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چرا باید موز سیاه شده بخوریماحتمال کاهش 30 درصدى آب انتقالى به یزدبازیگر داعشى «پایتخت» به «ممنوعه» پیوستبرادر فرارى مه آفرید امیرخسروى در یک قدمى دستگیرى؟ توقف یک اعدام پاى چوبه دار  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

توزیع 820 ُتن تخم مرغ با نرخ تعاونى در اصفهان

خارجى ها17 میلیون دالر به اصفهان آوردند
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اول عالمه، دوم حسینى
سوم فروزان!

آغاز پخش «خندوانه»  در اردیبهشت 

سوزوکى 12میلیون 
 تومان گران شد

مدیر کل شرکت پشتیبانى امور دام اصفهان گفت: بیش از 820 ُتن تخم مرغ با نرخ 
تعاونى، در راستاى برنامه ریزى براى توزیع تخم مرغ دولتى با نرخ متعادل 

در سطح استان اصفهان توزیع شد.
على اکبر نجفى اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار تخم مرغ، این 

اداره کل با هماهنگى ستاد تنظیم بازار استان و بخش خصوصى، نسبت 
به برنامه ریزى توزیع تخم مرغ دولتى با نرخ متعادل در سطح استان اصفهان اقدام کرد.

123

طوفان سامسونگ، بازار اصفهان را در مى نورددطوفان سامسونگ، بازار اصفهان را در مى نوردد
با آغاز طرح رجیسترى مهمترین برند گوشى موبایل؛با آغاز طرح رجیسترى مهمترین برند گوشى موبایل؛
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آمار سرمایه گذارى افغان ها و آفریقایى ها در استان اعالم شد

سوژه هاى پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون 
در ماه رمضان چگونه انتخاب مى شوند

احسان علیخانى 
مستقیماً در 

انتخاب سوژه 
نظارت 
مى کند

هواداران سپاهان 
در انتظار سورپرایز بزرگ

همان گونه که در گزارشــى که هفته گذشته در نصف جهان منتشــر کردیم، شمارش 
معکوس براى بازگشت امیر قلعه نویى به سپاهان آغاز شده است و کم کم باید خود را براى 
یک جابه جایى بزرگ در فوتبال اصفهان آماده کنیم. موضوعى که هواداران سپاهان نیز 

بارها آن را به عنوان یک مطالبه در سکوهاى نقش جهان فریاد زده اند.

5

وهاى پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون  ز و ر ن ر ب پر
ورمضان چگونه انتخاب مى شوند ى ب و چ ندر ش انتخاب نه گ ضان

خانىانعلیخانىان علیخانى ل خانان ل ان
ًیما در ادیماً در 

وژابسوژهاب سوژه  ب
تت 
کندککند

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى 
شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براســاس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به افراد واجد 
شرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ 
انتشار این آگهى تا روز شنبه مورخه 97/02/15 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت 
در تجدید مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز یکشنبه مورخ 97/02/16 به 
دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت 

قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
1. واگذارى به صورت اجاره پارکینگ منطقه کارگاهى با مساحت حدود 30/000 مترمربع

2. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوســک اغذیه فروشــى در پارك 
کوهستانى

3. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوســک اغذیه فروشى در پارکینگ 
پارك سالمت

4. فروش 12 دستگاه ماشین آالت و وسائط نقلیه شهردارى براساس لیست اعالمى به شرح ذیل: 

آگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

وضعیت بیمهوضعیت خودرومدلپالكنوع خودروردیف
 (تا تاریخ)

نداردسالم3791384 ع 17اتوبوس1
داردسالم4331384 ع 17اتوبوس2
داردسالم3851384 ع 17اتوبوس3
داردسالم4341384 ع 17اتوبوس4
داردسالم6911385 ع 39اتوبوس5
داردسالم8691369 ج 35وانت مزدا6
داردسالم1191375 ج 19وانت پیکان7
داردسالم1211382 ج 19پیکان سوارى8
داردسالم5891388 ع 47فتون پرس زباله9
داردسالم8231388 ع 32مینى بوس هیوندا10
داردسالم8241388 ع 32مینى بوس هیوندا11

نوبت اول
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پیشنهاد پیشنهاد 55میلیاردى میلیاردى 
به طارمىبه طارمى

حاشیه براى 
«به وقت شـام» 

در 2 دانشگاه 
اکران هاى دانشــگاهى فیلم «به وقت شام» 
ابراهیم حاتمى کیا، محصول ســازمان اوج، با 

حاشیه هایى رو به رو شده است.
رضوى، مسئول بسیج دانشگاه هنر در گفتگو با 
خبرگزارى دانشجو، در خصوص لغو اکران فیلم 
سینمایى «به وقت شام»، ساخته ابراهیم حاتمى 
کیا که قرار بود در این دانشگاه اکران شود، گفت: 
اکران «به وقت شام» با همه مجوز هاى قانونى 

از سوى معاونت فرهنگى حراست و...
2

نرخ خم مرغ با
عادل 

بت 
صفهان اقدامکرد.
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نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس بر این عقیده 
است که ما نوع برخورد و تحمل سالیق مختلف را نداریم 
و همین موضوع باعث مى شــود تا به جاى جذب نخبگان 

کشور، به دفع حداکثرى آنان بپردازیم. 
ســیده حمیده زرآبادى در گفتگو با «رویداد24»، گفت: 
ببینیم که چرا  افراد از کشــور خارج مى شوند. سن افرادى 
که از کشور خارج مى شــوند کمتر و افرادى که مى روند 
روزبه روز بیشتر مى شــود. به نظرم نباید به سادگى از کنار 
این قبیل موضوعات گذر کرد، این  مسائل باید حتماً و حتمًا 
آسیب شناسى شوند، زیرا باالترین و مهمترین سرمایه هر 

کشورى، نیروى انسانى آن کشور است.  

این نماینده مجلس، با انتقاد از اینکه ما نسبت به خروج ارز از 
کشور شدیداً و دائماً واکنش نشان مى دهیم اما اهمیتى براى 
خروج سرمایه ها و نخبه هاى کشورمان قائل نمى شویم، 
تصریح کرد: در مورد نوع برخورد با نخبه هاى کشورمان که 
معموًال قهرى و امنیتى است باید بگویم که این موضوع از 
مدت ها قبل مطرح بوده است. معتقدم کارى که مى شود در 
این جهت انجام شود این است که گفتگو آن هم گفتگوى 
ملى تقویت شود.  وى در ادامه افزود: اینکه ما نمى توانیم 
نخبگان کشورمان را جذب کنیم به دلیل این است که  همه 
تمرکزمان بر اختالفات است. یعنى اگر اختالف سلیقه اى 

داشته باشیم، دیگر آن اشتراکات را نمى توانیم ببینیم.  

طبق شنیده ها در آینده نزدیک و احتماًال اوایل اردیبهشت 
تمامى پیام رسان هاى خارجى و در وهله اول تلگرام در 

صورت عدم پذیرش قوانین کشورمان بسته مى شوند.
یک عضو هیئت رئیســه فراکســیون والیى گفت: اگر 
پیام رسان هاى خارجى همچون اینستاگرام و واتس آپ 
نیز قوانین کشورمان را نپذیرند به مرور بسته خواهند شد.

ابوالفضل ابوترابى یادآور شــد: بارها به تلگرام پیشنهاد 
دادیم که فعالیتش را ذیل قوانیــن ایران ادامه دهد ولى 
تلگرام این موضوع را نپذیرفت. اگر در ادامه راه، تلگرام یا 
بقیه پیام رسان هاى خارجى حاضر به پایبندى به قوانین 

ما باشند مى توانند فعالیتشان را ادامه دهند. 

ابوترابى در عین حال با اشــاره به افزایش ظرفیت پیام 
رسان هاى داخلى گفت: پنج پیام رســان داخلى یعنى 
گپ، بله، ایتا، سروش و ویسپى از جمله پیام رسان هاى 
داخلى هستند که با بیشترین ظرفیت در اختیار مردم بوده 
و مى توانند تا مرز 85 میلیون نفر را پوشش دهند. قطعاً در 
آینده نه چندان دور کیفیت آنها با کیفیت پیام رسان هاى 

خارجى همسان مى شود.
ابوترابى درباره فعالیت نسخه هاى تلگرام داخلى گفت: 
موبوگــرام و تلگرام طالیى که تحت لیســانس تلگرام 
فعالیت مى کنند فعًال در فاز بسته شدن قرار ندارند چون 

آنها داخلى تر بوده و بک آپ داخلى دارند.

سن خروج نخبگان 
روزبه روز کمتر مى شود

تلگرام اوایل اردیبهشت بسته 
مى شود؛ اینستاگرام به مرور

مرتضوى پیدا شد!
  اعتماد آنالین | پس از چند روز بى خبرى 
از سعید مرتضوى که در پرونده فاجعه کهریزك به دو 
سال حبس محکوم شده بود، هما فالح تفتى، همسر 
سـعید مرتضوى گفت همسـرش در تهران است. او 
اعالم کرد که سـعید مرتضوى به دنبـال اعمال ماده 
477 قانون آیین دادرسى کیفرى است.  بر اساس این 
قانـون در صورتى که رئیس قـوه قضائیه رأى قطعى 
صادره از هریک از مراجع قضائى را خالف شرع بّین 
تشـخیص دهد، با تجویز اعـاده دادرسـى، پرونده به 

دیوان عالى کشور ارسال مى شود.

3روز، 3 هفته، 3 ماه!
  آفتاب نیوز | عضـو شـوراى شـهر تهـران 
در واکنـش به فشـارهایى که بـراى انتخـاب هرچه 
زود تر شـهردار آینده تهـران مطرح مى شـود، گفت: 
براى انتخاب شـهردار سـه ماه فرصت داریم، اما این 
به معناى این نیسـت کـه انتخاب شـهردار سـه ماه 
زمان ببرد، حتى ممکن اسـت؛ سـه روزه هم شهردار 
را انتخـاب کنیـم. مرتضى الویـرى با بیـان اینکه دو 
تا سـه هفته آینده تکلیف شـهردار تهران مشـخص 
مى شـود، گفت: اداره کردن پایتخت به اندازه چندین 
وزارتخانه داراى اهمیت اسـت و نباید دقت را قربانى 

سرعت کنیم.

دستور برخورد صادر شد 
  تسنیم | عبدالرضـا رحمانى فضلـى، وزیر 
کشـور اظهار کرد: کسـانى کـه به کشـف حجاب در 
خودرو، ایجاد مزاحمت براى نوامیس مردم و اقدامات 
از این قبیل که طبق قانون تخلف به شـمار مى روند، 
اقدام مى کنند، باید به طور مناسب این موارد تخلف به 

آنها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود.

من اشتباه کردم
محسن رنانى، استاد اقتصاد دانشگاه    جماران |
اصفهان مى گوید: من آن چیزى که در مورد حکومت 
دانش داشتم را در 20 سال گذشـته به حکومت ارائه 
داده ام اما امروز متوجه شـده ام که اشتباه بوده است؛ 
چرا که حاکمان نه تمایل و نه تـوان تغییر را دارند. به 
عنوان مثال قبًال وقتى برخى وزرا از من براى مشاوره 
دعوت مى کردند در جلسه متوجه مى شدم که اساسًا 
ایـن وزیر بـه صحبت هـاى من گـوش نمـى دهد و 
حواسش پیش ما نیسـت. یعنى یک زمانى کسانى ما 
را کًال قبول ندارند ولى اینها مـا را قبول دارند دعوت 
هم مى کنند اما نمى فهمند که چه مى گوییم. آنهایى 
هم که اتفاقى گوش کنند و متوجه شوند توان و اقتدار 

اجرایش را ندارند.

غیبت معنادار آقاى وزیر 
  تسنیم| صبح دیروز در فضاى مجازى اخبار 
مختلفى مبنى بر اسـتعفا و حضور نیافتن سیدحسـن 
قاضى زاده هاشـمى در جلسـات دولت منتشر شد اما 
این موضوع بالفاصله از سـوى برخى منابع رسـمى 
تکذیب شـد. قاضـى زاده هاشـمى در تمام جلسـات 
هیئت دولت از ابتداى سـال 97 غیبت داشـته است. 
قاضـى زاده هاشـمى حتـى در جلسـه شـوراى عالى 
اشتغال کار نیز غیبت داشته اسـت. وزیر بهداشت در 
دیدار نوروزى وزرا با رئیس جمهور هم حضور نداشت.

«دکان»
  مهر | عزت ا... ضرغامى، رئیس اسـبق رسانه 
ملـى مى گویـد: برخى اصـالح طلبـان امـروز عنوان 
کرده اند که اصالحات، نیازمند اصالحات اسـت؛ این 
حرف درسـتى اسـت. اصالح طلبان بـه روحانى رأى 
دادند اما آیا روحانى واقعاً  اصالح طلب است؟ کدام رفتار 
روحانى به اصـالح طلبى مى خورد؟ ایشـان کدام کار 
اساسى را انجام داده که بگوییم به معناى واقعى کلمه 
اصالح طلب است؟ اعتدال هم به همین صورت است. 
من به طور کلى این کلمات را بیشتر یک جور «دکان» 
مى دانم. به نظر من، صداقت، صراحت و شجاعت در 

برخورد با پدیده ها شخصیت انسان را مى پروراند.

خبرخوان
برق ربطى به باران ندارد

  تابناك | محمودرضا حقى فــام، معاون 
هماهنگى توزیع شرکت مادر - تخصصى توانیر  با 
بیان اینکه بارندگى هایى که در چند روز اخیر شاهد 
آن بودیم تأثیر چندانى بر سفره هاى آبى و ذخیره 
سدهاى کشور نداشته است، گفت: قطعاً این میزان 
بارش تأثیرى در خاموشى هاى تابستان نخواهد 
داشت. وى تصریح کرد: کمبود منابع آبى مشکل 
جدى را در تابستان براى تأمین برق ایجاد خواهد 
کرد که الزم است از هم اکنون تدابیر الزم براى 

جلوگیرى از خاموشى صورت گیرد.

ظرفیت تکمیل شد
  میزان | حمید محمدى، رئیس سازمان 
حج و زیارت در نشست شــوراى برنامه ریزى و 
هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى و ســازمان 
حج و زیارت اعالم کرد: ظرفیت ثبت نام در بیش 
از 575 کاروان حج تمتع 97 تکمیل شده و قسط 
دوم هزینه هاى حج در دهه دوم اردیبهشت ماه از 

زائران دریافت خواهد شد.

تا کى باران مى بارد؟
  میزان | محمــد اصغرى، کارشــناس 
ســازمان هواشناســى اظهار داشــت:  از عصر 
چهارشنبه(امروز)هوا در کشــور آرام مى شود اما 
از روز جمعه موج جدید بارشى از سمت غرب وارد 
کشور مى شود.  کارشناس سازمان هواشناسى با 
بیان اینکه بارش ها تا هفته دوم اردیبهشت ادامه 
دارد، تأکید کرد: در روزهاى مختلف تا هفته دوم 
اردیبهشت ماه باران و برف در کشور باریده و بعد 
از آن دیگربارش بهارى  ماننــد روزهاى پایانى 

فروردین نداریم.

خودزنى
  تسنیم| آرمان حاجیان فرد،کارشناس 
اقتصادى گفــت: 350 هزارنفــر از هموطنانمان 
در ایام نــوروز به ترکیه مســافرت کردند که اگر 
هریک به طور متوســط 2000دالر هزینه کرده 
باشندحدود 700میلیون دالر ارز از کشور خارج شده 
و این براى کشــورى که در شرایط تحریم به سر

مى برد خودزنى محسوب مى شــود. مسلماً آمار 
حدوداً دومیلیون و 500هزار نفرى سفرگردشگران 
ایرانى به ترکیه درسال 2017در سال2018به عدد 

خیلى بزرگ ترى تبدیل خواهد شد.

باورهاى غلط درباره مخدر
ســلمان قــادرى، عضو    خبر آنالین |
انجمن مددکاران ایران مى گوید: بى خطر و بى 
عوارض دانستن برخى از مواد مانند گل یا حشیش، 
مصرف شیشه براى الغرى از جمله باورهاى غلط 
درباره مصرف مواد مخدر هســتند که افراد را به 

سمت مصرف و اعتیاد سوق مى دهند.

سرکرده مخوف در دام
  میزان | فرمانده انتظامى استان سیستان 
وبلوچســتان گفت: یگان هاى عملیاتى پلیس 
شهرستان سراوان با تالش شبانه روزى و اشراف 
اطالعاتى موفق به شناسایى و دستگیرى سرکرده 
باند سازمان یافته موادمخدر شدند. سردار محمد 
قنبرى در ادامه اظهار کرد: پس از ماه ها اقدامات 
اطالعاتى و تخصصى گسترده، آخرین محل تردد 
این قاچاقچى در شهرستان سراوان توسط پلیس 
شناسایى و روز دوشنبه در یک عملیات غافلگیرانه 

و ضربتى در مخفیگاهش دستگیر شد. 

درخواست خاص 
  تابناك | حسن بهرام نیا، نماینده مردم 
نهاوند، از رئیس دفتر رئیس جمهور درخواست 
کرد تا ثبت واقعه اولین سرنگونى مجسمه شاه 
به عنوان یکى از وقایع مهم در تقویم ملى ثبت 

شود.

ایران در یک قدمى دستگیرى مهرگان امیرخسروى برادر 
فرارى مه آفرید خسروى متهم معدوم پرونده فساد 3000 

میلیاردى قرار گرفته است.
بعد از افشاى فساد بزرگ موسوم به فساد 3000میلیارد 
تومانى و دســتگیرى مه آفرید امیرخسروى متهم ردیف 
اول این پرونده، چند متهم دیگر از جمله محمود خاورى 
مدیرعامل وقت بانک ملى و مهرگان امیرخسروى برادر 

مه آفرید از کشور متوارى شدند.
محمود خاورى از همان ابتدا به کانادا گریخت و با توجه به 
اینکه او و خانواده اش از قبل تابعیت این کشور را اخذ کرده 
بودند بدون هیچ مشکلى به اقامت در آنجا ادامه دادند و تا 
امروز هم مسئوالن کشور نتوانسته اند براى استرداد وى،  

مسئوالن کانادایى را متقاعد کنند. 
هرچه رســانه ها روى نــام محمود خاورى بــا توجه به 
مســئولیت وى در کشــور،  تمرکز کرده بودند، اشاره  و 
پرداختى به مهرگان امیرخسروى و همسر وى که پیش 
از دستگیرى مه آفرید در قالب ســرمایه گذارى، بخش 
قابل توجهى پول را به برزیل منتقل کرده بودند، نداشتند. 
به خالف آنچه برخى رســانه ها در اوایل رسیدگى به این 
پرونده مطرح کرده بودند، مهرگان امیرخسروى تابعیت 
کشور کانادا را نداشــت و به راحتى نمى توانست در این 
کشور ماندگار باشــد و اعالمیه اینترپل که تابعیت او را 

صرفاً ایرانى اعالم کرد، مؤید این موضوع بود. در ادامه نیز 
برخى خبرها حاکى از این بود که با توجه به سرمایه گذارى 
امیرخسروى ها در برزیل، مهرگان و همسرش که بخشى 
از اموال مه آفرید نیز به نام آنهــا بود، برزیل را براى ادامه 

اقامت و زندگى انتخاب کرده اند.
اما به هرحال کانادا یا برزیل براى مســئوالن قضائى و 
سیاسى کشورمان تفاوتى نداشت زیرا ایران با هیچ کدام از 
این کشورها موافقتنامه قضائى براى استرداد محکومان 
یا متهمان فرارى نداشت. این شرایط تاکنون درباره کانادا 
صدق مى کند و به فرض انعقاد چنین موافقتنامه هایى هم 
بعید است به دلیل سیاسى کارى هاى مسئوالن کانادایى، 

خاورى را به ایران تحویل دهند.
اما در سوى دیگر ماجرا اخیراً وضع تغییر کرده است؛ در 
روزهاى اخیر با توجه به سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان و هیئت قضائى همراه به کشور برزیل، 
چهار موافقتنامه قضائى نیز توسط طرفین امضا شده است.

حاال باید منتظر ماند و دید آیا مســئوالن دیپلماســى و 
قضائى کشــور با امضاى این موافقتنامه ها و بعد از فارغ 
شدن از بخش هاى داخلى فساد 3000 میلیاردى، سراغ 
متهمان فرارى این پرونده از جمله مهرگان امیرخسروى و 
همسرش هم که طبق برخى اخبار به حبس و  جزاى نقدى 

بالغ بر 170 میلیارد تومان محکوم شده است، مى روند؟ 

برادر فرارى مه آفرید امیرخسروى در 
یک قدمى دستگیرى؟

سعید طوسى، قارى مشهور قرآن    اعتماد آنالین |
به تازگى رفت و آمدهاى جدیدى دارد.  این هفته عکس هایى از 
او در کشور ترکیه و شهر ازمیر منتشر شد که نشان مى داد در یک 

مراسم با نام «شب معراج» حضور داشته است. 
خبرى منتشر شده که شما چند روز پیش 
در ترکیه حضور داشتید، چه مراسمى 

بود؟
مراسم قرآنى بود، دعوت کردند و من هم رفتم.

اسم مراسم چه بود؟
مراسم قرآنى بود دیگر اسم ندارد.

به هر حال اینگونه مراسم معموالً اسم 
دارند.

مراسمى بود، براى تالوت دعوت کردند، رفتیم.
از طرف دولت ترکیه دعوت شده بودید؟

از طرف گروه اســالم خواهان، یک حزبى است که کارش 
همین دعوت از قاریان کشورهاى مختلف براى برنامه هایى 

است که دارند.
تازه بازگشته اید به ایران؟

بله.
روند بررسى پرونده شما در قوه قضائیه 
چه شد؟ آیا کامالً مختومه اعالم کردند؟

تبرئه اعالم کردند.
تبرئه شدید و پرونده مختومه شد؟

بله.

سعید طو سى در ترکیه چه مى کرد؟

بهمن شریف زاده یکى از یاران غار احمدى نژاد و مریِد بى 
چون و چراى مشایى است. او همان کسى است که سال 92 
ستاد «زنده باد بهار» را به راه انداخت. همان دوران بود که  
مشایى را همچون شهید باکرى و شهید همت دانسته و گفته 
بود که مشــایى به مقام «رضاى الهى» رسیده است. البته 
سال 93 شریف زاده با حکم دادگاه ویژه روحانیت روانه زندان 
شد. آنچه در ادامه مى خوانید بخشى از اظهارات این طرفدار 

احمدى نژاد در گفتگو با خبرآنالین است :
■  اصًال چنین چیزى نیست که آقاى احمدى نژاد در زمان 
سرپرستى بر وزارت اطالعات پرونده اى از این وزارتخانه 

با خود بیرون آورده و از این بابت گروکشــى مى کند. اینها 
مسائل انحرافى است که براى انحراف ذهن مردم مطرح 

مى کنند. 
■  در بست نشــینى امامزاده صالح(ع) آقاى احمدى نژاد 
اسمى از آقاى بقایى نیاورد و خواستار آزادى همه زندانیان 
سیاســى شــدند. بنابراین بحث آقاى احمدى نژاد صرفًا 
آزادى آقاى بقایى نیست بلکه اصالحى است در روندها و 
رویه هاى ما نسبت به انتقاداتى که درباره ضعف هاى نظام 

مطرح مى شود.
■  آقاى احمدى نژاد همان زمان که در قدرت بودند گفتند 
سکوتشان درباره برخى مسائل این است که مردم به یأس 
نرسند و این را یکســال قبل از انتخابات ریاست جمهورى 
مطرح کردند که همان زمان صحبت هایى هم درباره آقاى 
متکى و برخى آقایان دیگر هم عنوان کردند که بلوایى به پا 
شد. آقاى احمدى نژاد گفت من فقط چند درصد آن چیزهایى 
را که مى دانســتم گفتم و بخش اعظم آن را با خود به گور 
مى برم. آقاى احمدى نژاد ســکوت کردند تا اینکه گفتند 
مردم به یأس رسیدند و بى اعتمادى به مسئوالن اوج گرفته 
است. خود ایشــان گفت اگر من دهان باز کنم همه چیز به 

باد مى رود.
■  آقاى احمدى نژاد همیشه در حال تغییر و تعالى است. 

روحانِى حامى احمدى نژاد و مشایى:

 اگر احمدى نژاد دهان باز کند همه چیز به باد مى رود

حسین آخانى، استاد دانشــگاه تهران در روزنامه «شرق» در مقاله اى با 
عنوان«سال حمایت از نخبگان ایرانى؟» از جمله نوشت:  

متأسفانه مدیران ارشد ما به پژوهش اعتقادى ندارند. شاید یکى از مهمترین 
دالیل آن اسیرشدن بدنه مدیریتى کشور در دست تکنوکرات هاى پیرى 
است که سال ها از تغییرات شگرف در علم و دانش و حتى مدیریت دور 
شده اند و خود یا نزدیکانشــان - که این روزها به ژن هاى خوب تعبیر 
مى شوند - اقتصاد کشور را اسیر داللى، زد و بند، فســاد و به قول آقاى 
رئیس جمهور شرکت هاى خصولتى و بازنشسته ها کرده اند. کمتر کسى 
باور دارد که از تنور چنین مدیریت ضد علم و انعطاف ناپذیرى بســترى 
فراهم شود که کاالى ایرانى بتواند با رقباى خود رقابت کند. سیاست ها باید 
به سوى حمایت همه جانبه از نخبگان ایرانى، به ویژه جذب نخبگانى منجر 

شود که با آنچه در دنیاى امروز مى گذرد، آشنایى الزم را دارند.

ثمره تکنوکرات هاى پیر و ژن هاى خوب

اکران هاى دانشــگاهى فیلم «بــه وقت شــام» ابراهیم 
حاتمى کیا، محصول ســازمان اوج، با حاشیه هایى رو به رو 

شده است.
رضوى، مسئول بسیج دانشگاه هنر در گفتگو با خبرگزارى 
دانشجو، در خصوص لغو اکران فیلم سینمایى «به وقت شام»، 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا که قرار بود در این دانشگاه اکران 
شود، گفت: اکران «به وقت شام» با همه مجوز هاى قانونى 
از سوى معاونت فرهنگى حراست و همچنین بودجه هایى که 
نیاز بود از سمت بسیج دانشجویى تأمین شود برنامه ریزى 
شد. اما تعدادى از دانشجویان دانشگاه که این افراد محدود 
هم هستند و فکر مى کنند تفکر غالب دانشگاه هستند معتقدند 
فیلمى که با تفکر حاتمى کیا ساخته شــده اجازه اکران در 

دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر را ندارد.
مسئول بسیج دانشگاه هنر خاطرنشان کرد: مسئوالن دانشگاه 
هم براى دیدن این فیلم به سالن آمفى تئاتر دانشکده سینما 
تئاتر آمده بودند اما این دانشجویان مانع اکران این فیلم شدند.

از سوى دیگر محمد مرادى بیناباج، مسئول بسیج دانشجویى 
دانشگاه خیام مشهد هم گفت: در شوراى فرهنگى دانشگاه 
در خواست اکران دانشگاهى این فیلم را مطرح کردیم و پس 
از مطرح کردن این درخواست، برخى مسئوالن دانشگاه خیام 
که به نظر دلیل منطقى براى رد این درخواست نداشتند، با 

اعالم اینکه یک ماه دیگر سى دى این فیلم به بازار مى آید 
و دانشجویان مى توانند این فیلم را در خانه مشاهده کنند با 

پخش فیلم در دانشگاه مخالفت کردند!
وى افزود: متأسفانه بعضى از مســئوالن دانشگاه خیام به 
واقع دغدغه فرهنگى ندارند. مســئول بســیج دانشجویى 
دانشگاه خیام مشــهد در پایان گفت: با توجه به اینکه ما در 
مســائل فرهنگى به فرموده رهبرى آتــش به اختیار عمل
 مى کنیم در حال رایزنى هستیم تا اکران فیلم «به وقت شام» 
را ویژه دانشجویان دانشگاه خیام در یکى از سینماهاى مشهد 

داشته باشیم.

حاشیه براى «به وقت شام» در 2 دانشگاه  

انتخاب محسن هاشمى به عنوان شهردار جدید تهران  این بار صرفاً از سوى حزبى که او رئیس شوراى مرکزى آن است؛ یعنى 
«کارگزاران سازندگى» دنبال نشد و برخى چهره هاى اصالح طلب از دیگر احزاب این طیف هم خواهان شهردار شدن هاشمى 

شدند.
این موضوع گویا از سوى بسیارى از اصالح طلبان عضو شوراى شهر و خارج از شورا پذیرفته شده بود و تا هفته گذشته بنا بر چنین 
انتخابى بود، اما مخالفت حزب اتحاد ملت و اعضاى این حزب در شورا با شهردار شدن محسن هاشمى کار را تا رایزنى با رئیس دولت 
اصالحات کشانده است. نظر این طیف بر شهردار شدن افرادى نظیر حبیب ا... بى طرف و محمود حجتى وزیر جهاد کشاورزى 
است؛ اما حال که این دو اعالم کرده اند حاضر به جدا شدن از بدنه دولت نیستند، معلوم نیست به کدام فرد فکر خواهند کرد. البته 
اصالح طلبان  بر این عقیده هستند که با انتخاب فردى نظیر محسن هاشمى رفسنجانى دغدغه هاى آنان نسبت به اداره امور شهرى 
پایتخت تا حدود زیادى مرتفع خواهد شد. بر همین اساس بخش زیادى از این طیف حاضرند ریسک خروج هاشمى از جمع اعضاى 

شورا و ورود یک اصولگرا به جمع شوراى شهرى ها را بپذیرند، اما از تکرار تجربه نجفى جلوگیرى کنند.

محسن هاشمى تا هفته پیش شهردار تهران بود! 

در بازار خودرو، ســوزوکى با رشــد 12 میلیون تومانى با 
قیمت 182 میلیون تومان به فروش مى رسد. فعاالن بازار، 
نوسانات قیمت ارز و عرضه محدود خودرو در بازار را عامل 
افزایش قیمت ها مى دانند البته شرکت هاى واردکننده 
هم با وجود آنکه هنوز خودروى چندانى از دى ماه ســال 
گذشــته از گمرك ترخیص نکرده انــد همچنان پیش
 فروش هاى خــود را ادامــه داده اما در زمــان تحویل 
محصوالت به تعهدات خود عمل نکرده و همین امر باعث 

نارضایتى خریداران شده است.
در بازار خودرو، سوزوکى با رشد 12 میلیون تومانى با قیمت 
182 میلیون تومان، مزدا3 با رشد هشت میلیون تومانى 
با قیمت 148 میلیون تومان، سراتو با رشد چهار میلیون 
تومانى با قیمت 113 میلیون تومان، تندر پالس  با رشد 
یک میلیون تومانى با قیمت 58 میلیون و 500 هزار تومان 
و ساندرو با رشــد دو میلیون و 500 هزار تومانى با قیمت 

60 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار مى گیرد.

سوزوکى 12میلیون  تومان گران شد
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در حالى که اکران عمومى «به وقت شــام» ســاخته جدید ابراهیم 
حاتمى کیا ادامه دارد، نمایش هاى دانشــگاهى این فیلم آغاز شــده 
است. نکته جالب آن است که در افتتاحیه نمایش هاى دانشگاهى این 
فیلم، سازندگان دو بازیگر کمدى را دعوت کردند تا از «به وقت شام» 
تمجید کنند. بهنوش بختیارى یکى از ایــن بازیگران بود که گفت 

طرفدار حاتمى کیاست.
کانال تلگرام «به وقت شــام» گزارش داده کــه بهنوش بختیارى 
در این مراســم گفته اســت: من همــواره حاتمى کیــا و آثارش را 
خیلى دوســت داشــتم، بنابراین اگر روزى از من دعــوت کند که 
تنها در یــک پالن از فیلم او باشــم حتمــًا لبیک مــى گویم. من 
طرفــدار آقــاى حاتمى کیا هســتم و بــه نظرم «به وقت شــام» 
فیلم خوبى اســت، بنابراین ما باید قــدردان اینگونه فیلمســازان 

باشیم.
از این بازیگر که در فضاى مجازى بسیار فعال است و در اینستاگرام 
دنبال کنندگان میلیونى دارد، همچنین نقل شده است: ممکن است 
برخى به من بگویند شما حرف از شهدا نزن ولى من چنین اجازه اى 

را به کسى نمى دهم.
مجیــد صالحى هــم در افتتاحیــه نمایش هاى دانشــگاهى فیلم 
حاتمى کیا که در دانشــگاه تهران برگزار شــد، با بیــان اینکه «به 
وقت شــام» را ندیده اســت، افزود: همواره فیلم هاى حاتمى کیا را 
دوست داشــته ام. در زمان اکران «از کرخه تا راین» براى تماشاى 
این فیلم از مدرســه فرار کردم که به دلیل آن هم از مدرســه اخراج 
شــدم. امیدوارم این فیلم هم ماننــد دیگر آثار حاتمــى کیا جذاب 

باشد.

فریبرز ایروانى، فرزند ملکه رنجبر درباره وضعیت جسمانى مادرش 
گفت: در ایام تعطیالت پزشــکان حضور نداشته و در مسافرت بودند 
بنابراین قرار اســت در روزهاى آینده براى تشخیص وضعیت مادرم 
آزمایشات جدید داده شود تا پزشکان براساس آن داروها و وضعیت 

درمانش را تنظیم کنند.
وى در همین راســتا افزود: حال مادر تا حدود زیادى نسبت به پیش 
از عید نوروز پیشرفت داشته اســت و با کمک واکر و نظارت همراه 

راه مى رود.
ایروانى درباره جزئیات جســمانى ملکه رنجبر اظهــار کرد: تغذیه 
مادر بهتر شــده و خوابش کمى منظم تر شده است. پس از ترخیص 
از بیمارســتان به مــادر در عصر و شــب حالت هاى بــى قرارى 
دســت مى داد اما در حال حاضر تا حدود زیادى بهبــود پیدا کرده

 است. 
فرزند ملکه رنجبر درباره مراقبت از مادرش توضیح داد: دو پرســتار 
به صورت بیست و چهار ســاعته از مادر مراقبت مى کنند.  همه چیز 
تحت کنترل است و بعد از انجام آزمایشات نظر پزشکان همه چیز را 

مشخص مى کند.
ایروانى به روند بازگشــت ملکه رنجبر به جامعه و گرایشش به مردم 
بیان کرد: به مادر از نظر قواى جســمانى باید بیشــتر توجه شود تا 
توانش بیشتر شــود. او چند روز پیش تمایل داشت که از خانه خارج 
شود و مردم را ببیند بنابراین با او در شهر گشتى زدیم تا حالش بهتر

 شود.  

شهریورماه ســال 1384 خبرى دردناك جامعه هنرى و 
سینمایى کشور را تحت الشعاع قرار داد و آن خبر حادثه 
تصادف رانندگى براى پوپک گلدره بازیگر خوب سینما و 

تلویزیون ایران بود.
گلدره که در ذهن اکثر مخاطبان ایرانى با بازى ســاده و 
بى آالیشش در سریال «دنیاى شــیرین دریا» شناخته 
مى شود شهریور ماه 1384 و در اواســط بازى در فیلم 
«نرگــس»، در جریان یــک حادثه رانندگــى در جاده 
نوشهر به نور بر اثر تصادف شدید به حالت کما رفت و در 
بیمارستان مهر تهران بسترى شد و در تاریخ 27 فروردین 

1385 پس از هشت ماه به سر بردن در کما درگذشت. 
درخشش گلدره در سریال «دنیاى شیرین دریا»، بازى در 
سریال پرطرفدار «نرگس» را به همراه داشت. سریالى که 

در آن سال ها پر بیننده ترین اثر تلویزیون بود اما با فوت 
گلدره از حضور وى بى نصیب ماند. پس از فوت وى ستاره 
اسکندرى ادامه این ســریال را در نقش نرگس به ایفاى 

نقش پرداخت.
گلدره فعالیت هنرى را با بازى در نمایش «پل» آغاز کرد 
و در سال 1375 در نماهنگ«رؤیاى زمین» ظاهر شد. 
پس از آن گلدره در مجموعه تلویزیونى «ساعت خوش» 

همکارى با مهران مدیرى را تجربه کرد.
وى به سرعت توانست شایســتگى هاى خود را در این 
عرصه نشــان دهد و همین باعث شد تا ابراهیم حاتمى 
کیا گلدره را براى نخستین بار وارد سینما کند. ورودى که 
بسیار درخشان بود و با دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول زن براى فیلم ســینمایى «موج مرده» در جشنواره 

فجر شد.
بازى او در «موج مرده» تحسین منتقدین را برانگیخت 

و جایگاه او را در سینما تثبیت کرد. بازى در دو فیلم 
ســینمایى «آخر بازى» و «ســیندرال» حاصل 
درخشش گلدره در سینما بود. درخششى که با 

فوت این هنرمند به سرعت خاموش شد.
حال با گذشت سال ها از فوت این بازیگر سینما 
و تلویزیون بارها مجموعه هاى تلویزیونى وى 
مخصوصاً «دنیاى شــیرین دریا» از تلویزیون 

پخش شــده و هنوز هم مردم با این شخصیت 
ارتباط برقرار مى کند. بازى احساسى، بدون اغراق، 

ســاده و باور پذیر گلدره از او بازیگــرى تمام و کمال 
ساخته بود.
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احسان علیخانى مستقیمًا در انتخاب سوژه نظارت مى کند

خاطرات شیرینى که از پوپک گلدره،  ماندگار شده استخاطرات شیرینى که از پوپک گلدره،  ماندگار شده است

سوژه هاى پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون در ماه رمضان چگونه انتخاب مى شوند

مجموعه تلویزیونــى «ایراندخت» به کارگردانى 
محمدرضــا ورزى از جمعــه 31 فروردین از شــبکه یک پخش 

مى شود.
 مصطفى شریفى، تهیه کننده این سریال گفت: تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «ایراندخت» 
به کارگردانى و نویســندگى محمدرضا ورزى این روزها آخرین مراحل خود را در تهران سپرى 

مى کند و به زودى به پایان مى رسد.
شریفى افزود: سایر مراحل فنى ســریال نیز به موازات آخرین بخش هاى تصویربردارى در حال 
انجام است. طبق تصمیم مدیران تلویزیون این سریال از جمعه هفته جارى 31 فروردین ساعت 

22 روى آنتن شبکه یک خواهد رفت.
این سریال در 27 قسمت آماده پخش شده است و تصویربردارى آن طى پنج ماه انجام شد. شهرك 
غزالى،چند خانه قدیمى در مناطق مختلف تهران،کاخ ســعد آباد و ... از جمله لوکیشن هاى این 

سریال بوده اند.
سریال «ایراندخت» یک درام عاشقانه در بســتر مشروطیت است و روایت جذابى را در دل تاریخ 

به تصویر مى کشد.

دخت» از جمعه
پخش سریال « ایران

بازیگر داعشى «پایتخت» به «ممنوعه» پیوست
نیلوفر رجایى فر به ســریال شبکه 
خانگى با عنوان «ممنوعه» پیوست. 
این بازیگر به تازگــى در مجموعه 
«پایتخــت 5» در نقــش یک زن 

داعشى بازى کرده بود.
«ممنوعــه» را امیــر پورکیــان 
کارگردانى مى کند و سرمایه گذارى 
این ســریال توســط صادق یارى 
صورت گرفته اســت.  فیلمبردارى 
این سریال، زمستان سال گذشته در 

تهران آغاز شده است.
نیکى کریمى، هــادى حجازى فر، 
پژمــان بازغــى، لیــال زارع، الهه 
حصارى، نسرین نکیســا، خاطره 
اسدى، آناهیتا درگاهى، امیرحسین 
آرمــان، مجیــد مظفــرى، نیلوفر 
رجایى فــر، على اســتادى و آتیال 
پسیانى بازیگران «ممنوعه» هستند.

پخش این سریال ویژه شبکه خانگى 
توسط مؤسسه سرو رسانه پارسیان 

صورت مى گیرد.

اولین قسمت از فصل پنجم برنامه «خندوانه» از هفته پایانى اردیبهشت 
ماه با طراحى و اجراى رامبد جوان از شبکه نسیم پخش خواهد شد. در 
حال حاضر روزهاى پنج شنبه، جمعه و شنبه براى پخش این برنامه در 

نظر گرفته شده است.
دکور جدید «خندوانه» در بلوار ارتش ساخته شده و همچنین عالقه مندان 
به عروسک «جناب خان» نیز مى توانند در سرى پنجم این برنامه شاهد 
حضور این عروسک محبوب باشند. «جناب خان» در فصل 2 و 3 این 
برنامه حضور داشت و به یکى از کارآکترهاى محبوب تلویزیونى تبدیل 
شده بود، اما سعید ساالرزهى تهیه کننده مجموعه «کوچه مروارید» (که 
«جناب خان» در آنجا خلق شده بود) و سیدعلى احمدى بر سر مسائل 
مالى مبنى بر حضور «جناب خان» در «خندوانه» به توافق نرسیدند و 
همین باعث شد تا این عروسک در فصل چهار «خندوانه» حضور نداشته 
باشد. سیدعلى احمدى که تهیه کنندگى فصل چهارم «خندوانه» را به 

عهده داشت در فصل جدید هم به عنوان تهیه کننده حضور دارد.

آغاز پخش «خندوانه»
در اردیبهشت  

محمد پیوندى، سرپرست تیم سوژه یابى «ماه عسل» در خصوص 
برنامه ریزى هاى گروه براى ماه رمضان امسال گفت: «ماه عسل» 
براى گروه ســازنده از همان عید فطر سال گذشته آغاز مى شود. به 
عنوان مثال برنامه امسال دقیقًا از همان لحظه عید فطر سال پیش 

آغاز شد.
وى در همیــن راســتا ادامــه داد: واقعیت این اســت کــه تولید 
کننــدگان «ماه عســل» همه جــوره بــا کار درگیر هســتند. به 
خصوص تیم ســوژه یابى نمى توانــد به صورت مــدت دار براى 
«مــاه عســل» برنامه ریــزى کند زیــرا خواه یــا ناخــواه براى 
ســوژه هاى ســال بعد در کل زمان یکســال درگیر

 مى شوید.
سرپرست تیم سوژه یابى «ماه عسل» از ســختگیرى بیشتر گروه 
ســازنده طى ســال جارى خبر داد و افزود: امسال ســعى کردیم 
در تولید «مــاه عســل» و پیدا کردن ســوژه ها دقت، وســواس 
و حساســیت بیشــترى را به خرج دهیم زیرا با مخاطبــى روبه رو 
هستیم که سال به سال ذائقه و ســلیقه اش رشد کرده و توقعش از 
مجموعه باال مى رود. تمام ســعى ما این است که تمام افراد و حتى 
آنهایى که با وسواس بســیار «ماه عســل» را مى بینند هم راضى 

کنیم.
وى درباره تفاوت هاى «ماه عسل» امسال نسبت به سال هاى قبل 
اضافه کرد: اینکه بگوییم «ماه عســل» امسال متفاوت است براى 
مخاطب توقع ایجاد خواهد کرد اما مطمئن باشید سعى ما در این است 
مخاطبى که سال گذشته ما را نگاه نکرده و دوست نداشته را هم جذب 
کنیم. همواره سعى تیم «ماه عسل» بر آن است که تمام 

سلیقه ها را در نظر بگیرد.
ایــن هنرمنــد عرصــه تلویزیــون تغییــر 100 در صــدى در 
«مــاه عســل» را ناممکــن خوانــد و تأکیــد کــرد: ماهیــت 
«مــاه عســل» کامًال طــى این 15 ســال مشــخص شــده و 
نمى تــوان چارچــوب آن را بــه طور کلــى عوض کــرد اما مى 
توان تالش کرد تــا این اثر ذائقــه هاى متفاوت را بــه خود جلب 

کند.
وى نقش احســان علیخانى در یافتن سوژه ها را نقشى عمده خواند 
و افزود: احسان علیخانى مســتقیمًا تمام اتفاقات را با دقت بررسى 
مى کند و با وسواس بسیار در انتخاب سوژه نظارت مى کند. وى در 
تمامى جلسات سال گذشته در خصوص سوژه ها حضور یافته است. 
علیخانى صاحب برنامه است و در تمامى این سوژه ها دقت فراوانى 

مى کند.
سرپرست تیم سوژه یابى «ماه عسل» چگونگى یافتن سوژه در «ماه 
عسل» را اینگونه تشریح کرد: قصه ها وجود دارند اما آنچه مخاطب 
در «ماه عسل» مى بیند نیازمند کشف سوژه است. این سوژه نیازمند 
تحلیل کارشناسى است و ما براى این کارشناسى از افراد متخصص 
استفاده مى کنیم تا زوایاى بزرگى از آن اتفاق به نمایش 

گذاشته شود. در این امر ما همواره کمک بسیارى از 
نهادهاى اجتماعى و صاحب نظر را داشته ایم و از 
خیلى از همین نهادها در سوژه یابى کمک هاى 

بسیارى گرفته ایم. 
وى با اشــاره به عالقه علیخانى در مورد وجود 
ســلیقه هاى مختلف در برنامه «ماه عســل» 
ادامه داد: کشــف قصه ها و زندگى آدم ها نقطه 

نــدارد. گاهى در برخــى قصه ها هــر چه جلوتر 
مى روید جذابیت ها بیشتر مى شــود اما اینکه کدام 

بخش قابلیت روى آنتن رفتن دارد را بســیارى کارشناســان 
بررسى مى کنند. احسان علیخانى تأکید ویژه اى درخصوص 
حضور سالیق و تخصص هاى متفاوت در بخش سوژه یابى 

دارد.
پیوندى در همین راستا افزود: شاید مردم بگویند «ماه عسل» 
یک ماه برنامه است اما با توجه به سالیق مختلف مردم کار 

ما هیچ وقت  تعطیلى ندارد و کل سال مشغول کار هستیم 
و خود احسان علیخانى هم در طول یکسال
 به هیچ وجه از «ماه عسل» جدا نمى شود

 تا یک ماه برنامه با کیفیت 
روى آنتن  برود.

پ

ى کند
از همواره کمک بسیارى
ب نظر را داشته ایم و از 
وژه یابى کمک هاى 

خانى در مورد وجود 
نامه «ماه عســل»

و زندگى آدم ها نقطه 
صه ها هــر چه جلوتر 

 مى شــود اما اینکه کدام 
ن دارد را بســیارى کارشناســان

لیخانى تأکید ویژه اى درخصوص 
متفاوت در بخش سوژه یابى هاى

د: شاید مردم بگویند «ماه عسل» 
جه به سالیقمختلف مردم کار 

و کل سال مشغول کار هستیم 
در طول یکسال
 جدا نمى شود

منصور ضابطیــان، مجرى تلویزیــون درباره 
فعالیت هایش در تلویزیون خاطرنشــان کرد: 
منتظر هســتم تا فصل جدید «رادیو شب» آغاز 

شود. 
قرار اســت این برنامه از اردیبهشــت ماه روى 
آنتن رود اما تاریخ دقیق آن مشــخص نیست. 
طبیعتًا مثل همیشه تغییراتى در دکور و برنامه 
خواهیم داشــت اما فرم اصلى حفظ خواهد 
شــد چون مردم آن فرم را دوســت دارند 
و برنامه بر آن اســاس تعریف شــده

 است.

فصل جدید «رادیو شب» 
با منصور ضابطیان 

منصور ضابطیــان، مجرى
فعالیت هایش در تلویزیون
تا فصل جدید منتظر هســتم

شود. 
قرار اســت این برنامه از اردی
آنتن رود اما تاریخ دقیق آن

طبیعتًا مثل همیشه تغییراتى
خواهیم داشــت اما فرم
شــد چون مردم آن فر
و برنامه بر آن اســا

 است.

فصل جدید «راد
با منصورض
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دوشــنبه شــب بوندس لیــگاى آلمــان یکــى از 
خاطره  انگیزترین شــب هاى تاریخش را تجربه کرد، 
شبى که در آن براى اولین بار در تاریخ فوتبال بین دو 

نیمه یک مسابقه فوتبال گلى به ثمر رسید!
ماجرا در بازى تیم هاى فوتبال ماینس رده شانزدهمى 
و رقیبش در پایین جدول فرایبورگ رده پانزدهمى بود 
که براى فرار از منطقه سقوط با هم مى جنگیدند. بازى 
در نیمه اول بدون گل تمام شد که داور در سوت خود 
دمید اما هنوز خیلى از خروج بازیکنان از زمین بازى 
نگذشــته که داور دوباره در سوت خود دمید. سوت او 

نه براى اعالم آغاز نیمــه دوم بلکه براى برگرداندن 
بازیکنــان به زمین بــراى ادامه دادن بــه نیمه اول 

بازى بود.
از قرار معلوم کمک داور ویدئویى تشخیص داده بود که 
در وقت هاى تلف شده نیمه اول، در صحنه اى از بازى 
در محوطه شش قدم تیم فرایبورگ، یکى از بازیکنان 
این تیم به شیوه اى ماهرانه خطاى هند انجام داده که 
از دید داور پنهان مانده است. به این ترتیب داور هم  
دستور داد بازیکنان به زمین برگردند تا پنالتى که حق 

ماینس بود زده شود.

 اســتقالل با پیروزى مقابل الهالل صدرنشین بدون 
رقیب گروه خود شــد. یکى از نقاط مثبت استقالل از 
زمانی که «وینفرد شفر» به این تیم آمده تنوع تاکتیکى 
این تیم است. شفر به خوبى از بازیکنانش در تاکتیک 
مورد نظر خود بازى مى گیرد. دلیل اصلى این موضوع 
نیز توجیه کردن بازیکنانش بر مبناى توانایى هاى آنان

 است.
دســتورات تاکتیکى و تکنیکى شفر بســیار ساده اما 
تأثیرگذار اســت. به عنوان نمونه بازى گرفتن از وریا 
غفورى در نقش هافبک راست در سیستم 4-4-1-1 
دوشنبه شب یکى از همین موضوعات است. غفورى به 

خوبى به حمله اضافه مى شود و با توان بدنى باال حضور 
مؤثــرى در محوطه جریمه حریفان دارد. اســتفاده از 
داریوش شجاعیان به عنوان هافبک دفاعى و در نقش 
تنظیم کننده آهنگ بازى از خــط دفاعى یکى دیگر 
از راهکارهاى شــفر بود. نمونه دیگر از توجیه مناسب 
بازیکنان توســط شــفر، امید نورافکن است. امید چه 
به عنوان مدافع و یا هافبــک چپ و همینطور هافبک 

دفاعى بسیار تأثیرگذار بازى مى کند.
اســتقالل در نبود روزبه چشــمى و مجید حسینى تا 
حدودى در مرکز خط دفاع ناهماهنگ است. منتظرى 
باتجربه و ســهرابیان جوان هنوز با نوع بازى یکدیگر 

آشنایى ندارند. زمان هایى که توپ به کناره ها مى رفت 
و ارسال مى شد صرف نظر از اینکه مدافعین استقالل در 
ضربات سر تا حدودى ضعیف بودند اما پوشش مدافعان 

کنارى استقالل نیز چندان مناسب نبود.
هیچ تیمى بدون ضعف نیســت و استقالل نیز به رغم 
نبود چندیــن بازیکن کلیدى اش همچنــان با برنامه 
بازى کــرد. بایــد در نظر گرفت بازى هــاى گروهى 
تمام شــد و فصل جدیدى در مرحله حذفى شــروع 
مى شود. اســتقالل باید نتایج این بازى ها را فراموش 
کند و از همین حاال خود را بــراى مرحله بعدى آماده 

کند. 

اولین گل تاریخ فوتبال که بین دو نیمه به ثمر رسید!  با برنامه به رغم نبود مهره ها

نصف جهان  هر چند بحث داشتن پیشنهاد از سپاهان 
به یکى از موضوعات تکرارى بازیکنان ســرخابى 
براى  بازار گرمى و  بستن قراردادى گران تر تبدیل 
شــده، اما برخى از آنان نیز براى فصل پیش رو در 
رادار این تیم اصفهانى قرار گرفته اند. پس از محسن 
مسلمان، «سرور جپاروف»  حاال نوبت به گلر جوان 
استقالل رسیده است.تمدید قرارداد با سید حسین 
حســینى براى استقالل به چالشــى تازه در نقل و 
انتقاالت تبدیل مى شود. حسینى که در فصل جارى 
چند مقطع را به عنوان دروازه بان اول استقالل سپرى 
کرد و همه دچار این تصور شدند که مهدى رحمتى 
باید براى فصل آینده تصمیــم تازه اى بگیرد، حاال 
انگار تصمیماتى در سر دارد که استقاللى ها را باید به 

فکر حفظ رحمتى بیاندازد.
حسین حسینى که احتماًال یکى از مردان «کارلوس 

کى روش» در جام جهانى روســیه است، دو راهى 
تازه اى براى خود ساخته که مسیر هیچکدام از آنها 
استقالل نیست. سپاهان یکى از گزینه هاى حسین 
حسینى اســت و البته راه دوم اروپاست. حسینى به 
بازى در اروپا فکر مى کند و مى خواهد تجربه هاى 
تازه اى داشته باشد، تجربه هایى که شاید در آینده 
بتواند او را به مرد شــماره یک تیم ملى تبدیل کند. 
حسینى براى سبقت گرفتن از علیرضا بیرانوند و براى 
بردن بازى از امیر عابدزاده و دیگران شاید بهترین راه 
را انتخاب کرده باشد. بازى در اروپا به خصوص اگر 
در لیگ و تیم خوبى باشد، مى تواند راه هاى تازه اى 
را براى حسین حسینى بگشاید. حسینى مى داند که 
اگر در این سن و با موقعیت حضور در فهرست جام 
جهانى فرصت بازى در اروپا را به دســت نیاورد، در 
آینده کارش ســخت تر خواهد شد. سپاهان هم اما 

گزینه جالب و یک چالش جدید براى اوست.
موضوع اینکه ســپاهان یکى از دو مقصد احتمالى 
حسینى براى فصل آتى است توسط نصف جهان 

پیگیرى شد.
بر اساس شنیده هاى ما ســپاهان در ابتدا به فکر 

تمدید قرارداد با «ابراهیم عالمه» گلر سورى خود 
با رقمى معقول اســت که محبوبیت خوبى هم در 
بین هواداران دارد و اگر این اتفاق نیافتد حسینى و 
فروزان گزینه هاى زردها و سرمربى جدیدشان براى 

فصل هجدهم است.

بى خیال گزارشگرى شو!

اول عالمه، دوم حسینى، سوم فروزان!

نصف جهان گفتن ندارد اما سطح مربیان خارجى، 
حتى مربیان درجه دوم و سوم اروپایى که به ایران 
آمده اند به مراتب از مربیان ایرانى باالتر است. اما 
مسئله اینجاست مربیان ایرانى به انتظار لحظاتى 
سر مى کنند که شــفر دالر روى دالر بگذارد، 
برانکو مطابق سلیقه شان تعویض نکند، قرارداد 
کى روش به خیالشان ایهام داشته باشد، یا بشنوند 
یک بطرى در چند فرسنگى اسکوچیچ بود. این 
مواقع کارشناسان محترم ایرانى، پیشکسوتان 
محترم پایتخت، کانون مربیان و فالسفه ایرانى، 
آهسته آهسته از پستو بیرون مى آیند و وا مصیبتا 
ســر مى دهند. اما این روزها که باشــگاه هاى 
ایرانى و فوتبال ملى سردمدار آسیا هستند خبرى 

از آنها نیست که نیست.

گر چه مصدومیت بازیکنان اتفاقى طبیعى به نظر 
مى رسد اما ماجراى مصدومیت مدافع استقالل با 
سایر فوتبالیســت ها متفاوت است. حسینى که در 
دیدار رفت مقابل العین در لیگ قهرمانان از ناحیه 
کف پا مصدوم شد هنوز شرایط بازگشت به میدان 
را پیدا نکرده تا حرف و حدیــث هاى زیادى درباره 
مصدومیت مدافع کلیدى آبى ها مطرح شود. بهترین 
شخصى که مى تواند درباره این مصدومیت صحبت 
کند دکتر نوروزى معاون پزشکى باشگاه استقالل 
است. او به  خبرگزارى «تســنیم» گفته: «یکى از 
نادرترین و کمیاب ترین مصدومیت عمر ورزشى ام 
را در مورد حسینى دیدم. او دچار پارگى عضله و نیام 
کف پا شده بود. کسانى که قوس پایشان بزرگ یا 
کوچک باشد، دچار این مشکل مى شوند. از حسینى 
MRI گرفته ایم و پارگى عضله او برطرف شده، اما باز 

هم باید تمرینات بدنى و قدرتى انجام دهد تا وقتى 
برگشت دوباره دچار مصدومیت نشود.»

چند روزى مى شود که از مرتضى تبریزى به عنوان گزینه استقاللى ها براى فصل بعد نام برده مى شود. 
کار به جایى رسید که حتى امیر قلعه نویى، سرمربى ذوب آهن هم درباره این موضوع صحبت کرد و گفت 

آبى ها چند ماه قبل و در نیم فصل هم دنبال جذب مرتضى بودند. 
تبریــزى در مصاحبه جدیدش بــا روزنامه «خبر ورزشــى»، بــه نوعى به اســتقاللى ها چراغ ســبز 
نشــان داده اما او بهتر از هر کســى مى داند کــه ذوب آهن به این راحتــى رضایتنامــه بازیکنانش  را 
صادر نمى کنــد. تبریزى گفته:«هر بازیکنى دوســت دارد در اســتقالل و پرســپولیس بــازى کند اما 
من فعــًال بــا ذوب آهــن قــرارداد دارم و بایــد دیــد در پایان فصــل چه شــرایطى ایجــاد خواهد 

شد.»

چراغ سبز تبریزى

گفتن ندارد اما...

مصدومیت هاى عجیب 
در استقالل

گزارشگر دیدار الهالل مقابل استقالل جواد خیابانى بود که مثل 
همیشه و همانطور که از او انتظار مى رفت، عملکرد پر اشتباهى 
داشت و در برخى موارد این اشتباهات نشان از کمبود اطالعات 
آقاى گزارشگر حتى در مقایسه با مخاطبین عادى فوتبال داشت.

 جواد خیابانى، چهره دوست داشــتنى براى مردم ماست و این 
موضوع در اتفاقات و حوادث اخیر کشــور مثل زلزله کرمانشاه 
شدت بیشترى پیدا کرد ولى چهره عمومى خوب خیابانى دلیل بر 

چشم پوشى از ضعف هایى که او در حرفه اش دارد نیست.
خیابانى در طول بازى اشتباهات زیادى در خواندن نام بازیکنان 
الهالل و حتى استقالل داشت و فکت هایى که در حین گزارش 

ارائه مى داد نشان از ناآگاهى او نسبت به فرمت و قوانین رقابت ها 
بود. او در ابتداى مسابقه و زمانى که فرشید باقرى با مصدومیت 
از بازى بیرون رفت بدون توجه و حتى اطالع از پست بازیکنان، 
یک روخوانى از فهرست نیمکت ذخیره هاى استقالل به عنوان 
گزینه هاى جانشینى وى انجام داد و در این میان حتى نام ارشیا 
بابازاده، گلر سوم آبى پوشان را هم آورد که نشان مى دهد خیابانى 

دروازه بان سوم استقالل را نمى شناسد.
 او در طول بازى «ِسرِور جپاروف» را بارها با نام َسرَور صدا زد که 
نشان مى دهد حتى یک بار هم نگارش انگلیسى نام او را ندیده 
است و حتى نگاهى به فهرست بازى که جلوى او گذاشته بودند 

هم نکرد.
 در زمان دیگرى از بازى وقتى هواداران اســتقالل خواهان به 
میدان آمدن على قربانى شــدند، خیابانى از او با نام على باقرى 
یاد کرد که چنیــن بازیکنى در جمع آبى پوشــان وجود ندارد و 
تنها باقرى استقالل فرشید است که او هم به دلیل مصدومیت 
تعویض شده بود. در مورد تلفظ درست نام بازیکنان الهالل که 
دیگر انتظارى از جواد خیابانى نمى رود و اشتباهات پرتعداد وى 
از جمله «بن شــارکى» خواندن نام «بن شــرقى» دیگر براى 

مخاطب عجیب نیست.
 آقاى گزارشگر در مورد قوانین مربوط به مسابقات هم اشتباهاتى 

داشت که اشاره به ترس بازیکنان یک کارته تا پایان رقابت ها از 
محرومیت از این دست بود، بدون اطالع از اینکه اخطار بازیکنان 
یک کارته در مرحله گروهى پاك خواهد شد و در مرحله حذفى 
محاسبه نمى شود، یا محاسبه تفاضل گل استقالل و العین براى 
اینکه مشخص شود کدام تیم باالتر قرار مى گیرد هم اشتباه دیگر 
خیابانى بود در حالى که قانون بازى مســتقیم در این رقابت ها 
اعمال مى شود و در هیچ حالتى تفاضل گل بین این دو تیم حکم 

برترى نداشت.
 سایت «آى اسپورت» در این زمینه به خیابانى یک توصیه کرده 
است: اینکه گزارشگرى چقدر به عنوان یک حرفه تخصصى در 
زندگى خیابانى مهم است و چقدر براى آن وقت مى گذارد مربوط 
به خودش اســت ولى خروج کار دقیقًا همان چیزى است که به 
مخاطب مربوط مى شــود، کما اینکه اگر مشغله باالى زندگى 
یک نفر تمرکز او را از شــغلى مثل گزارشــگرى منحرف کرده 
باشد نتیجه اش چیزى مى شــود که در بازى استقالل با الهالل 

مشاهده شد.
 خیابانى در محافــل مختلف از مشــغله هاى مختلفش غیر از 
گزارشگرى یاد کرده و همیشــه عنوان مى کند درآمد ناچیزى 
از گزارشــگرى دارد و هزینه زندگى وى از سایر کارهایى که به 
آن مشغول است تأمین مى شود و تنها عالقه به گزارشگرى او 
را در این حرفه نگه داشته اســت ولى وى بهتر است بداند کم 
اهمیت ترین حرفه خیابانى از نظر درآمد براى او شاید مهمترین 
حرفه اش باشد چرا که ارتباط مستقیمى با مخاطب میلیونى دارد 

و کیفیت کار او میزان احترامش به این تعداد مخاطب است.
 اگــر او انگیزه و حوصله ســابق را براى دنبال کــردن اخبار و 
اطالعات روز ندارد و یا اگر مشــغله هاى دیگر فرصت کافى در 
اختیارش قرار نمى دهد تا مقابل مخاطب امروزى با اطالعات باال 
و دسترسى کافى به اخبار روز عقب نماند، بهتر است میکروفن را 
به دست جوان ترهایى بسپارد که براى این جایگاه هم شایستگى 
دارند، هــم انگیزه و هم فرصــت کافى. قطعــًا در این صورت 
خیابانِى دوست داشتنى به دور از گزارشگرى هاى اعصاب خرد 
کن، دوست  داشــتنى خواهد ماند و لطمه اى به محبوبیت وى 

نخواهد زد.

السد قطر در آخرین بازى مرحله گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا مهمان پرسپولیس ایران بود و با نتیجه یک بر صفر مغلوب این 
تیم شــد. شکســت قطرى ها در این بازى به منزله از دست رفتن 
 C جایگاه آنها در صدر جدول و صعود بــه عنوان تیم دوم گروه

آسیا بود.
بى تردید جذاب ترین مهره تیم فوتبال السد در سال هاى اخیر، 
کاپیتان اسپانیایى این تیم و اسطوره باشگاه بارسلوناست. 
«ژاوى هرناندز» در دو فصل اخیر دو بار به عنوان کاپیتان 
تیم السد به ایران سفر کرده که از قضا در هر دو تجربه هم 
ناموفق بوده است. اولین حضور کاپیتان سابق بارسلونا 
در ورزشــگاه آزادى، روز نوزدهم بهمن سال 95 بود. 
دیدار حساس السد مقابل استقالل که در مرحله پلى 
آف ورود به دور گروهى لیگ قهرمانان برگزار شد و 
حکم مرگ و زندگى را براى دو تیم داشــت. در این 
بازى نفســگیر دو تیم در پایان وقت هاى قانونى و 
اضافى به تســاوى بدون گل رسیدند و سرانجام در 
ضربات تعیین کننده پنالتى، این استقالل میزبان بود 
که توانست حریف قدرتمند خود را شکست دهد و راهى 

دور گروهى شود.
حاال پس از یکســال و دو ماه، ژاوى بار دیگر با تیم السد راهى 
تهران شــد و مقابل دیگر قدرت فوتبال ایران صف آرایى کرد. 
دومین تجربه هم البته براى او چندان خوشــایند نبود و شکست 
حداقلى با نتیجه یک بر صفر، سرگروهى را نیز از چنگ تیم متمول 

قطرى درآورد.
 به جز نتیجه بازى ها، آنچه در هر دو بازى براى السد و ژاوى یکسان 
بود، فرم خوب این تیم و کاپیتان اســپانیایى آن بود. السدى ها هم 
مقابل استقالل و هم در برابر پرسپولیس نمایش خوبى داشتند و در 
حد و اندازه اى بودند که بتوان آنها را شایسته کسب امتیاز در تهران 
دانست. تنها تفاوت محسوســى که از تصاویر ثبت شده از ژاوى در 
این دو بازى دیده مى شود، اختالف رنگ لباس این بازیکن است 
که با پیراهن سفید در مقابل اســتقالل و با لباس سیاه در مقابل 

پرسپولیس قرار گرفت.

2 باخت ژاوى در تهران

غفورى در نقش هافبک راست در سیستم 4-4-1-1
دوشنبه شب یکى از همین موضوعات است. غفورى به 

حدودى در مرکز خط دفاع ناهماهن
باتجربه و ســهرابیان جوان هنوز ب

السد قطر در آخرین بازى مرحله گروهى
آسیا مهمان پرسپولیس ایران بود و با نتی
تیم شــد. شکســت قطرى ها در این
جایگاه آنها در صدر جدول و صعود

آسیا بود.
بى تردید جذاب ترین مهره تیم فو
کاپیتان اسپانیایى این تیم و اس
«ژاوى هرناندز» در دو فصل
تیم السد به ایران سفر کردهک
ناموفق بوده است. اولین ح
در ورزشــگاه آزادى، روز
دیدار حساس السد مقابل
آف ورود به دور گروهى
ب حکم مرگ و زندگى را
بازى نفســگیر دو تیم
اضافى به تســاوى بدو
ضربات تعیین کننده پنالت
که توانست حریف قدرتمند

دور گروهىشود.
حاال پس از یکســال و دو ماه، ژاوى
تهران شــد و مقابل دیگر قدرت فو
دومین تجربه هم البته براى او چندان
حداقلى با نتیجه یک بر صفر، سرگروه

قطرى درآورد.
باز  بهجز نتیجه بازى ها، آنچه در هر دو
ببببببببببببود، فرم خوب این تیم و کاپیتان اســپا
مممممممممممقابل استقالل و هم در برابر پرسپولیس
حد و اندازه اى بودند که بتوان آنها را شا
دانست. تنها تفاوت محسوســى که از
بازى دیده مى شود، اختالف ر این دو
که با پیراهن سفید در مقابل اســتقال

پرسپولیس قرار گرفت.

2 باخت ژاو
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هواداران سپاهان 
در انتظار سورپرایز بزرگ

نصــف جهان همــان گونه که در گزارشــى که 
هفته گذشــته در نصف جهان منتشر کردیم، 
شــمارش معکوس براى بازگشت امیر قلعه 
نویى به سپاهان آغاز شــده است و کم کم 
باید خود را براى یک جابه جایى بزرگ در 
فوتبال اصفهان آمــاده کنیم. موضوعى 
که هواداران سپاهان نیز بارها آن را به 
عنوان یک مطالبه در سکوهاى نقش 

جهان فریاد زده اند.
ذوب آهــن اصفهان در ابتــداى فصل 
هفدهم تصمیم گرفت کادر فنى خود را تغییر 
دهد. از این رو به همکارى با مجتبى حســینى 
پایان داد و ســراغ پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر 
فوتبال ایران رفت. امیر قلعه نویى نیز که خاطرات خوبى 
را از حضور در اصفهان با سپاهان داشت تصمیم گرفت 
به این شــهر برود و هدایت ذوب آهن را بر عهده گیرد. 
تیمى که در بازى هاى ابتدایى هرگز نتوانست انتظارات 
را برآورده کند تا حتى شــایعه اخراج قلعــه نویى نیز به 
گوش برسد. (در گزارشى به این موضوع اشاره کردیم که 
هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن مصوبه اخراج قلعه نویى 
را هم تصویب کرد ولى مدیرعامل شــرکت شستا مانع 
این کار شد) اما شــرایط به سمت و سویى رفت که او به 
کارش ادامه دهد و شرایط این تیم را هفته به هفته بهتر 

کند.
ذوب آهن در پایان هفته بیست و هشتم رقابت هاى لیگ 
برتر با 49 امتیاز در رده ســوم جدول قرار گرفته است تا 
یکى از شانس هاى مسلم کسب جواز حضور در رقابت 
هاى فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا لقب بگیرد. با این 
حال  شــاید مدیران ذوب آهن تصور مى کردند با آمدن 
قلعه نویى مــى توانند بار دیگر یکــى از جام هاى لیگ 
برتر و یا حذفى را باالى ســر بگیرند. اتفاقى که با توجه 
به قهرمانى پرســپولیس در رقابت هــاى لیگ و صعود 
استقالل و خونه به خونه بابل به فینال جام حذفى، عمًال 

غیر ممکن شد.
از طرفى شــرایط بغرنج ســپاهان اصفهان با «زالتکو 
کرانچار» و منصور ابراهیــم زاده همچنان ادامه دارد تا 
زردپوشــان به جاى رقابت همیشــگى براى قهرمانى، 
در کــورس پاییــن جــدول بــراى نیافتــادن تالش

کنند. 
وضعیت نامطلوبى که صداى اعتــراض هواداران را به 
همراه داشته اســت تا مدیران باشگاه ســپاهان قول و 
قرارهاى زیادى براى موفقیت ایــن تیم در فصل آینده 
بدهند. تیمى که هنوز تکلیف ســرمربى اش مشخص 
نیست اما بازیکنانى همچون محسن مسلمان و «سرور 
جپاروف» را در لیست خرید خود قرار داده است که در نوع 

خود عجیب به نظر مى رسد.
لیســت خریدى که نزدیک به بازیکنــان مورد عالقه 
امیر قلعه نویى اســت تا بســیارى تصور کنند سرمربى 
فصل آینده ســپاهان اصفهان نیز وى خواهد بود. قلعه 
نویى که پیش از این دوبار توانســته اســت زردپوشان 
اصفهان را به مقام نخست رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
برســاند پالس هایى را از اطرافیان مدیریت شــرکت 
فوالد مبارکه و مقامات ارشــد این کارخانــه به عنوان 
صاحب باشــگاه ســپاهان دریافت کرده است تا فصل 
آینــده روى نیمکت این تیم بنشــیند. با وجــود اینکه 
ســرمربى فعلى ذوب آهن هرگونه مذاکــره با مدیران 
ســپاهان را تکذیب کرده اســت. به هر تقدیر او که در 
مصاحبه هاى اخیرش نیز اعالم کرده آرزوى هر مربى 
ایرانى سرمربیگرى سپاهان اســت، خیلى از کار کردن 
در ذوب آهن رضایــت ندارد، چرا کــه در این تیم همه 
پازل ها به ویژه آیتم تماشــاگر و هــوادار وجود ندارد و 
ژنرال دوســت دارد ماجراجویى هایــش را در تیمى پر 
هوادار ادامه دهد. پس از پایان لیگ، به احتمال زیاد عقد 
قرارداد با امیر قلعه نویى اولین ســورپرایز شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان براى هواداران دو آتیشه سپاهان خواهد

 بود.

در شرایطى که بعد از باخت السد مقابل پرسپولیس با گل به خودى، 
این ادعاى فوق العاده غیرمنطقى مطرح شد که مدافع ایرانى السد 
عمداً دروازه خودشــان را باز کرده تا تیم کشورش برنده بازى شود، 
تحلیل روزنامه «استاد الدوحه» قطر نشان مى دهد که آنها برخالف 
تعدادى از هموطنان عزیز ما اهل داســتان سازى و سناریو نوشتن 
نیستند.  خبرگزارى ایسنا از قول این روزنامه قطرى مقصران شکست 
دیشب الســد را معرفى کرده و نوشته:«ژاوى و بونجاح چند فرصت 
خوب گلزنى داشتند که آنها را از  دست دادند تا جایى که اگر از آنها به 
خوبى استفاده مى کردند السد به عنوان صدرنشین به دور بعد راه پیدا 
مى کرد.» استاد الدوحه البته به این نکته هم اشاره کرده که گل به 
خودى مرتضى باعث شد که السد شوکه شود اما همانطور که دیدید 

آنها مدافع ایرانى شان را تنها مقصر باخت معرفى نکرده اند.

اتفاق قابل توجه در تمرین تراکتورسازى براى 
ماه هاى گذشته حضور مربى دروازه بان ها به 

صورت همزمان در این تیم است.
باشگاه تراکتورسازى در کنار ناکامى هایى که 
به دست آورده، دستخوش اتفاقات عجیب و 
غریبى نیز مى شود. یکى از این اتفاقات حضور 
دو مربى گلرها در تمرینات تیم تبریزى است.

ماجرا از این قرار است که «ژوزه مندز» مربى 
دروازه بان هاى برزیلى کــه در زمان یحیى 
گل محمدى بــه کادرفنى اضافه شــد، تنها 
فردى است که بعد از جدایى او تراکتور را ترك 
نکرد. مندز که واسطه اصلى حضور «ژوردى 

آلمیدا» دروازه بان برزیلى در تراکتورسازى هم 
بود، با وجود حضور «ارطغرل ساغالم» پاى 
قراردادش ماند و بــه کارش ادامه داد.این در 
حالى است که ساغالم هم یک مربى دروازه 
بان هاى ترك تبار همراه خود به ایران آورد تا 
تراکتور تنها تیمى باشد که با دو مربى دروازه 

بان ها کارش را جلو مى برد.
گفته مى شــود ارتباط نزدیک مندز با آلمیدا 
سبب شده تا ســاغالم تصمیم به استفاده از 
حضور او و دســتیار ترکیــه اى اش به طور 
همزمان بگیرد اما به هر حــال این اتفاق در 

هیچ تیم دیگرى روى نمى دهد.

مرتضى به تنهایى مقصر نبود تیمى با 2 مربى گلرها!

 پرسپولیس با گل به خودى مرتضى 
پورعلى گنجى موفق شــد با برترى 
یک بر صفر مقابل السد ضمن کسب 
عنوان اولى در گروه C انتقام شکست 
3 بر یک در بازى رفــت را از نماینده 
قطر بگیرد. پرسپولیســى ها در بازى 
رفت با درخشــش «بغداد بونجاح» 
شکست تلخى را تجربه کردند اما آنها 
در بازى برگشــت خوش شانس نیز

 بودند.
السد بعد از باخت نیمه اول، 45 دقیقه 
دوم را بــا حمالت دامنه دار و فشــار 

مضاعفى آغاز کردند و فرصت هاى 
زیادى را روى دروازه علیرضا بیرانوند 
ایجاد کردند. انصافًا پرسپولیسى ها در 
چند صحنه خوش شــانس بودند که 
مهاجمان السد موفق به گلزنى نشدند. 
اوج این خوش شانســى به فرصت 
طالیى السد باز مى گردد که بونجاح 
آن را از دســت داد. ایــن بازیکــن 
الجزایرى با حــرکات تکنیکى خود 
مدافعــان پرســپولیس را یکى پس 
از دیگرى از پیش رو برداشــت و در 
نهایت در حالى کــه بیرانوند را مقابل 

خود داشــت، ضربه او روى تیر افقى 
دروازه نشست.

 شــاگردان «برانکــو ایوانکوویچ» 
ثبــت  بــه  موفــق  حالــى  در 
پنجمیــن کلیــن شــیت آســیایى 
خــود شــدند کــه در ایــن دیدار 
مى توانســتند دروازه خود را باز شده 
ببینند اما انگار خدا پرسپولیســى ها 
را دوســت داشــت و هیچ توپى راه 
بــه دروازه بیرانونــد پیــدا نکرد تا 
سرخپوشان به عنوان تیم اول به دور 

بعد صعود کنند.

در شرایطى که هنوز تکلیف 
ادامــه همــکارى مهدى 
طارمى با الغرافه مشخص 
نشــده و معلوم نیست این 
بازیکن فصــل آینده در کدام 
تیم بازى مى کند، رسانه ها شانس 
ماندن او در این تیم را زیاد دانســته اند.مهدى 
براى ســال دوم قراردادش پیشنهاد یک 
میلیون  و  200 هزار دالرى (بیش از پنج 
میلیارد تومان) از الغرافه دارد و این 
در حالى است که اگر بخواهد به تیم 
دیگرى برود، باید دو میلیون دالر به 
الغرافه بابت رضایتنامه بدهد. در حال 
حاضر یک میلیون و  200  هزار دالر، 
باالترین پیشــنهاد مالى است که به 
طارمى ارائه شده و بعید است تیمى پیدا 
شود که ضمن دادن این رقم به شخص 
طارمــى، حاضر باشــد دو میلیون هم 
بابت رضایتنامه او به الغرافه پرداخت 
کند. مگر آنکه مهاجم تیم ملى آنقدر 
در   جام جهانى خوش بدرخشــد که 
باشگاهى پیشنهادى چند میلیون 
دالرى بــه او بدهد و طارمى قید 

حضور در الغرافه را بزند.

خطرى که از 
بیخ گوش 

پرسپولیس 
گذشت

فدراســیون فوتبال تصمیم دارد شرایط سختى را براى 
حضور تیم ها در لیگ برتر لحاظ کند.

 «باشگاه هاى بدهکار با آبروى لیگ برتر بازى کرده اند... 
هر چه به هفته هاى پایانى لیگ برتر نزدیک  مى شویم، 
بیشتر تن و بدنمان مى لرزد که مبادا یکى از این تیم ها به 
دلیل بحران مالى و بى پولى کنار بکشد» این تازه ترین 
حرف هاى یک مقام ارشــد فدراســیون فوتبال است 
که از طــرح کاهش تعداد تیم هاى لیــگ برتر حمایت 
مى کند. طبق گفته مهدى تاج و مطابق توافق فدراسیون 
فوتبال و کنفدراســیون فوتبال آســیا، تمام تیم هاى 
آماتورى و بدهکار در فصل نوزدهــم لیگ برتر از دور 
این رقابت ها کنار گذاشته مى شوند. این قانون را مهدى 
تاج در هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال مصوب کرده و 
گفته حتى به قیمت هشت تیمى شدن لیگ برتر، اجازه 
نمى دهد تیم هاى بدهکار، ورشکســته و آماتور در این 
رقابت ها شرکت کنند اما حاال در روزهاى پایانى فصل 
هفدهم لیگ برتر این احتمال قوت گرفته که شــاید در 
لیگ هجدهم نیز تعداد تیم هاى حاضــر در لیگ برتر 

کاهش داشته باشد. 
برابر با شنیده هاى ما، فدراسیون فوتبال در حال تدوین 
آیین نامه جدیدى اســت و قصد دارد معیارهاى تازه اى 
براى شــرکت در لیگ برتر تعیین کند. قرار شــده به 
باشــگاه ها اعالم شود اگر شرایط شــان با این معیارها 
ســازگار نیســت، به جاى لیگ برتر در لیگ آزادگان 
شرکت کنند. داشــتن زمین اختصاصى، برخوردارى از 
تشکیالت و ســاختار حرفه اى، نداشتن بدهى، تأمین و 
تضمین حداقل 70 درصد بودجه حضور در رقابت ها در 
همان آغاز فصل، داشتن حامى مالى و... از پارامترهایى 
است که فدراسیون فوتبال براى صدور مجوز حرفه اى 

مد نظر دارد.
به گفته یک منبع آگاه پرســپولیس، ســایپا، استقالل، 
ذوب آهن، ســپاهان، فوالد خوزســتان، نفت آبادان، 
تراکتورسازى، گسترش فوالد و پیکان ده تیمى هستند 

که مشــکلى براى حضور در لیگ برتر ندارند اما شش 
تیم پدیده، ســیاه جامگان، نفت، اســتقالل خوزستان، 
ســپیدرود و پارس جنوبى نیاز به استانداردسازى برخى 
ابزارشان دارند. البته در این میان، سقوط سیاه جامگان 
به لیگ آزادگان قطعى شده و از بین استقالل خوزستان 
و نفت تهران یکى ســقوط مى کند. گویا فدراســیون 
مى خواهد یک فصل زودتر از لیگ نوزدهم به استقبال 
حرفه اى ســازى کامل لیگ برتر برود. با این حســاب 
احتمال دارد لیــگ هجدهم با حضــور 14 تیم برگزار 
شود. البته در صورتى که دو باشــگاه بدهکار که یکى 
از آنها احتمال انحاللش هم وجــود دارد، از لیگ برتر 
کنار گذاشته شــوند، شاید فدراســیون لیگ 16 تیمى 
را حفظ کند و دو تیــم اضافى از لیــگ آزادگان که از 
معیارهاى حضور در لیگ برتر برخوردارند را وارد بازى ها 

کند.
یکى از نزدیکان فدراســیون فوتبال به «خبرورزشى» 
گفت: «فعًال همه چیز در حد حرف است. اول فدراسیون 
باید معیارها را تعریف کند. مرحله بعدى ایســتادگى بر 
سر مواضع است یعنى اگر شرایط تیمى در لیگ برتر با 
معیارهاى حرفه اى تطابق نداشت، بدون واهمه از نامه 
اســتاندار و دخالت نماینده مجلس، آن تیم از لیگ برتر 
حذف شــود. در این صورت مى توان از میان تیم هاى 
حاضر در لیگ آزادگان، تیمى که ســاختار و امکاناتش 
به معیارهاى حضور در لیگ برتر مى خورد را جایگزین 
کرد. چه بخواهیم و چــه نخواهیم طبق وعده اى که به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دادیم، تیم هاى آماتور و بدهکار 
در لیگ نوزدهم حضور نخواهند داشــت و بد نیست در 
لیگ هجدهم با حذف حداقل دو تیم بدهکار و ورشکسته 
که هر هفته احتمال انحالل آنها وجود دارد، هشدار الزم 
را به ســایر تیم هایى که حل مشکالت شــان را جدى 

نگرفته اند، بدهیم.»
آیا واقعًا این اتفاق رخ مى دهد؟ آیا تهدید حذف تیم هاى 

آماتور از مرحله حرف و شعار فراتر مى رود؟!

تیم هایى که نمى ترسند!

نصف جهان   استقالل و پرسپولیس براى اولین بار در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا از سال 2003 
هر دو به عنوان تیم صدرنشین به مرحله بعد صعود کردند. دو شب پیش یکى از شب هاى 
رؤیایى فوتبال ایران بود. شبى که دو تیم ایران در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفتند و هواداران 
هر دو تیم با فراغ بال و خیالى راحت از بازى تیم هاى شان لذت مى بردند. شاگردان برانکو و 
شفر هر دو صعودشان را به مرحله بعد قطعى کرده بودند و براى دست یافتن به قرعه بهتر براى 
بازى مرحله بعد تالش مى کردند. عالوه بر اینکه هر دو تیم استقالل و پرسپولیس صعودشان 

را قطعى کردند شانس صدرنشینى هم داشتند و به آن دست پیدا کردند.
بعد از برد شیرین پرسپولیس مقابل السد این تیم توانست باالتر از حریفانش در صدر جدول 
تکیه بزند. در آن سو هم استقالل در یک بازى آسان در مقابل حریفى که در بازى هاى قبلى 
نشان داده بود حرف چندانى براى گفتن ندارد صدرنشینى را جشن گرفت. این اولین بار است 
که این اتفاق همزمان براى دو نماینده ایران رخ مى دهد. پیش از این فقط در دو سال یکى 
از دو تیم استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا صدرنشین بوده اند. در سال 2009 
پرسپولیس صدرنشین گروهش شد و در آن سال اســتقالل در گروه خود آخر شد و موفق 
به صعود نشد. در سال 2013 هم استقالل صدرنشین شد و در آن سال پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور نداشت. براى اولین بار امسال هم پرسپولیس و هم استقالل صدرنشین 
گروه هاى خود شدند تا در سال جام جهانى نماینده هاى ایران روزهاى بسیار خوبى را بگذرانند 

و در آسیا قدرتشان را به رخ حریفان بکشند.

باالخره هر 2 با هم صعود کردند

چه عجب!

در انتظ
نصــف جهان همــ
هفته گذشــته د
شــمارش معک
نونویى به سپاها
باید خود را بر
فوتبال اصف
که هوادار
عععععععنوان یک
جهان فری

ذوب آهــن
هفدهم تصمیم
ه دهد. از این رو به
پایان داد و ســراغ پرافتخ
فوتبال ایران رفت. امیر قلع
در اصفهان با س را از حضور
به این شــهر برود و هدایت
تیمىیمى که در بازى هاى ابتد
را برآورآورده کند تا حتى شــا
گوش برسدسد. (در گزارشى به
هیئت مدیره باشه باشگاه ذوب
را هم تصویب کردرد ولى مد
این کار شد) اما شــرایطرایط به
کارش ادامه دهد و شرایطط

کند.
ذوب آهن در پایان هفته بیس
در رده ســ 9برتر با 49 امتیاز
یکى از شانس هاى مسلم
هاى فصل آینده لیگ قهر
حال  شــاید مدیران ذوب
د قلعه نویى مــى توانند بار
برتر و یا حذفى را باالى سـ
به قهرمانى پرســپولیس د
استقالل و خونه به خونه با

 مى کردند السد به عنوان صدرنشینبه دور بعد راه پیدا 
اشاره کرده که گل به  نکته هم الدوحه البته به این تاد
ى باعث شد که السد شوکه شود اما همانطور که دیدید 

نى شان را تنها مقصر باخت معرفى نکرده اند.

ددددددددر شرایطى که هنو
ادامــه همــکارى
م با الغرافه طارمى
نشــده و معلوم نیس
بازیکن فصــل آینده
ه تیم بازى مى کند، رسانه
ماندن او در این تیم را زیاد دانســته اند
ررربربرربربربربربربربربببربراى ســال دوم قراردادش پیشن

200 هزار دالرى (بیش 0میلیون  و 
میلیارد تومان) از الغرافه دا
در حالىاست که اگر بخواه
دیگرى برود، باید دو میلیون
الغرافه بابت رضایتنامه بدهد
حاضر یک میلیون و  200 ه
باالترین پیشــنهاد مالى اس
طارمى ارائه شده و بعید است ت
شود که ضمن دادن این رقم به
طارمــى، حاضر باشــد دو میل
بابت رضایتنامه او به الغرافه
کند. مگر آنکه مهاجم تیم م

در   جام جهانى خوش بدرخش
باشگاهى پیشنهادى چند
دالرى بــه او بدهد و طا
حضور در الغرافه را بزند

3یا از سال 2003
کى از شب هاى 
فتند و هواداران 
گردان برانکو و

قرعه بهتر براى 
سصعودشان 

در صدر جدول 
ازى هاى قبلى 
ن اولین بار است 
ر دو سال یکى 
9 در سال 2009
خر شد و موفق 
ولیس در لیگ 
اللصدرنشین 
وبىرا بگذرانند 

پیشنهاد 5میلیاردى به طارمى
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رژیم غذایى از عوامل اصلى مؤثر در شرایط سالمت جسمانى و روانى بدن انسان است. در حقیقت، 
غذا داراى تأثیر بیوشیمیایى بر خلق و خو و انعطاف پذیرى انسان است.

مصرف مــواد غذایى کامل که ســطوح قند خــون را پایدار نگه مــى دارند و درشــت مغذى ها و 
ریزمغذى ها را در اختیار بدن قرار مــى دهند، در پایدارى خلق و خو نقش چشــمگیرى دارد. براى 
کســب آرامش مى توانید مصرف مواد غذایى که در ادامه به آنها اشــاره مى شــود را مد نظر قرار 

دهید.
 به میــزان فــراوان پروتئین هاى گیاهــى، به ویژه انــواع مختلــف لوبیاها را مصــرف کنید.

 لوبیاها منبع خوبى براى فیبر و آنتى اکســیدان ها هستند که دو مبارز عالى در برابر التهاب محسوب 
مى شوند.

 غذاهاى سرشــار از منیزیم مصرف کنید: مواد غذایى مانند بادام، اسفناج، بادام هندى، دانه هاى 
کدو تنبل  و آووکادو از گزینه هاى خوب در این زمینه هســتند. منیزیم بــراى بیش از 300 واکنش 
بیوشیمیایى در بدن انسان ضرورى است که عملکردهاى متابولیک، از جمله التهاب نیز در میان آنها 

قرار دارند.
 ویتامین هاى خانواده B را مصرف کنید. شواهد قوى از پیوند بین اضطراب و کمبود ویتامین هاى

B، به ویژه B12 و B9 (فوالت) وجود دارند. از منابع غذایى خوب براى ویتامین B12 مى توان به 
جگر و قلوه و ماهى خالمخالى اشاره کرد. از منابع خوب براى فوالت نیز مى توان به اسفناج، مارچوبه، 
عدس و جگر اشاره کرد. در صورت نیاز مى توانید مصرف مکمل هاى ویتامین B را نیز مد نظر قرار 

دهید.
 مصرف کربوهیدرات هاى پاالیش شــده را کاهــش دهید. کربوهیدرات هاى پاالیش شــده، 
مى توانند انســان را با یک چرخــه معیوب افزایش اضطراب به واســطه افزایــش و کاهش هاى

ســریع و ناگهانى قند خون مواجه ســازند. براى برطرف کردن هوس هاى قنــدى خود مى توانید 
مصرف شــکالت تلخ را امتحان کنید. مصرف شــکالت تلخ، موجب ترشــح اندکى ســروتونین

مى شــود، اما مقدار آن به اندازه اى نیســت که موجب افزایش ســریع و ناگهانى قند خون و پیرو 
آن افت ناگهانى شــود. افزون بر این، آنتى اکسیدان هاى موجود در شــکالت تلخ با التهاب مبارزه 

مى کنند.
مصرف کربوهیدارت هاى با کیفیت باال از جمله برنج قهوه اى، سیب زمینى و کدو مسما را در برنامه 
غذایى خود جاى دهید. تنوع فیبــر مصرفى به جمعیت باکتریایــى روده در مدیریت هورمون هاى 

استرس کورتیزول و کورتیزون کمک مى کند.

آزیتا آذر کیوان، فوق تخصص بیمارى هاى خونى سن اهداى 
خون را 18 تا 60 سالگى و وزن مناسب را حداقل 50 کیلوگرم 
عنوان و در خصوص مقدمات اهداى خون بیان کرد: پزشک 
در سازمان انتقال خون، تمام شرایط بیمار را در نظر مى گیرد و 
اگر فرد فشار خون باال یا سابقه جراحى دارد یا مبتال به دیابت 
است، شاید مجاز به اهداى خون نباشد. وى ادامه داد: پزشک، 

هموگلوبین بیمار را چک مى کند و اگــر عدد آن از 12 
کمتر باشد، نمى تواند خون اهدا کند. 

وى افزود: این افراد نباید در 24 ســاعت گذشــته 
خدمات دندانپزشکى دریافت کرده باشند و اگر فرد، 
آندوســکوپى انجام داده یا تزریق داشته که 

به این وســیله میکروب از طریق پوســت 
وارد جریان خون شده باشد، باید به پزشک 

یاد آورى کند تا اهداى خون موجب 

ایجاد مشکل نشود.
وى با بیان اینکه به کســى که ســابقه تشکیل 
لخته خون دارد، وارفارین داده مى شــود، افزود: 
وارفارین موجب کاهش یکســرى فاکتورهاى 
انعقادى مى شــود ، بنابراین ایــن افراد،مجاز به 

اهداى خون نیست . 
این فوق تخصص بیمارى هاى خونى بیان کرد: از افراد مبتال 
به تاالسمى مینور معموًال خون نمى گیرند و این افراد معموًال 
هموگلوبین خونشان یک تا 1/5 گرم در دســى لیتر از افراد 

عادى کمتر است . 
آذرکیوان دربــاره چگونگى اهداى خون توســط افراد مبتال 
به مشکالت گوارشــى نیز اظهار کرد: بستگى به وضعیت و 
مشکل گوارشى شــان دارد؛ اگر فرد سوزش سر دل مختصر 
دارد و دارو مصرف نمى کند، شــاید بتواند خون اهدا کند، اما 
کسى که کولیت زخمى یا ســندروم روده تحریک پذیر دارد 
و دارو مصرف مى کنــد، نمى تواند خون

 اهدا کند. 
وى در پاسخ به این پرسش که چه 
افرادى مجاز به اهداى خون نیستند، 
گفت: افرادى که دیابت وابســته به 

انســولین،  بیمارى قلبى 
- عروقى، ســابقه ســکته و 

Cو B تشنج دارند، به هپاتیت

مبتال هســتند و در یکسال گذشته 
سابقه ســفر به مناطق ماالریا خیز را 
ذکر مى کنند، مناسب اهداى خون 
نیستند. وى افزود: همچنین افراد 
مبتال به ایدز و کســانى که روابط 

جنسى مشــکوك داشــته اند، افرادى که تاتو و 
خالکوبى کرده اند و مبتالیان به هموفیلى و اختالالت انعقادى 

منع دائمى براى اهداى خون دارند. 

یک متخصص ارتوپدى گفت: بیمارى ُشلى مفاصل، یک بیمارى ژنتیکى 
است که در آن نقص در یک ژن خاص که توســط پدر و مادر به فرزندان 

منتقل مى شود، نقش اساسى دارد.
یاسر نژادى، جراح و متخصص ارتوپدى در خصوص بیمارى نرمى 
مفاصل توضیح داد: واژه نرمى مفصل به خودى خود بیمارى تلقى 
نمى شود و به دلیل قابلیت انعطاف بیش از حد مفصل به این نام 
خوانده مى شود که مى توان به جاى استفاده از آن، عبارت «شلى 

لیگامانى» را به کار برد.
وى گفت: بیمارى شــلى مفاصل یک بیمارى ژنتیکى به شمار 
مى رود و در این بیمارى، نقص در یک ژن خاص که توسط پدر و 

مادر به فرزندان انتقال پیدا مى کند، نقش اساسى دارد. 
وى ادامه داد: ایــن ژن ها کالژن هایى تولید مى کننــد که باعث قوام 
و استحکام و چســبندگى بافت هاى همبند مى شــوند؛ نرمى استخوان 
یا «استئوماالســى» معموًال به دلیــل نقص جذب یا تغذیــه ویتامین 

D بروز مى کند و با مصرف کلســیم و ویتامین D بــه مرور زمان برطرف 
خواهد شد.

وى خاطرنشــان کرد: آزمایش خاصى نشــان دهنده نرمى مفصل نیست 
و تنها در معاینات پزشــکى که در آن دامنه حــرکات برخى مفاصل چک 
مى شود، قابل تشخیص است؛ یعنى پزشک ارتوپد، مفاصلى مانند انگشتان 
دســت و آرنج و... را معاینه کــرده و از آنجا که دامنــه حرکت مفاصل به 
صورت طبیعى در محدوده مشــخص و معینى اســت، افزایش در دامنه 
حرکــت طبیعى مفصل، نشــان دهنــده ُشــلى لیگامانــى و بالطبع آن 
ُشــلى مفصل اســت کــه در حیطــه کار متخصــص ارتوپــدى قرار 

دارد.
نژادى در پایان گفت: باید توجه داشت ورزش هایى مثل آب درمانى و شنا 
مى توانند به تقویت عضالت و لیگمان ها کمک بسزایى کند؛ همچنین این 
ورزش ها به افراد کمک مى کند تا از ابتال به آرتروز زودرس در مفاصل زانو و 

ستون فقرات و شانه جلوگیرى کنند.

آکنه صــورت یــک پدیده شــایع بین انســان ها 
با شــدت کم و زیاد اســت. در برخى افراد تنها چند

 لکه کوچــک در دوران بلوغ اســت، امــا در برخى 
دیگر غالبًا یک مشــکل مزمن تا ســالیان ســال

ادامه دارد.
جوش هاى صــورت یکى از مزاحــم ترین و وقت 
نشناس ترین چیزهایى هستند که ما را آزار مى دهند، 
اما با دانستن علت و درمان هاى مناسب این بخش، به 

راحتى مى توان آنها را برطرف کرد.
درمان آکنه صورت نیازمند حوصله، تشخیص علت 

و صرف هزینه هاى ســنگین اســت، افزون بر آکنه 
جوشــگاه هاى به جاى مانده از آکنه ها نیز مى توانند 
سبب آسیب رســاندن به ظاهر صورت و بروز ضعف 

اعتماد به نفس در افراد شوند.
جوش صورت به دلیل هاى مختلفى ایجاد مى شود، اما 
بیمارى و آسیب برخى از اعضاى بدن، رعایت نکردن 
بهداشت شخصى، داشــتن استرس و اضطراب، کم 
خوابى و دیرخوابى، کم آبى بدن، یبوســت، خوردن 
مواد غذایى ناسالم و سرشار از چربى، همگى مى تواند 

سبب آکنه و جوش صورت در افراد شود. 

چرا باید موز سیاه شده 
بخوریم

موز عالوه بر خوشمزه بودن، فواید سالمتى زیادى دارد 
مخصوصاً موزهاى سیاه شده.

در ادامه دالیل اینکه چرا خوردن موز ســیاه شده مفید 
است را بخوانید.

پیشگیرى از سرطان
محققان دریافته اند لکه هاى سیاه روى موز هاى رسیده، 
حاوى فاکتور نکروز تومور هستند که یکى از مهمترین 
پروتئین هایى است که با رشد سلول هاى سرطانى مبارزه 

مى کند.
آنها با کشتن سلول ها، مانع از انتشارشان در بدن مى شوند. 
موز ها به عالوه حاوى سطح زیادى فیبر نیز هستند. هر 
دوى این فاکتور ها به جلوگیرى و درمان سرطان کمک 

مى کنند.

کنترل فشار خون
پتاســیم ماده اى معدنى اســت که براى سالمت قلب 
ضرورى اســت، اما با وجود این، خیلى ها به اندازه کافى 

مصرف این ماده را در غذاهاى شان ندارند.
موز سرشار از پتاسیم اســت و هر موز در اندازه متوسط 
حاوى 9 تا 10 درصد پتاسیم مورد نیاز روزانه است. پتاسیم 
موجود در موز، فشار خون را تنظیم مى کند و از حمالت 

قلبى جلوگیرى مى کند.

انرژى زا
روز پر مشــغله اى در پیش رو دارید؟ پــس روزتان را با 
ورزش شــروع کنید و یک عدد موز بخورید. موز حاوى 
مواد مغذى مهمى اســت که باعث تقویت ذهن و بدن 

مى شود.
این میــوه در بردارنده آب، کربوهیــدرات و مقدار کمى 
پروتئین است. پتاسیم موجود در موز، از گرفتگى عضالت 

در طول تمرین جلوگیرى مى کند.

درمان سوزش معده
اگر مشکل سوزش معده دارید، قبل از اینکه سراغ جعبه 

دارو ها بروید، چرا یک راه حل خوشمزه و طبیعى را در نظر 
نمى گیرید؟ موز بهترین درمان براى سوزش معده است.

این میوه با افزایش ســطح PH محتویات اسید معده را 
کاهش داده و سوزش معده را درمان مى کند.

وقتى ســطح PH باال باشد، سطح اســید کاهش پیدا 
مى کند. نیترات پتاســیم موجود در موز هاى نرسیده نیز 

درد ناشى از سوزش معده را کاهش مى دهند.

کاهش افسردگى
«تریپتوفان آمینو» اســید موجود در موز است که باعث 
پاالیش ذهن و تقویت روحیه مى شود. تحقیقات نشان 
داده اســت که این میوه با تغییر تریپتوفــان با ترکیب 
ویتامین هاى B هورمون شادى سروتونین تولید مى کند 

و در نتیجه با افســردگى مبارزه مى کند و 
حس خوب در فرد ایجاد مى کند.

فواید گوارشى
موز عالوه بــر ویتامین ها و مواد معدنــى، حاوى مقدار 
زیادى فیبر هاى رژیمى نیز هست. فیبر براى باال بردن 

سرعت فرآیند گوارشى ضرورى است.
موز منبع پکتین اســت. پکتین نوعى فیبر اســت که 

باعث نرم شــدن موز هنگام رســیدن آن مى شــود. 
پکتین عامل مهمى در کمک به ســالم ماندن سیستم 

گوارشى است.

یک متخصص طب ایرانى، راه هاى پیشگیرى و درمان درد 
مفاصل را تشریح کرد و گفت: در این بیمارى، غضروف بین 
مفاصل از بین مى روند و باعث مى شود که استخوان ها با هم 
برخورد پیدا کنند. محمود قــادرى افزود: درد مفاصل یکى 
از انواع شایع آرتریت اســت که به دلیل سایش مفاصل رخ 
مى دهد؛ در این بیمارى، غضروف بین مفاصل از بین مى روند 

و باعث مى شود که استخوان ها با هم برخورد پیدا کنند. 
وى افزود: متعادل کردن وزن، یکــى از مهمترین راه هاى 
جلوگیرى از درد مفاصل است؛ چاقى فشار زیادى به زانوها و 
مفاصل ران وارد مى کند و درد آن را بیشتر مى کند و کاهش 
وزن در افرادى که داراى اضافه وزن هستند، یکى از راه هاى 

مهم جلوگیرى از پیشرفت این بیمارى محسوب مى شود.

قادرى گفت: مصرف غذاهــاى ضد التهــاب، از راه هاى 
دیگر کاهش التهاب و تورم است و درد ناشى از آن را بهبود 
مى بخشند. وى ادامه داد: سیر، پیاز، تره، جعفرى، کرفس، 
لیمو و چاى جزو این مواد هستند؛ همچنین مواد غذایى داراى 
اسید چرب امگا 3 موجود در برخى مواد غذایى نیز مى تواند 

التهاب و درد مفاصل را کاهش دهد.
این متخصص طــب ایرانى با بیان اینکــه ورزش کردن، 
راه مهمى براى درمان  افراد مبتال به اســتئوآرتریت است، 
گفــت: ورزش کردن بــه خصوص تمرین هــاى هوازى، 
عضالت اطراف مفاصل آســیب دیــده را تقویت مى کند 
و ورزش هاى آبى، یکى از بهتریــن راه هاى درمان  طبیعى 

درد مفاصل است.

جوش شــیرین یک ماده  جادویى طبیعى است که 
مى تواند کمکتان کند به روشــى کامًال بى ضرر، به 
بسیارى از هدف هایى که در زمینه  زیبایى و سالمتى 

دارید، برسید.
بیشتر افراد در خانه جوش شیرین دارند و شاید ندانند 
که چه اســتفاده هاى مفیدى به غیر از مصارف رایج 

مى توانند از آن بکنند.

تسکین سوزش معده و ریفالکس
کمى جوش شــیرین را در یک لیوان آب حل کنید و 

بنوشید تا سوزش معده تان تسکین پیدا کند.

سفید کردن دندان ها
براى اینکه دندان هاى تان سفید و درخشان شوند، هر 

روز آنها را با جوش شیرین مسواك بزنید.

درمان آفتاب سوختگى
مقدارى جوش شــیرین را با آب ترکیب کنید و آن 
را به نواحى اى از پوســت که دچار آفتاب سوختگى 
شــده، بزنید تا ســوزش و قرمزى پوست تسکین

 پیدا کند.

برطرف کردن بوى بد دهان
جوش شــیرین را در آب حل کنید و آن را در دهان 
غرغره کنید تا باکترى هاى عامل بد بو شدن دهان

 نابود شوند.

برطرف کردن ترك هاى پوستى
از جوش شــیرین بــراى محو کردن تــرك هاى 

پوستى تان استفاده کنید.

برطرف کردن زبرى پوست
مقدارى جوش شیرین را روى قسمتى از پوست پا یا 

آرنج که زبر شده، بمالید تا نرم شود.

افزایش حجم مو
کمى جوش شیرین به شــامپوى تان اضافه کنید و 
موها را با آن بشویید تا حجم مو و ظاهر آن بهتر شود.

اسکراب طبیعى صورت
با جوش شیرین و آب، خمیر درســت کنید و از آن به 
عنوان اسکراب خانگى استفاده کنید تا هم الیه بردارى 
شده و هم مشکالتى چون جوش و آکنه برطرف شوند.

تسکین جاى نیش و گزش حشرات
به محل نیش یا گزش حشــرات، مقــدارى ترکیب 
جوش شــیرین و آب بزنید تا التهاب و ســوزش آن 

تسکین پیدا کند.

تسکین درد آبسه دندان
با جوش شیرین و آب، خمیر درســت کنید و دندان 
مورد نظر را با آن مســواك بزنید تا درد ناشى از آبسه 

تسکین یابد. 

کارشناس ارشــد گیاهان دارویى با اشاره به خواص 
بسیار گوجه سبز توصیه کرد: افراد مصرف این میوه 

خوراکى را در سبد غذایى خود داشته باشند.
هانیه ناصرى با بیان اینکه گوجه ســبز باعث تعادل 
اسید معده مى شود، گفت: این میوه اثرات قابل توجهى 
در جلوگیرى از بیمارى هایى مانند ســرطان و چربى 
خون باال داشته و در مقابله با میکروب ها و عفونت ها 

مؤثر است.
وى افزود: فیبر موجود در گوجه ســبز باعث بهبود 
سیستم گوارشى مى شود و این میوه به علت داشتن 

ویتامین C باال، نقش آنتى اکسیدان دارد.
وى یادآور شد: خشک شــده این میوه نیز که داراى 
فیتونوترینت است، کارکرد آنتى اکسیدانى دارد و براى 

درمان اعصاب و کم خونى مفید است.
ناصرى مصرف گوجه ســبز را براى درمان بیمارى 
نقرس، روماتیسم و تصلب شــرائین مفید دانست و 
افزود: این میوه همچنین ادرارآور اســت و عملکرد 

کلیه ها را تنظیم مى کند.
وى گوجه سبز را منبع  ویتامین هاى گروهB عنوان 
کرد و افزود: مصرف گوجه سبز باعث کاهش استرس 
و افسردگى مى شود و براى سالمتى پوست و اعصاب 

نیز مفید است.
این کارشناس ارشد گیاهان دارویى افزود: همچنین 

گوجه سبز در سوخت وســاز طبیعى کربوهیدرات، 
چربى و پروتئین نقش مؤثرى دارد.

وى در ادامــه در خصــوص مصرف گوجه ســبز 
بدون شســتن و ضدعفونى کردن آن هشــدار داد 
و افزود: ایــن میــوه اگر نُشســته و آلوده باشــد، 
احتمال ابتال بــه بیمارى هاى عفونى گوارشــى از 
جمله حصبه و مســمومیت هاى غذایــى را ممکن

 مى سازد.
ناصرى خاطرنشــان کرد: همچنین گوجه سبز طبع 

سردى دارد و بهتر است با ُگلَپر مصرف شود.
وى یادآور شــد: هســته گوجه ســبز کال، داراى 
ترکیب هاى سمى خطرناکى است و هرگز نباید آنها 

را مصرف کرد.
این کارشــناس ارشــد گیاهان دارویــى همچنین 
در خصوص مصرف بســیار گوجه ســبز هشــدار 
داد و افزود: باال بودن میزان اســید در گوجه ســبز، 
باعــث ایجــاد معــده درد، ســوزش معــده و 
حتى ریفالکس در افراد مبتال به ناراحتى هاى معده 

مى شود.
وى افزود: همچنین مصرف زیاد گوجه سبز باعث نفخ 
معده مى شود و ترش و اســیدى بودن آن نیز باعث 
ساییده شــدن موقتى میناى دندان و احساس درد 

خاصى در دندان ها مى شود.

هایى با 
ترفند 

شیرین
            جوش 

   

همه خواص این «خوشمزه» ُترش 

جوش صورت عالمت چیست؟

یک متخص
است که در
منتقل
یاس
م

و
مى
مادر
وى اد
و استحک
یا «استئو

ورزش مناسب 
براى

 برطرف 
کردن نرمى 

مفاصل

غذاهایى براى کسب آرامش

جراحى دارد یا مبتال به دیابت اگر فرد فشار خون باال یا سابقه
است، شاید مجاز به اهداى خون نباشد. وى ادامه داد: پزشک، 

2هموگلوبین بیمار را چک مى کند و اگــر عدد آن از 12
کمتر باشد، نمى تواند خون اهدا کند. 

4وى افزود: این افراد نباید در 24 ســاعت گذشــته 
خدمات دندانپزشکى دریافت کرده باشند و اگر فرد، 
آندوســکوپى انجام داده یا تزریق داشته که 

به این وســیله میکروب از طریق پوســت
وارد جریان خون شده باشد، باید به پزشک 

یاد آورى کند تا اهداى خون موجب 

ایجاد مشکل نشود.
وى با بیان اینکه به کســى که ســابقه تشکیل 
لخته خون دارد، وارفارین داده مى شــود، افزود: 
وارفارین موجب کاهش یکســرى فاککتورهاى 
انعقادى مى شــود ، بنابراین ایــن افراد،مجاز به 

ت ن خ اهدا

دارد و دارو مصرف نمى کند، شــاید بتواند خون اهدا کند، اما
تحریک پذیر دارد کسى که کولیت زخمى یا ســندروم روده
و دارو مصرف مى کنــد، نمى تواند خون

 اهدا کند. 
وى در پاسخ به این پرسش که چه
افرادى مجاز به اهداى خون نیستند،
گفت: افرادى که دیابت وابســته به

انســولین،  بیمارى قلبى 
- عروقى، ســابقه ســکته و 

Cو B تشنج دارند، به هپاتیت

مبتال هســتند و در یکسال گذشته 
سابقه ســفر به مناطق ماالریا خیز را 
ذکر مى کنند، مناسب اهداى خون
نیستند. وى افزود: همچنین افراد

مبتال به ایدز و کســانى که روابط 
تات که اد اف تهاند كداش ک ش ن

چه افرادى مجاز به اهداى خون نیستند؟

ارتباط مستقیم چاقى با ورم و درد مفاصل
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مأموران گمرك در واشــرهاى صنعتى ماده مخدر از نوع 
تریاك کشف کردند.

به گزارش جام جم آنالین، مأموران گمرك فرودگاه امام 
خمینى (ره) در بازرسى از یک بســته پستى حاوى انواع 
واشــرهاى صنعتى موفق به کشــف تریاك شدند. این 
مأموران با استفاده از دستگاه هاى کنترلى و ایکس رى به 
محتواى بسته مشکوك شده و به بازرسى آن اقدام کردند. 
بسته حاوى واشرهاى صنعتى بود که مواد مخدر به شکل 

ماهرانه اى روى سطح این واشرها جاسازى شده بود.
فردى که با اسلحه شــکارى، یکى از خویشاوندان 
خود را در شهرســتان دلفارد استان کرمان به قتل 

رسانده بود، سرانجام پس از 17ماه به دام افتاد.
آیــت قیصــرى، رئیــس دادگاه عمومى بخش 
ساردوئیه از دستگیرى قاتل فرارى پس از 17 ماه  
کار اطالعاتى و پلیســى خبرداد و اظهار کرد: قاتل 
طى این مدت در استان هاى کرمانشاه و هرمزگان 
متوارى بوده است که سرانجام پس از انجام اقدامات 
پلیسى، سحرگاه روز سه شنبه 28 فروردین ماه سال 
جارى پس از اعطاى نیابت قضائى به دادستانى بم 
در محــل مخفیگاهش توســط کارآگاهان پلیس 

آگاهى در شهرستان بم استان کرمان دستگیر شد.

این مقام قضائى در تشــریح جزئیات این خبر ابراز 
کرد: متهم در تاریخ 8 آبان سال 95 در منطقه دلفارد 
از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان توسط یک 
قبضه سالح شکارى به قتل یکى از خویشاوندان 
خود اقدام مى کند و بالفاصله از محل حادثه متوارى 

مى شود.
رئیس دادگاه عمومى بخش ســاردوئیه با اشاره به 
اینکه اختالفــات و نزاع قبلى بیــن قاتل و مقتول 
علت اصلى وقوع این حادثه بوده است، اظهار کرد: 
متهم پس از دستگیرى با قرار تأمین مناسب روانه 
زندان شده است و تحقیقات تکمیلى در این رابطه 

ادامه دارد.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان مازندران در 
رابطه با حادثه آتش سوزى در قهوه خانه اى در «بازار 
روز»  شهرســتان چالوس گفت: براساس گزارش 
پلیس آگاهى دســتورات قضائى از سوى دادستان 

عمومى و انقالب شهرستان چالوس صادر شد.
 حســینى عالمى در گفتگو با میــزان اظهار کرد: 

با پیگیرى هاى صورت گرفته از ســوى دســتگاه 
قضائــى اســتان و پلیــس آگاهــى شهرســتان 
چالــوس فــردى بــه نــام «م –ح» دســتگیر

 شد.
 وى ادامه داد: پس از تحقیقات در این مورد و اقرار 
متهم، مشخص شد فرد به لحاظ اختالف شخصى 

با پدرش در قهوه خانه مذکور حضور یافته و پس از 
درگیرى لفظى با پدرش و تهیــه مقدارى بنزین از 
یکى از جایگاه هاى سوخت، به قهوه خانه مورد نظر 

مراجعه مى کند و آنجا را به آتش مى کشد.
این مقام قضائى افزود: در این حادثه که 24 فروردین 
رخ داد، 11 نفر دچار سانحه سوختگى و سه نفر نیز 

دچار شکســتگى از ناحیه پا و کمر شــده اند که به 
لحاظ شــدت جراحات مصدومین به بیمارســتان 
زارع سارى منتقل شــده اند. وى گفت: متهم پس 
از تفهیم اتهــام و صدور قرار تأمیــن کیفرى روانه 
زندان شــده اســت و تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد.

مرد دو زنه که قرار  بود صبح روز دوشنبه به اتهام قتل همسر 
اولش در شعبه چهارم دادگاه کیفرى محاکمه شود با درخواست 
تازه وکیلش از دادگاه دوباره به زندان برگشت. وکیل متهم 
مدعى شد موکلش قاتل نیست و همسر او بر اثر مصرف دارو 
جان باخته است به همین دلیل از قضات دادگاه خواست تا 

گزارش سم شناسى پزشکى قانونى را بررسى کنند. 
این پرونده چهارم شهریور ســال 93، با اعالم خبر قتل زنى 

به نــام «راضیه» در 
دســتور کار مأموران 
پلیس کهریزك قرار 
گرفت. در نخســتین 
بررســى ها مشخص 
شــد وى با همسرش 
«هــادى» درگیــر و 
مجروح شده اما پس 
از انتقال به بیمارستان 
بر اثر خونریزى مغزى 
فوت کرده اســت. با 
انتقال جسد به پزشکى 
قانونى، مشخص شد 
علــت فــوت ضربه 

مغزى و فشار بر عناصر حیاتى گردن بوده است به این ترتیب 
پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شد.

پلیس در ادامه تحقیقات دریافت که هادى یک زن دیگر نیز 
دارد. «مینا» تحت بازجویى قرار گرفت و گفت: «چند روز قبل 
از حادثه راضیه به خانه پدرش رفته بود و روز حادثه برگشت. 
هادى ناراحت شــد و گفت راضیه باید تماس مى گرفت تا 
خودش دنبالش برود و به همین بهانه  او را کتک زد و راضیه 
بیهوش شد. من هم قصد پادرمیانى داشتم، اما هادى مرا هم 

کتک زد و به خانه خودم برگشتم. فرداى آن روز به خانه آنها 
رفتم و دیدم راضیه همچنان بیهوش اســت و هادى خانه 
نیســت. با برادر راضیه تماس گرفتــم و او خواهرش را به 

بیمارستان برد. »
با اظهارات مینا، هادى دستگیر شــد و به درگیرى و کتک 
زدن هر دو همســرش اعتراف کرد، اما قتــل را انکار کرد. 
پرونده با کامل شدن تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه 
هادى به شعبه 4 دادگاه 
کیفــرى یک اســتان 
تهران فرســتاده شــد. 
در جلســه قبلى، دختر 
11 ســاله متهم خالف 
درخواستش در دادسرا 
از قصاص پــدر اعالم 
گذشــت کــرد. معاون 
قوه  قضائیه هم از طرف 
فرزند صغیر دیگر متهم، 
درخواســت دیــه کرد. 
پدر مقتــول اما گفت در 
صــورت پرداخت 700 
میلیون تومان دیه حاضر 
به گذشت اســت در غیر این صورت سهم دو فرزند متهم را 
پرداخت مى کند تا دامادش قصاص شود. اما متهم بار دیگر 

جرمش را انکار کرد. 
در جلسه روز دوشنبه هم وکیل متهم ادعا کرد: «مقتول در اثر 
مصرف دارو فوت کرده و موکلم تأثیرى در مرگ او نداشته 
است.» بنابراین قضات پس از مشــورت رسیدگى به این 
پرونده را به زمان دیگرى موکول کردند تا گزارش پزشکى 

قانونى درباره علت فوت مقتول آماده شود.

«اجراى حکم اعــدام "بهمن ورمزیار" موقتًا 
متوقف شد.» مادر بهمن، در ویدئویى با اعالم 
این مطلب از مقام معظم رهبرى و رئیس قوه 

قضائیه تشکر کرد.
قرار بود که حکم اعدام بهمــن ورمزیار، به 
جرم سرقت مسلحانه از طالفروشى؛ ساعت 
6 صبح روز سه شــنبه 28فروردین ماه سال 
جارى(دیروز) در زنــدان الوند همدان به اجرا 
درآید، که با انتشار گسترده ویدئویى از مادر او در 
فضاى مجازى  که از مسئوالن نظام درخواست 
توقف اجراى حکم را داشت و به دستور رهبر 

انقالب، اجراى این حکم متوقف شد.
در  ویدئویى که از مادر بهمن ورمزیار منتشر 
شده، مادر عاجزانه از مسئولین تقاضاى تخفیف 
دارد و مى گوید که چهار ســال اســت که به 
بیمارستان مى رود و در تالش براى شکستن 
حکم اعدام است. آنچه در تصاویر منتشر شده، 
مادر در حال زجــه زدن براى فرزندش، خون 
دماغ شده و تصاویرى از این وضعیت و حال 
نامساعد مادر منتشر شده است. مادر این جوان 
گفته بود؛ او هیچ ســابقه اى نداشته و پس از 
سرقت مسلحانه طالها را بازگردانده و خود را 
تسلیم کرده بود و به شدت از کارش نادم است.

 ماجــراى حکــم اعــدام 
بهمن ورمزیار چیست؟

بهمن ورمزیار، فرزند عباس متولد 29 بهمن 
1369 در شهر همدان اســت. این جوان 25 
ساله، چهار ســال پیش در ســال 1394 با 

همدستى یک نفر اقدام به سرقت مسلحانه 
از یک طالفروشى در همدان مى کند. 

همدست این جوان در همان لحظه سرقت از 
سوى پلیس دستگیر شد، اما بهمن توانست به 
همراه طالها از محل متوارى شود. این جوان 
آنطور که مادرش گفته پس از حدود دو هفته 
خود را به پلیس معرفى و از اقدام خود اظهار 

پشیمانى مى کند. 
پس از بازداشت بهمن ورمزیار براى او پرونده 
قضائى تشــکیل شــد و در جریان اغفال در 
مباشرت سرقت مسلحانه توسط دادگاه انقالب 
اســتان همدان به عنــوان اتهامى محارب، 
مجرم شناخته شــد و در نهایت حکم اجراى 
او اعدام اعالم شــد که به دادگسترى استان 
همدان براى اجرا در روز سه شنبه 28 فروردین 

ارجاع شد.
نکته جالب توجه در این پرونده این است که 
براساس مدارك و مستندات موجود نامبرده 
به عنوان مباشر در این سرقت حضور داشته 
و حتى توسط عوامل انتظامى و اداره آگاهى 
دستگیر نشده و شــخصاً با اموال مسروقه به 
اداره آگاهى اســتان همدان مراجعه کرده و 
بدون هیچ کم و کاستى تمام اموال سرقتى را 
نیز تحویل داده و عنوان کرده است که از این 
موضوع پشیمان بوده و توبه کرده است و در 
حرکتى انسان دوستانه شاکى وى  با حضور در 
دفتر اسناد رسمى رضایت بدون قید و شرط 
خود را به نفع این جوان اعالم داشــته هیچ 

شکایتى از این فرد ندارد.

همچنین خانواده بهمن ورمزیار از ناصر مکارم 
شــیرازى، جعفر ســبحانى و آیت ا... صافى 
گلپایگانى فتاوایى مى گیرنــد که مى تواند 
منجر به تخفیف در مجازات اعدام وى شود، 
اما قوه قضائیه به این فتاوا بى اعتنایى کرده و 
تأکید بر اجراى حکم اعدام این جوان داشت. 
حکم اعدام این جوان با وجود صدور این فتاوا 
و توبه و اظهار ندامت و گذشت شاکى قرار بود 
صبح دیروز به اجرا گذاشته شود که در نهایت 

به دستور رهبر معظم انقالب متوقف شد.
لغو حکم اعدام بهمن ورمزیار موقتى است و 
اظهارنظر درخصوص این پرونده بر عهده قوه 

قضائیه است.

توقف یک اعدام پاى چوبه دار 

وکیل پزشک تبریزى که به اتهام قتل همسر و مادربزرگش در مهر ماه 1395  با تهیه غذاى مسموم، به 
قصاص محکوم شده است، ابراز امیدوارى کرد دیوان عالى کشور این حکم را نقض کند.

  بابازاده در گفتگو با روزنامه شرق اظهار کرد: حکم در آخرین روز سال گذشته به ما ابالغ شد و پس 
از آن تعطیالت نــوروز بود. براى همین فرصت 
مطالعه کافى و مناســب فراهم نشــد. باوجود 
این، من پس از مالقات با موکلــم اعتراض را 
در دیوان عالى کشور ثبت و الیحه اى را تقدیم 
کردم. درحال  حاضر امیدوارم دیوان عالى کشور با 
بررسى دقیق رأى به تبرئه موکلم بدهد. او ادامه 
داد: در چهار جلســه دادگاه دالیل ما مطرح شد 
و برخى موارد مورد رســیدگى قرار گرفت؛ مثًال 
موضوع بررسى پیامک ها یا احضار شهود را که 
گفته هاى موکل من را تأیید کرده بودند، مطرح 
کردیم و با توجه به دالیل مبنى بر بى گناهى موکلم انتظار داشتیم رأى بهترى صادر شود، اما در دادگاه 

با نادیده گرفتن ادله اى که به نفع موکل من بود او را محکوم کردند. 
این وکیل دادگسترى ادامه داد: شایعاتى در مورد همسر موکلم هم وجود دارد و برخى رسانه ها اخبارى 
درباره سابقه خودکشى او مطرح کرده اند که اصًال صحت ندارد. عالوه برآن دالیل دیگرى را هم ارائه 
کردیم که با آنها مى توان بر بى گناهى موکلم صحه گذاشت. وى در مورد دالیلى که بى گناهى موکلش 
را ثابت مى کند نیز گفت: مطلعان و شهود گفته هاى موکلم را که در اثبات بى گناهى اش مؤثر است 
تأیید کرده اند؛ مثًال موکلم گفته هایى را به  نقل از همسرش در بیمارستان بیان مى کند که بر بى گناهى 
او صحه مى گذارد و مطلعان و شهود هم گفته هاى او را تأیید مى کنند. همچنین از نظر زمانى امکان 
ارتکاب قتل از سوى موکلم وجود نداشته ضمن اینکه نامه پزشکى قانونى مسمومیت غذایى را تأیید 
مى کند. عالوه براین اختالفى که بعضى از رســانه ها از آن به عنوان اختالف شدید نام مى برند به آن 
شکل نبوده و اختالفى بوده که در روابط زناشویى معمول است یا مورد دیگرى که مى گویند پاى زن 

دیگرى در میان است اصًال اینطور نیست و تحقیقات این را کامًال رد مى کند.

پایان خط زندگى سارق سابقه دار در تعقیب و گریز با واحد گشت پلیس آگاهى تهران بزرگ رقم خورد.
 راننده خودروى پراید مسروقه دوشنبه شب طى یک تعقیب و گریز و در حین تالش براى فرار از دست مأموران، 

پس از رها کردن خودرو مسروقه از باالى پل در اتوبان امام على(ره) به پایین سقوط کرده و فوت مى کند.
سرهنگ سعدا... گزافى، معاون عملیات پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، در ســاعت 30 دقیقه بامداد روز ســه 
شنبه 28 فروردین ماه گشت آشکار پلیس آگاهى در 
محدوده میدان شوش به یک دستگاه پراید مظنون 
شده در بررسى هاى به عمل آمده مشخص مى شود 
که این خودرو مسروقه بوده و در تاریخ 25 فروردین 

سرقت شده است.
واحد گشت پلیس آگاهى براى توقف خودرو به راننده 
پراید دستور ایســت داده، اما وى با افزایش سرعت و 
ایجاد رعب و وحشت براى سایر وسایط نقلیه  عبورى و 

عابران پیاده، در خیابان فداییان اسالم اقدام به فرار مى کند.
مأموران گشت پلیس آگاهى براى متوقف کردن خودرو مسروقه اقدام به تیراندازى هوایى کرده، اما راننده پراید در 
تقاطع خیابان فداییان اسالم- بزرگراه آزادگان با یک عابر پیاده زن برخورد کرده، اما با وجود این همچنان به فرار 
ادامه مى دهد. در ادامه، مأموران با شلیک چند تیر هوایى همچنان سعى در متوقف کردن خودرو مسروقه دارند، اما 

راننده پراید اصرار به فرار داشته و این تعقیب و گریز تا اتوبان امام على(ع) ادامه پیدا مى کند.
سرانجام خودرو پراید مسروقه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام على(ع) به دلیل عدم توانایى راننده در کنترل 
خودرو از مسیر خارج شده و به شدت با جدول کنارى بزرگراه برخورد کرده و متوقف مى شود. با وجود این، راننده  
خودرو مسروقه به فرار خود این بار به صورت پیاده ادامه مى دهد و در حالى که رفتار و حالت عادى نداشت به منظور 

فرار از حفاظ فلزى کناره  بزرگراه باال رفته و در یک لحظه به علت از دست دادن تعادل به پایین سقوط مى کند.
پس از حضور اورژانس در محل به مأموران اعالم مى شود که راننده پراید فوت کرده است. در بررسى هاى به عمل 
آمده و پس از حضور تیم بررسى صحنه اداره دهم پلیس آگاهى در محل، هویت راننده خودرو مسروقه شناسایى 

مى شود و در بررسى سوابق وى به عنوان یکى از مجرمین سابقه دار مورد شناسایى قرار مى گیرد.

با اقدام به  موقع راننده قطار در بلوار داراب سارى، یک زن از مرگ حتمى بر اثر برخورد با قطار نجات 
پیدا کرد.

روز دوشنبه خبر خودکشى زنى روى ریل راه آهن در سارى در کانال و گروه هاى تلگرامى منتشر شد 
که با اقدام راننده قطــار، از این اقدام جلوگیرى 

شد.
در همین ارتباط یوســف گران پاشــا، مدیرکل 
راه آهــن شــمال در گفتگــو بــا فــارس در

 شهرســتان ســارى با تأیید این خبــر توقف 
لوکوموتیو در بلوار داراب ســارى توسط راننده 
آن اظهار کرد: عصر روز دوشــنبه قطار گرگان، 
پل سفید در نزدیکى ایستگاه ســارى به دلیل 
حضور فردى روى ریل توسط راننده آن متوقف

 شد.
وى درباره بحث خودکشى این فرد خاطرنشان کرد: ما مرجعى نیستیم که این خبر را تأیید و یا تکذیب 
کنیم اما این زن به هر دلیلى در هنگام عبور قطار بر روى ریل قرار داشــت و در هنگام نزدیک شدن 
قطار هم از روى ریل کنار نرفته که با هوشیارى راننده و توقف لوکوموتیو از طریق سیستم ترمز سریع 

مانع برخورد قطار با وى شد.
مدیرکل راه آهن شــمال با بیان اینکه از شــیرگاه تا بهشــهر ریل راه آهن از نزدیکــى و در برخى 
شهرها از میان شــهر عبور مى کند افزود: ترمزهاى بسیارى در این مســیر با وجود هزینه دار بودن 
انجام مى شود چراکه ارزش جان مردم باالتر از آن اســت، دو لوکوموتیو ران در قطار وجود دارد که 
یک نفر به ریل توجه داشته و مسئول کنترل و نگاه به ریل اســت تا از مسائل اینچنینى جلوگیرى

 کند.
گران پاشا گفت: فردى که روز دوشنبه روى ریل قرار داشت با اقدام به موقع و هوشیارى راننده قطار 

نجات یافت.

بازگشت به «ریل» زندگى مرگ سارق در تعقیب و گریز هالیوودى پلیس وکیل پزشک تبریزى: موکل من بى  گناه است

دستگیرى 
قاتل 
فرارى 
پس از 
17 ماه 

 آتش اختالف پسر و پدر در قهوه خانه 

پســر جوان پس از مشــاجره با خانــواده اش به 
زندگى اش پایان داد.

رئیس کالنترى 131 شــهررى گفت: روز دوشنبه 
پسر 18 ساله اى پس از مشاجره لفظى با والدینش 
اقدام به خودکشــى با قرص کرده که صبح روز سه 
شنبه پیکر بى جان وى در اتاقش پیدا شد. وى ادامه 
داد: تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد که این پسر 
چندین ســال دچار بیمارى اعصاب و روان بوده و 
تاکنون نیز دو بار با خوردن قرص اقدام به خودکشى 

کرده بود.

 مشاجره خانوادگى و 
خودکشى پسر عصبى

کلید پرونده مرد 2زنه در پزشکى قانونى است کشف تریاك در واشر! 

نگاهى به پرونده
 بهمن ورمزیار

حسین شمشادى، خبرنگار صدا و سیما، 
یادداشتى را به نقل از یک وکیل پایه یک 
دادگســترى درباره پرونده بهمن ورمزیار 

بازنشر کرده است که در ادامه مى خوانید.
«بهمن ورمزیار مرتکب سرقت مسلحانه 
مى شود و پس از پشــیمانى، طالجات را 
به مالباخته مسترد و شاکى اعالم رضایت 
مى کنــد و بهمن بــا راهنمایى وکیلش 
داوطلبانه خــودش را معرفــى مى کند، 
همچنین بهمن فاقد سوء پیشینه کیفرى 
است. متأسفانه شعبه یک دادگاه انقالب 
همدان بر خالف موازین حقوقى، بهمن 
را به علت ارتکاب محاربه به اعدام محکوم 
مى کند، رأى در دیوان نقض و به شعبه هم 
عرض ارجاع مى شــود، شعبه هم عرض 
متأســفانه باز هم حکم به اعــدام صادر 
مى کند و این بــار در کمال تعجب رأى را 
تأیید مى کند. نهایتاً قــرار بود رأى صبح 
سه شنبه 28 فروردین 97 اجرا بشود که با 
پیگیرى ها و رایزنى هاى زیاد و نشر موضوع 
در فضاى مجازى؛ به دستور مقام معظم 
رهبرى، اجراى این حکم متوقف شده است. 
به عنوان یک وکیل از منظر حقوقى عرض 
مى کنم که به هیچ نحــو عمل ارتکابى 

بهمن، منطبق با جرم محاربه نیست.»
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همانا دنیا انسان را به خود سرگرم  مى کند و از دیگر چیزها باز مى دارد. 
دنیاپرستان چیزى از دنیا به دست نمى آورند جز آن که درى از حرص به 
رویشان گشوده و آتش عشــق آنها تندتر مى  شود.کسى که به دنیاى حرام 
برسد از آنچه به دســت آورده بى نیاز نمى شــود و در فکر آن است که به 
دست نیاورده، اما سرانجام آن، جدا شدن از فراهم آورده ها و به هم ریختن 

موال على (ع)بافته شده هاست. 

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 403 مورخ 1396/11/29 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد اجراى لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر به مبلغ 
2/500/000/000 ریال را از محل اعتبارات شهردارى با شرایط زیر به پیمانکار واگذار نماید.

شرایط: 
1) شرکت کنندگان باید جهت اخذ آگهى مناقصه مبلغ250/000 ریال به حساب 0105241468004 به نام این شهردارى نزد بانک ملى شعبه ورنامخواست واریز 
و با به همراه داشتن مدارك شرکت یا پیمانکارى و رز ومه کارى و سایر مدارك موضوع بند یک این مناقصه جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه تا آخر وقت 

ادارى روز یک شنبه مورخ 1397/02/09 به شهردارى مراجعه نمایند.
2) متقاضیان مى بایست برگ مناقصه را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى به مبلغ 125/000/000 ریال یا واریز نقدى 
به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/02/13 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به 

دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
3) پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/02/15 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و 

نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
4) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

5) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
6) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

7) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 

آگهى مناقصه اجراى لکه گیرى و 
آسفالت معابر سطح شهر

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

  نوبت دوم

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقیقى: 
تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى حقیقى (پایه 3 در رشته ساختمان)

تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه
ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره

شرایط متقاضیان حقوقى:
تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (پایه 5 در رشته ساختمان) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى

تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه
ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار

برآورد اولیه پروژه: 2/605/030/062 ریال براساس فهرست بهاء 1396
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 131/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه با فیش واریز نقدى 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/02/02

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث خانه بهداشت کهنگان
 به روش سرجمع وابسته به شبکه بهداشت و درمان سمیرم

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
96/100/1994 مورخ 96/12/28 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى غرفه پارك آزادگان با شرای ط مندرج در آگهى مزایده 

اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى شنبه 97/02/01 به 

شهردارى تیران مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

  نوبت دوم
شهردارى تیران

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 97 در نظر 
دارد نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل جهت خیابان ها و معابر 
سطح شهر با اعتبار بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید. لذا پیمانکاران و 
شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم 
پیشنهاد قیمت تا تاریخ 97/02/16 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/02/17 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند.  
تلفن تماس: 7- 03142232006

آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر مطابق جدول ذیل اجاره داده مى شود.

آگهى مناقصه عمومى

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان

  نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
1/540/000/000اسناد خزانه اسالمىخرید لوله چدنى خط انتقال آب کالس C 40 در اقطار 150، 200 و 20250- 1- 97
350/000/000جارىخرید 50 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن تصفیه  خانه هاى فاضالب شمال و جنوب21- 1- 97
245/000/000اوراق مشارکتخرید و اجرا دیوار پیش ساخته بتنى اطراف تصفیه خانه فاضالب گلپایگان23- 1- 97

228/000/000جارىمزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنى با هدف تولید منهول، لوله و قطعات بتنى پیش ساخته10/2- 1- 97

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/08
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/09

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388) نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 1397/01/29

م الف: 163672

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet

با  نصف جهان، جهانى شویدبا  نصف جهان، جهانى شوید

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى
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هم نت فاضالب، فرصتى براى 
رفع چالش هاى آب

رئیس بنیاد ملى نخبگان اصفهان گفت: طرح هم نت 
فاضالب ازسوى شرکت آب و فاضالب استان نشان 

مى دهد که این ارگان دغدغه حل مسئله آب را دارد.
شـقایق حق جو دیـروز در مراسـم آغـاز بـه کار هم 
نت فاضـالب با بیـان اینکـه در هم نت، مشـکالت 
یـک سـازمان را در یـک پـروژه زمانـى بررسـى 
کـرده، آن هـا را بیـرون کشـیده، درجـه بنـدى 
مى کنیـم و بـرون سـپارى انجـام مى دهیـم، افزود: 
پـس از بیـان مسـائل، نیـاز داریـم ایـن مسـائل را 
شـناخته و راه حـل ارائـه و در نهایت خدمت رسـانى 

کنیم.
وى با اشاره به شرکت هاى استارتاپ که سابقه بسیار 
کمى در حوزه کسب و کار دارند، خاطرنشان کرد: این 
رویداد فرصت مناسبى براى این افراد است که با افراد 
با تجربه آشنا شده و با شـرکت هاى قدیمى تر ارتباط 
گرفته و با آن هاارتباط برقرار و به صورت زنجیره اى با 

یکدیگر فعالیت کنند.

بارش هاى رگبارى، تگرگ و 
باد شدید در اصفهان ادامه دارد 
 مدیـر اداره پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: تا  سـاعات آینده، سـامانه بارشـى در 
سطح اسـتان فعال است و کاهش محسـوس دما در 

تمام نقاط استان نیز پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش اظهار داشـت: بارش هاى رگبارى، 

تگرگ و باد شدید در اصفهان ادامه دارد.

برگزارى آیین امضاى کتاب 
حجت االسالم زائرى 

مجموعه برنامه هـاى «یک فنجان چـاى و کتاب» 
شروع مى شود.

این مجموعه برنامه ها که به همت خانه کتاب انقالب 
اسالمى استان اصفهان و حوزه هنرى استان اصفهان 
برگزار مى شـود، بـه دیدار بـا نویسـندگان و کتاب ها 

اختصاص دارد.
اولین نشست این برنامه، «فنجان اول، پاى اعترافات 
زائـرى» نـام دارد و در آن، گفتگـو دربـاره کتـاب 
«اعترافـات»، دیدار بـا نویسـنده آن و امضاى کتاب 

او اتفاق مى افتد.
این نشسـت، یک شنبه 2 اردیبهشـت ماه ساعت 17 
در سالن سعدى حوزه هنرى اسـتان اصفهان برگزار 

مى شود.
کتـاب «اعترافـات»، مجموعـه 46 یادداشـت 
حجت االسالم محمدرضا زائرى با موضوعات مختلف 

فرهنگى است.  

شناسایى و دستگیرى 
قاچاقچیان گیاهان دارویى

قاچاقچیان گیاهان دارویى در تیران و کرون شناسایى 
و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون گفت: 9نفر 
از قاچاقچیان و برداشـت کنندگان غیرمجاز گیاهان 

دارویی، شناسایى و دستگیر شدند.
سـرهنگ علی صادقـی افزود: ایـن افـراد در منطقه 
حفاظت شـده داالنکوه،غیرقانونى گیاهان دارویى را 

برداشت مى کردند.
وى با اشـاره به کشـف دوهـزار و 500بوتـه گیاهان 
دارویى و توقیف دو دستگاه خودرو سوارى از مخفیگاه 
این باند گفت: در این زمینه، متهمـان براى اقدامات 

قانونى تحویل مقامات قضائى شدند. 

اعطاى جایزه محیط زیست
دانشـجویان عالقـه منـد براى شـرکت در سـومین 
دوره اعطاى جایزه محیط زیسـت، تا پایان فروردین 

فرصت دارند.
دانشجویان استان براى شرکت در این دوره، مدارك 
الزم شـامل عکـس، مسـتندات و سـایر اسـناد در 
راستاى فعالیت مورد نظر را به نشانى دانشگاه صنعتى 

اصفهان ، دانشکده منابع طبیعى ارسال کنند.

خبر

 مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: شاخص هاى 
توسعه در مناطق روستایى بیش از 70 درصد، اما در مناطق 

عشایرى کمتر از 50 درصد است.
مختار اســفندیارى با تأکید بر لــزوم حفظ اصالت هاى 
فرهنگى جامعه عشــایرى کشــور، گفــت: مهمترین 
ویژگى هاى عشایر ایمان به خداوند و اعتقادات مذهبى، 

تالش و کوشش شبانه روزى و روحیات انقالبى است.
وى ادامه داد: پس از انقالب اسالمى، تحوالت گسترده اى 
در جوامع عشایرى کشــور ایجاد شد که مهمترین آن ها 

افزایش خدمات رفاهى و ارتقاى سطح سوادآموزى بود.
وى با بیان اینکه عشایر در سخت ترین شرایط پشتوانه 

نظام اسالمى بوده اند، تصریح کرد: آنان پشتوانه امنیتى، 
فرهنگى و اقتصادى کشور هستند.

مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان با اشاره به استمرار 
پدیده طبیعى خشکســالى در مناطق مختلف کشــور، 
اظهارداشت: عشایر به علت خشکسالى مناطق ییالقى 
مجبور به کوچ زودهنگام شــده اند، بنابراین الزم است 
هماهنگــى الزم براى حضور آنها در مناطق قشــالقى 

ایجاد شود.
اسفندیارى گفت: براساس نظر کارشناسان، هر خانواده 
عشایرى باید 100 تا 150 رأس دام داشته باشد تا امکان 

امرار معاش و کسب درآمد مناسب را داشته باشد.

معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان گفت: به دنبــال اجراى طرح 
نظارتى بــر روى اصناف و مراکز خدماتــى پذیرایى و 
گردشگرى، بیش از دو هزار و 94 پرونده تخلف تشکیل

 شد.
حمید رضا خشــنود اظهارداشــت: در اجــراى طرح 
نظارتى، 12 هــزار و 836 مورد بازرســى از اصناف و 
مراکز خدماتى پذیرایى و گردشــگرى استان اصفهان 

داشتیم.
وى بیان داشــت: با اجراى طرح نظارتى و طرح پایش 
بازار روزانه سه اکیپ گشت مشترك از بازرسى تعزیرات 

حکومتى و مدیریت بازرسى اصناف، بر عملکرد اصناف 
مختلف نظارت مــى کردند و همچنین ســامانه 124 
براى گزارشــات مردمى به صورت 24 ســاعته فعال

 بود.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان افزود: بیشــترین گزارشات 
مردمــى بــه ایــن ســامانه، مربــوط بــه عرضــه 
عمومــى از جملــه اقامتــى، پذیرایــى، بیــن راهى 
و غیره بــود کــه بالغ بــر پنــج هــزار و 513 مورد 
گــزارش، ثبــت و مــورد پیگیــرى قــرار گرفتــه

 است.

تشکیل 2000 پرونده تخلف 
در بازرسى هاى اصفهان 

شاخص هاى توسعه در مناطق 
عشایرى 50 درصد است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه سه نمونه موتور برقى تولید شــده است که یک 
مدل آن شماره گذارى و تا پایان فصل بهار مرحله پیش 
فروش آن تکیمل خواهد شد، گفت: در حال حاضر تولید 
کنندگان خواستار تغییر و تجدید نظر در قیمت موتورها 

شده اند که این موضوع در حال بررسى است.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: در روزهاى پایانى سال 
1394 تفاهم نامه اى سه جانبه بین شهردارى اصفهان، 
معاونت علمى ریاســت جمهورى و شــرکت جهان رو 
امضا شــد. در فاز اول این تفاهم نامه سه ساله، پنج هزار 
موتورســیکلت برقى کامال ایرانى با تسهیالتى شامل 
15 میلیون ریال تسهیالت بالعوض و 30 میلیون ریال 
تسهیالت قرض الحسنه که توسط معاونت علمى ریاست 
جمهورى تامین مى شود، عرضه خواهد شد. وى ادامه داد: 
شهردارى نیز ملزم به ایجاد ایستگاه هاى شارژ و تعیین 

محدوده تردد موتورهاى برقى است.
 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداى اصفهان تاکید 
کرد: شــهردارى اصفهان با توجه بــه تعهداتش، یک 
نمونه ایستگاه شارژ فراهم کرده است و در نظر دارد 50 
ایستگاه شارژ در سطح شــهر براى این موتورها احداث

 کند. 
■■■

صلواتى با اشاره به انجام مذاکرات با کارخانه هاى داخلى 
در شش ماه گذشته براى عرضه محصول به شهروندان 
اصفهانى، از برگزارى نمایشــگاه حمــل و نقل پاك با 
محوریت دوچرخه، دوچرخه هاى برقى، اســکوترها و 
خودروهاى برقى خبــر داد و گفت: این نمایشــگاه در 
محل نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان واقع در پل 
شهرستان از سوم تا ششم اردیبهشت ماه برگزار خواهد

 شد.
■■■

وى در خصوص تشویق شهروندان براى استفاده از حمل 
و نقل پاك تصریح کرد: در این نمایشگاه انواع پاك روها 

با تخفیف و تسهیالت ویژه، همراه با برنامه هاى متنوع 
فرهنگى، ورزشى و دوره هاى آموزشى و علمى در حاشیه 

نمایشگاه عرضه مى شود. 
■■■

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
درخصوص اســتفاده پارکبانان و خدمه شــهردارى و 
خدمات شهرى از موتور و اسکوترهاى برقى گفت: پرسنل 
حفاظت و نگهدارى از فضاى سبز شهر و پارك بان ها تا 

حدودى از حمل و نقل پاك اســتفاده مى کنند، اما این 
موضوع هنوز به طور کامل نهادینه نشده است و امیدواریم 
به زودى با توجه به تغییر و تحوالت در نوع وسایل نقلیه، 
بتوانیم این حرکت را در ســطح شهر انجام دهیم و تردد 
موتور سیکلت ها را از طرف مدیریت و خدمات شهرى 

شاهد نباشیم. 
■■■

صلواتى در پاســخ به ورود تاکســى ها و اتوبوس هاى 

برقى به ناوگان حمل و نقل عمومى شهر، تصریح کرد: 
تاکســى هاى هیبریدى وارداتى قیمت باالیى دارند که 
خرید آن ها در توان شرکت تاکسیرانى و رانندگان نیست 

و براى این کار، نیاز به حمایت هاى دولتى داریم. 
وى ادامه داد:اســتفاده از اتوبوس هاى برقى نیز نیازمند 
زیرساخت ویژه در شهر است که با مذاکرات انجام شده، به 
دنبال ورود اتوبوس و مینى بوس هاى هیبریدى به شهر و 

ایجاد زیرساخت هاى آن هستیم.

اصفهانى ها این روزها فیلم هاى مختلف در ژانرهاى متنوع 
مى توانند تماشا کنند.

در پردیس چهاربــاغ « به وقت شــام» کارى از ابراهیم 
حاتمى کیا روى پرده است. این فیلم موفق شد سه سیمرغ 
بلورین را در ســى و ششمین دوره جشــنواره فیلم فجر 
دریافت کند. در داســتان آن، یونس و على، پدر و پســر 
خلبانى هستند که مأموریت ویژه آن ها، به پرواز درآوردن 
هواپیمایى در َتدُمر به سمت دمشق است، آنها باید مردم 
تحت ظلم داعش را به وســیله این پرواز نجات دهند، اما 
در این راه مشــکالت زیادى در انتظار آنهاست. این فیلم 

همچنین در سینما سپاهان نیز در حال اکران است.
■■■

«خرگیوش» فیلمى به کارگردانى و نویســندگى مانى 

باغبانى و تهیه کنندگى حبیب اســماعیلى است. داستان 
فیلم خرگیوش درباره  مردى به نام آرش (بابک حمیدیان) 
است. پدر آرش سرطان دارد و براى همین به خارج از کشور 
رفته است. دوستان براى اینکه او غم پدرش را فراموش کند 
و افسرده نشود، قرص هاى شادى مصرف مى کنند و یک 
روز شاد و بسیار خنده دار و طنز را سپرى مى کنند و آرش 

به رازهایى پى مى برد.
■■■

«ِفرارى» فیلمى به کارگردانى علیرضا داودنژاد، نویسندگى 
کامبوزیا پرتوى و تهیه کنندگى جهانگیر کوثرى است.این 
فیلم درباره  دخترى است که از شهرستان به تهران مى آید 
و تالش مى کند تا با خودروى «ِفرارى» هشت میلیاردى، 

عکس یادگارى بگیرد و درگیر ماجراهایى مى شود.

■■■
«فیلشــاه» انیمیشــن ســینمایى به کارگردانى هادى 
محمدیان، تهیه کنندگى حامد جعفرى است.این انیمیشن 
سینمایى، محصول جدید گروه هنر پویا، پس از انیمیشن 
پرطرفدار شاهزاده روم است. داستان «فیلشاه» در جنگلى 
در آفریقا رقم مى خورد. رئیس گله فیل ها صاحب فرزندى 
مى شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد، اما 
برخالف تصور همه، «فیلشــاه» بسیار دست و پا چلفتى 
است و هیکل گنده اش همیشه سبب تخریب و خرابکارى 

مى شود.
■■■

«التارى» فیلمى با کارگردانى محمدحسین مهدویان، 
نویســندگى ابراهیم امینى و محمدحسین مهدویان و به 

تهیه کنندگى سید محمود رضوى است. امیرعلى (ساعد 
سهیلى) و نوشــین (زیبا کرمعلى) دو جوان بیست و یکى 
دوساله قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. خانواده ها چندان 
موافق نیستند. آنها صبر پیشــه کرده اند تا به مرور زمان 
رضایت خانواده هاى شان را جلب کنند. آن دو یک رؤیاى 
مشترك دارند؛ برنده شــدن در التارى و دریافت گرین 
کارت آمریکا. این فیلم در سینماهاى سپاهان، فلسطین، 

قدس نیز در حال اکران است.
■■■

«لونه زنبــور» فیلمى بــه کارگردانى بــرزو نیک نژاد، 
نویسندگى محســن کیایى و تهیه کنندگى سعید خانى 
است. این فیلم داستان دو سارق خرده پاست که با تحویل 

گرفتن جعبه اى، وارد ماجرایى بزرگ مى شوند.

■■■
«مصادره» نخســتین فیلــم مهران احمــدى در مقام 
کارگردانى است. «مصادره» یک کمدى قصه گو است. 
این فیلم از دهه 50 آغاز مى شود و داستان یک ساواکى 
با بازى رضا عطاران است که درگیر ماجراهایى مى شود. 
این فیلم در سینماهاى قدس و سپاهان نیز در حال اکران 

است.
■■■

«بدون تاریخ، بدون امضا» فیلمــى به کارگردانى وحید 
جلیلوند اســت دکتر کاوه نریمان (امیــر آقایى) یکى از 
پزشــکاِن پزشــکى قانونى در محل کارش با جسدى 
روبه رو مى شود که او را مى شناخته و با ماجراهایى روبه رو 

مى شود.

«فِرارى» روى پرده نقره اى  چهارباغ رفت

پیش فروش موتورسیکلت برقى تا پایان بهار
پارکبانان و خدمه شهردارى از موتور و اسکوترهاى برقى استفاده مى کنند

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با تاکید بر اینکه نوسانات 
بازار ارز، موجب رکود شدید در بازار تلفن همراه شده است، گفت: در حال 
حاضر، اجراى طرح رجیسترى و نوسانات نرخ ارز بر افزایش نرخ گوشى 

تلفن همراه تاثیر دارد.
حسن میرشمشیرى اظهارداشت: نوسانات نرخ دالر تاثیر مستقیم بر بازار 
موبایل دارد، چرا که 100 درصد این محصول، در بازار وارداتى است و به 

نوعى در این صنف دالر خرید و فروش مى شود..
وى با انتقاد از اینکه متاسفانه نوسانات بازار ارز موجب رکود شدید در بازار 
تلفن همراه شده است، گفت: متاسفانه قیمت ها در بازار موبایل ثباتى 
ندارد و بیشتر مردم خریدهاى خود را به امید کاهش قیمت، به بعد موکول 

مى کنند که موجب تشدید رکود در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان با بیان اینکه مردم 
در صورتى که مجبور باشند گوشــى تلفن همراه خریدارى مى کنند، 
اما بیشتر به سمت گوشــى هاى ارزان قیمت مى روند، اظهارداشت: 
اگر این وضعیت تداوم یابد، نزدیک به 30 درصد شاهد ریزش اعضاى 
اتحادیه خواهیم بود، چرا که با وجــود افزایش هزینه ها، درآمدها رو به 

کاهش است.
میرشمشیرى با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجراى طرح رجیسترى و 
نوسانات نرخ ارز بر افزایش نرخ گوشى تلفن همراه تاثیر دارد، گفت: به 
عنوان مثال سال گذشته گوشى با گارانتى یک میلیون تومان و بدون 

گارانتى 800 تومان بود، اما در حال حاضر گوشى بدون گارانتى عالوه بر 
نوسان قیمت حاصل از اجراى طرح رجیسترى، از افزایش نرخ دالر نیز 
اثر مى گیرد و موبایلى که باید یک میلیون تومان باشد، اکنون درحدود 

دو میلیون تومان به فروش مى رسد.
وى با بیان اینکه گوشــى که از مبادى قانونى وارد مى شود به نسبت 

قیمت آن، حقوق گمرکى متفاوتى دارد، اظهار کرد: از 15 آذر ماه  سال 
96 که استارت طرح رجیسترى گوشى هاى آیفون زده شد، دیگر هیچ 
گوشى بدون گارانتى از این برند در بازار وجود ندارد و در حال حاضر تمام 
گوشى هاى تلفن همراه به غیر از برند سامسونگ با گارانتى و مشمول 

رجیسترى هستند. 

رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
رجیسترى گوشى هاى برند سامسونگ هنوز انجام نشده و به طور قطع 
در اجراى آن با مشکل مواجه مى شویم، تصریح کرد: نزدیک 50 درصد 
گوشــى هاى موجود در بازار به برند سامسونگ تعلق دارند، اما با توجه 
به اینکه در اجراى طرح رجیســترى موانع و مشکالت بسیارى وجود 
دارد، در حال حاضر نزدیک 50 درصد شــکایات این اتحادیه با وجود

 اطالع رسانى هاى مختلف، مربوط به نحوه اجراى این طرح است.
وى با پیش بینى اینکه براى اجراى طرح رجیســترى گوشــى هاى 
سامسونگ با بحران شدیدى مواجه مى شویم، افزود: سامسونگ براى 
واردکنندگانش منافع چند صد میلیــاردى دارد به این دلیل تا به امروز 
نتوانسته اند این برند را مشمول طرح رجیسترى کنند، چرا که قاچاق این 

کاال براى برخى داراى منافع بسیار است.
میرشمشیرى با تاکید بر اینکه در صورت اجراى درست طرح رجیسترى 
همه اعم از خریداران، فروشندگان، واردکنندگان و حتى شرکت هاى 
اصلى واردکننده نیز ســود مى برند، تصریح کرد: متاسفانه طرح تغییر 
مالک سیم کارت در اجراى طرح رجیسترى، مشکالت هاى بسیارى را 

بر سر راه اجراى آن ایجاد کرده است.
وى با اظهار امیدوارى نسبت به اینکه طرح رجیسترى به سرنوشت طرح 
شنبم در سال 85 دچار نشود، گفت: اگر اجراى طرح رجیسترى با همین 

روش ادامه یابد به طور قطع با مشکالتى در این راه مواجه مى شویم.

طوفان سامسونگ، بازار اصفهان را در مى نوردد

مجرى خــط دوم قطارشــهرى اصفهان گفت: 
حفارى تونل خط دوم متروى اصفهان از سه ماه 

آینده آغاز مى شود.
محســن واعظى فر اظهارداشت: این خط مترو از 
شمال شرقى شهر اصفهان شــروع مى شود و با 
عبور از کنار میدان امام(ره)، میدان امام حسین(ع) 

و خیابان طالقانى به غرب اصفهان مى رسد.
مجرى خط دوم قطارشهرى اصفهان با اشاره به 
مهیا شدن زیرســاخت هاى شروع کار تونل خط 
دوم اصفهان، تصریح کرد: دستگاه TBMبراى 
حفارى مسیر آماده است و یکى از زیرساخت هاى 
حفارى از کشــور آلمان باید وارد شود که تمامى 
مراحل خرید، انجام شــده و ظرف یک ماه آینده 

وارد کشور مى شود.
واعظى فر از رشــد 25 درصدى مراحل احداث 
خط دوم ایستگاه زینبیه خبرداد و گفت: ایستگاه 
عاشق اصفهانى نیز 10 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
مجرى خط دوم قطارشــهرى اصفهــان با بیان 
اینکه زمین ایستگاه سوم در خیابان عمان سامانى 
آماده تحویل به پیمانکار اســت، تاکید کرد: خط 
دوم مترو اصفهان به طول 15 کیلومتر داراى 24 

ایستگاه است.

آغاز احداث تونل 
خط 2 مترو اصفهان از 

3 ماه آینده
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معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان از اختصاص 47 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار به آسفالت معابر در سال 
97 خبر داد و گفت: در صدد هســتیم با اعمال روش هاى 
نوین، شــرایطى را فراهم کنیم تا شــاهد ارتقاى کیفیت 

آسفالت سطح معابر در کالنشهر اصفهان باشیـم.
ایرج مظفر افزود: امسال 47 میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار براى اجراى 250 هزار تن آسفالت پیش بینى شده 

است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: با توجه 
به آغاز عملیات نهضت آسفالت معابر اصفهان از سال94، 
بخش عمده اى از معابر شــهرى اصالح شــده است و به 

همین منظور، بودجه در نظر گرفته شــده در سال جارى 
براى تکمیل و ساماندهى ادامه این عملیات اجرایى است.

مظفر با بیان اینکه سال گذشــته50 میلیارد تومان اعتبار 
براى آسفالت معابر اختصاص یافته بود، خاطرنشان کرد: در 
سال گذشته نیز 218 هزار تن آسفالت در قالب 168 هزار 
مترمربع به منظور آسفالت، لکه گیرى هاى اصولى، آسفالت 
تراشى و موج گیرى معابر در سطح مناطق 15 گانه اجرا شد.
وى اضافه کرد: توجه به معابر به عنوان شریان هاى اصلى 
شهر، گام مهمى در هدایت و کنترل ترافیک شهر است و 
رسیدگى و نظارت بر کیفیت معابر در شهر باید در اولویت 

قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: در اصفهان با توجه به آلودگى هوا و خشکســالى، 
باید سه ظرفیت اقتصادى را فعال کرد؛ ظرفیت اقتصاد 
هنر، اقتصاد گردشــگرى و اقتصاد دانش بنیان و یکى 
از ظرفیت هاى بــى نظیر اقتصاد هنر، صنایع دســتى

 است.
ناهید تاج الدین با اشــاره به ظرفیت هاى شهر اصفهان 

گفت: اصفهان ظرفیت فرهنگى- هنرى عظیمى دارد.
وى افزود: مثًال در خطاطى و نگارگرى تأثیرات مکتب 
اصفهان حتى در یک دوره  پاى از ایران فراتر گذاشــت 
و هنرمنــدان عثمانى و هندى را تحــت تأثیر خود قرار

 داد. 
تاج الدین افــزود: اصفهــان یکســرى ظرفیت هاى 
نرم افزارى، فرهنگى و هنرى دیگر نیــز دارد، در حال 
حاضر 229 رشته صنایع دســتى در 18 گروه در کشور 
طبقه بندى شــده که از این میان، 196 رشته ثبت شده 
صنایع دستى در اصفهان وجود دارد و این نشان از ظرفیت 

بى نظیر اصفهان در حوزه صنایع دستى است. 
وى تصریح کرد: در اصفهان هشت هزار کارگاه انفرادى 
صنایع دستى با بیش از 9هزار هنرمند و صنعتگر صنایع 
دستى وجود دارد که اینها همه پتانسیل ها و ظرفیت هاى 

فرهنگى- هنرى اصفهان را مى رساند.

معابر شهر 
اصولى آسفالت مى شود

گره هاى صنایع دستى 
اصفهان باز مى شود

فرماندار خور و بیابانک 
منصوب شد

وزیر کشـور در حکمى «عباس بالنیان» را به سمت 
فرماندار شهرستان خور و بیابانک منصوب کرد.

کاهش منابع آبی 
در بویین میاندشت

ماشـاءا... طحانیـان زاده،  فرماندار بویین میاندشـت 
گفت: متأسفانه در شهرستان بویین میاندشت کاهش

 78 درصدى بارش را داشته ایم.

کاهش 14 در صدى تب مالت 
در تیران 

رئیس شبکه دامپزشـکى شهرسـتان تیران و کرون 
گفت: بیمـارى تب مالت بـا تالش هاى انجام شـده 
درحدود 14 درصـد کاهش یافته که بایـد با مدیریت 
بهتر، به سـمت ریشـه کنى این بیمارى در دام هاى 

شهرستان پیش رفت.
فضل ا... صالحى با بیان اینکه تأمین سالمت و ارتقاى 
سـطح بهداشـتى یکى از اصـول برنامه ریـزى هاى 
اجتماعى و اقتصادى کشور است، اظهار کرد: بیمارى 
تب مالت، یکـى از مهمترین بیمارى هاى مشـترك 
انسان و دام است که شبکه دامپزشکى شهرستان، هر 
سال برنامه ریزى هاى پیشگیرانه را براى جلوگیرى از 

شیوع این بیمارى انجام مى دهد.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139703902120000001 شماره پرونده: 139504002120000024 مزایده پرونده 
اجرایى کالسه 9500028 تمامت ششدانگ یکباب منزل مسکونى به پالك ثبتى 1999 فرعى مجزى 
شده از پالك 15 اصلى واقع در فالورجان بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 264/50 مترمربع به آدرس 
فالورجان خیابان شریعتى پالك 135 که سند مالکیت آن در صفحه 263 دفتر 306 امالك به شماره 
40684 سابقه ثبت و صدور سند دارد و حدود و مشــخصات آن عبارت است از شماال به طول 17 متر 
دیوار به دیوار پالك 15 اصلى شرقا در چهار قسمت که سوم شمالى است اول و دوم به طول 30/60 متر 
و سوم و چهارم به طول 0/55 متر و 2/25 متر دیوار به دیوار پالك 15 اصلى جنوبا به طول 13/65 متر 
درب و دیواریست به پیاده رو و خیابان غربا در سه قسمت که دوم جنوبى است به طول 12/80 متر و 7 
متر و 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 15 اصلى و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناس 
رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت یک باب خانه مســکونى قدیمى ساز و دو دهنه مغازه که با 
دیوارهاى آجرى و چند عدد ستون فلزى و سقف تیرآهن و آجر احداث شده و حدود 40 سال قدمت دارد 
به مساحت 465/50 مترمربع عرصه و حدود 450 مترمربع اعیانى و که اعیانى ملک مورد نظر شامل دو 
بخش جنوبى و شمالى مى باشد با اسکلت دیوار باربر سقف تیرچه بلوك کف موزائیک سطوح خارجى 
سفیدکارى درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى و داخلى چوبى داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه 
نماى خارجى آجرنما و سنگ مى باشد ملکى آقاى شکراله شــریفى فرزند عبداله به شماره شناسنامه 
3387 صادره فالورجان متولد 1337 ساکن فالورجان که طبق سند رهنى شماره 20572- 1393/4/21 
تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 150 فالورجان در رهن بانک رفاه کارگران فالورجان قرار گرفته است 
از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخه 1397/2/15 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در 
خیابان فردوسى جنب دادگسترى فالورجان به مزایده گذارده مى شود مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و 
هشتصد میلیون ریال (5/800/000/000 ریال) قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته خواهد شد الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و حق بیمه و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده مى باشد ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده فاقد سابقه بیمه مى باشد این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1397/1/29 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. تاریخ انتشار: 1397/1/29 تاریخ مزایده: 1397/2/15  

م الف: 0038 پور مقدم-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /1/337
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى محمد میالنى خواهان آقاى محمدصالح ملک دادخواستى با 
موضوع تقاضاى تنظیم و انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 649/96 ش9ح ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 97/3/2 ساعت 5 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 43 شعبه نهم شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/391 
اخطار اجرایى

شماره: 741/95 به موجب رأى شماره 211 تاریخ 96/4/12 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه رســول باقرى فرزند حسنعلى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 62/436/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 805/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/9/22) 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محمدحسن فرهمندپور فرزند محمدعلى نشانى: اصفهان- فلکه 
صنعتى استقالل خ حکیم فرزانده شرکت ثمین بتن صادر گردیده است. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 63 شعبه پنجم 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /1/392
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/82/26- 97/1/19 آقاى سهراب مظفر نجفى فرزند داراب باستناد دو برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 319867 را 
که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/24436 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین 
شهر) که در ص 294 دفتر 255 ذیل ثبت 57288 به نام دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى اداره 
زمین شهرى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند قطعى 29625 مورخ 71/8/27 دفترخانه 
17- اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند شماره 106102 
در  رهن بانک ملت قرار داشته و نحوه گم شدن اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. م الف: 45 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /1/393
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960530 ح2 اجرا و به موجب نیابت ارســالى از شــعبه اجراى احکام دوم حقوقى اصفهان 
محکوم علیهم 1- مصطفى وعیدى 2- علیرضا جنتى متضامنا به پرداخت مبلغ 254/697/026 ریال 
بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ  12/735/434 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده اســت، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 20/000 متر لوله 16 میلیمتر 
(PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 12600 ریال- جمعا به ارزش 252/000/000 ریال 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: 97/2/15 ساعت 9 الى 10 صبح محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال: شهرك صنعتى 
مورچه خوارت با هماهنگى این اجرا. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشد 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 شــود 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: 55 اجراى احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر /1/394

ابالغ
شماره دادنامه: 9609973760000909 شماره پرونده: 9609983760000174 شماره بایگانى شعبه: 
960290 تاریخ تنظیم: 1396/11/30 خواهان: آقاى محمود یارى نجوبرانى فرزند فتحعلى با وکالت 
آقاى مهرداد بدیحى فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان، شاهین شهر، شاهین شهر، خ نظامى، فرعى 5 
شرقى، ساختمان ونک، واحد 1 خوانده: آقاى کامران حیدرى گرم دره فرزند حبیب ا... به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه بابت ... راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمود یارى با وکالت آقاى 
بدیحى به طرفیت آقاى کامران حیدرى به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه 
الرهانه قرارداد شماره 62187 و مندرجات ظهر آن و مطالبه خسارات دادرسى، تاخیر در تادیه و بدوا اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى اوال در خصوص اعسار دادگاه مبادرت به صدور راى نموده است و در خصوص 
اصل دعوى وکیل خواهان چنین اظهار داشته که موکل به موجب قرارداد مذکور اقدام به رهن یک باب 
مغازه به نشانى خ دهخدا نبش فرعى 4 غربى پالك 2 طبقه همکف مى نماید و به موجب ظهر قرارداد 
نســبت به تمدید آن تا مورخ 96/2/15 اقدام مى نماید لذا با توجه به اتمام قرارداد و اینکه موکل آماده 
تحویل ملک مى باشــد و مراتب را طى اظهارنامه اى به خوانده اعالم نموده که نتیجه اى در برنداشته 
است و تقاضاى محکومیت ایشان را  دارم و خوانده دعوى علیرغم دعوت به دادرسى حضور نیافته و دفاع 
یا ایرادى به عمل نیاورده دادگاه مستندا به کپى مصدق قرارداد موصوف و عدم هرگونه دفاعى از جانب 
خوانده مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده دعوى را به پرداخت مبلغ 
هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست که موعد مطالبه 
است لغایت وصول محکوم به وفق شاخص تورم بانک مرکزى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره شده غیابى بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 9 وحید هادى-  رئیس شعبه 

سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /1/395
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/31/26- 97/1/14 خانم مرضیه مظفرى پور فرزند نصراله باستناد دو برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 960780 
سرى ب سال 93 را که به میزان ششدانگ بوده به شماره پالك ثبتى 406/32546 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در دفتر 839 صفحه 104 ذیل ثبت 189647 به نام نامبرده ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال 40745 مورخ  1393/11/21 دفتر 143 شاهین شهر 
مالکیت یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و ملک داراى سند رهنى 40747 مورخ 1393/11/21 در 
بانک مسکن دفتر 143 شاهین شهر بوده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد 
که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 61 ناصر صیادى صومعه-  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /1/396
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759300276 شــماره پرونده: 9709983759300007 شماره بایگانى 
شــعبه: 970007 تاریخ تنظیم: 1397/01/18 خواهان آقاى حسینعلى ذوالفقارى عاشق آبادى فرزند 
کریم دادخواستى به طرفیت خوانده فرناز ذوالفقارى عاشق آبادى فرزند حسین على به خواسته تنفیذ 
طالق به درخواست زوج تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شــهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به 
کالسه 970007 ثبت گردیده که وقت رســیدگى به تاریخ 1397/2/30 و ساعت 10:30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 67 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 

حقوقى سابق)  /1/397
حصر وراثت

شراره میرزمانى مبارکه  بشناسنامه شماره 169 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 34/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
محمود میرزمانى مبارکه فرزند کریم بشناسنامه شماره 754 در تاریخ 1396/12/19 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- شــراره میرزمانى مبارکه فرزند محمود شماره شناسنامه: 169 
نسبت با متوفى: فرزند 2- جواد میرزمانى مبارکه فرزند محمود شماره شناسنامه: 80 نسبت با متوفى: 
فرزند 3- فرشید میرزمانى مبارکه فرزند محمود شماره شناسنامه: 905 نسبت با متوفى: فرزند 4- پروین 
سرکار حسینى فرزند فضل اله شماره شناســنامه: 265 نسبت با متوفى: همسر 5- مونس روائى فرزند 
حسن شماره شناسنامه: 33068 نسبت با متوفى: مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 71 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/398
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 378/96 اجراى احکام شوراى حل اختالف شاهین شهر آقاى حسین دشتبانى فرزند حسن 
محکوم به پرداخت 176/054/000 ریال در حق آقاى جعفر شاهین و مبلغ 8/802/700 ریال بابت حق 
االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده اســت که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال 
بدهکار شامل سنگ مرمریت نگین طالئى معدن سرباغبان به ابعاد 50*50 به متراژ 470 مترمربع به 
میزان 190/000 ریال و جمع اموال به مبلغ 89/300/000 ریال ارزیابى شده است که طبق گزارش مامور 
اجراى احکام اموال نزد امین اموال سلمان برخوارى در آدرس محمودآباد خیابان 20 درب کنار شرکت 
درمان گاز نگهدارى مى شود و نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض بوده با 
توجه به میزان طلب محکوم له و احتســاب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 2/000/000 
ریال بابت دستمزد کارشناسى و هزینه نشر آگهى مقدار کل اموال فوق  در روز دوشنبه مورخ 97/02/17 
ساعت 9  الى 10 در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض 
فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر 
ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى 
توانند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این 
اجرا اموالى را که آگهى شــده مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید 
و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت آگهى مزایده عالوه بر انتشار در 
روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شــود. م الف: 65 اجراى احکام شوراى حل اختالف 

دادگسترى شاهین شهر /1/399
حصر وراثت

مه وش دارکنار بشناسنامه شماره 1599 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 29/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حمید 
دارکنار فرزند سلمان بشناسنامه شــماره 307 در تاریخ 1396/11/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- مهوش دارکنار فرزند حمید شماره شناســنامه: 1599 نسبت با متوفى فرزند 
2- عبدالمجید دارکنار فرزند حمید شماره شناســنامه: 2887 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد دارکنار 
فرزند حمید شــماره شناســنامه: 748 نســبت با متوفى فرزند 4- پریوش دارکنار فرزند حمید شماره 
شناسنامه: 2080 نسبت با متوفى فرزند 5- منیژه دارکنار فرزند حمید شماره شناسنامه: 405 نسبت با 
متوفى فرزند 6- مینا دارکنار فرزند حمید شماره شناسنامه: 2851 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 60 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /1/400
حصر وراثت

سمانه آزادى بشناسنامه شماره 4122 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواســتى بشــماره پرونده 39/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان 
منیرالسادات سیدنار فرزند سید حســن بشناسنامه شــماره 1704 در تاریخ 1396/5/30 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- ســمانه آزادى فرزند سعید شماره شناسنامه: 4122 نسبت 
با متوفى دختر 2- هادى آزادى فرزند سعید شماره شناســنامه: 1270191683 نسبت با متوفى پسر 
3- فاطمه ازادى فرزند سعید شماره شناسنامه: 1272357759 نســبت با متوفى دختر اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعترا ضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 82 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /1/401
راى اصالحى

شماره راى اصالحى: 9609973760000991 شماره پرونده: 9609983760000365 شماره بایگانى 
شعبه: 960514 تاریخ تنظیم: 1396/12/23 خواهان ها: 1- آقاى قاسمعلى فوالدى وندا فرزند عبداله 
2- آقاى بهنام فوالدى وندا فرزند عبدا... 3- آقاى ابراهیم فوالدى وندا فرزند عبدا... 4- خانم نسترن 
طاهرى لرکى فرزند ابراهیم 5- خانم مارال طاهرى لرکى فرزند ابراهیم 6- آقاى ابراهیم طاهرى لرکى 
فرزند قیس على 7- آقاى حجت اله فوالدى وندا فرزند عبداله 8- آقاى اسماعیل طاهرى لرکى فرزند 
ابراهیم 9- جواد فوالدى وندا فرزند عبداله 10- پروین فــوالدى وندا فرزند عبداله 11- آنیتا فوالدى 
وندا فرزند عبداله 12- معصومه فوالدى وندا فرزند عبداله 13- گوهر طاهرى لرکى فرزند مرادعلى با 
وکالت خانم زهره نیســانى حبیب آبادى فرزند ابوالحسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین 
شهر و میمه، شهر شاهین شــهر، خیابان مخابرات، بین 2 و 3 غربى، مجتمع فرهادى واحد 7 خوانده: 
خانم ناهید شاهى فرزند ابوالفضل به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک. 
راى اصالحى دادگاه: در خصوص تقاضاى خانم زهره نیستانى وکیل مع الواسطه خانم میترا فوالدى 
وندا مبنى بر صدور راى اصالحى بدین شرح که اظهار داشته نام تمام ورثه که در دادخواست به عنوان 
خواهان قید شده در راى ذکر نگردیده اســت و همچنین نام آقاى پرویز طاهرى لرکى به عنوان ورثه 
آمده که باید تصحیح گردد علیهذا دادگاه با مالحظه دادخواست تقدیمى خواسته وى را موجه دانسته و 
مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى دادنامه شماره 581- 96 با ذکر اسامى خواهان هاى دیگر 
شامل حجت اله- ابراهیم- بهنام- قاسمعلى- جواد- پروین- آنینا و معصومه شهرت همگى فوالدى 
وندا فرزنداان مرحوم عبداله فوالدى وندا و همچنین حذف نام آقاى پرویز طاهرى به عنوان ورثه از راى 
مذکور اصالح و تصحیح مى نماید. مقرر است دفتر رونوشت راى اصالحى به ضمیمه راى اصلى ابالغ 
و مهلت اعتراض وفق دادخواست اصلى مى باشــد. م الف: 78 وحید هادى-  رئیس شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر /1/402
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/116/26 مورخ 97/1/20 آقاى جمشید رنجبرى کلوئى فرزند موسى باستناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
935167 را که به میزان تمامت از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/83998 واقع در بخش 16 حوزه 

ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در ص 175 دفتر 476 ذیل ثبت 16 اصفهان به نام جمشید رنجبرى 
کلوئى فرزند موسى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 51302  مورخ 1383/4/6 
دفترخانه 104 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند 
شماره قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. م الف: 72 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /1/403
ابالغ

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 759/96 حوزه قضائى: شاهین شــهر تاریخ رسیدگى: 96/12/26 
خواهان: کیامرث امیرى پور آدرس: شاهین شهر- گلدیس- سه طبقه هاى خوارزمى بلوك 33 واحد 
7 خوانده: فواد پورفیاض مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال به استناد دو فقره 
سفته و 50/000/000 ریال و تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده، 
ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. 5- 97/1/18 
آمار رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست کیامرث امیرى پور به طرفیت فواد پورفیاض به خواسته 
مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال به اســتناد دو فقره سفته به شــماره هاى 820396- 96/2/20 و 
146308- 96/2/20 و مبلغ پنجاه میلیون ریال جمعًا مبلغ 200/000/000 ریال بدین شرح که خوانده 
به استناد ســفته ها مبلغ 150/000/000 ریال مدیون مى باشد همچنین به استناد فیش ضمیمه شده 
مبلغ ده میلیون تومان به حساب ایشــان واریز کردم که مبلغ پنج میلیون تومان آن را پرداخته و مابقى 
مانده است در حال حاضر جمعًا مبلغ دویست میلیون ریال طلبکارم لذا تقاضاى رسیدگى دارم. لذا نظر 
به اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با ابالغ قانونى 
اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است، شورا 
با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 309 ناظر به مواد 245 و 247 و 249 قانون تجارت و ماده 
1301 قانون مدنى رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/500/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى 
حکم صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز از این ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 74 شعبه 

نهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/404 
ابالغ راى

شماره ابالغنامه: 9710100354800248 شــماره پرونده: 9609980362200941 شماره بایگانى 
شعبه: 961250 پرونده کالسه 9609980362200941 شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(122 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970354800074 شاکى: خانم اعظم امینى باغبادرانى 
فرزند محمد به نشــانى اصفهان، خ سیمین ك شــهید عباس کریمى پ 8 متهمین: 1- آقاى حبیب 
غالمرضایى فرزند حمید به نشــانى اصفهان اصفهان 2- آقاى امید رهنما فرزند قاسمعلى به نشانى 
اصفهان اصفهان خ برازنده ك گلها بن گل محمدى اتهام: مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع 
به مبلغ 400 هزا ر تومان. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و محتویات پرونده و ادله موجود در آن به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى گردد. راى دادگاه: در خصوص اتهام امید رهنما فرزند قاسمعلى و حبیب 
غالمرضایى فرزند حمید دایر بر مشــارکت در تحصیل مال (چهار میلیون ریال) از طریق نامشــروع، 
موضوع شکایت شــاکى خصوصى اعظم امینى باغبادرانى فرزند محمد و کیفرخواست دادسرا با این 
توضیح که شاکى مدعى است از طریق یک آگهى در رسانه برتر متقاضى خرید وام گردیده و مبلغ چهار 
میلیون ریال به حساب متهمین واریز نموده اســت پس از پرداخت وجه شماره تلفن خود را خاموش و 
بدینوسیله تقاضاى تعقیب نموده است. دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه خصوصى و تحقیقات معمول 
استعالم به عمل آمده از بانک هاى عامل و روزنامه منتشر کننده آگهى تبلیغاتى، عدم حضور متهمین 
در جلسه دادرسى با وصف ابالغ و انتظار کافى جهت دفاع از خود وتکذیب اتهام و سایر قرائن و امارات 
منعکسه در پرونده بزه کارى متهمین را محرز و مسلم دانســته مستندا به اصول سى و ششم و یکصد 
و شصت و ششم از قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و مواد 134 و 140 و 144 از قانون مجازات 
اسالمى و ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبردارى، متهمین را عالوه بر 
استرداد عین مال تحصیل شده، به تحمل دو سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه بوده و سپس ظرف 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 893 منصورى رئیس شعبه 122 دادگاه کیفرى 

دو شهرستان اصفهان /1/416
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 960710 شماره دادنامه: 9609976794301534- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
سیزده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امیر قنبرى به نشــانى اصفهان، خ بزرگمهر، چهارراه 
هشت بهشت ساختمان سروش ط سوم واحد 12 خوانده: محسن اشــترى به نشانى مجهول المکان 
خواســته: تقاضاى مطالبه مبلغ 190/200/000 ریال بابت خســارات وارده ناشــى از تصادف هزینه 
دادرسى و کارشناسى گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى امیر قنبرى فرزند حیدر به طرفیت 
آقاى محسن اشترى به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 190/200/000 ریال بابت خسارات وارده ناشى 
از تصادف هزینه دادرسى و کارشناسى با بررســى محتویات پرونده و اینکه خواهان به استناد کروکى 
تصادف مورخ 96/5/11 علیه خوانده طرح دعوى نموده اســت و این درحالى است که در کروکى ارائه 
شده خواهان و خوانده هر دو به عنوان راننده غیرمقصر و راننده متوارى سوارى ماکسیما به عنوان مقصر 
ذکر گردیده است و خواهان نسبت به کروکى اعتراض ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را متوجه 
خوانده ندانسته و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 833 شعبه سیزده حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /1/418

اتوماســیون عملیاتى فوریت هاى پزشکى 115 در مراکز 
درمانى دولتــى، خصوصــى و خیریه اســتان اصفهان 

راه اندازى مى شود.
مســئول کنترل کیفیــت و بهبود روش هــاى اورژانس 
پیش بیمارستانى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
درجلسه هماهنگى اورژانس پیش  بیمارستانى و اورژانس 
بیمارســتان هاى اصفهان، ســامانه فرماندهى عملیات 
اورژانس معرفى و نحوه دسترسى به سامانه و نرم افزار به 

آنها آموزش داده شد. 
حیدرعلى رنجبر افــزود: این اقدام که در راســتاى ایجاد 
آمادگى در مراکز درمانى براى پذیرش بیمار با روش جدید 
صورت گرفته اســت، افزایش کیفیت خدمات اورژانس و 

افزایش رضایتمندى در مردم را به همراه خواهد داشت. 
وى تصریح کرد: با به کارگیرى این ســامانه، پرونده تمام 
امدادخواهان به صورت الکترونیکى درآمده و مشخصات 
و شرح حال بیمار از لحظه حضور پرسنل اورژانس بر بالین 
وى، در مراکز درمانى براى پزشــک قابل مشاهده خواهد 
بود. وى گفت: فوریت  هاى پزشــکى اســتان اصفهان با 
برخوردارى از 141 پایگاه شــامل 71 پایگاه شهرى، 69 
پایگاه جاده اى و یک پایگاه امداد هوایى، یک دســتگاه 
اتوبوس آمبوالنــس، 15 اتاق فرمــان و 824 نفر نیروى 
انســانى، به صورت 24 ســاعته در حال ارائــه خدمات 
فوریت هاى پزشــکى به مصدومان و بیماران اورژانسى 

است.

تجهیز بیمارستان هاى اصفهان به 
اتوماسیون عملیاتى اورژانس 

بیــش از 17میلیون دالر ســرمایه گذارى 
خارجــى در اســتان اصفهان جذب شــده

 است .
مدیرکل امــور اقتصادى و دارایى اســتان 
اصفهان گفت: پارسال با مشارکت 17میلیون 
و 646هزار دالرى سرمایه گذاران افغانستانى 
و آفریقایى، اجراى چهار طرح اقتصادى در 

استان اصفهان کلید خورد.  
على صبوحى افزود: این سرمایه گذارى ها، 
در بخش هاي صنعتی شــامل فلزي، فرش 
ماشــینی و شــیمیایی و راه اندازى نیروگاه 

خورشیدى بوده است.
وى گفت: برگزارى نشست ها و پیگیرى حل 
و فصل مشکالت سرمایه گذاران خارجى در 
زمینه هاى محیط زیســت، مالیات، پروانه 
کار و اقامت، از دیگر فعالیت هاى این اداره 
کل به منظور جذب و توسعه حضور سرمایه 

گذاران در استان بوده است.
صبوحــى افــزود: تاکنــون دو میلیــارد 
و 800میلیــون دالر ســرمایه گــذارى 
خارجــى شــامل 50طــرح اقتصــادى با 
مشــارکت کشــورهاى ایتالیا، افغانستان، 
 آلمان و امارات  در اســتان به ثبت رســیده

 است.

خارجى ها
17 میلیون دالر 
به اصفهان آوردند
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اجراى90درصد مصوبه هاى 
کارگروه اشتغال اردستان 

فرماندار اردستان با اشاره به برگزارى 14 جلسه کارگروه 
اشتغال این شهرستان در سـال 1396، از اجرایى شدن 
افزون بـر 90 درصـد مصوبه هـاى این کارگـروه خبر 
داد.علیرضـا غیـور همچنین بـر کمک و پشـتیبانى از 
واحدهاى در حال فعالیت، همکارى بیشتر با متقاضیان 
سـرمایه گذارى، خرید اجناس داخلى و تولید کاالى با 
کیفیت به عنوان زمینه سازان رشد اقتصادى و اشتغال 

تأکید کرد. 

جاساز میلیونى قاچاق در 
اتوبوس کشف شد

رئیس پلیـس آگاهـى اسـتان اصفهان از کشـف یک 
محموله کفـش و پوشـاك خارجـى قاچاق بـه ارزش 
یک میلیارد ریال، در بازرسـى از یک دسـتگاه اتوبوس 
مسـافربرى خبر داد. سـرهنگ سـتار خسـروى اظهار 
کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچـاق کاال و ارز پلیس 
آگاهى اصفهـان، از ورود یک دسـتگاه اتوبوس حامل 
کاالى قاچاق به شـهر اصفهان مطلع شـدند و بررسى 
موضوع را در دسـتور کار قرار دادنـد. وى افزود: پس از 
هماهنگى با مقام قضائى، از اتوبوس مورد نظر بازرسى 
شد که تعداد 31 کیسه پوشاك، سه کیسه کفش و یک 
دستگاه ماشین ظرفشویى خارجى فاقد مدارك گمرکى 
کشف شد. سرهنگ خسروى با اشاره به توقیف اتوبوس 
و دسـتگیرى راننده، افزود: ارزش محموله کشف شده 

توسط کارشناسان یک میلیارد ریال اعالم شده است.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: کارت ملى نمونه 
قدیم تا پایان خرداد اعتبار دارد، همچنین دولت کاربردى 
شدن کارت ملى هوشمند را تا پایان امسال تمدید کرده 
اســت و تا این زمان، ســازمان ثبت احوال مهلت دارد 

کارت هاى ملى هوشمند را کاربردى کند.
حسین غفرانى در رابطه با مدت زمان اعتبار کارت هاى 
ملى قدیم اظهار داشــت: کارت ملى نمونه قدیم تا پایان 
خرداد اعتبار دارد. وى با اشــاره به اینکه هنوز 37 درصد 
از جمعیت استان کارت ملى هوشمند دریافت نکرده اند، 
در رابطه با مشکالت نوبت دهى در سامانه سازمان ثبت 
احوال، افزود: در پایان سال گذشته ما در سامانه با مشکل 

مواجه شدیم که تغییر ورژن دادند و مشکل سامانه را حل 
کردند. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: یکسرى مشکالتى که به صورت طبیعى براى هر 
پدیده نوظهور و جدیدى پیش مى آید، براى این سامانه 
هم پیش آمده بود که مرتب در حال اصالح بوده و اآلن به 

نقطه پایانى اصالح آن رسیده است.
وى با بیان اینکه تقریباً در بخش هاى مختلفى در استان ها 
و استان ما هم مشکل سامانه حل شده است، مطرح کرد: 
گاهى مشاهده شده که یکى از دفاتر  در اعالم ظرفیت یا 
ثبت نام مشکل داشته است که آن را هم بالفاصله اصالح 

مى کنیم.

بیــش از 1300 اصفهانــى بــراى رونــق کســب و 
کار خانگــى، تســهیالت اشــتغال خانگــى دریافت 

کردند.
مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعــاون، کارو رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان اظهار کرد: هدف از تصویب 
و ابالغ مشــاغل خانگى، ســاماندهى فضاى کسب و 
کار خانگى، کاهش هزینه هاى تولید و افزایش ســطح 

درآمدى خانواده هاست.
جمال الدین میرهادى افزود: پارسال، 40میلیارد تومان 
بودجه براى تسهیالت رونق کسب و کار خانگى به استان 

اصفهان اختصاص داده شد.

وى این تســهیالت را به صورت قرض الحســنه با باز 
پرداخت ســه تا پنج سال دانســت و تصریح کرد: مبلغ 
تســهیالت اشــتغال خانگى، صد میلیون ریال براى 
افراد مســتقل و یــک میلیــارد ریال براى پشــتیبان 

است.
مدیر کارآفرینــى و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعى اســتان اصفهان عنوان کــرد: دارندگان 
مدارك فنى و حرفه اى و یا هر آموزشــگاه آموزشــى 
مى تواننــد با مراجعــه به پایــگاه اینترنتى مشــاغل 
خانگــى، از تســهیالت مشــاغل خانگى بهــره مند 

شوند.

کسب و کار خانگى براى
 1300 اصفهانى

کارت  ملى هوشمند تا پایان 
امسال کاربردى تر مى شود

اجراییه
شماره اجراییه: 9710420351400003 شــماره پرونده: 9609980351400743 شماره بایگانى 
شــعبه: 960850 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970351401620 محکوم علیهم 1- على اصغر یوسفى فتیده 2- میترا عشورى 3- جواد اسدى 
فتیده همگى مجهول المکان محکوم اند به خواندگان را به پرداخت مبلغ 11/182/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/7/18) در حق محکوم له  امیر زواره زادگان فرزند محمد به نشــانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ شیخ مفید، فوقانى بانک ســپه واحد 4 و پرداخت نیم عشر در حق صندوق 
دولت بابت هزینه عملیات اجرایى. ضمنا با توجه به پذیرش اعســار خواهان هزینه دادرسى در زمان 
اجراى حکم وفق مقررات از محکوم له اخذ مى گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى 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 فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت 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 نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه 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). م الف: 864 شعبه 14 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان /1/417
اجراییه

شماره اجراییه: 9710420351400012 شــماره پرونده: 9509980351400811 شماره بایگانى 
شــعبه: 950909 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970351401246 محکوم علیهم 1- سیدعلى نوربخش فرزند محمود به نشانى مجهول المکان 
2- محمد محمدى فرزند ابراهیم به نشــانى مجهول المکان 3- مهدى دانشیار فرزند محمدحسین 
به نشانى مجهول المکان 4- على صالحى فرزند محمد به نشــانى مجهول المکان محکوم هستند 
به خواندگان ردیف ســوم را به انتقال یک دانگ و خوانده ردیف چهارم را به انتقال نیم دانگ مشــاع 
از ششدانگ پالك ثبتى  فوق به انضمام کلیه خســارات دادرسى در حق محکوم له اصغر زعیم رحیم 
آبادى فرزند عزیزا... به نشانى اصفهان، خیابان کاوه، سه راه ملک شهر، خیابان گلستان، خیابان صفا، 
کوچه امازاده، بن بست سجاد، درب پنجم سمت راســت منزل رضایى ك پ 8196947814 تلفن 
09126014012 و پرداخت 1/500/000 ریال بابت هزینــه عملیات اجرایى در حق صندوق 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 بدهــد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. 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 شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون 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). م الف: 859 شــعبه 14 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /1/419
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420352200012 شــماره پرونده: 9609980352200159 شماره بایگانى 
شعبه: 960167 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9609970352201615 
محکوم علیه 1- محمد ترکى باغ بادرانى فرزند اسداله نشــانى: مجهول المکان 2- بهرام ترکى باغ 
بادرانى فرزند فرج اله نشانى: اصفهان- خ کاوه- خ نگارستان- مجتمع نگارستان- بلوك 1- کدپستى 
8196754311 محکوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000. 1 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/270/200 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررســید 
1396/2/19 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده 
اجراى احکام مى باشــد در حق محکوم له محســن جعفریان چرمهینى فرزند محمد نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان لنجان- شهر چرمهین- بلوار امام- کوچه سلمان- کدپستى: 8475173493. 
ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه میباشــد. 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 اســتیفا 
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 موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب 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 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 م ى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه 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). م الف: 855 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /1/420
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350400015 شــماره پرونده: 9509980350400219 شماره بایگانى 
شــعبه: 950242 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350400755 محکوم علیه بابک خســروى نسب فرزند احمد نشــانى: تهران- خیابان 
الهیه- خیابان زرکوه عرفا 3 درب اول پالك 1 محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال و با 
احتساب هزینه دادرسى به مبلغ 5/000/000 ریال، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ 6/000/000 
ریال و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى شــاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از 
تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و وصول خواهد شد در 
حق محکوم له اکبر قوه عود فرزند رضا نشانى: اصفهان- خیابان شاهپور جدید- خیابان مشیرالدوله 
تانکرسازى ایران و کدپســتى 8163848951 و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى 
صادره غیابى است. 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- ترتیبــى 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 ســال قبل از طرح دعواى اعســار 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- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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 مالــى 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). م الف: 885 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/421
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350202152 شماره پرونده: 9609980350200651 شماره بایگانى شعبه: 
960778 خواهان: سید مرتضى خادم خوراسانى فرزند سید حسین با وکالت خانم الهه صانعى فرزند 
على به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- سه راه سیمین جنب پمپ بنزین 
ساختمان آرش- ط چهارم- واحد 402 خوانده: فرشــید میرزائیان انباردان به نشانى مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- استرداد مال (منقول) گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى سید مرتضى خادم خوراسانى فرزند سید حسین با وکالت الهه صانعى بطرفیت فرشید میرزائیان 
انباردان بخواسته مطالبه 449/640 گرم طالى 18 عیار به انضمام خسارات دادرسى مستند به فاکتور 
1387/7/28 که براساس اظهار وکیل خواهان طالهاى مذکور بخوانده تحویل گردیده تا بعد از مدتى 
به خواهان به صورت وجه یا طال مسترد گردد و خوانده از استرداد آن خوددارى کرده است. و خوانده نیز 
على رغم ابالغ از طریق نشر آگهى در روزنامه در  جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه اى ارسال نکرده 
اســت. نظر به محتویات پرونده و تصویر مصدق فاکتور مورخ 87/7/28 که به امضاء خوانده رسیده 
است، دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 10 قانون مدنى و مواد 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مقدار 
449/640 گرم طالى 18 عیار بعنوان اصل خواسته و مبلغ 410. 809. 18 ریال هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و با توجه به اعسار خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسى نامبرده مکلف به پرداخت مبلغ 213. 457. 17 ریال بابت هزینه دادرسى در حق صندوق 
دولت در مرحله اجراى احکام مى باشد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف: 884 

امیرى- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/422
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350600557 شــماره پرونده:  9509980350600839 شماره بایگانى 
شــعبه: 951008 خواهان: تعاونى اعتبارى ثامــن االئمه به نمایندگى محمدحســین نظرى توکلى 
و مســعود مهردادى با وکالت امیر قاسمیان دستجردى فرزند حسین به نشــانى اصفهان- چهارراه 
پلیس ابتداى توحید جنوبى مجتمع تابان طبقــه اول واحد 1خوانــدگان: 1- علیرضا رضائى فرزند 
عباس به نشــانى اصفهان خیابان زینبیه- چهارراه عاشق اصفهانى کوى شــقایق پالك 95 منزل 
احمدى 2- مهدى حشمتى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان 3- سامان سلیمى فرزند احمد به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بهارستان- خ ایثار جنوبى- خیابان البرز- پالك 265، 

4- امیرسعید اباذریان فرزند حسین به نشانى اصفهان- خ رباط سوم- فرعى 4- پالك 101 خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: درخصوص دعوى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه (ع) با وکالت آقاى امیر قاسمیان دستجردى به 
طرفیت آقایان 1- مهدى حشمتى فرزند محمد 2- امیرسعید اباذریان فرزند حسین 3- سامان سلیمى 
فرزند احمد 4- علیرضا رضائى فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 230/000/000 ریال بخشى از 
وجه چک شماره 931782- 1395/04/31 عهده بانک صادرات بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده، رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه، وجود اصول مــدارك در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارســازى و 
پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادرکننده و سایر خواندگان ظهرنویس و ضامن پرداخت وجه چک 
و داراى مسولیت تضامنى مى باشند و با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعــى ننموده اند فلذا دعوى خواهان محمول 
بر صحت تلقى و مستندا به ماده 249- 310- 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون چک 
و ماده واحده مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده 198- 515- 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ دویست و سى میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط 
بانک مرکزى اعالم و حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مى گردند رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 863 نبوى- رئیس 

شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/423
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350600008 شــماره پرونده: 9309980350600040 شماره بایگانى 
شــعبه: 930047 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9309970350601403 محکوم علیه فاطمه طالبى فرزند قادر نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ دویست و پنج میلیون و هفده هزار و ششــصد ریال به عن وان اصل خواسته (مطالبه 
مبلغ 205/017/600 ریال وجه 11 فقره چک به شــماره هــاى 923203- 923205- 923206- 
923213- 830521- 830520- 923107- 923223 عهــده بانک رفــاه کارگران و 945811- 
945812- 945815 عهده بانک شــهر) و نیز پرداخت مبلغ چهار میلیون و یکصدو هشتاد و نه هزار 
ریال بابت خسارات دادرسى و نیز پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست 
مورخ 1393/1/8 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شــاخص ساالنه که توسط بانک مرکزى اعالم و 
حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق محکوم له محمد سازنده فرزند عوضعلى نشانى: اصفهان 
شهرك صنعتى جى خ اول فرعى 5 پ 56 و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. 
ضمنًا رأى صادره غیابى است. 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 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 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. (مــاده 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). م الف: 861 شعبه 6 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/424
حصر وراثت

محمدحسین ضرابى داراى شناسنامه شماره 14116 به شــرح دادخواست به کالسه 78/97ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اصغر ضرابى به 
شناسنامه 287 در تاریخ 96/11/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمدحسین ضرابى به ش.ش 14116 
نسبت با متوفى فرزند 2- زهره ضرابى به ش.ش 524 نســبت با متوفى فرزند 3- نرجس ضرابى به 
ش.ش 1617 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه ضرابى به ش.ش 1128 نسبت با متوفى فرزند 5- ملک 
خانم امین زاده کوهانستانى به ش.ش 1271268205 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نش ر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 902 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/425

حصر وراثت
آقاى محمدرضا گلى پزوه داراى شناسنامه شماره 193 به شرح دادخواست به کالسه 74/97ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله گلى پزوه به 
شناسنامه 1317 در تاریخ 95/1/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و سه دختر به اسامى: 1- محمدرضا گلى پزوه به ش.ش  193 نسبت با متوفى 
فرزند 2- مصطفى گلى پزوه به ش.ش 343 نســبت با متوفى فرزند 3- مرتضى گلى پزوه به ش.ش 
2988 نسبت با متوفى فرزند 4- حسین گلى پزوه به ش.ش 33 نسبت با متوفى فرزند 5- عباس گلى 
پزوه به ش.ش 2559 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا گلى پزوه به ش.ش 14428 نسبت با متوفى 
فرزند 7- زهره گلى پزوه به ش.ش 2558 نسبت با متوفى فرزند 8- مهرى گلى پزوه به ش.ش 14429 

نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 903 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/426
حصر وراثت

آقاى حســن خلیلیان پور داراى شناسنامه شماره 93207 به شرح دادخواســت به کالسه 73/97 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرى صدیقى به 
شناسنامه 3 در تاریخ 95/10/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به هفت پسر به اسامى: 1- رسول خلیلیان پور به ش.ش 47928 نسبت با متوفى فرزند 
2-رضا خلیلیــان پور بیدآبادى به ش.ش 4304 نســبت با متوفى فرزند 3- مهــدى خلیلیان پور به 
ش.ش 4303 نسبت با متوفى فرزند 4- محسن خلیلیان پور به ش.ش 57766  نسبت با متوفى فرزند 
5- مسعود خلیلیان پور بیدآبادى به ش.ش 89000 نســبت با متوفى فرزند 6- محمد خلیلیان پور به 
ش.ش 4418 نسبت با متوفى فرزند 7- حسن خلیلیان پور به ش.ش 93207 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. 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 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 904 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /1/427
حصر وراثت

صدیقه على جانى رنانى داراى شناسنامه شماره 10106 به شرح دادخواست به کالسه 83/97ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى على جانى 
رنانى به شناســنامه 2 در تاریخ 96/12/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر و پدر و مادر به اسامى: 1- على على جانى رنانى به 
ش.ش 1271397889 نسبت با متوفى فرزند 2- صدیقه على جانى رنانى به ش.ش 10106 نسبت 
با متوفى همسر 3- محترم صابرى به ش.ش 6877 نسبت با متوفى مادر 4- ر ضا علیجانى رنانى به 
ش.ش 954 نسبت با متوفى پدر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 905 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/428
حصر وراثت

غزاله عمومى داراى شناسنامه شماره 2454 به شــرح دادخواست به کالسه 70/97ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعیده مقاره عابد به شناسنامه 
534 در تاریخ 96/11/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پســر و یک دختر به نام هاى: 1- حمیدرضا عمومى به ش.ش 1270344501 نسبت با 
متوفى فرزند 2- غزاله عمومى به ش.ش 2454 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى  دارد  یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 906 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/429
حصر وراثت

محسن کشــاورز داراى شناسنامه شــماره 312 به شرح دادخواست به کالســه 62/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى کشاورز هفدانى به 
شناسنامه 9 در تاریخ 96/12/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- محسن کشاورز به ش.ش 312 نسبت 
با متوفى فرزند 2- حمید کشــاورز به ش.ش 7 نســبت با متوفى فرزند 3- مجید کشاورز به ش.ش 
1025 نسبت با متوفى فرزند 4- مهرى کشــاورز هفدانى ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 5- ملیحه 
کشاورز هفدانى به  ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا کشاورز هفدانى به ش.ش 446 نسبت با 
متوفى فرزند 7- صدیقه زارعى به ش.ش 267 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى  دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 907 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/430
حصر وراثت

صدیقه کالنتر فیوج نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 121 به شرح دادخواست به کالسه 67/97 ح 
54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر کالنترى 
فالورجانى بشناسنامه 94 در تاریخ 96/12/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک همسر به اسامى: 1- مهدى کالنترى فالورجانى به ش ش 
76689 نسبت با متوفى فرزند 2- مجید کالنترى به ش ش 576 نسبت با متوفى فرزند 3- مصطفى 
کالنترى فالورجانى به ش ش 404 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه کالنتر فیوج نجف آبادى به ش 
ش 121 نسبت با متوفى همسر و الغیر 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 نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 908 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/431
حصر وراثت

اصغر مارانى زاده داراى شناسنامه شماره 1733 به شرح دادخواســت به کالسه 72/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن مارانى زاده بشناسنامه 
2875 در تاریخ 96/10/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- اکبر مارانى زاده به ش ش 38 نسبت با متوفى 
فرزند 2- اصغر مارانى زاده به ش ش 1733 نسبت با متوفى فرزند 3- ابراهیم مارانى زاده به ش ش 25 
نسبت با مت وفى فرزند 4- فاطمه مارانى زاده به ش ش 386 نسبت با متوفى فرزند 5- خدیجه ماهرانى 
به ش ش 1863 نســبت با متوفى مادر و الغیر 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 
نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 909 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/432

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: به گفته 
استاندار اصفهان، مى توان آب انتقالى به یزد را تا میزان 30 

درصد کاهش داد.
حجت االسالم و المسلمین ســید ناصر موسوى الرگانى 
اظهار کرد: قرار بوده تــا از 15 تا20 درصد از آب انتقالى به 
یزد جلوگیرى شود، اما به گفته استاندار اصفهان این امکان 
وجود دارد که این میزان به 30 درصد برسد و احتماًال این 

میزان تأیید شود.
وى افزود: هیچ مسئولى با انتقال آب شرب به یزد مشکلى 
ندارد، اما از این آب نباید براى کشاورزى و صنعت استفاده 
شود. وى ادامه داد: درخواســت ما از مسئوالن استان یزد 
این است که از منابع قبلى خود براى صنعت و کشاورزى 

استفاده کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: اگر 
به تمهیدات الزم براى صرفه جویى در مصرف آب توجه 
شود و سهم صنعت، آب انتقالى به استان هاى همجوار و 
شرب نیز کاهش یابد، براى تأمین آب شرب امسال مشکلى 

نخواهیم داشت.
الرگانى با اشــاره به جلسه صبح دوشــنبه 27 فروردین 
با حضور اعضاى شــوراى عالى امنیت ملى، وزراى نیرو 
و جهاد کشــاورزى و اعضاى شــوراى تأمین سه استان 
اصفهان، چهارمحال و بختیارى و یزد در وزارت کشــور 
گفت: واگذارى طرح انتقــال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزى به بخش خصوصى، بارورسازى ابرها، رفع موانع 
ایجاد سد و تونل ســوم کوهرنگ و حفظ باغات استان از 

مصوبات این نشست بود.
■■■

وى در ادامه صحبت هایش با اشــاره به بارور کردن ابرها 
گفت: بخش خصوصى در این موضوع اعالم آمادگى کرده 
و گفته که پس از اجراى پروژه و در صورتى که شاهد اولین 

بارش بودیم، هزینه پروژه را دریافت کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: همچنین یکى 
دیگر از شرکت هاى خصوصى در مورد انتقال آب از خلیج 
فارس به فالت مرکزى اعالم آمادگى کــرده و تنها باید 

دولت در این باره مجوزهاى الزم را ارائه دهد.

پیرامون مســئله آب؛ نمایندگان یزد به 
رئیس جمهور نامه نوشتند

 در همین حال، نمایندگان استان یزد پیرامون مشکالت آب 
به رئیس جمهور نامه نوشتند.

ابوالفضل موســوى بیوکى، نماینده مردم یزد و اشکذر در 
مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان 
یزد پیرامون مشــکالت آب در یزد، نامه اى براى رئیس 
جمهور نوشتند. وى بیان داشت: از آنجا که مسئله آب یزد 
و اصفهان و برخى شهرهاى دیگر به هم پیوسته است و از 
وظایف دولت، تأمین آب شرب مردم است، طى نامه اى از 
رئیس جمهور خواستیم تا نسبت به مشکالت آب شرب یزد 

توجه بیشترى را معطوف دارد.
گفتنى است رونوشتى از این نامه براى رؤساى قواى مقننه 

و قضائیه نیز ارسال شده است.

احتمال کاهش 30 درصدى آب انتقالى به یزد
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان خبر داد
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رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: بر اساس 
گزارشات موجود، در حال حاضر با کاهش 20 درصدى 
آب تحویلى از طریق رودخانه زاینده رود رو به رو هستیم و 
این در حالى است که 50 درصد از چاه هاى مورد استفاده 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان نیز خشک شده 

است.
فتح ا...معین با بیان اینکه بر اساس گزارشات اعالم شده، 
در حال حاضر میزان آب ورودى به سد زاینده رود کمتر 
از نصف متوســط ورودى بلند مدت است، افزود: از این 
رو، ضرورى است که برداشــت هاى آب از حوضه آبریز 
زاینده رود مدیریت شود و سختگیرى هاى جدى در نحوه 

مصرف آب در این زمینه انجام شود.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر در خصوص تامین آب شــرب اصفهان نیز 
داراى مشکالت زیادى هستیم، تصریح کرد: بر اساس 
گزارشات موجود، در حال حاضر با کاهش 20 درصدى 

آب تحویلى رو به رو هستیم.
وى با تاکید بر اینکه مشــارکت همگانى براى کاهش 
مصرف آب در استان و شهر اصفهان امرى ضرورى است، 
تصریح کرد: هر چند الگوى صرفه جویى در اصفهان در 
کشور نمونه است، اما با توجه به میزان بارش هاى استان، 

ضرورى است که به این امر توجه بیشترى شود.

معاون قضائى دادگســترى اســتان اصفهــان گفت: 
تحقــق عدالــت و تامیــن امنیــت، بــه عنــوان 
مهمتریــن خواســته هــاى مــردم از حکومــت و 
دســتگاه قضائــى در گروى اجــراى درســت قانون 
و تعامل با ســایر دســتگاه هــاى اجرایــى و ادارى 

مى باشد.
محسن بنیمى بیان داشــت: قوه قضاییه و واحد هاى 
زیر مجموعــه آن با اجــراى قانون و تعامــل با دیگر 
دســتگاه ها مى توانند نقش موثرى در محقق شــدن 
خواسته هاى مردمى و اســتقرار آرامش در جامعه ایفا

 کنند.

وى افــزود: تحقــق عدالــت نیازمنــد تعامــل، 
همکارى، همدلــى، همفکرى و هماهنگى با ســایر 
مســئوالن اســت و در این میان، دادســتان ها نقش 
مهمى دارنــد و البته که بــه آن واقــف و متعهد هم

 هستند.
معــاون قضائــى دادگســترى اســتان اصفهــان 
بیان داشــت: یکى از بیشــترین پرونده هــاى موجود 
مربــوط بــه توهیــن، افترا و هنجار شــکنى اســت 
و دســتگاه قضــا بایــد برخــورد قاطــع بــا هنجار 
شــکنان و برهــم زننــدگان نظــم عمومى داشــته 

باشد.

آب شرب تحویلى
20 درصد کاهش یافت

تحقق عدالت و امنیت با 
قانونمندى  ممکن است

برخوردارى39هزار نفر از 
آموزش هاى خودمراقبتى  

معاون بهداشـتى دانشـگاه علـوم پزشـکى و خدمات 
بهداشتى درمانى کاشان گفت: نزدیک به 39 هزار نفر 
از مردم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل تا پایان 
سال 1396 زیر پوشش آموزش هاى سفیر خودمراقبتى 

قرار گرفتند.
علیرضا مروجى بیان داشـت: افراد آموزش دیده شامل 
28 هزار و 366 نفر سفیر سـالمت خانوار، هشت هزار 
و 329 سفیر دانش آموز، 35 سـفیر سالمت اداره، 500 
سفیر دانشجو، هزار و 278 معلم و 140 روحانى و سرباز 
بودنـد. وى افزود: خودمراقبتى در سـه بخـش فردى، 
سـازمانى و اجتماعـى تعریف مى شـود کـه در بخش 
خودمراقبتـى فردى، جذب سـفیران سـالمت خانوار، 

روحانى، سرباز، دانشجو و دانش آموز هدف بوده است.

«سینما ساحل» عید فطر 
بهره بردارى مى شود

مدیرعامل موسسـه بهمن سـبز گفـت: دو مـاه دیگر 
مصادف با عید سـعید فطر، پردیس سـینمایى سـاحل 

با 9 پرده نمایش، افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسید.
محمود کاظمى با اشـاره به افتتاح سینماى پنج سالنى 
چهارباغ اصفهان در سـال گذشـته، توضیح داد: سالن 
دو سینماى یاسمن شاهین شهر با ظرفیت 60 صندلى، 
امسـال همزمان با عیـد مبعـث، تکمیـل و راه اندازى

 شد.

سرقت چهارمیلیارد ریالى
 از منازل شهروندان

فرمانـده انتظامى شهرسـتان برخـوار از شناسـایى و 
دستگیرى دو سارق منزل  هنگام سرقت خبر داد.

سـرهنگ غالمرضا براتى گفت: در پى وقوع چندین 
مورد سرقت از منازل شهروندان در شهرستان برخوار، 
مامـوران پلیس آگاهى ایـن فرماندهى موفق شـدند 
دوسـارق را شناسـایى و حیـن سـرقت از یـک منزل 
دستگیر کنند. وى افزود: افراد دستگیر شده در بازجویى 
به سرقت چهارمیلیارد ریال اموال از منازل شهروندان 
در شهرسـتان برخوار، شـهر اصفهان و یکى از استان 

هاى کشور اعتراف کردند.

گردهمایى دانشگاه ها
در دانشگاه آزاد نجف آباد

جلسـه تبیین سیاسـت ها و خط مشـى هاى راهبردى، 
بر اسـاس بودجه سـال 97 با حضور پیام نجفى، رئیس 
دبیرخانه هیئت امناى دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان 
اصفهان، مهران مجلسى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد و هیئت رئیسـه واحدهاى دانشـگاهى 
غرب اسـتان اصفهان در دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 

نجف آباد برگزار شد.

خبر

حصر وراثت
پرنیان دباغ داراى شناســنامه شماره 2757 به شــرح دادخواست به کالســه 64/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر دباغ بشناسنامه 182 
در تاریخ 96/8/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و یک دختر به اســامى: 1- پژمان دباغ به ش ش 1731 نسبت با متوفى فرزند 2- پویان 
دباغ به ش ش 1126 نسبت با متوفى فرزند 3- پرنیان دباغ به ش ش 2757 نسبت با متوفى فرزند 
و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى  نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 910 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/433
ابالغ وقت رسیدگى

کالسه پرونده 811/96 شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت وقت رســیدگى: روز چهارشنبه 
مورخ 97/3/2 ساعت 9 صبح خواهان: شکرا... مؤمنى فرزند اســدا... خوانده/ خواندگان: 1- جواد 
فاتحى فرزند غالمرضا مجهول المکان 2- محمدرضا اسماعیلى فرزند باقر مجهول المکان خواسته: 
تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان به انجام مقدمات قانونى جهت انتقال سند اعم از فک پالك 
جهت صدور پالك جدید، سپس الزام ایشان به انتقال رسمى و صدور سند با احتساب خسارت قانونى 
اعم از هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول 
شوراى حل اختالف مهر دشــت نموده که ثبت- وقت رســیدگى تعیین و به درخواست خواهان و 
دستور ش ورا و به تجویز ماده ى 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده/ خواندگان 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 حضور بهم رساند. چنان که 
بعداً ابالغ به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 1463 

شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت (مجتمع شماره یک) /1/434
حصر وراثت

مجید جوانى داراى شناسنامه شــماره 38676 به شرح دادخواست به کالســه 69/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم پارسایى بشناسنامه 44 
در تاریخ 96/11/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر یک همسر و مادر به اســامى: 1- مجید جوانى به ش ش 38676 نسبت با متوفى 
همســر 2- فردوس کامیابى به ش ش 417 نســبت با متوفى مادر 3- مهــدى جوانى به ش ش 
1273252535 نسبت با متوفى فرزند 4- مهران جوانى به ش ش 1271767724 نسبت با متوفى 
فرزند و الغیر 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 نخستین آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 911 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصف هان (مجتمع شماره سه) /1/435
 حصروراثت 

نرگس شکرانى کوشکى داراى شناسنامه شماره 53 به شــرح دادخواست به کالسه 96/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سمیرا حقیقى نجف 
آبادى بشناسنامه 10914 در تاریخ 96/01/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. امیرحســین پورعبداله نجف آبادى ش ش 1526 ،(همسر 
متوفى) 2. نرگس شــکرانى کوشــکى ش ش 53 ،(مادر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 294/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/1/446
 ابالغ اجرائیه

احترامًا مقرر است متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از 
آن جهت بهره بردارى در کالسه پرونده 95/341 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: 
ابالغ اجرایه محکوم له: اســفند میرزایى فرزند خلیل، محکوم علیه: محسن پرسیان فرزند محمد، 
محل حضور: دادگاه عمومى مهردشــت (شوراى حل اختالف علویجه)، خواســته: صدور اجرائیه. 
بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشماره 131-96/5/2 و شماره دادنامه (قطعى شده) 
صادره از این شورا شما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار 
ریال وجه در حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول 
براساس آخرین نرخ اعالمى بانک مرکزى 3-مبلغ یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى و 4- مبلغ بعنوان نیم عشــر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول 
المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز 
مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهید. 3-مالى معرفى کنید 
که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود 
بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا ..... محکوم 

خواهید شد. 186/م الف-دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه/1/447
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9710113757300043 شماره پرونده: 9709983757300019 شماره بایگانى شعبه: 
970026 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 9709983757300019 تحت امر این دادگاه جهت 
رسیدگى به دعوى آقاى اســماعیل کرمى قره بلطقاى فرزند قربانعلى و سید مجتبى هاشمى فرزند 
سید مجید مبنى بر تقاضاى مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون و دویست هزار تومان. موضوع دعوى 

آقاى اسماعیل کرمى قره بلطاقى فرزند قربانعلى وقت رسیدگى مورخ 1397/04/02 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده و از سویى مشــارالیهما فاقد اقامتگاه مشخص و مجهول المکان مى باشند مستدعى 
است دستور فرمایید وقت رسیدگى در یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
و قید گردد حضور متشاکى عنهما در جلســه جهت اخذ توضیح الزامى مى باشد ضمنا نسخه اى از 
آگهى منتشــره جهت ضبط در پرونده نامبرده به این دادگاه ارســال گردد شایان ذکر است رعایت 
فرجه زمانى یک ماهه بین وقت رسیدگى و انتشار آگهى مراعات گردد. 273/م الف مدیر دفتر دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/ 1/449
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1379/96 دادنامه 59-97/1/26مرجع 
رســیدگى شــعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد،خواهان: مهدى محمدى نشانى: نجف 
آباد-جــوزدان- خ امام کوى عــدل پ 3، وکیل خواهــان: مجید محمدى نشــانى: جوزدان- خ 
امام خمینى جنب بانک تجارت طبقه فوقانى کالســیک پ 43 ،خوانده: رضا رضوانى نیا نشــانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره ســفته به شــماره 654192 (سرى /ب) جمعا به 
مبلغ یکصد میلیون ریال، گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در 
وقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص 
دعواى مهدى محمدى با وکالت مجیــد محمدى به طرفیت رضا رضوانى نیا به خواســته مطالبه

تقدیمى از ســوى 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 2/315/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله ى وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 96/11/30 
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 بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 283/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شعبه یازدهم  شهرستان 

نجف آباد/ 1/450
  اخطار اجرایى

شماره 542/96 به موجب راى شماره 925 تاریخ 96/09/07 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: طالب خلفى نشانى: مجهول المکان محکوم است 

به مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 2/600/000 ریــال بابت هزینه هاى 
دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارات تاخیردرتادیه از 1. 95/11/25 
(20/000/000 ریال) 2. 96/01/25 (20/000/000 ریال) 3. 96/03/25 (20/000/000 ریال) 4. 
96/05/25 (20/000/000 ریال)  و هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: محمدرضا یزدانیان نشانى: 
نجف آباد خ امام روبروى داروخانه دکتر لطفى فروشــگاه امام، ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 267/م 

الف-شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/1/448
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973730101205 شــماره پرونده: 9609983730100931 شماره بایگانى 
شــعبه: 960938 خواهان: اعتبار آزاد ثامن االئمه (ع) با وکالت آقــاى مجتبى حقیقى نجف آبادى 
فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد- خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینه ارشاد ابتداى کوچه شهید 
احمد موحدى مجتمع ارشاد ط 3 واحد 6 خواندگان: 1. آقاى رستم دالور فرزند عبدالکریم  2. آقاى 
عبدالحسین دالور فرزند رســتم 3. آقاى احسان پورقادر فرزند ســعید 4. آقاى ابوذر پورقادر فرزند 
سعید همگى به نشــانى مجهول المکان 5. آقاى سید جعفر موســوى فرزند سید ولى اله به نشانى: 
اصفهان- شهرضا شــهرك طالقانى خ سوم ك 5 پ 30،        خواســته ها: 1.مطالبه حق الوکاله به 
درخواست وکیل 2.مطالبه خســارات دادرســى 3. مطالبه وجه چک،  دادگاه نظر به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص داداخواســت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى  به وکالت  از تعاونى اعتبار ثامن االئمه 
بطرفیت خواندگان 1. آقاى رستم دالور فرزند عبدالکریم  2. آقاى عبدالحسین دالور فرزند رستم 3. 
آقاى احسان پورقادر فرزند سعید 4. آقاى ابوذر پورقادر فرزند سعید 5. آقاى سید جعفر موسوى فرزند 
سید ولى اله، بخواسته مطالبه مبلغ 385/000/000 ریال وجه چک شماره 305283 عهده بانک ملى 
ایران  و بانضمام خسارات دادرســى از توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق چک 
فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده 
و دفاعى به عمل نیاورده اند دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان مســتندا به مواد 198و 515 و 519 
و522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنى به پرداخت 385/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 1/264/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خســارت تاخیر از تاریخ سررسید تا زمان وصول براساس 
نرخ شاخص تورم  صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 295 /م الف احمد شــریعتى کمال آبادى - دادرس شعبه 

اول حقوقى نجف آباد/1/445

مدیر کل شرکت پشتیبانى امور دام اصفهان گفت: بیش 
از 820 ُتن تخم مرغ با نرخ تعاونى، در راستاى برنامه ریزى 
براى توزیع تخم مرغ دولتى با نرخ متعادل در سطح استان 

اصفهان توزیع شد.
على اکبر نجفى اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار تخم 
مرغ، این اداره کل با هماهنگى ستاد تنظیم بازار استان 
و بخش خصوصى، نســبت به برنامه ریزى توزیع تخم 
مرغ دولتى با نرخ متعادل در سطح استان اصفهان اقدام

 کرد.

■■■
وى بیان داشــت: در راســتاى برنامه توسعه اقتصادى، 
اداره کل پشــتیبانى امور دام اســتان اصفهان در حال 
حاضر وظیفه تنظیــم بازار پروتئین کشــور را بر عهده

 دارد.
مدیر کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان بیان 
داشت: در همین مدت در قالب صدور حواله، شش هزار 
ُتن گوشــت مرغ منجمد و گوشت قرمز در سطح استان 
توزیع شده که شــامل 469 هزار کیلوگرم گوشت قرمز 

منجمد وارداتى و 86 هزار کیلوگرم گوشت قرمز منجمد 
داخلى و پنج هزار ُتن گوشــت مرغ منجمد داخلى بوده 

است.
وى ادامه داد: به منظــور حمایــت از تولیدکنندگان و 
تثبیت نرخ گوشــت مرغ در بازار، با صرف هزینه 302 
میلیارد ریال، اداره کل پشــتیبانى استان اصفهان اقدام 
به خریدارى و ذخیره سازى چهار هزار و 540 ُتن گوشت 
مرغ منجمد کرد که پس از خرید و بسته بندى و انجماد، 

ذخیره سازى یا توزیع شده است.

توزیع 820 تُن تخم مرغ 
با نرخ تعاونى در اصفهان

مدیرعامل ســازمان فاوا شــهردارى اصفهــان از راه 
اندازى فاز یک ســامانه آزادســازى امالك شهردارى 
خبر داد و گفت: با راه اندازى این ســامانه، براى تعریف 
طرح هاى عمرانى جدید مى توان پیش از تصمیم گیرى 
نهایى، هزینه آزاد ســازى را برآورد، بودجه مورد نیاز را 
پیش بینى و منابع موجود شهردارى را به خوبى مدیریت

 کرد.
وحید حیدریان اظهار داشت: سامانه آزاد سازى امالك 
شــهردارى اصفهان طى سه ماه توســط کارشناسان 
ســازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شــهردارى به 
صورت داخلى تهیه و به صورت پایلــوت در منطقه 4 

شهردارى راه اندازى مى شود.
وى با بیان اینکه این سامانه کامًال مبتنى بر GIS  بوده 

و ارتباط الیه هاى امالك، باقــى مانده و در طرح را به 
صورت به هنگام و برخط با فرم هاى مرتبط برقرار مى 
کند، افزود: پیاده سازى و بومى سازى فرم هاى موجود 

در شهردارى براى تسریع در فرآیند آزادسازى و استفاده 
از قابلیت هاى GIS جهــت مدیریت بهتر امالك نظیر

 اندازه گیرى، جســتجوى موقعیت بر اساس مختصات 
مکانى، رنگ بندى بر اساس وضعیت امالك و تسریع 
در ورود اطالعات نظیر مساحت و کد نوسازى از نقشه از 

امکانات قابل توجه این سامانه است.
مدیرعامل ســازمان فاوا با اشاره به ویژگى هاى سامانه 
آزادسازى امالك اضافه کرد: از قابلیت هاى این سامانه 
مى توان به مدیریــت طرح ها و پروژه هــاى مرتبط با 
حوزه آزادســازى، مدیریت امالك واقع شده در طرح 
به صورت مکان  منــد و مدیریت توافقــات براى آزاد 
ســازى امالك و مدیریت معوضات جهت توافق اشاره 

کرد. 

آزادسازى امالك اصفهان مدیریت مى شود

از سه سامانه پشتیبانى رزمى مرکز آموزش توپخانه 
و موشک هاى شهید صیاد شــیرازى در اصفهان 

رونمایى شد.
مدیر اجرایــى طرح هــاى تحقیقاتــى صنعتى 
مرکز آموزش توپخانه و موشــک هاى شــهید 
صیــاد شــیرازى اصفهــان گفت: بــا طراحى و 
نصب ســامانه ضحى بر روى توپ هاى کششى 
122میلیمترى هویتزر، این گونه توپ ها با استفاده 
از حالت هیدرولیک و روباتیک، از کششى به خود 
کششى تبدیل شده و قابلیت جابه جایى سریع در 

ماموریت هاى نظامى دارد.
سرهنگ دوم مجید اسالمى افزود: سامانه ضحى 
که مشابه خارجى ندارد، کامال بومى سازى شده که 
به کارگیرى خدمه ها را از هفت به دو نفر کاهش 
داده اســت و به صورت خودکار و کنترل از راه دور 

هم عمل مى کند.

وى همچنین با اشــاره به طراحى و ساخت شارژ 
صحرایى گفت: این سامانه که حدود 100 کیلوگرم 
وزن دارد، بــا یک صفحه خورشــیدى به ابعاد دو 
در 1/5 متر، بصورت قابــل حمل در نقاط مختلف 
با استفاده از شــارژ انرژى خورشــیدى خودرو و 
برق شــهرى مى تواند به مدت 24 ســاعت برق 
اردوگاه ها، تجهیزات نظامى و مخابراتى را تامین

 کند.
سرهنگ اسالمى از طراحى و ساخت سامانه تامین 
برق بصورت کوله پشتى و انفرادى هم خبر داد و 
افزود: این سامانه که با برق شهرى، خودرو و انرژى 
خورشیدى شارژ مى شــود، با قرار گرفتن در کوله 
پشــتى انفرادى نیروهاى پیاده در ماموریت هاى 
نقاط سخت عبور مى تواند سامانه هاى مخابراتى 
و تلفن هاى همراه را شارژ و انرژى برق مورد نیاز 

را تامین کند. 

مدیر امور برق شهرستان برخوار گفت: در یکسال 
گذشــته، به منظور اجراى پروژه هاى توســعه 
و نوســازى شــبکه هاى برق برخوار، بالغ بر 56 
میلیارد ریال در سطح این شهرستان هزینه شده

 است.
مسعود اســکندرى افزود: در یکســال گذشته به 
منظور اجراى پروژه هاى توسعه و نوسازى شبکه 
هاى برق، بیش از 48 میلیارد ریــال از اعتبارات 
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان، 336 میلیون 
ریال از اعتبارات تبصره اســتانى و هشت میلیارد 

ریال از اعتبارات تبصره توانیرهزینه شده است.
وى بیان داشــت: احداث بیــش از 16 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و 18/5 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف، نصب و احداث 58 دستگاه پست هوایى و 
تقویت 20 دستگاه پست هوایى و زمینى به منظور 

ظرفیت ســازى و رفع افت ولتاژ و جذب مشترك 
جدید، نصب و اصالح 650 دستگاه اتصال زمین 
و احداث هشتهزار و 648 متر شبکه هاى سرقتى، 
از اقدامات این شرکت در زمینه توسعه شبکه هاى 

برق رسانى بوده است.
وى بهینه ســازى 30/5 کیلومتر شــبکه هاى 
فشارضعیف و فشار متوسط، تعویض هزار و350 
اصله تیر فرســوده به منظور بهینه سازى شبکه 
هاى شهرستان، تعویض هزار و 221 کنتور سه فاز 
و تکفاز عادى معیوب، تعویض هزار و 385دستگاه 
کنتور فهام دیماندى، بهینه ســازى 54 دستگاه 
تابلو توزیع و اندازه گیــرى، تبدیل 15/5 کیلومتر 
از شبکه هاى هوایى ســیمى به کابل خودنگهدار 
را از دیگر اقدامات در زمینه بهینه ســازى شبکه

 برشمرد. 

مدیــرکل پســت اســتان اصفهــان از اجراى 
طرح ســامانه یکپارچه مدیریت امالك کشــور 
(ســیماك) در شهرســتان آران و بیــدگل خبر 

داد.
ســعید رجالى گفت: آمادگى راه اندازى ســامانه 
یکپارچه مدیریت امالك کشــور از آذرماه 1396 
در اســتان اصفهان اعالم شــد که از طرح هاى 
دولت الکترونیک براى شفاف سازى بازار مسکن، 
جلوگیرى از مــوازى کارى و برقــرارى ارتباط 
بین 28 دســتگاه اجرایى و ســه دســتگاه ناظر 

است.
وى افزود: این طرح، مقایســه و ارزیابى دستگاه 
هاى مرتبط با امالك در زمینه خدمت رسانى به 

مردم را امکان پذیر مى ســازد و راهى براى مهار 
زمین خوارى، ارتقاى سالمت ادارى، یکپارچگى 
داده هاى امالك کشــور، کاهــش مراجعه ها، 
کاهش پرونده در دادگسترى ها و کاهش استعالم 

هاى فیزیکى مى باشد. 
مدیرکل پست استان اصفهان بیان داشت: ایجاد 
شناســنامه واحد براى ملــک، کنترل صالحیت 
کاربران، الکترونیکى شدن محاسبات تعرفه هاى 
ملک، امکان واگــذارى امور به بخش خصوصى، 
زیرســاخت امضاى الکترونیکى، اصالت اسناد و 
مدارك، تولید و تخصیص شناسه یکتاى ملک و 
استعالمات میان دستگاهى از جمله کارکردهاى 

اصلى این طرح است.

رونمایى از
دستاورد هاى پشتیبانى رزمى ارتش 

توسعه و نوسازى شبکه هاى برق برخوار

     آران و بیدگل به «سیماك» مى پیوندد


