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خر و پف، دلیل خواب آلودگى در روزآغاز خدمات رسانى «اسنپ باکس» و «اسنپ بایک»ناگفته هاى زندگى «بروس لى»مراکش از مقصد سفر ایرانى ها حذف شد دستگیرى دزد چاقوکش سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

15 هزار تومان؛ قیمت هرکیلو زولبیا و بامیــه

افزایش شدید فروش تانکرهاى آب در اصفهان
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پایان همین هفته با 
«ماه عسل» و «خندوانه»

راز ازدواج پنهانى 
در خودروى مرد خیانتکار

گرانى خـــودرو 
دردسرساز شد
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تهدید کردند 
ورزشگاه را 
آتـش مى زنند
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رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان گفت: سقف قیمتى هر 
کیلو زولبیا و بامیه 15هزار تومان است که تولیدکنندگان این 

محصول، با توجه به مواد اولیه به کار رفته در تهیه زولبیا 
و بامیه، اقدام به تعیین قیمت زیر سقف مشخص شده 

مى کنند.
حسن شریفى در رابطه باقیمت زولبیا و بامیه اظهار 

کرد: بر اساس تصمیماتى که اتخاذ شده است...

مدیرعامل ذوب آهــن در گفتگو با مهر، به نقطه 
تاریک بازى ذوب آهن با استقالل و پرتاب مواد 
محترقه اشاره و تاکید کرد که عده اى قبل از این 
مســابقه تهدید کرده بودند ورزشگاه را به آتش 
مى کشند. سعید آذرى با بیان اینکه در این زمینه 
مستنداتى در اختیار دارد، از ارسال این مستندات 

به AFC خبر داد.
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در آمد در آمد 1010 میلیون دالرى کاشانى ها از صادرات گالب میلیون دالرى کاشانى ها از صادرات گالب
12

آمادگى سپاه و ارتش براى توزیع آب به وسیله تانکر هاى سیار

قلعه نویى قطعاً در ذوب آهن نمى ماند
وقتى به عنوان اولین رسانه فارغ از شایعات رایج  که بر اساس حدس و گمان است، با ذکر 
دلیل و اعالم تماس ها و تمایالتى که بین سپاهانى ها و مقامات کارخانه فوالد مبارکه 
و امیر قلعه نویى جریان داشته، مدت ها پیش نوشتیم که ژنرال سرمربى سپاهان فصل 
هجدهم است، حاال هم که بحث در مورد تداوم حضور او در ذوب آهن زیاد است اعالم 

مى کنیم که سه شنبه آخرین دیدارى خواهد بود که وى ...
42

خبر موثق نصف جهان

تغییرات جزئى
 در «کـــودك شو» 
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ر ویژ

رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان اعالم کرد 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

منوچهر روانان 
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیئت مدیره سازمان و نظریه 
کارشناسى در نظر دارد تبلیغات اتوبوس هاى درون شهرى و ایستگاه هاى تحت نظارت خود را از طریق 

برگزارى مزایده عمومى به شرکت ها و کانون هاى تبلیغاتى واجد شرایط واگ ذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/03/01 به واحد امورقراردادهاى این 
سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب سازمان مدیریت حمل و نقل 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
 WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR تلفن 45224970- 031 این سازمان تماس حاصل و یا به سایت

مراجعه نمایند.
 در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى (نوبت اول و دوم) 

به عهده برنده مزایده مى باشد. 

تجدید آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 1397 در نظر دارد نسبت به 
خرید آســفالت 019 و 012 و تحویل در محل، جهت خیابان ها و معابر سطح شهر با اعتبارى بالغ 
بر 4/500/000/000 اقدام نماید، لذا پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ 97/03/09 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/03/10 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند.
تلفن تماس 7- 03142232006 

نوبت اول

آگهى مناقصه (مرحله اول)
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 303 مورخ 1397/2/13 نسبت به انتخاب پیمانکار خرید مخلوط 
تونان جهت اجراى عملیات زیرسازى معابر سطح شهر با اعتبار 3/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده 

رو ز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت اول

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مناقصه

روابط عمومى شهردارى مشکات

شهردارى مشکات طى مصوبه شوراى اسالمى به شماره 119- 97/5/ش مورخ 97/02/13 در نظر دارد 
عملیات ایجاد راه هاى دسترسى منطقه گردشگرى شهر مشکات را طى تشریفات مناقصه عمومى به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى واجد شرایط و داراى رتبه 5 دعوت مى شود با 
در دست داشتن اصل فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال به شماره  حساب 1628071434 بانک تجارت 
شعبه مشکات جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند. مدت  قبول 

پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
ضمناً هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.

تلفن تماس: 55683737- 031

نوبت دوم

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 97/97/ش مورخ 97/2/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى 
یک باب مغازه به متراژ حدود 35 مترمربع به صورت اجاره بها به مدت دو سال به مبلغ ماهیانه 8/000/000 ریال براى سال 
اول و  14٪ افزایش نسبت به سال قبل براى سال دوم اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت 

اسناد مزایده به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/02/23 و نوبت دوم 1397/02/30 

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/10 در ساختمان ادارى 
شهردارى درچه 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 
آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى 

 www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى
تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

نوبت اول

افشا گرى آذرى درباره بازى 
ذوب آهن- استقالل در اصفهان

ر ى ی
اناین 

بیا

وق
دل
وو

ههج
ممى

بازنگرى
 2 شرکت  بزرگ 

کشتیرانى 
در همکارى 

با ایران 

4

آ
مدیر

تاریک
محتر
مسـ
مىک
مستن
C بهC

ضمانتى براى صعودضمانتى براى صعود

9



0202جهان نماجهان نما 3218یک شنبه  23 اردیبهشت  ماه   1397 سال پانزدهم

به دنبال افزایش قیمت برخى از محصوالت ایران خودرو 
و سایپا مدیران این دو شــرکت به همراه وزیر صنعت به 
کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. در یک ماه اخیر 
شرکت هاى خودروسازى به بهانه هاى مختلف اقدام به 
افزایش قیمت تعدادى از محصوالت خود کردند که همین 
موضوع نارضایتى بســیارى از مردم را به دنبال داشت. 
خودروسازان با اعتقاد به اینکه هزینه هاى تولید افزایش 
پیدا کرده اســت و ملزم به تغییر قیمت ها هستند، خود را 
در اعمال این تصمیمات بى تقصیــر مى دانند، اما کیفیت 
نامناســب محصوالت و عدم ارائه خدمات پس از فروش 
عاملى شده تا مصرف کنندگان همچنان به تصمیم گیرى 

شرکت هاى خودروساز اعتمادى نداشته و خواستار افزایش 
کیفیت محصوالت هســتند نه اینکــه قیمت ها را هربار 
افزایش دهند. نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکى 
از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز 
است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و 
تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابى قرار 
گیرد. برخى از نمایندگان معتقدند در مقطعى شرکت هاى 
خودروساز از توانمندى داخلى و استفاده از قطعات ساخت 
داخل صحبت مى کنند اما وقتى ارز گران مى شود قطعات 
وارداتى را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت ها مى کنند 

که این موضع براى ما جاى سئوال دارد.

دفتر شرکت ام سى اس در سوییس روز جمعه اعالم کرد 
که این شرکت در حال بازنگرى کارکرد، خدمات و روابط 
تجارى خود با ایران است تا ببیند آیا این موارد با برنامه  

زمانى آمریکا مطابقت دارد یا خیر.
دفتر شــرکت ام سى اس در ســوییس روز جمعه اعالم 
کرد که این شرکت در حال بازنگرى کارکرد، خدمات و 
روابط تجارى خود با ایران است تا ببیند که آیا این موارد 
با برنامه  زمانى آمریکا مطابقت دارد یا خیر. یک منبع آگاه 
در زمینه کشــتیرانى اعالم کرد که این شرکت از پیش، 
دریافت سفارش براى حمل برخى محموله ها را متوقف 
کرده اســت؛ محموله هایى که احتمال مــى رود برنامه 

تحریم هاى آمریکا بر آنها اثر بگذارد.
شــرکت دانمارکى مائرســک الین نیز جداگانه اعالم 
کرد که حمل و نقل برخى محموله هــاى خاص را که 
در سیاهه تحریم هاى وزارت خزانه دارى ایاالت  متحده 
قرار دارند متوقــف کرده و نمى پذیرد. این شــرکت در 
پیامى آورده است: «حضور ما در ایران محدود است. ما 
تحوالت را زیر نظر داریم تــا تأثیر آنها را بر فعالیت هاى 
خودمان برآورد کنیم.» از آنجا که هر کشــتى پیش از 
حرکت نیازمند بیمه  هاى گوناگون است، ایاالت  متحده 
تحریم هاى جداگانه اى را نیز براى شرکت هاى بیمه اى 
که با کشتیرانى ایران همکارى کنند در نظر گرفته است.

گرانى خودرو 
دردسرساز شد

بازنگرى 2 شرکت  بزرگ 
کشتیرانى در همکارى با ایران 

وعده داد اما عمل نکرد
  اعتمادآنالین | اسدا... عسگراوالدى، عضو 
شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى در اجالس دبیران 
استان هاى این حزب اظهار کرد: ما در جلسه اى خدمت 
مقام معظم رهبرى رسیدیم و گالیه هایى را درخصوص 
وضعیت اقتصادى کشور مطرح کردیم و ایشان فرمودند 
با رئیس جمهور جلسه بگذارید و این مطالب را بازگو کنید 
اما آقاى رئیس جمهور سه چهار ماه طول کشید تا به ما 
وقت مالقات داد. رئیس جمهور در آن جلسه مطالب ما را 

شنید و وعده پیگیرى آنها را داد اما هیچگاه عمل نکرد.

تخریب ویالى یک مسئول 
  عصر ایران| روزنامه «جمهورى اســالمى» 
نوشت: ویالى غیرمجاز یکى از وزرا در روستاى فشند 
ساوجبالغ به دستور دادستانى ساوجبالغ تخریب شد. 
تالش استاندار البرز و فرماندار ساوجبالغ براى جلوگیرى 
از تخریب ویالى غیرمجاز بى نتیجه ماند. جالب اینکه 
صاحب این ویال، خود یکى از متولیان مقابله با ساخت و 

سازهاى غیرمجاز است!

اولین استعفاى برجامى 
  انتخاب | یکى از کارشناسان ارشد در وزارت 
خارجه آمریکا در پى خروج «دونالــد ترامپ»، رئیس 
جمهورى این کشور از برجام استعفا کرد. «فارن پالسى» 
در این زمینه نوشت: استعفاى «جانسون» خأل فزاینده 
در کادر کارشناسان برنامه هســته اى ایران در وزارت 

خارجه ایجاد مى کند.

مى گویند 
به شرایط قبل برگردید

   خبرگزارى حوزه | آیــت ا... محمد یزدى 
در درس خارج فقه خود گفت: متأسفانه برخى با لباس 
روحانیت مى گویند که حوزه هاى علمیه باید به شرایط 
قبل از انقالب برگردند. توجیهشان این است که حوزه 
علمیه نباید به حکومت و دولت وابسته باشد. اما مگر ما 
طرفدار وابستگى حوزه به حکومت هستیم؟ حرف ما 
این است که باید از این حکومت الهى و مردمى که براى 
احیاى احکام و سنت هاى اسالمى و براى استقالل و 

آزادى برپا شده است، تمام قد حمایت کنیم. 

انتقاد جوان از زیباکالم
  خبرآنالین| بعد از انتشار توییت صادق زیبا کالم 
درباره احتمال درگیرى میان ایران و رژیم صهیونیستى، 
روزنامه «جوان» نوشت: معصوم و پاك جلوه دادن یک 
رژیم جنایتکار چه ســودي براي زیباکالم دارد و اداي 
روشنفکري تا این حد براي زیباکالمی که اهل شرکت 
در راهپیمایی روز قدس هم هست، جز نمایش بالهت و 
تناقض و تضاد درونی او چه خواهد بود؟! برخی می گویند 
او پول می گیرد تا از رژیم صهیونیستى دفاع کند اما به نظر 

می رسد او ساده لوحی رایگان پیشه کرده است!

پایان دوران اجماع؟
  جماران| دکتر محســن رنانى، پژوهشگر 
اقتصاد توســعه ایران که در ســمینار مرزهاى دانش 
اقتصاد توسعه سخن مى گفت، بیان کرد: از سال 76 
به بعد یا از مجلس ششم و هفتم به بعد تمایل به اجماع 
از دست رفت اما اکنون قدرت اجماع هم از دست رفته 
است. یعنى توانایى اینکه درباره موضوعات اصلى اجماع 
ملى در سطح نخبگان سیاسى و اجتماعى ایجاد شود از 
دست رفته است. جریان ها به لحاظ روانشناختى توانایى 

یک گفتگوى اجماع آفرین را ندارند.

اروپا سگ زرد است
ســیدمحمدجواد    خبرگزارى دانشجو|
ابطحى، عضو شوراى مرکزى فراکسیون نمایندگان 
والیى و نماینده خمینى شهر، با اشاره به خروج آمریکا 
از برجام اظهار کرد: ایران به اروپایى ها چند هفته مهلت 
داده تا خودشان را اثبات کنند. این در حالى است که ما 
هیچ امیدى به متعهد ماندن اروپایى ها نداریم چرا که 

سگ زرد برادر شغال است!

خبرخوان
مینابى ها مثل اصفهانى ها 

نیستند
  اعتمادآنالین | امام جمعه میناب، گفت: 
مردم میناب مثل اصفهانى ها نیســتند که اجازه 
دهند باغات سرسبز میناب به سرنوشت زاینده رود 
مبتال شوند. حجت االسالم و المسلمین معتمدى 
فر مســئله بحران آب در مینــاب را موردبحث 
قرارداد و اضافه کرد: ما مینابى ها اگر نیاز باشد آب 
نمى خوریم ولى نمى گذاریم باغات انبه و یاسمین 

گل خشک شود.

تمدید مهلت تعویض
 کارت ملى 

  ایسنا| براى چندمین بار، مهلت ثبت نام 
کارت ملى هوشمند تمدید شــد؛ این بار تا پایان 
سال 97. تاکنون  حدود 40 میلیون قطعه کارت 

صادر شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

هزینه سنگین 
تغییر جنسیت

  ایلنا| معاون امور اجتماعى بهزیســتى 
اســتان تهران از کمــک درمانى بــه «ترنس 
سکشوال ها» تا ســقف 25 میلیون تومان خبر 
داد و گفت: البته مبلغى که آنها باید براى جراحى 
تغییر جنسیت هزینه کنند، چندین برابر کمک 

بهزیستى است.

پلیس، لباس عوض مى کند
جانشــین معاون هماهنگ    تسنیم|
کننده ناجا از آغاز فرآیند تغییرات جدید لباس هاى 
پلیس با هــدف زیباتر و کاربردى تر شــدن این 
لباس ها خبر داد. سردار محسن فتحى زاده گفت: 
در بررسى هاى انجام شده هم لباس هاى ستادى 
ناجا و هم لباس پرسنل عملیاتى پلیس تغییراتى 

خواهند داشت.

تأیید پناهندگى
 2 ورزشکار 

  عصر ایران| 2 عضــو تیــم ملــى 
کبدى ایران در ســفر به اســترالیا در این کشور 
باقى مانــده اند و به ایران برنگشــته اند. این دو 
ورزشکار ایرانى در مصاحبه با یک رسانه خارجى، 
تأیید کرده اند که درخواست پناهندگى داده اند. 
قبل از این رئیس فدراسیون کبدى گفته بود این 
دو ورزشکار براى مذاکره با تیم هاى باشگاهى 

کبدى در استرالیا باقى مانده بودند.

سقوط 200 درخت در اهواز
طوفــان با ســرعت    صدا و سیما|
85کیلومتر برساعت جمعه شب اهواز را در نوردید 
و سبب سقوط بیش از 200 درخت در سطح شهر 
شد. همچنین سقوط ســه پایه برق و پنج مورد 
سقوط چراغ راهنمایى و رانندگى و نیز بیلبوردها 
و تابلوها و خســارت به خودرو نیز از جمله نتایج 

طوفان بود.

کن، اسکار و ستون پنجم
  میزان| جمال شــورجه، نویســنده و 
کارگردان ســینما و تلویزیون درخصوص نگاه 
سیاسى جشــنواره هاى خارجى همچون اسکار 
و کن به آثار گفت: فیلم هایى که از هر کشورى 
در جشــنواره هاى خارجى پذیرفته مى شــوند 
کامًال با نگاهى سیاســى انتخاب شده و جایزه 
هم مى گیرند. به طور معمول این فیلمســازان 
که کارهایشــان را براى خارجى ها مى ســازند 
جزو اپوزیسیون ها هستند و به همین دلیل است 
که همیشه مشــترى بین المللى دارند. آثار این 
فیلمسازان تنها در خارج از کشور مورد توجه قرار 
مى گیرد و اگر توجه داخلى هم به این آثار شود از 

سوى ستون پنجم است.

مراکش 11 اردیبهشت ماه از قطع روابط دیپلماتیک با 
ایران خبر داد و وزیر خارجه این کشور با نسبت دادن 
اتهام واهى به ایران، اعالم کرد که فعالیت سفارتخانه 
کشورش در ایران متوقف شده است و سفیر ایران در 

مراکش نیز اخراج خواهد شد.
روابط ایران و مراکش نزدیک به پنج ســال بود که 
از سر گرفته شــده بود و از همان زمان بین دو کشور 
سفیر مبادله شد. در این مدت نیز روابط گردشگرى 
ایران و مراکش رو به تقویت بود، هرچند ضعیف اما 
آژانس هاى گردشگرى از دو کشور مبادالتى را در این 
بخش آغاز کرده بودند که گسترش آن مى توانست بر 
تحکیم روابط دیپلماتیک ایران و مراکش نیز اثرگذار 
باشد. با این حال اعالم سیاســت یکجانبه از سوى 
دولت مراکش، بر آمد و شد گردشگران دو کشور تأثیر 

منفى خود را گذاشته است.
مراکش از جمله بازارهاى نوظهور در ایران اســت 
که در دو ســال اخیر در فهرســت مقاصد تورها و 
گردشــگران ایرانى جاى خود را باز کرد اما حاال با 
این چرخش سیاسى، ســفر به این کشور نیز یکباره 

متوقف شده است. 
حرمت ا... رفیعى، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى 

دفاتر خدمات مسافرتى ایران در این باره گفت: قطعاً با 
تعطیلى سفارتخانه ها و توقف صدور ویزا، امکان سفر 
به ایران و مراکش از اتباع دو کشور گرفته شده است.
او درباره  توقف اجراى تورهــاى مراکش که در چند 
سال اخیر شــمار آنها رو به افزایش بود، اظهار کرد: 
روابط دیپلماتیکى که وجود ندارد، از طرفى با فضاى 
سیاسى ملتهبى روبه رو هستیم، بنابراین آژانس ها به 
حذف این مقصد روى مى آورند. اینطور نیست که از 
جایى دستورالعلمى اعالم شود،  وقتى کنسولگرى ها 
و سفارتخانه ها بسته هستند، راهى هم براى گرفتن 

ویزا وجود ندارد و امکان سفر هم فراهم نیست.

نخست وزیر پیشین و معمار توسعه مالزى، گروه هاى 
اپوزیســیون را در انتخابات پارلمانى این کشــور به 
پیروزى رساند. دکتر «ماهاتیر محمد»، نخست وزیر 
ســال هاى دور مالزى در حالى به قدرت بازمى گردد 
که اکنون 92 ســاله شده و در این ســن توانسته با 
کســب اکثریت آراء بر«نجیب رزاق»، نخست وزیر 
کنونى پیروز شود. رقیب او 40 سال از ماهاتیر محمد 

کوچک تر بود.
به گزارش عصر ایران، بازگشــت ماهاتیر محمد به 
قدرت براى ایرانیان مى تواند یــادآور کاندیداتورى 
اکبر هاشمى رفسنجانى در سال هاى 1384 و 1392 
خورشیدى باشد. هاشــمى هم خود را معمار توسعه 
ایران پس از جنگ هشت  ساله مى دانست و از این رو 

از او با عنوان سردار سازندگى یاد مى شد. 

در سال 92 اما داستان متفاوتى رقم خورد زیرا شوراى 
نگهبان صالحیت هاشــمى را احراز نکرد و مجال 
شــرکت در انتخابات را از رئیس جمهورى اســبق 

ایران ستاند. 
هاشمى رفسنجانى دیگر در این دنیا نیست تا ببیند 
ماهاتیر محمدى که هشت ســال هم از او بزرگ تر 
بود به صحنه بازگشته است. هاشمى رفسنجانى هم 
آرزو داشــت مانند ماهاتیر محمد در مالزى و «دنگ 
شیائو پینگ» در چین معمار توسعه باشد اما توسعه 
مورد نظر او با موانعى رو به رو و متوقف شد و بعد که 
مى خواســت به کار اجرایى بازگــردد این امکان را 
نیافت. اما اگر اکنون زنده بود بــا حیرت به ماهاتیر 
92 ســاله که به قدرت بازمى گردد مى نگریست یا 

با حسرت؟

 محمدرضا باهنر، چهره شناخته شــده اصولگرایان در 
گفتگو بــا روزنامه «همشــهرى» حرف هــاى جالبى 
زده اســت. برخى از اظهارات او را به نقــل از  روزنامه 

«همشهرى» بخوانید: 
 واقعاً نیاز نداریم االن به سمت مسئله رفع حصر برویم. 
ببیند وراى این مباحث سیاسى ما موضوعات کالن تر و 

مهمترى داریم.
 من و چند نفر دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در راستاى ایده گفتگوى ملى  براى حل مسائل، تا کنون  
با هفت یا هشت وزیر و محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس 
جمهور کــه در تصمیم گیرى هاى دولت بســیار نقش 
آفرینند دیدار کرده ایم. با رئیس قوه  قضائیه هم جلسه اى 
دو ساعته داشته ایم. هم اصالح طلب در بین ما هست، 
هم اصولگرا. ما از طرف جایى یا نهادى مأمور نشده ایم،  

خودمان خودجوش  وارد میدان شده ایم.
 راه حل برخى مانع تراشــى ها و مخالفت ها، ندیدن 
و نشــنیدن آنهاست. ما اگر به  ســخنان آنها بها ندهیم 
حرف هایشان راه به جایى نمى برد. من فکر مى کنم در 

برابر برخى حرف هاى تند و مانع تراشــانه باید بگوییم 
هیس! لزومى ندارد که ما بخواهیم به همه جواب بدهیم.

 آستانه تحمل مردم کم شده است. چرا که ما مسئوالن 
هم در تمام تریبون هاى رسمى کشور به این  نارضایتى 
دامن زده ایم از تریبون مجلس و صدا و ســیما و حتى 
صحبت هاى سران.  ما آســتانه تحمل مردم را کاهش 

مى دهیم.
 همین مسیر اشتباه است که سبب مى شود پدر بیاید 
در دفتر کار من و هاى هاى گریه کنــد. تمام حیثیت و 
آبروى خودش را له مى کند تا شاید یک میلیون تومان از 
من بگیرد و خرج خوابگاه دخترش در دانشگاه آزاد فالن 
شهر کند، بعد هم پدر و مادرخوشــحال و خندان اعالم
مى کنند که دختر یا پسر ما با اســتعداد و نخبه است و 

دکتراى فالن رشته را دارد.
 ما مى دانیم دانشگاه هاى آزاد و پیام نور  و... دانشجوى 
دکترا جذب مى کنند تا ورشکست نشوند. یکى مى گفت 
در خیابان بگویى مهندس نصفى از جمعیت برمى گردند 

آنهایى هم که بر نمى گردند دکترند...

   رویداد 24|  اصغر فرهــادى و جعفــر پناهى 
به عنوان نمایندگان ســینماى ایران در جشنواره فیلم 
کن تفاوت هــا و شــباهت هاى فراوانى دارنــد. اولین 
شــباهت آنها تعلق هر دو آنها به جریان روشــنفکرى 
عرفى اســت. از طرف دیگر هر دو آنها نسبت به وضع 
موجود انتقاد دارند و ســعى مى کنند ایــن انتقادات را 
در فیلم هــاى خود بیان کننــد. امــا مهمترین تفاوت 
ایــن دو کارگــردان بــه رویکــرد آنهــا برمى گردد. 
اصغر فرهادى کارگردانى اســت که در دل سیســتم 
فرهنگى پس از انقالب رشــد کرده و توانسته پله هاى 
ترقى را یکــى یکى طــى کند و بــه جایــگاه امروز 
برســد. به همین دلیل رویکــرد اصالح طلبانه اى در 
فیلم هــاى خــود دارد. اما جعفــر پناهى بــا توجه به 
سبک و ســیاق فیلمســازى اش از همان ابتدا خارج از 
سینماى جریان اصلى ایستاده و آثارش را بدون استفاده 
از عناصر موجود در ســینماى جریان اصلى ســاخته 
اســت. اصغر فرهادى تعلق خاطر عجیبى به سینماى

 داستانگو و اســتفاده از بازیگران حرفه اى دارد، این در 
حالى است که براى جعفر پناهى مسئله اصلى واقع گرایى 
و انتقــاد از وضعیت سیاســى اجتماعــى جامعه ایران 
است. فرهادى هیچ وقت خارج از چارچوب قانون فیلم 
نساخته و آثارش در ســینماى ایران اکران شده است. 
این در حالى اســت که جعفر پناهى در تمام این سال ها 
بارها طعم توقیف را چشیده و اکثر آثارش راهى به اکران 
پیدا نکرده اســت. اصغر فرهادى در اظهارنظرهایش 
محتاط است و تا جایى که احســاس نیاز نکند صحبت 
نمى کند. جعفر پناهى صریح و بى پرده سخن مى گوید 
و خودش را ملزم به جهت گیرى درباره وقایع سیاســى 
اجتماعى ایران مى داند. این تفاوت ها باعث مى شود اصغر 
فرهادى با همه انتقاداتى که از طــرف محافظه کاران

فرهنگى به او وارد مى شود راحت فیلم مى سازد و پیش 
مى رود، اما جعفر پناهى سال هاست که به مشکل خورده 
و جز به شیوه زیرزمینى از طریق دیگرى نمى تواند فیلم 

بسازد.

آخر هفته گذشــته فیلمى کوتاه از درگیــرى مأموران 
انتظامات یکــى از واحدهاى دانشــگاه آزاد با چندتن از 
دانشجویان این دانشگاه آزاد منتشر شد که در آن مأمور 
انتظامات اقدام به ضرب و شــتم یکى از دانشــجویان 
مى کند. این فیلم به رغم ابهاماتى که دارد، بازتاب وسیعى 
در شبکه هاى اجتماعى داشته است، آنقدر که مسئوالن 
ارشد دانشگاه را به واکنش وادار کرده است و موجب شده 

رسیدگى آن در دستور کار قرار گیرد.
این فیلم کوتاه از این رو بسیار سئوال برانگیزتر است که 
به چه دلیل مأموران حراســت دانشگاه این گونه با یک 
دانشجو، ولو وى خاطى باشــد، درگیر مى شوند و ابایى 
از تماشــاگران این صحنه هاى عجیب ندارند. درست 
مثل اتفاقى که در فیلم یاد شده مى بینیم، مأمورانى که 
به جاى میانجیگرى و خاتمه دادن به خشم همکارشان، 
تالش مى کنند دانشجوى بخت برگشته را مقهور قدرت 
خود کرده و از مقابل دیدگان عموم دورش کنند تا شاید 
کســى نفهمد غائله شــکل گرفته از یقه گیرى گذشته 
و به دریدن پیرهن رســیده است! کشــمکش و نزاعى 
تمام عیار که على اکبر والیتى، رئیس هیئت مؤســس 
دانشــگاه آزاد را وادار به واکنش کرد تا نســبت به رخ 
دادن این حادثه اظهار تأســف کند و خواستار پیگیرى 

ماجرا شود. 
اما علت این درگیرى چه بود؟ یک منبع آگاه در دانشگاه 
آزاد در این باره به «تابناك»، مى گوید: «بررســى هاى 
اولیه ما نشــان مى دهد این اتفاق در دانشگاه آزاد واحد 
تهران شمال رخ داده است و دانشجویانى که در صحنه 
درگیرى هســتند، آغازگر درگیرى بوده اند. البته رفتار 
مأموران انتظامــات در این درگیرى صحیــح نبوده و 

باید پاسخگو باشند.»
در همین حال به گزارش خبرگزارى «دانشجو»،  مدیرکل 
حراست دانشگاه آزاد اسالمى در خصوص این درگیرى 
گفته اســت: «روز چهارشنبه گذشــته مقابل دانشکده 
فنى دانشگاه آزاد سه دانشــجو در حال سیگار کشیدن 
بودند و یک کارمند همجوار آنها به حراســت شکایت 
مى کند تا مأمور حراســت به آنها تذکر دهد. درپى این 

درخواست یکى از مأموران دانشجویان را دعوت مى کند 
تا براى ارائه توضیحات به داخل حراست دانشگاه بروند 
و از آنها تقاضاى کارت دانشجویى مى کند. در این زمان 
یکى از دانشجویان که در فیلم لباسى برتن ندارد، جمله 
بسیار نامناسبى را به مأمور انتظامات دانشگاه مى گوید
و بــه او حمله مى کند و ضرب و شــتم آغاز مى شــود، 
بــه نحوى کــه مأمور حراســت از پشــت میــز خود 
به پاییــن مى افتد و دانشــجو هــم مأمــور را کتک 
مى زند. پس از آنکه دعواى دانشــجو با مأمور حراست 
بیشــتر مى شــود، دانشــجویان و یکــى از نیرو هاى 

دانشگاه براى جدا کردن آن دو وارد عمل مى شوند و در 
همین حین است که پیراهن دانشــجو از تن او درآورده 
مى شــود. هنگامى که این دو نفــر از روى زمین بلند 
مى شــوند مأمور حراســت براى دفاع از خود با دانشجو 
گالویز مى شــود و فیلمى که در فضاى مجازى وجود 
دارد فقط همین بخش درگیرى را نشــان مى دهد. پس 
از آنکه دعوا خاتمه یافت دانشــجو خاطى خود از مأمور 
حراســت عذرخواهى مى کند و حتى دست این مأمور را 

هم مى بوسد.»
مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسالمى در خصوص فیلم 

منتشر شده در فضاى مجازى، اظهار کرد: «ادعاى خانمى 
که به صورت هدفمند در حال فیلم بردارى است و اظهار 
مى کند که چرا دانشــجوى مملکت را کتک مى زنید؟ 
کامًال کذب اســت، زیرا مأمور حراست است که در حال 

کتک خوردن است.» 
وى یادآور شــد: «به طور جــدى در مســئله ورود پیدا 
کرده ایم و درحال بررسى هستیم؛ قطعاً چه با دانشجویى 
که ضرب و شــتم را آغاز کرده و چه با دانشجویى که به 
صورت هدفمند فیلم گرفته است اقدام مقتضى را انجام 

مى دهیم.»

درگیرى شدید مأموران حراست دانشگاه آزاد با یک دانشجو

کار از پیراهن دریدن به دست بوسى کشید!

به مخالفان گفتگوى ملى باید گفت «هیس»!

تفاوت ها و شباهت هاى فرهادى و پناهى

مراکش از مقصد سفر ایرانى ها حذف شد

ماهاتیر محمد بازمى گردد اما هاشمى نیست تا ببیند
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«بروس لى»، ســتاره بى بدیل فیلم هــاى رزمى و بدون 
شــک محبوب همه ما ایرانى هاست. همه ما با فیلم هاى 
او و داستان هاى باورنکردنى از قدرتش آشنا هستیم. ولى 
جنبه هاى دیگرى هم از زندگى این ستاره وجود دارد که 

براى بیشتر افراد، ناشناخته مانده است.
انتشــار کتاب «بروس لى، یک زندگى» پرده از اســرار 
بســیارى در زندگى او برداشــته اســت. «متیو پلى»، 
نویسنده در این کتاب به زندگى 
خصوصى لى پرداخته و در 
مورد روابط خارج از ازدواج او 
مستنداتى آورده است. بروس 
لى که با «لیندا امرى» ازدواج کرده و از او پســرى به نام 
«برندون» و دخترى به نام «شــنون» داشت، با زن هاى 
دیگرى روابط نامتعارف داشته اســت. یکى از این روابط 
با ستاره معروف آن زمان، «شــارون فرل» بوده است. در 

از فرل کتاب نقل قول هایى در این مورد 

آورده شده است. شارون فرل مى گوید: «من بسیار عاشق 
او بودم. او زندگى من را زیر و رو کرده بود.»

این دو رابطه شــان را بالفاصله بعد از اینکه لیندا همسر 
بروس دخترشان شنون را به دنیا آورد شروع کرده بودند. 
بعد از مدتى شــارون فرل، بروس را براى برقرارى رابطه 
با دوست نزدیک و شاگرد او «استیو مک کوئین» بازیگر 
معروف ترك کرد. او در این باره در کتاب گفته است به دلیل 
متأهل بودن بروس و آینده نداشتن رابطه شان مجبور به این 
کار شده ولى همیشه عاشق او مانده است.  بروس لى بعد از 
آن هم رابطه اى را با همبازى اش در فیلم «راه اژدها» به نام 
«بتى تینگ پى» شروع کرد. رابطه اى که تا زمان مرگ لى 
در 32 سالگى ادامه داشت. او براى بتى آپارتمانى در نزدیکى 
خانه خود اجاره کرده بود تا به راحتى بتواند مالقاتش کند.  
این ستاره غیر از این دو با زنان دیگرى هم روابط خارج از 

ازدواج داشته است.
بروس لى در مورد همسرش لیندا در مصاحبه اى گفته بود: 

«او بسیار آرام و متین است. فکر نمى کنم اگر روزى به او 
خیانت کنم و او بفهمد برایش اهمیتى داشته باشد. چون او 
و بچه ها برایم از همه چیز مهمتر هســتند. به عالوه همه 
مردها از این کارها مى کنند.» از نکات جالب دیگر کتاب 
تحت تأثیر قرار دادن «فرانک سیناترا» توسط بروس لى 
است. گفته مى شود او جلوى ســیناترا درى را با پا از جا در 
آورد و این کار به افزایش شهرت او بین هالیوودى ها منجر 
شد.  در کتاب به رژیم غذایى عجیب لى هم که این قدرت 
فوق العاده را به او مى داد پرداخته شــده است. او گوشت 
همبرگر خام مى خورد و روزى چند بار نوشــیدنى اى که 
شامل پودر پروتئین، آب یخ، شیر خشک، تخم مرغ، پوست 
تخم مرغ، موز، روغن گیاهى، آرد بادام زمینى و بســتنى 
شکالتى بود مى نوشید.  کتاب ادعا مى کند مرگ ناگهانى 
بروس در 32 سالگى بر اثر سکته قلبى و گرمازدگى بوده و 
دکترها مشکل او را که سابقه از هوش رفتگى داشت درست 

تشخیص نداده بودند.

«دنیل کریگ»، بازیگر بریتانیایى که قرار است براى آخرین 
بار نقش «جیمز باند» را در «باند 25» ایفا کند، در تازه ترین 
رتبه بندى گران ترین ستاره هاى هالیوود با فقط 25 میلیون 
دالر باالتر از همه ایستاده است. به این ترتیب به نظر مى رسد 
استودیوهاى فیلمسازى دیگر نمى خواهند بسان چند دهه 
گذشته دســتمزدهاى کالن به بازیگران سرشناس بدهند. 
ضمن اینکه در میان 20 بازیگر گــران هالیوود فقط نام پنج 

بازیگر زن به چشم مى خورد.
دومین بازیگر با دستمزد باالى 20 میلیون دالر «راك» است 
که براى بازى در «هشدار سرخ» 22 میلیون دالر مى گیرد. نکته 
عجیب و جالب توجه درباره این بازیگر عضالنى درخواست 
سرســام آور او براى تبلیغ فیلم ها در اینستاگرام، فیسبوك و 
توییتر است. راك فقط در اینستاگرام 104 میلیون دنبال کننده 
دارد که بیش از جمعیت دو کشور کانادا و بریتانیاست. به همین 
دلیل درخواست یک میلیون دالرى او براى تبلیغ فیلم ها در 
سه شبکه اجتماعى شــاید چندان زیاد نباشد. «وین دیزل» 
با 20 میلیون دالر دســتمزد براى «سرنوشت خشمگین» و 
«آن هاتاوى» و «جنیفر الرنس» با 15 میلیون دالر دستمزد 
به ترتیب براى بازى در «باربى» و «گنجشک سرخ» باالتر از 
دیگران ایستاده اند. «ست روگن» هم دیگر بازیگر 15 میلیون 
دالرى است که آن را براى بازى در «فالرسکى» در سال آینده 
میالدى مى گیرد. سال گذشته «تام کروز» براى «مومیایى» 
11 تا 13 میلیون دالر گرفت و «هریســن فورد» هم که در 
2020 با «ایندیانا جونز 5» بازمى گردد، روى دستمزد ده تا 12 
میلیون دالرى حساب کرده است. «ساندرا بوالك» سه سال 
پیش براى «مینیون ها» ده میلیون دالر دستمزد گرفت که 
هم اندازه دستمزد «لئوناردو دى کاپریو» براى «روزى روزگارى 
در هالیوود»، «رابــرت داونى جونیر» براى «اســپایدرمن: 
بازگشــت به خانه»، «کوین هارت» براى «جومانجى: به 
جنگل خوش آمدید»، «امیلى بالنت» براى «کلبه جنگلى» 
و «کریس پرات» براى «دنیاى ژوراسیک: سقوط پادشاهى» 
است. این در حالى است که «برایس داالس هوارد» براى بازى 
در همین فیلم اخیر دو میلیون دالر کمتر دستمزد گرفته تا بار 

دیگر تبعیض جنسیتى در هالیوود برجسته شود.
«تام هاردى» با «ونوم»، «رایان گاسلینگ» با «مرد اول»، 
«جک بلک» با «جومانجى»، «مایکل ب. جردن» با «کرید 
2» و «ایتن هاوك» با «پاکسازى» 2013 دیگر بازیگران این 
فهرست هستند که دستمزد آنها به ترتیب هفت تا دو میلیون 

دالر بوده است. 

بازیگر ســریال تاریخى «ســرزمین کهن» با اشاره به 
اینکه فیلمنامه ها مانند صفحه روزگار تغییر کرده اند، از 
میل باطنى خود مبنى بر ادامه کارگردانى و نویسندگى 

سخن گفت.
حسین محجوب، بازیگر عرصه تلویزیون و سینما گفت: 
این روزها چندان حال خوبى ندارم چون کار خوبى وجود 
ندارد و در این اوضــاع فیلمنامه هایى را مى خوانم که با 
کمال تأسف برایم خوشــایند نیست چراکه فیلمنامه ها 
بسیار سطحى شــده اند. وى توضیح داد: دلیل ضعف 
فلیمنامه ها در شــرایط کنونى این اســت که به لحاظ 
فکرى آنچه اندیشه نام دارد، روزبه روز نازل تر مى شود و 
این اتفاق خوب نیست. کاهش سطح کیفى فیلمنامه ها 
به طور یقین به ضرر سینما خواهد بود. ضرر و زیان ناشى 
از ضعف کیفى فیلمنامه ها دایره وسیعى را در برمى گیرد 
و متأسفانه چنین اتفاقى از آنجا رخ مى دهد که ما سطح 
آگاهى مردم را نــازل فرض کنیم و برهمین اســاس 

فیلم هایى با سطح پایین به مردم ارائه مى دهیم.
 بازیگر ســریال «صاحبدالن» توضیح داد: متأسفانه، 
با وجود فیلمنامه هاى نازلى که امروزه شــاهد ارائه آن ها 
هستیم، بسیارى از آثار ســینمایى با چنین مضامینى، 
به فروش میلیاردى دســت پیدا مى کنند و این اتفاق ها 
در حالى به وقوع مى پیوندد که در ســال هاى اخیر رشد 
فکرى در مخاطبانمان رقم نزده ایم. در این راستا مردمى 
که مى خواهند ساعت هایى را به تفریح بپردازند، به همین 
فیلم ها اکتفا مى کنند در حالى که الزم است در این زمینه 

تجدیدنظر جدى در سینما صورت بگیرد.

ابوذر پورمحمدى، تهیه کننده تلویزیون درباره تغییرات برنامه 
«کودك شــو» در ماه مبارك رمضان گفت: «کودك شو» 
تغییر چندانى نخواهد کرد چون خانواده ها به همراه کودکان 
حضور پیدا مى کنند و شب ها پخش مى شود که همه اعضاى 
خانواده معموًال به تماشــاى تلویزیون مى نشینند و فضاى 
برنامه تقریباً متناسب با فضاى خانواده است، فقط در جزئیات 
برنامه «کودك شو» تغییراتى خواهیم داشت اما ساختار کلى 
آن تغییر نمى کند. وى در همین راستا افزود: در برنامه «کودك 
شو» در ماه مبارك رمضان از این ماه پربرکت یاد خواهیم کرد 
و در قالب پخش تصاویر و کلیپ مرتبط در قالب برنامه در کنار 

مخاطبان خواهیم بود.  
پورمحمدى با اشــاره به بازخوردهاى شرکت کنندگان در 
برنامه «کودك شــو» افزود: بخش سئوال و جواب از سوى 
مخاطبان بسیار مورد توجه قرار گرفته و جذاب است. درباره 
بخش «اتاق کودك» نیز عالقه مندى وجود دارد، بچه ها 
دوست دارند وارد «اتاق کودك» شــوند و بازى کنند و این 
عالقه مندى  از سوى همه شرکت کنندگان در برنامه متفق 
القول بیان مى شود. وى درباره پشت پرده حضور مهمانان 
و سئوال هایى که از آنان قبل از حضور در مسابقه مى شود 
توضیح داد: در مصاحبه هاى قبل از حضور در مسابقه از سوى 
شرکت کنندگان، همسران مسائلى از هم بیان مى کنند که 
به دلیل نوع سئواالت و جواب ها نکاتى مطرح مى شود که 
برایشان بسیار جذاب اســت، متوجه مى شوند هیچ وقت به 
زندگى خود و به فرزندشــان تا این میزان دقیق نشده اند و 

ناگفته هایى از او مطرح مى شود که از آن غافل بوده اند.
وى درباره بازخورد مخاطبان از برنامه «کودك شــو» بیان 
کرد: با هرکس در جامعه برخورد مى کنم برنامه «کودك شو» 
را دیده است و دوست دارد. وى با اشاره به محبوبیت اجراى 
پژمان بازغى در برنامه «کودك شو» افزود: بازخورد مخاطبان 
از اجراى بازغى بسیار خوب است و آن را دوست دارند چون 
بى غل و غش اجرا مى کند و شخصیت واقعى خودش را در 
برنامه به مخاطب ارائه مى دهــد. گفتگویش با خانواده ها 
بسیار صمیمانه و خالصانه است، از حرف هاى خانواده ها که 
در مصاحبه بیان شده است نکته ها را به خاطر مى سپارد و در 
زمان مسابقه به آنها و مخاطبان ارائه مى دهد. پورمحمدى در 
ادامه افزود: بازغى فردى بسیار شاد، منظم و بى حاشیه و براى 
برنامه «کودك شو» بسیار مناسب است و دوست دارم دوباره 

با او همکارى کنم.

ناگفته هاى زندگى «بروس لى»

تغییرات جزئى در «کودك شو» 
ویژه ماه رمضان

چندان حال خوبى ندارم 
چون کار خوبى وجود ندارد

گران ترین بازیگر 
هالیوود کیست؟ 

بازیگــر نقش «لیال» در ســریال 
مناســبتى «پدر» براى ماه مبارك 
رمضان در شبکه 2 با اشاره به اینکه 
چهار گریم متفــاوت در این پروژه 
دارد بیان کرد: با نزدیک شــدن به 

پخش حس عجیبى دارم.
ریحانه پارســا درباره تأثیراتى که 
شــخصیت لیال روى وى گذاشته 
است، بیان کرد: برخى حالت هایى 
را که لیال دارد یا اصطالحاتى که به 
کار مى برد، در وجود من هم نشسته 
و گاهى در زندگى روزمره مى بینم 
که برخى رفتارهایم مشابه لیال شده 

است.
بازیگر نقش لیال به افزایش تسلط 
خود روى نقش در ماه آخر ساخت 
پروژه اشاره کرد و درباره سکانس 
هاى تأثیرگذار سریال توضیح داد: 
در این ســریال یک سرى سکانس 
هاى مربوط به قبرســتان داشتیم 
که بسیار برایم ســخت بود و حال 
و هوایم از وقتــى وارد آن فضا مى 

شدیم بد بود.
پارســا از این نکته سخن گفت که 
کاراکتر وى در این سریال زندگى 
پرفراز و نشــیبى را تجربه مى کند 
و گفت: من چهار گریم در این کار 
دارم و حتى ممکن است در روزهاى 
آخر کار هم گریم دیگرى داشــته 
باشم. هر روز پس از بلند شدن از 
صندلى گریم، وقتى خودم را در آینه 
مى بینم، با توجه به اینکه سریال رج 
زده مى شود، آن وقت است که مى 
فهمم امروز باید نقش لیالى شیطان 
را بازى کنم یا لیالیى که دیگر خانم 

شده است.

پخش مجموعه تلویزیونى «رهایم 
نکن» بــه کارگردانى محمدمهدى 
عسگرپور از چهارشــنبه در شبکه 
3 ســیما آغاز مى شــود. بنا بر این 
گزارش، ایــن مجموعه تلویزیونى 
در 28 قسمت شــب هاى رمضان 
ساعت 20و 40دقیقه به روى آنتن 
خواهد رفت. عنوان این سریال پیش 
از این «دستت را به من بده» بود که 
به «رهایم نکن» تغییر یافت. در این 
مجموعه، امین تارخ، فریبا متخصص، 
محمدرضا هدایتى،مریم بوبانى، مارال 
فرجاد،نیما شعبان نژاد و ... به ایفاى 

نقش مى پردازند.
در خالصه داستان «رهایم نکن»آمده 
است: «رسول توالیى به عنوان بزرگ 
تر، محبوب و مورد اعتماد چند خانواده 
است. این اعتماد به واسطه بازخوانى 
گذشته خدشه دار مى شود. خانواده 
هایى که هر کدام با مشکالتى دست 
و پنجه نرم مى کننــد و در پى یافتن 

مقصر اصلى هستند. »

4 گریم متفاوت 
خانم بازیگر در 

یک سریال

 شبکه 3 
یک  شب زودتر 
به استقبال ماه 
رمضان مى رود

ارتباط پنهانى ستاره فیلم هاى رزمى با زنان معروف لو رفت

نویسنده قسمت دوم، سوم و چهارم سریال «پایتخت» درباره 
دالیل موفقیت «پایتخت5» در میان مخاطبان اظهار کرد: 
یک خانواده ملموس که مردم به راحتى با آن همذات پندارى 
مى کنند، خاطرات جمعى مشــترکى با آن دارند، زندگى 
شخصیت هاى «پایتخت» شبیه زندگى همه ماست چون 
به نوعى مشابه آن اتفاقات براى ما هم اتفاق مى افتد، همین 
مسئله باعث مى شود که همه یک نوع همذات پندارى با 
نقش ها پیدا کنند، شخصیت ها شیرین شوند و مخاطبان 

قصه هاى آن را پیگیرى کنند.
حسن وارسته ادامه داد: در سریال «پایتخت» به قصه ها و 
بکر بودن آنها توجه داشتیم و سعى کردیم در تمام قسمت 
هاى «پایتخت» دنبال سوژه هایى برویم که هم کشش 
دراماتیک داشته باشد، هم بستر طنز را ایجاد کند. بازیگران و 
عوامل «پایتخت» همه با انگیزه و رغبت در این کار پوست 
انداخته اند و تماشاگر نیز در این کار همواره غافلگیر شده 
است، به عبارتى تالش کرده ایم تماشاگر را با موضوعى 

واقعى روبه رو کنیم که برایش وقایع طراوت داشته باشد.
وى دربــاره اینکه ســریال «پایتخت» تا چند قســمت 
مى تواند قابلیت ساخت داشته و با استقبال مخاطب همراه 
شود توضیح داد: تا زمانى که قصه ها و سوژه ها وجود دارند 
مى توان به ساخت «پایتخت» ادامه داد. بسیارى از سریال 
ها در خارج از کشور تا فصل 12 هم ساخته مى شوند. تا زمانى 
که بستر مناسب باشد و شخصیت ها طراوت الزم را داشته 

باشند قصه ادامه پیدا مى کند.
نویسنده «افسانه هزارپایان» تیم تولید «پایتخت» را کاربلد 
و جسور توصیف کرد و افزود: موفقیت «پایتخت» به دلیل 
حضور یک تیم بسیار قوى در تولید، تهیه، کارگردانى فهیم 
در قالب همکارى و انسجامى نادر در کنار درایت تهیه کننده 
اى به نام الهام غفورى است که براى تولید هزینه مى کند و 
ترسى ندارد از این که قصه ها پرهزینه شود و براى تولید آنها به 
دنبال منابع مالى آن مى رود و کارى مى کند که همه اعم از 
گروه تولید، حمایت کننده و مخاطب راضى باشند. این نشان 

از درایت بسیار قوى پشت کار است.

تا سوژه هست
«پایتخت» ادامه دارد

 «ماه عسل» و «خندوانه» دو برنامه اصلى و پر مخاطب 
ماه رمضان امســال از اواخر هفته جــارى پخش خود 
را از شبکه هاى ســه و نســیم آغاز خواهند کرد. «ماه 
عســل» که طبق معمول هر ســال با اجراى احسان 
علیخانى مهمــان خانه هاى مخاطبان مى شــود و از 
طرفى «خندوانه» با اجراى رامبد جوان و «جناب خان» 
که مدتى از رســانه ملى دور بود، ایــن بار پخش فصل 
جدید آن با شــروع ماه مبارك رمضان مواجه شــده تا 
شب هاى رمضان دلنشینى را براى مخاطبان رسانه ملى 

رقم بزند.
اولین قســمت از برنامه تلویزیونى «ماه عســل» روز 
پنج شنبه 27 اردیبهشت ماه و مقارن با روز نخست ماه 
مبارك رمضان به روى آنتن خواهد رفت. محمد پیوندى 
سرپرست تیم سوژه یابى «ماه عسل» مى گوید: اینکه 
بگوییم «ماه عسل» امسال متفاوت است براى مخاطب 
توقع ایجاد خواهد کرد اما مطمئن باشید سعى ما در این 
است که مخاطبى که سال گذشــته ما را نگاه نکرده و 

دوست نداشته را هم جذب کنیم. 
از ســوى دیگر رامبد جوان نیز بعد از ماه ها استراحت 
و همچنین ساخت فیلم ســینمایى جدید خود بار دیگر 
با پــر مخاطب ترین برنامه ســال یعنــى «خنداونه» 
میهمان شــبکه نسیم خواهد شــد. برنامه «خندوانه» 
ماه رمضان امســال تفــاوت عمده اى بــا دوره هاى 
قبل خود در ســال گذشته خواهد داشــت و علت این 
تفاوت را بدون شــک مى توان در بازگشــت کاراکتر 
محبوب این برنامــه یعنى «جناب خان» دانســت. از 
26 اردیبهشــت ماه و همزمان با شــروع مــاه مبارك 
رمضان برنامه «خندوانه» سه روز در هفته در روزهاى 
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 23:00 روى آنتن

 مى رود.

پایان همین هفته با 
«ماه عسل» و «خندوانه»
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نصف جهان  اگر محرومیت نقل و انتقاالتى پرسپولیسى ها لغو نشود، باید سپاهان را 
برنده جنگ بر سر جذب سروش رفیعى قلمداد کرد.  البته در روزهاى اخیر سروش 
رفیعى هم با پستى که در اینستاگرامش منتشــر کرده باعث خوشحالى طرفداران 
پرسپولیس شده چرا که او اخبار روزنامه هاى قطرى مبنى بر جدایى اش از باشگاه 
الخور را تائید کرده و از دوران حضورش در این تیم به عنوان خاطرات خوب نام برده. 
پستى که تا دو روز پیش، بیش از 90 هزار الیک خورده و نزدیک به 3 هزار کامنت در 
پایین آن منتشر شده که تقریبا اکثر آنها درخواست از این هافبک تکنیکى و خوش 
اخالق براى بازگشت به تیم سابقش بوده. سروش از مدتها قبل و طبق شایعاتى که 
در رسانه ها منتشر شده بود گزینه اصلى برانکو براى پرسپولیس فصل جدید بوده و 
مى گفتند او جانشین محسن مسلمانى مى شود که به احتمال زیاد فصل آینده در لیگ 
قطر و یا سپاهان توپ خواهد زد. البته هنوز تکلیف از بین رفتن محرومیت قرمزها از 
فعالیت در بازار نقل و انتقاالت تابستانى مشخص نیست هر چند که عده اى معتقدند 
سروش در صورت حل نشدن این مشکل، یا تا نیم فصل بیرون خواهد نشست یا اینکه 
در صورت امکان قراردادى به مدت نیم فصل با تیمى دیگر خواهد بست تا در نقل و 
انتقاالت نیم فصل به پرسپولیس برگردد. در صورتى که پرسپولیس موفق به جذب 
سروش نشود، سپاهان دیگر مشــترى جدى این بازیکن خالق خواهد بود. رفیعى 

بازیکن مورد عالقه قلعه نویى سرمربى سپاهان در فصل هجدهم است. 

نصف جهــان  غیبت خالد شفیعى یکى از دغدغه هاى بزرگ 
قلعه نویى در دیــدار ذوب آهن- اســتقالل همچون بازى 

رفت است.
همانطور که شــنیدید مدافع تیم ذوب آهــن در رده چهارم 
بازیکنانى قرار گرفتند که بیشترین حمالت حریف را خنثى 

کرده اند.
در پایان دور رفت مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست بازیکنانى که بیشترین 
حمالت حریفان را از ابتداى مسابقات را خنثى کرده اند انتشار 

داد که خالد شفیعى در رتبه چهارم این لیست قرار دارد.
مدافع باتجربه ذوب آهن که به دلیــل مصدومیت دو بازى 
رفت و برگشــت با استقالل را از دســت داده، در 6 مسابقه 
دورگروهى 43 بار حمالت حریفان ذوب آهن را خنثى کرده و 

موقعیت هاى گل را از تیم هاى مقابل گرفته است.
او با این رکورد خوب بعد از تونز، کیم بونگ جین و شى کى در 
رده چهارم بهترین خنثى کننده حمالت حریفان قرار دارد و از 

این حیث موفق ترین بازیکن در بین تیم هاى ایرانى است.
ذوب آهن در ورزشگاه آزادى و در روزى که استقالل 

با حمایت هوادارانش قطعا حمالت زیادى 
را به سوى دروازه رشــید مظاهرى 

تدارك مى بیند قطعــا به بازیکن 
تاثیر گذارى همچون شفیعى نیاز 

مبرم دارد. امیدواریم غیبت او 
در نهایت موجب افسوس 

نشود.
 

خبر موثق نصف جهان

قلعه نویى قطعًا 
در ذوب آهن نمى ماند

اگر محرومیت لغو نشود

سپاهان این جنگ را مى برد!

دروازه بــان گچســارانى تیم 
ذوب آهن بیشــترین ســیو را در 7 بازى براى 

تیمش در آسیا داشته است.
سایت اى اف سى پس از پایان رقابت هاى 

هر مرحله از لیگ قهرمانان آمار تیمى 
و بازیکنان را روى ســایت خود 

قرار مى دهد. 
محمد رشــید مظاهرى با 3 
سیوى که در بازى استقالل 
براى خود به ثبت رساند 
باالتــر از لى شــواى 
دروازه بان تیم حذف 

شده شانگهاى با 
28 سیو قرار 

گرفت.

  آقاى سیو آسیا 

حیف که 
خنثى کننده 
غایب است

  اولین برد 
غیر فوالد شهرى؟!

نصف جهان   اگر دیدارهاى آسیایى سبزپوشان را پیگیرى 
کرده باشید متوجه مى شوید که ذوب آهن در 7 بازى خود 
در لیگ قهرمانان آسیا هنوز موفق به کسب برد خارج از 

خانه نشده است.
شــاگردان امیر قلعه نوعى در ذوب آهن در این فصل از 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا هنوز موفق به کسب 
برد در خارج از خانه نشــده اند. آنهــا در مرحله گروهى 
و ســه دیدارى که به عنوان مهمان به میدان رفتند، با 
نتیجه 3 بر یک مقابل الدحیل شکست خوردند و با 3 گل 
هم مغلوب الوحده امارات شــدند. آنها در دیدار آخر خود 
نیز در حالیکه تا دقیقه 90 با تــک گل مرتضى تبریزى 
از میزبان خود لوکوموتیو پیش بودنــد، در نهایت با گل 
ایسالم توختاخوجایف در لحظات پایانى با کسب تساوى 
موفق به صعود از گروه خود شدند. ذوبى ها در سه دیدار 
خارج از خانه خود 7 گل دریافت کرده و تنها 2 گل به ثمر 
رسانده اند. آنها در حالى از این 3 بازى موفق به کسب تنها 
یک امتیاز شــده اند که هیچگاه به عنوان مهمان کلین 

شیت نداشته اند.
اگر شاگردان قلعه نوعى در دیدار برگشت مقابل استقالل 
نتوانند روند بازى هاى خارج از خانه خود را در این فصل 
تغییر دهند، باید منتظر دریافت حداقل یک گل توسط این 
تیم باشیم. هرچند ذوبى ها با توجه به برد یک بر صفر خود 
در دیدار رفت با اندوخته ارزشمندى پا به استادیوم آزادى 
خواهند گذاشت و در صورتى که موفق شوند یک گل به 
اســتقالل بزنند، آنگاه آبى هاى پایتخت باید سه گل به 
ثمر برسانند تا بتوانند مقابل هواداران خود مجوز صعود به 

مرحله بعد را دریافت کنند. 
بى شک گل نخوردن و حفظ توپ در زمین حریف اولویت 
اول ژنرال در بازى برگشت مقابل استقالل خواهد بود تا 
در فرصت مناسب و با اتکا به سرعت و تکنیک فخرالدینى 
و محمدرضا حسینى و گلزنى تبریزى و کى روش استنلى 
بتواند کار را در تهران تمام کند. البته حتى اگر ذوبى ها در 
این دیدار پیروز نشوند و آمارشان عدم برد خارج از خانه 
آنها پابرجا بماند باز هم با یک تساوى   به مرحله بعد صعود 
مى کنند که این صعود فراى آمارى که گفتیم شیرین و 

حماسى خواهد بود.

نصف جهان    وقتى به عنوان اولین رسانه فارغ از شایعات 
رایج  که بر اساس حدس و گمان است، با ذکر دلیل و اعالم 
تماس ها و تمایالتى که بین سپاهانى ها و مقامات کارخانه 
فوالد مبارکه و امیر قلعه نویى جریان داشته، مدت ها پیش 
نوشتیم که ژنرال سرمربى سپاهان فصل هجدهم است، 
حاال هم که بحث در مورد تداوم حضور او در ذوب آهن 
زیاد اســت اعالم مى کنیم که سه شنبه آخرین دیدارى 

خواهد بود که وى بر روى نیمکت ذوب آهن مى نشیند.
تیم فوتبال ذوب آهن در حالى در لیــگ برتر به عنوان 
نایب قهرمانى رســید و در لیــگ قهرمانان آســیا تا 
مرحله یک هشــتم نهایى باال آمده است که وضعیت 
امیر قلعه نویى براى ذوبى ها هنوز مبهم است. قلعه نویى

 برنامه هایش براى فصل آینده را در اختیار باشگاه قرار 
داده است ولى مسئوالن باشگاه هنوز نظر رسمى درباره 

این برنامه نداده اند.
قرار است بعد از دیدار برگشت استقالل با ذوب آهن، هیات 
مدیره این باشگاه اصفهانى در تهران تشکیل جلسه دهد 
و تصمیم نهایى را در ارتباط با وضعیت مالى باشگاه و امیر 
قلعه نویى بگیرد.سعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 

در این خصوص گفته: تمام تمرکز باشــگاه و قلعه نویى 
روى بازى برگشت با استقالل است. در حال حاضر به این 
موضوع فکر نمى کنیم. بعد از بازى با استقالل در تهران 
با هیات مدیره جلســه اى خواهیم داشت. در این جلسه 
برنامه قلعه نویى بررسى مى شود. این برنامه از نظر من 
عملیاتى است ولى یکسرى مسائلى هست که در حیطه 

اختیاراتم نیست.
مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: مسائل مالى باید در هیات 
مدیره مطرح شود. هدفگذارى کارخانه و اینکه مى خواهند 
به چه جایگاهى برسند باید مشخص شود. فکر مى کنم 
وضعیت تیم تا روز چهارشنبه مشخص شود اما احتمال 

جدایى قلعه نویى از ذوب آهن بسیار ضعیف است!
 به گزارش نصف جهان،دیروز نوشــتیم کــه هواداران 
ســپاهان که از احتمال عدم حضور ژنرال در تیم شان 
نگرانند به او پیام داده اند که یا حاال به سپاهان بیا یا هیچ 
وقت! اما آخرین خبر موثق نصف جهان  این است که حتى 
در صورت صعود ذوب آهن به مرحله بعدى لیگ قهرمانان 
آسیا و موافقت کارخانه و هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
با شروط قلعه نویى( موضوعى که بعید به نظر مى رسد)، 
وى قطعا در این تیم نمى ماند و مدت کمى پس از دیدار 
ذوب- استقالل قرارداد ژنرال با سپاهان منعقد مى شود. 
ضمن اینکه قلعه نویى دلخورى هایى هم از ذوبى ها دارد 

که در فرصتى دیگر به آن خواهیم پرداخت.

 قلعه نویى 
ضر به این 
ل در تهران 
 این جلسه 
 از نظر من

ه در حیطه 

د در هیات 
ى خواهند 
ر مى کنم 
ما احتمال 

ت!
ه هواداران 
ر تیم شان 
 بیا یا هیچ 
ت که حتى

گ قهرمانان 
ذوب آهن 
 مى رسد)، 
سس از دیدار 
دمى شود.

بىى ها دارد 

مهاجم گلزن ذوب آهن امیدوار اســت در دیدار برگشت مقابل 
استقالل فصل خوبش را با گلزنى به آبى پوشان و صعود تیمش 
به مرحله بعدى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا جشن بگیرد و 

ضمانتى براى صعود سبزپوشان باشد.
مرتضى تبریزى در لیگ هفدهم روزهاى خوبى را با ذوب آهن 
و قلعه نوعى تجربه کرد و در نهایت توانست ضمن کسب عنوان 
نایب قهرمانى لیگ برتر با 13 گل زده دومین گلزن برتر فصل 
هم شود. او با درخشــش در لیگ قهرمانان آسیا هم عملکرد 
خوبى داشت و عالوه بر 2 گلى که مقابل آیزاول هند در مرحله 
پلى آف به ثمر رساند، 4 گل نیز در مرحله گروهى براى تیمش 
زد. تبریزى در دو دیدار رفت و برگشت مقابل لوکوموتیو گلزنى 
کرد و در دیدار رفت برابر الوحده امــارات نیز دبل کرد تا جمع 

گلهاى این فصل خود را به عدد 19 برساند.
مهاجم خوش استایل ذوب آهن که ســتاره تیمش به حساب 
مى آید و روحیات خاص خودش را دارد، در همه 7 دیدار تیمش 
در رقابت هاى این فصل لیگ قهرمانان آسیا در ترکیب ثابت
 ذوبى ها به میدان رفته اما در 4 بــازى و در نیمه دوم تعویض 
شده است. تبریزى که همیشه از تعویض شدن ناراضى به نظر
مى رسد، در دیدار آخر تیمش مقابل استقالل نیز در دقیقه 67 
جاى خود را به محمدرضا عباسى داد و با چهره اى در هم فرو 

رفته روى نیمکت نشست.
 او همواره یکى از مخاطبان اصلى فریادهاى ژنرال کنار زمین 
است چرا که سرمربى ذوب آهن به خوبى به این موضوع واقف 
است که درخشش این مهاجم شش دانگ برد تیمش را تضمین 

مى کند.
تبریزى امیدوار اســت در دیدار برگشت مقابل استقالل فصل 
خوبش را با گلزنى به آبى پوشــان و صعــود تیمش به مرحله 
بعدى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا جشن بگیرد. او مى تواند 
با گلزنى مقابل آبى پوشــان هم جمع گلهاى این فصل خود را 
به عدد 20 برساند و هم اینکه پازل موفقیتش در این فصل را با 

صعود به مرحله بعدى لیگ قهرمانان آسیا کامل کند.

معلوم نیست از کجا این شایعه مطرح شده که نفت مسجد سلیمان علیرغم صعود به لیگ برتر قصد تعویض 
مربى اش را دارد که حاال مدیرعامل این باشگاه مجبور به تکذیب آن شده. بر اساس این شایعه، عبدا... 
ویسى سرمربى سابق استقالل خوزستان گزینه اصلى مسجد سلیمانى ها براى جانشینى فکرى است. 
هدایت یزدى درباره این موضوع به خبرگزارى میزان گفته:«با ویســى صحبت نکرده ایم و این ها همه 
شایعه است. یک و نیم فصل است که با فکرى کار کرده ایم. او ابتدا تیم را از سقوط نجات داد و سپس تیم 
را لیگ برترى کرد، مطمئنا او گزینه اول ماست و با او ادامه خواهیم داد. به دنبال اجراى برنامه هاى مدنظر 
محمود فکرى هستیم. با توجه به شرایطى که داریم سعى مى کنیم تمام خواسته ها او را براى بستن تیم 

قوى فراهم کنیم.»

 بى خیال شو  تابش!
نصف جهان مصاحبه هاى مسعود تابش که به تازگى رسما مدیرعامل باشگاه سپاهان 
شده در بسیارى از اوقات سوژه رسانه ها مى شود و به قول یکى از سایت ها خواندن 
مصاحبه هاى مدیرعامل باشگاه سپاهان جذابیت خاصى دارد چون مسعود تابش 
ســوژه هاى جالبى در مصاحبه هایش تولید مى کند. او در تازه ترین مصاحبه اش  
تیمش را با رئال مادرید مقایسه کرده و گفته:“ تیمى مثل سپاهان همیشه باید براى 
قهرمانى بسته شود و هدفش قهرمانى باشد. رئال مادرید هم وضعیتى مشابه ما دارد 
و قطعًا  تیمش را براى قهرمانى بســته بود ولى سوم و چهارم جدول است. مطمئن 
باشــید فصل آینده یک تیم مدعى خواهیم داشت.“ بخشى از حرف تابش درست 
اســت چرا که در فاصله دو هفته مانده تا پایان اللیگا، رئال در رده سوم جدول قرار 
دارد و به خاطر فاصله 3 امتیازى اش با تیــم دوم جدول یعنى آتلتیکو مادرید هنوز 
شانس رسیدن به رده دوم را دارد اما سپاهان فصل را نه در رده سوم به پایان رساند نه 
چهارم و حتى رتبه این تیم تک رقمى هم نبود چرا که شاگردان ابراهیم زاده فصل 
را با قرار گرفتن در رده چهارم جدول به پایان رساندند. ضمن اینکه فراموش نکنیم 
رئال مادرید اگر در اللیگا موفق نبود هم اکنون در فینال لیگ قهرمانان اروپا است، 
اما سپاهان مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نداشت و با وضعیت مشابه لیگ 

برتر اگر به آســیا مى رفت معلوم نبود چه آبروریزى بزرگى در انتظارش بود! 
امیدواریم تابش در ادامه بى خیال برخى قیاس ها شود و اگر هم 

مى خواهد مقایسه اى کند کمى روى آن فکر کند تا 
اینگونه خود و باشــگاه بزرگش را سوژه 

طنز نکند.

تجربه ذوب آهن که به دلیــل مصدومیت دو بازى 
6رگشــت با استقالل را از دســت داده، در 6 مسابقه 
3هى 43 بار حمالت حریفان ذوب آهن را خنثى کرده و 

تیم هاىمقابل گرفته است. ت هاى گل را از
 رکورد خوب بعد از تونز، کیمبونگ جین و شى کى در 
رم بهترین خنثى کننده حمالت حریفان قرار دارد و از

ث موفق ترین بازیکن در بین تیم هاى ایرانى است.
هن در ورزشگاه آزادى و در روزى که استقالل 

ت هوادارانشقطعا حمالت زیادى
وى دروازه رشــید مظاهرى
 مى بیند قطعــا به بازیکن 

ارى همچون شفیعى نیاز 
رد. امیدواریم غیبت او

ت موجب افسوس

شایعه عجیب

ضمانتى براى صعود
نصف
برند

س

یر و ىب ی و ب ب ر ر یىر ه یم رو
ن قلعه نویى بگیرد.سعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن

ی و ر و و ی
با شروط قلعه نویى( موضوع
وى قطعا در این تیم نمى ما
ذوب- استقالل قرارداد ژنر
ضمن اینکه قلعه نویى دلخو

که در فرصتى دیگر به آن خوکه در
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نصف جهــان  تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان براى حضور 
در بازى برگشــت پلى آف لیگ قهرمانان آسیا ظهر امروز

(یک شنبه) راهى پایتخت مى شود.
ذوب آهن در حالى ظهر امروز اصفهــان را به مقصد تهران 
ترك مى کند که تصمیم دارد براى بازى برگشت با استقالل 
در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا اردوى 48 ساعته اى در هتل 

آزادى برپا کند.
امیر قلعه نویى بعد از برترى 1-0 در فوالدشهر براى رسیدن 
به جمع هشت تیم برتر آسیا تنها به یک تساوى نیاز دارد از 
همین رو دو روز زودتر شــاگردانش را به تهران مى آورد تا 
هم زمینه آشــنایى با شــرایط جوى را فراهم کند هم یکى

 دو جلســه از تمرینات آماده ســازى ذوب آهن در پایتخت 
برگزار شود.

ذوبى ها  امــروز اصفهان را بــه مقصد تهــران ترك و به 
محض ورود در هتل آزادى اسکان خواهند یافت که اردوى 
آنها تا بعد از بازى برگشــت با اســتقالل که سه شنبه شب

 در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود، ادامه خواهد داشت.

افشا گرى آذرى درباره بازى ذوب آهن- استقالل در اصفهان

تهدید کردند ورزشگاه را 
آتش مى زنند

 دو لژیونر ایران این شانس را دارند که فصل 
آینده در بوندس لیگا توپ بزنند. علیرضا جهانبخش 

آقاى گل لیگ هلند که مشتریان زیادى در اروپا دارد به تازگى 
مورد پسند چند باشگاه آلمانى هم قرار گرفته و این خبر را مدیر 

برنامه هاى علیرضا هم تائید کرده. جهانبخش پیش از این گفته بود 
عالقه زیادى به بازى در بوندس لیگا دارد. از طرف دیگر کریم انصارى 
فرد هم با پیشنهادى از سوى باشگاه اشتوتگارت یونان مواجه شده. 
چند روز قبل بود که مهدى رستم پور روزنامه نگار ایرانى مقیم اروپا 

در کانال تگلرامش از برنامه کریم براى بازى در بوندس لیگا 
خبر داد و باید دید علیرضا و کریم فصل آینده در بوندس 

لیگا توپ مى زنند یا نه؟ 

پیشنهادهاى آلمانى  

طوفان سبز، 
امروز در 
تهران

هیوالى 
مهار ناشدنى!

 الســد در حضور ملى پوش ایرانى خــود برابر الدحیل 
شکســت خورد تا از راهیابى به فینال جام امیر قطر باز 
بماند. در نخستین بازى مرحله نیمه نهایى جام امیر قطر 
تیم الســد که مرتضى پورعلى گنجى را از ابتدا به عنوان 
مدافع میانى در ترکیب داشــت،   در ورزشگاه جاسم بن 

حمد به مصاف الدحیل رفت.
یاران پورعلى گنجى که در دو بازى رفت و برگشت فصل 
18-2017 لیگ ستارگان و همچنین دیدار فینال اخیر 
جام ستارگان قطر سه شکســت برابر الدحیل داشتند، 
امیدوار بودند به این روند ناکامى ها مقابل این تیم پایان 

دهند تا بتوانند راهى فینال جام امیر قطر شوند.
در دقیقه 28 داور مسابقه برخورد حسن الهیدوس، مهاجم 
السد و دامى تراورى، مدافع الدحیل در محوطه جریمه را 
پنالتى تشخیص داد ولى بعد از بازبینى مجدد صحنه، از 
تصمیم خود براى اعالم پنالتى به سود السد منصرف شد 
و بازى را از ســر گرفت ولى باز هم ویدئو چک به ضرر 
یاران پورعلى گنجى شد و آنها از دقیقه 45+2  عبدالکریم 

را به دلیل دریافت کارت قرمز مستقیم از دست دادند.
یاران پورعلى گنجى که در این مسابقه مثل دیدار فینال 
جام ستارگان از سیستم ویدئو چک ضربه خورده بودند، 
در دقیقه 68 دروازه شــان را توســط المعز على باز شده 
دیدند و در ادامه نیز نتوانستند کارى از پیش ببرند تا براى 
چهارمین تقابل برابر الدحیل شکست بخورند و با نتیجه 
یک بر صفر مغلوب شوند. الســد و پورعلى گنجى مثل 
لیگ ستارگان و جام ستارگان قطر، جدال با الدحیل در 
جام امیر قطر را نیز واگذار کردند تا از کسب سومین جام 

هم در این فصل باز بمانند.
الدحیل بعــد از دو قهرمانى در لیگ ســتارگان و جام 
ستارگان قطر، حاال با صعود به فینال امیر کاپ امیدوار به 
کسب سه گانه در فصل 18-2017 است؛ ضمن این که 
آنها در لیگ قهرمانان آســیا نیز یکى از مدعیان جدى 

قهرمانى محسوب مى شوند.
یاران پورعلى گنجى دوشنبه شب در دیدار برگشت مرحله 
یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا مهمان االهلى 
عربستان خواهند بود و الدحیل نیز سه شنبه شب در قطر 

از العین امارات میزبانى خواهد کرد.

نصف جهان   یک داستان قدیمى در مورد برانکو در حال کلید خوردن است. 
مدل آخرین روزهاى ســرمربیگرى اش در تیم ملى ایران   که با بى انصافى 
همه  موفقیت هاى او (قهرمانى در بازى هاى آســیایى بوســان، ســومى

 جام ملت ها و صعود بى دردســر به جام جهانــى 2006) را نادیده گرفتند و 
رفتنش را طلب کردند. 

یکى از همکاران ورزشى نویس مان نوشــته بود که کارى نداریم که على 
دایى گزینه جانشینى برانکو هســت یا نیست. و اصًال سایپا آزادش مى کند 
که به پرسپولیس بیاید یا نه. چه اهمیتى دارد که نام افشین قطبى و یحیى 
گل محمدى را در این چنــد روز، چند بار کنار نام پرســپولیس و به عنوان 
ســرمربى آینده این تیم شــنیده ایم. اما آن چه متعجب مــان کرده، اصرار 
برخى رســانه ها بر جدایى سرمربى کروات پرســپولیس است. حق با این 
همکارمان است. واقعًا رسانه ها چه اصرار عجیبى دارند که او برود!هر روز
 یــک شــایعه، هــر روز یک مربــى. پرســش مان امــا این اســت که 
چه کســانى مى خواهند برانکــو ایوانکوویچ نباشــد؟ این همــه اصرار و 
موضع گیرى اخیــر برخى پیشکســوتان علیه مرد کــروات را باید اتفاقى 
بدانیم یا این که واقعا ســناریویى برایش نوشته شده؟ عجیب نیست که به 
یک باره همه شــده اند منتقد برانکــو؟ منتقدانى که بر بخــش بزرگى از 
واقعیت ها چشــم بســتند و تمام تقصیر چند تا شکســت اخیــر را به پاى 
ســرمربى نوشــته اند. مخالفان، بى وقفه انتقــاد مى کنند و شــایعه ها هر 
روز فصلــى تازه بــراى داســتان برانکــو و پرســپولیس مى نویســند. 
تنها کسى که ســکوت کرده، خوِد برانکو اســت؛ انگار که اصال نمى شنود 
آنها را. شاید هم به آخرین روزهاى سرمربیگرى اش در تیم ملى ایران فکر 
مى کند که با بى انصافى همه ى موفقیت هــاى او (قهرمانى در بازى هاى 
آسیایى بوســان، ســومى جام ملت ها و صعود بى دردســر به جام جهانى 
2006) را نادیــده گرفتند و رفتنــش را طلب کردند. حاال همان داســتان
 دارد تکرار مى شود و پروفســور حتما از خودش مى پرسد که کجاى دنیا با 
قهرمان شان این طور رفتار مى کنند؟ برانکو با دو قهرمانى پیاپى و زودهنگام 
در لیگ برتر (در حالى که اگر قانون منســوخ شده ى تفاضل گل گربیانش 
را نمى گرفت، با هت تریک قهرمانى آن هم در ســه فصل متوالى رکورددار 
فوتبال ایران مى شد) مورد انتقاد است و رسانه ها چپ و راست از جدایى اش 

مى نویسند. این جماعت انگار خود را الیق خوشى و
 آرامش نمى داند که بى خســتگى، دنباِل حاشیه و دردســر مى دود. شاید 
هم قهرمان هاى تکــرارى برایش جذابیت ندارند. دنبال شــخصیت نویى

 مى گردند و برانکــوى کهنه را با همــه قهرمانى هایش دیگر دوســت 
ندارند. البته شــخصیت هاى نوى پرســپولیس را هم در گذشته دیده ایم.

 بزرگ ترین شان على دایى و مدعیانى در صف همچون حمید درخشان!
 

بى انصاف ها دست به کار شدند

نو که میاد به بازار!

 مدیرعامل ذوب آهن در گفتگو با مهر، به نقطه تاریک 
بازى ذوب آهن با استقالل و پرتاب مواد محترقه اشاره 
و تأکید کرد که عده اى قبل از این مسابقه تهدید کرده 
بودند ورزشگاه را به آتش مى کشند. سعید آذرى با بیان 
اینکه در این زمینه مســتنداتى در اختیار دارد، از ارسال 
این مستندات به AFC خبر داد. بخشى از اسن گفتگو 

را بخوانید. 
صرفنظر از نتیجه بازى ذوب آهن 
و استقالل و پیروزى ذوب آهن، 
مى خواهیم درباره اتفاقات این 
مسابقه و پرتاب مواد محترقه از 

سوى تماشاگران صحبت کنید.
جدا از نتیجه، این مسابقه یک نقطه تاریک داشت و 
آن هم پرتاب مواد محترقه بود. ما تهدید شده بودیم 
که اگر 50 درصد ظرفیت سکوهاى ورزشگاه را به تیم 
مقابل ندهیم، مقابل ناظر AFC ورزشگاه را به آتش

 مى کشیم. االن هم منتظریم کنفدراسیون آسیا نامه 
این بازى را بزند تا مستنداتمان را به این نهاد ارائه کنیم. 
دیگر نقطه تاریک این مسابقه فحاشى و توهین به امیر 
قلعه نویى بود؛ کســى که چهار دهه از عمر خود را در 
استقالل بوده و حاال که در یک مبارزه، شرافتمندانه کار 

کرده است، به او توهین مى شود.

دقیق تر در این خصوص صحبت 
مى کنید؟

گویا بعضى هــا انتظار دارند وقتــى ذوب آهن در خانه 
خودش بازى دارد، هوادارانش از پاى تلویزیون مسابقه 
را تماشا کنند و کل اســتادیوم را به این عزیزان بدهیم! 
من هر زمانى در ذوب آهن بوده ام نسبت به تماشاگران 
تیم حریف حسن نیت داشته ام و مدام با این انتقاد روبرو 
بوده ام که آذرى غریبه پرســت اســت. دیدگاهم این 
اســت که اگر در ورزشگاه ســکوى خالى وجود دارد، 
اجازه ندهم تماشــاگر حریف از دیــدن تیم محبوبش 
محروم شــود ولى عزیزان نباید این را براى خودشان 
حق تلقى کنند. مشــخص بود که مردم اصفهان براى 
حمایــت از تیم ذوب آهن به ورزشــگاه مــى آیند و از 
تیمشــان حمایت مى کنند ولى آقایان انتظار داشتند 
تماشــاگران ما پاى تلویزیــون بازى را تماشــا کنند! 
حرف هایى هست که بعد از بازى برگشت با استقالل 
مى زنم؛ درباره فرهنگى کــه دارد تغییر مى کند. روِى 
صحبت من با استقالل نیست و به صورت کلى مى گویم. 
ما تبدیل به آدم هاى عصبانى شــده ایم. باید بپذیریم

آدم هایى که مبارزه مى کنند و پیروز مى شــوند، از ما 
قوى تر هســتند و باید به آنهــا احترام گذاشــت. ما 
مى خواهیم در 95 دقیقه تمام مشــکالت را حل کنیم؛ 
صندلى ورزشگاه و شیشه ها را مى شکنیم، اتوبوس آتش 
مى زنیم، بازیکن کتک مــى زنیم، به مربى تیم حریف 
توهین مى کنیم و مسائلى از این دست. خودم از کسانى 
هستم که تابوشکن حضور بانوان در ورزشگاه ها خواهم 

شد ولى وقتى مى بینم رکیک ترین الفاظ در ورزشگاه ها 
رد و بدل مى شود مى گویم اگر هزار خانم روى سکوها 
باشــند، چطور باید از آنها دفاع کرد. جو اســتادیوم ها 
ملتهب است به این خاطر که مردم تحت فشار هستند و 

مى خواهند خودشان را تخلیه کنند.
 شما دقیقاً چه زمانى این تهدید 

را دریافت کردید؟
 یکى، دو روز قبل از بازى و همچنین پیش از شــروع 
مسابقه این تهدید را دریافت کردیم. به هر حال کسانى 
که مواد محترقه پرتاب کردند به کل فوتبال ایران ضربه 

زدند نه تیم ذوب آهن.

مشخص بود که مردم 
اصفهان براى حمایت 
از تیم ذوب آهن به 

ورزشگاه
 مى آیند و از تیمشان 
حمایت مى کنند ولى 
آقایان انتظار داشتند 

تماشاگران ما پاى 
تلویزیون بازى را 

تماشا کنند! 
حرف هایى هست که 
بعد از بازى برگشت با 
استقالل مى زنم

طبق قوانین AFC در لیگ قهرمانان آسیا، هر دو تیم میزبان و میهمان یک روز قبل از برگزارى 
مى توانند در زمینى که قرار است بازى در آن برگزار شود تمرین کنند. با این حساب استقالل و 
ذوب آهن باید روز دوشنبه در ورزشگاه آزادى تمرین خود را برگزار کنند اما مشکل مشترك آنها 
این است که در این روز قرار است بازى برگشت پرســپولیس و الجزیره برگزار شود و آنها اجازه 
نخواهند داشت در روز بازى، در این ورزشــگاه تمرین کنند. به این ترتیب استقالل احتماال از 
زمین تمرین خود اســتفاده خواهد کرد اما ذوب آهن هنوز جایى براى برگزارى تمرین خود پیدا 
نکرده و استقاللى ها به عنوان میزبان این بازى، به دنبال پیدا کردن یک زمین تمرین مناسب 

براى ذوب آهنى ها هستند.   

 تمرین در آزادى ممنوع!

ت.
فى
مى
د و

على
کند
یى
وان
صرار
ین
روز

 که 
ر و 
قى

ه به 
ى از 
اى

 هر 
ـند.
نود
فکر
اى
نى



0606سالمتسالمت سال پانزدهم 3218یک شنبه  23 اردیبهشت  ماه   1397

بستنى 
ى  ه ا میــو
طبیعى حاوى انواع 
 ، A ، C ویتامین هــاى

گــروه ویتامین هــاى B مانند 
B6 ،B3 ،B2 ،B1، پروتئین، کلسیم، 

آهن، فســفر، قند طبیعى، پتاسیم، مس، 
آنتى اکسیدان، پکتین و فیبر است

یک محقق و پژوهشــگر طب سنتى، مصرف 
بستنى میوه اى طبیعى را براى افرادى که کار هاى 

فکرى انجام مى دهند مانند دانش آموزان مفید دانست.
حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین 

خواص بستنى میوه اى طبیعى اظهارکرد: این بستنى، به علت 
داشتن آهن و قند طبیعى خون ســاز است و موجب افزایش 

انرژى بدن مى شود.
وى درباره خواص دیگر بستنى میوه اى طبیعى گفت: این بستنى 
 ،B6 ،B2 مانند B به علت اینکه حــاوى گروه ویتامین هــاى
پتاسیم و منیزیم است باعث رهایى بدن از وابستگى (اعتیاد) 

به نیکوتین مى شود.
این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى با اشــاره به اسید 
آمینــه تریپتوفــان موجود در بســتنى میــوه اى طبیعى 
افزود: این بســتنى به علت داشــتن این اســید آمینه، 
موجب ساخت هورمون ســروتونین در مغز و دستگاه 

گوارش مى شــود و ایــن هورمون، نقــش مؤثرى در 
ایجاد شــادى، نشــاط و رفــع افســردگى در افراد 

دارد.
عظمایى تأکید کرد: بســتنى میوه اى طبیعى به 
علت داشــتن پتاســیم براى ورزشکاران 
مفید است و این بستنى سرشار از فیبر 
است، بنابراین سبب عملکرد 

بهتر روده ها مى شود.

وى 
یــح  تصر

کرد: بســتنى 
میوه اى طبیعى به 

علت داشــتن ویتامین 
A موجب تقویت بینایى مى شود و این 
بســتنى تقویت کننده معده هم هست.

این محقق و پژوهشگر طب سنتى با 
بیان اینکه بستنى میوه اى طبیعى به 
علت داشتن آنتى اکسیدان باال، 
باعث تقویت سیستم ایمنى 
بدن مى شود، اظهار کرد: 
خواص  بستنى  این 
تیکــى  نتى بیو آ
از  و  دارد 

ابتــالى 

د  ا فــر ا
نقرس  و به 

جلوگیــرى مفاصــل  درد 
 مى کند.

یک متخصص فلوشیپ خواب گفت: وقفه تنفسى، پیامد ناگوار بیمارى هاى قلبى و فشار خون در افراد است.
آرزو نجفى، متخصص طب کار و فلوشیپ خواب اظهار کرد: اختالالت خواب باعث بروز بسیارى از حوادث ترافیکى مى شود و این عارضه هزینه هاى زیادى بر حوزه 

سالمت کشور تحمیل مى کند.
وى با اشاره به اینکه بیشترین میزان خواب آلودگى در ساعات 2 تا 4 صبح اســت، افزود: تصادفات رانندگى بیشتر ساعت 14 تا 15 بعدازظهر و نیمه هاى شب اتفاق 

مى افتد.
نجفى تأکید کرد: بیمارى وقفه تنفسى در هنگام خواب، حوادث رانندگى را سه چهار برابر افزایش مى دهد و این مسئله، سبب بیشتر شدن سال هاى عمر از دست رفته 
دربین مردم مى شود. وى ادامه داد: اگر میزان خواب در شب به اندازه کافى نباشد، افراد در طول روز دچار خستگى و بى حالى مى شوند و از فعالیت هاى روزمره خود و 

برنامه هاى جارى عقب مى مانند.
مى شود، گفت: خرو پف در اثر وقفه تنفسى این فلوشــیپ خواب با اشــاره به اینکه وقفه تنفســى در هنگام خواب، یکى از عارضه هاى شــایع تنفسى محسوب 

براى افراد ایجاد مى کند.در هنگام خواب ایجاد مى شــود و این بیمارى مانند نارکو لپسى، خواب آلودگى را در طول روز 
تنفسى در هنگام خواب است.وى یادآور شد: بیمارى هاى قلبى، فشار خون و دیابت از نشانه هاى وقفه 

خواص شگفت انگیز کاهو 
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 کنترل اضطراب کنترل اضطراب
بررسى هاى زیادى در مورد کاهو شده و خواص 
زیادى از آن مشخص شده است، اما تحقیقى در 
این اواخر نشان داده است که کاهو داراى خواص 
ضد اضطراب اســت. زمانى که عصاره کاهو به 
حیوانات آزمایشــگاهى داده شــد، تحرك آنها 
کاهش پیدا کرد که نشــان مى دهد کاهو داراى 

خاصیت ضد اضطراب قابل توجهى است.

کاهو یکى از سبزیجاتى است که داراى خواص 
زیادى است. براى شناخت خواص کاهو حتمًا 

این مطلب را بخوانید.
کاهو داراى طبعى ســرد و مرطوب اســت. 
کاهو حــاوى آب، انرژى، پروتئیــن، چربى، 
کربوهیدرات، فیبر و قند اســت. مواد معدنى 
و ویتامین هــاى موجود در کاهــو عبارتند از 
کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، 
روى، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، فوالت و 

.K و E، A، C، B6 ویتامین هاى
هزاران سال است که این برگ به عنوان یک 
سبزى کاشته شده اســت. مردم قدیم تصور 
مى کردنــد کاهو داراى خــواص دارویى هم 
باشد. در ادامه برخى از خواص کاهو که توسط 

دانشمندان معاصر تأیید شده را مى خوانید.

برگ کاهو مى تواند برخى انواع ســرطان 
را کنترل کند. طى پژوهشــى که بر روى
ســلول هاى ســرطانى انســان، به ویژه 
ســلول هــاى لوســمى و ســلول هاى 
ســرطان پســتان انجــام شــد، ایــن 
تحــت  ینکــه  ا ز  ا بعــد  هــا  ســلول 
درمــان عصــاره کاهــو قــرار گرفتند،
 به طور گسترده اى کنترل شدند. همچنین 
این آزمایش ها نشــان مى دهند که نسبت 
وزن مصرف کاهوى مورد نیاز براى کشتن 
50 درصد سلول هاى لوسمى، در حدود سه 

کیلوگرم خواهد بود.

شــیرابه کاهــو داراى خــواص ضد 
میکروبى اســت. تعداد بسیار زیادى از 
قارچ ها در تماس با شیرابه کاهو به طور 

کامل تغییر شکل مى دهند.

 عامل ضد میکروبى عامل ضد میکروبى

بررسى ها نشان داده اند که کاهو داراى آنتى اکسیدان هایى اســت که داراى قابلیت ردیابى رادیکال هاى آزاد هستند. 
آنتى اکسیدان ها، طیف وســیعى از مواد شیمیایى هســتند که به طور گســترده در رژیم غذایى ما یافت مى شوند. به 
عالوه، آنتى اکسیدان ها براى ســالمت انسان نیز خیلى ضرورى هســتند.آنتى اکســیدان ها مانند موانعى در مقابل 
رادیکال هاى آزاد عمل مى کنند که در زمان متابولیســم سلولى تولید مى شــوند.این رادیکال هاى آزاد به بافت هاى 
ســالم، ســلول ها و DNA موجود در آنها حمله مى کنند. به عالوه، گاهى رادیکال هاى آزاد باعث جهش سلول ها 
و تبدیل آنها به ســلول هاى سرطانى مى شــوند. نتیجه این مســئله، بروز بیمارى هاى مختلف است. از طرف دیگر، 
آنتى اکســیدان ها با این رادیکال هاى آزاد مقابله کــرده و قبل از اینکه هرگونه حمله اى رخ دهــد، آنها را ضد عفونى

 مى کنند.

 عامل آنتى اکسیدان عامل آنتى اکسیدان

 ضد سرطان ضد سرطان

عصب ها سلول هاى مغزى هســتند که اتصاالت فیزیکى برقرار مى کنند تا حافظه 
تشکیل شود. مرگ عصب ها در اتصاالت یا مدارهاى خاص، منجر به از دست دادن 
حافظه مى شــود. در موارد شــدید، مرگ ناگهانى و قابل توجه عصب ها باعث بروز 
بیمارى هایى مانند آلزایمر مى شود. عصاره هاى به دست آمده از کاهو، کنترل قابل 
توجهى بر مرگ ســلول هایى دارند که بر اثر محرومیت از گلوکــز دچار این عارضه 
مى شــوند. به عالوه، تحقیقات نشان داده اســت که کاهو داراى این توانایى است و 
به عنوان یک درمان معمول براى بیمارى هاى مربوط به تحلیل عصب ها اســتفاده 

مى شود.

صبى 
 از سلول هاى ع

صبى 
 از سلول هاى ع

محافظت مى کند
محافظت مى کند

یکى از مهمترین استفاده هاى سنتى کاهو، القا کننده 
خواب بوده است. محققان در عصاره کاهو یک ماده 
شیمیایى کاهش دهنده فعالیت بدنى را کشف کردند. 
زمانى که این ماده شیمیایى مورد آزمایش قرار گرفت، 
اثرات آرام بخــش زیادى داشــت. در این حیوانات، 
کاهش ضربان قلب و انقباضات بطنى نیز مشــاهده 
شد. این ماده شیمیایى خاص از طریق مسدود کردن 
فرآیندهاى ســیگنال تحریک کننــده بافت هاى 

عضالنى و عصبى عمل مى کند.

به بهبود به بهبود 
خواب کمک خواب کمک 
مى کندمى کند

خروپف، دلیل خواب آلودگى در روز

تنى
ى ا

انواع 
، A ،

BB مانند 
ن، کلسیم، 

تاسیم، مس، 
ت

سنتى، مصرف 
دى که کارهاى

وزان مفید دانست.
ننرین مهمت ب ســنتى درباره

د: این بستنى، به علت 
ست و موجب افزایش 

طبیعى گفت: این بستنى 
،B6 ،6 B22 مانند B ــاىB

ن از وابستگى (اعتیاد) 

نتى با اشــاره به اسید 
ــتنى میــوه اى طبیعى 
ــتن این اســید آمینه، 
دوتونین در مغز و دستگاه 

هورمون، نقــش مؤثرى در 
د رفــع افســردگى در افراد 

ب: بســتنى میوه اى طبیعى به 
 پتاســیم براى ورزشکاران 
بت و اینبستنى سرشار از فیبر 
ت، بنابراین سبب عملکرد
بهتر روده ها مى شود.

وى
یــح  تصر

کرد: بســتنى 
به  میوه اى طبیعى

علت داشــتن ویتامین 
A موجب تقویت بینایى مى شود و این 
بســتنى تقویت کننده معده هم هست.

این محقق و پژوهشگر طب سنتى با 
بیان اینکه بستنى میوهاى طبیعى به
علت داشتن آنتى اکسیدان باال،
باعث تقویت سیستم ایمنى
بدن مى شود، اظهار کرد:
خواص بستنى  این 
تیکــى نتى بیو آ
از  و  دارد 
ابتــالى

د  ا فــر ا
نقرس  و به 

جلوگیــرى مفاصــل  درد 
 مى کند.

اظهار کرد: اختالالت خواب باعث بروز بسیارى از حوادث ترافیکى مى شود و این عارضه هزینه هاى زیادى بر حوزه 

15 بعدازظهر و نیمه هاى شب اتفاق  5تا 4 صبح اســت، افزود: تصادفات رانندگى بیشتر ساعت 14 4 4 تا 2ى در ساعات 2

خواب، حوادث رانندگى را سه چهار برابر افزایش مى دهد و این مسئله، سبب بیشتر شدن سال هاى عمر از دست رفته 
فعالیت هاى روزمره خود و کاکاکاکاکاف کافىى نباشد، افراد در طول روز دچار خستگى و بى حالى مى شوند و از واب درشب به اندازه

تنفسى محسوب از عارضه هاى شــایع یکیکىیکىیکىیکىیکىکى مى شود، گفت: خرو پف در اثر وقفه تنفسىفســى در هنگام خواب،
وولولولولودلودلودگى را در طول روز  آآاب آ آ براى افراد ایجاد مى کند.نند نارکو لپسى، خو

هههههقفهههههه تنفسى در هنگام خواب است.یابت از نشانه هاى و

تأثیر بستنى میوه اى طبیعى در تقویت مغز

آگهى مناقصات عمومى 
شماره  113,114,115,116,117 -م – 97 « یک مرحله اى »

شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومى به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  : ساعت 14 صبح روز  سه شنبه 1397/02/25  

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 1397/02/31
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز  جمعه تاریخ 1397/03/11 

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1397/03/12

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :
    آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان – دبیرخانه مرکزى

     تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)
     اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  : 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 021-85193768

         دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir  بخش ”ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/      مناقصه گر “  

   موجود است .
 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی

وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.

ف
برآورد رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردی

دستگاه(ریال)
مبلغ 

نوع اعتبارتضمین(ریال)

1
تهیه مصالح و حصار کشى و احداث مخزن 400 

مترمکعبى و اجراى خط انتقال آى روستاى کمیتک 
شهرستان چادگان           113 -م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی  یا 1 حقیقى 
اسناد خزانه اسالمى+ 4,237,950,216212,000,000در رشته آب

اوراق مشارکت

تهیه مصالح و اجراى فاز اول شبکه توزیع آب روستاى 2
جالل آباد شهرستان نجف آباد       114-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی  یا 1 حقیقى 
اسناد خزانه اسالمى+ 5,544,231,540277,300,000در رشته آب

اوراق مشارکت

تهیه مصالح و اجراى فاز اول شبکه توزیع آب روستاى 3
دماب شهرستان نجف آباد          115-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی  یا 1 حقیقى 
اسناد خزانه اسالمى+ 4,488,317,847224,500,000در رشته آب

اوراق مشارکت

4
تهیه مصالح و کف شکنى چاههاى آب شرب  به روش 

دستى در روستاهاى مهرجان ، گرمه و چاهملک 
شهرستان خور و بیابانک         116-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی یا 1 حقیقى  
اسناد خزانه اسالمى+ 3,901,939,446195,100,000در رشته کاوشهاى زمینى

اوراق مشارکت

5
تهیه مصالح و کف شکنى چاههاى آب شرب  به 

روش دستى در روستاهاى اشن ، دماب و خیر آباد 
شهرستان نجف آباد 117-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی یا 1 حقیقى  
اسناد خزانه اسالمى+ 2,299,991,265115,000,000در رشته کاوشهاى زمینى

اوراق مشارکت

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

م الف:175247

نوبت اول

ساییدن دندان ها بر روى هم که  به دندان 
قروچه معروف اســت، عمدتــا در هنگام 
خواب شــب روى مى دهد و با اســترس 

روزانه ارتباط دارد.
دندان قروچه به مرور زمان ســبب آسیب 
به دندان و یا ســبب مشــکالت سالمتى 

مى گردد. محققان براى کمک به کنترل 
این مشــکل، راهکارهاى زیر را پیشنهاد 

مى کنند:
■ ریلکس کردن چند ساعت قبل از رفتن 

به رختخواب
■ ایجاد یک محیط راحت، تاریک و آرام 

براى خواب
■  دور نگه داشــتن کامپیوتــر، تبلت و 

اسمارت فون از محیط اتاق خواب
■  ورزش منظم

■خواب کافى شــبانه، چون کمبود خواب 
موجب تشدید دندان قروچه مى شود.

راه هاى توقف 
دندان قروچه 
در خواب
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4نفر در یک تصادف زنجیــره اى در ورامین جان خود را از 
دست دادند و هشــت نفر نیز در این حادثه خونین مصدوم 

شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى تهران در این باره 
اظهار کرد: ساعت 22و15دقیقه جمعه شب یک مورد حادثه 
تصادف در جاده ورامین بعد از پل فیروز آباد به سامانه 125 

سازمان آتش نشانى اطالع داده مى شود.
جالل ملکى ادامه داد: آتش نشــان ها بــا امکانات کامل 
به محل حادثه اعزام مى شــوند و در محل حادثه مشاهده 
مى شود یک دستگاه مینى بوس قدیمى با شش نفر سرنشین 
به هنگام حرکت به شــدت با عقب یک دستگاه کامیون 

کمپرسى که در حاشیه جاده متوقف شده به دلیل نامشخصى 
برخورد مى کند که براثر برخورد این حادثه مینى بوس به طور 
کامل متالشى مى شود. وى افزود: در ادامه نیز یک دستگاه 
تیبا با پنج سرنشین و یک دستگاه پراید با این مینى بوس 
برخورد مى کنند. پیش از رســیدن آتش نشانان  پنج نفر از 
سرنشینان خودرو تیبا که آسیب جزئى دیده بودند از خودرو 

خارج شده و به مراکز درمانى منتقل شده بودند.
وى با بیان اینکه سه نفر از سرنشینان مینى بوس خارج شده 
بودند، گفت: این سه نفر آسیب هاى جدى دیده بودند و در 
کنار جاده نقش بر زمین بودند و ســه نفر نیز در اتاق کامًال 
متالشــى شــده مینى بوس محصور بودند. آتش نشانان 

عملیات را آغاز کرده و با عملیات هیدرولیکى قطعات خودرو 
را برش داده و ســه نفر دیگر را نیز خــارج کردند. یک نفر 
سرنشین پراید نیز دچار مصدومیت جزئى شده بود که همه 

این افراد به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران تصریح کرد: پس از 
بررسى هاى الزم مشخص شد که دو مرد حدود چهل پنجاه 
ساله بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان خود 

را از دست دادند. 
در مجموع ده نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند که 
شــامل پنج زن و پنج مرد بودند که دو نفر از مصدومان نیز 

جان خود را از دست دادند.

زن جوان از یک طرف نمى توانســت رفتارهاى شوهرش را تحمل کند 
و از طرف دیگر نمى خواست زندگى اش به تباهى برسد. درمانده از همه 
جا خود را به اتاق مشاوره کالنترى رســاند تا بتواند راهى براى نجات 
زندگى اش پیدا کند. «لیال» درباره سرگذشت خود گفت: خواستگارهاى 
زیادى داشتم که چندتاى اول را خودم رد کردم و دوتاى آخرى را پدرم. 

مى گفت اینها به خانواده ما نمى آیند و از این حرف ها!
دختر سوم و آخر خانواده بودم و دو خواهر بزرگ ترم، ازدواج کرده بودند. 
من هم تا دیپلم درس خواندم. 20 ساله شده بودم و به نظر پدر و مادرم، 
براى ازدواجم خیلى دیر شــده بود؛ اما چه کنم که دو ســالى بود هیچ 
خواستگارى نداشتم. خودم هم داشت باورم مى شد که دارد دیر مى شود؛ 
باوجود این، روزهاى بسیار خوب و شــادى را با برادران کوچک ترم در 

خانه پدرى مى گذراندم.
تابستان سال 83 بود که پسرى 26ساله، از طریق همسایه ها با ما آشنا 
شد و به همراه مادرش به خواســتگاریم آمد. با هم غریبه بودیم و خیلى 
راجع به آنها شناخت نداشتیم؛ ولى گویا آخرین گزینه براى من بود چرا 
که گویى همه منتظر جواب مثبت من بودند و خــودم هم از ماندن در 
خانه پدر، خرسند نبودم؛ چون همه همکالسى ها و همدوره اى هایم به 
خانه بخت رفته بودند. به بهانه آشنایى، دقایقى را با مرد آینده زندگى ام 
صحبت کردم؛ رفتارش ســرد و بى روح و معلوم بود که او نیز بى اختیار 
به خواستگارى من آمده اســت؛ با این حال به خودم امید مى دادم که با 

گذشت زمان همه چیز بهتر مى شود.
با پاســخ مثبت من و مراســمى کوچک، به عقد هم درآمدیم. یکسالى 
گذشت؛ ولى شــرایط تغییرى نکرد و همسرم هر دو ماه یکبار به شهر و 
خانه ما مى آمد؛ آن هم نه مشتاقانه و از روى میل، بلکه از سر تکلیف و با 
اصرار مادرش! در این مدت سعى کردم بذر مهر و محبت در دلش بکارم و 
جوانه عشق برداشت کنم که ظاهراً خیلى موفق نبودم. ماه هاى نخست 
سال 84 بود که زیر یک سقف رفتیم. روزهاى نخست زندگى مشترکمان 
شیرین بود و خاطره اى خوش براى هر دوى ما ساخت؛ اما پس از مدتى 
زندگى یکنواخت و نه چندان گرم مى گذشت. من همچنان براى جلب 
توجه بیشتر همســرم، عاشــقانه تالش مى کردم. چندین بار و درطول 
سال هاى مختلف، با مشاوران خانواده مشورت کردم و نسخه هاى آنان 
را به کار بســتم؛ ولى افاقه نکرد. چند صباحى روند زندگى بهتر مى شد 
و ســپس باز هم روى روال قبلى مى افتاد. این فراز و نشیب، 16سال به 
طول انجامید و تولد دو فرزندمان هم تغییرى اساسى در عشق سرِد بین 

ما ایجاد نکرد.
با ورود گوشى هوشــمند به زندگى و پس از آن تلگرام و اینســتاگرام، 
ویژگى هاى فردى و شخصیتى همسرم نیز تغییر شدیدى پیدا کرد و آن 
مرد متعهدى که من به همین دلیل با او ازدواج کرده بودم، حاال مشتاق 

فیلم ها و تصاویر غیراخالقى فضاى مجازى بود و ساعت ها وقتش را پاى 
گوشى مى گذراند. مکالمه اى بین ما انجام نمى شد و من در این خانه که 
بى شباهت به خانه ارواح نبود، تمام تالشم را مى کردم که مبادا فرزندانم 

در فضایى بیمار رشد کنند؛ اما باز هم چندان موفق نبودم.
باوجود 16ســال تحمل این زندگى رسمى و ســرد، هیچگاه گالیه و 
شکایتى به خانواده خود و همسرم نکردم و اجازه ندادم کسى از شرایط 
زندگى ما مطلع شود. پس از گذشت این سال ها، آرام آرام خودم را قانع 
کردم که شاید همسرم ذاتاً انسانى درونگراست و نمى تواند محبت درونى 
و عشــقش را بیرون بریزد و از صمیم قلب من و زندگى مان را دوست 
دارد؛ به هر حال با همین شرایط زندگى را پیش مى بردم تا اینکه برخى 

رفتارهاى همسرم، مرا مشکوك کرد.
ارتباطات شــبانه تلگرامى اش خیلى بیشــتر شــده بود. گاهى اوقات 
محبت هاى بى ســابقه اى به من و فرزندانم داشــت و گاهى هم خیلى 
ســرد و عصبانى رفتار مى کرد. روزهاى خاص و زمان هاى مشــخص 
در هفته و به بهانه هاى مختلف خانــه را ترك مى کرد و هیچ توضیحى 
در این خصوص نمــى داد. فضولــى ام گل کرد و یــک روز صبح که 
خواب بود، ماشــینش را زیر و رو کردم. یافتم آنچــه را نباید مى یافتم! 
بله؛ آقا فیلــش یاد هندوســتان کرده و زنــى را به عقــد موقت خود 

درآورده بود. آسمان بر سرم خراب شــد و بى اختیار با صداى بلند گریه 
کردم. همســر خیانتکارم بیدار شــد و صیغه نامه اش را که در دستانم

 بود دید.
از آن روز به بعد زندگى ما وارد مرحله اى جدید شد و االن که چند ماهى از 
آن تاریخ مى گذرد، فراز و نشیب این زندگى پرماجرا، چندبرابر شده است؛ 
گاهى دعوا، گاهى قهر و گاهى هم تنفر! نمى دانم چه کنم؟! اگر زن دوم 
گرفته بود، با این قضیه کنار مى آمدم؛ ولى داستان به اینجا ختم نمى شد 
و او گفت که با من به آرامش نمى رسد و از همان ابتداى زندگى عاشقانه 
مرا نمى خواسته و اصًال ازدواج من با او اشــتباه بوده است. هرچند با او 
موافقم، ولى همه این سال ها او را عاشقانه دوست داشتم و تمام عشقم را 
نثارش کردم و اکنون او با این حرف ها انگار کوهى از یخ بر سرم ریخته 

و جسدى بى روح شده ام.
حاال هم من از او متنفرم و هم او از من! بیچاره بچه هایمان که در خانه اى 
سرشار از تنفر نفس مى کشند. همسرم پیشــنهاد مى دهد، بمان با هم 
زندگى کنیم، ولى با رفت و آمد من کارى نداشته باش! باوجود صبر زیادم، 
این پیشنهاد بى رحمانه، روحم را آزار داده و من را هر روز پیرتر مى کند. 
حاال من مانده ام و همســرى که رو در روى من مى ایســتد و مى گوید: 

«عاشقت نیستم و با تو به آرامش نمى رسم! نمى دانم چه باید کنم؟!»

گــزارش ســقوط هواپیمــاى تــرك کــه منجر بــه کشــته شــدن 11 نفر شــد تــا حد 
زیــادى کامــل شــده، همچنین بــراى پیدا شــدن جســد خلبــان، بســیج اعالم شــده

 است.
20 اسفند ســال گذشــته، یک فروند هواپیماى شــخصى از نوع جت بمباردیه، متعلق به کشور 
ترکیه در مســیر پرواز شارجه به اســتانبول و در برگشــت از یک ســفر تفریحى، حین عبور از 
آســمان ایران و به دالیل نامعلوم، در منطقه هلن اســتان چهارمحال و بختیارى ســقوط کرد 
که همه سرنشــینان آن جان باختند. طبق اعالم منابع ترکیه، این هواپیما 11 سرنشــین داشته 
اســت که پس از انجام آزمایشــات DNA، هویت ده نفــر از جانباختگان هواپیما مشــخص و 
به ترکیه منتقل شــد. طبق آزمایشــات صورت گرفته نفــر یازدهم، خلبان این پرواز اســت که 
على رغم جستجوهاى انجام شــده، تاکنون هیچ اثرى از وى پیدا نشده است. به گفته سید احمد 
مرتضوى، مدیرعامــل جمعیت هالل احمر چهارمحــال و بختیارى با توجه بــه برخورد دماغه 
هواپیما با کوه و آســیب شدیدى که به این قســمت وارد شده احتمال پودر شــدن خلبان وجود 

دارد. 
در همین خصــوص روزنامه «صباح»  ترکیه نوشــت: «پرونده ســقوط هواپیماى شــخصى 
ترك به مهمترین مراحل خود رســیده اســت. ایران بعد از بررســى جعبه هاى ســیاه هواپیما 
در پاریس گزارش اولیه را آماده کرده اســت. ولى حل شــدن معماى ســقوط هواپیماى ترك 
نیازمند پیدا شدن جســد خلبان آن اســت. جســد «بریل گبش» به طرز عجیبى ناپدید شده و 
علیرغم چند ماه جســتجو هیچ اثرى از آن وجود ندارد. منابع آگاه مى گوینــد ایران نمى خواهد 
گزارش نهایى را بدون پیدا شــدن جســد خلبان و با باقــى ماندن نقاط کور در پرونده منتشــر 
کند. مقامات ترکیه اى هم حساســیت زیادى روى پیدا شدن جســد بریل گبش دارند و گفته اند 
امیدوار هســتند که به زودى در این مــورد از ایران خبرى دریافت کنند. گفته مى شــود گزارش 
اولیه ایــران در مورد حادثه شــامل هیــچ توصیه اى نخواهد بــود و این گزارش بــه داده هاى 
اولیــه، حدســیات و پیش بینى ها خواهــد پرداخــت. این گزارش طــى هفته جارى منتشــر 

خواهد شد.» 

راز ازدواج پنهانى در خودروى مرد خیانتکار

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى اســتان 
گیالن از توقیف خــودرو به رانندگى کودك 

9ساله خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى در تشــریح 
این خبر گفــت: در اجراى طــرح برخورد با 
رانندگان متخلف توسط مأموران راهنمایى 
و رانندگى، در حین گشــتزنى به کودك 9 
ســاله اى که پشــت فرمان یک دســتگاه 
خودروى پژو پارس در حــال رانندگى بوده 
برخورد کردند. وى افــزود: مأموران پلیس 
راهور ضمن متوقف کردن وســیله نقلیه و 
تماس بــا والدین وى، کــودك را به منظور 
سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى 

کردند. 
این مقام انتظامى افزود: بر اســاس ماده 26 
آیین نامه راهور هر کــس بخواهد با هر نوع 
وســیله نقلیه موتورى زمینى رانندگى کند 
باید گواهینامه متناســب با آن وسیله نقلیه 
را دارا باشد و با افراد فاقد شرایط برابر قانون 
برخورد مى شود. سرهنگ محمدى در خاتمه 
از خانواده ها خواســت، از قرار دادن سوی یچ 
وسایل نقلیه در دسترس کودکان خوددارى 
کرده و همچنین باید رفتارهــاى آنان را در 

ترافیک مدیریت کنند.

پسربچه هشت ساله در حیاط خانه شان واقع 
در خیابان ولیعصر شهرك طرق مشهد بازى 
مى کرد که شبح مرگ بر سر او سایه افکند و 

به طرز غم انگیزى جان خود را از دست داد.
این پسر هشت ســاله که «على» نام داشت 
ظهر روز جمعه داخل حیاط خانه مشــغول 
بازى بود که ناگهان باد شــدیدى ســقف 
ایرانیتى انبار طبقه سوم ساختمان همسایه را 
از جا کند وبه آسمان بلند کرد. سقف ایرانیتى 
و سیمانى به داخل حیاط خانه و برروى کودك 
معصوم سقوط کرد. در این حادثه على کوچولو 
که به شدت آسیب دیده بود بالفاصله توسط 
عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت اما 
به علت شدت صدمات وارده او جان خود را از 
دست داد. مأموران کالنترى طرق مشهد به 
محض دریافت این گزارش در محل حاضر 
شدند و جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت. 
اقدامات قانونى الزم با دستورات مقام قضائ ى 

در این باره ادامه دارد.

توقیف خودرو 
به رانندگـــى
 کودك 9ساله!

حمام خون در 
تصادف زنجیره اى 
جاده ورامین

علت سقوط هواپیماى ترك در ایران
 تا آخر هفته معلوم مى شود

فرمانده انتظامى شهرستان شیراز از دستگیرى عوامل درگیرى و چاقوى کشى در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ دالور القاصى مهر بیان کرد: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر یک فقره درگیرى 
منجر به جرح در کوى وحدت واقع در معالى آباد، بالفاصله مأموران کالنترى 23گلدشت در محل حاضر 
شدند. وى افزود: مأموران در بررسى اولیه مشاهده کردند که دو جوان با یکدیگر درگیر شده و یکى از آنان 

دیگرى را با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده و در حال فرار از محل درگیرى است.
این مقام انتظامى تصریح کرد: با اقدام ســریع مأموران، ضارب و سارق به عنف در لحظات اولیه دستگیر 
و براى سیر مراحل قانونى به کالنترى منتقل شد. سرهنگ القاصى مهر با اشاره به اینکه فرد مجروح به 
بیمارستان منتقل شده و حال وى رضایت بخش است، تصریح کرد: ضارب در تحقیقات تکمیلى اقرار کرد 
که به عنوان مسافر دربست سوار خودروى پراید مضروب شدم و قصد سرقت خودروى وى را داشتم که 

مقاومت کرد و من نیز او را با ضربات متعدد چاقو مجروح کردم.

دستگیرى دزد چاقوکش  

قاچاقچى تحت تعقیب پلیس تهــران در یک تعقیب و 
گریز پلیسى در اتوبان فتح با شلیک پلیس به کام مرگ 

فرو رفت.
به گزارش رکنا، ساعت 23 پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه 
امسال مأموران گشت کالنترى 151 یافت آباد در حال 
گشــتزنى به خودروى پژو 206 در اتوبان فتح مشکوك 
شدند و دستور ایست را براى راننده خودرو صادر کردند. 
راننده خودرو بدون توجه به دســتور پلیس به ســرعت 
خودرویش افزایش داد و همین کافى بود تا تعقیب و گریز 

پلیسى آغاز شود. راننده پژو سعى داشت با حرکات مارپیچ 
و سرعت باال از سایه پلیس فرار کند که مأموران با استفاده 
از قانون به کارگیرى اسلحه اقدام به شلیک چند تیرهوایى 
کردند اما بى فایده بود تا اینکه تیم پلیسى خودرو وى را 
هدف قرار دادند. راننده پژو در این صحنه سعى داشت با 
عبور از عرض خیابان و تغییر مسیرش از دست مأموران 
فرار کند که هــدف گلوله پلیس قرار گرفــت.در ادامه 
تیم هاى امدادى در محل حاضر شــدند که مرگ این 
راننده جوان تأیید شد و مأموران اداره 10 پلیس آگاهى 

تهران همراه بازپرس ویژه قتل دادسراى امور جنایى براى 
بررســى صحنه در محل حاضر شدند. در تجسس هاى 
پلیس مشخص شد که جوان 35 ساله یکى از قاچاقچیان 
مواد مخدر است که از سوى چند دادسرا به اتهام توزیع 
مواد مخدر تحت تعقیب قرار داشــته اســت. مأموران 
بازرسى از خودروى پژو 206 نیز بسته هاى آماد فروش 
مواد مخدر کشــف کردند. بنا به این گزارش، جسد پسر 
جوان به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات تکمیلى در 

این پرونده ادامه دارد.

شلیک مرگبار  به قاچاقچى در تعقیب و گریز پلیسى 

مأموران گمرك فرودگاه امام خمینى (ره) در 
بازرسى از یک بسته پستى حاوى پایه دریل 
صنعتى موفق به کشف یک کیلو و 605 گرم 

تریاك شدند.
مأموران امانات پســتى گمرك فرودگاه امام 
خمینى (ره) در حین بازرسى و با رصد دقیق 
اطالعات محموله ها و به وسیله دستگاه هاى 
کنترلى و ایکس رى متوجه مورد مشکوك در 
یک بسته پستى شدند که در بازرسى فیزیکى 
از این بسته پستى و جدا کردن قسمت زیرین 
دریل صنعتى موفق به کشف جاسازى ماهرانه 

مواد مخدر در داخل آن شدند.

کشف تریاك در 
پایه دریل صنعتى

تندباد، جان 
پسر8 ساله را گرفت 

اعضاى باند قتل هاى سریالى در گلستان با اجراى حکم 
قصاص صبح روز شــنبه 22 اردیبهشت سال جارى به 

دار آویخته شدند.
رئیس کل دادگســترى استان گلســتان گفت: حکم 
اعدام متهمان ردیــف اول و دوم پرونده باند قتل هاى 
سریالى صبح روز شــنبه در محوطه زندان گرگان اجرا 

شد. 
هادى هاشــمیان اظهار کرد: این دو نفــر، 13 قتل و 
80 فقره ســرقت مسلحانه را در اســتان هاى گلستان 
و مازنــدران مرتکب شــده بودند. وى افــزود: حکم 
اعدام متهمان ردیــف اول و دوم ایــن پرونده 8000 
صفحه اى که در دیوان عالى کشور تأیید شده بود روز 
شــنبه در محوطه زندان گرگان اجرا شد. متهم ردیف 
ســوم این پرونده نیز به نفى بلد (تبعید) محکوم شده

 است.
رئیس کل دادگسترى اســتان گلستان افزود: رسیدگى 
به این پرونده پــس از اعالم نظر دیوان عالى کشــور 
به اتهام افســاد فى االرض و محاربــه از بهمن 95 در 
دادگاه انقــالب گرگان آغاز شــده بــود. اعضاى باند 
معروف به «قتل هاى ســریالى»، بهــار 94 به دنبال 
تشــکیل پرونده قتل راننده ســوارى در دادســراى 
عمومــى و انقــالب گرگان ، شناســایى و دســتگیر 

شدند.
به گفته هاشمیان، بررسى اســلحه توسط کارآگاهان 
جنایى پلیس آگاهى استان نشان داد با این اسلحه ، در 
سال هاى گذشته نیز چندین سرقت مسلحانه و قتل در 
استان هاى گلســتان و مازندران انجام شده است و به 
این ترتیب یکى از سارقان که از مجرمان سابقه دار بود، 

شناسایى و دستگیر شد.
 رئیس کل دادگســترى اســتان گلســتان ادامه داد: 
بررســى ها نشــان داد، این فــرد از چند ســال پیش 
همراه پســرش و فرد دیگرى اقدام به ســرقت هاى 
مســلحانه مى کرد که در یک عملیــات ضربتى، آنها 
نیز دســتگیر شــدند. اعضاى ایــن بانــد، دام، انواع 
ماشین آالت کشــاورزى، موتور آب، موتورسیکلت و 
خودروهاى سوارى را ســرقت مى کردند و در صورت 
مقاومــت مالباختــگان، آنــان را  با اســلحه به قتل 

مى رساندند.

اعدام اعضاى باند 
قتل هاى سریالى 

گلستان
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دنیا بدن ها را فرسوده و آرزوها را تازه مى کند، مرگ را نزدیک 
و خواسته ها را دور و دراز مى سازد، کسى که به آن دست یافت 
خسته مى شود و آنکس که به دنیا نرسید رنج مى برد. در دنیا جز 
براى دو کس خیر نیست: یکى گناهکارى که با توبه جبران کند 

و دیگر نیکوکارى که در کارهاى نیکو شتاب ورزد.
موال على (ع)

عملکرد سال مالى سال 1396 شهردارى خوانسار

                         درویش على احمدى- مسئول امور مالى                                         محسن اسحاقى-  شهردار خوانسار  
هوشنگ صانعى- رئیس شوراى اسالمى شهر خوانسار 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از 
طریق حراج حضورى به فروش برساند:

حراج حضورى

تلفن تماس: 43- 36283540- 031 

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ٢٠  ی با رم  ران  یدا

تعداد 1400 دستگاه موتورسیکلت اوراقى
تعداد 3 دستگاه خودرو (دو دستگاه قابل شماره گذارى و یک دستگاه اوراقى- خودرو اوراقى برش داده 

شده و در موتور آن شکاف ایجاد مى گردد)
توضیح اینکه: گلویى موتورسیکلت ها برش داده شــده و در انجین شکاف ایجاد سپس تحویل خریدار 

مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه
اصفهان: میدان ارغوانیه، خیابان ارغوانیه، کوچه مسجدالمهدى، پارکینگ ارغوان (موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو)

اصفهان: جاده فرودگاه- جنب پل هوایى پایگاه هشتم شکارى- پارکینگ فجر (موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو)
اصفهان: جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش- کوچه تاکسى تلفنى سینا انبار نوید (یک دستگاه خودرو)

زمان بازدید:
دوشنبه مورخ 97/02/24 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: 
     سه شنبه مورخ 97/02/25 ساعت 14 الى 16

محل برگزارى حراج: 
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان

کد 
بودجه/ اصالح شرح درآمددرآمد

بودجه/ اصالح کد هزینهعملکردبودجه
بودجه

بودجه/ اصالح 
عملکردبودجه

1/000
درآمد ناشى از 
عوارض عمومى 

(درآمدهاى 
مستمر)

20/900/000/00020/182/033/298خدمات ادارى47/550/000/00053/683/716/18810/000

درآمدهاى ناشى از 2/000
26/100/000/00025/343/250/321خدمات شهرى14/400/000/00016/253/767/00020/000عوارض اختصاصى

3/000
بهاء خدمات 
و درآمدهاى 

مؤسسات انتفاعى 
شهردارى

برنامه ریزى 7/820/000/0009/020/651/09131/000
3/630/000/0003/340/095/091توسعه شهرى

4/000
درآمد حاصل 

از وجوه و اموال 
شهردارى

4/900/000/0005/791/969/23132/000
برنامه هدایت 

آب هاى 
سطحى داخل 

شهرى
260/000/000304/403/000

5/000
کمک هاى 

اعطایى دولت و 
سازمان هاى دولتى

0033/000
برنامه حمل و 
نقل و بهبود 
عبور و مرور 

شهرى
25/200/000/00027/137/843/675

اعانات و هدایا و 6/000
16/370/000/00017/010/308/39034/000دارایى ها

برنامه ایجاد 
تأسیسات 
حفاظتى 
شهرها

1/050/000/0001/109/665/000

سایر منابع تأمین 7/000
برنامه بهبود 16/960/000/00015/405/575/31135/000اعتبار

22/700/000/00024/651/162/297محیط شهرى

36/000
برنامه ایجاد 

اماکن ورزشى، 
تفریحى و 
فرهنگى

150/000/000147/704/000

37/000
سایر تأسیسات 

و تسهیالت 
شهرى

2/750/000/0003/094/416/900

38/000
برنامه ایجاد 
تأسیسات 
درآمدزا

4/954/000/0005/022/198/700

39/000

برنامه 
هزینه هاى 
پیش بینى 

نشده و دیون 
عمرانى

306/000/000347/659/000

موجودى پایان 
06/485/555/929سال

108/000/000/000117/165/987/211جمع کل108/000/000/000117/165/987/211جمع کل

«در ســال جارى برنامه هاى بســیار خوبــى در زمینه 
بیمارى هاى غیرواگیر همانند فشــار خــون و افزایش 
تحرك و برنامه هاى آموزشى مدنظر است و روش بهبود 
تغذیه و زندگى سالم از مهمترین برنامه هاى مدیریتى 

خواهد بود و براى کنترل دیابت هم برنامه داریم.»
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان نجف آباد در 
جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب، به فرهنگســازى 
بیش از پیش مردم در پیشگیرى از بیمارى ها تأکید کرد 
و گفت: امروز فشار خون و چاقى در جامعه از معضالت 
اســت و کماکان بیمارى هاى قلبى و عروقى، رتبه اول 
مرگ و میر در کشــور را دارد این در حالى است که ما با 
روش هاى مختلف از جمله واکسیناسیون از بیمارى هاى 

واگیردار نیز جلوگیرى مى کنیم.
دکتر علیرضا غیور اظهار کــرد: برخى اوقات توصیه ها 
و مشاوره هاى غیرعلمى و ناآگاهانه از سوى برخى که 
اطالعات کافى علمى ندارند، اتفاقاتى را رقم مى زند که 
غیربخشودنى است. بنابراین باید به مردم در همه حال 
اطالع رسانى مطلوب در این راســتا صورت پذیرد که 
همکارانمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف 
آباد در مناسبت ها و مجامع مختلف همچون مساجد و 
حســینیه ها در این زمینه فعالیت گســترده و اثربخش 
داشــته اند و حتى مبارزه با بیمارى هاى مشترك انسان 
و دام نیز با قوت و شــدت و همکارى هاى بین بخشى 

استمرار دارد.
وى اضافه کرد: از دیگرســو ما در جلســات با رابطین 
دانش آموزى، دانشجویى و همکارى مطلوب با آموزش 
و پــرورش، ورزش و جوانان برنامه هاى مشــترکى را 
تدوین کرده ایم تا به گروه هاى هدف براى پیشــگیرى 

از این خطر، اطالع رسانى مطلوب و مؤثر صورت گیرد.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان نجف آباد، 
شعار سال جارى بهداشــت جهانى را «تأمین سالمت 

همگان در هر زمان و در هر مکان» اعالم کرد و گفت: 
براى دســتیابى و تحقق شــعار جهانى بهداشت، باید 
زیرســاخت ها و برنامه هاى استراتژیک پیش بینى شده 

و به انجام برسد.
دکتر غیور سپس به سه معاونت اصلى، شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان نجف آباد و فعالیت هاى آنها اشاره کرد 
و افزود: شبکه بهداشــت و درمان شهرستان نجف آباد 
داراى سه معاونت بهداشت محیط، بیمارى هاى واگیر 
و غیرواگیر و واحد ســالمت خانواده است که کار واحد 
بهداشت محیط از صدور کارت سالمت تا بازدید از مراکز 
توزیع، مبارزه با دخانیات، دفع غیربهداشــتى فاضالب، 
پســماند، آلودگى هوا، صفر تا 100 فرآیندهاى تولید، 
مشاغل خانگى و... را در بر دارد و نظارت مى کند البته باید 
اذعان کرد که در بخش مشاغل خانگى به دلیل حریم 
خصوصى افراد ما براى نظارت مشکل داریم و معتقدیم 
در مشاغل خانگى، فعالیت باید جدا از حریم خصوصى 

انجام شده و بهداشت رعایت شود.
وى با بیان اینکه به هیچ فردى به عنوان مشاغل خانگى، 
اجازه تولید موادى مانند ترشى در پارکینگ منازل داده 
نخواهد شد، گفت: با اینگونه افراد برخورد خواهد شد تا 

بتوانیم سالمت را بیش از پیش تضمین کنیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد اظهار 
کرد: در واحد سالمت خانواده و جمعیت نیز همه مسائل 
نوزاد و مادر مدنظر است و در مرکز جامع سالمت براى 
خانواده ها به صورت رایــگان پرونده الکترونیک ایجاد 

مى شود و همه فعالیت ها در پرونده ثبت خواهد شد.
غیور در ادامه افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
نجف آباد اولین شهرستان از شبکه هاى منتخب براى 
اجراى طرح کشورى پایلوت دانشگاه علوم پزشکى در 
بخش سالمت خانواده در حوزه مادران باردار، میانساالن 

و... است.
وى ادامه داد: در واحد بیمارى هاى واگیر و غیرواگیر نیز 

همکارانمان فعالیت هاى بسیار گسترده اى داشته اند.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان نجف آباد 
سیاست سال جارى را آگاه سازى مردم نسبت به مسائل 
پزشکى و نحوه درمان بیمارى ها بیان کرد و گفت: اولین 
خط قرمز ما، دخالت افراد غیرمتخصص در زمینه درمان 
و از دســت دادن  فرصت طالیى درمان مطلوب مردم 
است و در این راستا با برگزارى جلسات متعدد هدفمند، 

سعى داریم آگاه سازى الزم به مردم صورت گیرد.
همچنیــن غربالگرى براى کنترل دیابــت را از ادارات 
شروع کرده ایم و در سطح جامعه گسترش داده ایم، تا با 
انجام تست هاى اولیه، از بروز بیمارى هاى صعب العالج 

تا حد امکان، پیشگیرى شود.
غیور از ایجاد واحد معاونت اجتماعى در شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان نجف آباد در آینده خبر داد و گفت: 
ما به دنبال سالمت محله محور و پیشگیرى از بیمارى 
هستیم و این کار را از مدارس، دانشگاه ها و حسینیه ها 
آغاز کردیم این در حالى است که سهم ما در این راستا 

25 درصد و بقیه دســتگاه ها 75 درصد است و موفقیت 
زمانى حاصل خواهد شــد که همه در پیشگیرى نقش 

داشته باشند.
وى با بیان اینکه بهورزان در روســتاها، نمایندگان ما 
هســتند که برنامه هاى شبکه بهداشــت و درمان در 
زمینه هاى مختلــف را اجرا مى کنند، افــزود: بهورزان 
در روســتاها افرادى آمــوزش دیده و بومــى بوده و 
داراى مهارت هاى مطلوب هســتند و واحد بهورزى ما 
فعالیت هاى بســیار خوبى را در روســتاها انجام داده و 

مى دهند.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان نجف آباد 
خاطرنشان کرد: ما در ســال گذشته 120 موضوع را به 
مسئوالن و مردم اعالم کردیم تا از بین آنها 20 موضوع 
را انتخاب کنند که افزایش وزن و عدم تحرك و فشــار 
خون دو موردى بود که اصرار بر توجه به آن شده است و 

ما نیز آنها را در برنامه کار داریم. 
وى از خشــونت و عدم تحمل پذیــرى و افزایش نزاع 

خانوادگى خبر داد و اظهار امیدوارى کرد با آموزش هاى 
الزم، روند آنها کاهش یابد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد اظهار 
کرد: علیرغم همه مشکالت، مرکز فوریت هاى پزشکى 
اورژانس 115 شهرستان نجف آباد، بهترین خدمات را 
ارائه کرده و ما در ویالشهر، گلدشت، خیابان منتظرى 
شمالى و خیابان امام(ره) نجف آباد، امیرآباد، پلیس راه، 
جوزدان و مهردشت هر کدام یک پایگاه اورژانس 115 
داریم، که به مردم خدمات شبانه روزى ارائه مى دهند و 
داراى بهترین تجهیزات، آمبوالنــس و... بوده و زمان 
رسیدن آنها به صحنه نیز قابل قبول است و ما نیز براى 

آنان در انجام فعالیت مطلوب، ایجاد انگیزه کرده ایم.
دکتر غیور اشــاره اى هم به اقدامات و برنامه هاى اجرا 
شده شبکه بهداشــت و درمان شهرستان نجف آباد در 
هفته سالمت سال جارى داشت و گفت: هفته سالمت به 
نوعى بزرگ ترین رخداد در شبکه بهداشت و درمان است 
و بهترین فرصت براى معرفى این شبکه و فعالیت هاى 

آن براى مردم به شمار مى رود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: 
در اولین روز هفته ســالمت، با سخنرانى در نماز جمعه 
نجف آباد، مباحث و اولویت ها براى آگاه سازى مردم بیان 
شد و ایستگاه سالمت نیزدر محل نماز جمعه برپا گردید. 
همچنین زنگ سالمت در هنرســتان شهید ابوترابى با 
حضور مســئوالن به صدا درآمد و با حضور مسئوالن 
بر سر یادمان شهدا و مزار شهید حججى، به این شهدا 

اداى احترام شد.
غیور ادامه داد: برگزارى نمایشــگاه وسایل آرایشى- 
بهداشتى تقلبى در هنرستان دختران، استقرار اتوبوس 
سیار بهداشــتى براى اولین بار در شهرستان نجف آباد 
و ایجاد پرونده ســالمت بــراى مراجعه کنندگان طى 
سه روز، تجلیل از جانبازان همکار در روز جانباز، افتتاح 
بسیج جامعه پزشکى، تشکیل کارگروه سالمت و امنیت 

غذایى، همایش پیاده روى در روســتاى نهضت آباد با 
همکارى دهیارى و شورا، تجلیل از همکاران به مناسبت 
روز جهانى بهداشت حرفه اى، برگزارى همایش تغذیه 
و فشــار خون با همکارى شهردارى گلدشت، برگزارى 
ســمینار جوان و آرزوهاى چهل تکه و... از برنامه هایى 
بود که در هفته ســالمت در شــبکه بهداشت و درمان 

شهرستان نجف آباد اجرایى و عملیاتى شد . 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد:

خط قرمز ما، دخالت افراد غیرمتخصص در امر درمان است
ساسان اکبرزاده

علیرغم همه مشکالت، 
مرکز فوریت هاى 

پزشکى اورژانس 115 
شهرستان نجف آباد، 

بهترین خدمات را ارائه 
کرده و ما در ویالشهر، 

گلدشت، خیابان منتظرى 
شمالى و خیابان امام(ره) 

نجف آباد، امیرآباد، 
پلیس راه، جوزدان 

و مهردشت هر کدام 
یک پایگاه اورژانس 

115 داریم، که به مردم 
خدمات شبانه روزى ارائه 

مى دهند
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برپایى ایستگاه هایى براى 
بررسى تغییرات اقلیمى استان

مطالعات فرو نشسـت ها، به زودى در اصفهان انجام 
مى شـود. رئیس سـازمان نقشـه بـردارى کشـور در 
دیدار بـا اسـتاندار اصفهان با اشـاره بـه فعالیت هاى 
محتوایى تولید نقشه در کشور گفت: در این استان به 

عکسبردارى هاى جدید نیاز است.
مسـعود شـفیعى افزود: ایسـتگاه هایى براى بررسى 
تغییرات اقلیمى اصفهان برپا شـده اسـت و به دنبال 

فضایى براى اشتراك گذارى داده هستیم.
اسـتاندار اصفهان هـم در این دیدار گفـت: در برنامه 
ششم، بر آمایش سرزمین تأکید شده که در استان این 

مهم انجام شده است.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به شرایط خشکسالى در 
دهه اخیر استان نیز افزود: در این مدت، تغییر شرایط 
اقلیمى و فرونشسـت هـا را داشـته ایم که برداشـت

 نقشه هاى دقیق از این شرایط در برنامه ریزى هاى 
آینده مهم خواهد بود.

موافقت با فعالیت
4 آزمایشگاه تست سیلندر

 CNG با فعالیت چهار آزمایشگاه تسـت سیلندر هاى
خودرو در استان اصفهان موافقت اولیه شد.

غالمحسـین شـفیعى، مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان 
اصفهان گفت: با توجه به اینکـه درصد قابل توجهى 
 CNG از خودروها براى تردد در شـهر، از سوخت گاز
استفاده مى کنند، آزمون سیلندر خودرو نقش مهمى 

در ایمنى شهروندان دارد.

بهره بردارى از فرهنگسراى 
خانواده در خوانسار 

به مناسـبت روز خوانسـار، فرهنگسـراى خانـواده با 
صرف اعتبار 20 میلیارد تومان در شـهر خوانسـار به 

بهره بردارى رسید.
هوشنگ صانعى، رئیس شوراى اسالمى شهر خوانسار 
اظهار کـرد: با همـت و کمک مرحوم حاج سـید تقى 
خوانسـارى و فرزندانش، این بناى فرهنگى در شهر 

خوانسار احداث شد که جاى قدردانى دارد.
وى تصریح کرد: خیرین خوش فکر با احداث بناهاى 

فرهنگى، ارزش شهر را باال مى برند.
صانعى افزود: سـاخت این پروژه  از سال 93 آغاز شد 
و  تا سـال 97 با اعتبار 20 میلیارد تومان از سوى این 
خّیر به اتمـام رسـید. وى گفت: زمین فرهنگسـرا به 
متراژ 6000 متر مربع  و با ریـز بناى 1200متر، در دو 
طبقه ساخته شده است و در این فرهنگسرا، یک سالن 
آمفى تئاتر به نام استاد ادیب خوانسارى با ظرفیت 230 

نفر وجود دارد.

واکسینه شدن
 287 قالده سگ در نطنز

محمدمهدى نظام طاهرى،  رئیس شبکه دامپزشکى 
شهرسـتان نطنز گفت: به منظـور مبارزه بـا بیمارى 
هارى، تعداد 287قالده سگ در سطح این شهرستان 

مورد واکسیناسیون قرار گرفتند.

انتشار 1800 عنوان کتاب
 در استان اصفهان

معاون فرهنگى- هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى اسـتان اصفهان گفت: آمـار مـا در رابطه با 
تعداد انتشار کتاب در سال گذشته، هزار و 826 عنوان 

کتاب بوده است.
پرویز طاهرى در خصوص آمار فـروش کتاب اظهار 
کرد: از لحاظ موضوع بندى انتشـار کتـاب باید گفت 
بیشترین عنوان کتاب در رابطه با «علوم کاربردى»، 
سپس «ادبیات» در رتبه دوم و «علوم اجتماعى» در 

رتبه سوم قرار دارد.
معاون فرهنگى- هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى اسـتان اصفهان در خصوص آمار مجوزات 
صادره براى سال 97، گفت: از ابتداى امسال  تا روز 15 
اردیبهشت نیز 143 عنوان مجوز پیش از چاپ کتاب 

صادر شده است.

خبر

پس از خدمات رسانى سرویس درخواست خودروى اسنپ 
در حدود 40 شهر ایران از جمله اصفهان، «اسنپ باکس» و 
«اسنپ بایک» نیز در این شهر فعال شد تا مردم اصفهان از 

خدمات سرویس هاى موتورى اسنپ بهره مند شوند. 
اسنپ باکس و اسنپ بایک، دو سرویس موتورى اسنپ، در 
شهر اصفهان فعال شده اند و اکنون مردم این شهر مى توانند 
براى جابه جایى بسته  یا سفر با موتور، اسنپ بگیرند.  کاربران 
اسنپ در شهر اصفهان مى توانند همانند سرویس درخواست 
خودروى اسنپ، به سادگى از طریق اپلیکیشن اسنپ، از دو 
سرویس موتورى اسنپ باکس و اسنپ بایک استفاده کنند. 
«اسنپ باکس» ارسال با کمترین هزینه، در سریع ترین زمان، 

به شکل مطمئن و ساده تر را فراهم کرده است. درصورتى که 
به صورت روزانه ارســال هاى محدودى دارید، مى توانید 
درخواست خود را از طریق اپلیکیشن اسنپ ثبت کنید، اما اگر 
براى کسب وکار خود نیاز دارید که به طور همزمان درخواست 
چند پیک موتورى داشته باشید، پیشنهاد مى کنیم سرى به 
  http://goo.gl/eagSvp وبسایت اسنپ باکس به آدرس
بزنید.  با پنل سازمانى اســنپ مى توانید به تعداد دلخواه و 
همزمان اسنپ باکس بگیرید تا مرسوله هایتان به موقع به 
دست مشتریان و شرکاى تجارى تان برسد. براى درخواست 
«اسنپ باکس»، ویژه ارسال بسته و «اسنپ بایک»، موتور 

ویژه مسافر، کافى  است اپلیکیشن اسنپ را نصب کنید.

به شش هزار و 402 نفر از عشایر استان اصفهان و اهالى 
شاهین شهر و کاشان که گرفتار سیل و آبگرفتگى شده 

بودند، امدادرسانى شد.
مدیر اداره عملیات امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان گفت: در چند روز گذشــته 270 نفر از 
نجاتگران این جمعیت به شش هزار و 200 نفر از عشایر 
شهرستان هاى سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، 
چادگان و دهاقان که گرفتار ســیل بودند، امدادرسانى 

کردند.
محمد محمدى افزود: بین عشــایر گرفتار ســیل  14 
دســتگاه چادر،  دوهزار و 122 تخته پتو ، 32 دســتگاه 

والور، چهار هزارو 650 قرص نان، دوهزارو 731 کیلوگرم 
نایلون، هزارو 640قوطى کنسرو ، 240 کیلوگرم خرما و 

صد بطرى آب معدنى توزیع شد.
وى گفت: باتوجه به ادامه بارندگى ها، به عشایر استان 
توصیه مى شود از ورود احشــام به مسیل هاى سیالبى 
خوددارى  کنند و در مکانى اســکان یابند که دچار سیل 

نشوند.
وى گفــت: همچنیــن در ایــن مــدت بــه  202 نفر 
از اهالــى شــاهین شــهر و کاشــان کــه در پــى
 بارندگى ها گرفتار آبگرفتگى شــده بودند، امدادرسانى

 شد.

امدادرسانى به سیل زده هاى 
8 شهرستان اصفهان

آغاز خدمات رسانى
 «اسنپ باکس» و «اسنپ بایک»

بررسى منظر تاریخى اصفهان در مجتمع مطبوعاتى به 
همت خبرگزارى ایمنا با حضور خبرنگاران برگزار شد. 

مدیرعامل نوسازى و بهسازى شــهردارى اصفهان در 
ابتداى این جلسه یادآور شد که اگر در اینگونه جلسات، 
دیگر مســئوالن مرتبط هم شــرکت کنند طبعًا نتایج

 مطلوب ترى به دست خواهد آمد. 
محمدحســین جعفرى مبناى کار نوســازى و بهسازى 
شهردارى اصفهان را اجراى اسناد باالدستى و قوانین در 
زمینه هاى نوسازى، مرمت و بهسازى اعالم کرد و گفت: 
محور حرکت ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان، اسناد باالدستى است که دریافت مى کنیم. این 
درحالى است که باید محدوده شهر موزه اصفهان، شهر 
صفویه، شهر سلجوقى و... مشخص شود که کمتر به آن 
پرداخته شده است. البته ما مصوبه شورایعالى معمارى و 
شهرسازى سال 66 را داریم که در برگیرنده بافت تاریخى 
اصفهان نیســت بنابراین ما نیازمند سند قوى و پیوست 
فرهنگى قوى و تاریخى براى اصفهان که در جهان برند 

محسوب مى شود هستیم. 
وى ادامه داد: ســه ســال قبــل تفاهمنامــه اى بین

دستگاه هاى مرتبط در سطح کشور برقرار شد تا مسائل 
اصلى شهر، مشخص شود. 

مدیرعامل نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه محور فرهنگى- تاریخــى اصفهان 23 کیلومتر و 
داراى 400 اثر فرهنگى- تاریخى اســت، افزود: احیاى 
بافت تاریخى باید براســاس سند باالدست انجام شود تا 

جزیره اى عمل نشود. 
جعفرى گفت: براساس مصوبه شوراى عالى معمارى و 
شهرسازى کشور در سال 66، ما در اصفهان 1700 هکتار 
بافت فرسوده داشتیم که امروز به 2200 هکتار رسیده که 

از این میزان، 500 هکتار بافت تاریخى است. 

وى تأکید کرد: باید ســند جامع شــهرى اجرایى شود و 
راه هاى خالف سازى مسدود شــود تا خللى به آن وارد 
نشود. مدیرعامل نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
در ادامه افزود: فراموش نکنیم براساس نیاز اصفهان، وجه 
غالب تاریخى بودن آن است که اگر این عامل کمرنگ 

شود ما چیزهاى زیادى را از دست مى دهیم. 
جعفرى یادآور شد: در سال هاى اخیر اقدامات خوبى در 
مرمت 200 تک بنا همچون برج کبوتر، حمام ها، تخت 
پوالد، خانه هاى تاریخى و... انجام شــده که خود داراى 
پروسه طوالنى براى اجراست. این درحالى است که باید 
بدانیم سرعت تخریب بناهاى تاریخى به علت فرسایش، 
سوداگرى و... بیش از سرعت مرمت و بازسازى است و 
این کتمان شدنى نیست که متولیان باید حفاظت از بناها 
را مدنظر داشته باشند و ریشه اى با موضوع برخورد کنند. 
وى خاطرنشان کرد: براى اجرا و یا مرمت و بازسازى یک 
طرح، ابتدا طرح تهیه و در مجامع متعدد ذیربط و تصمیم 
گیر کار کارشناسى شده و سپس براى اجرا ابالغ مى شود 

و تا تأیید نشود اجرا نخواهد شد. 
مدیرعامل نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان اذعان 
کرد: از دهــه 40 پروژه چهارباغ مورد مناقشــه مدیران 
شهرى بوده و 110 سال هیچ حرکت اجرایى در میدان امام 
على(ع) صورت نگرفته بود و این میدان از بین رفته بود و در 
پروژه امام على(ع) جلسات مختلف با انجام کار کارشناسى 

برگزار شد تا کار نتیجه مطلوب ترى داشته باشد. 
■■■

یکى از استادان دانشــگاه هم اصفهان را از قدیمى ترین 
شهرهاى ایران و شهرى داراى هویت و اصالت تاریخى 
خواند و گفت: یکى از اندیشمندان آلمانى که به اصفهان 
ســفر کرده بود در کتابى تعالى ایران و تعالى اصفهان را 

ستود و اصفهان را ایران کوچک دانست. 
سیداصغر محمودآبادى گفت: اصفهان در تاریخ زنده است 

و در طول دوران پرآشوب گذشته همواره فرهنگ هاى 
زیادى را در خود جاى داده و بهترین موزه تاریخى است و 

این باعث افتخار ماست. 
وى با بیان اینکه نماد شهرسازى و شهروندى در تاریخ 
از زمان مادها بوده افزود: در این دوران شهرهاى زیادى 
همچون کرمانشاه، همدان و از جمله اصفهان تأسیس شد 
که اصفهان مرکز جنبش هاى فرهنگى و مذهبى بود و ما 
با اسلوب شهرسازى در سلسله مادها روبه رو مى شویم. 
البته اصفهان به دلیل قرارداشتن رودخانه زاینده رود، معنا 
داشت و در حقیقت اصفهان زاییده زاینده رود است که امید 

است مشکالتش برطرف شود. 
این استاد پژوهشگر دانشــگاه اظهار کرد: اصفهان مدل 
خوبى براى رشد فرهنگى بوده و بهترین مناظر تجارى 
و ادارى را داراست و زیباترین کارهاى فرهنگى- هنرى 
در آن انجام مى شد و در دوره هاى آل بویه، سلجوقیان 
و دوره صفویه پایتخت بود و به خصوص در دوره صفویه 
درخشش داشــت و ما نیز امروز آثار تجلى آن دوران را 

مى بینیم. 
■■■

حمید آقاشــریفیان اصفهانى که پژوهشــگر معمارى 
اســت هم بر جمع آورى ارزش هاى گذشته اصفهان در

 بخش هــاى مختلف تأکید کرد و گفــت: حرکت هاى 
فرهنگى در اصفهان ریشــه دار بوده و با توجه به اینکه 
اطالعات کافى از فرهنگیان نداریم، جمع آورى این ارزش 

ها یک ضرورت است. 
وى ادامــه داد: داســتان یک شــهر، داســتان مردم 
آن اســت و مســئوالن شــهرى باید اطالعات کامل 
در بخش معمــارى، تاریخى و... که الزمه یک شــهر 
تاریخى اســت را بدانند و اگر مى خواهیم شــهر پایدار 
بماند باید ارزش ها پیگیرى شــده و به آنها اهمیت داده 

شود. 

رئیس اتحادیه دفاتر فروش تانکر اصفهان گفت: فروش 
تانکرهاى خانگى آب در استان اصفهان به شدت افزایش 

پیدا کرده است.
به گزارش فــارس، یدا... رضاییان با اشــاره به افزایش 
میزان تولید تانکرهــاى آب و افزایش جذب نیروى کار 
در کارگاه  هاى تولید تانکر آب در هفته هاى اخیر افزود: 
روزانه 200 تانکر آب گالوانیزه و آهنى از یزد به اصفهان 
فروخته مى شــود. رئیس اتحادیه دفاتــر فروش تانکر 
اصفهان گفت: تانکرهاى آب پلى اتیلن(پالستیکى) به 
شدت مضر و غیر بهداشتى هستند، اما همچنان تولید و 

در بازار توزیع مى شوند. 
وى با بیان اینکه توزیع تانکرهــاى آب، نیازمند پروانه 

کسب در این زمینه است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
تعداد فروشگاه ها و فروشندگان تانکرهاى آب، بیش از 

تولیدکنندگان آن است.
رئیس اتحادیه دفاتر فــروش تانکر اصفهان اظهار کرد: 
تانکرهــاى آب گالوانیزه از دور خارج شــده و عمدتًا به 
فــروش تانکرهــاى آب پلى اتیلن(پالســتیکى) روى 
آورده اند. رضاییان تصریح کــرد: تاکنون مجوز قانونى 
براى 250 مرکز تولید تانکرهاى آب صادر شــده است، 
اما بیش از 400 فروشنده بدون مجوز و بعضًا به صورت 

فصلى در حال فعالیت هستند.
رئیس اتحادیه دفاتر فروش تانکر اصفهان با بیان اینکه 
تعداد تولیدکنندگان تانکرهاى آب بسیار کم است، یادآور 

شد: در اســتان اصفهان تنها 30 تولیدکننده تانکر آب 
گالوانیزه و آهنى وجود دارد.

وى اضافه کرد: این احتمال وجود دارد که با افزایش دما و 
گرم شدن هواى اصفهان و به تبع آن استفاده از کولرهاى 
آبى، مردم مجبور شــوند تا آب مورد نیاز خود را از مراکز 

سیار توزیع آب تأمین کنند.
رضاییان با بیان اینکه مسئوالن از آذرماه سال گذشته به 
فکر تأمین آب شرب مورد نیاز مردم در تابستان امسال 
بودند، گفت: سپاه و ارتش براى توزیع آب در تابستان به 
وسیله تانکرهاى آب سیار اعالم آمادگى کرده اند، اما باید 
براى تأمین رانندگان کامیون هــاى تانکر آب از همین 

امروز پیش بینى هاى الزم صورت گیرد.

رئیس اتحادیه فروش تانکر اصفهان خبر داد؛

آمادگى سپاه و ارتش براى توزیع آب به وسیله تانکر هاى سیار

افزایش شدید فروش تانکرهاى آب 
در اصفهان

سرعت تخریب بناهاى تاریخى از سرعت مرمت آن بیشتر است
ساسان اکبرزاده

 80 هزار معلم براى سال تحصیلى 98-97نیاز است. 
در ســال هاى اخیر آموزش و پــرورش در کنار انواع 
مشکالت خود با سونامى بازنشستگى نیروى انسانى 
و مشکل کمبود معلم دســت و پنجه نرم مى کند و 
در برخى کالنشــهرها تأمین معلم مــورد نیاز براى 
کالس هاى درس به یکــى از چالش هاى آموزش و 
پرورش در آستانه هر سال تحصیلى تبدیل مى شود. 
با توجه به وضعیت بحرانى کمبود نیروى انســانى، 
مسئوالن آموزش و پرورش از ســازماندهى نیروى 
انسانى و تالش براى تأمین کســرى نیرو از طریق 
پرداخت حق التدریس، ورود نیروى جدید از دانشگاه 
فرهنگیان و استخدام  ها و سایر روش ها خبر مى دهند 
تا کالس هاى درس براى اول مهر بدون معلم نمانند 
اما باید توجه داشت در سال هاى پیش رو 300 هزار نفر 
در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد که به 300 
هزار معلم جدید نیاز است. این در حالى است که  براى 

حل این معضل تدابیر جدى نیاز است.
هم اکنون روش جــذب معلم بــه دو طریق آزمون 
استخدامى و دانشگاه فرهنگیان است که با استفاده از 
آزمون استخدامى به گفته غالمرضا کریمى، قائم مقام 
وزیر و رئیس امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش 
17 هزار معلم جذب آموزش و پرورش مى شــوند و 
دانشگاه فرهنگیان از سال آینده این دانشگاه 25 هزار 

دانشجو معلم را جذب مى کند.
در قبال حجم بازنشســتگى ها، آموزش وپرورش در 
جذب و جایگزینى نیرو ناتوان بوده و همین مســئله 
باعث شده است تا امروز کمبود معلم، برخى مدارس 
کشور را تهدید کند. از جمله استان اصفهان هم در سال 
تحصیلى جدید با توجه به اجراى نظام آموزشى جدید و 
اضافه شدن یک کالس به دوره ابتدایى به گفته معاون 
 اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با کمبود 
نیروى انســانى و مکانى در این دوره و کمبود 3000 

معلم ابتدایى مواجه است .

 تشدید بحران کمبود معلم 

برداشت جو از 39 هزار هکتار مزارع استان اصفهان 
آغاز شد.

کارشناس مســئول نباتات علوفه اى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: پیش بینى مى شود 
برداشــت جو از مزارع این استان، تا اواسط تیر ماه با 

برداشت 140 هزار تن محصول ادامه داشته باشد.
شاپور ســهرابى افزود: عملکرد تولید این محصول، 
در هرهکتار از مزارع این استان، ســه هزار و 700 

کیلوگــرم اســت. وى ادامه داد: شهرســتان هاى 
خوروبیابانک، نایین، اردستان، آران وبیدگل، فریدن 

و فریدونشهر مزارع کشت جو دارند.
سهرابى گفت: بهرخ، نصرت ونیک فرج 30 از ارقام 
استفاده شده در تولید این محصول زراعى در استان 

اصفهان است.
وى افزود: پارسال 40هزار هکتار از مزارع این استان 

زیرکشت جو بوده است.

بخشــدار جرقویه ســفلى گفت: در بخش جرقویه 
سفلى 15 هزار هکتار اراضى قابل کشت وجود دارد 
که 10 هزار هکتار آن کشت مى شود و محصوالتى 
همچون گندم، جو، زعفران و پســته و انار کشــت

 مى شود.
حسن جعفرى هرندى افزود: آب شرب این بخش، 
از شبکه اصفهان بزرگ تأمین مى شود که در شرایط 
عادى 115 لیتر بر ثانیه و در شرایط غیر عادى 140 
لیتر بر ثانیه است و این میزان براى دو بخش جرقویه 

سفلى و جرقویه علیاست.
وى گفت: باید در مصرف آب صرفه جویى شود که در 
همین راستا، هشدارهاى الزم براى صرفه جویى در 

مصرف آب به مردم داده شده است.
بخشدار جرقویه ســفلى ادامه داد: براى پیش بینى 
و گذر از بحران، چاه هاى روســتایى مجهز شــده 
اســت و اداره آب منطقه اى نیز براى احداث  ســه 
حلقه چــاه در نزدیکــى مخزن آب اقــدام خواهد 

کرد. 

 آغاز برداشت جو از مزارع اصفهان

وجود 15 هزار هکتار زمین قابل کشت در جرقویه

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى استان اصفهان گفت: 
سقف قیمتى هر کیلو زولبیا و بامیه 15هزار تومان است 
که تولیدکنندگان این محصول، با توجه به مواد اولیه 
به کار رفته در تهیه زولبیا و بامیه، اقدام به تعیین قیمت 

زیر سقف مشخص شده مى کنند.
حسن شــریفى در رابطه باقیمت زولبیا و بامیه اظهار 
کرد: بر اســاس تصمیماتى که اتخاذ شــده اســت، 
قیمتگذارى انواع شیرینى، گز و زولبیا و بامیه در بازار، به 
وسیله عرضه و تقاضا تعیین مى شود و دیگر مثل سابق، 
قیمت مشخصى براى این محصوالت تعیین نمى شود.

وى در همین راستا افزود: این اقدام با هدف افزایش 
رقابت بین تولیدکننــدگان این بخش صورت گرفته 
و انتظار مى رود با این اقدامى که صورت گرفته است، 

کیفیت محصوالت ارتقا یابد.
وى خاطرنشــان کرد: ســقف قیمتى هر کیلو زولبیا 
و بامیه 15 هزار تومان اســت که تولیدکنندگان این 
محصول، با توجه به مواد اولیه به کار رفته در تهیه زولبیا 
و بامیه، اقدام به تعیین قیمت زیر سقف مشخص شده 

مى کنند.

شریفى در همین رابطه اذعان کرد: این نوع قیمتگذارى 
در نوروز امسال نیز براى محصول گز استفاده شده و 
به عنوان یک تجربه موفق براى دیگر اقالم شیرینى 

نیز به کار برده مى شود.
وى اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادى و رکودى 
که بر بازار حاکم است، فروشندگان براى اینکه میزان 
فروش خود را افزایــش دهند، اقدام به کاهش قیمت 

محصوالت خود کرده اند.
رئیس اتحادیه گز و شــیرینى استان اصفهان عنوان 
کرد: حداقل قیمت براى هر کیلو زولبیا و بامیه تعیین 
نشده است و بسته به کشش بازار، قیمت کف مشخص 

مى شود.
وى در رابطه با رصد کیفیت محصوالت توزیع شده در 
بازار یادآور شد: کیفیت اقالمى که در بازار به فروش 
مى رسد توسط بازرسان اتحادیه، بازرسى اتاق اصناف، 
سازمان صنعت و معدن و بهداشت مورد بررسى قرار 
مى گیرد و در صورت مشاهده تخلف، با واحد متخلف 

برخورد خواهد شد.

15 هزار تومان؛ قیمت هرکیلو زولبیا و بامیه 
رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان اعالم کرد 

همزمان با سراسر کشور، سیزدهمین آزمون ارزیابى 
و اعطاى مدرك تخصصى به حافظان قرآن کریم در 

استان اصفهان برگزار شد.
معاون آموزش و پژوهش ســازمان دارالقرآن کریم 
کشــور  گفت: در این آزمون تخصصــى، 9هزار و 
29قرآن آموز در اســتان هاى مختلف کشور در این 

آزمون شرکت کردند.

مهدى شــکرى افــزود: در ایــن دوره از برگزارى 
آزمون ارزیابى، شــرکت کنندگان در قالب ســه، 
پنــج، 10، 20 و حفظ کل قــرآن کریــم ارزیابى 

مى شوند.
وى گفت: این آزمون تخصصى قرآنى با حضور بیش 
از هزار و 70نفر در شهرستان هاى اصفهان، کاشان، 

نجف آباد و شهرضا برگزار شد.

برگزارى آزمون اعطاى مدرك تخصصى 
به حافظان قرآن 

محیا حمزه
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معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان  اصفهان گفت: کمیته امداد اصفهان نزدیک به 
پنج میلیارد تومان در ســال 96 بــراى پرداخت بیش از 
25 هزار کمک موردى به مددجویان و اقشار آسیب پذیر 

هزینه کرد.
جالل یزدانى با بیان اینکه کمک بــه نیازمندان و حل 
مشکالت آنها رسالت کمیته امداد است، اظهار کرد: این 
نهاد، عالوه بر مددجویان تحت حمایت که مســتمرى 
ماهانه دریافت مى کنند، به ســایر اقشار آسیب پذیر نیز 
بر اســاس ضوابط و آیین نامه هاى خــود خدماتى ارائه 

مى کند.

وى کمک هاى موردى این نهاد را، حمایت هاى فورى و 
اورژانسى که به شکل بالعوض به مددجویان و نیازمندان 
پرداخت مى شود، دانست و گفت: تأمین مایحتاج و خرید 
لوازم ضــرورى زندگى، ازجملــه مهمترین زمینه هاى 
پرداخــت کمک هاى مــوردى این نهاد در ســال 96 

است.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد استان 
اصفهان با اشاره به پرداخت بیش از 25 هزار مورد کمک 
فورى در این ســرفصل گفت: کمیته امــداد اصفهان 
نزدیک به پنــج میلیارد تومــان در ایــن زمینه هزینه

 کرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان از اعزام هزار مبلّغ به 
سراسر استان اصفهان در ماه رمضان خبر داد.

حجت االســالم محمد قطبى با بیان اینکه براى بهره 
بردن از ماه رمضان باید برنامه ریزى داشته باشیم، گفت: 
با حضور در جلســات قرائت قرآن در این ماه، باید انس 
بیشترى با کتاب عظیم الهى داشــته باشیم و در سیره 
ائمه معصومین (ع) خواندن قرآن در این ماه ســفارش 

مى شده است.
حجت  االســالم قطبى با بیان اینکه امروز نسبت به 40 
سال گذشــته حضور مردم در مساجد چندین برابر شده، 
در صورتى که جمعیت کشور دو برابر شده است، گفت: 

اقبال مردم به مساجد و برنامه هاى مذهبى افزایش پیدا 
کرده اســت؛ البته در لیالى قدر حضور مردم بیش از این 

میزان مى شود.
وى اظهار کرد: ما مردم مکلف و تکلیف شرعى داریم در 
کنار حضور خود، دیگران و فرزندان را نیز در این محافل 

بیاوریم و رونق بخشى کنیم.
حجت  االســالم قطبى گفت: دفتر تبلیغات اســالمى 
اصفهان براى ایام ماه مبارك رمضان، بالغ بر هزار مبلّغ را 
به اقصى نقاط استان اعزام مى کند و آنها موظفند سطح 
دانش و معرفت خود را باالتر و ارتباط شــان را با مردم 

افزایش دهند. 

کمک 5 میلیارد تومانى 
کمیته امداد به مددجویان

اعزام1000 مبّلغ براى غنى سازى 
مساجد در ماه رمضان 

مجید حججى
 فرماندار تیران و کرون شد

مجید حججى از سـوى اسـتاندار اصفهان به عنوان 
فرماندار تیران و کرون منصوب شد.

حججى، فرماندار جدید تیران و کرون در آیین تکریم 
و معارفه، با اشاره به لزوم برنامه ریزى براى توسعه و 
پیشرفت کشور در عرصه هاى مختلف گفت: دهیاران 
و شـهرداران در کنار مدیران دولتى، نقش مؤثرى در 

پیشرفت و آبادانى شهرستان دارند.
وى افـزود: توسـعه و آبادانـى شـهرها و روسـتاها با 
مدیریت و تدبیر ویژه دهیاران و شهرداران و همکارى 
و همراهى مدیران دستگاه هاى ادارى انجام مى شود.

آغاز اجراى طرح تست سل 
در آران

نخستین مرحله تست سـل در دامدارى هاى شهرستان 
آران و بیدگل، براى شناسایى و پیشگیرى از این بیمارى 

آغاز شد.
سرپرست شبکه دامپزشکى آران و بیدگل، این بیمارى را 
از مهمترین بیمارى هاى مشترك بین انسان و دام عنوان 
کرد و گفت: در صورت وقوع این بیمارى، آسیب زیادى به 

صنعت دامدارى و انسان وارد مى شود.
امیرحسین شفیعیان افزود: این طرح با فعالیت کارشناسان 
سل، براى شناسایى و حذف دام هاى بیمار در هفت واحد 
دامدارى با ظرفیت 2500رأس گاو واجد شرایط تست سل 

اجرا مى شود.

یادداشتخبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر راى شماره 
139660302023001345 مورخ 1396/11/29 خانم نسرین شهشهانى به شماره شناسنامه 203 
کدملى 1283571455 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششــدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
16/45 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1 فرعى از 2056- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که از طرف رضا شهشــهانى به صورت عادى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/2/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/23 م الف: 2566 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/249
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده کالسه 
963722/ ج 3 له آقاى مجید چادگانى علیه آقاى ابراهیم محمــدى و زینب کرمى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 126/195/211 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حــق االجراى دولتى در تاریخ 
97/3/19 ساعت 8/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى طبقه زیرین اتاق 15 جهت فروش 
یک دستگاه ســوارى پژو روآ به شــماره انتظامى ایران 555/67 ب 89 به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ فجر مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اموال مورد 
مزایده: الف- وضعیت خودرو: اسناد مالکیت خودرو رویت نشد. خودرو متوقف در پارکینگ، موتور آن 
روشن گردید. نیاز به تعمیر جزیى دارد. بدنه خودرو زنگ زدگى در سقف، درب صندوق عقب و درب 
موتور دارد، شیشه جلوى آن شکسته، سپر عقب و سپر جلو، گل گیر عقب، راست، گلگیر جلو و راست 
تصادف جزیى دارد. الستیکها در چهار حلقه زیر پنجاه درصد عاج، حدوداً 45 درصد رویت گردید. بیمه 
نامه شخص ثالث و بدنه، از خودرو مشاهده نشد. متوسط قابل حرکت ب- با توجه به وضعیت خودرو 
از نظر مدل، نوع و توضیح وضعیت خودرو در بند الف خرید و فروش اتومبیل مذکور در مزایده ارزش 
خودروى روآ به شماره 555 ب 89/ ایران 67 در حال حاضر مبلغ 80/000/000 ریالى (هشتاد میلیون 

ریال) تعیین و اعالم مى گردد. م الف: 854 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /1/496
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 963762ج/3 له  آقاى حســین یاران علیه خانم اشــرف ترکى مبنــى بر مطالبه 
مبلغ 748/530/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حــق االجراى دولتى در تاریخ 
1397/3/21 ســاعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
15 جهت فروش 33/683 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ ملکى با پالك ثبتى شماره 37 فرعى 
از 3149 اصلى بخش 5 خانم اشرف ترکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج 
شده است و اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینــه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک فوق عبارت است از یک واحد آپارتمان طبق سند به مساحت 
53/355 مترمربع از یک مجموعه سه طبقه شامل همکف و دو طبقه روى همکف مى باشد. اسکلت 
آپارتمان فوق بتنى با ســقف تیرچه و بلوك داراى دو عدد اتاق خواب و سالن و آشپزخانه و سرویس 
بهداشتى مى باشد که حمام و سرویس بهداشتى در یک فضا احداث گردیده است. سطوح دیوارهاى 
داخلى گچ و رنگ، کف سرامیک، آشــپزخانه اپن با کابینت MDF، کف و بدنه آشپزخانه، حمام و 
سرویس بهداشتى کاشى و سرامیک، درب هاى داخلى چوبى، درب و پنجره هاى خارجى فلزى، نماى 
ساختمان از ترکیب سنگ و آجر پوشیده شده است. سیستم سرمایش کولر گازى و گرمایش بخارى 
گازى و شومینه و داراى انشعاب برق مجزا و انشعاب آب و گاز به صورت مشترك مى باشد. مجموعه 
مسکونى فوق فاقد آسانســور بود. ملک فوق داراى گواهى پایان کار به شماره 5/87/24210 مورخ 
87/12/4 صادره از شهردارى محترم منطقه 5 اصفهان مى باشــد. قدمت مجموعه مسکونى فوق 
حدود 10 سال برآورد مى گردد. در نتیجه ارزشــى 33/683 حبه مشاع آن به مبلغ 748/530/000 
ریال ارزیابى که مقدار 1/437 حبه مشاع آن به مبلغ 31/950/000 ریال بابت حق االجراى دولتى 
و مقدار 32/246 حبه مشــاع آن به مبلغ 716/580/000 ریال بابت طلــب محکوم له ارزیابى مى 
گردد. محل ملک به آدرس اصفهان، خ رودکى، کوچه شهید توکلى، نبش کوچه شهید غالمحسین 
مختارى، پالك 50 کدپستى 47811- 81768 مى باشد. م الف: 2110 مدیر-  اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /2/287
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961639 خواهان حمیدرضا منصورى- زینب حسن زاده دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت احمد نادرى نوکابادى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/16 
ساعت 10/00 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3784 شعبه 32 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/494
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352201337 شماره پرونده: 9609980352201377 شماره بایگانى 
شعبه: 961510 ابالغ دادخواست و ضمائم به عبداله رضائى فرزند ناصر- خواهان سید مسعود خاتون 
آبادى دادخواستى به طرفیت خوانده عبداله رضائى به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خســارات دادرســى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980352201377 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/10 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور  دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه 
مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 207. م الف: 3780 شعبه 22 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/495
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352901219 شماره پرونده: 9609980362100989 شماره بایگانى 
شعبه: 961621 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى عطا محجوب و آرش محبوب 
خواهان آقاى سعید علیخانى دادخواســتى به طرفیت خوانده به خواسته ضرب و جرح عمدى مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980362100989 شــعبه 103 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شــهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/03 ساعت 
08:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف یک ماه پــس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خیابان جى چهارراه مســجد على خ شهداى ستار مجتمع 
قضایى شهید بهشتى واحد 102 م الف: 3824 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع 

شهید بهشتى) /2/496
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797900457 شماره پرونده: 9709986797900132 شماره بایگانى 
شعبه: 970133 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مسعود قاسمیه ماپور خواهان 
آقاى محمود سعیدى خورزوقى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مسعود قاسمیه ماپور به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986797900132 شعبه 
45 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1397/05/29 ســاعت 09:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 3826 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /2/497
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365600002 شماره پرونده: 9609980365601785 شماره بایگانى 
شعبه: 961827 پیشــنویس آگهى ابالغ علیرضا رخبر به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره 
چک و... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961827 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 37 دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 3791 شعبه 37 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر) /2/498
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9710100359300015 شماره پرونده: 9609980362701242 شماره بایگانى 
شــعبه: 970014 نظر به اینکه آقاى مجید زینال صفت در پرونده کالسه 970014 ب 14 به اتهام 
مشارکت در ســرقتهاى متعدد منزل در شب از طرف این بازپرســى تحت تعقیب مى باشند و ابالغ 
احضاریه نیز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. بدینوسیله در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب مجتمع شــماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتى ســاختمان مجتمع قضائى 
شهید بهشتى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى 
پرداخت مى گردد. م الف: 3787 بازپرس شعبه 14 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 5)  /2/499
احضار متهم

آقاى یونس محمدى فرزند محمد در پرونده  شــماره 970165د36 این شــعبه به اتهام ترك انفاق 
نسبت به زوجه و فرزندان مشــترك تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 

3817 شعبه 36 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (شعبه شهداى هفتم تیر) /2/500
ابالغ راى

شماره: 960679 شماره دادنامه: 9609976794801257 تاریخ دادنامه: 96/10/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى خلیل صالحى به نشانى اصفهان خ پرستار بین 

شقایق 1 و 5 خوانده: آقاى حمزه حیدرى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى خلیل صالحى به طرفیت آقاى حمزه حیدرى به خواسته مطالبه مبلغ 
25/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 901/05896301- 92/7/5 به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذ مه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشــارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت 
ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 477/500 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 3888 شعبه 18 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/501
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426797100034 شــماره پرونده: 9609986797100683 شماره بایگانى 
شــعبه: 960683 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976797101252 محکوم علیه کیومرث فروغى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1490000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (82/05/17) به شماره 741587 
تا زمان وصول محکوم به براساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان 
هوشنگ محمدى فرزند بیژن به نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى شهر، خ 
کهندژ، خ دکتر عماد سیادت، کوى 16، بن بست شاداب، پ 113 طبقه اول اعالم و صادر مى نماید و 
داراى نیم عشر حق االجرا مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 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 مالــى 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش 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: 3794 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک ) /2/503

اجراییه
شــماره اجراییه: 9710420351300043 شــماره پرونــده: 9509980351300970 شــماره 
بایگانى شــعبه: 951091 به موجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970351300381 محکوم علیه مســعود پرویزى نیا به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
شاهین شهر و میمه، شاهین شــهر، خ عطار، بین 5-6 شرقى امالك زیتون ك پ 8318648434 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و 
یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون 
ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبناى شــاخص 
نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک 95/01/30 تا زمان وصول وجه آن 
در حق خواهان سعید صالحى فرزند محمود به نشــانى اصفهان، خیابان نیکبخت کوچه 16 (شهید 
صادقى) پالك 9 که خسارت تاخیر تادیه را اجراى احکام در هنگام اجراى حکم محاسبه و از خوانده 
به نفع خواهان وصول خواهد نمود. ضمنا حق االجرا از ماخــذ محکوم به بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. (راى صادره غیابى). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 

سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 

م الف: 3808  شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /2/504
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426797100037 شــماره پرونده: 9609986797100681 شماره بایگانى 
شــعبه: 960681 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976797101251 محکوم علیه مهدى رفیعى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 10600000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 300000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر 
آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (74/8/15) بشــماره 864496 تا زمان وصول 
محکوم به براساس آخرین شــاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى در حق خواهان هوشنگ 
محمدى فرزند بیژن نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- شهر خمینى شهر- خ کهندژ- 
خ دکتر عماد سیادت- کوى 16- بن بست شــاداب- پ 113- طبقه اول اعالم و صادر مى نماید و  
داراى نیم عشر حق الاجرا مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
م الف: 3795 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/505

اجراییه
شماره اجراییه: 9710426797100035 شــماره پرونده: 9609986797100684 شماره بایگانى 
شــعبه: 960684 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976797101253 محکوم علیه فایزه اصغرپور به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2710000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (94/8/10) به شماره 716189 تا زمان 
وصول محکوم به براساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان هوشنگ 
محمدى فرزند بیژن به نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى شهر، خ کهندژ، 
خ دکتر عماد سیادت، کوى 16، بن بست شاداب، پ 113، طبقه اول اعالم و صادر مى نماید و داراى 
نیم عشر حق االجرا مى باشــد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسســات 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 صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- 
انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 3793 شــعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک ) 

2/506/
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 97/2 ارجاعى 
اجرایى جلسه مزایده اى در روز یک شــنبه مورخ 97/03/20 از ســاعت 9 صبح لغایت 10/30 به 
منظور وصول مبلغ 192/247/563 ریال به جهت فروش یک دستگاه خودروى دوو سیلو به شماره 
انتظامى 43-559ه14 مــدل 1380 رنگ کرم بژ روغنى ظرفیت 4 نفر تعداد محور 2 نوع ســوخت 
بنزین تعداد چرخ 4 و شماره موتور 839741 و شــماره شاسى IR 80165027568 وضعیت موتور 
و اتاق: مستعمل و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
در محل اجراى احکام شــوراى حل اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 
روز قبل از موعد مزایده از خودروى موصوف دیدن نموده و سپس در جلسه شرکت نمایند مزایده از 
قیمت کارش ناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ده درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در 
صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 242 اجراى احکام شوراى 

حل اختالف لنجان /2/509

 نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: قرار بر این شده  اســت که دبى آب افزایش پیدا 
کند، تا قطعى آب در منازل استان اصفهان نداشته باشیم.
محمدجواد ابطحى با اشاره به تذکر خود به وزیر نیرو در 
خصوص جلوگیرى فورى از برداشت بى رویه آب در استان 
چهارمحال و بختیارى که موجب کاهش قابل توجه حقابه 
شرب استان اصفهان شده اســت، اظهار کرد: استاندار 
اصفهان پیگیر این موضوع بوده و جلسه اى نیز عصر پنج 
شنبه با حضور نمایندگان استان، آقایان موسوى الرگانى، 
کوهکن و حاجى دلیگانى از نمایندگان اســتان در خانه 
ملت، مدیرکل آب منطقه اى، معاون عمرانى استاندارى 

در دفتر استاندار اصفهان داشتیم.
وى افزود: قرار بر این شده که دبى آب افزایش پیدا کند 
و با توجه به اینکه خروجــى آب از 10 مترمکعب به 5/5 
مترمکعب کاهش پیدا کرده بود که افت شدید فشار آب 
در لوله هاى شهرى همراه شد و در پى آن قطعى آب در 
مناطقى از شهر اصفهان، برخوار، شاهین شهر، فالورجان 
و خمینى شهر را شــاهد بودیم که با اعتراضات مردمى 

روبه رو شد.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
اعالم کرد: بنابر قول هاى داده شــده از سوى استاندار و 
سازمان آب منطقه اى، از روزجمعه(دو روز پیش) قطعى 
آب در منازل اســتان اصفهان، به این علت را نداریم،اما 
مردم باید به صرفه جویى هاى خود ادامــه دهند تا این 

وضعیت را به خوبى و بدون مشکل پشت سر گذاریم.

نماینده خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى خبر داد:

دیگر قطعى آب  نداریم
یکى از مهمترین راهکارها براى افزایش شــفافیت 
اقتصادى، رصد اطالعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد 

تجارى در دوره هاى کوتاه مدت است.
در بسیارى از کشورها شــرکت هاى تجارى موظفند 
کارنامه مالى و درآمدى خود را در دوره هاى سه ماهه 
منتشر کنند تا زمینه پیش بینى دقیق درآمدهاى مالیاتى 

و تأمین منابع مالى پایدار براى دولت ها فراهم شود.
در ایران نیز قانونگذاران به منظور ایجاد بســتر الزم 
براى تحقق انضباط مالى و شفافیت اقتصادى، فعاالن 
اقتصادى را ملزم کرده اند فهرست معامالت خود را به 

صورت فصلى به سازمان امور مالیاتى ارسال کنند.
تبدیل شــدن صورت معامالت بــه فایل هاى داده 
الکترونیکى این امکان را فراهــم مى کند که داده ها 
در ســریع ترین زمان ممکن بررسى شوند و از این رو، 
پاسخگویى سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت 
بیشترى مى یابد و از ســوى دیگر، امکان ایجاد تغییر 
و انجام اصالحات در داده هاى ارائه شــده به ادارات 
مالیاتى براى مؤدیان نیز با سرعت و سهولت بیشترى 

همراه مى شود. 
در حقیقت سازمان امور مالیاتى با پیگیرى الکترونیکى 
کردن صــورت معامالت فصلــى، داده هاى مؤدیان 
مالیاتى را با دقت و سرعت باالترى مدیریت مى کند 
و همین امر، موجبات تســهیل امور مالیاتى را فراهم 
مى کند. ایــن گام، نظام مالیاتى را بــه تحقق اهداف 
ماده 169 مبنى بر «شفاف سازى هرچه بیشتر حقوق 

مؤ دیان» نزدیک مى کند.

نقش صورت 
معامالت فصلى در 

شفافیت نظام اقتصادى
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تمرکز نیروى انتظامى بر 
حوزه هاى امنیتى

فرمانده نیروى انتظامى اسـتان اصفهـان گفت: مردم 
ایران امروز هـم مثل همیشـه پاى ارزش هـاى نظام 
اسالم و خون شهدا ایستاده اند و آمریکا، عددى نیست 

که بتواند این ملت را تهدید کند.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: نیروى انتظامى 
بر خـود واجب مى دانـد که در شـرایط کنونـى با تمام 
تالش، وظایف خـود در حوزه هاى امنیـت و خصوصًا 

حوزه هایى که مورد نظر دشمن است، به کار گیرد.

گشایش دفتر منطقه اى اکو 
در کاشان  

دفتـر منطقـه اى مؤسسـه فرهنگـى اکو در کاشـان 
در آئینى بـا حضور جمعـى از مسـئوالن و مـردم این 

شهرستان، کار خود را آغاز کرد.
رئیس دبیرخانه گردشگرى اسـتان هاى اصفهان، قم 
و مرکزى گفـت: گرچه این گام باید پیش تر برداشـته 
مى شـد و کار کـردن در عرصـه بین المللى، سـختى 
هاى خاص خـود را دارد، امـا راه اندازى ایـن دفتر مى 
تواند موجـب درخشـش دوبـاره این خطـه در عرصه 

بین المللى شود. 
على ضیایى با اشـاره بر برنامه ریزى زمانبندى شـده 
براى فعالیت ها از جمله برگزارى هفته فرهنگى کاشان 
با حضور سـایر کشـورهاى عضو اکو بیان کرد: در این 
زمینه، سه رویداد فرهنگى در سال جارى در کشورهاى 

ترکیه، تاجیکستان و آذربایجان برگزار مى شود.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: دو میلیون و 
632 هزار نفر از مردم استان کارت ملى هوشمند دریافت 

کرده اند.
حســین غفرانى با بیان اینکه تاکنــون 65/2درصد از 
جمعیت هدف در اصفهان کارت ملى هوشمند دریافت 
کرده اند،  اظهار کــرد: تا پایان فروردیــن 97  براى دو 
میلیون و 632 هزار نفر از مردم استان کارت ملى هوشمند 

صادر شده است.
وى با بیان اینکــه جمعیت هدف دریافــت کارت ملى 
هوشــمند چهار میلیــون و 36 هزار نفر اســت، افزود: 
بیشترین درخواست براى دریافت کارت ملى از سال 91 

ناکنون در سال 96 اتفاق افتاده است.
وى ادامــه داد: کارت ملى هوشــمند تا پایان امســال 
کاربردى خواهد شد و کارت ملى هاى قدیم تنها تا پایان 

خرداد اعتبار دارد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به شروع 
فعالیت ســامانه هاى ســیار دریافت اطالعات و صدور 
کارت ملى هوشــمند، اظهار کرد: ســامانه هاى سیار 
بیشــتر براى خدمات دهى به نقاط روستایى، عشایرى 
و تمام مکان هاى شــهرى اعم از پادگان ها و زندان ها 
اســت که مراجعان قادر بــه عزیمت بــه مراکز ثابت 

نیستند. 

درحدود 700 هکتار از مزارع استان اصفهان زیر کشت 
بهاره گلرنگ رفت.

کارشــناس مســئول پنبه ودانه هاى روغنى سازمان 
جهادکشاورزى اســتان اصفهان گفت: این گیاه مقاوم 
به کم آبى، با ارقام صفه و محلى اصفهان از پایان بهمن 
تاکنون در شهرستان هایى از جمله اصفهان و اردستان 

کشت شده است.
کیــوان بنى اســدى، عملکــرد تولید ایــن محصول 
را در هرهکتــار 1850کیلوگــرم بیــان کــرد و 
افــزود:  گلرنگ؛ گیاهــى مقاوم به خشــکى و با توجه 
بــه شــرایط خشکســالى، مناســب بــراى کشــت

است.
کارشــناس مســئول پنبه و دانه هاى روغنى سازمان 
جهادکشــاورزى اســتان اصفهان، زمان برداشت این 
محصــول را از نیمه تیر به مدت یک مــاه عنوان کرد و 
گفت: از هر هکتار مزرعه گلرنــگ، 150 کیلوگرم گل 
خشک حاصل مى شود که در صنایع آرایشى، بهداشتى 

و غذایى کاربرد دارد.
وى ادامــه داد: پارســال 1400هکتــار از مــزارع 
ایــن اســتان، زیرکشــت گلرنــگ رفــت و دو هزار 
و 350 تــن گیــاه از بهره بــرداران خریــد تضمینى

شد .

کشت بهاره گلرنگ در 
مزارع استان 

صدور 2 میلیون و 600هزار 
کارت ملى هوشمند در اصفهان

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426797100036 شــماره پرونده: 9609986797100682 شماره بایگانى 
شــعبه: 960682 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976797101252 محکوم علیهما 1- اعظم تناســان نشــانى: مجهول المکان 2- علیرضا 
برادران فالحى نشانى: مجهول المکان به صورت تضامنى  محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2710000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک (78/12/10) بشماره 39919 عهده بانک ملى ایران تا زمان وصول محکوم به بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان هوشنگ محمدى 
فرزند بیژن نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- شهر خمینى شهر- خ کهندژ- خ دکتر 
عماد سیادت- کوى 16- بن بست شاداب- پ 113- طبقه اول اعالم و صادر مى نماید و داراى نیم 
عشر حق الاجرا مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح 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 حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت 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 شــش 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: 3792 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/507

ابالغ  وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710103641101196 شماره پرونده: 9609983641900162 شماره بایگانى 
شعبه: 970195 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى احمد غفورى یزدى فرزند عباس (مجهول المکان) نظر 
به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه 970195 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (زرین 
شهر) وقت رسیدگى به اتهام شما دائر بر کالهبردارى به مبلغ بیست میلیون تومان مورخ 1397/3/31 
ساعت 09:00 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه عمومى 
و انقالب در امور کیفرى وقت رسیدگى فوق به شما ابالغ مى گردد مقتضى است در زمان تعیین شده 
در جلسه رسیدگى دادگاه که در شــعبه 103 دادگاه کیفرى 2 لنجان برگزار مى گردد حاضر شوید در 
صورت عدم حضور یا عدم تقدیم الیحه دفاعیه دادگاه مبادرت به صدور راى غیابى مى نماید. م الف: 

254 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (زرین شهر) /2/508
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973757302385 شــماره پرونده: 9609983757301634 شماره بایگانى 
شــعبه: 961703 خواهان: بانک ملى با نمایندگى عباســعلى ظهرابى فرزند محمدعلى به نشــانى 
استان اصفهان- شهرستان شــاهین شهر و میمه- شــهر شاهین شــهر- خ عطار- بین 10 و 11 
غربى- پ6، خواندگان: 1. بابک مماند فرزند برزو ، 2. محســن رئیســى نافچى فرزند عبدالرحمان 
به نشــانى: 1.علویجه- شهرك صنعتى- شــرکت صدرا نفت پارســیان، 2.علویجه- اتوبان شهید 
بهشتى- روبه روى تکیه- ارزانسراى دى،  خواسته: مطالبه وجه چک، تصمیم: دادگاه پس از اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى عباســعلى ظهرابى نماینده حقوقى بانک ملى علویجه  به 
طرفیت آقایان 1. بابک مماند فرزند برزو ، 2. محســن رئیسى نافچى فرزند عبدالرحمان اهل و مقیم 
شهر علویجه به خواســته الزام خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون ریال 
با احتساب خســارتهاى قانونى اعم از هزینه ى دادرسى و خسارتهاى تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
زمان اجراى حکم به این توضیح که خواهان اظهار داشــته که خوانده ردیف اول اقدام به اخذ وام از 
بانک ملى علویجه نموده و بابت تضمین پرداخت اقساط وام مذکور یک فقره چک به شماره 942301 
به مبلغ ســیصد میلیون ریال با تاریخ سررســید 1396/9/7 به عهده بانک ســپه از حساب جارى 
1475800111402 صادر و نزد بانک واه دهنده سپرده اســت و خوانده ردیف دوم اقدام به امضاى 
ظهر چک به عنوان ضامن نموده اســت که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام بانک مربوطه اقدام اخذ 
گواهى عدم پرداخت در تاریخ سرسید چک نموده اســت دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده از جمله دادخواست تقدیمى، رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن اظهارات خواهان 
و خوانده ردیف دوم و عــدم حضور خوانده ردیف اول على رغم احضار ایشــان و اعالم و ابالغ وقت 
رسیدگى به نامبرده از طریق نشر آگهى و عدم ارسال هر گونه الیحه دفاعیه نزد این مرجع رسیدگى 
کننده و اظهارات و اقایر صریح خوانده ردیف دوم مبنى بر اینکه نامبرده چک را به عنوان ضامن امضا 
نموده اســت و نظر به اینکه نماینده حقوقى بانک ملى علویجه (خواهان) در جلســه رسیدگى مورخ 
1396/12/13 صراحتا اظهار داشــته چک بابت ضمانت پرداخت اقســاط وام بوده و تا تاریخ مذکور 
خوانده ردیف اول یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال از اقســاط خود را که حال شده پرداخت ننموده 
است لذا با احراز اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ یکصد و هشــتاد و پنج میلیون ریال مستندا به 
مواد 249 و 310 قانون تجــارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقــى به ماده مذکور و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده چک موصوف به پرداخت هزینه هاى دادرســى و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید اقساط وام طبق نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى و نسبت به مازاد خواسته به دلیل عدم حال بودن دین 
حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خواســته خواهان مبنى بر پرداخت 

خسارات قانونى اعم از هزینه دادرســى و تاخیر تادیه توســط خوانده ردیف دوم (ضامن) با توجه به 
اینکه وفق تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک پرداخت خسارات وارده به ذمه ى صادر کننده 
چک و نه ظهرنویس مى باشد لذا در این قسمت از خواســته دعوا متوجه خوانده ردیف دوم (محسن 
رئیسى نافچى) نمى باشد و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد راى صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و ســپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد 
لکن در خصوص خوانده ردیف دوم راى صادره حضورى بوده و صرفا ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 535 /م الف- محمد 

محمدى- دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/510
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره نامه: 9710113732000010 شــماره پرونده: 9609983732002167 شــماره بایگانى: 
962401 احتراما نظر به اینکه در پرونده 962401 دادیارى شعبه اول دادسراى نجف آباد با عنایت به 
شکایت آقایان عبدمحمد اسیوند و ملک محمد اســیوند و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامى 
آقاى على موالپور، متهم است به خیانت در امانت نسبت به یکفقره چک به شماره 444539164 به 
مبلغ پنجاه میلیون تومان با توجه به اینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان مى باشد. لذا مراتب فوق 
وفق ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج تا بدین وسیله به متهم ابالغ گردد در روز یک شنبه 97/3/27 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگى 
به اتهام خود در شعبه اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد حاضر گردد در 
صورت عدم حضور و عدم ارایه الیحه دفاعیه اقدام به صدور تصمیم خواهد شد. 571/م الف  مسیح 

ساوج - دادیار شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى نجف آباد/2/511
 حصروراثت 

زهرا ناقوش داراى شناسنامه شماره 18946 به شرح دادخواســت به کالسه 204/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدجواد ناقوش بشناسنامه 
1726 در تاریخ 1395/8/27 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. زهرا ناقوش ش ش 18946 ، 2. انوار ناقوش ش ش 2471 ، 3. اشواق ناقوش 
ش ش 2472 ، 4. اسماء ناقوش ش ش 2474 ، 5. محمد ناقوش ش ش 2473 ، 6. لیال ناقوش  ش 
ش 509 ، 7. مریم ناقوش ش ش 625، (فرزندان متوفى)، 8. کبرى داورى ش ش 12608، (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 570/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/512
 حصروراثت 

زهرا ناقوش داراى شناسنامه شماره 18946 به شرح دادخواســت به کالسه 203/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کبرى داورى بشناسنامه 
12608 در تاریخ 97/1/3 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. زهرا ناقوش ش ش 18946 ، 2. انوار ناقوش ش ش 2471 ، 3. اشواق ناقوش 
ش ش 2472 ، 4. اسماء ناقوش ش ش 2474 ، 5. محمد ناقوش ش ش 2473 ، 6. لیال ناقوش  ش 
ش 509 ، 7. مریم ناقوش ش ش 625، (فرزندان متوفــى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 569/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/513
ابالغ رأى

 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد به تاریخ 96/9/20 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 
سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر 
به کالسه 486/96  و شماره دادنامه 1021-96/10/3 شــوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. 
مالحظه مى گردد خواندگان 1. على محمد عباسى 2. محسن وثوقى فر علیرغم ابالغ به وصف قانونى 
و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته 
به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات 
پرونده و استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى 
خواهان محســن فاضل نجف آبادى بطرفیت خواندگان 1. على محمد عباسى 2. محسن وثوقى فر 
به آدرس هردو مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریــال بابت یک فقره چک 
بشماره 923846 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 
96/3/15 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلســه دادرسى و تصویرمصدق چک و 
عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و 
عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشــخیص مستدا به ماواد 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان 1. 
على محمد عباسى 2. محســن وثوقى فر به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 980/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 96/3/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى 
حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان محسن فاضل نجف آبادى صادر 
و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خواندگان 1. على محمد عباسى 2. محسن وثوقى فر غیابى 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 568/م الف-شریعتى قاضى 

شعبه سوم شوراى حل اختالف/2/514
 ابالغ وقت رسیدگى

شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/2/20 دریکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 96/410 به این شورا ارسال 
گردد. موضوع: مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال وجه یک فقره چک با خسارات و هزینه هاى دادرسى، 
خواهان: میثم زمانى فرزند عباس ساکن علویجه ، خوانده: باباعلى رشیدنیا به نشانى مجهول المکان 

محل حضور: شــوراى حل اختالف علویجه واقع در دادگاه مهردشت وقت حضور:97/4/2 ساعت 9 
صبح. خواسته: مطالبه، بدینوسیله به شــما ابالغ مى گردد آقاى میثم زمانى فرزند عباس دادخواست 
به طرفیت خوانده باباعلى رشــیدنیا مبنى بر الزام خوانده به مبلــغ 6/500/000 ریال وجه یک فقره 
چک با خسارات و هزینه هاى دادرسى مطرح نمودند که در شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه به 
کالسه 96/410 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان 
نشر آگهى ده روز پس از نشر در این شــعبه جهت اداى توضیحات حاضر شوید. 559/م الف، رئیس 

شوراى حل اختالف علویجه/2/515
ابالغ وقت رسیدگى

 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/2/15 دریکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 97/49 به این شورا ارسال 
گردد. موضوع: الزام خواندگان به انتقال سند رسمى (یک دســتگاه خودرو پیکان سوارى به شماره 
پالك 878 م 92 ایران 43) مقدم به مبلغ ســى و هفت میلیون ریال مطلق خسارات وارده، خواهان: 
مهدى کریمى علویجه فرزند محمد به نشــانى: علویجه بلوار انقالب نبش کوثر 5 پ 2 خواندگان: 
1.غالم حسن پور 2. اصغر باقرى فرزند شیر محمد به نشــانى مجهول المکان محل حضور: شوراى 
حل اختالف علویجه واقع در دادگاه مهردشــت وقت حضور:97/4/2 ساعت 10 صبح. خواسته: الزام 
خواندگان به انتقال سند رسمى خودرو پیکان، بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد آقاى مهدى کریمى 
علویجه فرزند شیر محمد دادخواســت به طرفیت خواندگان 1.غالم حسن پور 2. اصغر باقرى فرزند 
شیر محمد مبنى بر انتقال سند رســمى خودرو پیکان مطرح نمودند که در شــعبه دوم شوراى حل 
اختالف علویجه به کالسه 97/49 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و 
دفاع از زمان نشر آگهى ده روز پس از نشــر در این شعبه جهت اداى توضیحات حاضر شوید. 537/م 

الف، رئیس شوراى حل اختالف علویجه/2/516
 مزایده

شــماره نامه: 9710113730900086 شــماره پرونده: 9009982610700530 پرونده کالســه 
970499 اجرایى و به موجب دادنامه نیابت ارسالى شعبه 7 کرج صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى مهدى حجتى فرزند عیسى محکوم است به پرداخت 160/000/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2/500/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک 
دستگاه شاسه تولید گاز استیل مستعمل و قدیمى به مبلغ 100/000/000 ریال که باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/3/12 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 633/م الف مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/517
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید خضرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمد قاسمى 
حسین آبادى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 133/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/30 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. همچنین جهت استماع شهادت شهود در شــورا حاضر گردند. 624/ م الف شعبه هفتم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/518
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید حجت نوریان دادخواستى به خواســته الزام خوانده خانم کرمى و مرتضى فرهادیان به 
طرفیت خوانده … به شــوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 128/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ شنبه 97/4/2 ساعت 4/30 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 610/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/519
 اخطار اجرایى

شــماره 1073/96 به موجب راى شــماره 1287 تاریخ 96/11/28 حوزه 8 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجتبى طاهرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 4/400/000 ریال به انضمام خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
96/7/5 لغایت اجراى حکم و پرداخت 325/000 ریال هزینه دادرسى و نیم عشر دولتى. محکوم له: 
محمد اکبرى به نشانى: نجف آباد- خ منتظرى جنوبى بن بست شهید کامرانى کد پ 8517613461، 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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. 602/م الف-شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/520
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 978-96/10/11 به تاریخ 96/9/19 در وقت فوق العاده جلسه شوارى حل اختالف 
گلدشــت به تصدى امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 820/96 تحت نظر است. شورا با 
بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. راى شــورا در خصوص دادخواست آقاى محســن بقولى دستجردى فرزند 
اسداله به طرفیت آقایان رضا رهبرى فرزند محمود و رضا منتظریان و ایمان مسعودى به خواسته الزام 
خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رســمى یک دستگاه خودرو پراید به 
شماره انتخامى 576 ب 71 - 63 مقوم به مبلغ بیست میلیون ریال با انضمام خسارت هزینه دادرسى 
، باتوجه به محتویات پرونده رونوشت قولنامه و وکالت نامه مورخه 92/12/18 و استعالم بعمل امده 
از پلیس راهور شهرستان نجف آباد مورخه 96/8/15 که اعالم داشته خودرو به شماره انتظامى فوق 
الذکر بنام خوانده ردیفه سوم آقاى ایمان مسعودى مى باشد و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشــده اند و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 10، 220، 362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى و نظریه مشورتى شورا خوانده ردیف ســوم آقاى ایمان مسعودى را به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دســتگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 576 ب 
71 - 63 بنام خواهان و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى در حق خواهان محکوم مى نماید و در خصوص خوانده ردیف اول بعلت عدم توجه دعوى 
نسبت به وى مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

601/م الف  کاظمى- قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/2/521
 حصروراثت 

صغرا کریمى علویجه داراى شناســنامه شماره 42 به شرح دادخواســت به کالسه 97/58 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر اکبرى بشناسنامه 4686 
در تاریخ 1397/2/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. صغرا کریمى علویجه ش ش 42 ، (همســر متوفى) ، 2. زهرا اکبرى ش ش 64 ، 3. فاطمه اکبرى 
ش ش 158 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 600/م الف 

رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/2/522
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مصطفى-ناصر- هما- مریم- فتح اله همگى ســتایش با وکالت حســن مهرابى دادخواســتى 
بطرفیت خواندگان ســیا- پروین- آرزو- ســهیال- الهه- بهنام- امید همگى میرزائیان و رویا- مجید- 
داریوش همگى روح االمینى و حمید و داریوش همگى روح االمین و حســین على هنرمندیا- صادق- 
مرتضى- طیبه- زهرا- فاطمه- عصمت- عزت- همگى محمدى نجف آبادى و طاهره فخرى فخرآبادى 
و غالمرضا عابدینى و طیبه روح االمینى به خواســته ابطال تقســیم نامه تقاضاى صدور حکم مبنى بر 
ابطال تقسیم نامه مورخ 64/2/9 موضوع پالك ثبتى 746 الى 748 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 970159 ح 2 ثبت گردیده 
که تاریخ رسیدگى به ادعاى خواهان 97/3/29 ساعت 12 مى باشد که با توجه به مجهول المکان بودن 
صادق- مرتضى- طیبه- زهرا- فاطمه- عصمت- عزت- همگى محمدى نجف آبادى و طاهره فخرى 
فخرآبادى و غالمرضا عابدینى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 599/ م 

الف مجتبى شفیعى - مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/523
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان موال صالحى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده گل بانو عیدیوندى 
به شوراى حل اختالف شعبه هشتم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
162/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/6 ســاعت 5/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 598/ م الف شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/524
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سارا منجزى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده علیرضا موالیى به 
شوراى حل اختالف شعبه هشتم حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
162/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/6 ســاعت 5/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 597/ م الف شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/525

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: واحدهاى آجرپزى پروانه موقت، تا تعیین مکانى براى 
انتقال در شاهین شهر، یکسال دیگر مجوز فعالیت مى گیرند.

علیرضا بصیرى اظهار کرد: مقرر شده که صد میلیون تومان اعتبار تحقیقاتى امسال براى 
شناســایى مکانى براى جابه جایى کارگاه هاى آجرپزى این شهرســتان به مکانى دیگر 

اختصاص یابد.
فرماندار شاهین شهر و میمه افزود: اداره کل محیط زیست استان اصفهان موافقت کرده که 
امسال به این واحدهاى آالینده، مجوز فعالیت دهد تا آجرپزى ها به فعالیت خود ادامه دهند 
و گروهى از محققان هم به سرپرستى اداره کل صنعت، معدن و تجارت این استان بتوانند 

مکان مناسبى را شناسایى و معرفى کنند.
وى از فعالیت 130 کارگاه آجرپزى داراى پروانه موقت و 63 واحد بدون پروانه در شاهین شهر 
خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلســه آینده شوراى برنامه ریزى استان اصفهان، 
موضوع فعالیت این دســته از کارگاه هاى تولیدى، در دســتور کار قرار گیرد و فعالیت این 

واحدهاى اشتغال آفرین ساماندهى شود.
بصیرى ادامه داد: کارشناسان محیط زیست به علت آالیندگى این واحدها و تخریب زمین هاى 
کشاورزى، خواهان تعطیلى کوره هاى آجرپزى ها در نزدیکى  شهرستان اصفهان هستند، 
درحالى که این تصمیم، زمانى مى تواند اجرایى شود که از قبل محلى با دارا بودن امکانات و 

تأسیسات کافى براى این واحدهاى صنعت ساختمان مهیا شده باشد.
وى تصریح کرد: اگر مجموعه دستگاه هاى اجرایى در ســال هاى گذشته، مکان مناسبى 
در اختیار این واحدها قرار مى دادند، 2000 هکتار اراضى کشاورزى این شهرستان تخریب 

نمى شد.
فرماندار شاهین شهر و میمه یادآور شد: واسطه ها نیز با سوءاســتفاده از کم کارى برخى از 
دستگاه هاى اجرایى، خاك موردنیاز کوره هاى آجرپزى را با تخریب اراضى کشاورزى و با 

قیمت بیشتر در اختیار صاحبان این واحدها قرار مى دهند.

آجر شدن2000هکتار از اراضى کشاورزى 
شاهین شهر به کمک کوره ها

130 کارگاه آجرپزى داراى پروانه موقت و 63 واحد بدون پروانه در شاهین شهر فعالیت دارند
على انصارى، مدیر مرکز رشد واحدهاى کارآفرینى 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهــان گفت: 
شبکه هاى جدید وابسته به دانشــگاه ها در حال 
رشد هستند و دانشگاه ها با توجه به ظرفیت هایى 
که به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش دارند، 
به صورت دانشگاه هاى کارآفرین، نقش اساسى 
را در نوآورى صنعتى و توسعه فناورى و درنتیجه 

اشتغالزایى و رفاه  ایفا مى کنند.
وى گفت: دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان در 
راستاى ایجاد دانشگاه کارآفرین در سال 1384 به 
عنوان نخستین واحد دانشگاه آزاد اسالمى، اقدام 
به راه اندازى مرکز رشــد فناورى کرد تا بتواند در 
تبدیل ایده هاى نو و فناورانه دانشــجویان، فارغ 
التحصیالن و اساتید دانشــگاهى، گام مؤثرى در 
ایجاد شرکت هاى فناور، دانش بنیان و در نهایت 

توسعه اشتغالزایى کشور برداشته باشد.
وى افزود: این سال ها در حدود 300 هسته و واحد 
فناور در مراکز رشد واحد اصفهان، پذیرش و مورد 

حمایت مادى و معنوى قرار گرفته اند.
وى ادامــه داد: هــم اکنون بیش از 50 هســته، 
واحد فناور و شــرکت دانــش بنیــان در مراکز 
رشــد این واحد دانشگاهى مســتقر بوده که 30 
واحد آن شــخصیت حقوقى داشــته و تبدیل به 
شــرکت هاى فناور و دانش بنیان شــده اند که 
بــراى بیــش از 250 نفر اشــتغال ایجاد شــده 

است. 

فعالیت 300 واحد فناور 
در مرکز رشد 

دانشگاه آزاد اصفهان
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معاون پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان اصفهان 
گفت: با تشــکیل هسته هاى مشــاوره در دادگسترى 
استان ها، بســیارى از مباحث خانواده بسیار آسان تر در 
مراکز مشاوره حل مى شود و استفاده از ظرفیت این مراکز 
مشاوره، به کاهش پرونده هاى خانواده به ویژه کاهش 

طالق کمک مى کند.
محمد رضا قنبرى با اشــاره به تشــکیل فعالیت مراکز 
مشاوره خانواده در دادگسترى استان اصفهان، اظهار کرد: 
تشکیل هسته هاى مشاوره در دادگسترى استان اصفهان، 
با جذب نیروهاى مشاوره توانمند در امر مشاوره خانواده 
صورت گرفته است و افراد با معرفى خود، مى توانند در 

این مراکز مشغول به کار شوند.
معاون پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه اینکه در حوزه مراکز مشاور خانواده، 
اتفاقات جدیدى افتاده، دستورالعمل نحوه تشکیل فعالیت 
مراکز مشــاوره خانواده به دادگســترى هاى استان ها 

ابالغ شد.
قنبرى گفت: وظایف متعددى براى این واحد مشــاوره 
پیش بینى شده اســت و نکته حایز اهمیت این است که 
کسانى که عالقه مند به حوزه مشاوره خانواده هستند، بر 
اساس فراخوانى که مرکز امور مشاوران اعالم مى کند، 

مى توانند در این فراخوان شرکت کنند.

سخنگوى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: ده 
هزار قطعه شترمرغ پروارى با اشتغالزایى 200 نفر به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم در اصفهان احداث مى شود.
محمد موســوى دیــروز در مراســم کلنگزنــى مجتمع 
زنجیره اى پرورش شــترمرغ در منطقه برسیان، با هدف 
اشتغالزایى در مناطق آسیب دیده از کم آبى اظهار کرد: کلنگ 
احداث مجتمع شترمرغ مولد با ظرفیت 500 قطعه شترمرغ 
ماده، 250 قطعه شترمرغ نر و ده هزار قطعه شترمرغ پروارى، 
با برآورد هزینه 230 میلیارد ریال ســرمایه ثابت و سرمایه 
در گردش زده شــد. وى بیان کرد: فاز دوم شــامل احداث 
کشتارگاه و صنایع وابسته است. سخنگوى سازمان جهاد 

کشاورزى استان اصفهان تصریح کرد: شترمرغ، پرنده اى 
است که به دلیل خاستگاه آن (آفریقاى جنوبى) با مناطق گرم 
و خشک سازگارى دارد و محصوالت جانبى حاصل از تولید 
و پرورش آن، گوشت، چرم، پر، پوست تخم مرغ (در تزیینات 
و نقاشى استفاده مى شود) و روغن شترمرغ است که با توجه 
به کاربردهاى این تولیدات، مزیت اقتصادى دارد. وى گفت: 
شتر مرغ وارد ایران شده و استان اصفهان هم اکنون یکى از 

مراکز پرورش این پرنده در کشور است.
موسوى بیان کرد: این مجتمع زنجیره اى پرورش شترمرغ، 
کشتارگاه و صنایع جانبى آن در مساحت 70 هکتار احداث 

مى شود.

کاهش پرونده هاى خانواده در  
هسته هاى مشاوره دادگسترى

پرورش 10 هزار قطعه 
شترمرغ پروارى در اصفهان

کشف 445 کیلوگرم مواد مخدر 
در بار آهن 

رئیس پلیس مبـارزه با مواد مخدر اسـتان اصفهان از 
کشف 445 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ تقى حسینی گفت: مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر اصفهان در بازرسى از یک کامیون کشنده 
که حامل محموله قانونى آهن اسفنجى بود، در یکى 
از ورودى هاى شـرقى استان اصفهان 314 کیلوگرم 
تریاك و 131 کیلوگرم حشیش که زیر محموله آهن 

جاساز شده بود، کشف کردند.
وى افزود: در این زمینه، دو سـوداگر مرگ دستگیر و 

تحویل مراجع قضائ ى شدند.

در آمد 10 میلیون دالرى 
کاشانى ها از صادرات گالب

پارسال بیش از سـه هزار و 500 ُتن گالب به خارج از 
کشور صادر شد.

رئیس جهاد کشـاورزى شهرسـتان کاشـان گفت: با 
صـادرات این مقـدار گالب، بیـش از ده میلیون دالر  

عاید کاشانى ها شده است.
مجیـد کافى زاده با اشـاره بـه اینکه گسـترش تولید 
گل و گالب و صـادرات آن بـه کشـور هاى مختلف، 
اشتغالزایى بیش از هشـت هزار و 800 نفر  به صورت 
فصلى و دائمى در کاشـان ایجاد  کرده اسـت، افزود: 
پارسـال بیش ازپنج هزار تن گالب در کاشـان تولید

 شد.

خبر

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1170/96 دادنامه 98-97/2/15 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم خواهان: مجید حاجى صادقیان نجف آبادى نشانى: اصفهان- نجف آباد- خ 
مجاهد شــمالى- کوى نادرى نژاد کد پ 8513867317، وکیل خواهان جعفر چرغان به نشانى 
اصفهان- نجف آباد- خ امام چهارراه شهردارى مجتمع نخل ط 2 واحد 2، خوانده: زینب بالشى 
نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 580599-05 به تاریخ 
95/12/5 جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مجید حاجى صادقیان نجف آبادى با وکالت آقــاى جعفر چرغان به طرفیت 
زینب بالشى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده اســت لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانــون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/440/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 95/12/05 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد573/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 2/526/2
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 1144/96 شماره دادنامه: 97/1/28-65 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حسنعلى 
صافى به نشانى نجف آباد خ شریعتى خ رجایى شمالى کوى سلیمانى پ 23 کد پ 8513759516 
خوانده عباس بختیارى به نشــانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى حســنعلى صافى بطرفیت عباس بختیارى به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و 
پنجاه هزار تومان بابت ما به التفاوت به انضمام هزینه هاى دادرسى، با بررسى اوراق و محتویات 

پرونده با توجه به گزارش مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مورخه 96/9/28 و با عنایت به قبض پوز 
که ضم پرونده مى باشــد و با توجه به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى که دفاع و انکارى 
ننموده است لذا دعواى مطروحه موجه و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى خوانده 
را به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ بیست هزار و 
یکصد و بیست و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى در حق خواهان محکوم و اعالم مى 
نماید حکم صادره غیابى و ظرف بیست روز پس قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى درمحاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 636/م الف-قاضى هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/527
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مرتضى باقرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده پیمان 
شیرزادى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 146/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/30 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 634/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/528
 مزایده اموال منقول 

شماره نامه : 139700900162371 – شماره پرونده : 9209983810800615 – شماره بایگانى 
پرونده :950375   اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
950375 اجرائى موضوع علیه 1- سیاوش شاهینى فرزند محمدآقا 2- هدایت اله مختارى فرزند 
اسداله و له آقاى یداله شاهینى شمس آبادى با وکالت آقاى حجت اله دهقانى وردنجانى در تاریخ 
1397/03/07 به منظور فروش یک دســتگاه بیل مکانیکى بدون مانیتور چرخ زنجیر سیســتم 
کاتربیالر مدل دى 320 ساخت 2007 به شماره سریال 00179 اى دى ام زردرنگ نوع سوخت 
گازوئیل مدل 2007 شمارشاسى , فاقد مانیتور از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 
برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ دویست و بیست میلیون تومان ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را به همراه داشته باشندم/الف : 0116 

دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/2/529 

فقدان سند مالکیت
شماره 1397/08/489444 – تاریخ 1397/02/20 – نماینده شــرکت مهندسى کیان کنترل 
آپادانا  به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى گردیده است 
مدعى است که یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین  مشجر محصور مربوط 
به پالك ثبتى 874 فرعى از 1 اصلى واقع در کاردالدان بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 217621 
که در صفحه 409 دفتر 180 امالك ذیل ثبت 18169 به نامش ثبت شــده مفقود گردیده  است 
بنابراین چون نامبرده درخواســت ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد .  م/الف 0120 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/2/530 
مزایده اموال منقول 

شماره : 970491 اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970491 اجرائى 
موضوع علیه آقاى حســین رجایى وله خانم ســمانه کردگارى در تاریــخ 97/03/08 به منظور 
فروش یک دستگاه خودرو سوارى پراید به شماره 32 ى 299 ایران 43 از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شــعبه اول شوراى حل اختالف فالورجان  اطاق 318 برگزار 
نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ هشتاد میلیون ریال 
ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى 
احکام از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب 
2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع صندوق 
دولت ضبط میگردد . م/الف : 0118 دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان  /2/531 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139785602030000594  آقاى مهدى امامى فرزند یداله باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى شماره 50 فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 350 دفتر 617 امالك ذیل ثبت 141293 بنام نامبرده ثبت و ســند صادر و تسلیم 
گردیده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى از بین رفته است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 

نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/23، 644/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/2/532
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000594  آقاى یداله امامى نجف آبادى فرزند رضا باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 50 فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 512 دفتر 349 امالك ذیل ثبت 86039 بنام نامبرده ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى از بین رفته است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/23، 645/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/2/533
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000594  خانم رقیه المنان نجف آبادى فرزند على باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 50 فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 515 دفتر 349 امالك ذیل ثبت 86041 بنام نامبرده ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى از بین رفته است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/23، 646/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/2/534

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود 

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مناقصه عمومى و ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها 
(آسفالت تعدادى از معابر اصلى و فرعى) شــهر را با اعتبارى به مبلغ 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات 
شهردارى ردیف عمرانى به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از 
تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مناقصه به واحد 

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

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

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

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

چاپ دوم

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه احداث ســامانه هاى خورشیدى 
مى تواند به توسعه انرژى هاى پاك منجر شود، اظهار 
کرد: نصب پنل هاى خورشیدى پنج کیلوواتى در منازل

مى توانــد زمینه تولید برق و کســب درآمد را همزمان 
ایجاد کند.

سارا صالحى به اهمیت توسعه سامانه هاى خورشیدى 
و انرژى پاك اشــاره کرد و گفت:  احداث سامانه هاى 
خورشیدى، نه تنها مى تواند به توسعه انرژى هاى پاك 
منجر شود، بلکه فرصت مناسبى اســت تا خودکفایى 
و فرصت شــغلى مناســبى را  براى مددجویان فراهم

 کند.
وى افزود:  این قرارداد و تعهد به صورت 20 ســاله و با 
خرید نرخ تضمینــى از وزارت نیرو صورت مى گیرد، به 
طورى که بــه ازاى هر کیلووات مصــرف برق، هزینه 
پرداختى هر مشترك 50 تا 60 تومان است که با تولید هر 
کیلووات تولید برق خورشیدى، بیش از هشت برابر خرید 
تضمینى از طرف وزارت نیرو انجام مى شود، به طورى 
که متوســط نرخ خرید تضمینى  700 تــا 800 تومان

 است.
وى تصریح کرد: بستر مناسبى براى مددجویان کمیته 
امداد با همکارى این ارگان در  فراهم کردن ســرمایه 
اولیه و ارائه تسهیالت به آنها،موجب مى شود که خود 
تبدیل به تولیدکننده شــوند و درآمد و مســتمرى را از 
محل فروش انرژى کســب کنند، به طورى که تولید 
ســاالنه هر کیلووات سامانه برق خورشــیدى برابر با 
هزار و 750 کیلووات ســاعت و درآمد حاصل از فروش 
آن با نرخ هشــت هــزار ریال بالــغ بــر 14 میلیون 

ریال اســت به عبارتى یک ســامانه پنــج کیلوواتى 
خانگــى ســاالنه 70 میلیــون تومــان درآمــد 

دارد.

صالحى تأکید کرد: وزارت نیرو از جمله شــرایط نصب 
سامانه خورشیدى براى مشترکینى که کنتورهاى 25 
آمپر را در اختیار دارند، مطرح کرده، اما  براى آن  دسته 

از مددجویانى که کنتورهاى قدیمى 15 آمپرى در اختیار 
دارند، شرایط اغماضى خاصى در نظر گرفته، به طورى 
که آنها مى توانند سامانه هاى برق خورشیدى را نصب 

کنند، اما به آنها فرصت داده مى شود تا نسبت به تغییر و 
تبدیل  انشعاب به آمپر بیشتر اقدام کنند.

■■■  
وى همچنین به دیگر شــرایط احداث ســامانه هاى 
برق خورشــیدى اشــاره کرد و گفت: عالوه بر اینکه 
در محل نصب سامانه باید انشــعاب برق وجود داشته 
باشــد و مالکیت مکان نیز متعلق به متقاضى اســت، 
باید ســقف ظرفیت تا 100 کیلووات باشــد نه بیشتر؛ 
چرا که در غیر این صورت، مشــمول نــرخ نیروگاهى 

مى شود.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان تأکید کرد: افرادى که به منظور پیاده ســازى 
از این طــرح داراى مالکیت شــخصى نیســتند، اما 
مى تواننــد مکان جاگــذارى پنل هــا را فراهم کنند، 
باید تعهدنامه محضرى اســتفاده از این طرح را داشته 

باشند.
 وى گفت: نــرخ پایه قــرارداد خریــد تضمینى برق 
ســامانه هایى با ظرفیت 20 کیلــووات و کمتر، معادل 
هشــت هزار ریال به ازاى هر کیلووات ساعت انرژى 
است و این نرخ براى ســامانه هایى با ظرفیت بیشتر از 
20 تا 100 کیلو وات، معادل هفت هزار ریال به ازاى هر 
کیلووات ساعت انرژى تولیدى است که این قرارداد 20 

ساله است.
صالحى خاطر نشــان کــرد: نــرخ پایه در ده ســال 
نخســت قرارداد ثابــت و در ده ســال دوم 30 درصد 
تعدیل مــى شــود کــه در دوره دوم ده ســاله، متأثر 
از تغییرات نــرخ ارز و نرخ تــورم به نــرخ پایه اعمال 

مى شود.

نصب پنل هاى خورشیدى، کسب درآمد ایجاد مى کند

دعوت به همکارى
یک شرکت بزرگ تولیدى واقع در استان اصفهان به منظور تأمین نیروى انسانى متخصص مورد 
نیاز خود، داوطلبان مرد با مدرك تحصیلى کارشناسى و باالتر را از طریق برگزارى آزمون و مصاحبه 

فنى و تخصصى، به صورت قراردادى دعوت به همکارى مى نماید. 
شرایط ویژهرشته تحصیلىعنوان شغلردیف

مدیر کنترل کیفى و 1
حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط درشیمى یا مهندسى شیمىآزمایشگاه

 صنعت سیمان

حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط درمهندسى مکانیکمدیر فنى و مکانیک2
 صنعت سیمان

سابقه کار مکفى ترجیحا در صنعت سیمانحسابدارىکارشناس مالى3

متقاضیان واجد شــرایط باید تصویر مدارك و رزومه خود را حداکثر 10 روز پس از درج آگهى به 
آدرس: Jazb.SPCC@Gmail.com ارسال نمایند. 

الزم به ذکر است ا رسال مدارك و شرکت در آزمون و مصاحبه هیچ گونه تعهدى براى این شرکت 
ایجاد نمى نماید. 


