عنوان کرد: پس از انجام تحقیقات، متهم 
شناســایى و حسب دســتور مقام قضائى دستگیر شد و 
در مواجهه با مدارك و مســتندات پلیس صراحتًا به بزه 

انتسابى اقرار و انگیزه خود را سودجویى اعالم کرد. 

دستگیرى عامل برداشت غیرمجاز از حساب خمینى شهرى ها

13 واحد صنفى متخلف در اصفهان توسط مأموران پلیس 
امنیت عمومى استان اصفهان پلمب شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان 
گفت: با اجراى طــرح بازدید و کنترل واحدهاى صنفى، 
13 فروشگاه لوازم آرایشى بهداشتى متخلف شناسایى و 
پلمب شدند. محمدحسن اسماعیلى بیان کرد: در راستاى 

ارتقاى امنیت اجتماعى و اخالقى، طرح بازدید و کنترل 
واحد هاى صنفى لوازم آرایشى بهداشتى توسط مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومى این پلیس در شهر اصفهان 
اجرا شــد. وى افزود: در این طــرح از 327 واحد صنفى 
بازدید به عمل آمد که درنتیجه 13 واحد صنفى متخلف 
شناسایى و با دستور مقام قضائى پلمب و از ادامه فعالیت 

آنان جلوگیرى شد.
اسماعیلى از صدور اخطاریه پلمب براى 23 واحد صنفى 
دیگر خبر داد و گفت: همچنیــن از متصدیان 57 واحد 
صنفى دیگر نیز تعهد کتبى اخذ شد که در صورت عدم 
رعایت موازیــن و مقررات مربوطه، با آنهــا برابر قانون 

برخورد خواهد شد. 

13 واحد صنفى متخلف در اصفهان پلمب شد

منصور یزدى زاده، مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: هم اکنون شرایط ذوب آهن همانند زمان 
جنگ است که باید با همه وجود و همدلى و سختکوشى، 

براى برون رفت از مشکالت تالش کنیم.
وى گفت : ایمان، اراده ، ایثار و جان بر کف بودن از واژه هاى 
مقدســى اســت که ملت بزرگ ایران را در عرصه هاى 
مختلف پیروز کرد و هم اکنون نیز دشمن با همه توان به 

میدان آمده و صنعت و اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن ادامه داد : با توجه به 
نقش مهم ذوب آهن اصفهــان در عرصه هاى اقتصادى 
و تولیدى کشور، دشمن براى این مجتمع بزرگ صنعتى 
نقشه دارد و روز به روز شرایط را براى ما سخت تر خواهد 
کرد. وى یکى از دالیل مهم وجود مشکالت دراین شرکت 
را ناشى از عدم استفاده و بهره گیرى از همه توانمندى ها 

دانست و گفت: در این شرایط حساس، ضرورى است که با 
بهره گیرى صحیح از منابع و توانمندى ها و حاکمیت واقعى 
تفکر بسیجى، در جهت رشد و اعتالى شرکت تالش کنیم.

وى اضافه کرد: ذوب آهن توانمندى هــا و قابلیت هاى 
زیادى را براى تحول عظیم دارد و باید بستر هاى الزم در 

این زمینه فراهم شود.
یــزدى زاده راهکارهاى الزم براى نجــات ذوب آهن در 
شــرایط فعلى را، تثبیت تأمین آب مورد نیاز در ذوب آهن 
و تأمین مواد اولیه عنوان و بیــان کرد: همچنین موضوع 
ســرمایه در گردش از جمله چالش هاى مهم دیگر ذوب 
آهن اســت که انجام آن بــراى تأمین مواد اولیه بســیار 
ضرورت دارد و هم اکنون این طرح نیز در دستور کار قرار 

دارد.
شایان ذکر است در پایان این دیدار لباس و چفیه مقدس 
بسیج و کارت عضویت فعال افتخارى بسیج به مدیرعامل 
شــرکت اهدا شــد. ضمن اینکه حمید حیدرى ورزشکار 
بسیجى ذوب آهن و  قهرمان مسابقات جهانى پاورلیفتینگ 
ازبکســتان ، مدال طالى خود را به مهندس یزدى زاده 

تقدیم کرد.

  مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان:

  هم اکنون شرایط ذوب آهن همانند زمان جنگ است 
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: کمیته امداد اصفهان بیش از دو میلیارد تومان براى 
حمایت از 2850 کودك مبتال به سوءتغذیه هزینه کرد. 

حمیدرضا شــیران با بیان اینکه رویکرد ایــن نهاد در 
ارائه بســیارى از خدمات حمایتى، رویکردى اورژانسى 
اســت، اظهار کرد: مبارزه این نهاد با گرسنگى کودکان 
با مشارکت وزارت بهداشــت و درمان به شکل ویژه از 
سال 84 آغاز شد و تا به امروز و با حمایت از کودکان دچار 
سوءتغذیه زیر پنج سال ادامه دارد. وى افزود: بیش از دو 
میلیارد و 45 میلیون تومان در قالب بیش از 29 هزار سبد 

غذایى در اختیار این کودکان قرار گرفت. 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بیان کرد: هزینه هر 
سبد غذایى به صورت ماهیانه به کارت هاى مخصوص 
خرید مایحتــاج این کودکان واریز مى شــود.وى تعداد 
کودکان در انتظار دریافت خدمات این طرح در ســطح 
استان را  1787نفر اعالم کرد و گفت: براى برطرف کردن 
مشکل سوءتغذیه این کودکان، نیازمند کمک گسترده 
مردم نیکوکار اصفهان هستیم.شیران اظهارکرد: خیران 
مى توانند با مراجعه به آدرس اینترنتى hamsofreh.ir و 
پرداخت هزینه تمام یا بخشى از سبد غذایى این کودکان، 
کمیته امداد را در مبارزه با ســوءتغذیه کودکان نیازمند 

یارى کنند.

حســن امجدي، مدیرکل فرودگاه هاي استان اصفهان 
اظهار کرد: پروازهاى رفت حج فــرودگاه اصفهان از 8 
مرداد ماه آغاز مى شــود و 19 مرداد پایــان می پذیرد و 
طى این عملیات، 6594 مســافر در قالب 45 کاروان به 

سرزمین وحى اعزام مى شوند.
وى ادامه داد: حجــاج اعزامی از فــرودگاه بین المللى 
اصفهان از استان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى 

و یک کاروان از استان یزد است.
مدیر کل فرودگاه هاى اســتان گفت: تعداد شش هزار 
و سه  زائر از اســتان اصفهان در قالب 41 کاروان و 451 
زائر از استان چهارمحال و بختیارى در قالب سه کاروان 

140 زائر از اســتان یزد در قالب یک کاروان عازم سفر 
حج هستند و زمان بازگشت حجاج از کشور عربستان از 

8شهریور ماه امسال خواهد بود.
امجــدى یــادآور شــد: فــرودگاه اصفهــان پس از 
فرودگاه هاى امام خمینى(ره) و مشهد و در رتبه سومین 
فرودگاه در تعداد  پروازهاى حج تمتع قرار دارد و نسبت 
به سال قبل رشد بیش از 3 درصدي در اعزام زائرین به 

سرزمین وحی داشته است.
وى افزود:فرودگاه بین المللی شهیدبهشــتی اصفهان 
درحال برنامه ریزي و اتخاذ تدابیــر ویژه براي آمادگی 

هرچه بیشتر براى اعزام حجاج است.

2میلیارد تومان براى
 مبارزه با سوءتغذیه کودکان 

6500زائر از اصفهان عازم 
سرزمین وحی می شوند

ساماندهى 
بیمه رانندگان تاکسى

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شـهردارى اصفهان از اجراى طرح سـاماندهى بیمه 
رانندگان تاکسـى خبر داد و گفت: در مرحله نخست 

طرح، رانندگان پالك «ت» بیمه مى شوند.
هادى منوچهـرى اظهارکـرد: یکـى از دغدغه هاى 
اصلى رانندگان تاکسى، بیمه آنهاست و در این راستا، 
طرح ساماندهى بیمه تاکسـیداران در اصفهان دنبال 
مى شود. وى افزود: در مرحله نخست طرح ساماندهى 
بیمه رانندگان پـالك «ت» در اولویت هسـتند و در 
مراحل بعد با مصوبه هیئت دولت و مساعدت سازمان 
تأمین اجتماعى، تمام رانندگان تحت پوشش سازمان 

تاکسیرانى مى توانند از این طرح استفاده کنند.

1400کیلومتر رکاب زدن به 
عشق ضامن آهو(ع)

دوچرخه سـواران اصفهانى به مناسبت دهه والیت و 
والدت امام رضا(ع)1400 کیلومتر تا مشهد الرضا (ع)

رکاب مى زنند.
سـعید ریاضى پور، سرپرسـت تیم دوچرخه سـوارى 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن تیـم دوچرخـه 
سـوارى براى دهمین سـال متوالى اسـت که مسیر 
1400کیلومترى اصفهان تا مشهد را مى پیماید،گفت: 
این تیم متشکل از پنج نفر با شعار «طبیعت براى آب» 

 به مدت 13 روز تا مشهد مقدس رکاب مى زنند .

خبر

مزایده اموال غیر منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970035ج/4 له خانم خدیجه محبى و علیه آقاى سیدکمال میرمحمد حسینى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 280/230230 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 97/5/20 ســاعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 112/09 سهم ملکى فاقد پالك ثبتى با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى سید کمال میرمحمد حسینى و 
اکنون در تصرف/ مالکانه محکوم علیه مى باشد توســط 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 اجــراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تماى بهاى آن صــورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابى پالك زمین متعلق به خوانده 
پرونده آقاى کمال میرمحمد حسینى اصفهانى فرزند سیدعلى واقع در اصفهانک که به صورت 
قولنامه اى از طرف آقاى اکبر آقاکوچکى فروشانى فرزند عباســعلى به خوانده پرونده در تاریخ 
91/11/16 فروخته شده اســت. لذا از پالك مذکور در معیت و راهنمایى خواهان پرونده خانم 
خدیجه محبى به آدرس دقیق پالك زمین واقع در اصفهانک خیابان مسجد جامع خیابان کشاورز 
بن بست شقایق بازدید به عمل آمد که پس از مســاحى و بررسى و معاینه محل مورد نظر که به 
صورت یک پالك زمین بدون ساخت داراى ابعاد به عرض 8/60 متر و طول 17/5 متر که داراى 
مساحت برابر با 150/5 مترمربع مى باشد که کروکى پالك مذکور ذیل این گزارش ارائه گردیده 
است. در خاتمه طبق بررسى انجام شده و با توجه به کلیه شرایط موثر در قیمت و شرایط خرید و 
فروش بازار فعلى مبلغ برآورد شده جهت پالك مذکور برابر با 376/250/000 ریال معادل سى 
و هفت میلیون و ششصد و بیســت و پنج هزار تومان اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 112/09 
ســهم (مترمربع) آن به مبلغ 280/230230 ریال ارزیابى که مقدار 106/753 سهم (مترمربع) 
آن به مبلغ 266/885/934 ریال بابت مطالبات محکوم له (مقدار 5/337 سهم (مترمربع) آن به 
مبلغ 13/344/296 ریال بابت حق االجراى دولتى ارزیابى مى گردد. م الف: 7798 دادورز  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /4/304
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 
962155 له آقاى احمدرضا ماهر علیه حمیدرضا خرم دشتى مبنى بر مطالبه مبلغ 528/093/047 
ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجرائى دولتى در تاریخ 97/5/21 ســاعت 
11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى خیابان رزمندگان کوچه مسجد امام حسن مجتمع مسکونى یاران طبقه 
پنجم نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن ده درصد بها به صورت نقد و 
یا چک تضمین شــده بانکى ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نماید. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اموال مورد 
مزایده: 1- یک دســتگاه تلوزیون ال جى ال اى دى به همراه میز چوبى mdf کشودار به مبلغ 
بیست و چهار میلیون ریال 2- یک دستگاه ماشین ظرفشویى ال جى دایرك درایو مستعمل به 
مبلغ بیست و دو میلیون ریال 3- یک دستگاه ماشین لباسشــویى ال جى دایرك درایو به مبلغ 
بیست میلیون ریال 4- یک دستگاه تردمیل وى اى 610 به مبلغ سى میلیون ریال 5- یک دست 
مبل راحتى چوبى با روکش پارچه مخمل قهوه اى مبلغ پانزده میلیون ریال 6- یک دست مبل 
راحتى پوبى با روکش پارچه و چرم مصنوعى قهوه اى مبلغ پنج میلیون ریال 7- سه تخته فرش 
ماشینى گردابى رنگ به قطر سه متر مبلغ پانزده میلیون ریال 8- یک تخته فرش ماشینى گرد 
آبى رنگ به قطر دو متر مبلغ سه میلیون ریال 9- یک تابلو و ان یکاد بزرگ و یک تابلو بشقابى 
مینا کارى شده مبلغ شش میلیون ریال. جمع کل ارزیابى شده یکصد و چهل میلیون ریال. م الف: 

7771 دادورز اجراى احکام حقوقى  دادگسترى اصفهان /4/305
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976836800364 شماره بایگانى شــعبه: 961490، 961489 شماره 
پرونده هــا: 9609986836801372، 9609986836801371 خواهان ها: 1- فاطمه صانعى 
نیکابادى فرزند حسن 2- فاطمه صانعى نیکابادى فرزند حسن همگى به نشانى استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ 22 بهمن- عالمه امینى غربى- ورودى اول- آپارتمان 
گلشن 1- ط 1 ك.پ 8158695493 ك.م 1289689261 تلفن 09354542324 خواندگان: 
1- محسن هاشمى تخت فوالدى فرزند حسین 2- محسن هاشمى تخت فوالدى فرزند حسین 
همگى به نشانى اصفهان- خ پروین- خ حکیم شفایى دوم- کوچه مسجد ائمه اطهار- بن بست 
اول- سمت راست- اخرین منزل- ســمت چپ- درب قهوه اى رنگ (در حال حاضر مجهول 
المکان مى باشند) خواسته ها: 1- طالق به درخواست زوجه 2- حضانت گردشکار: دادگاه پس 
از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: خواســته خواهان فاطمه صانعى نیکابادى فرزند حسن بطرفیت محسن 
هاشمى تخت فوالدى فرزند حسین صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح و 
تقاضاى حضانت از فرزند مشترك به نام روژا 7 ساله مى باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 5962 
از دفتر خانه شماره 40 حوزه ثبت اصفهان وجود علقه زوجیت دائیم فى مابین زوجین محرز است 
خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشته حدود 10 سال است ازدواج کرده است و داراى یک فرزند 
مى باشند شوهرش 5 سال است که زن و فرزند خود را ترك کرده و به خارج از کشور رفته است 
و نفقه اى به آنها پرداخت نکرده است و به همین دلیل نیز تقاضاى حضانت فرزندش را نیز دارد 
على هذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه طى استعالم از اداره گذرنامه زوج در مورخ 

1392/10/27 از طریق مرز هوایى امام خمینى از کشور خارج شده و تاکنون فاقد سابقه ورود به 
کشور مى باشد و نظر به اینکه زوج على رغم احضار از طریق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده و 
دفاعى ننموده اســت لذا از نظر دا دگاه تحقق بندهاى 1 و 8 از شرط ضمن عقد نکاح محرز است 
و با توجه به عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین و نظر موافق قاضى محترم 
مشاور و مستنداً به مواد 234، 239 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به 
احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم مى گردد زوجه مى تواند با مراجعه به یکى از 
دفاتر رسمى طالق و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید زوجه نسبت به مهریه خود جداگانه 
اقدام کرده است و ادعاى مالى دیگرى مطرح ننموده است و درخصوص خواسته خواهان مبنى 
بر حضانت از فرزند مشترك با توجه به اینکه زوج حدود 5 ســال است زندگى مشترك را ترك 
کرده و خارج کشور رفته است لذا در جهت رعایت مصلحت طفل حکم به حضانت زوجه از فرزند 
مشترك به نام روژا 7 ساله صادر مى شود مدت اعتبار رأى صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ رأى فرجامى 
یا انقضاء مهلت فرجام خواهى است رأى صادره غیابى است و ظرف بیست روز قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید استان اصفهان 
است. شماره رأى اصالحى: 9709976836800451 رأى دادگاه اصالحى: خواسته خانم فاطمه 
صانعى نیکابادى فرزند حسن اصالح دادنامه شــماره 364 مورخ 97/3/17 صادره از این دادگاه 
مى باشد که نام فرزند مشترك در آن اشتباه ذکر شده اســت. لذا با توجه به رونوشت شناسنامه 
فرزند مشترك و به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسى مدنى نام فرزند مشترك از روژا به سوژا 
اصالح مى گردد. تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رأى اصالحى ممنوع مى باشد. اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 
1- اتاق 103. م الف: 198756 کاظمى- رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /4/458
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغیه-دادگسترى کل استان اصفهان-خواهان سعید مروى دادخواستى به طرفیت خواندگان 
ابراهیم سینایى-حســینعلى جانبخش-مرتضى فخارى زاده- قدسى خدادادى به خواسته الزام 
به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 970348 شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ:97/06/17 ساعت:11:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان حسینعلى جانبخش-مرتضى فخارى زاده- قدسى خدادادى و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 202824/م الف 

منشى شعبه 5 داداگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/4/459
 حصروراثت 

محمدرضا شــریفیانا نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 773 به شــرح دادخواست به کالسه 
419/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احسان شریفیانا نجف آبادى بشناسنامه 31665 در تاریخ 97/01/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمدامین شریفیانا نجف آبادى ش 
ش 2-129525-108 ، 2. محمد طاها شریفیانا نجف آبادى ش ش 3-142413-108 (فرزندان 
متوفى)، 3. زهره صالحى ش ش 1080052305 (همسر متوفى)، 4. زهره شریفیانا نجف آبادى  
ش ش 604 (مادر متوفى)، 5. محمدرضا شریفیانا نجف آبادى ش ش 773 (پدرمتوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 202816/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/460
 حصروراثت 

خانم مهرى شریفى داراى شناسنامه شماره 588 به شرح دادخواست به کالسه 405/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید عزیزى انالوجه 
بشناسنامه 1080259368 در تاریخ 92/08/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حبیب اله عزیزى انالوجه ش ش 530 (پدر متوفى) 
، 2. مهرى شــریفى ش ش 588 (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 202840/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/461
ابالغ رأى

 دادنامه-کالســه پرونده 97/03/22-251-خواهــان خانم معصومه نوروزى فرزند حســین 
نشانى اصفهان سه راه ســیمین مجتمع دى طبقه 6 واحد 44غربى  کد پستى 8177798574 
با وکالت علــى مومنى خواندگان خانم مینا نصر اصفهانى به نشــانى: مجهــول المکان، حکم 
پرداخت بدهى به استناد چک و ســفته تاریخ:97/03/21 جنب مسجد شماره پرونده 1343/96 
جلسه حوزه هفتم  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات 
پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خانم معصومه 
نوروزى با وکالت على مومنى به طرفیت خانم مینا نصر اصفهانى  به خواسته مطالبه 35/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 9505/322049-12 مورخ 95/7/15 عهده بانک ملى 
ایران و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده رو نوشت چک  
و گواهى عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیــه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهى در جلســه رسیدگى شورا حاضر نشــده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد دانسته و مســتندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 307و 309 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 490/000 ریال بابت  هزینه هاى دادرســى و مبلغ 500/000 ریال بابت 

هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 
95/07/15  لغایت اجراى حکم  در حق خواهان که در اجراى حکم محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نمایند. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى 
در محاکم حقوقى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. 1314/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

گلدشت/4/471
ابالغ تبادل لوایح

 ابالغیه- در خصوص تجدید نظر خواهى رسول کاظمى و رضوان دهخدایى با وکالت داود نصیران 
به طرفیت تجدید نظر خواندگان اکبر سلیمانى فرزند محمد على و عباس على کاظمیانى نجف 
ابادى فرزند ابوالقاسم نسبت به دادنامه شماره9709973730200114 مورخ 96/02/17 صادره 
از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهى به شما ابالغ میشود.
مقتضى است حسب ماده 346 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
چنانچه پاسخى دارید ظرف 10روز پس از رویت اخطاریه،به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد با توجه به مجهول المکان 
بودن تجدید نظر خوانده عباسعلى کاظمیانى نجف ابادى  فرزند ابوالقاسم به تجویز ماده 73 قانون 
ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیر االنتشار اگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را  دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 202833/م الف مجتبى شفیعى– مدیر شعبه دوم دادگاه 

عمومى (حقوقى)دادگسترى شهرستان نجف اباد /4/462
ابالغ رأى

 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد-به تاریخ: 1397/01/15 در وقت مقرر رسیدگى 
جلسه شعبه سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده امر به کالســه 383/96 شوراى حل اختالف ســوم تحت نظر است.مالحضه مى 
گردد خوانده محمد زمانــى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظــار کافى حضور ندارد والیحه 
اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد  واظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى 
و منضمات پیوستى است.عرض دیگرى ندارم. شورا با بررســى محتویات پرونده و استعانت از 
خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان محمد 
کریم زاده به طرفیت خوانده محمد زمانى به نشانى: مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ نه 
میلیون هفتصدو سى و شــش هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره 104169 به شرح متن 
دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى وخســارت تاخیر در تادیه (95/10/21) ، با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلســه دادرسى و تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم 
ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا  دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا ماواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده محمد زمانى 
به پرداخت مبلغ 97/360/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست 
شصت و دو هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 95/10/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى 
حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد در حق خواهان محمد کریم زاده صادر و اعالم 
میگردد راى صادره نســبت به خوانده محمد زمانى غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى درهمین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاههاى 
عمومى شهرستان نجف اباد مى باشد202830/م الف، شریعتى - قاضى شعبه سوم شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد /4/463
 حصروراثت 

حیدرعلى طبیبى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 686 به شرح دادخواست به کالسه 452/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار 
طبیبى نجف آبادى بشناســنامه 771 در تاریخ 97/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عفت طبیبى نجف آبادى ش ش 59 ، 2. 
بهجت طبیبى نجف آبادى ش ش 437 ، 3. معصومــه طبیبى نجف آبادى ش ش 43 ، 4. مریم 
طبیبى نجف آبادى ش ش 550 ، 5. حیدرعلى طبیبى نجف آبادى ش ش 686 (فرزندان متوفى)، 
6. صدیقه نورمحمدى نجف آبادى ش ش 225 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 203480/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/464
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى خوشــاوى نجف آبادى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به 
طرفیت خوانده روزبه مردانى ولندانى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 117/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/03 ساعت 
4:45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 203478/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/4/465
 حصروراثت 

یداله میرزاییان داراى شناسنامه شماره 135 به شرح دادخواست به کالسه 455/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه صادق قوره نجف 

آبادى بشناســنامه 15386 در تاریخ 91/09/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. یداله میرزاییان ش ش 135 ، 2. طاهره میرزاییان 
نجف آبادى ش ش 643 ، 3. خدیجه میرزاییان نجف آبــادى ش ش 895 ، 4. زهرا میرزاییان 
نجف آبــادى ش ش 1033  (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 203470/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/466
 حصروراثت 

على حیدرى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 1965 به شــرح دادخواست به کالسه 453/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى 
حیدرى جوزدانى بشناسنامه 1253 در تاریخ 97/04/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على حیدرى جوزدانى ش ش 1965 ، 2. زهرا 
حیدرى جوزدانى ش ش 213 ، 3. شــیوا حیدرى جوزدانــى ش ش 1080310533 ، 4. فاطمه 
حیدرى جوزدانى ش ش 1080233717 ، 5. حمید حیدرى جوزدانى ش ش 51 6. رضا حیدرى 
جوزدانى  ش ش 85 7.اصغر حیدرى جوزدانى ش ش 1966 (فرزندان متوفى)، 8.نفیسه حیدرى. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 203464/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/467
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان خانم رضوان رحیمى دادخواستى بطرفیت آقاى داود رحیمى  به خواسته الزام به تنظیم 
مطرح که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کالسه 9709983730400177 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى آن مورخ 97/05/24 و ساعت 10 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه  پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. 203454/ م الف شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/468
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان داود احمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده على پورمحمدى به 
شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 238/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/30 ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 203446/ م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/469
 مزایده

در پرونده کالسه 970989 اجرایى و به موجب دادنامه 1555-96 صادره از شعبه 8 دادگاه خانواده 
اصفهان محکوم علیه اجرایى آقاى ابوالفضل شــهیدى فرزند محمد محکوم است به پرداخت 
100 ســکه تمام بهارآزادى و 120 مثقال طال ساخته شــده در حق محکوم له مهناز صباغى و 
مبلغ 92/067/084 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى صابرى هارونى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه سوارى 206 صندوق دار-به رنگ سفید- مدل 1390-به 
شماره انتظامى 43ایران-173م38-آثار لک،تورفتگى،رنگ آمیزى بر روى سطح بدنه-گلگیر 
درب کاپوت،دوگانه سوز،انژکتورى-الســتیکهاى جلو 30درصد و عقب 50درصد پوســیدگى 
وفرسایش دارد و خودروى مذکور داراى ارزشــى معادل 250/000/000 ریال  ارزیابى گردیده 
است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/05/17 ســاعت 10صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت 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. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 203375/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 

دادگسترى نجف آباد/4/470
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى قدرت اله خانى فرزند عباس 
دادخواســتى به طرفیت آقاى فرهاد حیدرى فرزند به خواســته مطالبه تقدیم که به شعبه سوم 
شوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 465/97 ثبت و براى مورخ 97/05/28 ساعت 
10/30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است.لذا 
به تقاضاى خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه 
شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر اینصورت 
این آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد نمود . م 

الف 414 رئیس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/4/473 

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: درحدود 40 درصد 
از مردم استان اصفهان داراى پرونده الکترونیک سالمت فعال 

هستند و از خدمات طرح پزشک خانواده بهره مى گیرند.
کمال حیدرى افزود: تاکنون بیش از چهار میلیون و 600 هزار نفر 
از مردم استان اصفهان در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند، 
اما از بین آنها فقط حدود یک میلیون و 600 هزار َتن داراى پرونده 

الکترونیک سالمت فعال هستند.
وى با بیان اینکه اجراى طرح پزشــک خانواده از حدود 12 سال 
گذشته در استان اصفهان آغاز شده است، اظهار کرد: این طرح 
ابتدا در روستاها اجرا شد و در زمان حاضر همه روستاهاى استان 

زیر پوشش آن قرار دارند.
وى با اشاره به اینکه شــهرهاى بزرگ و کالنشهر اصفهان در 
مراحل بعدى زیر پوشش طرح پزشک خانواده قرار گرفتند، گفت: 
هنوز بسیارى از مردم کالنشهر اصفهان داراى پرونده الکترونیک 
سالمت نیستند. حیدرى خاطرنشان کرد: طرح پزشک خانواده در 
شهرهاى 20 تا 50 هزار نفر و 50 تا 500 هزار نفرى استان اصفهان 

به طور کامل عملیاتى شده است. 
وى با تأکید بر اینکه طرح پزشــک خانواده و تشــکیل پرونده 
الکترونیک سالمت، نقش مؤثرى در پیشگیرى از بیمارى ها و 
تهیه اطالعات و آمار دقیق از افراد سالم، افراد مستعد بیمارى و 
بیماران در استان دارد، گفت: ما آمادگى و ظرفیت الزم به منظور 
تشکیل پرونده الکترونیک ســالمت براى همه مردم را داریم و 
از آنها مى خواهیم تا با مراجعه به مراکز بهداشتى نسبت به این 

موضوع اقدام کنند.

تنها40 درصد مردم استان 
پرونده الکترونیک سالمت دارند

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: ذخیره آب مصرفى یک نفر بــه ازاى هر 12 
ساعت 72 لیتر است و متناســب با این موضوع باید 

اقدام به نصب تانکر و ذخیره آب کنند.
اکبر بنى طبا در پاسخ به اینکه میزان استاندارد ذخیره 
آب در منازل چقدر اســت، اظهار کرد: میزان آبى که 
حجم تانکر را پر مى کند باید طبق فرمول محاسباتى 
دفتر مدیریت مصرف در اختیار افراد قرار گیرد، به طور 
متوسط مصرف ســرانه هر فرد باید روزانه 154 لیتر 
باشــد، از این رو ذخیره آب براى 12 ساعت 72 لیتر 
خواهد بود و افراد باید براساس تعداد خانوار این ذخیره 

را محاسبه کنند.
وى با بیان اینکه هیچ ناظرى براى نظارت بر تانکرها 

از سمت شــرکت آب و فاضالب وجود ندارد، گفت: 
شرکت از نظر قانونى نمى تواند ورودى به این موضوع 
داشته باشد، اما اگر مردم متوجه تخلف فرد یا افرادى 
شــدند، مى توانند به اصناف و تعزیــرات حکومتى 

شکایت کنند.
ســخنگوى شــرکت آبفاى اســتان اصفهــان با 
بیان اینکه میزان آب انتقالى که از ســد به ســمت 
تصفیه خانه اصفهان وارد مى شود معادل سال گذشته 
و در شرایط خوبى است، افزود: سه ماهه اول امسال 
مردم اصفهان 9 درصد نســبت به سه ماهه پارسال 
مصارف خود را کاهش دادنــد و همچنان امیدواریم 
که مردم آب را درست مصرف کنند تا مانند دو هفته 

گذشته با افت و قطعى روبه رو نشویم.

نخستین رویداد کارآفرینى محلى با محوریت مساجد 
با عنوان «هم نت برکت» در اصفهان برگزار مى شود.

دبیر اجرایــى رویداد «هم نت برکــت» اظهار کرد: 
این رویداد به همت بنیاد نخبگان استان اصفهان و 
همکارى ستاد نماز جمعه و امور مساجد منطقه رهنان 
در روزهاى چهارشــنبه تا جمعه از 27 تا 29 تیرماه و 
در منطقه رهنان و بر اساس مزیت هاى اقتصادى این 

منطقه برگزار مى شود.
مرتضى ورشاوى با بیان اینکه هدف از برگزارى این 
رویداد، فعال کردن کســب و کارهاى محلى است، 
گفت: در این رویــداد، جمعى از فــارغ التحصیالن 
دانشگاهى و افراد صاحب مشاغل محلى در اصفهان 

در کنار یکدیگر جمع شده تا با فرصت هاى کسب و 
کارهاى محلى آشنا شوند و مهارت هاى پیاده سازى 

ایده و رساندن آن به کسب و کار را آموزش ببینند.
دبیر اجرایى رویداد «هم نت برکت»  با بیان اینکه این 
رویداد زمینه شبکه سازى عالقه مندان به کارآفرینى 
با فعاالن و متخصصان این عرصه را فراهم مى کند، 
اظهار کــرد: از محورهاى این رویــداد مى توان به 
مدیریت مشاغل خانگى، شبکه فروش محصوالت 
سالم، کسب و کارهاى مبتنى بر حاشیه شهر و استفاده 
از طبیعت و بوم منطقه براى جذب گردشگر، پاتوق 
فرهنگى و فعالیت در حــوزه کتاب و همچنین فعال 

شدن سیستم آموزشى در مسجد اشاره کرد.

میزان  مجاز ذخیره آب در منازل

برگزارى  نخستین رویداد کارآفرینى «هم نت برکت»
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تکثیر پرندگان منحصر به فرد 
در اصفهان

بیـش از 500 قطعـه پرنـده منحصر بـه فـرد در باغ 
پرندگان تکثیر شده است.

مدیر طرح ساماندهى ناژوان اصفهان گفت: در زمان 
فصل تکثیر، بیش از 500 گونه پرنده منحصر به فرد 
از جمله قرقاول گوش سفید، قرقاول شاخ دار، اردك 
ماندرینـا، قـوى سـیاه، قرقـاول الیوت،طـاوس جاوا 
و عروس غـاز در باغ پرنـدگان اصفهان تکثیر شـده

 است.
وى با بیـان اینکه ایـن پرنـدگان از 13گونه منحصر 
به فرد تکثیر شـده اند، افزود: هم اکنون بیش از 130 
گونـه مختلف در بـاغ پرنـدگان  اصفهـان نگهدارى 

مى شود. 

کبوترخانه طالخونچه 
مرمت شد

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهـان از مرمـت کبوترخانـه طالخونچـه 

خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: کبوترخانه طالخونچه با 
قدمتى افزون بر یک قرن داراى 8 متر ارتفاع و 6 متر 

مربع قطر است.
وى افـزود: مرمـت ایـن بنـا شـامل خاکبـردارى و 
آواربردارى سقف ها و بازسازى مجدد طاق ها، ترمیم 
پلکان منتهى به پشـت بام، ایزوالسیون و کف فرش 

بام با آجرهاى سنتى است. 

خبر

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: شهروندان براى صرفه جویى در مصرف آب مى توانند 
باغچه هاى خانگى خود را با استفاده از آب هاى خاکسترى 

آبیارى کنند. 
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: دوره هاى آموزشى الزم براى 
آبیارى فضاهاى سبز و بوستان ها در حال برگزارى است چراکه 
امســال با تنش آبى زیادى رو به رو هستیم. وى بر کاشت 
گونه هاى گیاهى و درختى مقاوم به خشکى و با نیاز آبى کم 
تأکید کرد و افزود: گیاهان مقاوم به خشکى از جمله گل هاى 
علفى که در برخى از مناطق کاشته شــده، عالوه بر اینکه 

زیبایى فصل را دارند، دائمى هستند و به آب کمى نیاز دارند.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
ادامه داد: گل هایى مانند شــقایق کوهــى، بابونه، داودى، 
َسلوى، میخک صخره اى، زنبق ایرانى و بومادران و همچنین 
درخت هاى سروکوهى، بلوط دایم سبز، بلوط زاگرس و بادام 
کوهى، عناب، توت آمریکایى از جمله گونه هایى است که 
براى کاشت در باغچه منازل در شــرایط بحران آب بسیار 
مناسب است. وى از شهروندان درخواست کرد براى صرفه 
جویى در مصرف آب، باغچه هاى خانگى خود را با استفاده از 
آب هاى خاکسترى آبیارى کنند، البته به شهروندان پیشنهاد 
مى شود که براى جلوگیرى از اسراف آب  از گل هاى دائمى 

مقاوم به خشکى استفاده کنند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراى اسالمى 
از اجراى طرح هایى براى تبدیل شــهرضا به قطب درمانى 
جنوب استان خبر داد. سمیه محمودى اظهار کرد: شهرضا 
یکى از شهرستان هاى بین راهى کشور است که استقرار آن 
در مسیر جاده ترانزیت شــمال – جنوب کشور باعث شده تا 
بسیارى از هموطنان از امکانات آن استفاده کنند. وى ادامه داد: 
ساالنه تعداد زیادى از هموطنانمان از محورهاى مواصالتى 
شهرستان شهرضا عبور مى کنند و همین عامل ضرورت تقویت 
زیرساخت هاى درمانى، خدماتى، بهداشتى، امنیتى و انتظامى 
این شهرستان را دوچندان کرده است. محمودى تأکید کرد: 
بیمارستان شهرضا یکى از بزرگ ترین مراکز درمانى منطقه 

اســت که روزانه تعداد زیادى از بیماران و مجروحان حوادث 
ترافیکى شهرضا و شهرستان ها و استان هاى اطراف را پذیرش 
مى کند. وى افزود: اقداماتى براى تکمیل کادر پزشــکى و 
تجهیزات درمانى بیمارستان شهرضا انجام شده که این مرکز را 
به مهمترین قطب درمانى جنوب استان تبدیل مى کند. نماینده 
مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
افزایش امکانات بیمارستان تأمین اجتماعى شهرضا، تصریح 
کرد: کادر درمانى و پزشکى این مرکز تقویت شده و در آینده 
نزدیک این مرکز به یک کلینیک تخصصى تبدیل مى شود 
که این مسئله باتوجه به مراجعات فراوانى که به آن مى شود، از 

اهمیت زیادى برخوردار است.

شهرضا، قطب درمانى 
جنوب استان مى شود

باغچه ها را با آب هاى 
خاکسترى آبیارى کنید

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015001333 مورخ 96/09/26  یداله نوروزى چم کهریزى فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,13 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى 
واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان که شخص متقاضى مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .

2 - راى شماره 139660302015002093 مورخ 96/11/29  حبیب اله عباس زاده ریزى فرزند 
محمد على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,65 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 139660302015002094 مورخ 96/11/29  عباس قاسمى چرمهینى فرزند 
نادعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 489,26 مترمربع مفروزى از پالك 379 - 
اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 

رسمى عباس ابراهیمى .
4 - راى شــماره 139760302015000101 مورخ 97/01/20  محمــد رضا معین ریزى فرزند 
خدامراد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 187,73 مترمربع مفروزى از پالك 107 
- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شــماره 139760302015000715 مورخ 97/03/23  منوچهــر عزیزى ملک آبادى 
فرزند مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 325,43 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالقاسم کریمى ملک آبادى .
6 - راى شماره 139760302015000719 مورخ 97/03/23  بهرام اسکندرى دورباطى فرزند 
بختیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,53 مترمربع مفروز از پالك 321 - اصلى 
واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین اسکندرى 

دورباطى .
7 - راى شــماره 139660302015000720 مورخ 97/03/23  مجید براتى ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117,41 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139760302015000724 مورخ 97/03/23  سید مهدى احمدى شیخ شبانى 
فرزند سید جمعه نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 194,27 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى اسماعیل حبیبى ریزى .
9 - راى شــماره 139760302015000725 مورخ 97/03/23  مهوش ترکى هرچگانى فرزند 
پرویز نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 194,27 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى اسماعیل حبیبى ریزى .
10 - راى شــماره 139760302015000730 مورخ 97/03/23  محمــد توانگر ریزى فرزند 
عباسعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 180,80 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139760302015000733 مورخ 97/03/23  گوهر شیخ االسالمى فرزند جمال 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شماره 139760302015000734 مورخ 97/03/23  محمد احمدى بنى فرزند حسن آقا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,59 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شماره 139760302015000736 مورخ 97/03/23  مهین بازرگانى باغبادرانى فرزند 
مهدیقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع مفروزى از پالك 1413 فرعى 
از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى پالك 

مزبور مى باشد .
14 - راى شماره 139760302015000737 مورخ 97/03/23  عضنفر سلحشورى فرزند جعفر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شــماره 139760302015000753 مورخ 97/04/02  احســان جعفرى ملک آبادى 
فرزند امید على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 289,76 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

امید على آقایى ملک آبادى .
16 - راى شــماره 139760302015000777 مورخ 97/04/04  سید علیمراد دادور فرزند سید 
اسداله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306,15 مترمربع مفروزى از 
پالك 40 و 41 و 46 فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رمضان حسین پور چمگردانى و غیره .
17 - راى شماره 139760302015000778 مورخ 97/04/04  حواء احمدى بابادى فرزند تیمور 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306,15 مترمربع مفروزى از پالك 
40 و 41 و 46 فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رمضان حسین پور چمگردانى و غیره .
18 - راى شماره 139760302015000784 مورخ 97/04/12 محمد نوروزى فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,07 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به 
شماره 1943 –اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رضا نوروزى باباشیخعلى .
19 - راى شماره 139760302015000785 مورخ 97/04/12  امین کاروانى ریزى فرزند احمد 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 265,25 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى 
واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباسعلى 

یادگارى ریزى .
20 - راى شــماره 139760302015000786 مورخ 97/04/12  داود مرادى فرزند حمزه على 
نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب ســاختمان و باغچه متصله به مساحت 548,80 مترمربع 
مفروزى از پالك 325 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رحیم زارعى چم آسمانى .
21 - راى شــماره 139760302015000787 مورخ 97/04/12  گوهر امینى چرمهینى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2087,75 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى 
واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

محمود و علیار ابراهیمى .
22 - راى شماره 139660302015000790 مورخ 97/04/12  روشنک فرهمند کاهریزى فرزند 
عزیزقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 352,56 مترمربع مفروزى از پالك 6 فرعى 
از 372 - اصلى واقع در قریه کاریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عزیزقلى فرهمند کاهریزى .
23 - راى شماره 139760302015000792 مورخ 97/04/16  محمد مهدى رحیمى ریزى فرزند 
محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,29 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمد رحیمى ریزى  .
24 - راى شــماره 139760302015000793 مورخ 97/04/16  ام البنین مدحى ریزى فرزند 
ناصرقلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,29 مترمربع مفروزى 
از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمد رحیمى ریزى  .
25 - راى شماره 139760302015000794 مورخ 97/04/16  محمود طغیانى ریزى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شماره 139760302015000799 مورخ 97/04/17  اصغر عطائى قلعه قاسمى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 319,27 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى 
واقع در حاجى آباد قلعه قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

غالمرضا ملک زاده قلعه قاسمى  .
27 - راى شماره 139760302015000800 مورخ 97/04/17  فتحعلى حیدرى چرمهینى فرزند  
قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 451,37 مترمربع مفروزى از پالك 10 فرعى 
از 370 - اصلى واقع در مزرعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 
شده از مالک رسمى  حســین امینى فرد چرمهینى  . تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز  شنبه  مورخ 
1397/04/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه مورخ 1397/05/07 م الف:203378 محمد 

رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان  /4/479
ابالغ رأى

 دادنامه- شــماره دادنامه : 9709973653400051 – تاریخ :  1397/01/23 – شماره پرونده : 
9609983653400066–  شماره بایگانى : 960068 -خواهان :خانم رعنا حیدرى فرزند غالم 
حیدر به نشانى کلیشاد خ مطهرى ك بهشتى کمربندى بیمارستان شفا تقاطع اول ك ناصر مرادى 
منزل على رحیمى ( سمت چپ درب ســوم) خوانده: آقاى آیت اله محمدى فرزند غالم سخى به 
نشانى کلیشاد خ مطهرى نرسیده به باسکول منزل شخصى محمدعلى صالحى خواسته: طالق 
به درخواســت زوجه- دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى خانــم رعنا حیدرى فرزند غالم حیدر متولد 
1362/01/10 به طرفیت آقاى آیت اله محمدى فرزند غالم سخى متولد 1357 هر دو تبعه افغان به 
خواسته الزام زوج به طالق به لحاظ در عسروحرج قرارگرفتن به دلیل اعتیاد خوانده به مصرف مواد 
مخدر و ترك زندگى مشترك ، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمى 
احراز رابطه زوجیت دائم فى مابین بنا بر تصویر مستند عادى ازدواج 1392/01/12 اظهارات خواهان 
در جلسات رسیدگى ، تحقیقات محلى صورت گرفته توسط مرجع انتظامى از محل سکونت قبلى 
زوجین و اظهارات گواه تعرفه شــده که در مجموع حکایت از اعتیاد زوج به مصرف مواد مخدر و 
ترك زندگى خانوادگى و رها نمودن زن و دو فرزند مشترك از حدود دو سال قبل دارد نظریه داوران 
منتخب و اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران در اصالح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه اصرار 
بر طالق دارد . لذا با وصف مذکور دوام زوجیت موجب عســرو حرج خواهان است و ادامه زندگى 
مشترك را براى وى با مشقت همراه ساخته و مضافا زوج به رغم دعوت از طریق درج در جرائد ، در 
جلسه دادرسیحضور نیافته و دلیل و مدرکى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده معهذا با نظر موافق 
مشاور محترم دعوى معنونه را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 1130 و 1140 و 1145 و 1146 
قانون مدنى ایران و مواد 131 و 135 و 146 و 156 و 194 و 195 از قانون مدنى افغانستان و 26 و 27 
و 28 و 29 و 31 و 33 و 37 و 39 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 حکم بر الزام زوج 
به طالق صادر و اعالم مى دارد مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه پس از تاریخ ابالغ راى فرجامى 

یا انقضاى مهلت فرجام خواهى مى باشــد . و با توجه به بذل تمام مهریه توسط خواهان در قبال 
طالق نوع طالق صادره خلعى است الباقى حقوق مالى وى طبق اعالم ایشان به قوت خود باقى و 
در آینده قابل مطالبه خواهد بود و جهیزیه فعال در تصرف وى میباشد . حضانت فرزندان مشترك به 
اسامى زهرا و امیر محمد به ترتیب متولد 1393/04/14 و 1394/07/21 نظر به احراز صالحیت و 
شایستگى خواهان به نامبرده ( مادر ) واگذار مى شود و خوانده مى تواند صرفا در روزهاى جمعه هر 
هفته از ساعت ده صبح لغایت ساعت 14 عصر همان روز با فرزندان خود مالقات نماید همچنین در 
اجراى مواد 1197 و 1199 و 1198 و 1204 قانون مدنى ایران زوج بایستى ماهیانه مجموعا مبلغ 
پانصد هزار تومان از تاریخ اجراى صیغع طالق بابت نفقه فرزندان مشــترك به خواهان پرداخت 
نماید شایان ذکر اســت ارائه گواهى پزشــک ذیصالح در مورد وجود جنین یا عدم آن براى ثبت 
طالق الزامى بوده مگر آنکه زوجنین بر وجود جنین اتفاق نظر داشــته باشند رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان وسپس  قابل فرجام خواهى در 
دیوان عالى کشور است . م الف 413 رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان / 4/472 

اخطار اجرائى
مشخصات محکوم علیه 1- فاطمه احمدوند فرزند محمدخان به نشانى گارماسه خ بوعلى کوچه 
اول سمت راست پ9 -  مشخصات محکوم له : زینب مهدیان خانه دار به نشانى گارماسه خ بوعلى 
کوچه اول سمت راســت پ9  محکوم به : بموجب رأى شماره 234/97   تاریخ 97/02/22 حوزه 
فالورجان شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان راى غیابى که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و سى و 
هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/16 
تا زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ نیم عشر در حق صنودق دولت . ماده 34 قانون 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 بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  

م الف 420  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه دوم / 4/474 
ابالغ رأى

دادنامه- تاریخ تنظیم 1395/06/18 – شماره پرونده : 9409983655700770 – شماره بایگانى 
شــعبه 950088 - شــاکى : بانک تجارت با وکالت خانم مریم صادقى فرزند مصطفى به نشانى 
اصفهان خیابان شیخ بهایى نبش چهار راه ابوذر ساختمان مدیریت بانک تجارت  متهمین : 1. آقاى 
محسن جنتى 2 . آقاى روح اله جنتى همگى به نشانى اصفهان فالورجان شهرك صنعتى اشترجان 
بین خ 4 و 5 3.آقاى حسین جنتى به نشانى- اتهام : خیانت در امانت - دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص اتهام 
آقایان 1. آقاى محسن جنتى 2 . آقاى روح اله جنتى 3.آقاى حسین جنتى هر سه دائر بر خیانت در 
امانت در خصوص ماشین آالت و تجهیزات شرکت اخترگاز سپاهان موضوع شکایت بانک تجارت 
استان اصفهان  با توجه به شکایت شاکى با وکالت خانم مریم صادقى ، اسناد و مدارك ارائه شده 
و اینکه متهمین با وصف نشر آگهى در هیچ کدام از جلسات تحقیقات مقدماتى  و رسیدگى نهایى 
حاضر نگردیده و دفاعى ننموده اند بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه با استناد به ماده 674 
قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات هرکدام از متهمین را به تحمل یکسال حبس مى نماید راى 
صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ  ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
مدت بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد سپس ظرف مدت 
بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.  م الف 421 غالمحسین 

ابراهیمى - رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان /4/475 
ابالغ رأى

دادنامه- شماره : 1116/96 - در خصوص دعوى مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد با مدیریت 
علیرضا زمانى با وکالت خانم مریم ناصرى ساکن اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید بعد از تاالر 
فرشچیان به طرفیت 1- مژگان على عسگریان کلیشاد کوى امام صادق کوى ش رضا سعیدى 
پالك 26 - 2- رسول ایوبى مجهول المکان  به خواســته مطالبه مبلغ 85/548/693 ریال بابت 
قسمتى از 1 فقره چک به شماره 662187 – 94/10/16   عادى و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به 
شرح دادخواست و ضمائم تقدیمى نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسى 
در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه 
ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت 
ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکى از اشتغال ذمه خوانده 
را به میزان اصل خواسته دارد . بنابراین شورا با اتفاق نظر مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد  310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 85/548/693 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک یا تقدیم دادخواست بمبلغ مطابق شاخص لغایت اجراى حکم در حق خواهان محکوم 
مى نماید و اجراى احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ 
قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید . رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا است . و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى فالورجان مى باشد. م الف  427 قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف فالورجان / 4/476 

ابالغ رأى
دادنامه- شماره : 1116/96 - در خصوص دعوى مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد با مدیریت 
علیرضا زمانى با وکالت خانم مریم ناصرى ساکن اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید بعد از تاالر 
فرشچیان به طرفیت 1- زینب حســن پور مجهول المکان 2- جواد یزدى فالورجان سودرجان 
خ مطهرى کوى بوستان 3- حجت اهللا کریمى فالورجان کلیشــاد خ مطهرى جنب بانک سپه  
به خواسته مطالبه مبلغ 57/253/635 ریال بابت قســمتى از 1 فقره چک به شماره 166213 – 
93/10/24   عادى و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمى نظر به این 
که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرســى در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى 

مطروح و مستندات ابراز شــده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و منکر 
اصالت مستند نیز نشــده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده 
و دالیل ارایه شده از ســوى خواهان حاکى از اشــتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد 
. بنابراین شــورا با اتفاق نظر مســتنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد  310 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 57/253/635 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک یا تقدیم 
دادخواست بمبلغ مطابق شــاخص لغایت اجراى حکم در حق خواهان محکوم مى نماید و اجراى 
احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب 
و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمایــد . رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا اســت . و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 

فالورجان مى باشد. م الف  428  قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف فالورجان / 4/477 
اخطار اجرائى

مشــخصات محکوم علیهم 1- زهرا کاظمى جوجیلى فرزند امامقلى مجهول المکان 2- سعید 
عبادى شرودانى فرزند نادر به نشــانى فالورجان جوجیل خیابان توحید چهارراه  –  مشخصات 
محکوم له : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم ناصرى با نمایندگى آقاى علیرضا زمانى به نشانى 
اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید بعد از تاالر فرشچیان – پالك 3  محکوم به : بموجب رأى شماره 
735   تاریخ 96/10/18 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان راى غیابى شعبه 5 
حقوقى دادگاه عمومى فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
53/112/752 ریال بابت قسمتى از 1- فقره چک به شماره 901/23795752 مورخ 96/03/21 به 
انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ وجه چک لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ 813/909 ریال 
بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ صدو پنج هزار ریال بابت هزینه تمبر و پرداخت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دادگسترى  . ماده 34 قانون 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  

م الف: 429  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه پنجم / 4/478 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شماره 402/16 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام آقاى پوریا عطاردى فرزند مجتبى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/4/23 م الف:203665 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /4/481
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شماره 583/6 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام آقاى یداله صالحى نجف آبادى  فرزند غالمحسین   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/4/23 م الف: 203655 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /4/482
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شماره 119/6 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمد کارشــناس  فرزند ابوالقاسم وشریک در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/4/23  م الف:203625 

حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /4/483
 ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139704002129000138/2- شماره بایگانى پرونده : 9700146 شماره ابالغیه 
: 1397051002120000503 تاریخ صدور 1397/04/20 – بدینوسیله به آقاى مجتبى پوزش 
فرزند غالمرضا شناسنامه شماره 21 داراى کد ملى 2371956821 ساکن فوالدشهر سى 5 بلوك 
481 طبقه 4 پالك 51 کدپستى 8491678833 ابالغ مى شود که آقاى مهرداد کیوانى هفشجانى 
. جهت وصول مبلغ 420/000/000 ریال به استناد چک شماره 9207/568764 علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700146 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
97/03/23 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن شناخته نشده ، لذا بنابه تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
(نصف جهان) آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت 

.  م/ الف: 426 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 4/484 

مدارس سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد در 
مقاطع پیش دبستانى، دبســتان، دوره اول متوسطه و 

هنرستان آغاز به کار کرد.
محمد کاظمى اظهار کرد: با توجه به نقش بســیار مهم 
آموزش به ویژه در دوره هاى پایه مانند ابتدایى، دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد دولت آباد تصمیم به راه اندازى مدارس 
سما گرفت.

وى افزود: با مکاتبات، رایزنى ها و پیگیرى هاى صورت 
گرفته موفق شــدیم مجوز مجتمع آموزشى- فرهنگى 
سماى دولت آباد را براى مقاطع پیش دبستانى، دبستان، 

دوره اول متوسطه و هنرستان اخذ کنیم.
وى با بیان لزوم اســتفاده از معلمــان و مربیان مجرب 
در مدارس خاطرنشــان کرد: براى جذب معلم و مربى، 
اطالع رسانى هاى الزم صورت گرفت و با نزدیک به صد 

نفر مصاحبه شد.

آغاز فعالیت مدارس سما در 
دولت آباد رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان از شناســایى و 

دستگیرى فردى که در فضاى مجازى با انتشار اخبار 
کذب با موضوع فروش شارژ شگفت انگیز، اقدام به 

کالهبردارى از شهروندان مى کرد، خبرداد.
سرهنگ مصطفی مرتضوي بیان کرد: در پی شکایت 
شــهروند اصفهانی مبنی بــر اینکه با خرید شــارژ 
شگفت انگیز تلفن همراه مبلغ هشت میلیون ریال از 
حساب وي به صورت غیر مجاز برداشت شده است، 
بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس فتاى اصفهان قرار گرفت.
وي افزود: شــاکی در اظهارات خود بیان کرد براي 
خرید کارت شارژ تلفن همراه، به یک سایت اینترنتی 

برخورد می کند که اقدام به فروش کارت شارژ تلفن 
همراه با قیمتی استثنایی می کند و پس از واریز مبلغ 
200 هزار ریال از طریق درگاه بانکی، متوجه می شود 
عالوه بر اینکه کارت شــارژي دریافت نکرده و کل 
موجودي حساب او که هشت میلیون ریال بوده است 

نیز برداشت می شود.
این مقام مســئول عنوان کرد: در بررسی هاي اولیه 
مشخص می شود، درگاه بانکی که شاکی از طریق آن 
اقدام به واریز وجه کرده است، درگاهی جعلی بوده که 
اطالعات حساب بانکی شاکی را به سرقت برده است 
و نهایتًا کارشناسان با اقدامات تخصصی و فنی خود 

موفق به شناسایی فرد کالهبردار می شوند. 

مدیر کل هواشناسى استان اصفهان گفت: اعتبارات 
ایستگاه هاى هواشناسى شهرستان ها ده برابر شد و 

بسیارى از کارگاه هاى شهرستانى فعال تر شد.
مجید بیجندى اظهار کرد: امروز تمام ایســتگاه هاى 
هواشناسى در سطح شهرستان ها به یک اداره کامل 

تبدیل شده است.
وى بیان کــرد: میزان اعتبــارات اختصاص یافته به 
ایستگاه هاى هواشناسى در شهرستان هاى مختلف 
استان طى دو سال با حضور فعال شهرستان ها رشد 
کرده و ده برابر شده است و بسیارى از کارگروه هاى 

شهرستانى فعال تر شدند.
مدیر کل هواشناسى اســتان اصفهان با بیان اینکه 

تفویض اختیار از پایین به باال در سیستم ها حتماً جواب 
خواهد داد، اضافه کرد: در حال حاضر این رویکرد مد 
نظر هواشناسى استان اصفهان قرار گرفته که اگرچه 
با آزمون و خطا هم همراه بــود، اما این روحیه باید در 

سطح کشور فعال شود.
وى از رتبه دوم کشــورى اســتان اصفهــان از نظر 
پراکندگى، تعداد و نوع ایســتگاه هاى تحت پوشش 
هواشناسى خبر داد و اظهار کرد: به رغم دشوارى ها، 
فرایند توانمندسازى ایستگاه هاى هواشناسى در دستور 
کار قرار گرفت و این نگاه در بخش شبکه پایش ادارات، 
تمامى شهرستان هاى اصفهان را به سمتى برد که در 

همه حوزه ها یک شبکه توانمند شوند. 

شارژ شگفت انگیز 
حساب شهروند اصفهانى را خالى کرد

10 برابر شدن اعتبارات ایستگاه هاى هواشناسى 
شهرستان ها
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: معاونت حمل 
و نقل ترافیک شهردارى و اداره برق منطقه اى باید برق 
چراغ هاى راهنمایى را از شبکه برق شهرى جدا کنند و یا 

تمهیدى در این ارتباط بیاندیشند.
رضا رضایى با اشــاره به قطعى برق هاى دو ساعته که 
منجر به قطع چراغ هاى راهنمــا و ایجاد هرج و مرج  در 
شهر مى شود، اظهار داشت: موضوع قطع برق که منجر به 
قطع چراغ هاى راهنمایى در سر چهارراه ها مى شود، بیش 
از پلیس به معاونت حمل و نقل ترافیک شهردارى و اداره 
برق منطقه اى مرتبط است؛ بدین معنا که الزم است این 
نهادها برق چراغ هاى راهنمایى را از شبکه برق شهرى 

جدا کنند و یا تمهیدى در این ارتباط بیاندیشند.
وى افزود: تا زمان اقدام در زمینه جداسازى برق چراغ هاى 
راهنما، اداره برق باید نقاطى که داراى قطعى است را به 
پلیس راهور اعــالم کند تا نیروى پلیــس براى کنترل 

ترافیک در این مناطق مستقر شود.
گفتنى است در روزهاى گذشــته قطعى برق دو ساعته، 
مشکالت زیادى براى مردم اصفهان و واحدهاى صنفى 
ایجاد کرده است، به طوریکه این مشکل از عدم امکان 
خرید با کارت هاى بانکى تا عدم امــکان فعالیت براى 
مشــاغلى مانند نانوایى که با برق بستگى تام دارد، را در 

برمى گیرد. 

محســن نیرومند، مدیر کل تعاون اســتان اصفهان در 
خصوص میزان تعهد ایجاد اشتغال استان اصفهان گفت: 
در سال 96 تعهد اشتغال استان 90 هزار فرصت بوده که 49 

هزار و 146 شغل در سال گذشته ثبت شده است.
وى همچنین در خصوص به کار گمارده شدگان گفت: در 
سال گذشته 31 هزار و 189 نفرمرد و 17 هزار و 957 نفر زن 

مشغول به کارشده اند.
نیرومند ادامه داد: نرخ بیکارى استان اصفهان در سال 96 
برابر با 14/4 درصد بود که نسبت به نرخ بیکارى کشور دو 
درصد باالتر اســت. مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعى 
استان اصفهان با اشاره به ماده 154 قانون کار در خصوص 

همکارى کارفرمایان در امر ورزش کارگران با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى گفت: کارفرمایان تا 31 تیرماه فرصت 
دارند با مراجعه به ســامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش 
کارگران اقدام نمایند. این مقام مســئول همچنین گفت: 
هزینه هاى مربوط به پرداخت عوارض سرانه ورزش قابل 
تهاتر در مشــوق مالیاتى تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مى باشد. نیرومند همچنین با بیان اینکه 
تعاونى هاى اصفهان داراى ظرفیت و توانمندى هستند، 
از کلیه تعاون گران اصفهانى دعوت کرد تا با شــرکت در 
جشنواره تعاونى هاى برتر، امکان معرفى الگوهاى موفق 

اقتصاد تعاون به کل کشور را فراهم نمایند.

تفکیک برق چراغ هاى 
راهنمایى از برق شهرى 

ثبت 49 هزار شغل 
در سال گذشته

ساعت کار ادارات 
در اصفهان هم تغییر کرد

بعد از تغییر ساعت کارى در تهران، ساعات کارى ادارات 
استان اصفهان هم  از امروز تغییر کرده است.

بنابر اعالم روابط عمومى استاندارى اصفهان، همزمان 
با گرم ترشدن هوا و استفاده مردم از وسایل خنک کننده 
و به منظور صرفـه جویى در مصرف برق، سـاعات کار 
ادارات استان شامل دستگاه هاى دولتى، شهردارى ها، 
بانک ها و موسسات عمومى غیر دولتى از ساعت 6:30 

تا 13:30دقیقه تعیین شده است.
این تغییر ساعت کار دستگاهاى اجرایى استان  در تمامى 
روزهاى هفته  تا اطالع ثانوى در استان اجرا خواهد شد. 
همچنین دستگاه هاى اجرایى قبل از پایان ساعت ادارى 
باید سیستم هاى سرمایشى و همزمان با پایان ساعت 
کارى،  سیستم هاى روشنایى و رایانه اى غیر ضرورى 

را خاموش کنند.

همکارى دانشگاه آزاد و 
آموزش و پرورش خمینى شهر

مدیر آموزش و پرورش خمینى شهر خواستار بهره گیرى 
از ظرفیت هاى علمى و پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى 
شد. معاون آموزش و تحصیالت تکمیلى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شـهر در دیدار با رئیس آموزش و 
پرورش این شـهر با توجه به وجود دانشـکده هاى فنى 
و مهندسـى و علـوم انسـانى و بهره منـدى از افزون بر 
70 آزمایشـگاه و کارگاه صنعتى در این دانشگاه گفت: 
حضور فعال 30 سـاله دانشگاه آزاد اسـالمى در عرصه 
علم و فنـاورى و پژوهش هاى کاربـردى، توانمندى و 
قابلیت هـاى این واحد دانشـگاهى را به اثبات رسـانده 
اسـت. على افتخارى بر برگزارى دوره هاى تخصصى 
کوتاه مـدت و پذیرش دانشـجو در بیش از 100 رشـته 
فعال این واحد دانشـگاهى از مقطع کاردانى تا دکترى 
تأکید کرد. مدیرآموزش و پرورش خمینى شـهر نیز در 
این جلسـه ارتباط گیرى و بهره مندى پژوهش سـراى 
دانش آموزى این شهرستان از امکانات علمى و پژوهشى 
دانشگاه آزاد اسالمى را خواستار شد و گفت: دانشگاه آزاد 
اسـالمى و آموزش و پرورش مى توانند بـا هم افزایى و 
تقویت ظرفیت هاى یکدیگر، از امکانات و قابلیت هاى 

هم استفاده کنند.

حمایت الزم از زندانیان 
آزاد شده نمى شود

دادستان شهرستان گلپایگان گفت: اگر کارخانه داران 
و کارآفرینان ملزم شـوند یـک درصـد از نیروهایى که 
مى گیرند از زندانى هایى باشـند که بـه آغوش جامعه 
برگشته اند، به نوعى از این افراد حمایت مى شود تادیگر 

به زندان نروند. 
حجـت االسـالم والمسـلمین کیومـرث امیرخانـى 
اظهارداشـت: درصد بسـیار زیادى از زندانیـان افرادى 
هسـتند که مجدداً به ارتکاب جرم برگشـته اند، وقتى 
ریشـه این مسـائل را بررسـى مى کنیم به ایـن نتیجه 
مى رسیم که بیرون از زندان نتوانسته ایم حمایت الزم 
را از آنهـا انجام دهیم. دادسـتان شهرسـتان گلپایگان 
گفت: وقتى یک زندانى آزاد مى شود دیگر حمایت الزم 
پشت او نیست، در زندان با نماز و قرآن عجین مى شود 
و اگرمبتال به یکسرى عادات ناپسند بوده، آنها را ترك 
کرده، اما وقتى وارد جامعه مى شود بعد از مدتى مجددا 

تقریبا به راه اول خود بر مى گردد.
 

آتش نشانان کاشانى
 11 چاه کن را نجات دادند

مدیر روابـط عمومى سـازمان آتش نشـانى و خدمات 
ایمنـى شـهردارى کاشـان از نجـات یافتـن 11 نفر از 

کارگران چاه کن گرفتار در چند حلقه چاه خبر داد.
روح ا... فدایـى گفت: این کارگـران در خیابان هاى بابا 
افضل، کارگر، امیرکبیر و میدان هـاى عامریه، پلیس، 
خیران و محله یزدآباد این شهر به علت قطعى برق درون 

چند حلقه چاه گرفتار شده بودند.
وى همچنین با اشـاره به نجات 205 نفـر از هموطنان 
در عملیات هاى مختلف از سوى آتش نشانان کاشانى 
در سه ماهه نخست سـال جارى اضافه کرد: 43 نفر در 
جریان این حادثه ها آسیب دیدند و 14 نفر نیز جان خود 

را از دست دادند.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: طرح 
«شوق رویش» با عنوان « تابستان 8 ریشترى» با هدف 
تربیت، شکوفایى و رشد استعدادهاى جوانان و نوجوانان و 

توانمندسازى آنها اجرا مى شود.
محسن مؤمنى اظهارداشت: تابســتان فرصتى است تا 
با اجراى برنامه هاى مختلف آموزشــى، بشردوســتانه، 
فرهنگــى، اجتماعــى و امــدادى در راســتاى ارتقاى 
توانمندى هاى جوانــان به ویژه اعضــاى هالل احمر، 

گام هاى مؤثرى برداشته شود.
وى افزود: طرح شــوق رویش با عنوان « تابســتان 8 
ریشترى» با هدف تربیت، شکوفایى و رشد استعدادهاى 
جوانان و نوجوانان و توانمندسازى آنها براى فعالیت هاى 

انسان دوستانه و امدادى اجرا مى شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
این که شعار امسال طرح شــوق رویش «جوانى، جنبش 
و نشاط اجتماعى» است، گفت: فعالیت هاى بشردوستانه 
و عام المنفعه از قبیل اهداى خون، برپایى ایستگاه اهداى 
عضو، اعزام کاروان نیکــوکارى به مناطق محروم و کم 
برخوردار، ایجاد کمپین حفاظت از محیط زیست با موضوع 
بحران آب، برگزارى کارگاه پیشگیرى از اعتیاد، برگزارى 
دوره مهارت هاى زندگى، برپایى نمایشگاه کتاب، عفاف 
و حجاب و محصوالت فرهنگى از جمله برنامه هاى این 

جمعیت در تابستان است.
وى خاطرنشان کرد: کلیات برنامه  تابستان 8 ریشترى در 
دو محور فراگیر که نخستین محور آموزش هاى امدادى 
و کمک هاى اولیه و محور دوم فعالیت هاى اوقات فراغت 

است، در نظر گرفته شده است.
مؤمنى ادامه داد: در راستاى محور اول، براى تمام افرادى 
که به گونه اى از فضاى هالل احمر در تابستان استفاده 
مى کنند، معموًال یک دوره آموزش هاى امداد و کمک هاى 
اولیه به صورت رایگان در نظر گرفته شده است که بتوانند 
در کنار کالس هاى آموزشى خود مثل کالس هاى علمى 

و ورزشى حتمًا دوره کمک هاى اولیه را هم بگذرانند و در 
پایان این دوره ها، پس از برگزارى آزمون، گواهینامه پایان 

دوره به اعضاى شرکت کننده اعطا خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
این که کالس هــاى جمعیت هالل احمــر همزمان با 
فصل تابستان در شــهر اصفهان و در دو مرکز شمال و 
جنوب این جمعیت برگزار و تا پایان شــهریور ماه ادامه 

دارد، بیان داشت: این کالس ها شامل دوره هاى قرآن و 
نهج البالغه، زبان انگلیسى، کامپیوتر، حسابدارى، رباتیک، 
خوشنویسى، نقاشى و خالقیت، کاردستى و ... و همچنین 
رشته هاى ورزشى را براى اعضاى جوان، نوجوان و عموم 

مردم در تمامى سنین برگزار مى کند.
وى اضافه کرد: رشته هاى ورزشى یوگا، پیالتس، والیبال، 
بسکتبال، اسکیت و چندین رشته دیگر از جمله دوره هاى 

آموزشى این مراکز هستند.
مؤمنى در پایان از تفریحاتى که براى شرکت کنندگان در 
کالس هاى دایر در هالل احمر در نظر گرفته شده است، 
خبر داد و ابراز داشت: این تفریحات در قالب اردوهایى که 
توسط مربیان یا مدیران در شعب شهرستان ها و حتى در 
مرکز استان تا آخر تابستان پیش بینى شده است، به سبک 

امدادى یا مسابقه اى به صورت متنوع برگزار مى شود.

گذران گرماى روزانه در « تابستان 8 ریشترى»

روزهــاى ســه شــنبه و چهارشــنبه هفتــه گذشــته 
خاموشى هاى مکرر و خارج از برنامه از پیش اعالم شده در 
اصفهان باعث ایجاد مشکالت فراوانى از جمله خاموشى 
چراغ هاى راهنمایى و رانندگى، ترافیک ســنگین، از کار 
افتادن آسانســورها، اختالل در خدمات رسانى در مراکز 
عمومى و توقف تولید در تعدادى از کارگاه هاى صنعتى شد.

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: در چند روز گذشــته پیک مصرف برق در کشور به 
طور بى ســابقه اى افزایش یافت و با توجه به اینکه شبکه 
برق، سراسرى است ناگزیر به اعمال خاموشى هاى خارج 
از برنامه از پیش تعیین شــده براى مدیریت اضطرارى بار 

مصرف برق شدیم.
محمد على اکبرى افزود: زمانى کــه میزان مصرف برق 
بسیار باال برود، شبکه سراسرى برق کشور دچار ناپایدارى 
مى شود و با افت فرکانس و کیفیت برق مواجه مى شویم و 
ناچار به اعمال قطعى اضطرارى برق براى مدیریت هرچه 

بهتر این شبکه هستیم.
وى با بیان اینکه این خاموشى هاى اضطرارى با توجه به 
موارد اعالم شده از سوى تهران صورت مى گیرد، گفت: به 

ازاى هر یک درجه افزایش دماى هوا در کشور، هزار و 500 
مگاوات به بار شبکه مصرفى برق اضافه مى شود.

به گفته وى، در روزهاى اخیر 20 هزار مگاوات به دلیل روشن 
شدن وسایل سرمایشى به حجم مصرف برق در کشور اضافه 

شده که معادل مصرف برق سه کشور همسایه است.

وى درباره جدول خاموشى هاى اصفهان نیز توضیح داد: 
این جدول با عنوان « برنامه مدیریت اضطرارى بار» بر روى 
پایگاه اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان در دسترس 

مردم قرار دارد.
على اکبرى تصریح کرد: بسیارى از زمان بندى هاى اعالم 

شده در این جدول بویژه در ساعات اولیه صبح یا اواخر شب به 
دلیل باال نبودن حجم مصرف برق اعمال نشده، اما از طرفى 
در برخى موارد ناچار به اعمال قطعى هاى اضطرارى براى 

جلوگیرى از ناپایدارى شبکه شدیم.
وى دربــاره صنایــع نیــز توضیــح داد که بر اســاس 
تفاهم نامه هایى که با آنها منعقد شــده در زمان هایى که 
شــرکت توزیع برق به آنها اعالم مى کنــد، صنایع حجم 

مصرف برق خود را کاهش مى دهند.
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
اظهار امیدوارى کرد که قطعى هاى برق تا دو هفته آینده 

به پایان برسد.
وى درباره خاموش شدن چراغ هاى راهنمایى و رانندگى و 
آسانسورها نیز توضیح داد: جدول قطعى هاى برق اصفهان 
از پیش به نیروى انتظامى اعالم شده و امکان برنامه ریزى 

درباره آن وجود داشته است.
على اکبرى افزود: درباره آسانسور و ساختمان هاى عمومى 
نیز در سال هاى گذشته خواسته ایم تا این مکان ها به برق 
اضطرارى و فناورى هاى جدید مجهز شــوند تا در چنین 

مواردى با مشکالت حاد مواجه نشوند.

پایان قطعى هاى برق؛ شاید 2 هفته دیگر

 به صورت ستادى و ویژه با کاالهاى قاچاق برخورد شود 
استان اصفهان از قطب هاى 

حمل و نقل کشور است
استاندار اصفهان: 

نماینده مردم برخوار با بیان این که هدف از 
مسائل اقتصادى این است که آنقدر به مردم 
فشار بیاورند که جام زهر مذاکره با آمریکا را 
به رهبرى بنوشــانند، گفت: مذاکره بعدى 

عالوه بر هسته اى، دفاعى نیز است.
حســینعلى حاجــى دلیگانى گفــت: طبق 
بررســى هاى صــورت گرفتــه در بحث 
اقتصادى، 90 درصد مشکالت به مدیریت 
در کشــور و 10 درصد به مباحث تحریم بر 
مى گردد چون در تحریم هیچ اتفاقى نیفتاده

 است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
افزود: نفوذ در هر ســه قوه اتفــاق افتاده و 
این نفوذ نرم اســت و برخى ها هنوز متوجه 

نشده اند.
وى با اشاره به مشــکل قراداد fatf، اظهار 
داشــت: در این قرارداد تعریف تروریسم بر 
عهده آمریکایى ها اســت و آنها مى گویند 
تروریســم یعنى چه و بنا بــر تعریف آن ها 
اگر کشور اشغال نظامى شــود و اگر مردم 
با متجاوزان مقابله کنند، مردم تروریســم 

معرفى خواهند شد و باید محاکمه شوند.

فرمانده انتظامى نجف آباد، موتورســیکلت 
ســواران را بزرگترین عامل سوانح رانندگى 
منجر به مرگ در این خطه در یکسال اخیر 

عنوان کرد.
محمد رضا خدا دوســت افــزود:85 درصد 
تصادفات منجر به فوت در یکســال گذشته 
مربوط به موتورسیکلت سواران و 90درصد 
علت راکبان موتورســیکلت ضربه به سر به 

علت نداشتن کاله ایمنى بوده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان نجــف آباد با 
بیان اینکــه در ایــن شهرســتان بیش از 
123هزارموتورسیکلت تردد مى کند، افزود: 
در ســه ماه گذشــته توقیف موتورسیکلت 
سواران متخلف 39 درصد ، جریمه نداشتن 
کاله ایمنى 10درصــد و عبور از چراغ قرمز 
11 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است. 

نمایشــگاهى از آثار نقاشــى آبرنگ ”گروه 
ســپهر“ با نظارت ”کــورش اصالنى“ در 
نگارخانه ارژنگ برگزار  شــده است. در این 
نقاشى ها بر فضاى شهرى اصفهان تاکیده 

شده است.
در این نمایشــگاه 30 اثر با تکنیک آبرنگ 
با موضوعات ســنتى از جمله بازار، مسجد، 
منظره و هم چنین تاکید بر فضاى شــهرى 

اصفهان ارایه شده است.
 عالقه مندان براى بازدید از این نمایشــگاه 
مى توانند تا 27 تیرماه همه روزه ساعت 18 تا 
21 به نگارخانه ارژنگ، واقع در چهارباغ باال، 
مجتمع تجارى ادارى کوثر، طبقه دوم، واحد 

435 مراجعه کنند.

مدیران ناالیق 
عامل90درصد مشکالت 

اقتصادى کشور

موتورسواران عامل اول 
تصادف منجر به مرگ 

در نجف آباد 

نقش هایى از آب و رنگ 
اصفهان

استاندار اصفهان با تأکید بر برخورد فوق العاده، تسریع در 
برخورد و طبق وظیفه گفت: اگر قوانین بازدارندگى کافى 

ندارند، از طریق استان یا مجلس آن ها را اصالح کنید.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به شرایط اقتصادى فعلى و 
محدودیت هاى ارزى در جامعه، اظهار داشت: با اقدامات 
صورت گرفته اخیر، برخورد با قاچاق به طور کلى، نحوه 

ورود کاال و میزان آن در مرزها تغییر خواهد کرد.
وى با اشاره به تصمیم دولت در خصوص عرضه ارز در 
بازار بورس افزود: این مســئله به میزان زیادى در روند 
قاچاق ارز و کاال تأثیر خواهد داشت، با نگاهى اقتصادى 
به نظر مى رسد که این اقدام دولت، بخشى از قاچاق کاال 

را محدود مى کند یا از بین مى برد.
وى با تأکید بر این که یکى از ابزارهایى که دشمن به کار 
گرفته است، محدود کردن منابع ارزى ماست، گفت: حال 
که درآمد کشور محدود شــده است، حتى همین میزان 
قاچاق هم غیرقابل تحمل است و باید با آن مبارزه شود.

مهرعلیزاده با اشــاره به بُعد فرهنگى عــادت مردم به 
استفاده از جنس خارجى، کیفیت باالتر و ... بیان داشت: 

میل جامعه به استفاده از کاالهاى خارجى است و براى 
فروشندگان نیز انتفاع بیشتر است.

وى با بیان اینکــه ارز در بازار به تولیــد داخلى کمک 
مى کند، ابراز داشت: با ســاماندهى ارز در بازار، بخشى 
از کاالهاى قاچاق براى فروشــندگان صرفه اقتصادى 

ندارد.
وى با توصیه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ارزیابى 
موشــکافانه، گفت: باید هدفدار عمل کــرده و ارزیابى 
کنید که با ارز گران، تقاضا براى کدام کاالهاى قاچاق 
همچنان باقى مى ماند؛ بایــد با مطالعه و ارزیابى دقیق، 
با قاچاق اقالم اساســى که اهمیت بیشترى دارند و اثر 

تخریبى آن ها بر جامعه بیشتر است، مبارزه شود.
مهرعلیــزاده ضمن تأکید بر ســرعت در رســیدگى و 
صدور آرا عنوان کرد: باید نه به صورت ادارى و عادى، 
بلکه به صورت ســتادى و ویژه با قضیه قاچاق برخورد

 شود.
وى با اشــاره به این که از بین رفتــن کاالهاى قاچاق 
استاندارد به خاطر اهمال و کندکارى، کامًال بى تدبیرى 
اســت، اذعان کــرد: در اســتعالم هاى قانونــى باید 
سیســتم هاى آنالین وجود داشته باشد تا بالفاصله هم 
تکلیف کاال در خصوص قاچاق بودن یــا نبودن و هم 
استاندارد بودن یا نبودن و هم در خصوص مجرم بودن یا 

نبودن فرد مشخص شود.

عضو هیئت عامل ســازمان راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى کشور گفت : استان اصفهان با وجود تعداد زیاد 
شــرکت هاى حمل و نقل، یکى از قطب هاى حمل و 
نقل کشور به شــمار مى رود. مداح  تاکید کرد: با توجه 
به گستردگى ناوگان حمل و نقل بار در استان اصفهان 
بایستى نگاه ویژه اى به این اســتان داشته باشیم. وى 
افزود : باید توجه داشت مشکالت رانندگان حوزه حمل و 
نقل یک شبه حل نمى شود و طى یکماه گذشته اقدامات 
مناســبى در جهت پیگیرى مطالبات رانندگان انجام و 

قسمتى از مشکالت رانندگان مرتفع شد.
عضو هیئت عامل ســازمان راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى کشور افزود: آنچه موجب اعتراض رانندگان بود 
انباشتى از مطالبات و مجموعه اى از مشکالتى بود که 
طى سالهاى گذشته به آن کم لطفى شده بود که کاهش 
یافت. مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان هم  گفت : معطلى رانندگان در مقصد یکى از 
موجبات نارضایتى رانندگان است که برنامه ریزى و عزم 

جدى دراین خصوص مى طلبد.


