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رازهایى درباره گروه هاى خونىپرداخت تسهیالت براى تولید قارچشریفى نیا تعیین کننده  سینما و نقش ها بودبزرگ ترین خریدار سکه، پادو یک شرکت بود  مرگ مشکوك حسابدار دانشگاه تهران سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

جایگزینى موتورسیکلت هاى 
انژکتورى با برقى در نصف جهان

افزایش 44 درصدى زندانیان مهریه و نفقه 
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رونمایى از شاخص 
«مدیران خرید» در اصفهان

آلمانى هستید
 ولى نازى وار رفتار نکنید!

  تق قراردادهاى 
نجومى در مى رود
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آقـاى
 مفسد اقتصادى 

زیر بار عدس!

2

معاون شهردارى اصفهان گفت: کارخانه موتورسیکلت برقى در 
اصفهان افتتاح مى شود.

علیرضا صلواتى با اشاره به انتقادات وارده به ناوگان اتوبوسرانى 
در افزایش آلودگى هوا گفت: اکنون در ناوگان 
حمل و نقل عمومى، به ویژه ناوگان بین شهرى،

 کامیون، تریلى، اتوبوس و مینى بوس ...

از صبح دیروز گزارش هاى مختلفى درباره چگونگى 
دســتگیرى شــهرام جزایرى در خبرگــزارى ها و 
پایگاه هاى اطالع رســانى کشــور منتشــر شــد. 
شــهرام جزایرى پیش از این بر اســاس رأى دادگاه 
ممنوع الخروج بود و به همین دلیل بازداشــت او آن 
هم به فاصله 20 مترى مرز ترکیه، بسیار خبر ساز شد.

خبرگزارى «فارس» دیروز نوشت: «شهرام جزایرى 
یکى از مفسدان اقتصادى که دو سالى هست از زندان 

آزاد شده است شنبه شب در ...
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سکه، سکه، 44 میلیون را رد کرد میلیون را رد کرد
با افزایش قیمت سکه بهار آزادى، ربع سکه هم میلیونى شدبا افزایش قیمت سکه بهار آزادى، ربع سکه هم میلیونى شد
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فقط طى 4 ماه در اصفهان اتفاق افتاده است؛

دیدار دوباره
 با على ضیا از
 13 مرداد

حق رشد به فنا رفت؟!حق رشد به فنا رفت؟!

آفرین به سبزها ولى نفروشید!
 چند رسانه از جمله  سایت ایران ورزشى آنالین سیاست باشگاه ذوب آهن در سختگیرى 
بــراى آزاد کردن بازیکنان خود را ســتوده اســت و به نظر مى رســد شــیوه اى که 
ذوب آهنى ها در پیش گرفته اند باید براى باشگاه همشهرى مانند سپاهان و سایر 

باشگاه ها از جمله استقالل و پرسپولیس هم الگو شود.
  یکى از ایــن مطالب که در تمجید ســبزهاى اصفهانــى آمده را بخوانید تــا در ادامه 

دیدگاه هایمان را برایتان در این باره بازگو کنیم.
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سپاهان هم مانند ذوب آهن در آمدزایى کند

شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 194 مورخ 97/04/11 شوراى محترم اسالمى شهر 
نسبت به فروش 1 قطعه پالك مسکونى واقع در مجموعه تفکیکى امیرالمؤمنین با مشخصات ذیل 

اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/05/21 جهت 

دریافت مدارك مربوطه و شرکت در مزایده به واحد مالى شهردارى سین مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 45834516- 031
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهردارى

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 105 مورخ 97/05/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور و از محل اعتبارات منابع داخلى عمرانى (طرح احداث و تکمیل 
بازار روز پروژه احداث بازار سنتى) در نظر دارد نسبت به احداث بازارچه سنتى 
شهر خور از طریق آگهى مناقصه عمومى اقدام نماید. (پرداخت کلیه کسور قانونى 
به عهده پیمانکار مى باشد). متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 13/30 روز یک شنبه مورخ 97/05/21 

به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323500

آگهى مزایده (نوبت اول) آگهى مناقصه

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین سید حیدر ثمریان- شهردار خور

چاپ اول  نوبت اول

قیمت پایهکاربرىمتراژشماره پالكردیف

630/000/000 ریالمسکونى200 مترمربع1259

جزئیات بازداشت شهرام جزایرى
 20 متر مانده به مرز بازرگان

شکایت ها باعث افشاى اعداد شده است
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 ولى نازى وار رفتار نکنید
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دوبادیدار دوبا ادیدار دو دا د
ا با على ضیا ض ل علىضیاا ىبا
مرددر مرد 131313

ن
ى در

نى 
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شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 138- 5- 97 مورخ: 1397/04/24 شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر 
دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونى به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام نماید. متقاضیان محترم 
مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز کارى جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده به 

امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ اول

آدرسکاربرىموقعیتمساحتشماره پالك ثبتىردیف

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىجنوبى180 مترمربع111/9453

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىجنوبى180 مترمربع211/9454

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى180 مترمربع311/9457

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى180 مترمربع411/9458

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى210 مترمربع511/9459

 چند رس
بــر

  یکى
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در ادامه نابســامانى ها در بازار ســکه و طال، قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادى در بازار رکوردى تاریخى را 
شکســت و از چهار میلیون تومان فراتر رفت تا افزایش 

چندصد هزار تومانى را در یک روز ثبت کند.
 این افزایش قیمت تاکنون ســابقه نداشــته و احتمال 
افزایش قیمت نیز با توجه به نوسان بازار و عدم مدیریت 

درست وجود دارد.
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادى دیروز با گذر 
از مبلغ چهار میلیون تومان، به قیمــت چهار میلیون و 
401 هزار تومان معامله شــد. هر نیم سکه دو میلیون و 
پنج هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و چهار هزار 

تومان قیمت دارد. 
در عین حــال با رشــد شــدید قیمت ســکه، بهاى 
ســایر اقالم در این بازار نیز به شــدت افزایش یافت. 
هر گرم طالى 18 عیار در بازار 312 هزار تومان قیمت 

خورد.
سکه در چند روز گذشته با رشد باور نکردنى و صعودهاى 
پى در پى را از خود به نمایش گذاشته و این موج افزایش 
قیمت ســکه همچنان ادامــه دارد. باید دیــد آیا این 
نابسامانى و عدم رسیدگى به بازار سکه و طال همچنان 
ادامه خواهد داشت و سکه نیز سقف جدیدى را به ثبت 

مى رساند؟

رئیس پلیس فرودگاه هاى کشور از دستگیرى 18 نفر به 
دلیل حمل مواد مخدر حین سفر به عربستان خبر داد.

ســردار حســن مهرى اظهار کرد: با رایزنى هاى انجام 
شــده تعداد اقالم ممنوعه در عملیات حج امسال به ده 
قلم کاهش یافته است که از جمله شربت اکسپکتورانت 
کودئین و قرص اســتامینوفن کودئین است. وى گفت: 
حمل مایعات اســیدى مانند آبلیمو و غوره، ترشیجات، 
قوطى هاى حاوى مواد اشتعالزا همچون گاز و فندك نیز 

برابر قوانین بین المللى ممنوع است.
ســردار مهرى همچنین با اشاره به شــباهت برخى از 
داروهاى گیاهى با مواد مخدر اظهار کرد: داروهایى مانند 

شــیرین بیان و... براى پلیس  عربستان ناشناخته است 
بنابراین الزم است که حجاج از حمل آن خوددارى کنند.

وى اظهار کرد: یکى از مشــکالت ما این است برخى از 
حجاج داروهایى را که هیچ مشکل و ممنوعیتى نیز ندارند، 
پودر مى کنند و شبیه به مواد ممنوعه مى شود. بنابراین 
تأکید ما بر این است که حجاج به هیچ عنوان دارویى را 
پودر نکنند. سردار مهرى همچنین از دستگیرى 18 نفر 
شــامل هفت زن و 11 مرد به دلیل حمل مواد مخدر به 
خارج از کشور خبر داد و گفت: این افراد که داراى سنین 
باالیى بودند عمدتًا مواد مخدر سنتى را در کیف و لباس 

خود جاسازى کرده بودند.

سکه
 4 میلیون را رد کرد

دستگیرى 18 زائر معتاد 
سرزمین وحى

شهردار بعدى تهران کیست؟
  تسنیم| با تصویب قانون منع به کارگیرى 
بازنشسـتگان حضـور سـید محمدعلـى افشـانى در 
شـهردارى تهران بـه اما و اگر کشـیده شـده اسـت 
و در صـورت رفتـن وى بـه احتمـال بسـیار زیـاد 
محسن هاشمى رفسـنجانى شـهردار تهران خواهد

 شد.

این 500 نفر
حسـین راغفـر، کارشـناس اقتصـادى    ایلنا |
گفت: در 40 سال گذشته 400 الى 500 چهره اصلى 
در نظام معرفى شـدند که آنها تصمیم گیر هسـتند و 
مردم هم به خوبـى آنها را مى شناسـند و قطعًا همین 
افراد مسئول پاسخگویى در برابر تخلف هاى اقتصادى 
هسـتند اما ندیده ایم که یک نفر از ایـن افراد به دلیل 
بى کفایتى عـزل شـوند. در خیلـى از موارد فسـادى 
صورت گرفته و مسـئولى را برکنـار کرده اند اما پس 

از مدتى مسئولیت مهمترى را به وى واگذار کردند.

اکثریت زنان بدحجابند!
  عصر ایران| مرکـز پژوهـش هـاى مجلس 
شوراى اسالمى، اخیراً گزارشـى را منتشر کرده است 
که نشان مى دهد تنها حدود یک سوم از زنان ایرانى 
حجاب اسـالمى را رعایت مـى کنند و دو سـوم آنها، 
اصطالحًا «بدحجاب» هستند. این گزارش مى گوید 
که اکثر مردم ایران، حتى بسیارى از زنان محجبه، با 
مداخله گرى گشت هاى ارشاد در امر حجاب مخالفند.

دارند تالش مى کنند
شـنیده شـده اسـت در صورتـى که    تابناك |
کارها طبق پیش بینى و برنامـه ریزى صورت گرفته 
دنبال شود، به منظور نمایش وحدت ملى در کشور و 
رفع برخى دلخورى ها بین سیاسـیون، تا عید قربان 
اقدامـات الزم در خصـوص رفع حصر «میر حسـین 
موسـوى و مهدى کروبى» انجام خواهد شد و «سید 
محمد خاتمى» نیز در جلسه بزرگان نظام به صورت 

رسمى حضور پیدا خواهد کرد.

مخالفت مجلس با الیحه دولت
  فارس| رئیس مجلس تأکید کرد: مجلس با 
تغییر ساختار دولت و تفکیک وزارتخانه ها در شرایط 
فعلى به هر نحوى مخالف است. على الریجانى دیروز 
بعد از مخالفت مجلس با دو فوریت و یک فوریت طرح 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجلس 
با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلى 
مخالف اسـت. دولت مسـیر دیگـرى را بـراى بهبود 

ساختار وزارتخانه ها پیش بگیرد.

عقل درست و رئیس شدن
عبدالناصر همتى در    خبرگزارى دانشجو |
آیین معارفه خود به عنـوان رئیس کل بانک مرکزى 
با اشـاره به سـخنان معاون اول رئیس جمهور مبنى 
بر اینکه همتى در شـرایط خطیرى این مسـئولیت را 
برعهـده گرفته اسـت، افزود: بـا توجه به سـمتى که 
من داشـتم، بعضى ها گفتنـد، اگر سـمت رئیس کل 
بانک مرکـزى را قبول کند، عقل درسـت و حسـابى 

ندارد.

کیفرخواست وکیل ثالث 
صادر شد

  ایرنا | کیفرخواسـت پرونده زینـب طاهرى، 
وکیـل مدافع محمد ثالث عامل شـهادت سـه تن از 
مأموران نیروى انتظامى در حادثه خیابان پاسـداران 
تهران صادر شـد. زینب طاهـرى 29 خرداد امسـال 
و یـک روز پس از اجـراى حکم قصـاص محمدرضا 
ثالث بازداشت شـد. وى پس از اعدام ثالث و قبل از 
دستگیرى، در یک حساب توی یترى که البته ادعا کرده 
جعلى است، اعالم کرده بود اسـناد بى گناهى ثالث 

را منتشر مى کند.

خبرخوان
دالر 10000 تومان شد

  انتخاب | دیروز و در حالى که بازارهاى 
جهانى تعطیل بود، دالر در بــازار ارز ایران تا ده 
هزار تومان و حتى بیشتر قیمت خورد. ماجراى 
پرحاشیه ارز حدود یکســال پیش شروع شد و 
تاکنون نیز بازار آرامشــى به خود ندیده است. 
دالر از حدود 3800 تومان در شهریور 1396 تا 
بیش از ده هزار تومان تا به امروز افزایش قیمت 

داشته است.

خانه پدرى فروغ 
تخریب مى شود 

براســاس اخبار منتشر شده،    چمدان |
مجوز ساخت خانه پدرى فروغ فرخزاد در منطقه 
11 تهران صادر شده است. نوروزى یکى از ورثه 
این خانه با تأیید این خبر مى گوید: این خانه جزو 
میراث فرهنگى نیســت. این بنا شخصى بود و 

قرار است ساخته شود.

مشکل ارزى براى 
خارجى ها

  چمدان | گردشگران خارجى  که این 
روزها در ایران به ســر مى برند براى پرداخت 
هزینه هتل خود با مشکل مواجه هستند. هتل ها 
ارز آنها را تنها با قیمت مصوب دولتى محاسبه 
 مى کنند و تفاوت قیمت بــازار آزاد و ارز دولتى 
باعث اعتراض مسافران اســت. از سوى دیگر 
هیچ مرجع رســمى براى تبدیل ارز آنها وجود 
ندارد و هتل نیز به دلیل مسائل حسابرسى هاى 
خــود از پذیرفتن ارز به قیمت آزاد منع شــده و 
مســافران را براى پرداخت هزینه ها با مشکل 

روبه رو کرده اند.

آهن 20 درصد گران شد
  تسنیم| رئیس اتحادیه فروشندگان 
آهن با بیان اینکه آهن کاالى داخلى است و هیچ 
معنى در افزایش قیمــت آن وجود ندارد، گفت: 
متأسفانه بورس کاال گوى سبقت را از بازار گرفته 
و عامل افزایش 20 درصدى قیمت ها شده است.

صدف طاهریان هم 
خّیر است!

  آفتاب نیوز | یکتــا حق بیــن، زن 
نیکوکارى اســت که به تازگى به یک کودك 
نیازمند 60 میلیون تومان کمک کرده اســت. 
صــدف طاهریــان بازیگــرى که بــه ترکیه 
مهاجرت کرده اســت در صفحه اینستاگرامش 
گفته که «حق بین» مادر اوست. یکتا حق بین 
در بخش هایى از مصاحبه خــود با خبرگزارى 
«فارس»،  به دخترش هم اشاره کرده و گفته: 
دخترم که در ترکیه زندگى مى کند اعتقاد دارد 
مثًال اگر قصد داریم یک کیف سه میلیونى بخریم 
مى توانیم کیف دو میلیونى خریده و یک میلیون 
اضافى را خرج بچه هاى نیازمنــد کنیم. یا اگر 
عینک برندى را پنج میلیون خریدارى مى کنیم 
به جاى آن عینک دو میلیونى خریدارى کرده و 
ســه میلیون را خرج کودکان نیازمند کنیم. این 
اعتقاد قلبى اوست و دوستان خود را به انجام کار 

خیر ترغیب مى کند.

بفرمایید مرغ پنچرى!
  ایلنا | رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
چلوکباب و چلوخورشــت تهران مــى گوید: در 
اکثر کوبیده هایى که دستفروشان به خریداران 
مى دهند ســنگدان مرغ مشــاهده شــده که 
براى ارزان تر تمام شــدن غذا، ســنگدان هاى
فاســد و کپــک زده را بــه قیمــت ارزان تر از 
سنگدان هاى ســالم خریدارى مى کنند و چون 
آنها چرخ مى شــوند مصرف کننده متوجه نمى 
شود و یا در مورد چلومرغ ها از مرغ هایى استفاده 
مى کنند که قبالً مرده یــا اصطالحاً  به آنها مرغ 

پنچرى مى گویند.

خبرگزارى «ایسنا» گفتگوى جالبى با بهمن حسین پور 
از نزدیــک ترین افراد به حســن روحانــى انجام داده 
اســت. او امروز با بیش از 30 ســال ســابقه فعالیت در 
وزارت امور خارجه در «معاونت مراسم و تشریفات دفتر 
رئیس جمهورى» مشغول فعالیت است. حسین پور یکى 
از معدود کسانى اســت که مى تواند مستقیمًا با حسن 
روحانى تماس تلفنى برقرار کند. بخش هایى از اظهارات 
معاونت مراســم و تشــریفات دفتر رئیس جمهورى را

 مى خوانید:
■ نکته جالبى که در سفرهاى رئیس جمهورى وجود دارد 
این است که همسر و اعضاى خانواده ایشان تاکنون در 
هیچ کدام از سفرهاى خارجى آقاى روحانى را همراهى 

نکرده اند. 
■ در راستاى اجراى اصل عمل متقابل در تشریفات، به 
دلیل اینکه رئیس جمهورى اتریش در سفر به ایران هیچ 
هدیه اى براى رئیس جمهور ما نیاورد، ما نیز در سفر اخیر 

هیچ هدیه اى براى او نبردیم.
■تعداد تیم حفاظت همراه رئیس جمهور در ســفرهاى 
خارجى، بــه ربع میزان تیــم حفاظــت در دولت هاى 
گذشته کاهش یافته است. در ســفر نیویورك پیش رو 
(احتمالى) تعداد هیئــت اصلى تنها هفــت نفر خواهد

 بود.
■4  کتابچه براى همه وزرا تهیه کــردم و در آن نحوه 
پوشش و همچنین نحوه رفتار و کردار متناسب در شأن 
وزراى جمهورى اسالمى ایران را براى آنها توضیح دادم. 
به آنها گفتم زیبا و آراســته بگردند تا بر روى مخاطبان 

خود اثر بگذارند.
■ بهره گیرى از اسواران (رژه اسب ها) در مراسم استقبال 
رسمى از رؤساى جمهور خارجى با استفاده از چندین رأس 
اسب اصیل ایرانى از جمله نوآورى ها در حوزه تشریفات 
اســت. در این زمینه همه رؤساى جمهورى بالاستثنا از 

آقاى رئیس جمهور تشکر کردند.
■  اینکه شــایعه شــده آقاى روحانى بیمارى خاصى 
دارند و علــت پایین بودن دماى محیــط در محل هاى 
سخنرانى ایشــان نیز به دلیل این بیمارى است صحیح 
نیست. هر انسانى داراى طبعى خاص است و طبع آقاى 
روحانى نیز گرم است. در این زمینه وظیفه من به عنوان 
مسئول تشریفات این است که توجه کنم دماى هوا در 
محیط هایى که ایشان حضور دارند، پایین باشد؛ کما اینکه 
آقاى پوتین داراى طبعى سرد است و دماى محیط محل 
برگزارى مالقات هاى او باید باال باشد و همیشه با ایشان 

در این رابطه دچار مشکل هستیم.  

نصف جهان  از صبح دیروز گزارش هاى مختلفى درباره 
چگونگى دستگیرى شــهرام جزایرى در خبرگزارى ها 
و پایگاه هاى اطالع رسانى کشــور منتشر شد. شهرام 
جزایرى پیش از این بر اساس رأى دادگاه ممنوع الخروج 
بود و به همین دلیل بازداشــت او آن هــم به فاصله 20 

مترى مرز ترکیه، بسیار خبر ساز شد.
خبرگزارى «فارس» دیروز نوشت: «شهرام جزایرى یکى 
از مفسدان اقتصادى که دو سالى هست از زندان آزاد شده 
است شنبه شب در مرز بازرگان حین خروج غیرقانونى از 

کشور بازداشت شد. 
بر اساس اطالعات به دســت آمده مشخص شده است 
که شهرام جزایرى در یک کانتینر حمل بار کشور ترکیه 
مخفى شده است که در هنگام عبور از زیر دستگاه ایکس 
رى مأموران گمرك متوجه وى شــده اند. گفته شــده 
جزایرى به همراه دوســتش در داخــل محموله عدس 

جاسازى شده بودند.
این در حالى است که جزایرى پس از دستگیرى ابتدا خود 
را یکى از اتباع کشور افغانستان معرفى مى کند و مى گوید 
قصد رفتن به ترکیه را داشته است. وى بعد از بازداشت به 
همراه 80 نفر دیگر از اتباع افغانستانى از سوى بازپرس 
دادسرا به طرد از کشور و بازگشت به افغانستان محکوم 

مى شود.
شهرام جزایرى سپس به همراه سایر اتباع بیگانه به محل 
نگهدارى اتباع فرستاده مى شود اما شب هنگام زمانى که 
معاون هنگ مرزى در حال بازدید از بازداشــت شدگان 
بوده است به وى شک مى کند. این مسئول هنگ مرزى 
به جزایرى مى گوید: شما قیافه ات آشناست و بعید است 

که افغانستانى باشى.
شهرام جزایرى که به شناسایى هویتش آگاه مى شود خود 
را معرفى کرده و به این ترتیب علت و انگیزه اش براى 
خروج از کشــورش را رفتن به کانادا عنوان مى کند. وى 
به مأموران مى گوید من بــه علت بدهى مالیاتى ممنوع 
الخروج هستم و نمى توانستم از کشور خارج شوم. جزایرى 
به وسیله انگشت نگارى شناسایى قطعى شده و در اختیار 

نیروهاى هنگ مرزبانى قرار مى گیرد.
اطالعات تکمیلى حکایــت از آن دارد که یک مرد و زن 
به همراه جزایرى بوده اند کــه به مأموران هنگ مرزى 
پیشنهاد رشــوه یک میلیارد تومانى مى دهند تا شهرام 

جزایرى را آزاد کنند.»
در همین حــال گمرك جمهورى اســالمى هم دیروز 
روایت خودش از دستگیرى شــهرام جزایرى را منتشر 
کرد. در این گزارش آمده اســت: «مأمــوران گمرك 
بازرگان شب گذشته [شنبه شــب] شهرام جزایرى را از 
داخل یک دستگاه تریلر خروجى از کشور که حامل بار 
ترانزیتى بود دستگیر کردند. این تریلر ترکیه اى و حامل 
بار عدس بود و از مبدأ ترکمنستان عدس بارگیرى کرده 
و قرار بود از کشورمان خارج شود اما مأموران گمرك با 
رصد اطالعات محموله و به کمک دستگاه هاى کنترلى 
ایکس رى کامیونى، اقدام به اسکن محموله مى کنند. 
پس از اسکن محموله مشخص مى شود د و نفر در داخل 
بار تریلر مخفى شده اند که با مشکوك شدن به محموله 

حاوى قاچاق انســان، مأموران گمرك اقدام به بازرسى 
کامل محموله کرده و موفق مى شوند دو نفر را در داخل 
بار عدس شناسایى و به جرم قاچاق انسان و خروج غیر 

قانونى از کشور بازداشت کنند.
پس از بازداشت دو نفر یکى از افراد خود را به نام «ف.ف» 
و تبعه ایرانى معرفى و نفر بعدى خود را تبعه افغانســتان 
و به نام «حبیــب ا... احمدى» معرفى مــى کند اما در 
بازجویى هاى بیشتر مدارکى براى شناسایى به مأموران 
گمرك ارائه نمى دهد. با توجه به اینکــه فرد دوم فاقد 
مدارك شناسایى بوده بررسى هاى بیشتر انجام و متهم 
براى شناسایى بیشــتر به نهادهاى امنیتى تحویل داده 
مى شــود که نهایتًا این فرد توســط نهادهاى امنیتى 
شناسایى و در بررســى هاى بعدى اعالم مى شود فرد 

بازداشتى شهرام جزایرى است.»
علــى معصومــى، مدیرکل گمــرك بــازرگان نیز در 
گفتگو با «ایسنا« جزئیات بیشــترى از این ماجرا را نقل 
مى کند. او مى گوید: «روز پنج شنبه ساعت 4 و 30 دقیقه 
بامداد محموله ترانزیتى با بار عدس یا ماش، به ســمت 
ترکیه در حال حرکت بوده است که همکاران ما در زمان 
ارائه برگه خروج صادرات و تنها 20 متر مانده به خروج 
از کشور، محموله را متوقف و اقدام به بازرسى فیزیکى 
مى کنند. پاره بودن پلمب یا سیم سربى دور کانتینر نظر 
مأموران گمرك را جلب مى کند و پس از بازرسى فیزیکى 
مشخص مى شــود که دو نفر در این بار حضور دارند که 
یکى از آنها خود را تبعه افغان معرفى مى کند و فرد دوم 
نیز هیچ گونه اطالعاتى از خود نمى دهد و تنها از نداشتن 
مدارك شناسایى سخن مى گوید. در ادامه صورت جلسه 
تنظیم و همان ســاعات اولیه، این دو نفر تحویل یگان 
حفاظت گمرك مى شوند که بازجویى هاى الزم از آنها به 
عمل  آید. درباره اینکه گفته مى شود شهرام جزایرى به 
همراه 80 نفر دیگر دستگیر شده است، اصًال چنین چیزى 
نبوده و من این را قویًا تکذیب مى کنم، به طور کلى هم 
قاچاق انسان در مرز بازرگان معموًال بین یک تا چهار نفر 
انجام مى شود و شــهرام جزایرى نیز به همراه یک نفر 

دیگر در این کانتینر دستگیر شده است.»
مدیرکل گمرك بــازرگان درخصوص وضعیت راننده و 
کانتینر ترك که حامل این محموله بوده اند نیز، اظهارکرد: 
«آنچه به نظر مى رسد این است که احتماًال راننده از این 
موضوع مطلع نبوده و این دو نفر با پاره کردن سیم سربى 

دور کانتینر اقدام به سوار شدن در قسمت بار کرده اند.»
اما به گزارش «عصر ایران»، شــهرام جزایرى در کانال 
تلگرامى خود با انتشار ویدئو، بازداشتش را تکذیب کرد. 
در این کانال آمده است: «ما دو سه روزه اومدیم به اتفاق 
خانواده تبریز و ماکو، خیلى هموطنان عزیز ما رو دیدن 
و عکس گرفتن، حاال شایعه هم ساختن! این شایعه هم 
تکذیب میشه. نزدیک مرزیم. کباب مى خوریم!» این در 
حالى است که بعد از انتشــار این فیلم کوتاه، ظهر دیروز 
یک منبع مطلع با تأیید خبر دستگیرى شهرام جزایرى، 
به پایگاه اطالع رسانى عصرخبر گفت: این فرد از سه روز 
پیش در منطقه بوده و این فیلم منتشره از وى که در حال 

کباب خوردن است متعلق به دو روز پیش است.

جزئیات بازداشت شهرام جزایرى، 20 متر مانده به مرز بازرگان

آقاى مفسد اقتصادى زیر بار عدس!

باالخره پس از چند ماه اما و اگر درباره تغییر در کابینه و 
رفتن سیف از بانک مرکزى، اواخر هفته گذشته به دستور 
حسن روحانى و با حکم هیئت دولت، سکان ساختمان 

میرداماد به عبدالناصر همتى سپرده شد.
این انتصاب در حالى صورت گرفت که خبرى از ســوى 
نماینده سابق مجلس شوراى اســالمى منتشر شد که 

مى تواند بسیار هشدار دهنده باشد.
 حجت االسالم حمید رســایى طى توییتى خبر داد: دو 
دختر، دو پسر و همســر ولى ا... سیف، چند ماهى است 

مجوز اقامت در استرالیا دریافت کرده و در ایران نیستند؛ 
آیا سیف هم به استرالیا مى رود؟

توییتى که با واکنش مشــاور رئیس جمهور مواجه شد. 
اما نکته قابل تأمل در این بین این اســت که در صورت 
صحت این ادعا، الزم اســت قوه قضائیه نسبت به این 
موضوع واکنش نشــان دهــد و در صورتــى که حمید 
رسایى تهمتى سنگین را علیه رئیس سابق بانک مرکزى 
نســبت داده هم از ســوى قوه قضائ یه مورد پیگرد قرار 

بگیرد.

رئیس کل سازمان مالیاتى با بیان اینکه، کشف بیش از 
4000 شرکت صورى نشان از سود جویى عده اى خاص 
است،گفت: فهرســت 50 نفر اول خریدار سکه از بانک 
مرکزى دریافت شد که مشخص شده باالترین خریدار 

سکه پادو شرکت است.
سید کامل تقوى نژاد در برنامه گفتگوى ویژه خبرى با 
اشاره به اینکه یکى از مقامات بانک مرکزى فهرست 50 
نفر اول خریدار سکه را به ما اعالم کرده است، گفت: همه 
اینها شناسایى شدند و باالترین خریدار سکه به تعداد 38 
هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر 
یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتى او بیمه نامه 

اتومبیل پراید بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتى افزود: یک میلیارد و 300 
میلیون رکورد اطالعات داریم که هر رکورد شامل بیش 
از هزار رقم اطالعات و در سامانه سازمان امور مالیاتى 

کشور موجود است. 
وى درباره فرارهاى مالیاتى گفت: تاکنون با شناسایى 
605 نفر مؤدى در کشــور که تراکنش هاى ســنگین 
مشکوك داشتند هشت هزار و 150 میلیارد تومان مالیات 

را مطالبه کردیم.
تقوى نژاد اضافه کرد: حدود 22 هزار میلیارد تومان در 
سال گذشته و سه ماه امسال از طریق فرار مالیاتى برگ 
تشــخیص مالیات صادر کردیم و این رکورد تاریخى

 بود. 

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد از ثبت 9 مورد 
ازدواج دختران  کمتر از ده سال، طى سال گذشته در این 

استان خبر داد.
علــى محمــد تقــوى در همیــن رابطــه افــزود: 
بزرگ ترین دخترى که در سال 96 در این استان ازدواج 
کرد 70سال ســن داشــت. وى در خصوص وضعیت 

ســن ازدواج دختران در ســطح اســتان طى سال 96 
اظهار کرد: دخترانى کــه زیر 11 ســال ازدواج کردند 
12 مورد، 12 ســال 25 مورد، 13 ســال 63 مورد، 14 
ســال 124 مورد، 15 ســال 225 مورد، 16 سال 258 
مورد، 17 سال 312 مورد و زیر 18 سال 384 مورد بوده 

است.

آنچه شاید از تشریفات دفتر رئیس جمهور نمى دانید

معاون تشریفات: با طبع سرد پوتین مشکل داریم
سیف ممنوع الخروج مى شود؟!

بزرگ ترین خریدار سکه، پادو یک شرکت بود 

آمار عجیب و غریب ازدواج در 
کهگیلویه و بویراحمد
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بازیگر شبکه جم مدعى شد در ایران ممنوع الفعالیت است و اگر اجازه کار به او بدهند هرچه زودتر به ایران باز مى گردد.
به گزارش «افکارنیوز»، رامسین کبریتى، بازیگر سینما که در سال 1395 به شبکه ماهواره اى جم در ترکیه پیوسته بود گفت: در حال حاضر در کانادا زندگى مى کنم و در 

یک شرکت توریستى براى اخذ ویزاى کانادا فعالیت مى کنم و مشغول به گذراندن دوره نقاهت ممنوع کارى هستم.
وى افزود: همان شبکه جم براى هفت پشتم کافى بود و دیگر حاضر نیستم با هیچ شبکه ماهواره اى فعالیت داشته باشم، اما اگر پیشنهاد بازى در فیلم سینمایى داشته باشم 

و آن هم به شرط اینکه هیچ مشکل و ممنوعیتى در پى نداشته باشد کار مى کنم.
کبریتى در مورد علت پیوستنش به این شبکه گفت: پس از بازى در سریال «ستایش» و به دلیل نداشتن هیچگونه پیشنهادى، یکسال و نیم بیکار بودم آن هم درست زمانى 

که این سریال شش ماه هرشب از تلویزیون پخش مى شد و بسیار هم موفق بود، به جاى اینکه پیشنهادهاى بیشترى سراغم بیاید، متأسفانه فقط بیکارى نصیبم شد.
وى در ادامه بیان کرد: بعد از «ستایش» دو فیلم سینمایى به نام «صفر» به کارگردانى مسعود یزدانى فر و «ترانه شرقى» به کارگردانى احسان صدیقى بازى کردم که واقعًا 
شرم دارم بگویم چه مبلغى براى بازى در این دو فیلم دریافت کردم؛ شاید باور نکنید براى فیلم «ترانه شرقى» دو میلیون و براى فیلم «صفر» چهار میلیون تومان دستمزد 
گرفتم؛ هر فیلمى که به من پیشنهاد مى شد در حد فیلم هاى خیریه بود و پولى نداشتند که به ما پرداخت کنند، هر کس که نمى خواست پولى پرداخت کند سراغ من مى 

آمد، دیگر اسمم خیرا... شده بود!
ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون اینچنیــن ادامــه داد: زمانى که به شــبکه جــم رفتــم تهیــه کننــدگان آن دو فیلم با مــن تمــاس گرفتنــد و کلى فحش 
و بــد و بیــراه نثــارم کردند کــه مــن باعث شــده ام فیلمشــان توقیــف شــود، من هــم بابــت دســتمزد 200 میلیــون تومانــى که گرفتــه بودم شــرمنده 
شــان شــدم(مى خندد). من به هیچ ســازمانى وصل نبــودم و بــه مهمانى هاى شــبانه کــه در آن نقش تعییــن مى کردنــد نمى رفتم، نــه مى رفتــم و نه بلد

 بودم.
کبریتى خاطر نشان کرد: زمانى که اعالم کردم مى خواهم به ایران برگردم، یکى از دوســتان من را به یکى از آقایان که در امنیت کشور هست وصل کرد، او به من گفت 

که ممنوع کار هستم و مشخص نیست تا چه زمانى ادامه دارد، اگر به جایى و یا سازمانى وصل بودم مانند دیگر همکارانم مى توانستم کار کنم و مشکلى نداشته باشم.
وى اظهار کرد: آقاى محمدرضا شریفى نیا تعیین کننده سینما و نقش ها بود، او تعیین مى کرد که چه کسى بازى کند و چه کسى بیکار شود؛ یا مدیران شبکه اسامى را رد 
مى کردند و مى گفتند که چه کسى باشد و چه کسى نباید باشد؛ روابط سینما آنقدر کثیف است که ترجیح مى دهم در موردش صحبت نکنم؛ چرا خانم یا آقاى 30 ساله نقش 

مادر و پدربزرگ را بازى مى کنند در حالى که بازیگران پیشکسوت ما باید در خانه بیکار بنشینند؟
بازیگر سریال «ستایش» در ادامه عنوان کرد: این سیستم کثیف توسط خود عوامل سینما تشکیل و کنترل مى شود، شریفى نیا یکى از این افراد بود که البته بیشتر بر سر زبان 
ها هم افتاده بود، اما امثال او در سینما زیاد است؛ من به دنبال عوامل و اسامى دیگر نیستم، چرا که االن نه در سینما هستم و نه بازى مى کنم، اینها تنها خاطراتى هست که 
گذرانده ام و دل پر دردى دارم، اما همیشه سکوت کرده ام و کنار نشسته ام و گذرا از آن گذشته ام، از این چیزها زیاد داریم؛ آدم داریم که حتى دیپلم هم ندارد اما در دانشگاه 

تهران تدریس مى کند و رئیس یکى از انجمن هاى این دانشگاه است، از این آدم ها زیاد داریم.
رامسین کبریتى اذعان کرد: من االن خارج از گود هستم و در یک گوشه از دنیا زندگى آرامى را مى گذرانم بلکه این تبعید و شرایط بد بگذرد، اما این تبعیض که بین ماها 
قرار دارد ناراحت کننده است، مگر بازیگران دیگر ما نمى روند و در کشــورهاى خارجى در فیلم هاى خارجى بازى نمى کنند؟ چرا اینها ممنوع کار نمى شوند؟ االن خیلى 
از افرادى که در جم بودند و پشت دوربین کار مى کردند در ایران بدون هیچ مشکلى کار مى کنند و مى گویند صدایش را در نیاورید، فقط افرادى که جلوى دوربین بودند 

ممنوع کار شده اند و این تبعیض است.
رامسین کبریتى در پایان گفت: خانم رابعه اسکویى به ایران برگشــت اما من آدم ها و روابط اینگونه نداشتم که در فرودگاه به استقبالم بیایند و قول بدهند که هیچ مورد و 

مشکلى ندارم، متأسفانه من از این روابط ندارم؛ طبعاً اگر ممنوعیت کارى من را ببخشند و اجازه کار به من را بدهند هر چه سریع  تر به ایران برمى گردم.

بازیگر سابق شبکه جم از خودش و از روابط 
حاکم بر سینما مى گوید

شریفى نیا تعیین کننده  سینما و 
نقش ها بود

نصرت میرعظیمى،  بازیگر نمایش هاى «شبى با عبدى» که آخر هفته ها از شبکه نسیم پخش مى شود درباره این مجموعه و رویکرد نمایش هایى که در آن اجرا مى شود 
گفت: این برنامه درباره احیا کردن تئاتر است و مثل یک جشنواره عمل مى کند که هنرمندان عالقه مند به نمایش از اقصى نقاط کشور در آن حضور مى یابند.

وى در واکنش به کیفیت پایین برخى از این نمایش ها بیان کرد: کیفیت استانداردى را در نظر گرفته ایم اما کیفیت گروه ها از برنامه هاى سوم و چهارم به بعد بهتر شد. خیلى 
از گروه هاى تئاترى که در شهرستان ها از اجرا محروم هستند اینجا مى آیند و حتى به نظرم به بهانه دیده شدن آنها توسط همشهریانشان، مخاطب تلویزیون باال مى رود.
وى درباره شباهت هاى ساختارى میان «شبى با عبدى» با اجراى اکبر عبدى و «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى اظهار کرد: این دو برنامه با هم متفاوت هستند، آقاى مهران 
مدیرى در «دورهمى» اجرا مى کرد ولى در اینجا آقاى اکبر عبدى بازى هم مى کند و ما به همراه یکدیگر نمایش اجرا مى کنیم و بازى داریم. نمایش ها نیز همانطور که گفته 

شد توسط گروه هاى تئاترى از سراسر کشور اجرا مى شود.  
بازیگر سریال «سر دلبران» در پایان درباره انتخاب این نمایش ها در قالب یک رقابت عنوان کرد: داورى میان گروه هاى نمایشى حاضر در مجموعه «شبى با عبدى» به عهده 
مخاطب است و اینگونه نیست که سلیقه حاکم باشد. گروه هاى مختلفى هم در برنامه شرکت مى کنند و انواع مختلفى از سیاه بازى، کمدى سیاه و کالسیک و... را اجرا مى کنند.

«شبى با عبدى» شبیه «دورهمى» است؟
نصرت
گفت: ای
وى در و
ازگروه
وى دربا
مدیرى
شد توس
بازیگر س
مخاطب

انتشار تصاویر خوش و خندان برخى چهره ها در کنار جمشید مشایخى که با حالى نزار در بیمارستان بسترى 
است موجى از انتقادات را به دنبال داشت. این چهره ها که از محمود واعظى، رئیس نهاد ریاست جمهورى 
تا بازیگرانى نظیر جمشید هاشم پور، فاطمه گودرزى، امین حیایى و برخى هنروران آویزان به چهره ها را 

دربرمى گیرد با این پرسش مخاطبان مواجهند که چرا عیادت را مجالى کرده اند براى خودنمایى؟
هرچند بسیارى از حاضران در سلفى با مشایخى، پاسخى صریح به چرایى این ماجرا نداده اند اما کورش 
تهامى و حدیث فوالدوند شبهاتى عجیب را در این باره مطرح کرده اند و مدعى شده اند از آنها خواسته 
شده عکس بیاندازند در حالى که سام مشایخى، فرزند جمشــید از ناراحتى خود نسبت به انتشار چنین 

تصاویرى گفته است.
کورش تهامى با رّد خودخواسته بودن سلفى با مشایخى به «شهروند» گفت: به توصیه مدیر برنامه ایشان 
عکس را گرفتیم. به ما گفتند استاد مثل همه کسانى که در بستر بیمارى هستند، احساس مى کنند چرا کم 
به عیادتشان مى روند. حاال نمى دانم استاد خودشان این حرف را زده بودند یا خیر، اما مسئله این است که 
به ما گفتند عکس بگیریم وگرنه خودم مخالف بودم. بعد هم خواستم عکس را از روى صفحه ام بردارم. 
با سام مشایخى تماس گرفتم اما از من خواهش کردند که عکس را برندارم و حتى گفتند که بعد از انتشار 

عکس ها و عیادت دیگر هنرمندان ایشان روحیه گرفته اند.
حدیث فوالدوند هم بیان کرد: دالیل خــودم را دارم. تا االن هر چقدر که قضاوت کرده اند همانقدر هم 
قضاوت کنند، البته که از قضاوت ها ناراحت مى شوم اما  نه تنها من بلکه تمام آدم هایى که حضور داشتند، 
آدم هایى نبودیم که بخواهیم عکس بگیریم و این اتفاق ها را به وجود بیاوریم. همراهان استاد مشایخى از 
ما خواستند که عکس را منتشر کنیم تا همکاران براى عیادت و روحیه دادن به ایشان  بیایند. کسانى که 
فالوور من هستند مى دانند اصًال عادت ندارم وقتى جایى مى روم عکس هایش را منتشر و خودم را مطرح 
کنم. ما در آنجا گوشى هایمان را هم از کیفمان در نیاوردیم، چه برسد به اینکه بخواهیم سلفى بگیریم. 

چون اصالً  عکس سلفى نبود و یکى از همراهان استاد عکس را از ما گرفت.

کورش تهامى: 
به توصیه مدیر 
برنامه شان عکس انداختیم

بروز شبهاتى عجیب در ماجراى 
«سلفى با مشایخى در بیمارستان»

فیلم ســینمایى «تنگه ابوقریب» به کارگردانــى بهرام توکلى از هفدهم مــرداد ماه روى پرده 
سینماهاى سراسر کشور مى رود.

«تنگه ابوقریب» به کارگردانى بهرام توکلى و تهیه کنندگى سعید ملکان جایزه بهترین فیلم سى 
و ششمین جشنواره ملى فیلم را از آن خود کرده بود.

این فیلم که یکى از آثار مرکز فیلم و سریال سازمان هنرى رسانه اى اوج در جشنواره ملى فیلم 
فجر بود، برنده شش سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد 

و بهترین کارگردانى از این جشنواره شد.
«تنگه ابوقریب» با بازى امیر جدیدى، جواد عزتى، مهدى پاکدل، حمیدرضا آذرنگ، مهدى 
قربانى، بانیپال شومون و... روایتى سینمایى است از یکى از عملیات روزهاى پایانى جنگ که 

سرنوشت روزهاى آخر جنگ را دستخوش تغییر کرد. 

فیلمنامه 
«بچه مهندس» تدریجى 

نوشته مى شود

دیدار دوباره با 
على ضیا از 13 مرداد

ا ا فد از کل ت ا ان گ هکا « ق ا «تنگه

7یلم «تنگه ابوقریب» از 17 مردادماه

حمید شریف زاده، بازیگر سینما و تلویزیون درباره 
آخرین مراحل تولید ســریال «بچه مهندس» 
گفت: فیلمنامه سریال «بچه مهندس» همزمان 
با تصویربردارى فاز دوم سریال در حال نگارش 
اســت که به صورت تدریجى نوشته مى شود و 
بخش ها جداگانه به دســت بازیگران مى رسد. 
به همین دلیل ضبط ســریال «بچه مهندس» 
به گونه اى اســت که شــاید بازیگــران خبر از 
اینکه نقششــان به چه جریانى دچار مى شــود 

ندارند.
این بازیگــر درباره حضورش در ســریال «بچه 
مهندس» اظهار کرد: در اوایــل تیرماه بازى ام 
مقابل دوربین فاز دوم ســریال «بچه مهندس» 
آغاز شد و در حال حاضر در انتظار ادامه بازى ام در  

این مجموعه هستم.
شــریف زاده با اشــاره به تعامل عوامل در تولید 
ســریال «بچه مهندس» توضیــح داد: تعامل 
عوامــل و روابط اعضاى گــروه از تهیه کننده و 
کارگردان گرفته تا بخــش تدارکات و بچه هایى 
که به خدمات رسانى مشغول بودند بسیار عالى 
و صمیمى بودنــد . این گــروه از آن گروه هایى 
اســت که حالتان را خوب مى کند، از کار خسته 
نمى شوید و دوست دارید همکارى ادامه داشته 

باشد.

فصل جدیــد برنامه «فرمول یــک» با اجراى 
على ضیا قرار اســت به زودى روى آنتن شبکه 

یک رود.
على ضیا، تهیه کننده و مجرى این برنامه گفت: 
در حال حاضر مشغول انجام مراحل دکور و پیش 
تولید برنامه هستیم و ان شاءا... برنامه از 13 مرداد 

ماه روى آنتن شبکه اول سیما خواهد رفت.
گفتنى اســت؛ برنامه «فرمول یــک» ، برنامه 
صبحگاهى و گفتگو محــور با آیتم هاى جذاب 
اســت که فصل جدید آن با اجراى على ضیا به 

زودى از شبکه اول پخش خواهد شد.

چون اصال  عکس سل

فیلم ســینمایى
سینماهاى سر
«تنگه ابوقریب
و ششمین جش
این فیلم کهی
فجر بود، برند
و بهترین کار
«تنگه ابوقری
قربانى، بانیپ
سرنوشت ر

ا ن ل ف

اکران فی

گفتنى اســت؛ برنامه «فرمول یــک» ، برنامه 
صبحگاهى و گفتگو محــور با آیتم هاى جذاب 
اســت که فصل جدید آن با اجراى على ضیا به 

زودى از شبکه اول پخش خواهد شد.

 احمد مهران فر از ابتداى سریال «پایتخت» تا فصل 5 آن در نقش «ارسطو» 
و با لهجه و بازى شیرین خود به جزئى جدا  نشــدنى از این سریال تبدیل 
شده است به طورى که مى توان گفت بدون حضور او، «پایتخت» بخش 
عمده اى از جذابیت هاى خود را از دســت خواهد داد. اما در روزهاى اخیر 
انتشار یک ویدئوى مونتاژ شده در فضاى مجازى در باره عدم حضور او در 
فصل هاى بعدى این سریال، خون «ارسطو» را به جوش آورده است. او در 
صفحه شخصى خود نوشته است: «اگر "پایتخت" دیگرى در کار باشد همه 
تالش خود را خواهم کرد تا در آن حضور داشته باشم چون"پایتخت" یک 

خانواده است و همه افراد خانواده باید باشند.»
وى در ارتباط با مصاحبه اى که اخیراً از او در فضاى مجازى پخش شــده 
یادآور شد: این مصاحبه مربوط به جشنواره فجر ســال قبل است و براى 
کسانى که این گفتگو را با حذف و قیچى جور دیگرى به مردم نشان دادند 

متأسفم.

 وى در ادامه با بیان اینکه کًال اهل حاشــیه نیستم، با طرح این پرسش که 
نمى دانم چرا بعضى از پیج هاى زرد و بى محتوا ســعى در حاشیه سازى و 
تجاوز به حریم شخصى ما دارند، تأکید کرد: براى افراد و پیج هاى تجاوزگر 
که براى الیک و کامنت، تیترهاى دروغین جعل مى کنند متأسفم چرا که 
انتخاب حق یک بازیگر اســت و هر بازیگرى حق دارد کارى را بازى کند 
یا نکند. این ویدئو که در فضاى مجازى دســت به دست مى شود، دستکم 
مربوط به یکسال پیش است و البته مهرانفر در آن به صراحت چیزى درباره 

عدم حضور در «پایتخت» نگفته است! 
آنچه مسلم است داستان هاى روایت شده در سریال «پایتخت» برآمده از 
بطن مردم است و همین امر باعث شده تا مخاطب با بازیگران این سریال 
همزاد پندارى کرده و ارتباط خوبى برقــرار کند. تولید کنندگان آن نیز که 
رگ خواب تماشاگر ایرانى را در این مجموعه نمایشى کشف کرده اند، در 
هر فصل از آن روایتى جدید را به تصویر مى کشند. این در حالى است که 
جدا شدن پرسر و صداى مهران احمدى، بازیگر مطرح این سریال در نقش 

«بهبود» که ردپاى آن در فصل آخر با قاب عکسش هنوز به چشم مى خورد 
نشان داد که نمى توان به راحتى یک بازیگر را از بدنه «پایتخت» جدا کرد هر 
چند بازیگر نقش «بهبود» با اشاره به فحاشى کاربران مجازى به خانواده اش 
و علت هاى جدا شدنش از مجموعه «پایتخت» گفته: هرکسى براى خود 
برنامه هایى دارد. من مهران احمدى هستم و کمدین نیستم که نقش ثابتى 
را بازى کنم، عکس آنچه آقاى شریفى نیا گفتند که بازیگر خوب باید بتواند 
یک نقش را خوب بازى کند. من بازیگر هستم و سعى مى کنم نقش هاى 
متفاوتى را بازى کنم و اگر «بهبود» ادامه پیدا مى کرد، تبدیل مى  شد به عین 
ا... باقرزاده اما من خودم «بهبود» را بازى کردم و خودم تصمیم گرفتم ادامه 
ندهم! یک جورى شده انگار کس دیگرى «بهبود» را بازى کرده و من از او 

دزدیدم!
  حاال باید منتظر نشست و دید که آیا سرنوشت «ارسطو عامل» نیز به «بهبود 
فریبا» تبدیل خواهد شد یا شایعات ایجاد شــده در خصوص این بازیگر با 

حضورش در فصل بعدى رنگ خواهد باخت؟

تکرار سرنوشت 
«بهبود» 
براى «ارسطو»؟

محیا حمزه
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سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: سعى کردیم در هر 

پست دو بازیکن قوى 
داشته باشــیم و فکر 
مى کنم تا حدودى به 

این مهم رسیدیم ولى در 
یکى دو پست باید بازیکن 

جذب کنیم تا تیم را تقویت کنند.
 امیدنمــازى زاده در گفتگو با ایمنا گفــت: پس از 
برگزارى بازى مقابل نساجى مازندران خیلى سریع 
به اصفهان برگشتیم و روز جمعه -5 مردادماه- تیم 
به طور کامل ریکاورى کــرد.  یک دیدار تدارکاتى با 
تیم آرمان گهر سیرجان که در لیگ دسته دو کشور 
حضور دارد انجام دادیم که هــدف از برگزارى این 
مســابقه، بازى کردن بازیکنانى بود که در مسابقه با 
نساجى فرصت بازى کردن را نداشتند و سعى کردیم 

شرایطشان را به بقیه نزدیکتر نگه داریم.
وى افزود: اســتفاده خوبى از این مسابقه تدارکاتى 
کردیم، هم آن بچه هایى که کمتر بازى کرده بودند و 
یا بازى به آن ها نرسیده بود بازى خوبى انجام دادند و 
هم یک سرى بچه هاى تیم جوانان و امید که در کنار 
ما هستند محک خوبى خوردند تا ببینیم براى ورود به 

تیم بزرگساالن در چه شرایطى هستند.
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص شرایط 
آمادگى تیم اظهار کرد: از نظر شرایط مسابقه آماده ایم، 
یعنى اینطور نیست که صبر کنیم تا هفته چهارم و یا 
پنجم تا به شرایط مسابقه برسیم اما ممکن است براى 
هماهنگى به زمان نیاز داشته باشیم. ما شیوه متفاوتى 
از سال پیش روى زمین اجرا مى کنیم و این هماهنگى 

ممکن است چند هفته طول بکشد.
نمازى زاده ادامــه داد: فکر مى کنم شــرایط ما از 
تیم هاى دیگر بهتر باشد، وقتى به لیگ نگاه مى کنیم 
متوجه مى شویم که از لحاظ جسمانى و هماهنگى 

تاکتیکى بهتر از بقیه تیم ها هستیم.

 
   چند رسانه از جمله  سایت ایران ورزشى آنالین سیاست 
باشگاه ذوب آهن در سختگیرى براى آزاد کردن بازیکنان 
خود را ســتوده اســت و به نظر مى رسد شــیوه اى که 
ذوب آهنــى ها در پیش گرفتــه اند باید براى باشــگاه 
همشهرى مانند ســپاهان و سایر باشــگاه ها از جمله 

استقالل و پرسپولیس هم الگو شود.
یکى از این مطالب که در تمجید سبزهاى اصفهانى آمده 
را بخوانید تا در ادامه دیدگاه هایمان را برایتان در این باره 

بازگو کنیم:
درمیان این همه باشگاه لیگ برترى که ساختار مناسبى 
در بخش اقتصادى، کسب درآمد و فروش بازیکن ندارند، 
ذوب آهن آمده، ساختارهاى سنتى را شکسته و این کار 
را به بهترین شکل ممکن انجام مى دهد. در ذوب آهن-

حداقل در یکى دو سال اخیر- پایان قرارداد یک ستاره و 
جدایى اش به عنوان بازیکن آزاد هیچ معنایى ندارد. ذوب 
آهن پاى هیچ بازیکنى نمى نشــیند که مفت و مجانى از 
دستش بدهد. حتى اگر آن بازیکن کلیدى باشد و ستاره 

و بدون جانشین.
ذوب آهن در شرایطى کســب درآمد از فروش بازیکن را 
در دســتور کار قرار داده که خیلى از باشگاه ها توجهى به 
این بخش از راهکارهاى باشگاهدارى ندارند و همچنان 
ســتاره ها را تا آخرین روز از قرارداد حفظ و با جدایى شان 
مخالفت مى کنند. نمونه اش اســتقالل که به راحتى آب 
خوردن، بهترین و مهمترین بازیکن یکى دو فصل اخیر 
خود را از دست داد. امید ابراهیمى که با پایان قرارداد، به 
االهلى قطر رفــت تا براى این تیم بــازى کند. از انتقال 

ابراهیمى، استقالل سودى نبرد، چون مدیران این باشگاه 
تا آخرین روز از قرارداد، او را حفــظ کردند. مدیرانى که 
مى دانستند قرار است ابراهیمى در جام جهانى بازى کند و 

عضوى از ترکیب تیم ملى ایران باشد.
استقالل با تکیه به تصمیم همین مدیران، امید نورافکن 
را تنها با 50 هزار دالر به شــارلروا فروخت و این بازیکن 
را از دست داد. یا مجید حسینى که قرار است با پرداخت 
فقط 100 هزار دالر پیراهن ترابزون اسپور در لیگ ترکیه 
را بپوشد. در باشگاه استقالل ساختار مناسبى براى فروش 
بازیکن تعریف نشده و مدیران هم توانایى انجام چنین کار 

ساده اى را ندارند.
پرسپولیس نیز مانند استقالل در کسب درآمد دچار مشکل 
است. نمونه اش انتقال بازیکنانى نظیر فرشاد احمدزاده، 
وحید امیــرى و صادق محرمى. کجاى دنیــا دیده اید با 
بازیکنى 20 ساله قراردادى به مدت دو فصل امضا کنند. 
آن هم بازیکنى که همه مى دانند مستعد است و مى تواند 
به لیگ هاى خارجى منتقل شــود. این ماجراى صادق 
محرمى و باشگاه پرســپولیس است که بدون ریالى حق 

انتقال به زاگرب رفت تا براى دینامو بازى کند.
یا وحید امیرى که همه ایران مى دانستند به جام جهانى 
مى رود و شاید هم بازیکن ثابت باشــد. پرسپولیس اگر 
ابتداى لیگ هفدهــم، امیرى را به یک باشــگاه دیگر 
مى فروخت، ســودى هنگفت نصیبش مى شد اما حاال 
هافبک چپ پرسپولیس به ترکیه رفته، با ترابزون اسپور 
قرارداد بسته و پولى هم به خزانه باشگاه پرسپولیس اضافه 
نشده. براى فرشــاد احمدزاده نیز چنین اتفاقى رخ داده. 
او به عنوان بازیکن آزاد به لهســتان رفته و با وروتسواف 

قرارداد بسته.
مدیران جدید پرســپولیس، برخــالف قبلى ها انگار که 
کارشــان را بلدند. آنها با مهدى ترابى قراردادى به مدت 
دو و نیم فصل بسته و چشم به انتقال احتمالى او در آینده 
دوخته اند. انتقالى که با توجه به استعداد ترابى و حضور او 

در تیم ملى چندان هم دور از دسترس نیست.
در این گزارش به پدیده هم مى شود انتقاد کرد. باشگاهى 
که احتماال از حضور خانزاده در جام جهانى 2018 اطمینان 
داشت اما قرارداد او را تمدید نکرد تا این مدافع به قطر برود 
و پیراهن االهلى را بپوشد. شاید اگر فکر مدیران پدیده کار 
مى کرد، خانزاده را با قراردادى بیشتر از نیم فصل جذب 

مى کردند و حاال از انتقال او صاحب سهم مى شدند.
میان این همه بى برنامگى در فروش بازیکن، ذوب آهن 
راهکار جدیدى را به کار گرفته. سعید آذرى و همکارانش 
قصد فروش بازیکنانى را دارند که تنها یک فصل از مدت 
قراردادشان باقى مانده. ستاره هایى چون مرتضى تبریزى 
و حتى رشید مظاهرى که در پایان فصل قراردادشان نیز 
به اتمام مى رســد و به عنوان بازیکن آزاد مى توانند به هر 

باشگاهى که عالقه دارند منتقل شوند.
ذوب آهن روى رضایتنامــه تبریزى، یک میلیارد و 800 
میلیون قیمت گذاشته. اگر ذوب آهن تبریزى را نفروشد، 
این پول را دور مى ریزد و این نکته ویژه اى اســت که به 
ذهن آذرى رسیده. آنها با فکر باز پا به بازار نقل و انتقاالت 
گذاشته اند. یا قرارداد ســتاره هاى خود را تمدید مى کنند 
یا آنها را مى فروشــند. این بهترین راه براى کسب درآمد 
است. حتى اگر تیم با جدایى این بازیکنان لطمه بخورد و 
موقعیتش را از دست بدهد. مهم این است که ذوب آهن 

کمى به حرفه اى بودن نزدیک مى شود. حرفه اى بودن و 
حرفه اى شدن همین است، شاخ و دم هم ندارد. 

به گزارش نصف جهان، این مطلب سایت ایران ورزشى 
آنالین در تمجید از سبز پوشان و نکوهش باشگاه هایى 
مانند استقالل و پرســپولیس بود. ایران ورزشى چیزى 
در مورد سپاهان ننوشــت ولى در ادامه این مطلب مى 
خواهیم به این نکته هم اشــاره کنیم که این سیاســت 
ذوب آهن باید الگویى براى  تیم همشهرى هم باشد. از 
دست دادن مفت و مجانى بازیکنانى مانند عارف غالمى، 
مهدى شریفى، على کریمى، اســدى، فاضلى، مرادمند 
و ... بدون دریافت هیچ پولى نشان از ضعف و بى تفاوتى 
ســپاهانى ها در در آمدزایى از محصوالت آکادمیکش 
دارد. حتى اگر سپاهانى ها بگویند این بازیکنان در لیست 
سرمربى بزرگســاالن نبوده اند باید به آنها پاسخ داد که 
مى شد با سیاستى درســت از قبل با آنها تمدید و آنها به 

سایر باشگاه ها قرض داد.
اما یــک نکته دیگر، هر چند ایران ورزشــى سیاســت  
ذوب آهن در فروختن احتمالــى تبریزى با قیمتى گران 
را ســتوده، اما  نصف جهان باز هم بــر موضع قبلى خود 
پافشارى مى کند که فروختن بازیکن تاثیر گذارى مانند 
تبریزى اشتباه بزرگ ذوبى ها خواهد بود. از سویى خود را 
براى رسیدن به مقام قهرمانى و حضور موفقیت آمیز در 
رقابت هاى فصل جدید آسیا تضعیف مى نمایند و از سویى 
دیگر استقالل تهران به عنوان یکى از مدعیان قهرمانى 
را قدرتمند و تقویت مى کنند و هیچ ضمانتى هم نیست 
که در این مقطع بتوانند با پول به دست آمده یک بازیکن 

شاخص را جایگزین کنند.

سپاهان هم مانند ذوب آهن در آمدزایى کند

آفرین به سبزها ولى نفروشید!

بهاره حیاتى

نصف جهان  همانطور که روزهاى گذشته در خبر ها خواندید 
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال باشگاه استقالل را به 
پرداخت مطالبات آندرانیک تیموریان محکوم کرده است. 
در متن این حکم آمده است که آندو 640میلیون تومان از 
استقالل طلب دارد و باشــگاه باید این پول را به بازیکن 
سابقش بپردازد. نکته مهم اما این است که مگر قرارداد آندو 
با استقالل چقدر بوده که این مقدارش هنوز مانده است؟ 
حکم کمیته انضباطى به این ســوال هم پاسخ داده است. 
قرارداد آخر آندو با استقالل 2میلیارد و 350میلیون تومان 
بوده است! بله درست خواندید. دو میلیارد و سیصد و پنجاه 
میلیون تومان. نکته عجیب تر این که این قرارداد مربوط به 
فصل 92-93است! یعنى آندو 5ســال پیش قراردادى با 
این مبلغ شــگفت انگیز با استقالل بسته است. نیازى هم 
نیست یادآورى کنیم که این اتفاق در زمان مدیریت على 
فتح ا... زاده و ســرمربى گرى امیر قلعه نویى در استقالل 
افتاده اســت. باور این رقم براى یک قرارداد در آن ســال 
واقعا سخت اســت. همین حاال هم بعید است قراردادى 
با این مبلغ در فوتبال ایران وجود داشــته باشد. حتى اگر 
بازیکنى مبلغ ســقف قراردادها را بگیرد و مبالغ دیگرى از 
جاهایى مثل «حساب شخصى عاشقان متمول» یک تیم 
یا اسپانسرهاى خصوصى هم به قرارداد اضافه شود واقعا 
بعید است به این مبلغ برسد. باز هم نکته عجیب، آن رقم 

50میلیونى در انتهاى رقم قرارداد است که نشان مى دهد 
آندو اهل تخفیف دادن هم نبوده اســت. نکته آخر این که 
آندو در این فصل فقط در 20بازى استقالل حضور داشت و 
در 10بازى به دالیل مختلف غایب بوده است. این اتفاق در 
سال هایى افتاده که مثال قاسم حدادى فر با قراردادى یک 
میلیارد و 350میلیون تومانى که در سایت سازمان لیگ ثبت 
شده بود گران ترین بازیکن لیگ محسوب مى شد. یک بار 
هم خود آندو با مبلغى کمى بیشتر از این و نزدیک به یک 

میلیارد و 500میلیون تومان گران ترین بازیکن فصل بود.

گذشــته از این که این قرارداد چرا در آن برهه با این مبلغ 
بسته شــده و چطور مدیر پرمدعایى مثل فتح ا...  زاده که 
همین االن هم مصاحبه هاى جدیدى در دفاع از عملکرد 
مالى اش انجام مى دهد تن به امضاى چنین قراردادى داده 
است . یکى از سایت ها درباره این رقم عجیب قرارداد آندو  
هم نوشته است:باید به این نکته اشاره کرد که سقوط آندو 
در فوتبال ایران دقیقا از همین برهه ها شــروع شد. او بعد 
از جام جهانى 2014کم کم جایگاهــش در تیم ملى را از 
دست داد. با تکیه بر همین قرارداد کم نظیر هر سال به تیم 

جدیدى رفت و قراردادهاى یک ساله اش او را گران ترین 
بازیکن لیگ کرد. ماجراى قرارداد عجیب او با سایپا و حواله 
دریافت خودرو به جاى پول نقد را همه به یاد دارند. او حتى 
در ماشین سازى هم قرارداد سنگینى بست. اما کیفیت بازى 
او در مسیر دیگرى پیش مى رفت. او سال به سال که پول 
بیشترى مى گرفت بدتر و کم اثرتر بازى مى کرد. حاال در 
لیگ هجدهم کار به جایى رســیده که او بدون تیم مانده 
است.آندو البته قصد ندارد به تیم هاى لیگ یکى برود. چون 
مى داند در همین لیگ برتر تیم هایى هستند که به او پول 
خوبى بدهند. آن هم به پشتوانه همین قراردادهاى سنگین 
که نقطه شروعش در استقالل بود. فصل نقل و انتقاالت 
لیگ برتر هنوز بسته نشده و براى همین هم هست که او 
عجله اى براى امضاى قرارداد ندارد. او پیشــنهاد دارد اما 

منتظر پیشنهاد «بهتر» است!
به گزارش نصف جهان، این موضوع و شــکایت  از تیم ها 
به سمت و سویى رفته که کم کم تق قراردادهاى نجومى 
و عجیب و غریب در فوتبال ایران در مى رود. تصور کنید 
قرارداد دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومانى آن هم 
براى 5 سال پیش توسط استقالل تهران  و مدیرى مانند 
فتح ا... زاده که ادعاهایش گوش فلک را پاره مى کند. اگر 
موج شکایت ها ادامه داشته باشد و رسانه اى هم شود باید در 

این باره منتظر خبرهاى عجیب دیگرى هم باشیم.

سرمربى ذوب آهن:
بازیکن جذب مى کنیم

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 
اصفهــان اعــالم کرد 
در پرونــده انتقــال 
تبریزى به اســتقالل 
هیچ تخفیفــى به تیم 

تهرانى نمى دهد.  بعد از 
درخواست رســمى باشگاه 

استقالل به ذوب آهن اصفهان مبنى بر انجام مذاکره 
براى جذب مرتضى تبریزى، مهاجم این تیم، سعید 
آذرى مدیر عامل باشگاه ذوب آهن روز دوم مردادماه با 
ارسال نامه اى به استقالل عنوان کرد که براى جذب 
این بازیکن باید مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان 

به آنها پرداخت شود.
در حالى که مهلت سه روزه به باشگاه استقالل براى 
پرداخت این مبلغ براى انجام انتقال مرتضى تبریزى 
در نظر گرفته شده بود ولى به نظر مى رسد همچنان 
باب این مذاکره باز است و در صورت تامین این مبلغ، 
باشــگاه اصفهانى رضایت نامه مهاجم خود را صادر 
مى کند. اما طى روزهاى اخیر اخبارى مبنى بر اینکه 
باشگاه اســتقالل براى جذب تبریزى از ذوب آهن 
تخفیف خواسته در رسانه ها و فضاى مجازى مطرح 
شده بود که سعید آذرى به این شایعات واکنش نشان 
داد و در پیامى نوشت: «برخى با احساسات هواداران 
اســتقالل بازى مى کنند، مرتضــى بازیکن بزرگ 
ماست، کم کردن رسانه اى مبلغ ترانسفر او دروغى 
بیش نیست؛ هواداران را وارد بازى رسانه اى نکنید، 
قبال اعالم نمودند که 2 میلیارد و 500 میلیون و االن 
هم در رسانه ها مبلغ یک میلیاردى را مطرح مى کنند؛ 
چرا برخى به خود اجازه مى دهند احساسات هواداران 
استقالل را به بازى بگیرند؟ مگر براى حق ترانسفر 
محسن مسلمان و پیام صادقیان کوتاه آمدم که در این 

فقره هم حق ذوب آهن را تضییع کنم؟»

تخفیفى در کار نیست

علیرضا بیرانوند از طریق چند ایجنت در تالش است در نیم فصل راهى یکى از لیگ  هاى  معتبر دنیا شود و لیگ برتر انگلیس یکى از گزینه هاى جدى اوست. اخیرا در خبرها آمده بود 
که بیرانوند تا پایان فصل در پرسپولیس خواهد ماند و در این مورد هم او با گرشاسبى به توافق رسیده اما این خبر را نه خود او و نه وکیلش تایید مى کنند. حتى حمیدرضا گرشاسبى 

هم در مصاحبه  اخیر خود تلویحا اعالم کرد که قصد ترانسفر بیرانوند در نیم فصل را دارند.
برانکو نیز با توجه به همین مسئله قصد دارد در نیم  فصل اول از رادوشویچ در چند بازى استفاده کند تا به نوعى او را آماده قرارگرفتن در ترکیب سرخپوشان در نیم فصل دوم 
کند. بیرانوند با وجود قراردادى که با باشگاه پرسپولیس دارد مشــکلى براى جدایى از این تیم ندارد. از این جهت که گرشاسبى بندى را مبنى بر آزاد شدن بیرانوند در ازاى 

پرداخت 600 هزار دالر درقرارداد این بازیکن قرار داده است.

  جدایى در نیم فصل

شکایت ها باعث افشاى اعداد شده است

  تق قراردادهاى نجومى در مى رود

یکى از نکات جالب پیوستن 
علیرضــا جهانبخــش 
به برایتون ســفر او به 
انگلیس با جت شخصى 
بــود. توضیحات مدیر 

برنامه هاى جهانبخش 
در رابطه با این موضوع نشان 

مى دهد کــه واقعا علیرضا براى باشــگاه جدیدش 
بازیکن بزرگ و مهمى محسوب مى شود. هاشمى 
مقدم به خبرگزارى تسنیم گفته:  از مدیران برایتون 
درخواست کردیم وقتى این ستاره ایرانى را به برایتون 
مى آوریم، این ستاره به نحو احسن و آنطور که شایسته 
است وارد انگلیس شود. همین شد که باشگاه براى 
او جت اختصاصى فرســتاد و یک نفر براى کارهاى 
ویزا و تشــریفات به پاریس آمــد و از یک فرودگاه 
شخصى در پاریس به یک فرودگاه شخصى در لندن

رفتیم

جت شخصى براى 
جهانبخش

باشگاه اســتقالل قصد دارد 
مبلغ بیشــترى را بابت 
صدور رضایــت نامه 
مجید حســینى از این 
بازیکــن طلــب کند. 

حسینى که حضورش در 
ترابزون اسپور طبیعى پیش 

مى رفت و در آستانه عقد قرارداد رسمى با این باشگاه 
بود، با تغییر رویکرد استقالل حاال باید به جلب رضایت 
آبى پوشان بپردازد. در روزهاى گذشته اخبار  مختلفى 
در مورد توافق رسمى ترابزون و باشگاه استقالل منتشر 
شده که هیچ کدام از آنها حقیقت نداشته است چراکه 
استقالل قصد ندارد با رقمى که در قرارداد قید شده، 
رضایتنامه حسینى را صادر کند. مبلغ پیشنهادى آنها 
به باشگاه ترك 700 هزار دالر است که باید دید طرف 
مقابل قادر به پرداخت آن هست یا کل قرارداد ملغى 
مى شود یا فیفا تکلیف این دعوى را روشن خواهد کرد.
استقالل در روزهاى کمبود مالى و کمبود یار به شدت 
به پول و بازیکنانى که بتوانند به سرعت کیفیت تیم را 

تغییر بدهند احتیاج دارد.

آبى ها کوتاه نمى آیند

همشــهرى آنالین-امیــر 
قلعه نویى که از معرفى 
برترین هــاى لیــگ 
هفدهم شاکى است، 
پش از بازى سپاهان و 

نفت آبادان به این مسئله 
اشاره کرد : «خدا شاهد است 

اگر من سرمربى ذوب آهن نبودم، این تیم چند کاندیدا 
داشت. 10سال است که آقایان با من مشکل دارند.» 
اصال تعجب نکنید. سال هاســت که با عادت «خود 
اپوزیسیون بینى» جناب قلعه نویى مواجه هستیم. امیر 
که معموال در ثروتمندترین تیم ها با بهترین بازیکنان 
و امکانات کار مى کند، تحت هیچ شــرایطى حاضر 
نیست رویه مظلوم نمایى و تئورى دست هاى پشت 
پرده را کنار بگذارد. حاال هم همان حرف هاى قدیمى 
به بهانه غیبت ذوبى ها در مراسم برترین هاى لیگ 
هفدهم تکرار مى شود. امیر خدا را گواه مى گیرد که 
10سال است با او مشکل دارند، اما فراموش مى کند 
که پنج سال پیش در همین مراسم خودش به عنوان 
بهترین مربى و استقالل به عنوان بهترین تیم سال 

معرفى شدند. قلعه نویى است دیگر...!

یک انتقاد دیگر به ژنرال
  قلعه نویى است دیگر!

نصف جهان اردیبهشــت ماه 
امسال بود که نادر باقرى، 
مربى ســابق دروازه بان 
هاى پرسپولیس در اظهار 
نظرى عجیب مدعى شد 

«بوژیدار رادوشوویچ»، گلر 
کروات پرســپولیس بخاطر 

نسبت فامیلى اش با برانکو ، به پرسپولیس آمده. اگرچه 
این ادعا در آن مقطع زیاد جدى گرفته نشــد اما یکى از 
روزنامه ها در شــماره اخیر خود به برانکو اتهام زده که از 
فامیلشان در ترکیب پرســپولیس استفاده مى کند. این 
روزنامه نوشته: بر اساس شــنیده ها بوژیدار رادوشوویچ 
دروازه بان کروات پرسپولیس که براى سال سوم در این 
تیم حضور دارد، یکى از اقوام نزدیک برانکوست و هر سال 
هم با قراردادى قابل توجه فصل را با کمترین دردسر سپرى 
مى کند! حتى اگر شایعات مربوط به نسبت فامیلى برانکو و 
رادوشوویچ درست نباشد، پرسپولیسى ها مى توانستند این 
فرصتى را که رادو گرفته، در اختیار دروازه بانان ایرانى و 
جوان شان بگذارند تا حداقل در سال هاى آینده دروازه شان 
را بیمه کرده باشند و مثل سال هاى پیش دروازه بانانى چون 
نیما نکیسا، محمد محمدى، داود فنایى و علیرضا حقیقى 

و... را به تیم ملى معرفى کنند.

فامیل دور در 
پرسپولیس؟!

 بدون شــک خــاص ترین 
واکنش بــه خداحافظى 
وحید طالب لو مربوط 
به پرویز برومند است. 
دروازه بان استقالل در 

سال هاى نه چندان دور 
دربــاره خداحافظى وحید به 

خبرگزارى میزان گفته:« وحید طالب لو شاگرد من بود. 
من خودم باعث شدم او به استقالل بیاید و بازى کند.در 
آن بازى که ما مقابل سپاهان داشتیم، من خودم را به 
مصدومیت زدم تا "وحید" بتواند براى استقالل بازى 
کند!» اشاره برومند به اولین بازى وحید براى استقالل 
در سال 82 اســت که امیر قلعه نویى سرمربى وقت 
استقالل علیرغم داشــتن برومند و مسعود قاسمى ، 
ترجیح داد در بازى حساس مقابل سپاهان در اصفهان ، 

از گلر جوان تیمش استفاده کند.

مصدومیت الکى 
بخاطر وحید!

ى اوست. اخیرا در خبرها آمده بود 
ند. حتىحمیدرضا گرشاسبى

پوشان در نیم فصل دوم 
د شدن بیرانوند در ازاى 
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نصف جهان  رفتارهاى خشن افراد منتسب به وزارت ورزش 
و باشگاه اســتقالل در برخورد با هواداران شاکى استقالل 
موضوعى است که به کرات مورد اعتراض قرار گرفته است.

عده اى از طرفداران اســتقالل دل خوشى از وزیر ورزش 
ندارند و سلطانى فر را متهم کرده اند که بین تیم محبوب آنها 
و پرسپولیس تبعیض قائل شده. اتهامى که اگر چه تا امروز 
ثابت نشده اما از نظر اســتقاللى ها شخص وزیر، محکوم 
شناخته شده و به همین دلیل تعداى از طرفداران این تیم، 
در بازى روز جمعه تیمشان مقابل پیکان شدیدا به عملکرد 
ســلطانى فر اعتراض کردند. اتفاقى که باعث بازداشــت 
هواداران معترض شده و حتى خبر رسیده برخى نیروهاى 
انتظامات کانون هواداران اســتقالل و حراســت سازمان 

ورزش و جوانان برخوردهاى تندى با معترضان داشته اند. 
موضوعى که باعث شد نماینده مردم تهران در مجلس هم، 
از مدل برخورد با هواداران معترض انتقاد کرده است. پروانه 
سلحشورى در صفحه اینستاگرامش نوشته: « این روزها 
تعداد زیادى از هواداران تیم ُپرطرفدار اســتقالل تهران با 
ارسال پیام خواستار حمایت اینجانب و پیگیرى مشکالت 
این تیم شدند. بیشتر گالیه آنها هم در خصوص بى تفاوتى 
وزیر نسبت به مسائل مدیریتى تیم، جذب بازیکن، دخالت 
نزدیکان وزیر در امور تیم ها، و تبعیض بود. با وجود اعتراضات 
به حق هواداران، این چند روز در صدد شنیدن خواسته هاى 
آنان بودم تا مشکالت را طى جلسه اى با مسئوالن وزارت 
با آنها در میان گذاشته و تا حصول نتیجه هم قصدى مبنى 

بر انتشار پیام نداشتم اما خبرى بسیار تاسف آور شنیدم که 
هواداران استقالل بدلیل اعتراض به وزیر ورزش شناسایى 

و بازداشت شدند!
در میان انبوه فساد اقتصادى، کســانى بازداشت شدند که 
شاید تنها دلخوشى شان از زندگى همین فوتبال است. نه 
مال و منالى دارند و نه دست شان در بیت المال است. با وجود 
این همه فقر و فســاد اقتصادى و بیکارى که جامعه بدان 
مبتال شــده و جوانان ما تفریح و دلخوشى چندانى ندارند، 
آیا انصاف است که با جوانان یک کشور این چنین برخورد 
کنیم.قطعا وضعیت بازداشت شدگان و دلیل بازداشت آنها و 
همچنین وضعیت تیم و خواسته هاى هواداران را پیگیرى و 
نتیجه را خدمت اســتقاللى هاى عزیز عرض خواهم کرد.

نباید اعتراضات مدنى مردم را به تهدید و بازداشت کشانید. 
اعتراض هواداران باید توسط مسئوالن شنیده و پیگیرى 
شود.» به گزارش نصف جهان، درست است که استقالل 
با حضور شفر را یک اســتقالل مدل آلمانى مى نامند، اما 
بهتر است برخوردها با هواداران آنها آلمانى  و از نوع نازى 
وار نباشد!  سرکوب و برخورد خشن  با افرادى که شعار علیه 
ورزش ورزش داده اندقطعا جالب نیســت. شعار علیه وزیر 
دولتى سر داده شــده که ادعاى تحمل مخالفان را دارد نه 
دولتى اصولگرا که  پیش از این نشان داده اند براى منتقدان 
خود محلى از اعراب قائل نیستند. بهتر است هر چه سریعتر 
وزیر ورزش براى آزادى بازداشت شدگان استقاللى و یارى 

به آنها وارد عمل شود.

 برخورد خشن با هواداران استقالل

آلمانى هستید، ولى نازى وار رفتار نکنید!

نصف جهــان  جدیدترین گاف مدیران اســتقالل 
اینست که امید نور افکن بدون پرداخت حق رشد 
به بلژیک رفته است.استقالل براى لیگ هجدهم 
چند بازیکن خود را از دســت داد که امید نورافکن 
بازیکن جوان این تیم نیز یکى از آنها بود. نورافکن 
که در فصل گذشته بازى هاى خوبى براى استقالل 
انجام داده بود مورد توجه باشگاه شالرواى بلژیک 
قرار گرفــت و به این تیم رفت. بــا توجه به اینکه 
این بازیکن 21 ســاله است باشگاه شــالروا باید 
براى انتقال او به اســتقالل، حق رشــد پرداخت 
مى کرد اما در کمال تعجب ایــن اتفاق رخ نداد و 
مسئوالن باشگاه استقالل (رضا افتخارى به عنوان 
مدیرعامل و پندار توفیقى به عنوان معاون ورزشى) 

هم در آن زمان پیگیر این موضوع نبودند.
حال سؤال این اســت که چرا در قرارداد نورافکن 
چنین بندى گنجانده نشــده است؟ چرا مسئوالن 
پیشــین باشــگاه اســتقالل در قرارداد نورافکن 
آورده اند کــه  او در ازاى پرداخــت 50 هزار دالر 
مى تواند جدا شود و در همین قرارداد آورده اند که 

باشگاه استقالل هیچ صحبتى درباره حق رشد این 
بازیکن ندارد. پیگیرى حق رشد بازیکنان یکى از 
ابتدایى ترین اصول عقد قرارداد است و مشخص 
نیست که چرا مدیران گذشته اســتقالل نه تنها 
دنبال ایــن موضوع نبودند بلکه حتــى در قرارداد 
قید کرده اند که حقى در این باره براى این باشگاه 

متصور نیستند.
نکته مهم این اســت که حق رشد موضوع بین دو 
باشگاه است، نه باشگاه و بازیکن و بنابراین حتى 
اگر در قرارداد یک بازیکن هــم چنین موضوعى 
وجود نداشته باشد، باشگاه مقصد طبق قوانین باید 
حق رشد را به باشگاهى که بازیکن در آن حضور 
داشت، پرداخت کند. مســئوالن جدید استقالل 
در برآوردى کــه به عمل آورده اند بــه این نتیجه 
رســیده اند که ارزش حق رشد نورافکن 240 هزار 
دالر است. نورافکن 4 سال در استقالل بود و طبق 
قوانین و درجه و ســطح تیمى که او به آن انتقال 
یافته و بر اساس فرمول خاصى که در قوانین فیفا 
وجود دارد این مبلغ باید به استقالل پرداخت شود.

حق رشد به فنا رفت؟!

روزنامه همشــهرى ورزشى در شــماره اخیر خود 
مدعى شــده که وزارت ورزش قصد دارد حســن 
روشــن و میرشــاد ماجدى نیا را به کادر مدیریتى 
باشگاه اســتقالل اضافه کند. ســوژه اى که باعث 
شده خبرنگار تســنیم ســراغ آقاى همیشه منتقد 
برود و خبر جالبى از او بگیــرد. اینکه احتمال اضافه 
شدن حشمت مهاجرانى به تیم مدیریتى استقالل 
وجود دارد. روشــن گفته:  چندى پیش آقاى فتحى 
با من براى کمک فکرى و اینکه براى اســتقالل 

چه کار کنیم، صحبــت کرد. ما هم بــا تعدادى از 
پیشکســوتان نشســتیم و حرف زدیم. با حشمت 
مهاجرانى هــم صحبت کردم، هــدف او کمک به 
فوتبال ایران است که یکى از این کمک ها به باشگاه 
استقالل خواهد بود. به جاى اینکه هم دوره اى هاى 
خودمان را جمع کنیم، پیشکســوتان چند نســل 
را کنــار هم قــرار دادیــم. محمد نــوازى، مجید 
نامجومطلق، هادى نراقى، بهتاش فریبا و ... از جمله

 این افراد بودند.

حشمت به استقالل مى رود؟

تغییرات و ســرمایه گذارى که باشگاه االهلى روى 
مربى کهنه کار و ستاره هاى خارجى جدید از جمله 
دو ملى پوش ایرانى انجام داد به سوژه اصلى امروز 

رسانه هاى دوحه تبدیل شد.
االهلى قطر باز هم براى سپردن سکان هدایت این 
تیم به میالن ماچاال مربى کهنه کار و سرشناس اهل 
جمهورى چک اعتماد کرد، مردى که براى سومین 
بار در یک دهه گذشــته هدایت این تیم قدیمى و 
پرطرفدار دوحه را برعهده گرفت تا در این سن و سال 

چالش هیجان انگیز دیگرى را تجربه کند.
روزنامه اســتاد الدوحه در گزارش کامــل از روند 
تغییرات ماچاال در االهلى به خرید دو ستاره ایرانى و 
ملى پوش حاضر در جام جهانى اشاره داشت و مدعى 

شد باشگاه به توصیه ماچاال که همواره عالقه اش به 
بهره بردن از بازیکنان ایرانى را پنهان نمى کند روى 
خرید دو بازیکن ایرانى امید ابراهیمى و محمدرضا 
خانزاده سرمایه گذارى کرد تا خط دفاع و میانى خود 

را ترمیم کند.
اســتاد الدوحه همچنین از دو خریــد خارجى دیگر 
همین طور بازیکنان بومى که باشگاه به درخواست 
ماچاال جذب کرد نیز اشاره و مدعى شد زوج ابراهیمى 
- دى یانگ مــى توانند زمینه ســاز موفقیت هاى

 پیرمرد اهــل جمهورى چــک در ایــن فصل از 
رقابت هاى لیگ ستارگان قطر باشند، زوجى که هر 
کدام تجربه درخشش در جام هاى جهانى را دارند و 

با کارنامه اى پرافتخار به دوحه کوچ کردند.

«ماچاال» با 2 ستاره ایرانى  
مالک باشگاه تراکتورسازى اعالم کرد بازیکنان لژیونر 
تیم ملــى حاضر به حضور در تراکتورســازى و فوتبال 

ایران نشده اند.
بعد از رقابت هاى جام جهانى خبرهایى درباره مذاکرات 
مســئوالن تراکتورســازى با بازیکنانى نظیر اشکان 
دژاگه، مسعود شجاعى، رامین رضاییان و رضا قوچان 
نژاد به گوش رسید. در این باره گفته مى شد مسئوالن 

تراکتورســازى قصد دارند با پرداخت مبالغ زیادى این 
نفرات را به خدمت بگیرند که حاال این موضوع رسمیت 

یافته است.
محمدرضا زنوزى، مالک باشگاه تراکتورسازى در این 
باره گفت: « ما به اشکان دژاگه، مسعود شجاعى، رضا 
قوچان نژاد، رامین رضاییان و چندین بازیکن خوب تیم 
ملى پیشــنهاد دادیم و حتى بحث رقم پیشنهادى هم 

نداشتیم و قصد داشــتیم هر طور که شده این نفرات را 
جذب کنیم ولى این نفرات قصد حضور در فوتبال ایران 

را نداشتند. 
به این ترتیب حضور اشکان دژاگه که طى یکى، دو روز 
گذشته نیز بارها مساله اش مطرح شده در تراکتورسازى 
منتفى شده و این تیم با نفرات خارجى خود را براى لیگ 

برتر تقویت خواهد کرد.

 یک رســانه ترکیه اى از توافق کریم انصارى فرد با باشگاه 
بشــیکتاش خبر داد. به گزارش وب CNN ترکیه، کریم 
انصارى فرد، ملى پوش ایرانى است که در جام جهانى 2018 
روسیه توانســت برابر تیم   ملى فوتبال پرتغال از روى نقطه 
پنالتى  گلزنى کند. او که در تیم باشــگاهى خود المپیاکوس 
عملکرد خوبى داشته مورد توجه باشگاه بشیکتاش قرار گرفته 
 CONTRA ترکیه و به  نقل  از سایت CNN .اســت
نوشت: «باشگاه بشــیکتاش با کریم انصارى فرد به توافق 
رسیده اســت و این بازیکن منتظر پروسه رسمى شدن این 

انتقال است.»

مسافر جدید ترکیه  
در شرایطى که کارلوس کى روش بعد از کنار گذاشتن سیدجالل از 
فهرست تیم ملى براى جام جهانى مدعى شد که کاپیتان قرمزها را 
فقط به دالیل فنى خط زده، قرمزها نظر دیگرى در این ماجرا دارند 
و مدعى اند سیدجالل قربانى مســائل غیر فنى شده. گرشاسبى 
مدیرعامل پرسپولیس درباره این موضوع گفته:« اختالفاتى که 
وجود داشــت باعث شد که سیدجالل حســینى از تیم ملى خط 
بخورد. من پیش بینى این را کرده بودم و متاسفانه حدس ما هم 
درست از آب درآمد و سیدجالل را از تیم ملى خط زدند. حاال هم 
دیگر قرار است باز هم حمایت همه جانبه از تیم ملى داشته باشیم 

و دیگر دعوایى بین برانکو و کى روش هم نیست.»

حذف سیدجالل فنى نبود!

پیشنهادات تراکتور به ستاره هاى تیم ملى

على کریمى به عنوان کاپیتان فصل گذشته سپاهان در 
این فصل با استقالل قرارداد امضا کرد اما در این مدت 
شایعات زیادى در مورد مصدومیت این بازیکن به راه 
افتاده است و گفته مى شود این بازیکن دیسک کمر 
دارد  و شاید نتواند هفته هاى زیادى بازى کند. با این 
حال او روز جمعه براى استقالل برابر پیکان بازى کرد 
تا شایبه هایى که در مورد مصدومیت این بازیکن وجود 
دارد برطرف شود. على کریمى در گفت و گو با ورزش 
سه صحبت هاى جالبى در مورد شرایطى که برایش در 
این مدت به وجود آمد کرد که در ادامه آن را مى خوانید: 
بازى  سپاهان  در  ها  سال  تو 
مى کردى، چطور شد که تصمیم 

گرفتى از این تیم جدا شوى؟
من خیلى دوست ندارم در این مورد صحبت کنم اما 
شرایطى برایم به وجود آمد که ترجیح دادم بیرون از 
اصفهان بازى کنم و شرایط بازى بیرون از این شهر 

را تجربه کنم.

سپاهان  در  محبوبى  بازیکن  تو 
محسوب مى شوى و شاید براى 
هواداران این تیم جدایى تو چندان 

خوشایند نباشد.
خب من از سنین کم فوتبالم را در سپاهان شروع کردم و 
به نوعى محصول این باشگاه هستم، کاپیتان تیم بودم 
و قطعا از اینکه از این تیم جدا شدم ناراحت هستم. شاید 
مشکل من با مدیران این باشگاه بود و واقعا خیلى از 
دستشان نارحت بودم. تا وقتى من سالم بودم همه چیز 
خوب بود و به من احترام مى گذاشتند اما به محض 
اینکه من با مصدومیت روبه رو شدم، اعتمادشان از من 
سلب شد و این موضوع من را خیلى ناراحت کرد. دیگر 

نمى توانستم اعتماد کنم و در سپاهان بمانم. 
پس از مدیران سپاهان حسابى 

دلخور هستى، درست است؟
خیلى دلخورم چون من سپاهان را از ته قلب دوست 
داشتم. رفتار مدیران باشگاه با من باعث شد تصمیم 

بگیرم این فصل جدا شوم. 
 تو خیلى زود پیشنهاد استقالل را 
قبول کردى. خودت در مورد این 

اتفاق توضیح مى دهى؟
سپاهان باشگاه بزرگى است و من این تیم را بسیار 
دوست دارم اما شک نکنید که استقالل یکى از 
بزرگترین باشگاه هاى ایران و آسیا است و هوادارانى 
که دارد باعث شد زمانى که پیشنهاد این تیم به من داده 
شد درنگ نکنم. جو و اتمسفر استقالل را خیلى دوست 
داشتم و مطمئن باشید مى دانم با چه تیم بزرگى قرارداد 
امضا کرده ام و تالش مى کنم هواداران را راضى کنم. 

امیر قلعه نویى زمانى که سرمربى 
سپاهان شد از تو نخواست که در 

این تیم بمانى؟
امیرخان به من گفت که به تو نیاز داریم و در این تیم 
بمان اما من یک سوال دارم؛ مگر یک نفر مى تواند 
شرایط کل یک باشگاه را تغییر بدهد؟ من از رفتارى 
که شد ناراحت بودم و در نهایت هم تصمیم به جدایى 
گرفتم و از اینکه االن در استقالل حضور دارم بسیار 

خوشحالم. 

على کریمى: از مدیران سپاهان خیلى دلخورم!
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اگر مشکالت چشمى زیر را تجربه کردید، آنها را با پزشک درمیان بگذارید:
 مگس پران 

شاید تاکنون مگس پران - نقاط سیاه کوچک یا خطوطى تار عنکبوتى که ناگهان در میدان دید 
ظاهر مى شوند- را در میدان دیدتان تجربه کرده اید. تجربه هر از گاه مگس پران طبیعى است، 
اما یک افزایش ناگهانى در مگس پران به همراه دیدن جرقه هایى از نور، معموًال از عالیم پارگى 

شبکیه است و مى تواند به جداشدگى شبکیه منجر شود.
 درد چشم

 درد ناگهانى و غیرقابل توضیح چشم همیشــه نگران کننده است. درد چشم معموًال از عالیم 
گلوکوما یا آب سیاه و یا نشانه التهاب چشم است. سعى نکنید درد چشم را خودتان درمان کنید؛ 

شستشوى چشم یا هر اقدام خوددرمانى دیگرى فقط مشکل را بدتر مى کند.
 تارى دید

 گاهى تغییرات دید بسیار کمتر قابل تشخیص هستند. بیمار اغلب متوجه مى شود که بدون دلیل 
خاصى دیدش به خوبى قبل نیست. اگر متوجه تارى یا تیرگى دید شدید، مثل اینکه همه چیز را 
از پشت تکه اى ابر یا قطعه اى یخ مى بینید، با پزشک تماس بگیرید. این نوع تارى دید اغلب به 

دلیل «کاتاراکت» یا آب مروارید ایجاد مى شود.
 قرمز شدن

 قرمزى چشم اغلب بر اثر آلرژى ها یا کم خوابى شبانه ایجاد مى شود و بى خطر است. اما اگر از 
لنز تماسى استفاده مى کنید و دچار قرمزى یا آبریزش چشم شده اید، احتماًال عفونت جدى چشم 
عامل آن است. گاهى نیز خشکى مزمن چشم یا یک اختالل خودایمنى مى تواند قرمزى چشم 

را در پى داشته باشد.
 دو بینى

دوبینى را هرگز نباید نادیده بگیرید. دوبینى در یک چشم، ناشى از مشکل قرنیه و دوبینى در هر 
دو چشم معموًال ناشى از مشکالت عصب شناختى است. در صورتى که دوبینى با لکنت زبان یا 

درد همراه باشد، فوراً با اورژانس تماس بگیرید.

نوشیدنى عسل، دارچین و زنجبیل یک نوشیدنى فوق العاده و راحت براى سم زدایى بدن است 
که در ادامه به ترکیبات این نوشیدنى اشاره مى شود.

اگر احساس کرختى و تنبلى مى کنید، شاید زمان آن رسیده که این نوشیدنى سم زدا را امتحان 
کنید؛ این نوشیدنى به پاکسازى بدن کمک کرده و احســاس جوانى مى کنید. این نوشیدنى 

همچنین به بهبود انرژى و رفع خستگى کمک مى کند.
این نوشیدنى حاوى بهترین ترکیبات براى ســم زدایى و پاکسازى بدن است. سرکه سیب به 
بهبود سوخت و ساز بدن و عملکرد سیستم گوارشــى کمک مى کند و براى پاکسازى کبد و 
سیستم لنفاوى مؤثر است. آبلیمو داراى تأثیر قلیایى بر بدن است و به تنظیم سطح pH کمک 
مى کند. نوشیدن آبلیمو و یا افزودن آن به نوشیدنى ها، باعث بهبود سطح انرژى مى شود، بدن 

را پاکسازى کرده و به عملکرد ایمنى کمک مى کند.

مطالعات جدید محققان نشان مى دهد احتمال ابتال به سرطان در زنان مبتال به دیابت بیشتر 
از مردان است.

محققان دریافته اند افراد مبتال به دیابت بیشتر مستعد ابتال به سرطان هستند و احتمال ابتالى 
زنان مبتال به دیابت به سرطان، 6  درصد بیشتر از مردان دیابتى است.

محققان با بررسى نوع سرطان دریافتند زنان مبتال به دیابت نسبت به مردان مبتال، 15 درصد 
شانس بیشترى براى ابتال به سرطان لوســمى دارند. این آمار در سرطان هاى معده،  دهان و 
کلیه به ترتیب 14، 13 و 11 درصد اســت.احتمال ابتال به سرطان کبد در زنان مبتال به دیابت 

12 درصد کمتر است.

آگاهى از نوع گروه خون مى تواند پنجره اى به ســوى 
شرایط سالمت شما باشد. از بیمارى قلبى تا سکته مغزى 
و برخى انواع ســرطان، گروه خون مى تواند اطالعات 

جالب توجهى را در اختیار شما قرار دهد.
احتماًال چندان به نوع گروه خون خود توجهى نمى کنید، 
مگر اینکه بــه تازگى خون داده باشــید. حضور یا عدم 
حضور برخى مولکول هــاى خاص به نام آنتى ژن هاى 
A یا B و همچنین پروتئینى به نام عامل Rh مشخص 
مى کنند که کدام یکى از هشــت گروه خون شــامل
-A+، A-، B+، B-، AB+، AB-، O+، O در 

رگ هاى شما جریان دارد.
با وجود این، این آنتــى ژن ها تأثیرى فراتــر از ایجاد 
گروه هــاى خونى مختلف داشــته و بر سیســتم هاى 
دیگر بدن مانند رگ هاى خونى، ســلول هاى عصبى و 
پالکت هاى خون نیز تأثیرگذار هستند و بر همین اساس 
است که گروه خون ممکن اســت بر میزان خطر برخى 

بیمارى ها اثرگذار باشد.

گروه A، B، AB: بیمارى قلبى
گروه هاى خون بــه غیــر از O داراى 25 تا 30 درصد 

سطوح باالتر از پروتئین هاى انعقاد خون هستند که به 
نام هاى عامل «فون ویلبراند» و عامل VIII شناخته

 مى شوند. به واســطه این تفاوت، خطر مرگ ناشى از 
بیمارى قلبى براى افرادى که داراى این گروه هاى خونى 

هستند 15 درصد بیشتر است.  

گروه خون O: خطر کمتر لخته هاى خون
با در نظر گرفتن این نکته که مقدار پروتئین هایى که به 
 O انعقاد خون کمک مى کنند در افراد داراى گروه خون
کمتر است، احتمال کمترى وجود دارد که آنها از مشکالت 
مرتبط با لخته هاى خون رنج ببرند. البته باید توجه داشت 
که انعقاد خون از خونریزى بیش از حد جلوگیرى مى کند. 
البته عوامل بسیارى مى توانند در شکل گیرى لخته هاى 
خون نقش داشته باشــند و نباید این گونه تصور کرد که 
برخوردارى از گروه خون O موجب محافظت افراد شده 
یا به عنوان مثال، فردى داراى گــروه خون A با خطر 

بیشترى در این زمینه مواجه است.

گروه خون O: مشکالت بارورى
افرادى که داراى گروه خون O هستند، ممکن است با 

اختالالتى در زمینه باردارى مواجه شوند. مطالعات نشان 
داده که افراد داراى این گروه خونــى، دو برابر احتمال 
بیشترى دارد از سطوح باالى هورمون محرك فولیکول 
برخوردار باشــند که به کاهش ذخیره تخمدان ها منجر 

مى شود.

گروه هاى خونى غیر از O: افزایش خطر 
سرطان معده

 O ،A، مطالعات نشان داده که گروه هاى خونى غیر از
B، AB با خطر افزایش یافته ســرطان هاى معده نیز 

مواجه هستند. 
واکنش التهابى به باکترى «اچ پیلورى» احتماًال عامل 
این شرایط اســت. این باکترى موجب بروز زخم هاى 

معده مى شود.

گــروه هاى خونــى غیــر از O: ترومبوز 
سیاهرگى عمقى

بنابر نتایــج پژوهش ها، به واســطه تفــاوت در لخته 
شــدن خون، افراد داراى گروه هاى خــون A/B در 
مقایســه با گروه خون O، 31 درصد احتمال بیشترى 

دارد به ترومبوآمبولى ســیاهرگى - لخته خونى که در
 ســیاهرگ هــاى پا، کشــاله ران یا دســت شــکل 

مى گیرد - مبتال شوند.

گروه خون AB: از دست دادن حافظه
نتایج پژوهش ها نشان داده است افرادى که داراى گروه 
خون AB هســتند، 82 درصد احتمال بیشترى دارد در 
آینده به مشکالت شناختى مبتال شوند. برخوردارى افراد 
 VIII از ســطوح باالتر عامل AB داراى گروه خونى

ممکن است دلیل این شرایط باشد.

گروه خون A یا B: دیابت
مطالعات نشان داده افرادى که داراى گروه خونى A یا 
B هستند، با 21 درصد خطر بیشتر ابتال به دیابت نوع 2 
مواجه هستند. در این میان، افرادى که داراى گروه خون 
B+ هستند با بیشــترین میزان خطر مواجه هستند. در 
شرایطى که دلیل دقیق این شرایط مشخص نیست، اما 
به گفته پژوهشگران ممکن است این گروه هاى خونى بر 
میکروبیوم روده تأثیر گذار باشند که مى تواند بر سوخت و 

ساز گلوکز و التهاب اثرگذار باشد.

هل مى تواند به درمان شرایط معمولى و نیز بیمارى هاى حاد 
و جدى کمک کند. این موارد عبارت است از:

بوى بد دهان
هل یکى ازدرمان هاى خانگى مؤثر براى بهبود بوى بد دهان 
است. جویدن دانه هاى هل مى تواند هرگونه بوى بدى را که 
از دهان بیرون مى آید، نابود کند. حتى بعضى از آدامس ها از 

هل براى بهبود بوى بد دهان استفاده مى کنند.

کرم خوردگى دندان ها
هل نه تنها مى تواند باکترى هایــى را که باعث ایجاد بوى 

بد در دهان شده اند، نابود ســازد، بلکه قادر است از توسعه 
کرم خوردگى دندان پیشــگیرى کند و حتى کرم خوردگى 
و تخریب دندان ها را معکوس کنــد. این ماده همه مزایاى 
پاك کنندگى آدامس را دارد و معایب آن همچون چسبندگى 

را در خود ندارد.

سرطان
تحقیقات نشــان مى دهد هل به عنوان عامل پیشــگیرى 
عمل مى کند یا اینکــه مى تواند براى بــه تأخیر انداختن، 
مهار کــردن یا برعکس نمودن تشــکیل ســرطان عمل 

کند. بــه طور کلى مواد شــیمیایى گیاهــى موجود در هل 
همچون cineole و لیمونن مى تواند نقش محافظتى در 

برابر پیشرفت سرطان داشته باشد.

فشار خون 
هل مى تواند به کاهش فشــارخون در افراد که یک نکته 
کلیدى براى حفظ سالمت قلب و کلیه هاست، کمک کند. 
هل نه تنها به افراد کمک مى کند فشار خون سیستولیک و 
دیاستولیک و فشار خون میانگین خود را کاهش دهند، بلکه 

وضعیت آنتى اکسیدان ها را تا 90 درصد بیشتر مى کند.

یک متخصص پزشــکى ورزشــى گفت: هر یک 
کیلوگرم وزن اضافه مى تواند دو کیلوگرم فشار روى 
زانو در حین انجام فعالیت ها ایجاد کند، به همین دلیل 
افراد چاق ممکن است در ســنین کم دچار بیمارى 
آرتروز شــوند.حمیدرضا اصالنى افزود: درمان هاى 
بدون جراحى با کاهش وزن و استقامت ماهیچه ها 
شروع مى شوند، استقامت ماهیچه یکى از موارد مهم 

در کاهش زانو درد، بیمارى آرتروز و کمر درد است و  
ماهیچه هاى اطراف مفصل زانو در حین فعالیت هاى 
روزمره و فعالیت هاى ورزشى به عنوان یک ضربه گیر 
براى زانو عمل مى کنند.  وى ادامــه داد: درمان زانو 
درد از طریق تمرینات ورزش زانو درد از اصول پایه 
توانبخشى اســت و ورزش درمانى از فعالیت هاى 
بدنى براى جلوگیرى و درمان بیمارى ها و توانبخشى 

بیماران اســتفاده مى کند.اصالنى گفت: بسیارى از 
بیمارى ها را مى توان با اســتفاده از ورزش، درمان یا 
اینکه از پیشــرفت آنها جلوگیرى کرد؛ از جمله این 
بیمارى ها، بیمارى هاى اسکلتى-عضالنى هستند 
که شامل دردهاى شانه، کمردرد، گردن درد، زانو و 
انواع آرتروزها از جمله آرتروز کمر، آرتروز زانو،آرتروز 

گردن، خشکى گردن و... مى شوند.

این متخصص پزشکى ورزشى تصریح کرد: البته باید 
خاطر نشان کرد که ورزش کردن درست و اصولى به 
جلوگیرى از بیمارى ها کمک مى کند؛ همچنین از 
دیگر مزایاى ورزش درمانى یــا تمرین درمانى این 
است که مى توان در کنار کنترل بیمارى ها، استفاده 
از داروهاى شیمیایى را کم کرد و به افزایش کیفیت 

زندگى کمک کرد.

رازهایى درباره گروه هاى خونى

یــک روان درمانگر کــودك و نوجوان گفــت: در کودکان 
افســردگى به صورت عصبانیت، تحریــک پذیرى و گاهى 
پرخاشگرى است و به همین دلیل با عالیم دوره بلوغ اشتباه 

گرفته مى شود.
صبا اسدى در خصوص عالیم افســردگى در کودکان اظهار 
کرد: تغییرات خلقــى در کودکان و نوجوانان ممکن اســت 
مانند بالغین نباشد؛ در بزرگســاالن، فرد افسرده، افسردگى و 
غمگینى خودش را نشــان مى دهد، اما عالیم افسردگى در 
کودکان افسرده  ممکن است به صورت عصبانیت، تحریک 
پذیرى و گاهى پرخاشگرى باشد. وى بیان کرد: ممکن است 
عالیم دیگرى از قبیل تغییر در ارتباطات اجتماعى کودك و 
نوجوان پیش آید، بدین معنا که نوجوان گوشه گیر مى شود و 
با افراد خانواده و دوســتان ارتباط کمى دارد و یا اینکه دچار 

افت تحصیلى مى شود، تغییرات در خواب از جمله مشکالت 
کودك یا نوجوان افسرده است؛ بدین معنا که در بزرگساالن 
مشکل کم خوابى و در کودکان و نوجوانان مشکل پرخوابى 

ایجاد مى شود.
اسدى ادامه داد: کودکان افسرده به بیدار بودن رغبتى نشان 
نمى دهند و تا نیمه هــاى روز در خواب هســتند، همچنین 
عالیمى چون تندمزاجى یا عصبانیت، ناراحتى هاى مداوم و 
احساس غم و اندوه، کناره گیرى از جمع، افزایش حساسیت 
نسبت به عدم پذیرش، تغییر در اشتها (پرخورى یا کم خورى)، 
تغییر در خواب، صداهاى ناهنجار یا گریه هاى مداوم، اشکال 
در تمرکز و احساس خســتگى مزمن دارند که از نشانه هاى 
افســردگى اســت. وى افزود: باید بدانیم که همه کودکان 
تمام عالیم افســردگى را با هم ندارند، در حقیقت بیشتر آنها 

نشانه هاى مختلفى را با توجه به شرایط موجود بروز مى دهند؛ 
اگرچه بعضى از کودکان افسرده ممکن است به کارهاى کامًال 
منطقى و عقالنى خود ادامه دهند، ولى هنگام بروز افسردگى 
شدید دچار تغییرات قابل مالحظه اى در رفتارهاى اجتماعى 
خود مى شــوند و اغلب از عالقه نداشتن به مدرسه، ضعف در 
انجام تکالیف و عملکرد تحصیلى یا تغییر در ظاهر رنج مى برند.
این روان درمانگر در خصوص علت بروز افسردگى اظهار کرد: 
افسردگى یک بیمارى است که علت  آن مى تواند ژنتیکى، روان 
شناختى، زیستى یا محیطى باشد؛ عوامل خانوادگى و زیستى، 
بیش  از عوامل دیگر در بروز افسردگى نقش دارند، افسردگى 
کودکى، پیامدهاى منفى بسیارى را  از جمله افسردگى  در ادوار 
آینده، عدم سازگارى هاى اجتماعى، مشکالت تحصیلى و در 

برخى مواقع حتى اقدام به خودکشى به همراه دارد. 

Bگروه A، B، AB: بیمارى قلبى
0 تا 30 درصد  5 داراى 25 O گروه هاى خون بــه غیــر ازO

Oگروه خون O: مشکالت بارورى
Oافرادى که داراى گروه خون O هستند، ممکن است با 

واســطه تفــاوتدر لخته  بنابر نتایــج پژوهش ها، به
Bشــدن خون، افراد داراى گروه هاى خــون A/B در 
Oمقایســه با گروه خون O، 31 درصد احتمال بیشترى 

به گفته پژوهشگران م
میکروبیوم روده تأثیر گ
ساز گلوکز و التهاب اثر

یــک روان درمانگر کــودك و نوجوان گ
افســردگى به صورت عصبانیت، تحریــک
پرخاشگرى است و به همین دلیل با عالیم

گرفته مى شود.
اسدى در خصوص عالیم افســردگى صبا
کرد: تغییرات خلقــى در کودکان و نوجوا
مانند بالغین نباشد؛ در بزرگســاالن، فرد اف
غمگینى خودش را نشــان مى دهد، اما ع
کودکان افسرده  ممکن است به صورت ع
پذیرىو گاهى پرخاشگرىباشد. وى بیان
عالیم دیگرى از قبیل تغییر در ارتباطات
نوجوان پیش آید، بدین معنا که نوجوان گ
با افراد خانواده و دوســتان ارتباط کمى د

دلــــیل
 افسردگى کودکان 
چیست؟

5 مشکل چشمى که 
هرگز نباید نادیده بگیرید

زنان دیابتى زودتر به سرطان مبتال مى شوند

سم زدایى بدن با یک نوشیدنى اسرارآمیز

خواص شگفت انگیز هل براى بدن

هر کیلو 
وزن اضافه 
چقدر به زانوها 
فشار مى آورد؟
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رئیس کالنترى 128 تهران نو از دستگیرى یکى از اراذل سطح 
یک در منطقه تهران نو خبر داد.

ســرهنگ رســول بهرامى در گفتگو با «ایلنا» درباره 
جزئیات این حادثه گفت: در ساعت 3 بامداد روز 
شنبه از طریق سامانه 110 به کالنترى 128 
تهران نو یک مورد درگیرى، قمه کشــى و 
عربده کشى در پارك دانش آموز در محدوده 
اتوبان یاسینى اطالع داده مى شود. وى با بیان 
اینکه بالفاصله مأموران گشت این کالنترى 
به محل حادثه اعزام مى شــوند، خاطرنشان 
کرد: به محض ورود مأموران کالنترى به پارك، 
نگهبان پارك به مأموران اطالع مى دهد که فردى 
که حالت طبیعى نداشته با قمه و چاقو نگهبان 

و سه رهگذر در پارك را مصدوم کرده است.
رئیس کالنترى 128 تهران نو با بیان اینکه 
فرد ضارب به محض مشاهده مأموران اقدام 

به فرار مى کند، گفت: مأموران با گشــت خودرویى این فرد را 
تعقیب مى کنند و پس از ده دقیقه و با چهار شلیک تیر هوایى و 

پس از درگیرى با مأموران این فرد بازداشت مى شود.
ســرهنگ بهرامى با تأکید براینکه این فرد از اشرار سطح یک 
تهران است، گفت: این فرد 18 سال سابقه شرارت و شرب خمر 
داشته اســت و از اراذل و اوباش سابقه دار منطقه است. در حال 
حاضر نیز چهار فرد که توسط او در پارك مضروب شده اند شاکى 
خصوصى او در این پرونده هستند. وى ادامه داد: این فرد قبل 
از ورود به پارك و درگیرى در آنجا نیــز با چند نفر دیگر درگیر 
شــده بوده که زخمى مى شــود و با توجه به اینکه از ناحیه سر 
زخمى شده بوده و حال مساعدى نداشــته مأموران کالنترى 
128 تهران نو او را به بیمارســتان براى درمان منتقل مى کنند. 
رئیس کالنترى 128 تهران نو خاطرنشــان کرد: از این فرد دو 
قبضه سالح سرد شــامل یک قمه و چاقو کشف و ضبط شده 
است. همچنین براى این فرد شرور پرونده تشکیل و به دادسرا 

ارجاع داده شده است.

سه شنبه  دو هفته پیش 26 تیرماه سال جارى، همزمان با 
ابقاى ریاست دانشگاه تهران به مدت چهار سال، حسابدار 
دانشکده جغرافیاى دانشگاه تهران فوت کرد. برخى از سکته  
قلبى و برخى از خودکشــى او به دلیل فشــارهاى وارده از 
سوى دانشکده خبر مى دهند، موضوعى که از سوى رئیس 
دانشکده تکذیب شده و از مسمومیت او در بیرون از دانشگاه 
و در مسیر منزل خبر مى دهد. صحبت هاى ضد و نقیضى 

که موجب مى شود این اتفاق کمى مشکوك به نظر برسد.

 آقاى «ج» خودکشى نکرده
ابراهیم مقیمى، رئیس دانشکده  جغرافیاى دانشگاه تهران 
در این باره به خبرنگار «انصاف نیــوز» گفت: آقاى «ج» 
حسابدار دانشکده در مسیر منزل سوار ماشینى مى شود که 
در این بین، آبمیوه اى به او مى دهند و مسمومش مى کند. 
یکى دو ساعت بعد از مســمومیت، او توانسته خودش را به 
خیابان بکشــاند و با یک موتور و یا شخصى به بیمارستان 
فیروزآبادى شهررى منتقل شود. ظاهراً این ماجرا را بعد از 
رسیدن به بیمارستان، در آنجا گفته و فوت مى کند. اینها را 

پدر خانمشان گفتند.

او در ادامه گفت: وقتى که صبح روز بعد از این ماجرا اطالع 
پیدا کردیم، حراست را در جریان گذاشتیم تا به این موضوع 
ورود پیدا کنند. بعد از چندین ساعت حراست از فوت ایشان 
خبر دادند و گفتند که علت آن مســمومیت در مسیر منزل 
بوده. این موضوع از طریــق کالنترى هم در حال پیگیرى 

است.
مقیمى درباره اینکه «طبق گزارش رســیده، حســابدار به 
دلیل فشارهاى روانى که از سوى دانشکده به او وارد شده 
است، على رغم دارا بودن دو فرزند اقدام به خودکشى کرده 
است!» اظهار کرد: از طرف دانشــکده تحت هیچ فشارى 
نبوده. یک خطاى کوچکى داشتند که بخشى از این خطا به 
خود دانشگاه برمى گردد و باید روابطش را با بانک قانونى و 

تعریف شده تر کند.
او اضافه کرد: بــه همین دلیل در نامه اى که به دانشــگاه 
نوشته شد، تقاضاى بخشش او را داشتیم. این خطا به قدرى 
نبوده که ایشان را منوط به انفصال از زندگى کند و آن را به 

فوتشان ارتباط داد.
رئیس دانشکده جغرافیا در پاســخ به این پرسش که «او از 
کار معلق بود؟»، گفت: نه، اما قرار شــد کارش را تحویل 

حسابدارى بدهد و بعد از یکم مهرماه شرایطش مشخص 
شود.

سکته؟
همچنین یکى از فعاالن دانشــجویى در رابطه با خبر فوت 
حسابدار دانشکده اظهار کرد: طبق شــنیده هایم او سکته 
کرده است. ساعتى بعد او طى تماسى با دفتر «انصاف نیوز» 
از خبرنگارى که این موضوع را پیگیر مى کرد خواست که نام 

و عنوانى از او برده نشود.

نسبت اتهام مالى
این در حالى است که یکى از اساتید دانشگاه تهران نیز در 
این خصوص گفت: اتهام مالى که به آقاى «ج» نسبت دادند، 
هنوز اثبات نشده اســت، اما دانشکده در اقدام عجوالنه اى 
نامه اى در اتوماسیون ادارى گذاشته و او را متهم کردند که 

این نامه را کارمندان دانشگاه دیده اند و آبرویش را بردند.
این فرد که نخواست نامش منتشر شود در ادامه مدعى شد: 
این دور از انتظار است که حســابدار دانشکده مسموم شده 

باشد چون کسى با او خصومتى نداشت.

معاون اجتماعى فرماندهى استان همدان گفت: پدر 
و پسر همدانى به شکل دلخراشى بر اثر گاز گرفتگى، 

درون چاه جان باختند.
سرهنگ حسین بشــرى، طى گفتگویى با اعالم 
مطلب فوق اظهار کرد: روز شنبه طى تماس تلفنى 
با پلیس 110 خبر مرگ پدر و پسر درون چاه اطالع 
رسانى شــد. وى افزود: بالفاصله مأموران پاسگاه 
آبشینه به روســتاى ورکانه اعزام شدند که حسب 
اعالم شاهدان و مطلعین دو نفر با اسامى مشخص 
حدوداً 55 ساله و 33 ساله که پدر و پسر بودند درون 

چاه جان باخته اند.
ســرهنگ بشــرى گفت: با حضور مأموران پلیس 
آگاهى، مقام قضائى و آتش نشانى این دو نفر از چاه 
بیرون آورده شدند که بنابر اعالم اولیه فوریت هاى 
پزشکى مرگ آنها بر اثرخفگى ناشى از گازگرفتگى 
اعالم شد. وى افزود: اجســاد این پدر و پسر براى 
بررسى دقیق تر و رسیدگى قضائى با تشکیل پرونده 

تحویل پزشکى قانونى شد.

رئیس هیئت نجات غریق مازندران از کشف جسد 
مردى عراقى در ساحل چالوس خبر داد.

نقى کریمیان در خصوص کشف جسد مرد عراقى 
که در کنار ساحل خط 8 چالوس پیدا شد، اظهار کرد: 
هئیت نجات غریق مازندران پس از اعالم کشــف 
جســد به همراه اکیپ همراه به منطقه  اعزام شد. 
وى افزود: با بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد 
جنازه متعلق به فردى عراقى  بوده که با لباس کامل 
در کنار ساحل رها شــده است. رئیس هیئت نجات 
غریق مازندران گفت: جسد مورد نظر براى بررسى 
بیشــتر  و  کشــف دالیل مرگ به پزشکى قانونى 

انتقال داده شد.

سرپرست ســازمان اورژانس کشور اعالم کرد: از 30 
تیرماه تا ششــم مردادماه در مجمــوع 14 نفر بر اثر 
غرق شــدگى در اماکن مختلف جان خود را از دست 
داده اند و ده نفر دیگر نیز در این مدت، مصدوم شده اند.

پیرحســین کولیوند، در گفتگو با «آنا»، با بیان اینکه 
در هفتــه اول مردادمــاه 20 مرد و چهــار زن در اثر 
غرق شدگى دچار حادثه شده اند، افزود: بیشترین مورد 
غرق شدگى با هشت مورد مربوط به رودخانه ها و پس از 
آن با پنج مورد مربوط به دریا بوده است. وى اضافه کرد: 
در این مدت، سه مورد غرق شدگى در سدها، پنج مورد 
در استخرهاى خانگى، سه مورد در استخرهاى ورزشى، 
دو مورد در استخر کشاورزى، یک مورد در کانال آب، 
یک مورد در جوى آب و یک مورد هم در سایر موارد 

غرق شدگى به اورژانس اطالع داده شده است.
کولیوند با اشاره به اینکه بیشتر غرق شدگان در سنین 
جوانى هستند، گفت: کمترین سن غرق شدگان در این 
مدت یک پسر 1/5ساله و بیشترین سن هم یک مرد 

50 ساله بوده است. 

مرگ مشکوك حسابدار دانشگاه تهران

فرد زندانى  که تالش مى کرد تا با اســتفاده از روشى عجیب از دست پلیس بگریزد، 
به دام افتاد.

یک متهم زندانى اهل تگزاس که با پریدن روى سقف یک پاترول در حال فرار بود در 
یکى از جاده هاى آمریکا توسط پلیس دستگیر شد. در ویدئویى که منتشر شده است 

این زندانى در حالى که روى سقف پاترول نشسته است در حال فرار دیده مى شود.
نقشه این زندانى براى فرار موفقیت آمیز نبود و دقایقى بعد دو خودروى پلیس که در 
تعقیب او بودند خودروى پاترول را متوقف و زندانى را دستگیر کردند. این زندانى که 
از یک مرکز پلیس در ایالت تگزاس فرار کرده بود دوباره به بازداشتگاه بازگردانده شد. 

گفتنى است؛ تحقیقات پلیس آمریکا در خصوص نحوه فرار این مرد ادامه دارد.

قاچاقچیان مواد مخدر براى کشتن یک سگ پلیس جایزه گذاشته اند.
سگى شش ساله از نژاد ژرمن شپرد که «سومبرا» نام دارد به پلیس کلمبیا در کشف 
هزاران کیلوگرم کوکائین جاسازى شده در چمدان ها، قایق ها و یا محموله هاى بزرگ 
میوه کمک کرده است. در حالى که این سگ به شناســایى قاچاق کوکائین ادامه 

مى دهد، او به هدف قدرتمندترین باند مواد مخدر کلمبیا تبدیل شده است.
پلیس کلمبیا اخیراً فاش کرده است که «گلف کلن»، کارتل مواد مخدرى که ارتش 
چریکى دارد، پیشنهاد کرده است هر کسى که این ســگ را بکشد و یا آن را بگیرد 
پاداش 7000 دالرى دریافت مى کند. این موضوع باعث شده است تا پلیس کلمبیا 
محل سومبرا را که در اسپانیایى به معناى «سایه» است، از یک بندر پر تردد در ساحل 
دریاى کارائیب به پایتخت کلمبیا تغییر دهد. این ســگ اکنون در محل جدید خود 
با اســتفاده از حس بویایى غیرعادى اش محموله هاى مشکوك را در فرودگاه بین 
المللى «الدورادو» در «بوگوتا» شناسایى مى کند. پس از پایان فعالیت شش ساعته 
سومبرا، این سگ با یک خودروى ون که پنجره هاى پوشیده و مشکى دارد به محل 
زندگى اش منتقل مى شود. همچنین معموًال دو فرد مســلح این سگ را همراهى 

مى کنند.
از جمله کار هاى مهم سومبرا کشف بیش از 5 تن از کوکائین متعلق به کارتل گلف 

کلن است که مقصدش اروپا بود و در جعبه هاى موز جاسازى شده بودند.

دخترى که به همراه والدینش ســرگرم بازدید از یک آکواریوم روباز در چین بود از 
حادثه اى مرگبار جان سالم به در برد.

این دختر شش ساله چینى بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته به همراه خانواده اش به 
یک مرکز خرید در شهر «گواى یانگ» استان گوایژوئو واقع در جنوب غربى چین 
رفته بود. هنگامى که آنها مشغول بازدید از آکواریوم بزرگ روباز این مرکز خرید بودند 
ناگهان یک کوسه در مقابل تماشاچیان وحشت زده به «ژیائو لى» حمله ور مى شود. 
لى که متوجه حمله کوسه شده بود بالفاصله خود را به عقب مى کشد و از این حادثه 
جان سالم به در مى برد. این دختر که از ناحیه هر دو دست دچار جراحت و خونریزى 
شدید شده بالفاصله به بیمارستان منتقل شد. مسئوالن مرکز خرید اعالم کرده اند 
هزینه هاى درمان این دختربچه در بیمارستان را پرداخت خواهند کرد. همچنین آنها 
براى جلوگیرى از وقوع حوادث مشابه، قصد دارند موانع فلزى را براى  نزدیک نشدن 

تماشاچیان به حوض نصب کنند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانى مشهد گفت که سه نفر صبح یک شنبه در حادثه 
آتش سوزى منزل مسکونى در خیابان رودکى این شهر سوختند.

آتشپاد دوم مهدى رضایى اظهار کرد: به دنبال این حادثه در منطقه کوهسنگى، آتش 
نشانان پنج ایستگاه با هشت دستگاه خودروى عملیاتى به محل اعزام شدند. وى با 
بیان اینکه هنگام وقوع آتش سوزى پنج نفر داخل ساختمان بودند، افزود: مادر خانواده 
به همراه دختر و پسرش هنگامى که قصد فرار از منزل داشتند در ورودى پشت بام 

گیر کردند و در آتش سوختند.
معاون آتش نشانى مشهد ادامه داد: دو نفر دیگر از ساکنان منزل مسکونى به بیرون 
ساختمان فرار کردند و نجات یافتند. وى افزود: آتش نشانان با اقدام به موقع و مهار 
آتش از سرایت آن به ســاختمان ها و منازل اطراف جلوگیرى کردند. رضایى گفت: 

علت این آتش سوزى در دست بررسى است.

 تالش بیهوده براى فرار از زندان! 

 7000 دالر براى کشتن یک سگ

حمله کوسه به دختر6 ساله

مرگ مادر و 2فرزندش در آتش سوزى 

تحقیقات کارآگاهــان اداره دهم ویژه قتل پلیــس آگاهى تهران در 
پرونده فوت مشــکوك مردى 65 ســاله که همسرش مدعى است 

خودکشى کرده است، با نظریه پزشکى قانونى وارد فاز جدیدى شد.
به گزارش «ایسنا»، در ســاعت 19 روز جمعه پنجم مرداد ماه سال 
جارى در تماس با مرکز فوریت هاى پلیســى 110، وقوع یک فقره 
فوت مشکوك در بیمارستان به کالنترى 179 خلیج اعالم شد که با 
حضور مأموران در بیمارستان، خانمى 50 ساله مدعى شد که همسرش 
پس از یک مشاجره با وى اقدام به خودزنى با چاقو کرده که بالفاصله 
توسط اورژانس به بیمارستان منتقل و با وجود اقدامات درمانى فوت 

کرده است.
بالفاصله موضوع به اداره دهم پلیس آگاهى اعالم و پرونده مقدماتى 
با موضوع «فوت مشکوك» تشکیل و براى رسیدگى در اختیار اداره 

دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
براســاس اعالم مرکز اطالع رســانى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
تحقیقات از همســر متوفى در شرایطى از ســوى کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ آغاز شــد که وى همچنان بر همان 
اظهارات اولیه خود اصرار داشت؛ اما با توجه به نظریه پزشکى قانونى 
مبنى بر وجود آثار جراحت بر روى بدن همسر متوفى مبنى بر احتمال 
وقوع نزاع و درگیرى میان متوفى و همسرش و همچنین دیگر قرائن 
به دست آمده از بررسى جسد، هماهنگى هاى الزم با بازپرس شعبه 
سوم دادســراى ناحیه 27 تهران براى رسیدگى به پرونده با موضوع 
فوت مشــکوك انجام شــد  و تحقیقات در خصوص این پرونده در 

دستورکار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

خودکشى یا همسرکشى؟

مرگ خاموش  پدر و 
پسر درون چاه

کشف جسد مرد  عراقى 
در ساحل چالوس

 غرق شدگى 14 نفر در 
هفته اول مرداد

هرن رى یس ر
یک در منطقه تهران نو خبر د
ســرهنگ رســول
جزئیات این ح
شنبه از طری
ی تهران نو
عربده کشى
اتوبان یاسی
اینکه بالفا
به محل حاد
کرد: به محض
نگهبان پارك به
که حالت طبی
و سه رهگذ
رئیس کال
فرد ضارب

حمله شرور مست 
 با قمه به

 نگهبان پارك

رئیس کالنترى 161 ابوذر تهران، با اشــاره به دستگیرى سه 
سارق لوازم داخلى خودرو در این محدوده، گفت: این متهمان 
در بازجویى هــاى انجام شــده به 80 فقره ســرقت اعتراف

 کردند.
 سرهنگ اردشیر نادرى اظهار کرد: با شکایت هاى ارائه شده 
از ســوى شــهروندان محدوده ابوذر و فالح، مبنى بر سرقت 
لوازم داخلى خودروهایشــان، تیمى از مأموران این کالنترى 
تحقیقات خود را آغاز کردند. وى افزود: در بررسى هاى انجام 
شده مشخص شد که سه سارق با همدستى هم ضمن پرسه با 
خودرو در این محدوده اقدام به سرقت از خودروهاى شهروندان 
مى کنند که این اقدام به نارضایتى شهروندان ختم شده است.

رئیس کالنترى 161 ابوذر تهران عنوان کرد: با به دست آمدن 
سرنخ هاى موجود و همچنین بررسى محل هاى سرقت، شیوه 
کار و مخفیگاه این متهم شناســایى شــد و طى یک عملیات 
ضربتى در اولین روز مرداد ماه، هر سه سارق در مخفیگاهشان 

بازداشت شدند. 
وى افزود: این در حالى بود که طى بازرســى هاى انجام شده 
از مخفیگاه آنها، تعدادى لوازم مســروقه کشــف و همچنین 
متهمان در بازجویى هاى انجام شده به 80 فقره سرقت اعتراف 
کردند. این مقام انتظامى گفت : با تالش مأموران این کالنترى 
تا کنون ده نفر از مالباختگان شناسایى شده اند و ضمن حضور 

در کالنترى از متهمان شکایت کرده اند.

انهدام باند سرقت لوازم خودرو با 80 فقره سرقت
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کســى که به انــدازه کفایت زندگــى ازدنیا بردارد به آســایش 
دست یابد و آســوده خاطر شــود، در حالى که دنیاپرستى کلید 
دشــوارى و مرکب رنج و گرفتارى اســت و حــرص ورزى و 
خود بزرگ بینى و حسادت، عامل بى پروایى در گناهان است و 

بدى، جامع تمام عیب هاست.
موال على (ع)

قابل توجه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت اول ســازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان از ساعت 15 روز 
چهارشنبه مورخ 97/06/07 در محل خیابان میرفندرسکى- جنب پل شیخ صدوق- مدرسه امام صادق (ع)- تاالر اجتماعات 
برگزار مى شود. بدینوسیله از جنابعالى دعوت مى گردد در ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومى شرکت فرمایید. (الزم به ذکر 
اســت در صورت عدم حصول حد نصاب الزم در مجمع عمومى نوبت اول: مجمع عمومى نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ 
97/06/14 در محل تاالر کوثر واقع در بلوار دانشگاه- روبروى آتش نشانى- مجموعه فرهنگى 22 بهمن از ساعت 15 لغایت 19 و 

صرفاً با موضوعات (1 تا 9) مندرج در ذیل برگزار مى گردد.)
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره.
2- بررسى ترازنامه ساالنه و گزارش بازرسان و تصویب آن.

3- بررسى و تصویب بودجه پیشنهادى هیأت مدیره براى سال مالى (97- 96).
4- تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت.

5- تعیین میزان حق الزحمه و حق الجلسات هیأت مدیره، شوراى انتظامى و بازرسان.
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى مجامع.

7- تعیین حق الزحمه خدمات مهندسى- ماده 37 منابع درآمدهاى مالى.
8- تعیین حق الزحمه شناسنامه فنى- ملکى.

9- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومى باشد.

آگهى مجمع عمومى نوبت اول و دوم
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1961، 1397)
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 

موضوع مناقصه: اجراى عملیات اجراى تکمیل ایستگاه CGS نصیرآباد مبارکه
میزان تضمین: 150/000/000 ریال (صد و پنجاه میلیون ریال) 

کد فراخوان: 3169898
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/05/17
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس www.iets.mporg.ir، www.nigc-isfahan.ir     یا 

با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومى  شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى  شرکت گاز استان اصفهان

نوبت 
دوم

شرکت گاز استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به اجراى روشنایى بلوار به طول حدوداً 450 متر و اجراى شبکه 20 کیلو وات به طول حدوداً 
500 متر در شهرك صنعتى انصار نوش آباد طبق طرح و نقشه اعالمى از اداره برق را با هزینه بالغ بر 1/000/000/000 ریال اجرا نماید. 
لذا پیمانکاران واجد شرایط و مورد تایید اداره محترم برق شهرستان آران و بیدگل مى توانند نسبت به تکمیل مدارك به واحد 

روابط عمومى شهردارى مراجعه نمایند.
مهلت ارسال مدارك 10 روز پس از درج آگهى مى باشد.

محمود اشرفى- شهردار نوش آبادمحمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت 
دوم

آگهى فراخوان عمومى
 مشارکت و سرمایه گذارى

علیرضا مالکبیرى- شهردار چمگردان

نوبت دوم

شهردارى چمگردان به استناد ماده 9 شیوه نامه ســرمایه گذارى و در اجراى بندهاى 1 و 2 و 3 
به شماره صورت جلســه مورخ 1397/04/24 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد از طریق 
سرمایه گذارى مشارکتى اشخاص حقیقى و حقوقى نسبت به اجرا و احداث پروژه هاى ذیل از 
طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان 
مالى و سرمایه جهت انجام و اجراى پروژه ها را دارند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
سرمایه گذارى و اطالعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذارى واقع در شهر چمگردان 

شهردارى چمگردان دفتر سرمایه گذارى مراجعه نمایند.
1- هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارك، پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخه 97/05/15 و محل 
اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات، دبیرخانه شهردارى خواهد بود. 

3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
5- به پیشنهادهاى مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- هزینه آگهى بر عهده برنده خواهد بود.

نام فرصت ردیف
ارزش آورده روش مشارکتآدرس محل پروژهسرمایه گذارى

سرمایه گذار

احداث باغ رستوران 1
160 میلیون تومانمشارکتبلوار معلمجنب باغ بانوان

احداث چایخانه و 2
120 میلیون تومانمشارکتپارك کوهستانرستوران سنتى

احداث رستوران 3
100 میلیون تومانمشارکتپارك ساحلسنتى

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: با حضــور اســتاندار بــه منظور اســتفاده از 
توانمندى هــاى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان در بهینه ســازى مصــرف آب،  تفاهم نامه 

همکارى در امر سازگارى با کم آبى منعقد شد.   
هاشم امینى افزود:باتوجه به شرایط خشکسالى و کمبود 
آب شرب استان اصفهان، شوراى تأمین بر استفاده از 
توانمندى هاى دستگاه هاى مختلف بمنظور سازگارى 
با کم آبى تأکیــد کرد که در این راســتا بین اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان و آبفا جهت توسعه 
همکارى هاى مشترك در زمینه مدیریت مصرف آب، 
استفاده ســالم و پایدار از آب و نقش دانش آموزان و 

خانواده هاى آنها به امضا رسید.
وى به همــکارى هایى که در قالب ایــن تفاهم نامه 
مقرر گردید اجرا شود پرداخت وعنوان کرد:با همکارى 
سازمان دانش آموزى استان ،تعدادى از دانش آموزان 
عالقمند  و داوطلب آموزش هاى سازگارى با کم آبى 
بعنوان مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب در مدرسه و 

کالس درس مشغول به فعالیت مى شوند .
وى با بیان اینکه  در ســال جــارى اداره کل آموزش 
وپرورش بخشى از جلســات انجمن اولیا و مربیان را 
به موضوع کم آبى اختصاص داده اســت خاطر نشان 
ساخت:  در سال جارى آموزش و پرورش استان، طبق 
برنامه اى مدون  اولیــاء مدارس  را در جریان وضعیت 
بحرانى آب قرارداده و ســپس نســبت به انتقال این 
آموزش ها در تمامى جلسات آموزشى اولیاء و مربیان 

مدارس اقدام مى کنند.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با تأکید بر 
اینکه  اداره کل آموزش و پرورش بخشى از مسابقات 
فرهنگى- هنرى را به موضــوع اهمیت آب و وظایف 

مصرف کنندگان اختصاص دهداظهار داشت : . در این 
زمینه بسته هاى فرهنگى و آموزشى براى توزیع بین 
دانش آموزان و اولیاء تهیه و در دسترس قرار مى گیرد 
و به برگزیدگان مسابقات جوایزى توسط شرکت آبفا 

اهدا مى شود.
امینى به انعقاد تفاهم نامه همکارى میان شرکت آبفا 
اســتان اصفهان با اداره کل آموزش و پرورش اشاره 

کرد و گفت: شرکت آبفاى استان اصفهان طى تفاهم 
نامه اى که با اداره آموزش و پرورش منعقد کرده  مقرر 
شده اداره آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت خانه 
فرهنگ آب راه هاى مصرف بهینــه آب را به دانش 

آموزان در مقاطع مختلف آموزش دهد.
امینى اعالم کرد: جامعه 55 هــزار نفرى  آموزگاران 
قشرى بسیار اثرگذار در جامعه هســتند که مى تواند 

مردم را به این باور برســانند که آب با تغییر اقلیم در 
کشور کم شده است و باید مصرف را متناسب با منابع 

تطبیق دهیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
مدیریت مصرف آب از سوى تمام مردم را بسیار مهم 
خواند و اعالم کرد: متأسفانه با اینکه در چندسال اخیر 
اقلیم آب و هوایى کشور تغییر کرده است و اقلیم برخى 

از نقاط کشور از نیمه خشک به خشک تبدیل شده است 
اما هنوز بعضى از مردم آب را درست مصرف نمى کنند 
و بدمصرفى هنوز در میان برخى از مردم رواج دارد در 
حالى که باید مردم به این باور برسند که پایدارى رفاه 
و آرامش آنها در گرو اعمال مدیریت مصرف آب است.

■■■ 
وى نصب شیرهاى فشارشــکن را در اصفهان یکى 
از راه هاى توزیع عادالنه آب برشــمرد و خاطر نشان 
کرد: شرکت آبفا استان به منظور توزیع عادالنه آب در 
اصفهان اقدام به نصب شیرهاى فشار شکن در مناطق 
مختلف کرده تا آب شــرب با فشــار یکسان در میان 

مشترکین توزیع شود. 
همچنین  شــرکت آبفا اســتان اصفهان با توجه به 
اینکه نصب شــیرآالت کاهنده مى تواند حداقل 30 
درصد مصرف آب را کاهش دهد در صدد توزیع انبوه 

شیرآالت کم مصرف میان مردم است.
وى اضافه کرد: با توجه به بحران کم آبى که هم اکنون 
کشور ما  و به خصوص در استان ما با آن روبرو است، 
ضــرورت دارد فرهنگ ســازى در خصوص مصرف 
بهینه آب مدنظر قرار گیرد که در این میان مى توان از 
ظرفیت ها و پتانســیل هاى آمــوزش و پرورش در 
خصوص فرهنگ سازى شــیوه مصرف صحیح آب 

استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ادامه داد: زنگ 
آب نماد پررنگ تر شــدن تفاهم نامه میان آموزش و 
پرورش و آبفا اســت و با مدیریت صحیح مى توان از 
این بحران عبور کرد.چرا که جمعیت 870 هزار نفرى 
دانش آموزى استان اصفهان پتانسیل قابل توجهى در 
راستاى فر هنگ ســازى مصرف بهینه آب در جامعه 

بشمار مى آید.

تفاهمنامه همکارى آموزش و پرورش با آبفا در زمینه سازگارى با کم آبى

 متأسفانه با اینکه در 
چندسال اخیر اقلیم آب 

و هوایى کشور تغییر 
کرده است و اقلیم 

برخى از نقاط کشور از 
نیمه خشک به خشک 
تبدیل شده است اما 

هنوز بعضى از مردم آب 
را درست مصرف 

نمى کنند و بدمصرفى 
هنوز در میان برخى از 

مردم رواج دارد در 
حالى که باید مردم به 

این باور برسند که 
پایدارى رفاه و آرامش 

آنها در گرو اعمال 
مدیریت مصرف آب 

است



استاناستان 09093279 سال پانزدهمدوشنبه  8 مرداد  ماه   1397

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان رتبه اول الکترونیکى کردن اسناد و پرونده هاى 

ثبتى را در کشور دارد.
على بهبهانى اظهار کرد: مسئوالن در کنار گرایش هاى 

سیاســى، با همدلى و وحدت در حوزه خدمت به مردم 
تالش کنند زیرا خدمت به مردم، مشت محکمى بر دهان 
دشمنانى اســت که براى ناامید کردن مردم به انقالب 

تالش مى کنند.

بهبهانى گفت: در ســال هاى اخیر در حوزه ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان در زمینه احداث پروژها، با جذب 

اعتبارات، اقدامات خوبى انجام شده است.
وى با بیان اینکه در زمینه ایجاد زیرســاخت هایى براى 

الکترونیکى شدن پرونده هاى ثبتى در استان اصفهان 
اقداماتى انجام شده است، خاطرنشــان کرد: اصفهان 
نخستین استان در اجرایى کردن آرشــیو الکترونیکى 
پرونده هاى ثبتى بوده که نتیجه آن حذف گردش فیزیکى 

پرونده هاى دستى است.
وى گفت: آرشیو الکترونیکى پرونده هاى ثبتى در شهر 
اصفهان، مبارکه، فالورجان، شاهین شهر و برخوار اجرا 
شده است و به زودى در شــهر خمینى شهر، کاشان و 

نجف آباد نیز اجرا مى شود.
مدیر کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تمام پرونده هاى ثبتى به اوراق الکترونیکى تبدیل 
مى شود، ادامه داد: در نقشه  کاداستر، تمام اسناد مالکیتى 
 UTF که صادر مى شود از طریق سیستم با نقشه هاى

انجام مى شود و سند دفترچه اى صادر نخواهد شد.
بهبهانى با بیان اینکه فیبر نورى در کل ادارات ثبت اسناد و 
امالك استان در حال اجراست، گفت: با اجراى شبکه فیبر 
نورى، دوربین هاى مدار بسته نیز در سطح ادارات ثبت و 

اسناد مجهز مى شود.
وى افزود: کشور در معرض انواع بالهاى طبیعى قرار دارد 
و الکترونیکى شدن پرونده هاى ثبتى در راستاى پدافند 

غیرعامل است.
مدیر کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان گفت: 
پرونده هاى الکترونیکى امنیتى براى اسناد مالکیتى مردم 

است، تا هیچ دغدغه اى براى مردم وجود نداشته نباشد.
وى با اشاره به اینکه 70 درصد پرونده هاى ثبت اسناد و 
امالك استان، الکترونیکى صادر مى شود، افزود: اهمیت 
دیگر الکترونیکى بودن پرونده ها، شــفافیت امالك و 
مستقالت در جلوگیرى از رانت خوارى ها، زمین خوارى ها 
و... است، چرا که با تشــکیل پرونده هاى الکترونیکى و 
بانک کاداستر، امکان سوء استفاده براى هیچ شخصى 

وجود ندارد.

افزایش 45درصدى
تولید تخم مرغ در شهرضا

تولید تخم مرغ در شهرســتان شــهرضا 45درصد 
افزایش داشته است.

رئیس شبکه دامپزشــکى شهرستان شهرضا گفت: 
در حال حاضر با وجود شــش واحد مرغ تخمگذار در 
شهرستان، روزانه 25تن تخم مرغ در این شهرستان 

تولید مى شود.
حمید رئیس زاده همچنین با اشاره به افزایش قیمت 
گوشت سفید در این شهرســتان، افزود: این مسئله 
ناشــى از افزایش بهاى نهاده هاى طیــور و متأثر از 

افزایش قیمت ارز است.

بهره بردارى 
از پنل هاى خورشیدى

100دستگاه پنل خورشیدى در مرکز جامع معلوالن و 
سالمندان الزهرا(س) شهر نایین نصب شد.

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان در این مراسم 
گفت: به منظور صرفــه جویى در مصــرف برق و 
اســتفاده بهینه از فناورى، این پنل هاى خورشیدى 
با مســاحت بیــش از 1500متــر مربــع نصب و 
راه اندازى شده است. مرضیه فرشاد با بیان اینکه این 
براى نخستین بار است که در مراکز بهزیستى استان 
از پنل هاى خورشیدى استفاده مى شــود،  افزود: این 
پنل هاى روزانه بیش از 30کیلو وات برق تولید مى کنند.

ارسال 6500 فرآورده خونى از 
شهرضا به مرکز استان

رئیس سازمان انتقال خون شهرضا گفت: در یکسال 
گذشته، شش هزار و 586 فراورده خونى از مرکز انتقال 
خون جنوب استان، به اصفهان منتقل شده که در این 
شهرستان و سایر شهرستان هاى استان مورد استفاده 

قرار گرفته است.
محمدرضا شــعاعى نوزادان را یکــى از مهمترین 
مصرف کنندگان خون و فراورده هاى خونى دانست 
و افزود: تزریق خون و محصوالت آن از بخش هاى 

اساسى مراقبت از نوزادان بیمار و نارس است.

ابیانه از آب آشامیدنى سالم 
بهره مند شد

دهیار ابیانه گفت: دستگاه کلرزنى اتوماتیک در مدار 
آب آشامیدنى روستاى ابیانه نصب شد.

محمد عادلى اظهار کــرد: در راســتاى تأمین آب 
ســالم آشــامیدنى روســتاى ابیانه بــا هماهنگى 
و مشاوره سازمان آب و فاضالب روستایى شهرستان 
نطنــز، خرید یــک دســتگاه کلــر زن اتوماتیک 
توســط دهیــارى روســتا در دســتور کار قــرار 

گرفت. 
وى تصریح کرد: بــا تهیه و انتقــال کانکس مورد 
نیاز بــراى نصب تجهیزات به محــل در نظر گرفته 
شــده و  نصب تجهیزات ذخیره انرژى خورشــیدى 
و مولد انرژى بــراى تأمین برق مورد نیاز سیســتم 
و همچنین نصب تجهیزات کلرزنى اتوماتیک، این 
سیستم به صورت آزمایشــى در  مدار قرار گرفته و 

شروع به کار کرد.

اهداى اعضاى کودك 
مرگ مغزى به بیماران نیازمند

اعضاى کــودك مرگ مغزى در اصفهــان به بیمار 
نیازمند عضو اهدا شد.

مســئول واحد فراهم آورى اعضــاى پیوندى مرکز 
آموزشــى درمانى الزهــرا(س)  اصفهــان گفت: 
«آیــدا فرهمنــد» هفت ســاله که در اثر ســانحه 
تصــادف دچار مرگ مغزى شــده بود، بــا رضایت 
خانواده براى برداشــت اعضا  از بیمارستان شهداى 
لنجان به مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان 

منتقل شد.
 مریم خلیفه ســلطانى افزود: کبــد و کلیه هاى این 
کودك مرگ مغزى به ســه بیمــار نیازمند عضو در 

اصفهان پیوند شد.

خبر

رئیس مرکز پژوهش هاى شــوراى اســالمى شــهر 
اصفهــان گفــت: ســرمایه گذارى خطر پذیــر باید 
در شــهر اصفهان توســعه یابد تا از مهاجرت نخبگان 

و طبقه خالق به دیگر شهرهاى کشور جلوگیرى شود.
کورش خســروى با بیان اینکه کمبود ســرمایه گذارى 
خطرپذیــر در شــهر اصفهــان وجــود دارد، اظهــار
کــرد: ایــن صنعــت در کشــورهاى توســعه یافته 
مورد توجه قرار گرفتــه و نتایج خوبى را نیــز به دنبال 

داشته است.
وى بــا بیان اینکــه در ســرمایه گذارى خطرپذیر یک

سرمایه گذار خطرپذیر هزار طرح را بررسى و در نهایت در 

ده مورد از آنها سرمایه گذارى مى کند، افزود: در این بین، 
معموًال هفت مورد به شکست مى انجامد، دو مورد سر به 
سر مى شود و تنها یک مورد به موفقیت مى رسد که سود 
حاصل از این یک مورد، کل فرآیند فوق را سودده مى کند.
رئیس مرکز پژوهش هاى شــوراى اســالمى شــهر 
اصفهــان با بیــان اینکه مشــارکت خطرپذیــر براى 
یک ســرمایه گذار حرفــه اى تنهــا تزریق پــول در 
ایده هاى جدید نیســت، اظهــار کرد: در ایــن زمینه، 
تیم مدیریت ســرمایه گذار بــه کمک ســرمایه پذیر 
آمده اســت و باعث رشد ســریع تر کســب و کار نوپا 

مى شوند. 

سرپرست اداره کل فنى و حرفه اى استان اصفهان با بیان 
اینکه برخى از آموزش هاى فنى و حرفه اى در اســتان 
اصفهان، عرضه محورى و بخشى سفارش محورى است، 
گفت: سامانه رصد اشتغال در اصفهان سنتى است و رصد 

میزان اشتغال در آن با مشکالتى روبه رو است.
ابوطالب جاللى با بیان اینکه در حال حاضر شهر عاقالنه 
و عالمانه مدیریت مى شود، ادامه داد: عمده توقع ما از نظام 
آموزشــى، تربیت نیروهاى داراى مهارت است، چرا که 
بزرگ ترین چالش کنونى ما در حوزه اشتغال، عدم وجود 

مهارت بین فارغ التحصیالن است.
وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان بیشترین ظرفیت 

آموزشــى را داریم، تصریــح کرد: در راســتاى کیفیت 
بخشى به آموزش هاى فنى وحرفه اى، از سال 93 تدوین 
سند مهارت استان در دستور کار قرار گرفت و مطابق با 
ظرفیت و منابع موجود در هر منطقه این سند تدوین شد.

وى افزود: آموزش هایى که تاکنون در اختیار جوانان قرار 
گرفت، فرصت هاى شــغلى خوبى را در استان اصفهان 

براى جوانان ایجاد کرده است.
جاللى با بیان اینکه توان بخش دولتى ومنابع محدود، 
امکان اجرایى کردن همــه آموزش ها را نمى دهد، ادامه 
داد: براى این امر، از بخش غیر دولتى کمک گرفته ایم که 

این اقدام منجر به توسعه مهارت ها در استان شد.

سامانه رصد اشتغال
 در اصفهان، سنتى است

سرمایه گذارى خطر پذیر 
در اصفهان توسعه یابد

محققان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد و دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان نانو کامپوزیتى چند عملکردى 
را تولید کردند که عــالوه بر از بین بردن ســلول هاى
 ســرطانى باقیمانــده پــس از عمــل جراحــى 
در بافت اســتخوان، قادر بــه درمان عفونــت پس از 
عمــل و کاهــش التهــاب شــدید در محل کاشــت 

است.
سرطان اســتخوان از بیمارى هاى نادرى است که غالبًا 
در افراد کمتر از 20 سال بروز مى کند و مؤثرترین راهکار 
درمانى، حذف تومور از طریق جراحى اســت. اما پس از 
حذف تومور، همچنان سلول هاى ســرطانى در جداره  
اســتخوانى باقى مى مانند که این امر مى تواند منجر به 

بازگشت مجدد تومور شود.
یکى از راهکارهاى مؤثر در حل این موضوع، اســتفاده 
از داربست هاى اســتخوانى مغناطیسى به  عنوان بافت 
ترمیمى اســت. این داربســت ها در مجــاورت میدان 
مغناطیســى خارجى قادر به تولید حــرارت به  صورت 
موضعى هســتند و این امر، مرگ سلول هاى سرطانى 

را در پى دارد. 
«اشــکان بى غــم» از محققــان این طــرح، تولید 
نانوکامپوزیــت چنــد عملکرده بــه  منظــور کاربرد 
در حوزه  مهندســى پزشــکى را از اهداف این تحقیق 
عنوان کرد و افــزود: در این تحقیق تالش شــد تا نانو 
کامپوزیتــى تولید شــود کــه قابلیت تبدیل شــدن

 به داربست سه بعدى، به  منظور کاشته شدن در عیوب 
اســتخوانى ناشــى از حذف تومور ســرطانى را داشته

 باشد.
وى ادامــه داد: با بررســى کلى مشــکالت گوناگون 
کاشتنى هاى اســتخوانى از قبیل عفونت و التهاب پس 
از عمل جراحى، تصمیم بر طراحى این ترکیب گرفته شد. 
وى بــا اشــاره بــه اثــرات ایــن نانوکامپوزیت هــا 
نســبت به داروهاى آنتــى بیوتیک، گفــت: عفونت 
و التهاب پس از کاشت مواد استخوانى، یکى از معضالت 
همیشــگى علم پزشــکى اســت که به طور معمول 
بــه  وســیله تزریــق ُدزهــاى بــاالى داروهــاى 
آنتــى بیوتیــک و ضــد التهــاب درمان مى شــوند
که این امر باعث آســیب هاى کبــدى و کلیوى خواهد

شد. 

براى راه انــدازى واحد هاى پرورش قــارچ در مناطق 
روستایى کاشان، به متقاضیان تسهیالت اعطا مى شود.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان کاشــان گفت: زمینه 
اعطاى تســهیالت بانکى بــه میــزان 80درصد کل 
سرمایه گذارى از محل صندوق توســعه ملى و یا منابع 
داخلى اعتبارات بانک کشاورزى با بهره 15 درصد فراهم 

شده است.
مجید کافى زاده افــزود: متقاضیان مــى توانند پس از 
اخذ مجوز تأســیس و ارائه مدارك الزم، براى دریافت 

تسهیالت اقدام کنند.

وى گفــت: متقاضیــان در مناطق روســتایى در قالب 
تســهیالت اشــتغال پایدار هم مى توانند پس از ثبت 
نام در ســامانه «کارا» تســهیالت 6 درصــد دریافت 

کنند.
مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان کاشــان همچنین از 
تولید ساالنه بیش از 406تن قارچ خوراکى در واحدهاى 
پرورش قارچ در این شهرســتان خبــر داد و گفت: در 
شهرستان کاشان چهار  واحد فعال و داراى مجوز تولید 
و پرورش قارچ خوراکى هستند و زمینه اشتغال 20نفر را 

فراهم کرده اند.

 نمایشگاه خودروهاى کالســیک در مجموعه 
فدك شهر تیران افتتاح شد.

مدیر نمایشــگاه خودروهاى کالســیک گفت: 
در این مجموعه بیش از 30دســتگاه خودروى 
کالسیک منحصر به فرد کشور به نمایش گذاشته 
شد که قدیمى ترین این خودروها، خودروى دوج 
برادرز با 80سال قدمت اســت و از خودروهاى 

لوکس و ویژه زمان خود به شمار مى آید.
اسماعیل خدایى با بیان اینکه ارزش برخى از این 
خودروها بیش از 500 میلیون تومان است، افزود: 
در برخى موارد، هزینه بازسازى این خودروها از 
قیمت خودرو بیشتر مى شود، اما عالقه شخصى 
و ذوق و شوق مردم هنگام تماشاى این خودروها، 

ما را به ادامه کار تشویق مى کند.
این نمایشگاه تا پانزدهم مرداد از ساعت 9صبح 
تا 23 در مجموعه فدك شهر تیران براى بازدید 

عموم دایر است.

فراخوان شرکت در نخســتین دوره عالى تربیت 
مربى قرآن کودك ویژه خواهــران در اصفهان 

آغاز شد.
در این دوره آموزشى، تدریس حفظ جزء 30قرآن 
کریم همراه با فهم کودکانه به روش کدگذارى 
و تصویرخوانى، تدریس روخوانى قرآن همراه با 
تجوید، ویژه کودکان به روش بازى، نقاشــى و 
ســرگرمى، تدریس آیات و احادیث موضوعى و 
کاربردى به روش ســرود، قصه و نقاشى، روش 
کالســدارى و تربیت عملــى و روش تدریس 
روان خوانــى و روخوانى قرآن کریــم در مقطع 

ابتدایى آموزش داده مى شود.
این دوره با حضور اســتاد محســنى از مشــهد 
ویــژه بانــوان دانشــجو، معلمــان، مربیــان 
و طالب حوزه هــاى علمیه برگــزار و در پایان 
دوره، به شــرکت کنندگان گواهــى معتبر اعطا 

مى شود.
عالقه مندان براى ثبت نام و کســب اطالعات 
بیشتر به نشانى دانشگاه اصفهان، طبقه فوقانى 

مصالى الغدیر، واحد 33مراجعه کنند. 

فرماندار نجف آباد گفت: بزرگ ترین فرهنگسراى 
نجف آباد با عنوان «مهر ایــزدى» در زمینى به 
مساحت 1200متر مربع و در پنج طبقه کلنگزنى 

شد.
مجتبى راعى افزود: در ایــن مجموعه، دو طبقه 
در زیــر زمین به عنــوان پارکینــگ و جانمایى 
تأسیسات مختلف در نظر گرفته شده و سه طبقه 
دیگر شامل سالن هاى اجتماعات، کالس هاى 
آموزشــى، کتابخانه، ســالن ویژه بــازى هاى 
دیجیتالى، کافى نــت، تریا و فضاهــاى ادارى 

جانمایى شده است.

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه بیشــترین کمبود میوه مربوط به 
سیب درختى است، گفت: به دلیل شرایط آب و هوایى، 

بار میوه در کشور کم و گران شده است.
نوروزعلى اســماعیلى در خصوص افزایش روزانه نرخ 
میوه هاى تابستانه اظهار کرد: قیمت میوه هیچ ارتباطى 
به نرخ ارز نــدارد، چرا که میوه هاى تابســتانه وارداتى 
نیســتند، اما به دلیل تغییرات آب و هوایــى، بازار دچار 

مشکل شده است.
وى با تأکید بر اینکه به بار نشســتن میوه به شرایط آب 
و هوایى بســتگى اســت، گفت: نرخ میوه به عرضه و 
تقاضاى مردم وابسته است و با کم شدن بار میوه، بازار 

میوه هاى تابستانه گران شده است.
وى بــا بیــان اینکــه میــوه را نمــى تــوان احتکار 
کرد و اگــر امروز نفروشــیم، فــردا از بین مــى رود، 
اظهار کرد: در حــال حاضر قیمت هندوانــه با کیفیت 
 2500 بیــن  گرمــک  کیلویى1800تومــان، 
تــا3000 تومــان، خربــزه توقرمز تخم گرمســارى 
3500تومان، خربــزه اصفهان 4000تومــان، خربزه 
مشــهدى 5000 تومان، هــر کیلو شــلیل اصفهان 
7500 تومان، شــلیل شــمال 8500تومان، ســیب 
گالب کهنــز بیــن 15 تا 18هــزار تومــان، هلو بین 
6000 تا11 هــزار تومان، انگور عســگرى بین 3000 
تا 6000 تومان، انگور ســیاه شــیراز ده هــزار تومان، 
آلو شــابلون شــمال ده هزار تومان، آلبالــو 11هزار 
تومان، آلــو زرد ســردخانه اى 8000 تومــان، خیار 

اصــالح شــده 3800تومــان، مــوز 7800تومــان 
و تــوت فرنگــى گلخانــه اى 12 هــزار تومــان

است.
اسماعیلى با تأکید بر اینکه به دلیل شرایط آب و هوایى، 
بار میوه در کشور کم شده است، تصریح کرد: بیشترین 
کمبود میوه مربوط به سیب درختى است، از سوى دیگر 

کیفیت این محصول بسیار پایین است.
وى در خصــوص قیمــت متفــاوت میــوه هــا در 
مغازه هاى مختلف و گالیه مردم، گفت: متأسفانه شاهد 
برخى بى انضباطى ها در بحث میوه هســتیم، با وجود 
این، نظارت و بازرسى هاى الزم در این خصوص انجام 

مى شود.

تولید نانو کامپوزیتى براى از بین بردن 
سلول هاى سرطانى استخوان

تالطم قیمت
 در بازار رنگارنگ میوه هاى تابستانى 

برپایى نمایشگاه 
خودروهاي کالسیک

 در تیران

پرداخت تسهیالت براى تولید قارچ

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان خبر داد؛

صدور70درصد پرونده هاى ثبتى 
استان به صورت الکترونیکى

آغاز ثبت نام 
در نخستین دوره

 تربیت مربى قرآن کودك

کلنگ بزرگ ترین 
فرهنگسراى نجف آباد
 به زمین زده شد
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: حدود 12 تا 13 درصد پسماند شهر اصفهان از مبدأ 
تفکیک مى شود که با افزایش فرهنگسازى ها مى توان 

این آمار را افزایش داد.
على دهنوى اظهار کــرد: در هر شــبانه روز در حدود 
1000تا 1200ُتن پسماند از سطح شهر اصفهان جمع 
آورى مى شــود که شامل دو بخش پســماند خشک و 
پسماند تر اســت. وى  افزود: شــهروندان باید پسماند 
خشک را جمع آورى کنند و تحویل ایستگاه هاى ثابت 
و سیار بازیافت دهند تا به چرخه تولید و مصرف مجدد 
باز گردد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى 

اصفهان با بیان اینکه درحدود 12 تا 13 درصد پسماند 
شــهر اصفهان از مبدأ تفکیک مى شــود که با افزایش 
فرهنگسازى ها مى توان این آمار را افزایش داد، تصریح 
کرد: در کشورهاى توســعه یافته، آمار تفکیک از مبدأ 
پسماندها در یک شــبانه روز بیش از 20 درصد است، 
بنابراین باید تالش هاى بیشــترى در این راستا انجام 

شود.
وى تأکید کــرد: هر چنــد شــهروندان اصفهانى در 
تفکیک از مبدأ در کشور پیشتاز هستند، اما همچنان با 
استانداردهاى بین المللى فاصله داریم و باید تالش کنیم 

تا به آمار کشورهاى پیشرفته برسیم.

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان 
گفت: در چهار ماه نخست سال جارى، بیش از چهار میلیون 
و 255 هزار مسافر از طریق 346 هزار و 914 سرویس اعم از 
اتوبوس، مینى بوس و تاکسى برون شهرى از پایانه هاى پنج 
گانه شــهردارى اصفهان تردد کردند.عباس محبوبى اظهار 
کرد: ارتقا و بهبود خدمات پایانه هاى مســافربرى در دستور 
کار شــهردارى اصفهان قرار دارد.وى گفت: به روزرسانى و 
نوسازى هتل هاى کاوه وصفه، به روزرسانى و سرویس دهى 
به رانندگان در استراحتگاه و رستوران مخصوص رانندگان، 
نظافت و نگهدارى 24 ســاعته و شــبانه روزى پایانه هاى 
پنج گانه، هماهنگى از جمله اقداماتى است که در جهت تأمین 

آسایش و آرامش مسافران در پایانه ها انجام شده است.مدیر 
عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: در این راستا، همچنین زیباسازى و نورپردازى پایانه ها با 
استفاده از نورهاى LED و گلدان هاى سنگى گل کارى و 
کاشت درختچه محوطه پایانه ها، نظارت ویژه مأمور بهداشت 
سازمان بر توزیع اقالم خوراکى و رستوران هاى داخل پایانه ها، 
نصب مخازن 10 هزار لیترى آبى در پایانه هاى مسافربرى جى 
و زاینده رود با توجه به مشکالت به وجود آمده در مسئله آب، 
تشکیل کارگروه فرهنگى وگردشگرى در سازمان پایانه ها و 
پیگیرى و آزادســازى طرح توسعه پارك سوار صمدیه انجام 

شده است.

13 درصد پسماند شهر 
اصفهان از مبدأ تفکیک مى شود

جابه جایى4 میلیون مسافر از 
پایانه هاى مسافربرى اصفهان

پایان عملیات مبارزه با آفت 
نخل در خور 

عملیات مبارزه با آفت نخل هاى خرما در سطح 350 
هکتار از نخلستان هاى شهرستان خور و بیابانک در 

شرق استان اصفهان انجام شد.
مدیر جهادکشاورزى خور و بیابانک گفت: آفت هاى 
نخل شــامل زنجره خرما، کنه گرد آلود و سوسک 
شاخدار کرگدنى، هر ساله نخلستان هاى این خطه 

را تهدید مى کنند.
حکمت موســوى، هرس درختان، تغذیه مناسب با 
کودهاى مورد نیاز و مبارزه شیمیایى را، راهکار مقابله 
با آفت هاى نخل عنوان کرد و گفت: تا سال 61 زنجره 
تنها آفت نخلستان هاى این شهرستان بود، اما اکنون 
کنه گرد آلود، تار عنکبوتى و سوسک کرگدنى نیز به 

آفت هاى این منطقه افزوده شده است.

1600جوان کاشانى زیر پوشش 
برنامه هاى قرآنى هستند

مدیر اداره تبلیغات اسالمى شهرستان کاشان گفت: 
بیش از 1600نفر از نوجوانان و جوانان این شهرستان، 
در قالب طرح غنى سازى اوقات فراغت زیر پوشش 

برنامه هاى قرآنى قرار دارند.
حجت االسالم عبدالصاحب حسینى بیان کرد: افزون 
بر هزار نفر از عالقه مندان، با آغاز فصل تابســتان 
براى پر کردن اوقات فراغت خود در هفت مؤسســه

 قرآنى و 13 خانه قرآن شهرى و روستایى نام نویسى 
کردند. 

خبر
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حق الوکاله وکیل1- مهرى نمازیان فرزند جواد نشــانى: دهاقان گلشن خیابان امام حسین (ع) روبروى 
بانک ملت جنب خانه بهداشــت طبقه فوقانى مغازه یوسفى 2- حســین محمدیان فرزند یداله نشانى: 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه 
حقوقى نویدبخشان عدالت وفق تعرفه قانونى در حق خواهان حمیدرضا موسوى فرزند اکبر نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان-  شاهپور جدید- خ شهید باباگلى- فروشگاه ایویکو نقش 
جهان صادر بانضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 208784 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/183
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794300158 شماره پرونده: 9609986794301481 شماره بایگانى شعبه: 
961483 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794300166 و شماره دادنامه 
مربوطه 9709976794300060 محکوم علیه افتخار نظرى نشــانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 49/220/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/675/250 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشــر آگهى با احتســاب اجرا و حق الوکاله وکیل1- مهرى نمازیان فرزند جواد نشانى: دهاقان گلشن 
خیابان امام حسین (ع) روبروى بانک ملت جنب خانه بهداشــت طبقه فوقانى مغازه یوسفى 2- حسین 
محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 
سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست (96/11/02) لغایت اجراى حکم در حق خواهان جواد ترك خلخالى فرزند على نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ شاهپور جدید خ باباگلى روبروى نمایندگى زامیاد 
فروشگاه سعادت- ایوکیو صادر بانضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 208786 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک ) /5/184
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794100189 شماره پرونده: 9609986794101406 شماره بایگانى شعبه: 
961409 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794100170 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794104770 محکوم علیه شهریار تورانى نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 44/175/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/597/180 ریال  هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل حسین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/10/14 لغایت اجراى حکم در حق خواهان غالمرضا قربانى 
دستگردى فرزند نعمت اله نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- شهر خمینى شهر- دستگرد 
قداده- خ 25 مترى- ك استاد شــهریار- منزل شخصى و نیم عشــر حق االجرا در حق اجراى احکام. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208787 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/185
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794400170 شماره پرونده: 9609986794400255 شماره بایگانى شعبه: 
960256 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره  9710096794400156 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794404510 محکوم علیه اکبر تقى بیگى نشانى: اصفهان- اصفهان خ پروین حکیم 
شفایى سوم مجتمع فرهنگیان محکوم است به پرداخت مبلغ 21/450/000 ریال طبق رسید عادى بابت 
اصل خواسته و 1/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل حسین 
محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 
سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 96/3/3 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له مریم نورى زاده فرزند ولى اله نشانى: 
اصفهان- اصفهان خ سیمین ك ش یارمحمدى بن مهرداد پ 365 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208789 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/186
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426793300107 شــماره پرونده: 9609986793300555 شــماره بایگانى 
شعبه: 960571 اجرائیه اصالحى پیرو اجراییه شــماره 9710426793300069 مورخ 1397/03/24 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793300072 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793303354 محکوم علیه عباس ریاحى بنى فرزند علیجان به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت ماهانه مبلغ ســیصد و ســى هزار تومان بابت نفقه دنیا از تاریخ 1396/07/11 (تقدیم 
دادخواست) به صورت مستمر و مبلغ سیصد هزار تومان ماهانه بابت نفقه امیرحسین از تاریخ 1396/07/11 
(تقدیم دادخواست) به صورت مستمر در حق محکوم له 1- امیرحسین ریاحى بنى فرزند عباس به نشانى 
اصفهان اصفهان خانه اصفهان خیابان سپاه کوى گل ارا پالك 54، 2- دنیا ریاحى بنى فرزند عباس به 
نشانى اصفهان، اصفهان، خانه اصفهان، خیابان سپاه کوى گل آرا پالك 54، 3- فاطمه نقى یان فرزند 
حسنعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خانه اصفهان، پنج طبقه، خیابان 
سپاه، کوچه گل آرا، پالك 54، طبقه دوم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 

ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57.  م الف: 208811 شعبه 3 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/187

اجراییه
شماره درخواست: 9710463759100009 شــماره پرونده: 9609983759100447 شماره بایگانى 
شــعبه: 960458 شــماره اجراییه: 9710423759100164 تاریخ تنظیــم: 1397/04/30 به موجب 
درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973759101311- 
9709973759100139 محکوم علیه 1- پریچهر موتمنى فرزند اقبال 2- منصور طلوع ناصرى فرزند 
ناصر 3- موسسه رفاهى ساختمان قســط به نمایندگى مریم قرابابایى هر سه به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به اخذ پایان کار از شهردارى و الزام به تفکیک ششــدانگ پالك ثبتى 301/425 و الزام 
به تقسیم نامه رسمى قطعات تفکیکى در دفاتر اسناد رســمى و پرداخت 20/940/000 ریال متساویا به 
عنوان خسارات دادرسى در حق محکوم له 1- اکبر حسینى فرزند سید نصراله به نشانى اصفهان، برخوار 
و میمه، مرکزى، شاهین شهر 2- طاهره یاورى فرزند قاسم به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى 
شاهین شــهر و هزینه اجرا 3/015/000 ریال بر عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات وکیل: ناهید 
شمسى کهریزسنگى فرزند حسین به نشانى اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى ابتداى خیابان شیخ 
مفید ساختمان گلها طبقه اول واحد 2. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). استان اصفهان، شهرســتان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، 
خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 208769 فتحى دادرس 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  شاهین شهر /5/188
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710103759301557 شماره پرونده: 9509983759101333 شماره بایگانى شعبه: 
960860 تاریخ تنظیم: 1397/02/24 پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به بهنام شینى دشتى 
که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شــود طبق اجراییه صادره از شعبه اول خانواده در پرونده کالسه 
960860 به موجب دادنامه شــماره 9609973759302755 مورخ 1396/11/30 صادره از شعبه یک 
خانواده محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
مبلغ مذکور از تاریخ لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ ریال بابت  خسارات ناشى از هزینه دادرسى 
و نیز پرداخت مبلغ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى در حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم 
عشر حق االجرا و نیز هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. بدیهى است با توجه به غیابى 
بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ 
واقعى اجراییه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى 
نسبت به اجراى مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیراینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى 
مدلول اجراییه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان 
امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شــهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. شماره اجرائیه: 
9710423759300047 تاریخ تنظیم: 1397/2/23  به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9609973759302755 محکوم علیه بهنام شــینى دشتى فرزند امام بخش 
محکوم است به پرداخت 814 عدد سکه کامل طال بهار آزادى و همچنین هزینه دادرسى 331/623/600 
ریال و حق الوکاله وکیل سحر عاطف فرزند خسرو به نشانى اصفهان شاهین شهر شاهین شهر خ عطار 
بین فرعى 3 و 4 غربى، ساختمان ترنج، واحد 1 به مبلغ 4000/000 ماخذ محکوم به در حق خواهان زیبا 
ارزانى فرزند سام به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر خانه کارگر ملک الشعاى بهار 
شرقى پ 7 شــمالى محکوم مى نماید هزینه اجرا به مبلغ 743/748/000 ریال به عهده محکوم علیه 
مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان 

شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 208139 شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /5/189

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 960461 از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شــهر محکوم علیهم ماشین سازى 
بهراش به پرداخت مبلغ 52/402/438 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له آقاى اکبر هارونى 
و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
است. صورت اموال مورد مزایده: الف- یک دستگاه جوش co2 ساخت شرکت صباالکترونیک شامل 
 co2 قسمت هاى زیر: 1- موتور جوش 2- دستگاه خنک کننده 3- منبع تغذیه 4- تورچ 5- کپسول گاز
6- مانومتر و متعلقات مربوطه- با توجه به شرایط موجود ارزش پایه 35/000/000 ریال برآورد مى گردد. 
با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/5/24 ساعت 8 الى 8:30 
صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده مى بایست 10 
درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 206889 مدیر  اجراى احکام مدنى شعبه اول 

دادگسترى شاهین شهر /5/190
مزایده اموال غیرمنقول

شماره درخواست: 9710463723500020 شماره پرونده: 9509983723200923 شماره بایگانى شعبه: 
960225 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 960225 اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اموال 
آقاى محمدرضا امینى و خانم سمیه یارى را که  دســتور فروش آن به دلیل عدم قابلیت افراز صادر شده 
است را به مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز شنبه 97/6/3 ساعت 10 صبح به فروش برساند 
شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه به صورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 
2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشــند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 
روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آن را تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى 
بازدید از اموال شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. 
محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده عبارت است از: 
ششدانگ یک باب منزل مسکونى به نشانى مبارکه، خیابان حافظ شرقى، کوچه عدالت، بن بست افق، 
پالك 1 کدپستى 8481777591 به مساحت عرصه 79/33 مترمربع که در ضلع شمالى آن یک اتاقک 
به مساحت حدود 5/25 مترمربع از این ملک با عنوان سقاخانه جداگردیده که بنا به اظهارات محکوم علیه 
جزء این ملک نمى باشد از حیث ثبتى عرصه منزل قسمتى از پالك ثبتى 2 اصلى بخش 9 ثبت اصفهان 
را تشکیل مى دهد که در محاط در پالك یک اصلى بوده که داراى بیش از 3200 پالك مفروزى بوده که 
عرصه منزل در یکى از پالك هاى ثبتى مفروزى مشاهده نشده است. اعیانى به مساحت 63 مترمربع با 
مشخصات سقف: تیرچوبى – دیوارهاى پیرامونى: آجر و بلوك و خشت و گل- اسکلت: دیوار باربر- کف: 
پالستر سیمان- درب هاى داخلى: پروفیل آهن- کف حیاط: موزاییک- بدنه: گچ رویه و سرامیک- نما: 
پالستر سیمان- سرویس: دستشویى- انشعابات آب و برق و گاز. با توجه به موارد فوق مساحت عرصه 
و اعیان، نوع کاربرى و موقعیت پالك، قدمت ســاختمان، راه هاى دسترسى، اشتراکات شهرى و سایر 
عوامل توسط کارشناس رسمى دادگسترى جمعا به مبلغ 650/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 212905 اجراى احکام حقوقى  شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان مبارکه /5/191
ابالغ وقت دادرسى

بدینوسیله به اقاى رمضانعلى شــفیعى افجدى فرزند مرتضى مجهول المکان در پرونده کالسه 22/97 
به عنوان خوانده است جهت الزام به انتقال سند مالکیت یکدســتگاه اتومبیل سوارى پژو جى ال ایکس 
به شــماره 827 ط 16 ایران 43 به انظمام هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى ابالغ میشود در تاریخ 
1397/06/10 ســاعت 16 جهت رسیدگى و دفاع از خود در شــوراى حل اختالف شعبه ششم زیباشهر 
(مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا ارسال الیحه بصورت غیابى موضوع رسیدگى و حکم مقتضى 
را صادر خواهد کرد. م الف: 212741 شعبه ششم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /5/192

مزایده اموال منقول
شماره درخواست: 9710463723400021 شماره پرونده: 9609983723101333 شماره بایگانى شعبه: 
970289 این اجراى احکام در نظر دارد درخصوص پرونده 970289 اجراى احکام حقوقى شعبه اول اموال 
خانم  هانیه ایران پور را در قبال مطالبات آقاى مجید رضایى از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 97/5/27 
ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى 
المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه 
برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم 
این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این 
اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- طبقه 
1- مال مورد مزایده عبارت است از: یک دستگاه سوارى به شــماره انتظامى 571 ل 22 ایران 23 زانتیا 
سوپر لوکس برنگ زغالى متالیک مدل سال 1381 چهار سیلندر داراى موتور شماره 2017453 و شماره 
شاسى 103274 توقیف در پارکینگ صفاییه- خودرو تصادفى بازســازى شده و رنگ شدگى دارد- در 
حال حاضر از سمت جلو پنجره و سپر جلو و درب موتور آثار تصادف و برخورد دارد- شیشه ها و آینه هاى 
دو طرف سالم- رکاب سمت راست فرورفتگى دارد- چرخ عقب سمت راست فاقد قالپاق- سپر عقب آثار 
ضربه دارد- فاقد اهرم آنتن- رنگ بدنه آثار خش دارد- الستیکهاى جلو 70 درصد بازدهى و الستیکهاى 
عقب 50 درصد بازدهى دارد- موتور و گیربکس ســالم- داراى بیمه نامه- که توسط کارشناس به مبلغ 
210/000/000 ریال (دویست و ده میلیون ریال) ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد 
شد. م الف: 212637 مدیر اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 

مبارکه /5/193

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان گــز و شــیرینى اصفهــان گفــت: قیمت مــواد اولیه
 تولیدات ما از جمله پسته با افزایش سه برابرى روبه رو شده که این افزایش نرخ روى محصوالت ما تأثیر گذار 

بوده است. 
حسن شریفى اظهار کرد: بادام، وانیل و سایر مواد اولیه نیز افزایش قیمت داشته، عالوه بر این، مقوا و کاغذ نیز 
در ماه هاى اخیر گران شده که همه این افزایش نرخ ها روى محصوالت ما تأثیر گذار بوده است. وى در پاسخ به 
این سئوال که فعاالن این صنف در پایتخت، از کمبود مواد اولیه و خوددارى از در اختیار قرار دادن آن به قنادى ها 
شکایت دارند، آیا در اصفهان نیز چنین مشــکالتى وجود دارد؟ گفت: توزیع مواد اولیه مانند قبل سهمیه بندى 

نیست و قنادى ها جنس خود را از بازار آزاد تهیه مى کنند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گز و شیرینى اصفهان با بیان اینکه تولیدات این صنف جزو اولویت ها 
نیست و مواد اولیه باید توسط خود قنادان خریدارى شود، خاطرنشان کرد: مواد اولیه موجود است، اما قیمت ها 

باال رفته و مشکل حال حاضر ما همین گرانى است که امیدواریم شرایط بهتر شود.
شریفى با اشاره به مشکالت اقتصادى در سطح کالن گفت: ما اکنون واردات داریم و از این نظر دچار وابستگى 
هســتیم، وقتى روغن که ماده اولیه محصوالت ماســت، از خارج وارد مى شود، طبیعى اســت که با نوسانات 
اقتصادى دچار مشکل شویم. وى با اشــاره به وجود دو مشــکل در این صنف گفت: متأسفانه تبلیغات، سبب 
شده تا خانواده ها از مصرف شیرینى خوددارى کنند، مردم یک بشقاب بزرگ ماکارونى، پیتزا و یا فست فود را 
مى خورند، اما با این توجیه که شیرینى چاق کننده اســت، آن را مصرف نمى کنند که فعالیت صنف ما را دچار 

مشکل کرده است.

 قیمت مواد اولیه گز و شیرینى 3 برابر شده است

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان 
گفت: وصولى درآمدهاى این اســتان تا پایان 
سه ماه نخست امســال، 52 درصد کمتر از رقم 

پیش بینى شده بود.
على صبوحى افزود: وصولــى درآمدها در دوره 
سه ماه نخست سال جارى،هشت هزار و 506 
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، 8 درصد افزایش و در عین حال کمتر 

از پیش بینى بود.
وى افــزود: در بخش اعتبارات نیز در ســه ماه 
نخست امســال، در بخش حقوق 724 هزار و 
850 میلیون ریال معــادل 14 درصد اعتبارات، 
در بخش سایر اعتبارات هزینه 366 هزار و 337 
میلیون ریال معــادل 7/11 درصد اعتبارات، در 
بخش نفت و گاز 194 هزار و 200 میلیون ریال 
و در تملک دارایى هاى سرمایه اى 191 هزار و 
500 میلیون ریال به صــورت تنخواه به خزانه 

واریز شده است.
خاطر نشان مى سازد سهم درآمد مالیاتى براى 
استان اصفهان در سال جارى 58 هزار میلیارد 

ریال پیش بینى شده است.

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان عنوان کرد:

بیش از نیمى از درآمدهاى استان 
وصول نشد
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برگزارى کالس هاى 
اوقات فراغت در5 امامزاده

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2شهرستان اصفهان 
از برگزارى کالس هـاى اوقات فراغت در پنـج امامزاده 
شـاخص ناحیه 2 اصفهـان در قالب طرح نشـاط معنوى 
خبر داد. حجت االسالم محمد هادى روح االمینى گفت: 
پنج امامزاده شـاخص ناحیـه 2 اصفهان میزبـان اجراى 
کالس هاى اوقـات فراغت در قالب طرح نشـاط معنوى 
هستند. وى افزود: امسال کالس هاى غنى سازى اوقات 
فراغـت در قالب طرح «نشـاط معنوى» با هـدف ترویج 
سـبک زندگى اسـالمى در جوار حرم مطهر پنج امامزاده 

عظیم الشأن ناحیه 2شهرستان اصفهان اجرا مى شود. 
وى اظهار کرد: این کالس ها در رشـته هـاى زبان هاى 
خارجـى، رایانـه، خوشنویسـى، خطاطى، قرآنى، سـبک 
زندگى اسالمى، مشاوره و کمک درسى، به همراه برگزارى 
اردوهاى سیاحتى و زیارتى به صورت رایگان براى دانش 

آموزان رده سنى هشت تا 18 سال برگزار مى شود.

سرفاصله حرکت مترو 
به 12 دقیقه رسید

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: سرفاصله 
حرکت خط یک مترو از ایستگاه قدس در خیابان عاشق 
آباد تا ایســتگاه صفه در زمان پیک مسافر به 12 دقیقه 
کاهش پیدا کــرد. علیرضا فاتحى اظهار کــرد: در حال 
حاضر ســرفاصله حرکت مترو  15 دقیقه اســت، اما با 
برنامه ریزى هاى انجام شــده، این زمان در زمان پیک 

مسافر به 12 دقیقه کاهش پیدا مى کند.

خبر

شهردار کاشــان از اجراى پایش تصویرى در 10 نقطه 
ترافیکى و امنیتى شهر تا یک ماه آینده خبر داد.

سعید ابریشــمى راد اظهارداشــت: بعد از سال ها 300 
میلیون تومان از محل جرائم کاشــان از اســتان به این 
شهرستان تعلق گرفت که با این اعتبار، 10 نقطه ضرورى 
در شهر مجهز به سیســتم مانیتورینگ و پایش شهرى 
خواهد شــد و بقیه هزینه این طرح از محــل اعتبارات 

شهردارى خریدارى مى شود.
وى افزود: در صورتى که هر سال 10 تا 15 نقطه تحت 
پوشش قرار بگیرد، در چهار سال آینده تمام گلوگاه ها و 
نقاط حساس شــهر در برنامه سه ساله شهردارى پایش 

تصویرى و مانیتورینگ مى شود.
شهردار کاشــان با بیان اینکه تغییرات در هنگام اجراى 
پروژه ها به دلیل عدم اعمال نظر کارشناســان خسارت 
زیادى را تحمیل مى کند، تصریح کرد: شهردارى کاشان 
با اجراى طرح کمیســیون تصویب طرح هــا در حوزه 
عمرانى با حضور دو نفر از کارشناسان سعى کرده تا قبل 
از آغاز پروژه ها، نظریه ها و دیدگاه ها مطرح و تغییرات 

الزم اعمال شود.
ابریشمى راد، انتقال و بهره گیرى از پساب را از پروژه هاى 
مهم شهردارى برشــمرد و گفت: پروژه انتقال پساب در 

کاشان با هزینه سه میلیارد ریال انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومى اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: هیچ بحث 
قطعى درباره حذف حوض از مرکز میدان امام(ره) مطرح 
نیست و فقط ایده ها و طرح هایى در این زمینه، به منظور 

احیاى بازى چوگان پیشنهاد شده است.
شهرام امیرى افزود: ســاماندهى مرکز میدان امام(ره)
اصفهان به ویژه حوض آن، با در نظر گرفتن خرد جمعى 
و کارکردهاى امروزى این بناى تاریخى انجام مى شود.

وى با بیــان اینکه اداره کل میــراث فرهنگى اصفهان 
بر حفظ اصالت بافت تاریخــى مجموعه جهانى میدان 
امام(ره) تأکید دارد، گفت: بدون شــک هرگونه تغییر یا 

ساماندهى در این مجموعه، با در نظر گرفتن حساسیت ها و 
تبعات اجتماعى و فرهنگى آن صورت مى گیرد.

امیرى ادامه داد: برخى کارشناســان معتقدند که باید از 
همه فضاى میدان امام(ره) براى این بازى استفاده شود و

 عده اى نیز اعتقاد دارند که مى توان بخشــى از میدان 
را به این کار اختصــاص داد. مدیر روابط عمومى میراث 
فرهنگى اصفهان با تأکید بر اینکه هیچ عجله اى براى 
اجرایى کردن این طرح ها نداریم، گفت: طرح هاى پیشنهاد 
شده، با نظرخواهى از مردم، کارشناســان، دوستداران 
میراث فرهنگى، هیئت امناى میدان، کسبه فعال در این 

میدان و مسئوالن بررسى مى شود.

دیدگاه قطعى براى حذف حوض 
میدان امام (ره) وجود ندارد

10 نقطه شهر کاشان پایش 
تصویرى مى شود

مزایده اموال منقول
شماره درخواست: 9710463723500019 شماره پرونده: 8909983723200847 شماره بایگانى 
شــعبه: 960308 این اجراى احکام در نظر دارد درخصوص پرونده 970308 اجراى احکام حقوقى 
شعبه اول اموال محکوم علیه شرکت چینى بهداشتى ســتاره زاینده رود را در قبال مطالبات هادى 
هرتمنى از طریق مزایده بتاریخ روز پنج شــنبه 97/5/25 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت 
کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حســاب ســپرده شماره 
2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 
روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجراى احکام مراجعه 
نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شــعبه اول دادگســترى مبارکه- طبقه 1- اموال 
مورد مزایده عبارت است از: یک دســتگاه دیزل ژنراتور کوپل شــده آماده بکار که دیزل آن مدل

 GH TAD 1242 ساخت شرکت Volvo penta سوئد با قدرت 398 کیلووات 6 سیلندر مى 
باشد و ژنراتور آن ساخت شرکت انگلیس با قدرت 360 کیلووات مى باشد- دستگاه فوق حدود 10 
سال پیش ساخته شده و در محل شرکت واقع در شهرك صنعتى مبارکه نصب و آماده بکار مى باشد 
و توسط کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 950/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته خواهد شــد. م الف: 212595 مدیر اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى 

شهرستان مبارکه /5/194
حصر وراثت

خانم فرزانه محمدى کوشــکچه فرزند غالمرضا داراى شماره شناســنامه 5410013522 و بشرح 
دادخواست مطروحه به کالســه پرونده 97/387 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان عبداله یزدانى باغملکى فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه 26/ 
ملى 5419789108 در تاریــخ 1397/04/26 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمدحسین یزدانى باغملکى 
فرزند عبداله کدملى 5410407202 نســبت به متوفــى فرزند 2- نازنین زهــرا یزدانى باغملکى 
فرزند عبداله کدملى 5410477707 نســبت به متوفى فرزند 3- فرزانه محمدى کوشکچه فرزند 
غالمرضا کدملى 5410013522 نسبت به متوفى همسر 4- صدیقه کریمى باغملکى فرزند نعمت 
اله کدملى 5418727885 نســبت به متوفى مادر 5- ابراهیم یزدانى باغملکى فرزند اسداله کدملى 
5419477750 نسبت به متوفى پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد. در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: 212589 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک) /5/196
ابالغ رأى

راى شورا حل اختالف شــعبه 3 نجف اباد-دادنامه:512-97/04/25- به تاریخ 1397/04/11 در 
وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 3شوراى حل اختالف نجف اباد به تصدى اینجانب امضا کننده ذیل 
تشکیل است .پرونده امر به کالسه  181/97 شوراى حل اختالف 3 تحت نظر است . مالحظه میگردد 
خوانده زهرا مالئى علیرغم به وصف قانونى و انتظار کافى حضــور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده 
است .خواهان حضور دارد . و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى 
است عرض دیگرى ندارم . شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مینماید . در خصوص دعوى خواهان  اقاى سعید حاج نوروز على با وکالت امین 
سبحانى  به طرفیت خوانده خانم آقاى محمد على توکل باخدا به ادرس مجهول المکان به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت دو فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارت دادرسى و خســارت تادیه 215378-96/12/10  به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 790200-
96/12/20 به مبلغ هفتاد میلیــون ریال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلســه 
دادرسى و تصویر مصدق چک ها مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و با توجه به عدم 
حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص 
مستدا به ماواد 522-519-515-502-198 قانون ایین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
زهرا مالئى به پرداخت مبلغ 140/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ یک میلیون  و 
نهصد هزار ریال   هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سر رسید  1396/12/10 و 96/12/20 لغایت  زمان  پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال میگردد در حق خواهان سعید حاج نوروز على با وکالت 
امین سبحانى  صادر و اعالم میگردد . راى صادره نســبت به خوانده زهرا مالئى غیابى ظرف مدت 
بیست روز بس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف اباد میباشد 208630/م الف قاضى شعبه 3 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /5/106
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1358/96 دادنامه 45-97/01/27 مرجع 
رسیدگى شعبه 8 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى سهراب موســویان نشانى: نجف 
اباد-خ شریعتى-خ فرخى-خ ش ناصحى-فرعى آفتاب-ك پ 8514816361 خوانده: آقاى میالد 
مســتحفظیان نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 562279-

96/03/06 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى 
سهراب موسویان به طرفیت آقاى میالد مستحفظیان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 

یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور  لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 208595/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه 5/107/8
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1357/96 دادنامه 43- 97/01/27  مرجع 
رسیدگى شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سهراب موســویان نشانى: نجف اباد-خ 
شــریعتى-خ فرخى-خ ش ناصحى-فرعى آفتــاب-ك پ 8514816361 خوانده: آقاى ســعید 
اســکندرى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 560485-

95/10/20 و 509871-95/10/04  جمعا به مبلغ ســى و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى سهراب موسویان به طرفیت آقاى سعید 
اسکندرى  به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا 
چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى 
و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد 
و ســى و نه هزار تومان و پانصد ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک مذکور  لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 

208599/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 5/108/8
ابالغ رأى

راى شورا حل اختالف شــعبه 3 نجف اباد-دادنامه:513-97/04/24- به تاریخ 1397/04/11 در 
وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 3شوراى حل اختالف نجف اباد به تصدى اینجانب امضا کننده ذیل 
تشکیل است .پرونده امر به کالسه  180/97 شوراى حل اختالف 3 تحت نظر است . مالحظه میگردد 
خوانده محمد توکل باخدا علیرغم به وصف قانونى و انتظار کافــى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم 
ننموده است .خواهان حضور دارد . و اظهار داشت خواســته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است عرض دیگرى ندارم. شورا با بررســى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید . در خصوص دعوى خواهان  اقاى سعید حاج نوروز على با 
وکالت امین ســبحانى  به طرفیت خوانده آقاى محمد على توکل باخدا به ادرس مجهول المکان به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت دو فقره چک به ش 215378-96/10/10به 
مبلغ هفتاد میلیون ریال و 139118/37-96/11/05 به مبلغ هفتاد میلیون ریال با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرســى و تصویر مصدق چک ها مورد ادعاى خواهان که به 
امضاى خوانده رســیده و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا 
دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مســتدا به ماواد 522-519-515-502-198 قانون ایین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده محمد توکل باخدا به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ یک میلیون  و نهصد هزار ریال   هزینه دادرسى و پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ ســر رسید  1396/10/10 و 
96/11/05 لغایت  زمان  پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول 
و ایصال میگردد در حق خواهان ســعید حاج نوروز علــى با وکالت امین ســبحانى  صادر و اعالم 
میگردد . راى صادره نســبت به خوانده محمد على توکل باخدا غیابى ظرف مدت بیســت روز بس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیــد نظر خواهى در 
دادگاههاى عمومى شهرستان نجف اباد میباشد 208626/م الف قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/109
ابالغ رأى

راى شورا حل اختالف شــعبه 3 نجف اباد-دادنامه:483-97/04/30- به تاریخ 1397/04/11 در 
وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 3شوراى حل اختالف نجف اباد به تصدى اینجانب امضا کننده ذیل 
تشکیل است.پرونده امر به کالسه 182/97 شوراى حل اختالف 3 تحت نظر است . مالحظه میگردد 
خوانده مهدى مظاهرى علیرغم به وصف قانونى و انتظار کافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده 
است. خواهان حضور دارد. و اظهار داشت خواســته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى 
است عرض دیگرى ندارم . شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مینماید. در خصوص دعوى خواهان ســعید حاج نــوروز على با وکالت امین 
سبحانى  به طرفیت خوانده مهدى مظاهرى به ادرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ چهارده 
میلیون و پانصد هزار  ریال بابت یک فقره چک به ش 24694723 به شرح متن دادخواست به انضمام 
مطلق خسارت دادرسى و خسارت تادیه 95/08/14 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در 
جلسه دادرسى و تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده 
رسیده و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را 
محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 522-519-515-502-198 قانون ایین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده مهدى مظاهرى به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ بیست و شش هزار و ششصد و بیست و پنج تومان  هزینه دادرسى و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 95/08/14 لغایت  
زمان  پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال میگردد در حق 
خواهان سعید حاج نوروز على صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده مهدى مظاهرى 

غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدید نظر خواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف اباد میباشد. 208638/م الف - قاضى 

شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/110
حصر وراثت

آقاى محمد فتحى زاده ریزى بشناسنامه شماره91به شــرح دادخواست به کالسه 160/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا فتحى زاده ریزى 
به شناســنامه 54در تاریخ 95/12/14اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1-محمد فتحى زاده ریزى فرزند رضــا ش.ش 91ت.ت1338صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2-رحیم فتحى زاده ریزى فرزند رضاش.ش980ت.ت1353صادره از لنجان 
(پســر متوفى) 3-کریم فتحى زاده ریزى فرزند رضا ش.ش299ت.ت1351صادره از لنجان(پسر 
متوفى) 4-عبداله فتحى زاده ریزى فرزند رضا ش.ش666ت.ت1348 صادره از لنجان(پسر متوفى) 
5-کبرى فتحى زاده ریزى فرزند رضاش.ش94ت.ت1363 صادره از لنجان(دختر متوفى) 6-زهرا 
فتحى زاده ریزى فرزند رضا ش.ش492ت.ت1359 صادره از لنجان(دختر متوفى) 7-حبیبه فتحى 
زاده ریزى فرزند رضا ش.ش220ت.ت1346 صادره از لنجان(دختر متوفى) 8-خدیجه فتحى زاده 
ریزى فرزند رضا ش.ش153ت.ت1333 صادره از لنجان(دختر متوفى) 9-اشرف فتحى زاده ریزى 
فرزند رضا ش.ش202ت.ت1340 صادره از لنجان(دختر متوفى) 10-یداله فتحى زاده ریزى فرزند 
رضاش.ش318ت.ت1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 11-حسن فتحى زاده ریزى فرزند رضاش.
ش334ت.ت1342 صادره از لنجان (پسر متوفى) 12-فاطمه تقى زاده فرزند فرج اله ش.ش7782ت.

ت1315صادره از لنجان(همسرمتوفى)و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور 
را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد ا زتاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف210171رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/200
نظریه کارشناس

شماره ابالغنامه: 9710103640803414 شماره پرونده: 9609983640800538 شماره بایگانى 
شعبه: 960542 ابالغ نظریه کارشناس به:سهراب سعیدى و حبیب اله تارائى نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960542شعبه 5دادگاه حقوقى دادگسترى شهرستان لنجان قرار کارشناسى صادر گردیده و 
نظریه کارشناسى به پرونده واصل گردیده است لذا ظرف مدت 7روز از تاریخ نشر آگهى جهت وصول 
نظریه کارشناسى و اعالم اظهارات خو نفیا و اثباتا در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور 
وفق نظریه کارشناسى اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف 210082 جبار نورى- دفتر شعبه 5دادگاه 

حقوقى دادگسترى شهرستان لنجان /5/201
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى امید شفیعى کالســه پرونده :314/97 وقت رسیدگى 
:97/6/17ســاعت 5/30عصــر خواهان :رضــا باقــرى خوانده:امید شــفیعى  خواســته:مطالبه 
خواهاندادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شــعبه 1حقوقى ارجاع 
گردیده و وقت رســیدگى تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان 
و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 173آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر 
االنتشار ایران اگهى مى شــود تا خ0وانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیر خانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رســاند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود 
در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا 
غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید./م.الف212087رئیس شعبه 1حقوقى شوراى حل 

اختالف باغبهادران/ 5/202
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973640800273 شــماره پرونده: 9609983640800539 شماره بایگانى 
شعبه: 960543 دادنامه خواهان :آقاى زرین کوالك سپاهان با نمایندگى آقاى  سیروس لبنانى فرزند 
ابوالفتح به نشانى ورنامخواست منطقه صنعتى شهرك زرین کوالك سپاهان و با وکالت آقاى رضا 
رضائى فرزند سیف اله به نشــانى اصفهان خیابان نیکبخت روبروى دادگسترى ساختمان مدیران 
طبقه 5واحد502 خوانده:آقاى سیف اهللا مشــهدى فرزند غالمحسین به نشــانى خواسته:مطالبه 
چک گردشــکار دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه در خصوص دادخواســت شرکت زرین کوالك سپاهان با 
وکالت رضا رضائى بطرفیت سیف اله بخواسته مطالبه مبلغ450000000ریال به استناد چک شماره 
657451-94/3/23و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بانضمام مطلق خســارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه ،نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت 
داشــته و مســتندات دعوى از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت آنها خدشه اى ئارد نشده و 
دلیلى بر پرداخت وجه چک مورد دعوى و تحصیا برائت ذذمه از ســوى خوانــده ابراز نگردیده لذا 
دادگاه با ایتصحاب بقاء دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198و515و522قانون آیین دادرســى مدنى و313و314ناظر به مــاده 295قانون تجارت و با 
الهام از قاعده فقهیه تسبیب و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چک مصوب1376/3/10مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و قانون استفســار تبصره مذکور مصوب مزبور مورخ 1377/9/21نامبرده 
را بــه پرداخــت مبلــغ 450000000ریــال بابــت اصــل دیــن و مبلــغ 12000000ریــال 
به عنوان حــق الوکاله وکیــل و مبلغ 1375000ریــال بابت هزینه دادرســى در حــق خواهان 
محکوم مى نماید. ضمنا اجراى احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه چک موصوفد را از تاریخ تا 
زمان اجراى حکم وفق شــاخص اعالمى ا زناحیه  بانک مرکزى محاسبه و از خوانده وصول د رحق 
خواهان  ایصال نماید.رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس الز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاههاى محترم 
تجدید نظر اســتان اصفهان  اســت./م.الف 212605 مجتبى حاتمیان - رئیس شعبه پنجم دادگاه 

عمومى حقوقى لنجان/5/203
ابالغ رأى

شماره پرونده: 632/96 شــماره دادنامه: 642- 96/9/1 مرجع رسیدگى:شعبه اول حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان:رمضانعلى رفیعى فرزند على –نشانى :زرین شهر –فلکه مرکزى ابتداى 
خ امام جنوبى- طال فروشى عرفان خوانده:حامد سلیمانى:نشانى :مجهوال المکان خواسته:مطالبه 
چک گردشکار:شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 

ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا درخصوص دا 
خواست رمضانعلى رفیعى فرزند على به طرفیت حامد سلیمانى به خواسته مطالبه 25/000/000ریال 
بابت وجه ریخته شده به حســاب جارى با هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه به شرح تقدیمى 
،شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مســتندات ابرازى خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلغ 
وقت دادرسى از طریق نشر آگهى در جلســه شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى 
خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده اند نتیجتا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندابه 
مواد 198و519و522قانون ائین دادرســى مدنى حکم بــه محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
25/000/000ریال (بیســت و پنج میلیون ریال)بابت اصل خواسته و نبلغ 1/06/500بابت هخزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر اداى دین وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا 
از تاریخ 96/06/26لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید . رأى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد.م.الف209790 بهمن 

پور - قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/5/204
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شــعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
97/05/05 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالسه 97/21 به این شورا ارســال گردد. کالسه پرونده: 97/21 شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهردشت علویجه وقت رسیدگى  روز 97/06/17 ساعت 9صبح  خواهان: على کریمى فرزند حسین 
خوانده: فاطمه عباسى نهنوجى فرزند رجبعلى، خواسته: صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شرح متن به انضمام کلیه خسارت هاى قانونى اعم 
از دادرسى تاخیر تادیه. گردشــکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه 
2 شوراى حل اختالف مهردشــت نموده که ثبت وقت رســیدگى تعیین و به درخواست خواهان و 
دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله 
آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 212601/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/5/205
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى خیرخواه دادخواستى به خواسته الزام خوانده 15/000/000 ریال به طرفیت خوانده 
هادى نقیبى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 449/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/10 ساعت 9:30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت 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. 212658/ 

م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/206
ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا شله جلوخانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 140/000/000 به طرفیت خوانده 
حسین مقیمى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 451/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/10 ساعت 8:30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت 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. 212668/ 

م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/207
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى خیر خواه  دادخواستى به خواسته الزام خوانده 25/000/000ریال  به طرفیت خوانده 
سعید پیر هادى توانرشى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شــماره 97/450 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/10 ساعت 10:30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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 شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 212674 /م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/208
حصروراثت 

علیرضا سلیمانى داراى شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالســه 505/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى سلیمانى نجف آبادى 
بشناسنامه 248 در تاریخ 97/04/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. بتول ســلیمانى ملک آبادى ش ش 3 ، 2. مرتضى سلیمانى ملک آبادى 
ش ش 1 ، 3. محسن ســلیمانى ملک آبادى ش ش 246 ، 4. علیرضا سلیمانى  ش ش 4 ، 5. شهناز 
سلیمانى ملک آبادى ش ش 22 ، 6. مصطفى ســلیمانى ملک آبادى ش ش 13 (فرزندان 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 شد. 212893/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/209

فرماندار خمینى شهر گفت: آماده واگذارى طرح هاى گردشگرى «چشمه الدر» و «بام 
سبز» خمینى شهر به عنوان دو طرح گردشگرى به بخش خصوصى هستیم.

محمود مسلم زاده اظهار کرد: چشــمه الدر و بام سبز خمینى شهر دو طرح گردشگرى 
است که در پى اجراى آن منظره کامل خمینى شهر و حتى اصفهان از باالى بام سبز دیده 
مى شود که در حال واگذارى طرح گردشگرى این دو منطقه به بخش خصوصى هستیم.
وى با بیان اینکه توسعه چشمه الدر و بام سبز خمینى شهر با بودجه شهردارى ساخته 
شده است و براى احداث دو هتل و یک رستوران، نیاز به حضور سرمایه گذار داریم، افزود: 

زیرساخت هاى آن فراهم شده است و فضاى بسیار عالى را ایجاد کرده ایم.
فرماندار خمینى شهر با اشاره به اینکه اداره منابع طبیعى موافقت خود مبنى بر استفاده 
از زمین هاى پیرامون کوه الدر را اعالم کرده اســت تا بتوانیم از این مکان براى فضاى 
گردشگرى استفاده کنیم، بیان کرد: زمین هاى محوطه الدر متعلق به منابع طبیعى است 
و کاربرى کشــاورزى ندارد و در حال حاضر پیگیرى هاى اولیه از سوى منابع طبیعى 

صورت گرفته است تا بتوانیم این زمین ها را به مکان هاى گردشگرى مبدل کنیم.
وى اضافه کرد: همچنین در صدد هستیم مجوزهاى زیست محیطى الزم براى ایجاد 
طرح هاى گردشگرى در چشمه الدر را نیز دریافت کنیم که در حال رایزنى در این ارتباط 

هستیم.

آماده واگذارى 
چشمه الدر و بام سبز خمینى شهر هستیم

فرماندار خمینى شهر:

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: تعداد 
زندانیان مهریه و نفقه در استان اصفهان در چهار 
ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 44/5 درصد افزایش یافته است.
اسدا...گرجى زاده با بیان اینکه با توجه به شرایط 
اقتصادى و افزایش روزافزون قیمت ســکه و 
ارز، با افزایش تعداد زندانیــان جرائم غیر عمد 
رو به رو هســتیم، اظهار کرد: مجموع زندانیان 
جرائم غیرعمد اســتان اصفهان از 917 نفر در 
چهار ماه نخست سال گذشته، به 1362نفر در 
بازه زمانى مشابه در ســال جارى افزایش یافته

 است.
وى بــه افزایــش 48/5 درصــدى زندانیان 
با جرائم دیه در اســتان اصفهان اشــاره کرد و 
افزود: همچنین میزان زندانیان مهریه و نفقه در 
استان اصفهان در چهار ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 44/5 درصد افزایش 
یافته است.مدیرکل زندان هاى استان اصفهان 
اضافه کرد: تعدادزندانیان مهریه و نفقه استان 
اصفهان تا پایان تیر ماه امسال 397 نفر اعالم 
شده اســت و این در حالى اســت که این آمار 
در مدت مشابه ســال گذشــته 275 نفر بوده

 است.
وى ادامه داد: بــراى آزادى زندانیان جرائم غیر 
عمد اســتان اصفهان به 150 میلیــارد تومان 

اعتبار نیاز داریم.

افزایش 44 درصدى زندانیان مهریه و نفقه 
فقط طى 4 ماه در اصفهان اتفاق افتاده است؛
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معــاون ســواد آمــوزى آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفــت: بیش از هشــت هزار نفــر در نهضت 
سوادآموزى استان اصفهان مشــغول به تحصیل بوده 
که درحدود یک هزار و 600 نفــر آنها از اتباع غیر ایرانى 

هستند.
بهمن امیدقائمى با اشــاره به آغاز ثبت  نام سوادآموزى 
اظهار داشت: سامانه ثبت نام ســوادآموزى از اول مرداد 

آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه دارد. 
وى گفت: یک هزار و 100 نفر از اتباع غیر ایرانى با هزینه 
جمهورى اسالمى ایران و 500 نفر دیگر با هزینه سازمان 

ملل در استان اصفهان تحصیل مى کنند.

معاون سواد آموزى آموزش و پرورش استان اصفهان با 
بیان اینکه آمار ذکر شــده، حجم فعالیت استان در سال 
1397 است، ادامه داد: هزینه تحصیل ایرانیان در نهضت 
سوادآموزى 760 هزار تومان و اتباع غیر ایرانى 500 هزار 

تومان است.
وى اظهار داشت: گروه هدف مشــغول به تحصیل در 

نهضت سوادآموزى بین 10 تا 49 سال قرار دارند .
امیدقائمى با بیان اینکه 12 مرکــز یادگیرى محلى در 
استان فعال است، گفت: در این مراکز عالوه بر خواندن و 
نوشتن، آموزش هاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و دینى 

را به سوادآموزان ارائه مى کنند.

سرپرست اداره کل فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
طرح بانک مهارت آموزى استان اصفهان تدوین شده تا 

صنایع هم به مهارت آموزان اعتماد بیشترى پیدا کنند.
ابوطالب جاللى اظهار داشــت: از سال 93 سند مهارت 
استان اصفهان تدوین شــد و تالش شده تا از ظرفیت 
دفاتر کاریابى نیز اســتفاده شــود.وى با بیــان اینکه 
آموزش هاى فنى و حرفه اى در اســتان اصفهان باعث 
ایجاد فرصت هاى شــغلى زیادى براى جوانان شــده 
است، افزود: با  استقرار نظام ارزیابى عملکرد و مشارکت 
واحدهاى صنعتى در آموزش هــاى فنى و حرفه اى، به 
دنبال زمینه اى براى رونــق مهارت آموزى بودیم.وى 

تصریح کرد: باید از وضع موجود خود یک شناســایى 
انجام دهیم تا جایگاه و وضعیت خود را بهتر بشناســیم 
و برنامه ریزى درست ترى داشته باشــیم، از همین رو 
طرح بانک مهارت آموزى استان اصفهان تدوین شده تا 
صنایع هم به مهارت آموزان اعتماد بیشترى پیدا کنند.
جاللى تصریح کرد: با وجودى که غرب استان اصفهان 
ظرفیت هاى خوبى در حوزه گیاهان دارویى و در جندق 
ظرفیت خوبى براى فعالیت در حوزه سنگ هاى معدنى 
وجود دارد، اما این ظرفیت ها شناسایى نشده است که 
باید براى بهره بردارى از این مــوارد، از ظرفیت بخش 

غیردولتى استفاده کرد.

تحصیل8000 نفر در
 نهضت سوادآموزى استان

بانک مهارت آموزى
 در اصفهان تشکیل مى شود

معرفى90 طرح اشتغال فراگیر
 در شهرضا به شبکه بانکى 

فرماندار شــهرضا گفت: 90 طرح اشتغال فراگیر در 
سال جارى به ارزش 902 میلیارد و 963 میلیون ریال 

به شبکه بانکى معرفى شده است.
على اصغر رفیعى نژاد افزود: این شهرستان دو برابر 
سهم خود طرح هاى فراگیر اشــتغال به بانک هاى 

عامل معرفى کرده است. 
وى گفت: تعــداد کارورزان ثبت نام شــده در طرح 
کارورزى دانش آموختگان دانشــگاهى نیز 752 نفر 
اســت که از این تعداد، تنها 30 نفر مشــغول به کار 

شده اند.

اجراى طرح «نذر کتاب» 
به یاد شهید حججى 

فرمانده پایگاه مقاومت بســیج جمعیت هالل احمر 
اصفهان گفت: طرح «نذر کتاب، نشــر دانایى» به 
منظور ترویج فرهنگ کتابخوانــى و مطالعه و با یاد 

شهید محسن حججى در اصفهان اجرا مى شود.
سعید غیورى اظهار کرد: باید فرهنگ کتابخوانى و 
مطالعه کتاب در جامعه و میان تمام مردم ترویج شود و 
به همین منظور طرح نذر کتاب را با یاد شهید محسن 
حججى در جمعیت هالل احمر استان اصفهان آغاز 
کردیم. وى افزود: گســترش نذر فرهنگى در قالب 
اهداى کتاب مى تواند در این زمینه مفید واقع شود و 

افراد بتوانند کتاب هاى بیشترى بخوانند.
فرمانده پایگاه مقاومت بســیج جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان با بیان اینکه شهید حججى مروج 
فرهنگ کتابخوانــى بود، گفت: ما بر آن شــدیم تا 
راه این شــهید مدافع فرهنگى را در این زمینه ادامه 
بدهیم. غیورى ادامه داد: در این راستا، پایگاه مقاومت 
بسیج جمعیت هالل احمر اســتان طرحى را باعنوان 
«نذر کتاب، نشــر دانایــى» به یاد شــهید حججى 

اجرا کرد.

خبر

حصر وراثت
آقاى محمد ایلودى فرد بشناسنامه شــماره1270805622به شرح دادخواست به کالســه 428/96از این شورا در 
خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه قاسمى بشناســنامه 988در تاریخ 
1387/10/13اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-منور 
شــفیع زاده فرزند على اصغر ش.ش149ت.ت1320صادره از خمینى شهر(مادر متوفى) 2-ولى اله ایلودى فر فرزند 
قربانعلى ش.ش2971ت.ت1360صادره از اصفهان(پسر متوفى) 3-زیبا ایلودى فر فرزند قر بانعلى ش.ش2148ت.

ت1357صادره از اصفهان(دختر متوفى) 4-معصومه ایلودى فر  فرزند قربانعلى ش.ش17403ت.ت1367صادره از 
اصفهان(دخترمتوفى) 5-محمد ایلودى فر فرزند قربانعلى ش.ش1270805622ت.ت1370صادره از لنجان(پسر 
متوفى) 6-حسن ایلودى فر فرزند قربانعلى ش.ش2351ت.ت1358صادره از اصفهان(پسر متوفى) 7-زینب ایلودى 
فر  فرزند قربانعلى ش.ش495ت.ت1356صادره از اصفهان(دخترمتوفى)و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در 
خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م.الف212899رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/ 5/210 
حصر وراثت 

خانم اکرم سادات خاشعى به شناسنامه شماره27به شرح دادخواست به کالسه 208/97از این شورا در خواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود خاشعى ورنامخواستى به شنلسنامه 3504د رتاریخ 
97/1/25اقامتگاه دائمى خود را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سید مصطفى خاشعى فرزند 
سید محمود ش.ش58ت.ت 1344صادره از لنجان(پسر متوفى) سید رحیم خاشعى فرزند سید محمود ش.ش154ت.ت 
1353صادره از لنجان(پسر متوفى) سید باقر خاشعى فرزند سید محمود ش.ش5221ت.ت 1360صادره از لنجان(پسر 
متوفى) سید مجید خاشعى فرزند ســید محمود ش.ش41ت.ت 1349صادره از لنجان(پسر متوفى) فاطمه خاشعى 
ورنامخواســتى فرزند محمدش.ش20ت.ت 1341صــادره از لنجان(دختر متوفى) زهرا خاشــعى فرزند محمود 
ش.ش185ت.ت 1347صادره از لنجان(دختر متوفى) اکرم سادات خاشعى فرزند محمود ش.ش27ت.ت 1359صادره 
از لنجان(دختر متوفى) خدیجه سادات خاشعى فرزند محمود ش.ش61ت.ت 1352صادره از لنجان(دختر متوفى) صدیقه 
جاللى ورنامخواستى فرزند رمضان ش.ش82ت.ت1323صادره از لنجان (همسر متوفى)و الغیر. اینک با انجام تشیفات 
مقدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و با وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه یه شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف210248رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/211 
مزایده

شماره درخواست: 9710463742200014 شماره پرونده: 9409983640200107 شماره بایگانى شعبه: 960030 
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 960765شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان که به کالسه 
960030در شــعبه اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران ثبت گردیده محکوم علیه مهدى ایزدى فرزند خانباز به 
پرداخت مبلغ 488/633/757ریــال به عنوان محکوم به در حق محکوم له آقاى رجبعلى ســلطانى فرزند امام قلى 
محکوم گردیده است در این خصوص یک دستگاه خودرو زانتیا sx مدل 1387 سفید رنگ به شماره انتظامى 917ى 
93ایران 23توقیف گردیده که مشخصات آن طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: خودرو مذکور توقیف شده 
در پارکینگ چمگردان به شــماره انتظامى 917ى93ایران23 مى باشد خودرو سوارى شخصى سیترون سفید رنگ 
مدل1387 و بنزین سوز به شماره موتور 738970و شماره شاســى )s1512287164164)و شماره بدنه فرانسوى 
NAS51002281164116 مى باشد وضعیت بدنه و باطرى فرسوده-موتورخاموش-سپر جلو –جلو پنجره-درب 
موتور-گلگیر هاى جلو و راست رنگ-کف صندلى عقب ســمت چپ وجود نداشت سمت راست آثار سائیدگى دیده 
شد-چراغ عقب (الکى شیشه)شکسته-شیشه جلو شکسته است-از نظر وضعیت داخلى تودوزى آثار فرسودگى دیده 
شده و به عبارتى  مالک در نگهخداشت خودرو به خوبى عمل نکرده است و وضعیت الستیکها نیز در شرایط ایده آل 
نیست . با توجه به مدل خودرو و آسیب و نواقصى که قید گردید و رعایت تمامى جوانب از جمله هزینه بیمه نامه و هزینه 
پارکینگ وضعیت کامل خودرو بابر با سیصد میلیون ریال معادل300/000/000ریال برآورد گردیده که همان قیمت پایه 
مزایده نیز مى باشد لذا این اجرا در نظر دارد جهت استیفاءحقوق محکوم له جلسه مزایده اى در تاریخ 97/6/5از ساعت 
9صبح الى 11در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
از خودرو واقع در پارکینگ چمگردان بازدید نماید و مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده شخص  یا اشخاصى هستند 
که بیشترین مبلغ را پیشنهاد و حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نماید.م.الف 

214300دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران/ 5/212 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973640200272 شــماره پرونده: 9609983640200581 شماره بایگانى شعبه: 960592 
دادنامه- 1-خواهان آقاى زرین کوالك سپاهان 2-آقاى سیروس لبنانى فرزند ابوالفتح با وکالت آقاى رضا رضائى 
فرزند سیف اله به نشانى اصفهان خیابان بیکبخت روبروى دادگسترى ساختمان مدیران طبقه 5واحد502 خواندگان: 
1-آقاى مهران بهمنب نیا2-آقاى سید نور الدین موسوى فرزند سید رمضان همگى به نشانى 3-مصرف کارگران 
شرکت زمزم اهواز به نشانى خیابان دکتر فاطمى فلکه راه اهن محل کارخانه پپسى کوال 4-آقاى ساسان منصورى 
راد فرزند جواد به نشانى استان اصفهان –شهرستان اصفهان-خ مشتاق –خعارف-مجتمع پزشکان-بلوك 6-طبقه 
2-پالك 348 خواسته ها: 1-تأمین خواسته 2-مطالبه وجه بابت فاکتور گردشکار:دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه در خصوص دعوى شرکت زرین 
کوالك سپاهان با مدیریت ساسان لبنانى با وکالت آقاى رضا رضایى به طرفیت 1)آقاى ساسان منصورى راد فرزند 
جواد2)سید نورالدین موسوى فرزند سید رمضان3)شرکت تعاونى مصرف کارگران زمزم اهواز با مدیریت آقاى بهمنى 
نیا 4)آقاى مهران بهمنى نیا به خواسته محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ784945326ریال مطابق فاکتور مورخ 
93/11/1به انضمام کلیه خسارات وارده قانونى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارات ناشى از تأخیر د 
رتأدیه و صدور قرار تأمین خواســته با این وصف که خواهان با وصف ابالغ اخطاریه و انقضاى فرجه مقرر اقدامى در 
راستاى پرداخت خسارت احتمالى جهت صدور قرار تامین خواسته ننموده  که مستندا به بند د ماده 108و 119قانون 
آئین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد در خواست خواهان صادر و اعالم  مى گردد با عنایت به 

اوراق و محتویات پرونده بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته با معرفى خوانده ردیف اول موکل ایشان اقالمى از 
قبیل نوشابه و آب به شرکت خوانده ردیف سوم فروخته است که خوانده ردیف دوم به عنوان مدیر عامل شرکت اقدام 
به تأیید فاکتور 93/11/1نموده فلذا تقاضاى صدور حکم به شــرح دادخواست تقدیمى را دارد نظر به اینکه اوال کپى 
مصدق فاکتور مورخ 93/11/1 به تأییدو امضاء خوانده ردیف 4و مهمور به مهر شرکت خوانده ردیف سوم مى باشد و 
داللت بر صحت ادعاى خواهان و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان د رمطالبه وجه آن دارد ثانیا به موجب پاسخ 
استعالم مورخ 96/9/14اداره ثبت  شرکت ها و موسسات تجارى اهواز خوانده ردیف 4به عنوان مدیر عامل شرکت 
خوانده ردیف سوم مى باشد ثالثا خوانندگان ردیف 3و4با وصف ابالغ قانونى دعوتنامه و انتظار کافى در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر عدم اعتبار مستند ارائه شده ا زناحیه خواهان 
که به امضاءو مهر آنها مى باشد و همچنین برائت ذمه خود را ارائه و اقامه ننموده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را نسبت 
به خوانده ردیف سوم به عنوان خریدار اقالم موضوع فاکتور مستند دعوى محمول بر صحت و ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد198و515و519و522از قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده1301قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و چهل و پنج 
هزار و سیصدو بیست و شش ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت خسارات ناشى از تأخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست (96/6/26)لغایت زمان پرداخت بر اساس شــاخص ساالنه تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونى در مرحله بدوى که واحد اجراى احکام مکلف 
به محاسبه آن است و پرداخت بیست و پنج میلیون و پانصد و چهل وسه هزار و هشتاد و سه ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
مى باشد در خصوص دعوى خواهان نسبت به سایر خوانندگان با عنایت به مراتب پیش گفت دعوى را از جهت موضوع 
خواسته متوجه ایشان و منطبق با قانون و وارد ندانسته و مستندا به ماده 89از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى ناظر به بند "4"از ماده 84همان قانون قرار رد دعوى ایشان را صادر و اعالم مى نماید قرار صادره 
حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم ت جدید نظر استان اصفهان مى باشد.م 

.الف212607 مصطفى کافى - رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى لنجان/  5/213 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1395/12/330775 تاریخ 1395/11/14- چون پیمان جاللى نجف آبادى با وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان بوکالت از خانم ایراندخت راستى نجف آبادى احدى از ورثه عباس راستى نجف 
آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک 
ویک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 21 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 78 دفتر 56 ذیل ثبت 7070 (که قبال 6080 بوده است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند 
ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/05/08 م الف: 3663- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/214

فقدان سند مالکیت 
شماره: 1395/12/330776 تاریخ 1395/11/14- چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راستى نجف آبادى احدى از ورثه عباس راستى نجف 
آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و 
یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 29/3 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 171 دفتر 56 ذیل ثبت 7083 (که قبال 6093 بوده است) بنام عباس راستى نجف آبادى 
فرزند ابوالحسن ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/05/08 م الف: 3662- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/5/215
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1395/12/330774 تاریخ 1395/11/14-چون پیمان جاللى نجف آبادى با وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان بوکالت از خانم ایراندخت راستى نجف آبادى احدى از ورثه عباس راستى نجف 
آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و 
یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 29/2 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 295 دفتر 56 ذیل ثبت 7114 (که قبال 6124 بوده است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند 
ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار97/05/08 م الف: 3660- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/216

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان ها اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان ها 

نوبت اول

 (http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/05/08 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11 
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/25 

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/05/27 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد. 
2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى (http://setadiran.ir) و در موارد خواسته شده در اسناد دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد. 

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشحاص حقوقى و حقیقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرایى کشور. 
4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرایى کشور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده باشد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.  

5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا با واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملى ایران به نام اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان. 
6- فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستى توسط اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر گشوده نخواهد شد. 

7- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت هاى پیشنهادى براساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور مى باشد. 
8- هزینه آگهى بر عهده برندگان مناقصه مى باشد. 

م الف: 214467

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
مبلغ برآورد مبناى برآوردکار (ماه)

(ریال)
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه (ریال)
حداقل رتبه مورد 

نیاز

1
اجراى سازه هاى مکانیکى و بیولوژیکى 

حوضه آبخیز آبخوان (شماره نیاز در سامانه 
ستاد: 200973457000008)

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24کاشان

5 آب براى اشخاص 12/000/000/000600/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

2
اجراى خاکریز پایین دست پخش سیالب 
حوضه آبخیز تخت عباس (شماره نیاز در 

سامانه ستاد: 200973457000009)
شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24گلپایگان

5 آب براى اشخاص 12/200/000/000610/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

3
اجراى بند انحراف آب پخش سیالب حوضه 
آبخیز جندق (شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(200973457000010
شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24خور و بیابانک

5 آب براى اشخاص 10/318/500/000515/925/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

4
اجراى پخش سیالب با وصل A4 حوضه 
آبخیز عباس آباد چوپانان (شماره نیاز در 

سامانه ستاد: 200973457000011)
شهرستان 

فهرست بهاى آبخیزدارى و 24نایین
5 آب براى اشخاص 15/428/000/000771/400/000منابع طبیعى سال 97

حقوقى

5
اجراى چکدم هاى حوضه آبخیز خشکه رود 

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
200973457000012

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24خوانسار 

5 آب براى اشخاص 12/700/000/000635/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

6
اجراى بند سنگى مالتى و بتنى حوضه آبخیز 

مهرجان 
(شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(200973457000013

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24خور و بیابانک

5 آب براى اشخاص 24/100/000/0001/205/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

با حضور جمعى از مسئوالن اتاق هاى بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى استان هاى همدان، اصفهان، آذربایجان 
(PMI) «غربى (ارومیه) و... از شاخص «مدیران خرید

رونمایى شد.
درنشســتى که به همین منظور در ســالن جلسات اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با حضور 
جمعى از مسئوالن اتاق هاى بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان، همدان، ارومیه و... برگزار شد. ابتدا 
کارشــناس واحد SPX اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان با قدردانى از مسئوالن اتاق اصفهان 
در حمایت از اجراى شاخص «مدیران خرید» (PMI)، به 
 PMI تشریح روند این فعالیت پرداخت و گفت: شاخص
براى اولین بار در ایران براى فعاالن اقتصادى در شــاخه 
صنعت اجرایى شده و طى آن مى توان دریافت که در یک 

بازه زمانى مشخص، وضعیت صنعت و... چگونه است.
زهرا صفائیان اظهار کرد: این شاخص ها مى تواند لحظه اى 
یا کوتاه مدت باشد ولى ما هر یک ماه یک بار این شاخص را 
محاسبه مى کنیم و با سئواالتى از فعاالن اقتصادى درباره 
موجودى انبار، وضعیت آینده کسب و کار و میزان اشتغال 
در یک ماه، پاســخ ها را دریافت مى کنیــم و موارد مورد 
محاسبه قرار مى گیرد تا شاخص صنعت مشخص و نسبت 
به شناسایى چالش اقدام شده و با ارائه خدماتى به فعاالن 
اقتصادى، بهترین راه انتخاب شود. وى با بیان اینکه با این 
شاخص مى توان رونق و کسب و کار بنگاه هاى بزرگ و 
کوچک را ایجاد کرد، افزود: افزایش سهم بازار و توسعه 
بازار بنگاه هاى کوچک و بزرگ همواره مدنظر بوده است. 
صفائیان، مدیریت بانک اطالعاتى پیمانکاران، واسطه گرى 
از طریق معرفى اعضا به یکدیگر و ایجاد شبکه، سازماندهى 
نمایشــگاه، نمایندگى تجارى و بازرگانــى، ارتباطات، 
تبلیغات، آمــوزش و مشــاوره را از اصلى ترین خدمات و 
وظایف SPXها دانست و گفت: PMI به صورت ماهانه 
محاسبه مى شود و پاسخ به چند سئوال ساده است که از 
صفر تا 100 نمره داده مى شــود و هر واحد اقتصادى که 
نمره کمتر از 50 بیاورد داراى اقتصاد رو به افول است و اگر 
نمره آن واحد از 50 به باال باشد، اقتصادى رو به بهبود دارد.

وى افزود: این شــاخص در اتاق هاى بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان و ارومیه اجرایى شده است و با 
این برآورد با توجه به وضعیت اقتصادى نامطلوب موجود، 
وضعیت حوزه هاى قطعه سازان، فوالدسازى هاى کوچک 

و متوسط و... متأسفانه مطلوب نیست.
***

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
نیز از اجراى SPX از ســوى شــهرك هاى صنعتى در 
گذشــته خبر داد و گفت: در گذشته قرار بود شهرك هاى 
صنعتى SPXها را انجام دهند که در اصفهان رها شــد 
و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان آن 
را دنبال و پیگیرى کرد و مجریــان آن نیز مورد حمایت 

ما قرار گرفتند.
عبدالوهاب ســهل آبادى با بیان اینکه اتــاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان تاکنون نوآورى هاى 
زیادى داشته است، افزود: براى اجراى SPX و PMI با 
اتاق هاى بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 15 استان 
کشور ارتباط داشته ایم و آموزش دیدند و عالقه مند هستیم 
این امر در کل کشور توسعه یابد که امید است اتاق ها در 
کشور حس ضداصفهانى را فراموش و در این راستا به ما 
کمک کنند تا نتایج بهترى عاید شود و کار به نحو مطلوب 

پیشرفت کند.
***

عضو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان و یکى از فعاالن اقتصادى هم یکى 
از رسالت هاى اتاق را در اختیار قرار دادن اعداد و ارقام به 
فعاالن اقتصادى براى دستیابى به اهداف خواند و گفت: 
اعدادو ارقام وجود دارد ولى از آنها خوب استفاده نمى شود.

مجتبى مالاحمدى اظهار کرد: امروز هیچ صنعتى حتى 
طال، پرسودتر از صنعت نساجى نیســت که اشتغالزایى 
بسیار باالیى داشته و کار مهم و پرسودى است اما به دلیل 
عدم وجود آمارها و شاخص ها، هنوز صنعت نساجى جایگاه 
خود را آنگونه که باید نیافته است و امروز آمارهایى که ارائه 
مى شود واقعى نیســت. وى افزود : رونمایى از شاخص 
PMI گام بزرگى است که امید اســت از سوى فعاالن 

اقتصادى در استان و کشور، کامل شود.

آخرین محصوالت مرتبط با مبلمان خانگى، ســرویس 
خواب، کاالى خواب و دکوراسیون در ششمین نمایشگاه 
بین المللى خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان به 

نمایش گذاشته مى شود.
این نمایشــگاه از فردا تا 12 مردادماه در محل برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان برگزار خواهد 
شــد و جدیدترین محصوالت مرتبط با دکوراســیون و 

مبلمان منزل را به نمایش مى گذارد.
در این نمایشگاه، 110 مشــارکت کننده از استان هاى 
تهران، اصفهان، البرز، خرم آباد، خراسان رضوى، فارس، 
قم، مرکزى، اردبیل و قزوین محصوالت خود را در حدود 
5000مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایش گذاشته اند.
در این نمایشــگاه انواع تخت، کمد، مبلمان و سرویس 
خواب عرضه مى شود و همچنین مجموعه هاى مربوط به 

دکوراسیون داخلى و آموزش معمارى در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشت.

بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شــده، عالقه مندان 
مى توانند بــراى بازدید از ایــن نمایشــگاه، از فردا تا 
12 مردادماه و از ســاعت 17 تا 23 بــه محل برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

معاون شهردارى اصفهان گفت: کارخانه موتورسیکلت 
برقى در اصفهان افتتاح مى شود.

علیرضا صلواتى با اشــاره به انتقــادات وارده به ناوگان 
اتوبوسرانى در افزایش آلودگى هوا گفت: اکنون در ناوگان 
حمل و نقل عمومى، به ویژه ناوگان بین شهرى، کامیون، 
تریلى، اتوبوس و مینى بوس باالى 20 ســال سن وجود 

دارد که نیاز به نوسازى جدى و فورى دارند.
وى افزود: از ابتداى امسال درحدود 60 اتوبوس فرسوده 
از مدار سرویس دهى خارج شد و سال گذشته صد دستگاه 
اتوبوس اضافه شــد و تا هفته هاى آتى نیز 50 دستگاه 

اتوبوس جدید یورو 4 اضافه خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: آالیندگى این وسایل را انکار نمى کنیم، اما سهم آنها 
در کنار دیگر سهم ها قابل توجه نیست، هرچند باید تمام 

تالشــمان را انجام دهیم تا میزان آلودگى را به حداقل 
ممکن برسانیم.

وى با بیان اینکه میانگین ســن اتوبوسرانى 8/5 سال 
است، گفت: این عدد باالیى اســت و حتمًا باید تا پایان 
ســال 1400 این رقم به زیر پنج ســال کاهش یابد و 

تالشمان را مى کنیم تا این اتفاق رخ دهد.
***

صلواتى با اشاره به آالیندگى موتورسیکلت ها بیان کرد: 
یک موتورسیکلت معمولى درکنار آلودگى صوتى و دیگر 
مزاحمت هایى که دارد، شــش تا هفــت برابر خودروى 

معمولى براى هوا آالیندگى ایجاد مى کند.
وى با تأکید بر تولید و استفاده از موتورسیکلت هاى برقى 
خاطرنشان کرد: باید موتورسیکلت هاى برقى را جایگزین 
این موتورها کنیم و اصفهان برنامه ویژه اى در این رابطه 

خواهد داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان افزود: 
با پیگیرى هاى انجام شــده، دیگر موتورسیکلت هاى 
کارمیناتورى نمره گذارى نمى شــود و تمــام موتورها 
انژکتورى هســتند، هرچند آنها هم آالیندگى خودشان 

را دارند. 
وى بیان کرد: باید به ســمت حمل و نقل پاك و کاهش 
اســتفاده از وســایل نقلیه حرکت کنیم و در این راستا، 
کارخانه موتور ســیکلت برقــى در اطــراف اصفهان 

راه اندازى مى شود.
صلواتى با بیان اینکه 85 درصــد خودروها در اصفهان 
تک سرنشین هســتند، گفت: کم بودن قیمت سوخت، 
میل استفاده شــخصى و تعداد سفرها، مردم را به سمت 

استفاده از خودروى شخصى سوق مى دهد.

جایگزینى موتورسیکلت هاى انژکتورى 
با برقى در نصف جهان

به منظور کمک به اقتصاد واحدهاى صنعتى صورت گرفت

رونمایى از شاخص «مدیران خرید» در اصفهان
ساسان اکبرزاده

برپایى نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن از فردا


