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تق تق زانو در جوانى را جدى بگیریددر دستور کار بودن رونق گردشگرى طبیعى استان  محمدرضا گلزار از این هفته جایزه مى دهدمالقاتى در کار نیست، میانجى هم وجود ندارد توییت خنده دار لیگ قهرمانان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

5 واقعیت که در مورد مکمل آهن نمى دانستید

تردد تک سرنشین ها ممنوع مى شود
3
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«گل سنگ» در هفته اى 
گیج و منگ!

وزیر سابق خبرنگار مى شود!

 تکمیل شدن زنجیره 
گردشگرى اصفهان
 با خرید ایرالین
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پزشکیان: 
دخترم حقوق

 10 میلیونى ندارد

2
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آهن یکى از عوامل تشکیل  دهنده آنزیم  هاى متعدد در بدن 
است.

 فرم آهن ذخیره شده در بدن انسان به صورت فریتین و 
هموسیدرین است که دربخش  هاى گوناگون بدن انسان از جمله 

مغز استخوان، کبد و طحال وجود دارد.

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در گفتگو با «ایسنا» 
در واکنش به اتفاقات روز استیضاح على ربیعى، وزیر 
ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعى و طرح ادعاهایى 
درباره حقوق دخترش به دلیل کار در پتروشیمى جم، 
گفت: بنده از همه خبرنگاران دعوت مى کنم که خانه 
و زندگى ام را از نزدیک دیده و خانه و زندگى کســانى 
که علیه من ادعاهایى مطــرح مى کنند را هم ببینند و 
با یکدیگر مقایسه کنند، آنگاه بگویند که آیا وضعیت 

زندگى ما باالتر است یا وضعیت زندگى آنها؟
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بازداشت بازداشت 59005900سارق طى سارق طى 44 ماه در اصفهان ماه در اصفهان
3

برنامه شهردارى اصفهان براى یک روز هفته در بعضى نقاط شهر

عشق است فروزان!
 محسن فروزان، زمانى که مقابل اســتقالل قرار مى گیرد بین هواداران این تیم محبوب تر است نسبت 

به فصلى که دروازه بان استقالل بود. محسن فروزان تا به حال 9 مرتبه در لیگ برتر دروازه باِن حریف 
اســتقالل بود که در هفت مســابقه، تیِم فروزان بازنده بود. اتفاقى که جمعه شب 
هم تکرار شد. استقالل براى کســب اولین برد فصل، تا هفته ســوم و مسابقه با 

تراکتورسازى صبر کرد. 

آگهى مزایده نوبت دوم

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوانمحمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

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

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

آدرسکاربرىموقعیتمساحتشماره پالك ثبتىردیف

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

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

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

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

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

آگهى مزایده 

على اصغر حاج حیدرى على اصغر حاج حیدرى ––  شهردار خمینى شهر   شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5 ٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182182مسکونى1
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182183مسکونى2
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182184مسکونى3
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182185مسکونى4
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182186مسکونى5
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182187مسکونى6

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/6/3 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز یک شنبه  مورخ 97/6/4 

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/6/24 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مزایده
مرحله دوم

امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهرامور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در نظر دارد، مکان هاى زیر را به اشخاص واجد شرایط طبق 
اسناد مربوطه واگذار نماید. 

1- رستوران دانشجویى جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا 
لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل به شرکت در مزایده هاى یاد شده را دارند دعوت به عمل مى آید 

جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:
نشــانى: اصفهان خمینى شــهر- منظریه- انتهاى بلوار دانشــجو دانشــگاه آزاد اسالمى واحد

 خمینى شهر- ساختمان ادارى- امور قراردادها
تلفن: 14- 33660011- 031

داخلى: 2246- 2237
مدت دریافت و تحویل اسناد: از زمان درج آگهى به مدت 10 روز مى باشد.

(ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده  مزایده مى باشد)
دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانسازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در تجدید مزایده جهت بازدید 
و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى ب ه سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر، بلوار جانبازان، جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را 

حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/6/1 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
 الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شــهر بلــوار خلیج فارس- 
سایت مشاغل مزاحم شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع 

2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7 بازارچه شهریار

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمد تقى جواد االئمه(ع) را تسلیت مى گوییم

مهران مدیرى 
با وام ثامن الحجج(ع) 
«قهوه تلخ» را 
ساخت!

4
«جومانجى» این بار طرفدارانش را راضى مى کند؟

ادامه حاشیه هاى روز استیضاح على ربیعى

دوستى او و آبى ها حاال کامًال دو طرفه است!

ن!
ران این تیم محبوب تر است نسبت 

به در لیگ برتر دروازه باِن حریف 
 که جمعه شب 
وم و مسابقه با 

رفه است!
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8/ 329 سال پانزدهم / شماره
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مسعود
در واکن
ســابق
ح درباره
گفت: ب
و زندگى
که علیه
با یکدی
زندگى

ادامه
پتک استیل بر سر پتک استیل بر سر 

«توشاك»!«توشاك»!
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وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: درباره جلسه 
روز استیضاح مطالب ناگفته زیادى از شیوه اداره مجلس 
گرفته تا مطالب و تهمت هاى نمایندگان موافق استیضاح 
وجود دارد که در فرصت مناسبى آن را در قالب نامه اى 

خطاب به مردم و کارگران اعالم خواهم کرد.
على ربیعى روز جمعه در جلسه شوراى تیتر روزنامه «کار 

و کارگر» حضور یافت.
ربیعى که پیش تر مدیر مسئول روزنامه «کار و کارگر» 
بود، با پایان دوره وزارت خود در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى بار دیگر به روزنامه «کار و کارگر» بازگشت تا 

به نوعى، به خانه خود بازگشت دوباره اى داشته باشد.

گفتنى است ربیعى قصد دارد در کنار فعالیت هاى سیاسى 
و صنفى خود فعالیت رســانه اى خــود را از طریق چهار 

روزنامه و یک خبرگزارى از سر بگیرد.
همچنین وى عصر روز اســتیضاح در جمع خبرنگارانى 
که به مناســبت روز خبرنگار در سالن تالش جمع شده 

بودند، حضور یافت.
ربیعى در حاشــیه این جلســه گفت: درباره جلسه روز 
استیضاح مطالب ناگفته زیادى از شــیوه اداره مجلس 
گرفته تا مطالب و تهمت هاى نمایندگان موافق استیضاح 
وجود دارد که در فرصت مناسبى آن را در قالب نامه اى 

خطاب به مردم و کارگران اعالم خواهم ک رد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفتگو با تسنیم، در 
پاسخ به این سئوال که آیا قرار است شما در آینده نزدیک 
با مقام  آمریکایى از جمله «پمپئو» دیدار کنید؟گفت: خیر؛ 
دیدارى صورت نمى گیرد. وى در خصوص تحلیل برخى 
رسانه ها درباره احتمال دیدار مقام هاى ایرانى و آمریکایى 
در حاشیه مجمع عمومى سازمان ملل در نیویورك گفت:   
قرار نیست، دیدارى صورت بگیرد. ما بارها موضع خود را 
اعالم کردیم. درباره پیشنهاد اخیر «ترامپ» نیز موضع 
رسمى  هم از سوى رئیس جمهور و هم از سوى ما اعالم 
شد.آمریکایى ها صداقت ندارند. ضمن اینکه آنها درگیر 
اعتیاد خود هســتند، اعتیاد تحریم اجازه نخواهد داد که 

 گفتگویى صورت بگیرد.
وزیر امورخارجه در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است 
پیامى از ســوى آمریکا با واسطه طرف عمانى داده شود 

گفت: خیر پیامى وجود ندارد.
ظریف در پاسخ به این پرسش که رفت و آمد شما به عمان 
و همینطور سفر احتمالى آقاى «بن علوى»  به تهران این 
احتمال را تقویت کرده است که این کشور نقش واسطه 
را قرار است بازى کند، تصریح کرد: اساسًا ما در سیاست 
خارجه روابط دو جانبه با همسایگان و دوستانمان داریم. 
اینطور نیست که براى هدف سومى رفت و آمد با کشورى 

داشته باشیم.

وزیر سابق 
خبرنگار مى شود!

مالقاتى در کار نیست
 میانجى هم وجود ندارد

شاه عباسى عمل کنید
غالمعلى رجایى، مشــاور رسانه اى   رویداد24|
شــهردار تهران گفت:  من اعتقادم این اســت که آقاى 
رئیس جمهور باید ارتباط صوتى و کالمى را با مردم بیشتر 
کند. ارتباط تلویزیونى ارتباطى یک ســویه است و باید 
ارتباط دو طرفه باشــد و رئیس جمهور هم صحبت هاى 
مردم را بشــنود. یک پیشنهاد این اســت که روحانى به 
سیستم شاه عباس عمل کند، یعنى با لباس مبدل در بین 
مردم حاضر شود و مشکالت مردم را بشنود. روحانى در این 
قضیه دچار کاستى ها و کمبودهایى است که باید پررنگ تر 
شود و ارتباطش تنها به یک ساعت گفتگوى تلویزیونى 

محدود نشود.

فعالیت 300 جریان عرفان کاذب
  خبرگزارى حوزه | حجــت االســالم و 
المسلمین حسین عرب مدیر مؤسسه بهداشت معنوى در 
دوره آموزشى نقد و بررسى عرفان هاى نوظهور اصفهان 
گفت:300 جریان عرفــان کاذب در ایران فعالیت دارند 
اما ســه جریان عرفان حلقه (کیهانى)، یوگا و تفکر نوین 

گستردگى بیشترى در داخل کشور پیدا کرده اند.

از شکرگزارى تا استغفار
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور   جماران|
با تشــکر از نظارت نمایندگان بر مسئوالن و وزرا گفت: 
هر زمان الزم باشد پاسخگو هستم و اگر بر مسند خدمت 
نباشم شکرگزار خداوند هســتم. بنده در مجلس حاضر 
مى شوم و دالیل خود را توضیح مى دهم که فالن کارها 
را انجام دادم الحمدهللا، فالن کارها را نتوانستم انجام دهم 
چون اعتبارات و زیرساخت ها و امکانات فراهم نبود پوزش 
مى طلبم و مواردى هم که خطا داشتم استغفرا... مى گویم.

چرا جدى اش نمى گیرند
 انتخاب| فردى که قصد مبارزه با فساد را دارد، باید 
ابهامات پیرامون خود را شفاف سازى کند و به همین دلیل 
شعار هاى ضد فساد احمدى نژاد با استقبال افکار عمومى 
مواجه نمى شــود؛ چرا که او در دوره ریاســت جمهورى 
خودش و نزدیکانش متهم به بســیارى از فساد ها بود و 
فضاى سیاسى کشور را بسته بود، لذا ادعا هاى ضدفساد او 
و همینطور نقد او به رئیس جمهور در مورد ضرورت استعفا 
و انتقادات اقتصادى به دولت را صادقانه نمى دانند و آن را 

جدى نمى گیرند. 

ورود به پاستور از راه مجلس
ابوالقاســم رئوفیان، عضو ســابق   نامه نیوز|
جبهه ایستادگى مى گوید: محسن رضایى این پتانسیل 
و قابلیت را دارد که هم در عرصه انتخابات مجلس ورود 
کند و هم بتواند در اداره امور مجلس جایگاه ریاست را به 
خود اختصاص دهد. صرف نمایندگى مجلس راه رسیدن 
به پاستور را بیش از گذشته فراهم مى کند. فارغ از این، آقاى 
محسن رضایى چون چهره اى برنامه محور است و این را 
در رقابت انتخابات ریاست جمهورى سال هاى 84 و 92 
نشان داد، امکانش را دارد که بتواند کرسى ریاست مجلس 

را از آن خود کند.

خطر حذف از مسیر ایرالین ها
وقتى نرخ پروازهاى خارجى 100 درصد   ایسنا|
گران مى شود، تقاضا کاهش مى یابد و پروازها کم یا کنسل 
مى شود، در نهایت به مرحله اى مى رسیم که ایرالین هاى 
خارجى مســیر هوایى ایران را حذف خواهند کرد؛ یک 
خودتحریمى که نه تنها سفر ایرانى ها به خارج از کشور، 
بلکه سفر گردشگران خارجى به ایران و مشاغل وابسته به 

صنعت هوانوردى را نیز در معرض تهدید قرار داده است.

رویانیان در آستانه محاکمه
سید حمیدرضا حسینى، سرپرست مجتمع    مهر |
قضائى کارکنان دولت در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
محمد رویانیان، رئیس سابق ستاد مدیریت حمل و نقل 
و سوخت و مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس با اتهام 
تخلفات مالى گفت: پرونده این فرد تعیین وقت شده است 

و تا پایان تابستان  محاکمه مى شود.

خبرخوان
امشب شهاب باران است

  ایسنا| از شامگاه امروز (21 مرداد) تا بامداد 
فردا (22 مرداد) به مدت چند ساعت آسمان میزبان 
بارش هاى شهابى اســت و عالقه مندان در این 
شب ها به دلیل کم بودن درخشندگى ماه، مى توانند 
در مناطق به دور از آلودگى نورى شهرها این پدیده 
زیباى نجومى را به نظاره بنشینند. بارش شهابى 
برساوشى یکى از معروف ترین بارش هاى شهابى 
است که همه ساله در روزهاى 21 و 22 مردادماه 
به اوج بارش مى رسد. کانون این بارش از ساعت 
23 شامگاه یک شــنبه 21 مرداد از سمت شمال 

شرقى کشور طلوع مى کند.

بیمارى رایج حجاج ایرانى
  میزان| پنج درمانگاه زائران ایرانى درمکه 
مکرمه هرکدام روزانه بیــن 200 تا 400 مراجعه 
دارند و ســرماخوردگى و گرمازدگى اصلى ترین 
عامل مراجعات به پزشکان اســت. در این مراکز 
بعد از ویزیت و معاینه مراجعــه کنندگان، عالوه 
بر تأمین دارو هاى مورد نیاز، برخى خدمات جنبى 

مانند تزریقات ارائه مى شود.

حق التدریسى ها 
فعًال صبر کنند

  پانا | ســیدمحمد بطحایى، وزیر آموزش 
و پرورش دربــاره اقدامات آموزش و پرورش پس 
از مصوبه مجلس مبنى بــر تعیین تکلیف معلمان 
حق التدریس و پیش دبستانى گفت: این موضوع 
به شوراى نگهبان بستگى دارد که چه زمانى این 
قانون را تصویب کند. اگر ایــن موضوع پیش از 
مهرماه محقق شــود، امکان به کارگیرى بخشى 
از نیروها را در مهرماه خواهیم داشت اما اگر تا 20 
شهریور یا اوایل مهرماه به ما ابالغ نشود ما ناچاریم 

براى سال تحصیلى آینده از آنها استفاده کنیم.

ِکیفى ها مى روند
  دیده بان ایران | قائم مقام وزیر علوم در 
امور بین الملل با اشــاره به افزایش آمار مهاجرت 
دانشــجویان نســبت به سال گذشــته توضیح 
داد:  نگرانى اصلــى ما بابت خــروج و مهاجرت 
دانشجویان کیفى دانشگاه هاى معتبر کشور است. 
در رشته هاى مهندســى مهاجرت بیشترى را به 
نسبت دیگر رشته ها شاهد بوده ایم اما میزان این 
مهاجرت در پایتخت در مقایسه با استان هاى دیگر 

تفاوتى ندارد.

از جوانى تحت فشاریم!
   عصر ایران | مدیــر کل دفتــر بهبــود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى کشــور گفت: در جمعیت 15 تا 64 ساله 
کشور 19 درصد فشــارخون باال وجود دارد و این 
نکته قابل تأمل است که از ســنین جوانى شاهد 
فشارخون باال هستیم و این به این معناست که از 
هر پنج ایرانى، یک نفر دچار مشــکل فشارخون 

باالست.

ارزان نکنند، وارد مى کنیم
  آفتاب نیوز| در پــى افزایــش قیمــت 
تخم مرغ در بازار مصرف، معاون وزیر کشاورزى 
اعالم کرد که اگر قیمت این محصول با توجه به 
وعده اى که تولیدکنندگان براى عرضه مستقیم آن 
داده اند، کاهش نیابد با واردات مجدد، قیمت ها را 
متعادل مى کنیم، اما هیچ مشکلى در تولید و تأمین 

تخم مرغ نداریم.

قیمت هاى «پرت و پال»
  ایسنا| لیلى گلستان، مدیر گالرى گلستان 
مى گوید: گالرى ها باید کار خــوب ارائه بدهند و 
قیمت منطقى بگذارند. برخى گالرى ها قیمت هاى 
پرت و پــال مى گذارند و تخفیف هــاى عجیب و 

غریب مى دهند که من اصًال با آن موافق نیستم.

در سال هاى اخیر مشــکالت مالى در کشور باعث 
شد تا دســتگاه هاى عریض و طویل رسانه اى براى 
تأمین هزینه هاى کالن خــود به دنبال یافتن تأمین 

کننده هاى مالى باشد. 
در شــرایطى کــه تبلیــغ کاالهــاى خارجــى در 
ایــن مجموعه هــا ممنوع بــود و هنوز ســر و کله 
«اپلیکیشن ها» پیدا نشده بود که بتوانند هزینه هاى 
میلیاردى تولید برنامه ها را تأمیــن کنند و نهادهاى 
دیگرى همچون ناجا، بنیاد شــهید، ارتــش و... نیز 
به صورت محدود در عرصه هاى رســانه اى فعالیت 
مى کردند، ناگهان سر و کله مؤسسات مالى-اعتبارى 
ثروتمندى پیدا شــد که حاضر بودند براى تولید اثر 
فرهنگى با هــدف تبلیغ و معرفى خــود هزینه هاى 

کالن پرداخت کنند.
در روزهاى اخیر برخى همکاران این مؤسســات با 

بهره گیرى از رســانه ها اقدام به انتشار برخى عدد و 
رقم هاى دریافتى از این مؤسسات کردند و مبالغى را 
عنوان کردند که به عنوان «دستمزد» قابل قبول است 
اما آنها هیچ اشاره اى به «ســهم آورندگى» خود که 
معموًال 10 درصد مبلغ کل اسپانسر جذب شده است 
و در یک مورد به یک میلیــارد و 600 میلیون تومان 

مى رسد نکردند و این موضوع را مسکوت گذاشتند!
زیرکى این افراد در کتمــان این بخش مهم از ماجرا 
قابل تأمل است و الزم است تا نهادهاى نظارتى و به 
خصوص نهادهاى مالیاتى با ورود به این موضوعات 
اقدام به بررسى صحت و ســقم اظهارات این افراد 
کنند چرا که عدد و رقم هاى دســتمزدى اعالم شده 
از ســوى این افراد -که اغلب بسیار اندك و متعارف 
است- تناسبى با زندگى اشــرافى و مثًال کلکسیون 

اتوم بیل هاى لندکروزشان ندارد!

روزنامــه «جمهورى اســالمى» در ســرمقاله اى به 
قلم حجت االســالم و المســلمین مســیح مهاجرى، 
مدیرمسئول آورده اســت با یکى از مدیران ارشد نظام 
درباره چرایى ایــن بى انصافى ها صحبــت مى کردم، 
گفت وقتى به شهرســتان ها بــراى افتتــاح طرح ها
 مى روم، بعضــى از نمایندگان مجلس بــه جاى اینکه 
از آن طرح ها ســخن بگویند یا درباره آنچه انجام شده 
و آنچه باید انجام شــود حرفى بزنند، تمام وقت خود را 
به منفى بافى و بدگویى از آنچه در 40 ســال گذشــته 
صــورت گرفتــه اختصــاص مى دهنــد. ایــن مدیر 

ارشــد مى گفت وقتى از ایــن نمایندگان مى پرســم 
چرا منفــى صحبت مى کنیــد و از ایــن همه خدمت 
کــه در طــول چهار دهــه گذشــته صــورت گرفته 
چیزى نمى گوی ید؟ جوابشــان این اســت کــه رقباى 
ما کارهــاى تبلیغاتى خود بــراى انتخابــات آینده را 
شــروع کرده اند و بــا ایــراد و اعتراض بــه همه چیز 
درصــدد جلــب توجــه مــردم بــه خــود هســتند 
و مــا اگر چنیــن نکنیم از آنهــا عقــب مى افتیم و در 
دور بعــدى بــه مجلــس راه پیــدا نخواهیــم 

کرد!

یک نماینده مجلس عراق در جدالى توییترى با محمود صادقى نماینده مجلس ایران، خواســتار پرداخت غرامت به 
کشته شدگان عراقى به دست القاعده از سوى ایران شده است!

به گزارش «عصر ایران»، این جدل توییترى پس از آن رخ داد که «حیدر عبادى»، نخست وزیر عراق در جریان یک 
کنفرانس مطبوعاتى اعالم کرد این کشور على رغم مخالفت کلى با استراتژى وضع تحریم ها، از تحریم ها علیه ایران 

پیروى خواهد کرد.
در پى این اعالم موضــع، محمود صادقى، 
نماینــده مجلس ایران در توییتى نوشــت: 
«دولت عــراق مطابــق مــاده 6 قطعنامه 
598، هزار و صد میلیــارد دالر بابت غرامت

خســارات مســتقیم جنــگ تحمیلــى به 
ایران بدهکار اســت؛ دولت ایــران با لحاظ

 تنگناهــاى مــردم عــراق در مطالبه این 
غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخست وزیر 
عــراق به جــاى جبــران، بــا تحریم هاى
 ظالمانــه علیــه مــردم ایــران همراهى

 مى کند!»
در واکنش به این توییــت نماینده مجلِس 
ایران، «فائق الشیخ على»، نماینده مجلس 
عراق و رهبر «حزب مردمــى اصالح» در 
حساب توییتر شــخصى خود در پیام توهین 
آمیزى نوشت: «به نام خانواده قربانیان ترور 
از شما و دولت شــما مى خواهم  11 میلیارد 
دالر آمریکا به عنوان غرامت کشــته شدن 

یک میلیون عراقى از زمانى که القاعده را به بهانه جنگ با آمریکا از سال 2003 وارد کشور ما کردید، بپردازید.» الشیخ 
على از فعاالن سیاسى مخالف «صدام حســین» در تبعید بود که به عراق بازگشت و به عضویت مجلس و کمیسیون 
حقوق بشر آن کشور  درآمد. او در انتخابات اخیر مجلس عراق ائتالفى از جناح لیبرال ملى گرا و میانه رو با نام «ائتالف 

تمدن» را پایه گذاشت و به مجلس راه یافت.
اظهارات این نماینده مجلس عراق در ادامه  اتهاماتى است که از ســال هاى ابتدایى اشغال این کشور در سال 2003 

متوجه ایران و سوریه بوده است. 

عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان صبح 
دیروز در نشســت خبرى با اهالى رسانه در پاسخ به 
سئوال خبرنگارى در رابطه با انتخاب مجدد آیت ا... 

جنتى در شوراى نگهبان و واکنش رسانه هاى معاند به 
سن ایشان، خاطرنشان کرد: در شوراى نگهبان هیئت 
رئیسه شامل دبیر، قائم مقام، سخنگو و معاون اجرایى 
مى شود. سه نفر توسط رأ ى شوراى نگهبان انتخاب 
مى شوند و معاون اجرایى توسط دبیر انتخاب مى شود. 
در مورد نهادهایى که بیشتر در حوزه هاى فکرى کار 
مى کنند شرط ســنى محدودیت محسوب نمى شود 
براى مثال در کشور مالزى حتى در حوزه اجرایى هم 
این مورد قابل مشاهده است. وقتى قانون منعى در این 
زمینه در نظر نگرفته است فکر نمى کنم این مطلب 

مشکلى داشته باشد.

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در گفتگو با «ایسنا» در 
واکنش به اتفاقات روز استیضاح على ربیعى، وزیر سابق 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى و طرح ادعاهایى درباره حقوق 
دخترش به دلیل کار در پتروشیمى جم، گفت: بنده از همه 
خبرنگاران دعوت مى کنم که خانه و زندگى ام را از نزدیک 
دیده و خانه و زندگى کسانى که علیه من ادعاهایى مطرح 
مى کنند را هم ببینند و با یکدیگر مقایســه کنند، آنگاه 
بگویند که آیا وضعیت زندگى ما باالتر است یا وضعیت 

زندگى آنها؟
پزشکیان ادامه داد: بنده به عنوان یک جراح قلب با 30 
سال سابقه تدریس در دانشگاه از همه دعوت مى کنم که 
زندگى من را در تهران و تبریز از نزدیک ببینند و آن را با 
زندگى آقایان مقایسه کنند. کار دختر من موضوع پنهانى 
نیست، جدا از آن مى توانند زندگى اطرافیان من را ببینند و 

آنگاه ادعاهاى آنها بررسى شود.
وى درباره ادعــاى گرفتن ده میلیون حقــوق ماهیانه 
دخترش، گفت: دختر بنده با مدرك فوق لیســانس کار 
مى کند و ماهیانه چهــار میلیون حقــوق مى گیرد؛ آیا 

خالف است؟
پزشــکیان در واکنش به اینکه ظاهــراً فیش حقوقى 
دخترش با دریافتى ده میلیون تومان به على الریجانى 
داده شده اســت، گفت: اگر دختر من ده میلیون تومان 
حقوق مى گیرد هر چه مى خواهند بگویند، من هیچ چیز 

پنهانى ندارم.
وى با بیان اینکه رفتن ربیعى از وزارت کار برایش فرقى 
نمى کند، گفت: بنده زمانى وزیر بودم و اکنون هم نماینده 
مجلس هستم. اینکه یک فرد وزیر، معاون و یا هر سمتى 
داشته باشد یک لیاقتى است که به او براى خدمت داده 
شده است. اگر من به دنبال پســت، مقام و ثروت بودم 
مى توانستم از مجلس بیرون بروم و به عنوان جراح قلب 

کار کنم، خودتان بررسى کنید و ببینید به ازاى هر عمل 
قلب چقدر پول به دست مى آید.

نماینده مردم تبریز در مورد اینکه چقدر جلسه استیضاح 
ربیعى باعث خدشه دار شدن شأن مجلس شد، گفت: این 
مجلسى اســت که همه مى بینند، این وضعیت مملکت 
است که مجلســش را ما تشــکیل دادیم، دولت و قوه 

قضائیه را کسان دیگرى تشــکیل دادند و وضعیت در 
نهایت این مى شود که همه مى بینند.

چهارشنبه هفته گذشته استیضاح على ربیعى که منجر 
به پس گرفتن رأى اعتماد مجلس از او شد، حاشیه هاى 
بسیارى به دنبال داشت که از جمله آن طرح ادعاهایى از 
سوى پورابراهیمى نماینده کرمان درباره میزان حقوق 

دختر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس بود. همچنین 
ربیعى صحبت هایى درباره طرح پیشنهادى براى دادن 
حدود 500 میلیون به یک فرد از ســوى یک نماینده را 
مطرح کرد که تمامى این حواشى باعث شد رئیس مجلس 
دستور رسیدگى به این موارد را در جلسه هیئ ت نظارت بر 

رفتار نمایندگان بدهد.

ادامه حاشیه هاى روز استیضاح على ربیعى

پزشکیان: دخترم حقوق 10 میلیونى ندارد

دلیل منفى بافى نمایندگان مجلس«درصد آورندگى» خودتان را هم فاش کنید!

جنگ ایران و عراق این بار در توییتر

واکنش کدخدایى به ابقاى آیت ا... جنتى 
در شوراى نگهبان
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صرفه جویى200میلیونى در 
خطوط لوله و مخابرات

  امسال در بخش آزمایشــگاه کنترل کیفیت شرکت 
خطوط لوله ومخابرات منطقــه اصفهان بیش از دو 

میلیارد و 770 میلیون ریال صرفه جویى حاصل شد.
حشمت ا... امیرى، رئیس مرکز انتقال نفت و تأسیسات 
شهید بهشــتى اصفهان، این آزمایشــگاه را یکى از 
مجهزترین آزمایشگاه هاى کنترل کیفیت مواد نفتى 
کشور معرفى کرد و گفت: در چهار ماهه امسال، دو 
هزار و 387 آزمایش بر روى مــواد نفتى دریافتى و 
ارسالى انجام شــد که از این تعداد بیشترین آزمایش 
مربوط بــه آزمایش تقطیــر، نقطه اشــتعال و وزن 

مخصوص است.

هواى اصفهان
خنک تر مى شود

کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: کمینه دماى هوا در اکثر مناطق 

استان اصفهان 2 تا 3 درجه کاهش خواهد داشت.
حجت ا... علــى عســگریان اظهارکرد: بررســى 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى تقریبًا پایدار طى 
دو روز آینده اســت که بر این اساس، در اکثر مناطق 
آسمان صاف تا قســمتى ابرى و در بعدازظهر گاهى 
وزش باد به نسبت شــدید پیش بینى  مى شود. وى 
اعالم کرد: هواى اصفهان طى امروز و فردا صاف، تا 

کمى ابرى و گاهى با وزش باد همراه است.

حمایت از کاشانى هاى 
جویاى کار با تسهیالت بانکى

معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه کاشــان گفت: 
افــراد توانمند جویــاى کار، به ویژه روســتاییان و 
دانش آموختگان دانشــگاهى این شهرســتان، در 
چارچوب بســته هاى حمایتى دولت مــى توانند از 
تســهیالت بانکى با کارمزد پایین براى اشتغالزایى 

استفاده کنند. 
حمیدرضــا مؤمنیان با اشــاره به آغــاز اختصاص 
تسهیالت مشاغل خانگى از اواخر سال گذشته افزود: 
افراد داراى توانایى ایجاد شــغل در نقاط روستایى، 
یکى از قشرهاى مورد توجه در این چارچوب بوده و 
بانک هاى عامل کاشان مجاز هستند براى پرداخت 
تسهیالت به طرح هاى مصوب تا سقف دو میلیارد و 
500 میلیون ریال در شهرستان اقدام کنند. وى افزود: 
رســته هاى اولویت دار تســهیالت توسعه اشتغال 
روستایى نیز در بخش صنعت شامل صنایع دستى، 
فرآورى محصوالت معدنى کوچک مقیاس، ساخت 
ماشین آالت، ادوات و مکانیزاسیون کشاورزى، فرش 

دستباف و دستبافته هاست.

بهره بردارى از 
7طرح آموزشى در آران

7 طرح آموزشى، ورزشى و ادارى آران و بیدگل  مورد 
بهره بردارى قرار گرفت. مدیر اداره آموزش و پرورش 
آران و بیدگل گفت: طرح ها شامل مدرسه هاى زنده 
یاد ارباب رحیم هاشمى، امام رضا (ع)، زنده یاد حاج 
محمدتقى عظیمى، سالن هاى ورزشى اسماعیلیان، 
حاجیه خانم تبارك، نمازخانه مدرسه آیت ا...کاشانى و 
سالن ادارى و همایش آموزش و پرورش است.محمد 
معدندار افزود: براى تکمیل این هفت طرح، نزدیک 
به 120 میلیارد ریال اختصاص یافت که 60 درصد آن 
از سوى دولت و 40 درصد نیز با مشارکت نیکوکاران 

آران و بیدگل تأمین شده است.

خطر بیابانى شدن
سمیرم را تهدید مى کند

مدیــر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
ســمیرم گفت: خطر از میان رفتن گیاهان و بیابانى 

شدن، سمیرم را تهدید مى کند.
عزت ا...  مرادى با اشاره به ادامه خشکسالى به ویژه 
در مراتع و ورود عشایر به منطقه ییالقى سمیرم، بر 
ضرورت همکارى عشایر براى حفظ پوشش گیاهى 

این منطقه تأکید کرد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: با توجه به شرایط ویژه اصفهان، 
براى توســعه گردشــگرى و اقتصاد اســتان، فقدان 
یک ایرالین مختص اصفهان احســاس مى شــد و با 
پیگیرى هاى سه ماهه شرکت«قشم ایر» خریدارى شد.

محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه باید دسترسى مردم به 
کاالى ایرانى بیشتر و قیمت ها متناسب با زندگى مردم 
تصویب شود، گفت: تالش خواهیم کرد که با کم کردن 
واسطه ها، فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
کمتر شود و با کنترل قیمت ها و با توجه به شرایط ایجاد 
شده، کاالى ایرانى با قیمت و کیفیت مناسب عرضه شود.
وى در ادامه به ایجاد ایرالین مختص اصفهان اشاره و 

تصریح کرد: استان اصفهان با تمام بزرگى و رجحانى که 
نسبت به دیگر اســتان ها داشت و همچنین مزیت هاى 
مختلف گردشــگرى و قدمت تاریخى و فرهنگى، فاقد 

ایرالین و خط هوایى متعلق به خود بود.
مهرعلیزاده اضافه کرد: این ایرالیــن متعلق به بخش 
خصوصى است و در حال حاضر استاندارى اخذ مجوز و 

قراردادهاى آن را پیگیرى مى کند.
وى در پایان با بیان اینکه این شرکت مشکل تحریم ندارد 
و حتى اجازه ویژه اى براى پرواز به اروپا دارد، مطرح کرد: 
شرکت هوایى قشم ایر از هر نظر مناسب با رشدى است 

که براى اصفهان در نظر داشتیم.

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان اظهارکرد: مشاغل خدماتى با 40 درصد و 
دامپرورى با 27 درصد، بیشــترین سهم را در اشتغال ایجاد 
شده توسط کمیته امداد اصفهان در سه  ماهه نخست سال 

جارى دارند.
بهرام سوادکوهى تمرکز این نهاد در زمینه اشتغال مددجویان 
را در زمینه هایى دانســت که با ســرمایه کم به بهره ورى 
اقتصادى مى رسند و گفت: هزینه تولید یک شغل در سطح 
اقتصاد کشور بیش از 70 میلیون تومان است که در کمیته 
امداد اصفهان هر شــغل پایدار با هزینه اى نزدیک به 19 
میلیون تومان ایجاد مى شود. وى با بیان اینکه هدف کمیته 

امداد اصفهان، خودکفایى جامعه تحت حمایت و ایجاد یک 
بستر معیشتى امن و پایدار براى آنهاست، افزود: طرح هاى 
اشتغالى که مددجویان این نهاد اجرا مى کنند، با این رویکرد 
انتخاب مى شود و بر همین اساس گسترش مشاغل بومى 
و سازگار با شــرایط جامعه هدف در اولویت قرار دارد. وى 
با بیان اینکه بیشترین شغل ایجاد شــده توسط این نهاد، 
زیرمجموعه مشاغل خدماتى قرار مى گیرد، گفت: ماهیت 
کسب  و کارهاى این حوزه به  گونه اى است که نیاز به سرمایه 
و هزینه کمترى دارند و ارزش افزوده بیشترى ایجاد مى کنند 
و بر همین اساس، با ویژگى هاى خاص مجریان طرح هاى 

اشتغال و خودکفایى این نهاد تطبیق بیشترى دارند.

مشاغل خدماتى در 
صدر مشاغل کمیته امدادى ها 

 تکمیل شدن زنجیره گردشگرى 
اصفهان با خرید ایرالین

نتایج طرح آمارگیــرى از هزینه و درآمد خانوار نشــان 
مى دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهرى در استان 
اصفهان از متوســط درآمد یک خانوار شهرى در کشور 

پایین تر است.
در طرح آمارگیرى از هزینه و درآمد خانوار آمده است که 
با وجود باالتر بودن متوسط کل هزینه هاى یک خانوار 
شهرى در استان اصفهان، متوسط درآمد خانوار شهرى 

در این استان پایین تر از متوسط درآمد در کشور است. 
بر این اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهرى در استان 
اصفهان در ســال 91 حدود 15 میلیون تومان بوده، در 
حالى که این رقم در کشــور حــدود 17 میلیون تومان 

بوده است. 
همچنین متوســط درآمد یک خانوار شهرى در استان 
اصفهان در ســال 95 حدود 26 میلیون تومان بوده، در 
حالى که این رقم در کشــور حــدود 32 میلیون تومان 

بوده است. 
بررسى این اعداد نشان مى دهد که متوسط درآمد یک 
خانوار شهرى در استان اصفهان همواره در این سال ها 
از متوسط درآمد یک خانوار شــهرى در کشور پایین تر 

بوده است. 
بر اساس این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار روستایى 
در استان اصفهان در سال 91 نزدیک به ده میلیون تومان 

و در کشور ده میلیون تومان بوده است. 
نزدیکى درآمد خانوار روســتایى در اســتان اصفهان با 
متوسط کشــورى تا ســال 93 ادامه دارد، اما پس از آن 
این ارقام دچار اختالف مى شــود، به طورى که متوسط 
درآمد یک خانوار روستایى در استان اصفهان در سال 95 

نزدیک 17 میلیون تومان و در کشور 18 میلیون تومان 
بوده است. 

بررسى این اعداد نشان مى دهد که متوسط درآمد خانوار 
روستایى در استان اصفهان بعد از سال 1393 از متوسط 
درآمد خانوار روستایى در کشور پایین تر بوده و اختالف 

آن در این سال ها بیشتر شده است. 

 باال رفتــن هزینه هاى غیــر خوراکى در 
خانوارهاى شهرى 

در این گزارش به متوســط کل هزینه ها، هزینه هاى 
خوراکى و غیر خوراکى یک خانوار شــهرى در اســتان 

اصفهان و کشور نیز اشاره شده است. 
بر اســاس اطالعات آمــارى این گزارش، متوســط 
هزینه هاى کل یک خانوار شــهرى در استان اصفهان 
در ســال 91 حــدود 15/7میلیون تومان و در کشــور 

16/4میلیون تومان بوده است. 
متوسط هزینه هاى خوراکى یک خانوار شهرى در استان 
اصفهان و در کشور در سال 91 حدود 4/4میلیون تومان 
و متوسط هزینه هاى غیر خوراکى یک خانوار شهرى در 
استان اصفهان در همین سال 11/3 میلیون تومان و در 

کشور 11/9 میلیون تومان بوده است. 
از طرفى متوسط هزینه کل یک خانوار شهرى در استان 
اصفهان در سال 95 حدود 27/6 میلیون تومان و در کشور 

28/4 میلیون تومان بوده است. 
هزینه خوراك یک خانوار شهرى در استان اصفهان در 
سال 95 حدود شش میلیون تومان و غیر خوراکى 21/6 
میلیون تومان و در کشور به ترتیب 6/6 و 21/8 میلیون 

تومان بوده است. 
***

بر اساس این گزارش با توجه به آمار ارائه شده در برخى 
از سال ها متوسط کل درآمد ســاالنه خانوار در مقایسه 
با متوســط کل هزینه هاى آن کمتر است که مى توان 
دلیل آن را در شفاف نبودن درآمدهاى خانوار، وضعیت 
اقتصادى و تورم برخى اقالم غیرخوراکى جستجو کرد. 

از طرفى نسبت متوســط هزینه به درآمد در سال هاى 
اخیر براى یک خانوار شهرى در کشــور، روند مطلوبى 

داشته است. 
اما نسبت متوســط هزینه به درآمد یک خانوار شهرى 
در استان روند مطلوبى نداشته ولى در سال 1395 روند 

صحیحى را طى کرده است. 
نسبت متوســط هزینه به درآمد یک خانوار روستایى در 

کشور از سال 1393 روند بسیار مطلوبى داشته است. 
از طرفى نســبت متوســط هزینه به درآمد یک خانوار 
روستایى در استان اصفهان همانند خانوار شهرى، روند 
مطلوبى نداشته ولى در سال 1395 روند صحیحى را طى 

کرده است. 
با اینکه متوسط درآمد ســاالنه یک خانوار روستایى در 
استان اصفهان و کشور به هم نزدیک است، اما متوسط 
هزینه هاى یک خانوار روستایى در استان بسیار زیادتر از 
متوسط هزینه هاى یک خانوار روستایى در کشور است. 
در مورد یک خانوار شهرى در اســتان اصفهان با اینکه 
متوسط کل هزینه ها از متوسط کشور کمى بیشتر است، 
متوسط درآمد خانوار شهرى در این استان خیلى پایین تر 

از متوسط درآمد در کشور است. 

مدیر کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان گفت: این مجموعه 
قصد دارد با برنامــه ریزى و اقدامات مناســب، 
گردشگرى طبیعى را به ویژه در مناطق غربى این 

استان رونق بخشد.
فریدون اللهیارى افزود: اگر چه این خطه هم اکنون 
با پدیده خشکسالى دست و پنجه نرم مى کند، از 
جاذبه هاى ارزشمند طبیعى نیز برخوردار است، به 
گونه اى که در این منطقــه پهناور با بیش از 107 
هزار کیلومتر مربع مســاحت، همزمان سه اقلیم 
کوهســتانى، معتدل و گرم و کویرى وجود دارد.

وى تأکید کرد: در استان اصفهان بررسى هاى اولیه 
حاکى اســت که از بدو حضور متمدنانه انسان در 
صحنه تاریخ تاکنون، پیش از 22 هزار اثر تاریخى 
شناسایى شده و این در حالى است که تاکنون هزار 
و 870 اثر ملموس و ناملمــوس، ثبت ملى و 9 اثر 

ملموس و ناملموس ثبت جهانى شده اند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در حوزه سرقت، بیش از 5900 سارق در چهار ماهه 
سال جارى دستگیر شدند و بالغ بر 61 باند سرقت، شناسایى و با آنها برخورد شده است.

سردار مهدى معصوم بیگى همچنین با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق کاال تالش خوبى 
شده اســت، مطرح کرد: کشــف پرونده هاى باالى 500 میلیون تومان، 100 درصد و 
پرونده هاى باالى صد میلیون 22 درصد افزایش داشته است و باندهاى متالشى شده 
نیز نسبت به مدت مشابه، 9 درصد و دســتگیرى قاچاقچیان نیز بیش از 7 درصد رشد 

داشته است.
وى با ذکر اینکه رویکرد فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان بر قاچاق ها و قاچاقچیان 
عمده است، عنوان کرد: عمده ترین کاالى قاچاق وارده به استان یا عبورى از استان دارو، 
لوازم آرایشى و بهداشتى، پوشــاك و پارچه بوده است که کشف داروهاى الغرکننده و 
نیروزا و بدن سازى بیشــترین میزان بوده و بالغ بر 30 درصد نسبت به چهار ماه گذشته 

افزایش داشته است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اضافه کرد: در حوزه مقابله با سرقت خودرو و قدرت 
افزایش کشــف در نظر اســت ردیاب هایى در خودروها نصب شــود و در این حوزه با 
شرکت هاى معتبر مذاکره شــده که ردیاب ها تولید شــود و در اختیار مالکان قرار داده 
شده و در خودروها نصب شود؛ با این اقدام، قدرت کشف در این خودروها به 100 درصد 

نزدیک مى شود.
سردار معصوم بیگى با بیان اینکه این کار براى نخستین بار در کشور، در استان اصفهان 
به عنوان استان پایلوت آماده عملیاتى شدن است، عنوان کرد: پیش بینى این است که 
از آبان ماه نصب این تراشه به صورت گسترده در سطح استان عملیاتى شود و به محض 
نصب این تراشه، اگر سرقتى روى دهد در هر کجاى کشور مى توان خودروى سرقتى 

را پیدا کرد.

شــهردار اصفهان گفــت: مدیریت شــهرى اصفهان 
درصدد اســت یک روز از هفته را به طــرح ممنوعیت 
تردد خودروهاى تک سرنشــین در نقاط خاصى از شهر 

اختصاص دهد.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: براى اجراى طرح ممنوعیت 
تردد خودروهاى تک سرنشین، نیاز به مشارکت همگانى 

مردم داریم.
شهردار اصفهان ادامه داد: در ابتدا نظرات کارشناسان را 
در خصوص این طرح دریافت و مصوبات الزم را از مراجع 
ذیصالح اخذ مى کنیم و ســپس این طرح را با مشارکت 

مردم اجرا خواهیم کرد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: در حال حاضر شرایط مالى 
شهردارى ها مناسب نیســت و رکود بر درآمدهاى این 
نهاد تأثیر گذاشته است، از این رو باید با تدبیر شایسته و 
وضع مصوبات مناسب، به سمت درآمدهاى پایدار براى 
شهردارى ها حرکت کرد تا کیفیت و کمیت ارائه خدمات 

به شهروندان افزایش یابد.
نوروزى همچنین با اشاره به شرایط کم آبى اظهار کرد: 
شهردارى درصدد است با شیوه هاى مختلف صرفه جویى 
و جلوگیرى از هدر رفت آب، تابســتان ســخت امسال 
را پشــت ســر بگذراند که امیدواریم مردم با کارکنان 
فضاى ســبز شــهردارى همکارى کنند تا فضاى سبز

 و درختان که بخشــى از هویت شــهر هستند، سرزنده 
باقى بمانند.

برنامه شهردارى اصفهان براى یک روز هفته در بعضى نقاط شهر

تردد تک سرنشین ها ممنوع مى شود

پایین تر بودن درآمد خانوار شهرى در اصفهان از متوسط کشور 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: تحریم ها در اجراى پروژه هاى این شهر مشکلى 

به وجود نیاورده و تنها باعث افزایش هزینه هاى پروژه ها شده است.
محمدرضا احمدى، پروژه قطار شهرى بهارستان را یکى از هفت پروژه شاخص فنى استان اعالم کرد و 
گفت: زیر سازى این پروژه 87 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است و تا پایان امسال به اتمام مى رسد.

وى افزود: گره اصلى قطار شهرى بهارستان، آزادســازى قسمتى از زمین ها درمحدوده سیتى سنتر، 
متعلق به نیروى انتظامى بود که با توافق و آزادسازى زمین هاى این محدوده، این گره گشوده شد. 

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان یکى از مهمترین برنامه هاى شرکت عمران بهارستان 
در سال 97 را تعریف برنامه استراتژیک اعالم کرد و گفت: براى اولین بار، بهارستان دربین شهرهاى 

جدید کشور این برنامه را آغاز کرده است و براساس آن، پروژه ها را عیب یابى مى کنیم.
وى تصریح کرد: در بهارستان تنها به ساخت واحدهاى مسکونى توجه شده است، درصوتى که باید به 

احداث مراکز خدمات رسان نیز توجه مى شد و اکنون این یکى از مطالبات مردم است.
احمدى احداث بیمارستان را دیگر مطالبات مهم شهروندان بهارستان عنوان کرد و گفت: درصورت 

صدور مجوز، زمین به صورت رایگان براى این طرح بهداشتى تأمین مى شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان همچنین اتمام پروژه مسکن مهر را از دیگر اقدامات 
مهم این شرکت اعالم کرد و گفت: مشکل حاد و خاصى در مسکن مهر نداریم و با انبوه سازان درحال 
تسویه حساب هستیم و تنها دو پروژه مسکونى مشکل استانداردسازى آسانسور دارد که به زودى این 

مسئله حل خواهد شد.

محموله میلیــاردى برنج قاچاق در اردســتان 
شناسایى و توقیف شد.

فرمانده انتظامى اردستان گفت: مأموران انتظامى 
در گشتزنى در محور اردســتان - نایین به یک 
دستگاه تریلر که از استان هاى جنوبى کشور به 
سمت تهران در حرکت بود، مشکوك شدند و آن 

را متوقف کردند.
غالمرضا هاشــمى زاده افزود: در بازرسى از این 
خودرو، 24 ُتن برنج خارجى قاچاق به ارزش یک 

میلیارد و 200 میلیون ریال کشف و ضبط شد. 

در دستور کار بودن رونق 
گردشگرى طبیعى استان  

عضوشوراى اسالمى شــهر دهاقان گفت: نبود 
اعتبارات تکمیل پروژه هاى عمرانى، شهردارى 

دهاقان را در آستانه تعطیلى قرار داده است.
عبدالحمیدیزدانــى اظهارکرد: میــزان درآمد 
شهردارى دهاقان بسیار پایین اســت و تنها از 
طریق عوارض ســاختمانى و اعتبارات تملک 

دارایى ها تأمین مى شود.
وى با بیان اینکه کارهاى عمرانى در این شهر به 
سختى انجام مى شود، افزود: دستمزد کارگران و 
کارمندان شهردارى به سختى پرداخت مى شود 
و وضعیت شــهردارى دهاقان به گونه اى است 

که براى ادامه طرح هــاى عمرانى، اعتبارى در 
اختیار نداریم.

 

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد؛ 

بازداشت 5900سارق طى 4 ماه در اصفهان

افزایش هزینه پروژه هاى شهر جدید  بهارستان  

توقیف محموله 24 ُتنى برنج قاچاق در اردستان

اقدامات عمرانى شهردارى دهاقان 
در آستانه تعطیلى
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خشایار الوند، نویسنده ســریال هاى طنز بیان کرد که او و مهران مدیرى 
مى خواسته اند «شب هاى برره 2» را بسازند و نگذاشته اند و به همین دلیل 

سراغ ساخت «در حاشیه» رفته اند.
خشــایار الوند درباره اینکه طرح و فیلمنامه اى بــراى تلویزیون خواهد 
داشــت یا خیر، بیان کرد: نوروز 97 نویسندگى سریال «دیوار به دیوار 2» 
را بر عهده داشتم که هنوز تسویه حساب نشده است و با وجود این، دیگر

 انگیــزه اى بــراى کار در تلویزیــون نــدارم. تلویزیون، هــم بدقول 
و هم بدحســاب اســت و از طرفى هم نظارتــى در تبدیــل متن ها به

 اجرا وجود نــدارد و تا وقتى کار من را تســویه نکند پــروژه دیگرى 
نمى نویسم.

نویســنده «پایتخــت» همچنیــن با اشــاره به مشــکالت 

ســاخت ســریال هاى طنز عنوان کرد: هزینه هاى ســاخت ســریال ها 
یک طــرف، ممیزى هایى کــه وجود دارنــد نیز مشــکالت دیگر این

 سریال هاســت. البتــه در شــبکه نمایــش خانگى دســت نویســنده 
و کارگردان بیشتر باز است و اگر قرار باشد کارى با محدودیت هاى قدیمى 
در تلویزیون ساخته شود، فایده ندارد و مثل خیلى از کارگردانان، دیگران 

هم به شبکه نمایش خانگى مى روند.
 نویسنده «قهوه تلخ» درباره سریال مهران مدیرى اضافه کرد: من فکر 
نمى کنم سریال جدید مهران مدیرى «شب هاى برره 2» باشد چون ما 

مى خواستیم «شب هاى برره 2» را بسازیم و نگذاشتند و به همین دلیل 
سراغ ساخت «در حاشیه» رفتیم.

وى که یکى از نویســندگان «شــب هاى برره» اســت درباره ساخت 
سرى دوم این سریال بیان کرد: اولین مســئله در ساخت سریال مهران 
مدیرى مشــکالت مالى ســازمان اســت؛ اینکه اصًال پولى وجود دارد 

که گروه گرانقیمتى مثــل مدیرى را حمایت کند و اینکه آیا اسپانســرها
 حاضرند در ســریال ســرمایه گــذارى کنند. بــه هر حال بــراى کار 
درجه یک باید آدم هــاى درجه یک دور هم جمع شــوند که بودجه اش 

گران است.

با اتمام کامــل مراحل فنى «برنــده باش»، ضبط این مســابقه 
تلویزیونــى با اجــراى محمدرضــا گلــزار از امروز یک شــنبه 

(21 مردادماه) آغاز خواهد شد.
مراحل فنى «برنده باش» از جمله ساخت دکور، تجهیز صدا، برق 
و تصویر استودیو، از چندى پیش انجام شده و به پایان رسیده است 
و ضبط این مسابقه بزرگ با اجراى محمدرضا گلزار از امروز آغاز 

خواهد شد.
 محمدرضا گلزار که به عنوان سوپراســتار در سینما در آثار مطرح 
و پرفروشــى حضور داشــته، در «برنده باش» بــراى اولین بار 
اجراى یک مســابقه تلویزیونــى بزرگ و پر هیجــان را برعهده

 گرفته است.
شــرکت کنندگان از ماه گذشــته با ارســال نام کوچک خود به 
سامانه 1000880 براى حضور در این مســابقه ثبت نام کرده اند. 
نکته جالب اینکــه تاکنــون و با گذشــت تنها یک مــاه، افراد 

بســیارى براى حضور در استودیوى این مســابقه اعالم آمادگى 
کرده اند.

در هــر قســمت از «برنــده بــاش» چهــار نفــر کــه از قبل 
پرســش هاى اپلیکیشــن برنامه را به درســتى پاســخ داده اند، 
روى صندلــى برنامه خواهند نشســت. شــرکت کننــدگان با 
پاســخ دادن به پرســش ها بــه صــورت پلکانى بــراى بردن
جایــزه یــک میلیــارد ریالــى بــا مجــرى وارد رقابــت 

مى شوند.
براساس برنامه ریزى ها، «برنده باش» به صورت دو روز در هفته 
(پنج شنبه و جمعه شب ها) ساعت 22و30دقیقه روى آنتن شبکه 

3 سیما مى رود.
تهیه کننده هاى این مســابقه بزرگ، هاشــم رضایــت و حمید 
رحیمى نادى، تهیه کننده و صاحبان ایده و طراح برنامه «دورهمى» 

هستند.

فیلم ســینمایى «عملیات دریاى ســرخ» به مناســبت نودمین ســال تأســیس ارتش آزادى بخش خلق
 چیــن ســاخته شــده و فیلمــى بیگ پروداکشــن بــا انــواع و اقســام جلوه هــاى ویــژه کامپیوترى 

و میدانى است. این فیلم داستان رشادت هاى ارتش ملى چین را روایت مى کند.
«عملیات دریاى ســرخ» با حضور پرصالبت نیروى دریایى نیروى دریایى ارتش آزادى بخش خلق چین در 
خلیج عدن و مبارزه با دزدان دریایى آغاز مى شود که یکى از کشتى هاى باربرى این کشور را به همراه خدمه 

آن گروگان گرفته اند.
یک هفته پس از این اتفاق، یک خبرنگار چینى فعال در کازابالنکاى مراکش، در جســتجوى یافتن سرنخى 
از تحرکات هسته اى یک شــرکت در کشــورى ســاختگى به نام «جمهورى یِِویر» و فروش کیک زرد به 
تروریست هاست. و اینچنین داستان اصلى این فیلم 142 دقیقه اى آغاز مى شود و سرنوشت خانم خبرنگار با 

نیروى ویژه چین گره مى خورد.
«عملیــات دریاى ســرخ» اگــر چه در کشــورى فرضى بــا پرچمــى ســاختگى رخ مى دهد امــا فیلم

 در پایان خاطرنشــان مى کند «بر اســاس رویدادهاى واقعى» ســاخته شــده اســت. این فیلــم بر پایه 
ماجراى تخلیه 600 شــهروند چینــى و 225 تبعه خارجى از بنــدرى در جنوب یمن در آغــاز جنگ داخلى 
سال 2015 اســتوار اســت. شــاید نام کشــور فرضى (Yewaire) هم از ترکیب دو کلمه یمن و جنگ 

(Yemen War)  ساخته شده باشد.
از نکات جالب توجه در فیلم «عملیات دریاى سرخ»، پرچمى است که براى کشور فرضى یِویر طراحى کرده اند، 
اگرچه جغرافیا و فرهنگ این کشــور ساختگى به کشــورهاى عربى تعلق دارد، اما پرچم آن تلفیقى از پرچم 
کشورهاى پان عربیسم و ایران به اضافه رنگ زرد است که البته مشخص نیست آیا هدفى پشت این طراحى 

بوده یا خیر؟

افشاى نام اختصارى دو مجرى درگیر در پرونده تخلفات 

مؤسسه مالى-اعتبارى ثامن الحجج(ع) زودتر از حد تصور 

پرســش ها را روانه احســان علیخانى و مهران مدیرى، 

یان «ماه عسل» و «دورهمى» کرد. علیخانى سعى 
مجر

کرد با حضور در رسانه ملى درباره این ماجرا توضیح دهد اما 

توضیحات او فقط حجم پرسش ها را بیشتر کرد و مهران 

مدیرى هم که اصًال هیچ واکنشى به ماجرا نشان نداد. این 

در حالى است که محمد احســانى، مدیر شبکه «نسیم» 

که مدیرى برنامه «دورهمــى» را براى آن اجرا مى کرده 

کوشیده است در گفتگویى پر و پیمان براى مدیرى سنگ 
تمام بگذارد و به حمایت از او بپردازد.

به گزارش «سینما روزان»، احســانى که در زمان رئیس 

معزول سینما معاون نظارت و ارزشیابى بود، درباره مباحث 

مالى و پول هاى دریافتى که در مــورد برخى از برنامه ها 

و مجریــان شــبکه هاى تلویزیون به خصــوص مهران 

مدیرى و برنامه «دورهمى» شبکه نســیم وجود دارد به 

روزنامه «جــوان» گفت: به نظر بنــده مدیرى را بى دلیل 

زدند چراکه این فرد یک وامى را از بانک یا مؤسسه مالى به 

منظور برطرف کردن مشکالتى که در حوزه فعالیت هاى 

هنرى اش [مثل ساخت و تولید سریال هاى شبکه نمایش 

گى و...] ایجاد شــده بود، گرفتــه و االن هم در حال 
خان

پرداخت اقساط آن است... بر اســاس اطالعاتى که بنده 

نوان مدیر شبکه نسیم دارم باید به مخاطبان محترم 
به ع

عرض کنم که اوًال موضوع گرفتن وام و پرداخت اقســاط 

آن مربوط به چند سال قبل و پیش از تولید و ساخت برنامه 

پرمخاطب «دورهمى» شبکه نسیم بوده است. نکته دوم 

اینکه گمان مى کنم مهران مدیرى با همین وام آثارى مثل 

«قهوه تلخ» را براى انتشار در شبکه نمایش خانگى ساخته 

است. اینجا الزم است عرض کنم که در مورد اسپانسرى 

اول مارکت، خود بنده با آنها صحبت کرده ام و مى دانم که 

بر اساس قرارداد تسویه کامل انجام و چک آخرین قسط 
آن هم صادر شده است. 

مدیر شبکه نسیم پشت مجرى شبکه اش درآمد

مهران مدیرى با
 وام ثامن الحجج 

«قهوه تلخ» را ساخت!

در تلویزیــون نــدارم. تلویزیون کار  انگیــزه اى بــراى
در تبد هم بدحســاب اســت و از طرفىهم نظارتــى و
وجود نــدارد و تا وقتى کار من را تســویه نکند  اجرا

نمى نویسم.
نویســنده «پایتخــت» همچنیــن با اشــاره

ن افشاى
مؤسسه
پرســش
مجریان
با حض کرد
توضیحات
مدیرى هم
در حالى اس
که مدیرى
کوشیده اس
تمام بگذارد
به گزارش«
معزول سینم
ه مالى و پول
و مجریــان
مدیرى و برنا

نگذاشتند 
«شب هاى برره2» 
ساخته شود

ل ها 
ر این

ـنده 
یمى
گران
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ما 
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که گروه گرانقیمتى مثــل مدیرى را حمایت کند و اینکه آیا اسپانســرها
 حاضرند در ســریال ســرمایه گــذارى کنند. بــه هر حال بــراى کار 
درجه یک باید آدم هــاى درجه یک دور هم جمع شــوند که بودجه اش 

گران است.

این پرچم متعلق به کدام کشور است؟!

محمدرضا گلزار از این هفته جایزه مى دهد

 نیما شعبان نژاد در اینستاپستش نوشت: «خوشحالم بعد از چند وقت دوباره مهمون خونه هاتون بودم و امیدوارم 
تونسته باشم براى دقایقى خوشحالتون کنم. 

 خیلى از شماها تو این چند وقت مى گفتین 
چرا نیستم و یا چرا کمتر هستم که یک 
دلیلش مربوط مى شــه به تعهداتم 
نسبت به پروژه هاى دیگه که کم و 
بیش در جریانش هستین، دو اینکه به 

نظرم هر بازیگرى باید بتونه خودشو به 
چالش بِِکشه، در غیر این صورت 

مثل آب راکد شروع به تحلیل 
رفتن مــى کنــه، خیلى 
وقت هــا بازیگــر نباید 
تحــت تأثیر خواســته 
مردم و دلگرِم اســتقبال

 نقش هایى که پررنگ ترن 
در ذهن مردم، قــرار بگیره؛ 

چون دیگه در اون صورت در 
خلق کردن مجدد به مشــکل 

خواهد خورد و بازیگر دچار تکرار 
مى شه و کم کم منقضى.»

داریوش اسدزاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، در گفتگویى از خاطراتش از هنرمندان دیگر از جمله خسرو 
شکیبایى گفت.

بازیگر سریال «خانه سبز» با بیان خاطره اى از خسرو شکیبایى در این سریال گفت: سر صحنه «خانه 
سبز»، خسرو شکیبایى همیشه یک ساعت دیرتر از دیگران مى رسید، یک روز آقاى بیرنگ به من گفت 
خسرو شکیبایى تو را در کسوت استادى مى شناسد، تو به او بگو که به موقع سر صحنه حاضر شود. من 
به خسرو شکیبایى گفتم اگر قرار است دیرتر برسى به من هم بگو که همان زمان بیایم. از روز بعد خسرو 
شکیبایى به موقع سر صحنه حاضر شد اما این اتفاق چند روز بیشتر طول نکشید و از روز چهارم دوباره با 

تأخیر در سر صحنه حاضر شد و مى گفت چون دیر مى خوابم، نمى توانم زود برسم. 

خوشحالى «نیما» از حضور دوباره اش
 در «خندوانه»

وشحالتون کنم. 
قت مى گفتین 

تم که یک 
 تعهداتم 
که کم و 
و اینکه به 
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خاطره جالب داریوش اسدزاده از خسرو شکیبایى

 همه ما با فیلم «جومانجى» خاطره داریم؛ همان بازى 
تخته اى که دو نوجوان را گرفتار دنیــاى راز آلود خود
 مى کند. خیلى از دوستداران فیلم سینمایى «جومانجى» 
پس از گذشت20 سال با شنیدن ساخته شدن دنباله اى بر 
این فیلم مطمئناً هیجان زده شده  اند. بااینکه مى دانند نباید 
توقع تکرار آن را داشته باشند اما لبریز از شوق  بودند تا 
بدانند قصه  زیباى «جومانجى» چگونه ادامه پیدا مى کند. 
«جومانجى» اصلى، فیلمى بود که همه آن را از صمیم دل 
دوست داشتند. در آن سال ها از تلویزیون کشور خودمان 
هم پخش شد و آنچنان به مذاق مردم خوش آمد که تا 
چندین سال انتخاب اول مدیران تلویزیون براى فیلم 

سینمایى روزهاى تعطیل بود.  
اما کمپانى سازنده این فیلم دو سال پیش تصمیم گرفت 
داستان دیگرى با محوریت جعبه بازى شوم و پر دردسر 
«جومانجى» بسازد و این بار نامش شد «جومانجى: به 
جنگل خوش آمدید» به کارگردانى «جیک کاسدان». 
فیلم اول «جومانجى» عالوه بر داشتن مراحلى جذاب 
و پر مخاطره، فضایى تاریــک و اندکى پر تنش خلق 
مى کرد تا مخاطب با استرس تا پایان همراه فیلم باشد. 
اما «جومانجى: به جنگل خوش آمدید» کامًال در لحن 
و بیان، فیلم دیگرى است و جز واژه «جومانجى» شاید 
کمترین شباهت ها میان فیلم اول و این فیلم باشد. کل 
فیلم اکشنى سرگرم کننده اى است که لحن آن مدام 
بر شــوخى ها و کمدى هاى لحظه اى بنا شده است. 
وقتى فیلم جدید را با آن مقایســه مى کنیم نتیجه اش 
جز شکستى بزرگ براى «جومانجى: به جنگل خوش 
آمدید» نیست.  هرچند فروش کلى آن 550 میلیون دالر 
بوده است اما بسیارى از این فروش 550 میلیون دالرى 
مدیون همان کلمه «جومانجى» است و تماشاچیانى که 
به هواى دیدن یک داستان جذاب دیگر از بازى عجیب 

«جومانجى» وارد سینما شده اند. البته حضور «دواین 
جانسون» هم در فروش فیلم بى تأثیر نبود. به هر حال 
او حاال در صدر فهرست پولسازترین بازیگران هالیوود 
قرار دارد و مردم همچنان براى دیدن دواین جانســون 

عضالنى و خنگ و بامزه به سینما مى روند. 
اما حاال ســازندگان این فیلم باز اقدام به ساخت نسخه 
بعدى ایــن فیلم کرده انــد. البته این نســخه از فیلم 
«جومانجى» با نام «جومانجى 2» به بازسازى نسخه 
اول پرداخته و دواین جانسون، بازیگر معروف سینماى 
هالیوود با لقب «راك» بــه جاى «رابین ویلیامز» فقید 
به ایفاى نقش خواهد پرداخــت. رابین ویلیامز، بازیگر 
«جومانجى» که با حضور در این فیلم محبوبیت فراوانى 

پیدا کرده بود بر اثر افسردگى دست به خودکشى زد.
 پیش تولید فیلم سینمایى «جومانجى 2» هم اکنون آغاز 
شده و بر اساس آخرین گزارشات فیلمبردارى اثر اوایل 

پاییز آغاز خواهد شد.   
باید منتظر ماند و دید طرفداران پروپاقرص «جومانجى» 
بعد از تماشاى «جومانجى2» راضى سالن سینما را  ترك 

مى کنند یا نه؟ 

«جومانجى» این بار طرفدارانش را راضى مى کند؟
محیا حمزه

(ع)
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نصف جهان  هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر هر چه گل کم داشت 
اما به جاى آن تا دلتان بخواهد پر از سنگ بود. در این گزارش دو نگاه 

متفاوت به هفته سوم رقابت هاى لیگ برتر داریم.
در مجموع دیدارهاى هفته ســوم لیگ هجدهم تنها هشــت گل به 
ثمر رسید تا آمارى ناامیدکننده  را در گلزنى شاهد باشیم. در این هفته 
تنها تیم هاى اســتقالل و پدیده مقابل حریفان خود به برترى رسیدند 
و شش بازى با نتیجه مساوى به پایان رسید که از این تعداد چهار بازى 
با تساوى بدون گل همراه بود. در مجموع دیدارهاى هفته سوم لیگ 
هجدهم تنها هشت گل به ثمر رسید تا معدل یک گل براى هر بازى 

را شاهد باشیم.
هفته بیست و چهارم لیگ یازدهم که با حضور 18 تیم برگزار مى شد 
با هشت گل به پایان رســید تا شــاهد کم گل ترین هفته تاریخ لیگ 
برتر باشــیم. در هفته ســوم لیگ هجدهم نیز تنها هشت گل از خط 
دروازه ها عبور کرد تا معدل یک گل براى هر بازى را شاهد باشیم. در 
این هفته چهار دیدار با تســاوى بدون گل به پایان رسید، دو بازى با 
تساوى یک بر یک همراه شد، پدیده با یک گل صنعت نفت را شکست 
داد و در پر گل ترین بازى هفته نیز استقالل با سه گل تراکتورسازى 

تبریز را شکست داد.
در دیدارهاى این هفته داوران دو پنالتى به ســود تیم هاى نســاجى 
و ســپیدرود اعالم کردند که هر دو ضربه در نیمــه اول تبدیل به گل 
شد. محمد عباس زاده در دیدار با پارس جنوبى جم با ضربه پاى چپ 
ضربه اش را به گل تبدیل کرد و حسین ابراهیمى هافبک سپیدرود با 

ضربه پاى راست «دخسوس» را مغلوب کرد.
على عبدا... زاده در دیدار تراکتورســازى با اســتقالل دروازه محسن 
فروزان را باز کرد تا تنها گل به خودى هفته را به نام خودش ثبت کند. 

اما همانگونه که گفتیم، هر آنقدر که در این هفته از گل خبرى نبود، اما 
جشنواره پرتاب سنگ در دو بازى این هفته حسابى داغ بود تا این هفته 
از رقابت ها را هفته «گل سنگ» بنامیم. گل سنگ هایى که در دیدار 
پرسپولیس-استقالل خوزستان و  اســتقالل تهران- تراکتور سازى 
بسیارى را روانه بیمارستان کرد. در تصاویرى که در خبرگزارى ها منتشر 
شد، در ورزشگاه آزادى تماشاگران از پایه هاى بتنى سکوها که داراى 

خوردگى است اســتفاده مى کنند یا اینکه از کنار صندلى ها که محل 
نصبشان است، سنگ مورد نیاز را به دست مى آورند. اما تصاویر از دیگر 
ورزشگاه ها نشان مى دهد بخش عمده اى از سنگ ها، مربوط به سازه 

ورزشگاه نیست و از محلى دیگر به ورزشگاه مى آید.
سایت «آى اســپورت» در مورد اتفاقات اهواز نوشت: بازى استقالل 

خوزستان و پرســپولیس هیچ نکته فنى نداشــت چون تماشاگران 
اهوازى که هفته گذشته اصًال میزبانى خوبى از پرسپولیسى ها در 

ورزشگاه آزادى ندیدند، بازى پنج شنبه شب را بهترین فرصت 
براى انتقام گیرى دانستند و کارى کردند که به قول «برانکو 
ایوانکوویچ»، پرسپولیس در نیمه اول دفاع راست و در نیمه 
دوم دفاع چپ نداشت چرا که سکوهاى روبه روى جایگاه به 

هیچ سرخپوشى که سمتشان مى آمد با سنگ رحم نمى کردند!
 همچنین به عقیده «ورزش سه»، دقت در عکس هاى ورزشگاه 

غدیر اهواز این موضوع را به روشنى نشان مى دهد و مشخص نیست 
هواداران چطور مى توانند این میزان سنگ را به داخل ورزشگاه ببرند!

در ورزشگاهى مثل یادگار امام(ره)  تبریز  هم همچون استادیوم آزادى 
مى شود سنگ را از خود ورزشگاه تأمین کرد اما با این حال راه هاى مختلف 
دیگرى هم هست که مى شود از آن طریق سنگ به داخل ورزشگاه برد. 
برخى از طرفداران تیم ها که براى کارهاى اینچنینى به ورزشگاه مى روند، 
ابتدا خودشان از گیت رد مى شوند و سپس از محلى مخفى از دوستانشان 

که بیرون مانده اند، سنگ ها را تحویل مى گیرند!
 با این حال نمى توان نقش شرکت تجهیز و نگهدارى را در این جریان 
نادیده گرفت چرا که آنها عالوه بــر دقت در موضوعات مختلف باید در 
این باره هم فکرى مى کردند تا تماشاگران نتوانند به سادگى ابزار مورد 
نیاز براى درگیرى را یافت کنند. به عبارتى وظیفه آنها ساخت، بازسازى 
یا نگهدارى از ورزشگاه هاست و باید به شــکلى این کار را انجام دهند 
که سازه ورزشگاه، به آســانى تخریب نشود و به شکلى آسیب نبیند که 
هواداران بتوانند از سنگ هاى ایجاد شده استفاده کنند. همچنین وضعیت 
گیت بندى بعضى از ورزشگاه ها نیز به شکلى است که مى توان پس از 
ورود به ورزشــگاه و با هماهنگى هاى ساده، نه تنها سنگ بلکه هر نیاز 

دیگرى را تأمین کرد.

 به هر حال هفته سوم که با اتفاقات ورزشگاه اهواز آغاز عجیبى داشت، 
با رخدادهاى ورزشگاه آزادى به طور فاجعه انگیز به پایان رسید و 
تصاویر ثبت شده عکاسان نشــان مى دهد ورزشگاه آزادى چه 
شب عجیب و غریبى را پشت سر گذاشت. به نظر مى رسید براى 

یکسرى از طرفداران استقالل و تراکتورسازى دیدن بازى تیم هاى 
محبوبشان اصًال اهمیتى نداشت و این دسته از افراد که گویا زیاد فیلم 
مى بینند! علیرغم حضور نیروهاى یگان ویژه در فاصله بین آنها، مدام 
با پرتاب سنگ به سمت یکدیگر باعث شــدند که سایر تماشاگران، به 
جز بازى سوژه دیگرى هم براى تماشا داشته باشند. طبیعتاً هر دو طرف 
درگیرى هم مدعى هستند که استارت جنگ را طرف مقابل زده اما هر چه 
بود در هفته سوم بخشى از سکوهاى استادیوم غدیر و آزادى هیچ فرقى 

با میدان جنگ نداشت.

«گل سنگ» در هفته اى گیج و منگ!

 محســن فروزان، زمانى که مقابل اســتقالل 
قرار مى گیرد بین هواداران این تیم محبوب تر 
است نســبت به فصلى که دروازه بان استقالل 
بود. محسن فروزان تا به حال 9 مرتبه در لیگ 
برتر دروازه باِن حریف استقالل بود که در هفت 
مسابقه، تیِم فروزان بازنده بود. اتفاقى که جمعه 
شب هم تکرار شد. استقالل براى کسب اولین 
برد فصل، تا هفته سوم و مسابقه با تراکتورسازى 
صبر کرد. تا اینکه با زدن سه گل، شب شیرینى را 
براى هوادارانش ثبت کرد. گل اول این مسابقه 
را على عبدا... زاده مدافع تراکتورسازى به اشتباه 
وارد دروازه فروزان کرد. گل دوم روى دفع ناقص 
محمد اهل شاخه به ثمر رســید و سومین گل 
اســتقالل هم محصول لو دادن توپ شجاعى 
بود. فروزان هر چند که روى هیچکدام از ســه 
گل تقصیرى نداشــت ولى باز هــم پرگل به 
اســتقالل باخت. آخرین تقابل اســتقالل و 

فروزان به مسابقه برگشــت تیم جم با آبى ها 
در فصل قبل برمى گردد که محسن دروازه بان 
جمى ها بــود. دیدارى که اســتقالل چهار بار 

دروازه  پارس جنوبى جم را باز کرد. یعنى در دو 
تقابل اخیر استقالل و فروزان، استقالل هفت 

گل به فروزان زده است.
پیش از آن هم شــرایط براى محسن فروزان 
بهتر از این نبود. به جز بــرد در دیدار دور رفت 
فصل قبل که اســتقالل با منصوریان در جم از 
پارس جنوبى شکســت خورد، فروزان هیچ برد 
دیگرى مقابل استقالل ندارد. در لیگ یازدهم 
که فروزان دروازه بان تراکتورسازى بود و براى 
نخستین بار مقابل استقالل بازى کرد، تراکتور 
2 بر صفر شکســت خورد. لیگ ســیزدهم در 

گســترش فوالد حضور داشت 
و یک شکســت 2 بر یک و 
یک تســاوى بدون 
گل حاصل تقابل 

فروزان مقابل 

اســتقالل بود. در نیم فصل نخســت 
لیگ پانزدهم سیاه جامگان هم با حضور 

فروزان 2 بر یک مغلوب اســتقالل شــد. 
فروزان براى نیم فصل دوم راهى راه آهن شد و 
این تیم هم مقابل استقالل شکست خورد. تقابل 
بعدى این دروازه بان و استقالل به بازى برگشت 
لیگ شانزدهم برمى گردد؛ صباى قم که فروزان 
را درون دروازه داشت با دو گل مغلوب استقالل 
شــد. بعد از آن ماجرا به لیگ هــاى  هفدهم و 
هجدهم مى رســد که در ابتداى مطلب شرح 

دادیم. در نتیجه فروزان در 9 مسابقه اى که 
مقابل استقالل قرار گرفت، 16 گل 

خورد، هفت بار باخت و فقط دو 
کلین شیت کرد.
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دروازه  پارس جنوبى جم را باز کرد. یعنى در دو
تقابل اخیر استقالل و فروزان، استقالل هفت 

گل به فروزان زده است.
پیش از آن هم شــرایط براى محسن فروزان 
بهتر از این نبود. به جز بــرد در دیدار دور رفت 
فصل قبل که اســتقالل با منصوریان در جم از 
پارس جنوبى شکســت خورد، فروزان هیچ برد 
استقالل ندارد. در لیگ یازدهم دیگرى مقابل

که فروزان دروازه بان تراکتورسازى بود و براى 
تراکتور نخستین بار مقابل استقالل بازى کرد،

2 بر صفر شکســت خورد. لیگســیزدهم در 
گســترش فوالد حضور داشت 

2و یک شکســت 2 بر یک و
یک تســاوى بدون 
گل حاصل تقابل

فروزان مقابل 

اســتقالل بود. در نیم فصل نخســت 
لیگ پانزدهم سیاه جامگان هم با حضور 

2فروزان 2 بر یک مغلوب اســتقالل شــد.
فروزان براى نیم فصل دوم راهى راه آهن شد و 
این تیم هم مقابل استقالل شکست خورد. تقابل 
بعدى این دروازه بان و استقالل به بازى برگشت 
لیگ شانزدهم برمى گردد؛ صباى قم که فروزان 
را درون دروازه داشت با دوگل مغلوب استقالل

شــد. بعد از آن ماجرا به لیگ هــاى  هفدهم و 
هجدهم مىرســد که در ابتداى مطلب شرح

9دادیم. در نتیجه فروزان در 9 مسابقه اى که 
6مقابل استقالل قرار گرفت، 16 گل 

خورد، هفت بار باخت و فقط دو 
کلین شیت کرد.

دوستى او و آبى ها حاال کامالً دو طرفه است!

عشق است فروزان!

نصف جهان  شاگردان امیرقلعه نویى در شرایطى به مصاف 
تیم فوتبال پیکان رفته بودند که کسب پیروزى پر گل برابر 
ســپیدرود، هواداران این تیم را امیدوار به کســب دومین 
پیروزى تیم در رقابت هاى لیگ هجدهم کرده بود، اما 90 

دقیقه تالش بازیکنان سپاهان بى نتیجه باقى ماند.
 طالیى پوشان در دیدار اول فصل هم مقابل صنعت نفت با 
تساوى بدون گل زمین مسابقه را ترك کرده بودند و امیدوار 
بودند در ســومین دیدار خود که با حضــور 15 هزار نفرى 
هواداران همراه شده بود، با دست پر از زمین مسابقه خارج 
شوند که البته در رسیدن به این هدف ناموفق عمل کردند و 
حاال باید چشم به هفته چهارم داشته باشند که مى تواند اولین 
پیروزى آنها در اصفهان و در ورزشگاه فوالدشهر رقم بخورد، 
اما چیزى که در حال حاضر نه امیرقلعه نویى، نه بازیکنان و نه 
هواداران سپاهان از آن رضایت ندارند، عدم گلزنى این تیم 

در دومین دیدار متوالى در نقش جهان است.

سپاهان و پیکان در شرایطى برابر هم صف آرایى کرده بودند 
که پیروزى هر یک از آنها مى توانست حکم به صدرنشینى 
آنها در پایان هفته سوم رقابت ها بدهد ولى تساوى بدون 
گل در دیدارى کــه موقعیت هاى زیادى را در آن شــاهد 
بودیم سبب شد تا شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» همچنان 
صدرنشین باقى بمانند. این تساوى در واقع دومین تساوى 
بدون گل شاگردان امیرقلعه نویى در ورزشگاه نقش جهان 
بود که البته در مقابل پیکان برخالف دیدار اول،15 هزار نفر 

از نزدیک شاهد آن بودند.
تیمى که از سوى خودروسازان ایرانى ساپورت مى شود در 
این دیدار براى قلعه نویى حسابى دردسر ساز بود تا سپاهان 
در این دیدار 2 امتیاز حساس را از دست بدهد و حاال براى 
رضایت هوادارانش که در حســرت دیــدن گل در نقش 
جهان بودند، مى خواهد هر طور شده دربى اصفهان را فتح 

کند.

نصف جهــان   هر دو تیــم اصفهانى با تســاوى در برابر 
رقبایشان در هفته سوم، راهى شهرآورد براى هفته چهارم 

مى شوند.
ذوب آهنى ها در هفته سوم  مهمان سایپا بودند. در ابتداى 
این دیدار شاگردان دایى با توجه به شرایط میزبانى با تسلط 
بر توپ و میدان توانستند روى دروازه ذوب آهن خطرساز 
ظاهر شــوند اما درخشش رشــید مظاهرى آنها را ناکام 
گذاشــت. اما بازیکنان ذوب آهن از اواسط نیمه نخست 
توانستند نبض بازى را در اختیار بگیرند و با دو شوت متوالى 

مسلمان شاگردان دایى را مجبور به عقب نشینى کنند.

با شــروع نیمه دوم باز هم ذوب آهن بازى خود را به سایپا 
دیکته کرد اما توپ شــاگردان نمازى زاده راهى به دروازه 
سایپا نداشــت، هرچند در ده دقیقه پایانى بازیکنان سایپا 
موفق به حضور در محوطه جریمه ذوب آهن شــدند اما 
هوشیارى دفاع و دروازه بان این تیم اجازه باز شدن دروازه 
را به نارنجى پوشان نداد تا این مسابقه با تساوى بدون گل 

به پایان برسد.
حاال،  هم ســپاهان و هم ذوب آهن با یک وجه اشتراك 
آن هم تساوى در هفته ســوم، در هفته چهارم با یکدیگر 

مبارزه مى کنند.

 هزاران هوادار طالیى در حسرت گل

دردسر 
خودروى ایرانى براى 

سپاهانى ها!

ذوب آهن با مساوى راهى دربى شد
نصف جهان  در شــرایطى که «مامه بابا تیام»، مهاجم سنگالى فصل 

گذشته استقالل با عقد قراردادى به تیم عجمان پیوسته، اکانت 
رسمى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا توییتى درباره او منتشر 

کرده که عجیب به نظر مى رسد.
در این توییت ضمن نمایش گل هاى تیام در لیگ قهرمانان، 
از او به عنوان یکى از مدعیان آقاى گلى این تورنمنت یاد 
شده و در پایان این سئوال مطرح شده که آیا تیام مى تواند 

این رقابت ها را با کسب عنوان آقاى گلى به پایان برساند یا 
خیر؟

از مذاکره با تیام با وجود مخالفت هاى باشــگاه استقالل، به ایران بازنگشت و پس 
باشگاه عجمان، با این تیم قرارداد امضا کرد. با توجه به عدم حضور عجمان در لیگ قهرمانان، انتشار این 
توییت عجیب به نظر مى رسد. این در حالى است که تا همینجا هم «یوسف العربى» و «بغداد بونجاح» 
با 9 گل زده، بهترین گلزنان رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا هستند و تیام هفت گله عمًال شانسى براى 

کسب عنوان بهترین گلزن تورنمنت ندارد. 

نصف جهان   تراکتورسازى در 
اولین بازى اش با حضور اشــکان 
دژآگه و مســعود شجاعى شکست 
سنگینى از استقالل خورد تا تیم تقریبًا 
پرستاره تبریزى بعد از گذشت سه هفته 
از لیگ هنوز نتوانسته باشد بردى کسب 
کند. این موضوع باعث شــده تا خیلى ها 
نگران تکرار سرنوشت استیل آذین براى 
تیم پرطرفدار تبریزى باشند. اگر خاطرتان 
باشد حسین هدایتى، بازیکنانى م ثل مهدوى 
کیا و کریمى و کعبى و زندى و شــاپوزاده و 
کلى بازیکن سرشناس دیگر را به تیمش 
آورد اما استیل آذین به دلیل نداشتن 
مدافعان خوب، به عنــوان بدترین 
خط دفاعى لیگ به دسته پایین تر 
سقوط کرد. تراکتورسازى هم 
اگر چه مهره هاى هجومى 
بســیار خوبى دارد اما خط 
دفاعى این تیــم به قدرت 
هافبک هــا و مهاجمانش 
نیست و قطعًا «جان توشاك» متوجه این قضیه شده 
و بهتر است هر چه زودتر فکرى به حال تقویت خط 
دفاعى تیمش بکند چون در غیر این صورت احتمال 
تکرار ماجراى استیل آذین براى تراکتورسازى وجود 

دارد.

توییت خنده دار لیگ قهرمانان!

«توشاك»!پتک استیل بر سر 

کسب عنوان بهترین گلزن تورنمنت ندارد. 

نصف جهان  تراکتورسازىد
اولینبازى اشبا حضور اشــکان
دژآگه و مســعود شجاعى شکست
سنگینى از استقالل خورد تا تیم تقری
پرستاره تبریزى بعد از گذشت سه هفت
لیگ هنوز نتوانسته باشد بردىکسب از
کند. این موضوع باعث شــده تا خیلىه
استیل آذین براى نگران تکرار سرنوشت
تیم پرطرفدار تبریزى باشند. اگر خاطرتان
باشد حسین هدایتى، بازیکنانى م ثل مهدوى
کیا و کریمى و کعبى و زندى و شــاپوزاده

به تیمش کلى بازیکن سرشناسدیگر را
آورد اما استیل آذین به دلیل نداشتن
مدافعان خوب، به عنــوان بدترین
خط دفاعى لیگ به دسته پایینت
سقوط کرد. تراکتورسازى ه

اگر چه مهره هاى هجومى
بســیار خوبى دارد اما خط
دفاعى این تیــم به قدرت
هافبک هــا و مهاجمانش
نیست و قطعًا «جان توشاك» متوجه این قضیه شد
و بهتر است هر چه زودتر فکرى به حال تقویت خط
دفاعى تیمش بکند چون در غیر این صورت احتمال
ماجراى استیل آذین براى تراکتورسازى وجو تکرار

دارد.

«توشاك»!پتک استیل بر سر
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شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدمحسن کالهدوز به نشانى اصفهان خ طیب ساختمان 
 رنگارنگ طبقه ســوم وکیل: نجمه شانه به نشانى اصفهان خ نشــاط حدفاصل چهارراه نقاشى و 
هشت بهشت مجتمع ادارى نقش جهان طبقه 2 واحد 6 خوانده: سیدمحمدحسن مویدى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه 25/000/000 ریال طبق رسید عادى به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى محمدمحسن کالهدوز با وکالت خانم نجمه شانه به طرفیت آقاى سیدمحمدحسن مویدى 
به خواسته مطالبه 25/000/000 ریال طبق رسید عادى مورخ 96/6/24 به انضمام مطلق خسارات 
قانونى. با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکى که مؤید برائت ذمه خویش 
(خود) نسبت به دعوى خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت دانسته داده و با 
استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/602/500 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/12/21) لغایت 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص قرار تأمین 
خواسته با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالى شورا با استناد به تبصره بند ماده 108 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد تأمین خواسته صادر مى گردد. م الف: 216967 شعبه 33 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/480
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالســه 963912 ج/3 له خانم مهرزاد موســوى با وکالت آقاى جالل چنــور و علیه 1. فاطمه 
چوبچینى فروش 2. گیتا مســتطاب زاده مبنى بر فروش پالك ثبتى 9258/1519 بخش 5 ثبت 
اصفهان بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/6/17 ســاعت 
11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت 
شش دانگ ملکى طرفین با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین میباشد توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى 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 تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: محل وقوع 
ملک به نشانى اصفهان،  خیابان جى، کوچه شــهید مثقالى، بن بست اردیبهشت، پالك 106 و به 
شماره هاى کدپستى 36781- 81569 و 36783- 81569 و مشخصات ملک شماره پالك ثبتى 
15190/9258 بخش پنج و میزان مالکیت (چهار و نیم دانگ خانم فاطمه چوب چینى فروش، نیم 
دانگ گیتا مستطاب زاده و یک دانگ خانم مهرزاد موســوى) بازدید، معاینه بعمل آورده، اسناد و 
مدارك ابرازى مالحظه و با محل تطبیق که نتیجه بررســى ها بشرح ذیل اعالم مى گردد. محل 
مورد بازدید یک باب خانه مســکونى داراى 460 مترمربع عرصه و حدود 410 مترمربع اعیانى در 
زیرزمین و طبقه همکف، اسکلت ساختمان دیوار باربر، پوشــش سقف ها تیرآهن و طاق ضربى، 
کف موزاییک، سقف و بدنه گچ و رنگ، درب و پنجره هاى خارجى پروفیل فلزى، دربهاى داخلى 
چوبى، داراى سرویس، حمام، آشپزخانه، کف ســرامیک و بدنه کاشى و کابینت آشپزخانه فلزى، 
نماى خارجى ساختمان سنگ مرمر، در قسمت حیاط کف موزاییک و بدنه سنگ، سیستم سرمایش 
موتورخانه و شــوفاژ و رادیاتور و در بعضى قسمتها بخارى گازى، اشــتراکات برق سه فاز، داراى 
آب، فاضالب، گاز و قدمت ساختمان حدود 40 سال مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد 
فوق االشاره، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیانى، اشــتراکات و متعلقات و کلیه عوامل موثر 
در ارزیابى قیمت ششدانگ عرصه و اعیانى به عدد به مبلغ 16/560/000/000 ریال و به حروف 
(شانزده میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال) معادل یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان 
ارزیابى و اعالم مى گردد. مطابق استعالم شده خانم فاطمه چوب چینى فروش 1/5 دانگ و گیتا 
مستطاب زاده نیم دانگ و فاطمه چوب چینى فروش سه دانگ با 1/5 دانگ قبلى جمعا 4/5 دانگ و 
مهرزاد موسوى مقدار یک دانگ مالک بوده و ملک در رهن بانک ملى مى باشد که پس از فروش 
باید مطالبات بانک پرداخت شــود و وفق ماده 10 آیین نامه فروش وجوه حاصل از فروش پس از 
کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 208772 

مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اصفهان /5/490
مزایده

شــعبه اول اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده کالسه ى 299/96 
ش/ یک/ا/ا/م/ش و 1075/96 ش/یک/ا/ا/م/ش له آقاى محســن کاویان نســب و علیه آقاى 
مهدى نظریان نشــانى، اصفهان، خیابان سجاد نرسیده به گلســتان شهدا بن بست سجاد پالك 
37 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در پرونده کالســه ى 299/96 ش/یک/ا/ا/م/ش مبلغ 
215/564/032 ریال و پرونده کالسه ى 1075/96 ش/یک/ا/م/ ش 255/405/488 ریال جمعًا 
به مبلغ 470/969/520 ریال مى باشد اموال توقیفى و مورد مزایده محکوم علیه یک دانگ از 6 
دانگ یکباب منزل مســکونى یک طبقه واقع در اصفهان انتهاى سجاد نرسیده به گلستان شهدا، 
داخل شرق میدان سردار حسن قاضى، کوچه جنب ایســتگاه تقلیل فشار اداره ى گاز بنام کوچه 
سجاد (شماره ى 42)- داخل بن بست اول ســمت چپ پالك 37 بازدید و معاینه فنى و بررسى 
به عمل آورده، که یک دانگ مشــاع از شــش دانگ پالك مورد بازدید به موجب نامه شماره ى 
139505802024001486 مورخ 1326/5/27 حوزه ثبت جنوب اصفهان داراى پالك ثبتى 4757 
فرعى از 5000 اصلى به مساحت عرصه 118/5 مترمربع مورد ثبت در صفحه 226 دفتر 542 دفاتر 
بخش 5 تحت شــماره ى 98242 بنام آقاى مهدى نظریان مى باشد و سند چاپى اصلى به شماره 
ى 333893 براى آن صادر شده است. موردنظر ســاختمانى با قدمت حدود 40 ساله مى باشد که 
داراى اسکلت دیوار آجرى که قسمتى از سقف با تیر چوبى و قسمتى با تیر آهنى و آجر پوشانده شده 
است و مساحت اعیانى آن 103 مترمربع مى باشد که با توجه به مجاورین حدود 5 متر عقب نشینى 
دارد، لکن با این وجود پالك ماشین رو نمى باشد. (کوچه حداکثر 3 متر عرض پیدا مى کند). نماى 
داخل کوچه قسمتى از اطرف درب از سرامیک و همچنین باالى درب در عرض 5  متر نیز سرامیک 
مى باشد. درب ورودى اصلى پروفیل آهنى، دربهاى داخلى پروفیل آهنى نقاشى شده و فقط یک 
درب داخلى چوبى مى باشد، بدنه ى داخلى قســمتى کاغذ دیوارى، پالك داراى آشپزخانه با بدنه 
کاشى و نقاشى و داراى کابینت فلزى (زمینى و دیوارى) بانضمام آبگرمکن مخزنى، پالك داراى 
حمام و توالت تو در تو با بدنه ى کاشى و سرامیک. پالك داراى برق تکفاز و آب و فاضالب و گاز 
روشن است. لذا با توجه به شرح مراتب فوق ارزش شــش دانگ پالك مورد مرقوم بانضمام کلیه 
متعلقات نامبرده با توجه به موقعیت و میزان عرصه و اعیان و مصالح مصرفى در ساخت ساختمان 
و شرایط روز بازار و کلیه عوامل مؤثر در تعیین قیمت جمعًا معادل 2/626/500/000 ریال اعالم، 
در نتیجه ارزش یک دانگ مشــاع از شــش دانگ کل ملک مورد مزایده معادل 437/750/000 
ریال (چهارصد و سى و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) که براساس گزارش حوزه ثبت 
جنوب اصفهان متعلق به آقاى مهدى نظریان مى باشد. که طبق نظریه کارشناسى ارزیابى گردیده 
است و مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است. که در نظر دارد جلسه ى مزایده اى 
مورخ 97/6/11 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف واقع در خیابان 
آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان برگزار نماید، 
طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با پرداخت 10 درصد از قیمت پایه به شماره حساب 
2171350205001 نزد بانک ملى و ارائه فیش آن به این اجرا حداقل 5 روز قبل از مزایده از مال 
بازدید نمایند. پیشــنهاددهنده ى باالترین مبلغ برنده مزایده خواهــد بود. م الف: 218193 مدیر 

اجراى احکام شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/491
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حجت سروریان- عماد فراست دادخواستى به خواسته: مطالبه به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 282/97 ش 4ح ثبت و براى 
روز دوشنبه مورخ 97/6/26 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ میگردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 220238 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /5/493
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف استان اصفهان کالسه پرونده: 960771 شــماره دادنامه:960997   مرجع 
رسیدگى: شعبه 22 شــوراى حل اختالف استان اصفهان خواهان: ســعید محمدى جوزدانى به 
نشانى خ آتشگاه-کوى شهید حکمت پالك 112 خواندگان: 1. کمال نصیرى 2. جمال نصیرى 
3. جالل عطارى پیکانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى 
قاضى شورا) درخصوص دادخواست سعید محمدى جوزدانى بطرفیت 1. کمال نصیرى 2. جمال 
نصیرى 3. جالل عطارى پیکانى ، به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره  چک 
بشماره984200-96/07/05 عهده بانک صادرات شــعبه قائمیه به انضمام خسارت دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارت خواهان در جلسه رســیدگى مورخه: 96/11/29 و دفاعیات غیر 
موثر خواندگان در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/11/29 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 
11 قانون شورا هاى حل اختالف و مواد،310،311،313،از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب 
مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک و مواد 198و519و522 از قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس 
شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1/800/000ریال هزینه دادرسى درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهى دراین 
شعبه و پس از آن ظرف مدت 20روز قابل تجدیدنظر خواهى درمحاکم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. 220237/م الف-قاضى شوراى حل اختالف شعبه 22 حوزه قضائى اصفهان/ 5/498
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسن براتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده شش میلیون تومان به طرفیت خوانده امید 
مطلبى  به شوراى حل اختالف شعبه 2حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 387/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/25 ساعت 9:30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 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. 220328/ م الف شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/499
 حصروراثت 

آقاى محســن داورى نجف ابادى داراى شناسنامه شماره 292 به شــرح دادخواست به کالسه 
550/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 

آقاى محمد قلى داورى نجف ابادى بشناسنامه 20326 در تاریخ 97/04/21 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن داورى نجف ابادى 
ش ش 292 ، 2. مرتضى داورى نجف ابادى ش ش 961 ، 3. مطصفى داورى نجف ابادى ش ش 
318، 4. میمنت داورى نجف ابادى ش ش 37 ، (فرزندان متوفى)، 6. طیبه مغزى نجف ابادى ش 
ش 62 ، (همسر متوفى) و 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. 

220347/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/500
 حصروراثت 

آقاى حمید مومنى داراى شناسنامه شماره 1120025011 به شرح دادخواست به کالسه 551/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقاى ایرج 
مومنى بشناسنامه 4 در تاریخ 97/04/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حمید مومنى  ش ش 1120025011 ، 2. مجید مومنى  ش ش 
1120070783 ، 3. وحید مومنى  ش ش 1120104092 ، 4. مریم مومنى  ش ش 1120224462، 
(فرزندان متوفى)، 5. محترم باتوانى ش ش 154 ، (همسر متوفى) 6. پرویز مومنى ش ش60  ، ( 
پدر متوفى) 7. زهرا میر معنانى ش ش 77 ، (مادر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 220401/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/5/501
 حصروراثت 

خانم اعظم عربها نجف ابادى داراى شناسنامه شماره 1921 به شرح دادخواست به کالسه 543/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم زهرا 
کاظمى نجف ابادى بشناسنامه 560 در تاریخ 96/09/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اطهرعربها نجف ابادى ش ش 191 ، 2. مهدى 
عربها نجف ابــادى ش ش 540 ، 3. مرتضى عربها نجف ابــادى ش ش 514 ، 4. روح اله عربها 
نجف ابادى ش ش 37 ، 5. اعظم عربها نجف ابادى ش ش 1921، 6. محمد عربها نجف ابادى ش 
ش4100 ، 7. على عربها نجف ابادى ش ش 4943  (فرزندان متوفى)، و متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 220407/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/502
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ابراهیمى به وکالت مجید محمدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه 
چک به طرفیت خوانده علیرضا منوچهرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 566/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/26 
ساعت 10صبح 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. 220419/ م الف شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/503
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 43/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده محمد رضا بابائى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 515/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/16 ساعت 10:30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا 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 نسبت به دریافت نســخه 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. 220423/ م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/504

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مهدى محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 73/000/000 ریال به 
طرفیت خوانده جعفر امیرى تازه آباد به شــوراى حل اختالف شعبه 2حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 514/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/16 
ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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. 220427/ م الف شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/505
 ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 59/97  دادنامه 97/04/24-474 
مرجع رسیدگى شعبه 4 شــوراى حل اختالف یزدانشهر خواهان: على عســگر قربانى فر نشانى: 
یزدانشهر-خ سوم غربى-پالك 25 خوانده: على اصغر مقیمى نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
استرداد الشه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى واخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواســت آقاى على عسگر قربانى فر به 
طرفیت آقاى على اصغر مقیمى مبنى بر مطالبه اســترداد چکهاى به مبلغ پنجاه میلیون ریال طى 
دو فقره بانک سپه مبلغ 25/000/000 ریال شماره 744901 و یک فقره چک بانک ملت به مبلغ 
25/000/000 ریال به شماره 158/213385/29 مقوم به ده میلیون ریال بدین توضیح که خواهان 
اظهار داشــته اســت که مورخه 96/02/31 مبلغ چکها را پرداخت نموده ام و در حضور دو شاهد 
محکمه پسند و رسید به دست خط خوانده در مورخ:96/05/30 که چکها را مسترد ننموده است و 
در کوتاه ترین زمان آنها را تحویل على عســگر قربانى فر بدهد و خوانده به تعهد خویش مبنى بر 
استرداد الشــه چک مذکور اقدام ننموده و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا 
صادر نشده و ایراد و انکارى به مستندات ارائه شده توســط خواهان به عمل نیاورد، لذا شورا بنا به 
مراتب مصوبه و رسید عارى پیوست دادخواســت که مصون از تعرض باقى مانده است و مستندا 
به ماده 198 از قانون آیین دادرســى مدنى راى بر محکومیت خوانده به عودت و استرداد چک به 
مبلغ 2/500/000 تومان بانک سپه به شماره 744901 و چک دیگر به مبلغ 2/500/000 تومان 
بانک ملت به شــماره 158/213385/29 درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادرهنبت به 
خوانده غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد218043/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 4 حقوقى حوزه 

قضائى یزدانشهر/  5/506
 حصروراثت 

سید حمیدرضا موسوى داراى شناسنامه شــماره 8533 به شرح دادخواست به کالسه 558/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سارا موسوى 
بشناســنامه 6 در تاریخ 97/04/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. احمدرضا موسوى ش ش 32111 ، 2. سید محمدرضا موسوى ش ش 
175 ، 3. مجید موسوى ش ش 14359 ، 4. سید غالم رضا موسوى ش ش 701 ، 5. مریم موسوى 
ش ش 702  6. سید حمیدرضا موسوى ش ش 8533 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 220872/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/5/507
 حصروراثت 

زهرا رستمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 821 به شرح دادخواست به کالسه 536/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبرمیزبانى 
بشناســنامه 655 در تاریخ 93/03/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. ثریا میزبانى ش ش 2299 ، 2. محمدعلى میزبانى ش ش 911 ، 
3. صفورا میزبانى ش ش 7991 ، 4. محمد مهدى میزبانى ش ش 11030 ، 5. ساجده میزبانى ش 
ش 1929 (فرزندان متوفى)، 6. زهرا رستمى نجف آبادى ش ش 821 ، (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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 220937/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/508
 حصروراثت 

مهین قاسمى داراى شناسنامه شماره 67 به شرح دادخواســت به کالسه 386/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على قاسمى بشناسنامه 
3533 در تاریخ 97/03/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. حسن قاســمى فرزند على  ش ش 474 تاریخ تولد 1351/01/18 ، 2. مهین 
قاسمى ش ش 67 تاریخ تولد 1350/01/01 ، 3. ســکینه براتى دهقى فرزند سیف اله ش ش 28 
تاریخ تولد 1333/01/03 . 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. 222093/م الف رئیس شعبه 1 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/5/509
 حصروراثت 

حوا هاشــمى داراى شناسنامه شــماره 40960346 به شرح دادخواســت به کالسه 566/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور بربرى 
بشناســنامه 41832200002 در تاریخ 1394/08/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حوا هاشمى ش ش 40960346 (خواهر متوفى)، 
2. زهرا بربرى ش ش 41842700004  (همسر متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 222516/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/5/510
 حصروراثت 

زهرا صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 32033 به شرح دادخواست به کالسه 563/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت نور 
محمدى آبادچى بشناسنامه 7 در تاریخ 97/03/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا صالحى  نجف آبادى ش ش 32033 ، 2. سعید 
نورمحمدى ش ش 495 ، 3. فاطمه صالحى نجف آبادى  ش ش 1027 ، 4. ناصر صالحى نجف 
آبادى ش ش 1026 (فرزندان متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 

دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 222792/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/511
ابالغ اجرائیه

 شــماره پرونــده:1/139704002129000289 شــماره بایگانى پرونده:9700375 شــماره 
ابالغیــه: 139705102129000691 تاریــخ صــدور:1397/5/17 ابــالغ اجرائه به رســول 
شیرى ورنامخواستى- بدین وســیله به رسول شیرى ورنامخواســتى نام پدر:منصور تاریخ تولد 
1353/12/1شــماره ملى 1170312985شماره شناسنامه 4542 به نشــانى:زرین شهر خیابان 
مدنى ابالغ مى شود که مهدى عباس زاده ریزى جهت وصول مبلغ 4/380/000/000ریال (چهار 
میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال)به استناد 8فقره چک شماره 1666/547122/48و07/35
1600/0674و1666/547107/46و1666/547108/32و1600/070672/12و932516/19
/1613و1666/547095/21و1666/547121/62همگى عهده بانک ملت علیه شــما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700375در این واحد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/5/16مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده،لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار 
محل یآگهى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابلغ محســوب 
مى گردد،نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت.م. 

الف223445 محمد رضا ابراهیمى - مسئول اجراى اسناد رسمى لنجان/5/513 
مزایده

شماره در خواســت :9710463742200016 شــماره پرونده:9609983640200471 شماره 
بایگانى شــعبه: 970055 تاریخ تنظیــم:1397/5/16 مزایده- احتراما نظر بــه اینکه در پرونده 
کالســه 962041شــعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان لنجان که به کالسه 
970055در این اجرا ثبت گردیده محکوم علیه بهرام خان محمدى خشوئى فرزند رضا به پرداخت 
مبلغ422/729/805ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 13/520/000ریــال به عنوان هزینه 
دادرســى در حق محکوم له آقاى مســلم خدادادى فرزند غالمعلى و مبلغ21/000/000ریال به 
عنوان هزینه عملیات اجراى در حق صندوق دادگاه محکوم گردیده اســت در این خصوص یک 
قطعه زمین توقیف گردیده که مشخصات ان طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: یک 
قطعه زمین بصورت بال کشت و رها شده و غیر محصور و بدون اعیانى به مساحت 6000متر مربع با 
حدود اربعه:شامال به باقیمانده پالك بهرام خان محمدى شرقا به مرغدارى موجود جنوبا به جوى 
و جاده-غربا به جوى و اراضى مشــجر قباد نورى-منبع تأمین آب این قطعه از آب قنات بوده که 
در زمان بازدید بدلیل کاهش آبدهى امکان مشروب نمودن اراضى مورد نظر وجود نداشت :لذا با 
توجه به محل و موقعیت پالك –نوع خاك و مجاورت ان با دامدارى و امکان خدمات برق رسانى 
و سایر خدمات موجود و استفاده آن در طرح هاى مورد نیاز کشاورزى با قیمت کارشناسى روز در 
صورت بال معارض و بال منازع بودن مالکیت و عند اللزوم اســتعالم کتبــى از اداره منابع طبیعى 
شهرستان در سطح 6000متر مربع جمعا 480/000/000ریال معادل چهل و هشت میلیون تومان 
برآورد مى گردد که همان قیمت پایه مزایده مى باشــد این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک 
فوق جلسه مزایده اى به تاریخ 1397/6/17راس ســاعت 9در محل اجراى احکام حقوقى دادگاه 
باغبهادران برگزار نماید طالبین مى توانند ســه روز قبل از برگزارى مزایده جهت باز دید از ملک 
موصوف به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند 
بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه 10در صد از کل مبلغ ملک را 
به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند.م .الف223707دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه 

باغبهادران/ 5/514 
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 719/96اجراى احکام شــورا هاى حل اختالف شهرستان لنجان 
حسب مفاد دادنامه شماره 97/1/23/46صادره از شــعبه چهارم حقوقى محکوم علیه احمد رضا 
خواجه نصیر فرزند رجب محکوم پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت خســارت دارســى و پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید 
چک (94/7/30)لغایت زمان وصول محکوم به وفق شــاخص اعالمى در حق محکوم له روح اله 
اسماعیلى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراءمفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقــررات اقدام میگردد.م. الف223702قاضى اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف لنجان/ 5/515 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حسین غفوریان با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى  بطرفیت خوانده: على اکبر صفاریان 
به خواســته مطالبه ارز خارجى،  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه970490 
ح2 ثبت گردیده که تاریخ رســیدگى به تاریخ 97/06/21 ، ساعت : 9 مى باشد که بدلیل مجهول 
المکان بودن على اکبر صفاریان  و  درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. 223189/ م الف مجتبى شفیعى- مدیر شعبه 2 دادگاه هاى عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/5/516
 فقدان سند مالکیت  

شماره: 139785602030002729 آقاى محمد مهدیه نجف آبادى به وکالت از طرف آقاى احمد 
مهدیه نجف آبادى فرزند عباس  به  شماره وکالتنامه شماره 4076 مورخ 1397/05/14 دفترخانه 
437 نجف آباد و به استناد  2 برگ استشهاد محلى شماره 342728 مورخ 1397/05/11 که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 67/26 
واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 386 دفتر 491 امالك وبه ذیل 
ثبت شماره 115121 و بموجب سند انتقال شــماره 124511  مورخ 1386/08/20 دفترخانه 88 
نجف آباد مع الواسطه به آقاى احمد مهدیه نجف آبادى انتقال یافته و سند بشماره سریال 115541 
به نامش صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 97/05/21 223760/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/517
ابالغ رأى

 دادنامه:شماره بایگانى شعبه: 970271 - پرونده کالسه: 9709983730400269 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف ابابد تصمیم نهایى 9709973730400634- خواهان: آقاى جواد 
عادل نیاء نجف ابادى فرزند قربانعلى با وکالت آقــاى محمد رضا پاینده نجف آبادى فرزند : احمد 
به نشانى استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – نجف اباد- خیابان 17شهریور شرقى – کوى 
بهار – کوى صفرى، خوانده: آقاى حســین شیرین فرزند اسماعیل به نشــانى مجهول المکان 
،خواسته : 1. مطالبه خسارت دادرسى 2. مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک  (راى 
دادگاه)  در باب دعوى آقــاى جواد عادل نیاء نجف ابادى با وکالت آقــاى پاینده به طرفیت آقاى 
حسین شیرین فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه 500/000/000ریال و خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 46119873 مورخ 1396/09/29، عهده بانک پارسیان با 
توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک که توسط بانک مربوط 
نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه ى دادرسى با وصف 
ابالغ قانونى و دلیل بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نکرده اســت ازا دعوى را مدلل تشخیص و 
مستندا به مواد 313و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
515و519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل 
خواسته و خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى در حق خواهان صادر اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. 222086/م الف- سید امید قاضى عسگر- رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف 

آباد/5/518
 اخطار اجرایى

شــماره 1199/96 به موجب راى شــماره 1357 تاریخ 96/12/09 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: محمود سلطانى تیرانى، فرزند: ناصر 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به  مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/600/000ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفه خسارت تاخیر از 94/05/17 
و 94/07/15 – هزینه نیم عشــر دولتى ، محکوم له: مرتضى باقرى نجف آبادى، فرزند: اسداله، 
به نشانى:نجف آباد – خ شــریعتى- بعد از چهار راه بازار – فروشگاه ترمه ك پ 8513793463 
، 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 222613م الف-شــعبه 8حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/519
اجرائیه

اخطار اجرایى- شماره اجرائیه: 9710423730100117 شماره پرونده: 9609983730100931 
شماره بایگانى شعبه: 960938 محکوم له-محکوم لهم : اعتبار آزاد ثامن االئمه ع  نشانى: استان 
خراسان جنوبى-شهرســتان طبس- شــهر طبس-میدان امام، محکوم علیه-محکوم علیهم: 
1.عبدالحســین دالور فرزند رستم نشــانى: مجهول المکان 2.ابوذر پورقادر فرزند: سعید نشانى: 
مجهول المکان  3.رستم دالور فرزند: عبدالکریم نشانى: مجهول المکان  4.احسان پورقادر فرزند: 
سعید نشانى: مجهول المکان  5.سید جعفر موسوى فرزند: سید ولى اله نشانى: اصفهان-شهرضا 
شــهرك طالقانى خیابان سوم ك 5 پ 30، مشــخصات نماینده ى قائم مقام قانونى محکوم له/

محکوم علیــه : مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند:محمد على نشــانى: نجــف آباد-خیابان امام 
کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد-ابتداى کوچه شــهید احمدموحدى-مجتمع ارشاد-طبقه سوم 
واحد6 نوع رابطه: وکیل محکوم له: اعتبار آزاد ثامن االئمه ع؛ بســمه تعالى: بموجب درخواســت 
اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9609973730101205 محکوم علیهم محکوم 
هســتند به نحوتضامنى به پرداخت مبلغ 385000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1264500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل  وفق تعرفه و خسارت تاخیر ار تاریخ 
سررسید 95/07/17 تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
19250000 ریال هزینه ى عملیات اجرا به حساب صندوق دولت.دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد-شریعتى، مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد-
شکرانه، محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 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 بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 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 هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین بــه 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. م الف:222722 شریعتى- دادرس شعبه 1 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد / 5/521
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان زینب حججى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده ابراهیم جهانبخش به 
شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 497/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/26 ساعت 4:30 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 نشــر 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 رســیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

223698/م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/522
 مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالســه 961928 ج/5 له آقاى محمد گرامیان و علیه شــرکت تولید پرشــینال مبنى بر مطالبه 
مبلغ 45/860/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایــى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
97/06/10 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان 
شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان: شهرك صنعتى جى- خیابان 3- پالك 
66- کارگاه تولید لوازم خانگى پرشینال 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. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
لیست اموال مورد مزایده: آدرس اصفهان: شــهرك صنعتى جى- خیابان 3- پالك 66- کارگاه 
تولیدى لوازم خانگى پرشینال مراجعه نمودم. کارگاه بسته و غیرفعال بود چندین؟؟ با رئیس کارگاه 
آقاى شب انگیز و مدیر فروش و امین اموال آقاى رحمانى تماس تلفنى ؟ که موفق نمى شدم سپس 
با همسایه کارگاه مذاکره و ؟ پس از مدتى امین اموال حاضر شــد. در انبار کارگاه مقدارى کارتن 
جاروبرقى در دو مدل پرشــینال MVC 3200 و مدل رویال MVC 4800 موجود مى باشد. از 
اموال توقیفى طبق لیســت گزراش مأمور محترم اجراى احکام دادگسترى مورخ 96/08/22 نزد 
امین اموال محفوظ است. این دو مدل جاروبرقى با آلیاژ پوسته و بدنه از مواد گرانول درجه 3 و 4 و 
موتور چینى مى باشد که از نظر کیفیت و مقاومت بدنه و دیگر مواد مصرفى کاالى درجه 3 شناخته 
مى شود. با بررسى و مذاکرات بانکدار و خریداران عمده این محصول در بازار تهران و اصفهان و 
همچنین برند تجارى آن مقبولیت چندانى در بازار ندارد. ارزش هر عدد با رعایت کلیه عوامل مؤثر 
با توجه به نوسانات متغیر و متعارف در بازار به شــرح ذیل اعالم مى گردد مبلغ ذیل چون گارانتى 
موارد شرط سالم بودن مى باشد. 1: جارو برقى نوع پرشیال MVC مدل 3200 بر عدد 1100000 
یک میلیون و یکصد هزار ریال 2: جارو برقى نوع رویال MVC  مدل 4800 بر عدد 1200000 
یک میلیون و دویست هزار ریال. م الف: 216990 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان اصفهان /5/489
احضار متهم

شــماره: 962024 د1 تاریخ: 1397/4/27 نظر به اینکه آقاى خالق رحیمى فرزند اسحاق على به 
اتهام ترك انفاق از طرف این دادسرا به شکایت خانم فاطمه مرادى فرزند على خان تحت تعقیب 
مى باشد و ابالغ و احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگاهى در این 
شعبه جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور 
اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 220222 شــعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان شاهین شهر  /5/492
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9710103759304459 شماره پرونده: 9709983759300661 شماره بایگانى 
شــعبه: 970685 تاریخ تنظیم: 1397/05/13 آگهى مربوط به تجدیدنظر- ابالغ دادخواســت و 
ضمائم تجدیدنظر خواهى- تجدیدنظر خواه سهیال مندنى اورکى دادخواست تجدیدنظر خواهى به 
طرفیت تجدیدنظر خوانده بیژن ستار نسبت به دادنامه شماره 9709973759300959 در پرونده 
کالســه 970685 شــعبه اول دادگاه خانواده تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 220245 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3 حقوقى سابق)  /5/494
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9710103760202583 شماره پرونده: 9609983761501598 شماره بایگانى 
شعبه: 970269 تاریخ تنظیم: 1397/05/13 به شرح محتویات پرونده کالسه 970269 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر خانم مریم السادات محمدیان فرزند ســید حسین فعًال مجهول المکان 
متهم اســت به انتقال منافع مال غیر که تحت پیگرد قانونى مى باشــد و براى روز دوشنبه مورخ 
1397/06/26 ساعت 9 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم 
شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 220248سید سیروس فتحى فرد- دادرس شعبه 

102 دادگاه کیفرى 2 دادگسترى شاهین شهر  /5/495
ابالغ قرار تأمین خواسته

شــماره دادنامــه: 9709973759500390 تاریــخ تنظیــم: 1397/04/21 شــماره پرونده: 
9709983759500281 شماره بایگانى شعبه: 970293 خواهان: آقاى مهدى نیک روان فرزند 
عبدالحمید به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر و میمه- شاهین شهر- خیابان 
نظامى- فرعى 2 غربى پالك 29 خوانده: آقاى محمد زمانى فرزند موســى به نشــانى اســتان 
اصفهان- شهرســتان لنجان- فوالدشهر- آ2- تکادو- پارکینگ وســط- بلوك آ4- ساختمان 
نیلوفر- طبقه 1- پالك 60 خواسته: تامین خواسته گردشکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق 
و انجام تحقیقات مقتضى ختم دادرسى اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. قرار تأمین خواسته: درخصوص درخواســت خواهان آقاى مهدى نیک 
روان فرزند عبدالحمید به طرفیــت خوانده آقاى محمد زمانى فرزند موســى مبنى بر صدور قرار 
تامین خواسته به مبلغ 300/000/000 ریال، از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
تصویر مصدق دو فقره چک به شــماره هاى 343116- 92/3/12 و 550959- 92/4/30 عهده 
بانک هاى ملت و مســکن و گواهى هاى عدم پرداخت صادره از بانک هاى محال علیه و نظر به 
اینکه خواهان در اجراى مواد 315 و 292 قانون تجارت و راى وحدت رویه شماره 536- 69/7/10 
هیات عمومى دیوانعالى کشور به موجب فیش شماره 229275 خسارات احتمالى معینه را تودیع 
نموده و شرایط و ارکان اجابت خواسه فوق فراهم مى باشد، لذا مستندا به بند (د) ماده 108 قانون 
آئین دادرسى مدنى مبادرت به صدور قرار تامین خواسته از مطلق اموال بالمعارض خوانده به مبلغ 
300/000/000 ریال مى نماید. قرار صادره ب الفاصله پــس از ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف مدت 
ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه مى باشد. استان اصفهان- شهرستان شاهین 
شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 
شهر. م الف: 220379 سعید مهدى پور- رئیس شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /5/496
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759502780 شــماره پرونده: 9709983759500281 شماره 
بایگانى شعبه: 970293 تاریخ تنظیم: 1397/05/13  ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم 
به محمد زمانى فرزند موســى- خواهان مهدى نیک روان دادخواستى به طرفیت خوانده محمد 
زمانى فرزند موسى به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983759500281 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و 
وقت رســیدگى مورخ 1397/06/31 ساعت 9:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- 
شهرستان شــاهین شــهر- میدان امام حســین (ع)- خیابان شــهید منتظرى- خیابان شهید 
توالیى- دادگسترى شــاهین شهر. م الف: 220385 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /5/497
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 229/97 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم 
خواهان: سید مهدى اســماعیلیان  نشــانى: نجف آباد-بلوار آیت اله ایزدى-تولیدى مبل چوب 
ایران-کدپســتى 8514835776 وکیل خواهان:مجتبى حقیقى نشانى: نجف آباد-خیابان امام-
کوى ارشاد-مقابل حسینیه ارشاد-کوچه شهید احمد موحدى-مجتمع ارشاد-پالك 5-کدپستى 
1513654351 خوانده: سید على تفضلى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره 13618224 جمعا به مبلغ 14/800/000 ریال (چهارده میلیون و هشتصد هزار 
ریال) گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى سید مهدى اسماعیلیان 
با وکالت:مجتبى حقیقى به طرفیت سید على تفضلى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/800/000 ریال (چهارده میلیون 
و هشتصد هزار ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/285/000 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 96/09/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 222659/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 5/520/11
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آهن یکى از عوامل تشــکیل  دهنده آنزیم  هاى متعدد 
در بدن است. فرم آهن ذخیره شــده در بدن انسان به 
صورت فریتین و هموسیدرین است که دربخش  هاى 
گوناگون بدن انســان از جمله مغز اســتخوان، کبد و 

طحال وجود دارد.
کمبود شدید آهن در بدن سبب کم خونى، رنگ پریدگى 
و سلول  هاى خونى با میزان غلظت هموگلوبین پایین 
مى  شود. این کمبود در زنان باردار، خطر تولد فرزندان 
نارس را افزایش مى دهد و موجــب تولد نوزادان کم 

وزن مى  شود.
با این حال پنج واقعیت را در مورد آهن نباید فراموش 

کنید:
1-کم خونى فقر آهن بى عارضه نیست: کم خونى فقر 
آهن اگر خفیف باشد، معموًال عارضه اى ندارد، اما اگر 
درمان نشود، مى تواند مشکالت جدى سالمتى را به 
دنبال داشته باشــد. از جمله این عوارض مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
مشــکالت قلبى: کم خونى فقر آهن ممکن است 
منجر به ضربان قلب سریع و نامنظم شود. همین روند 

نارسایى و بزرگ شدن قلب را به دنبال دارد.
مشــکالت دوران باردارى: در زنان باردار، کم 
خونى فقر آهن منجر به تولد زودرس نوزادان و یا نوزاد 

با وزن کم مى شود.
مشکالت رشد: در نوزادان و کودکان با فقر شدید 
آهن، مشکالت تأخیر در رشــد ایجاد مى شود. ضمن 

اینکه استعداد ابتال به عفونت ها نیز باال مى رود.
2-شاید به اندازه کافى آهن دریافت نمى کنید: میزان 
نیاز زنان به آهن در روز 18 میلى گرم است و این میزان 
در مردان به 8 میلى گرم مى رســد. البته گیاهخواران، 
افرادى که گوشت قرمز نمى خورند و ورزشکاران باید 

مراقب باشــند که به اندازه کافى آهن دریافت کنند. 
عالوه بر این، هنگامى که بدن تحــت تأثیر تغییرات 
ناگهانى نظیر رشد ناگهانى در کودکان و بالغین یا طى 
دوره شیردهى قرار مى گیرد، نیازمند افزایش دریافت 

آهن و افزایش تولید سلول هاى قرمز خونى است.

3-آهن سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند: یکى از 
نشانه هاى فقر آهن، بیمار شدن در بیشتر اوقات است. 
کمبود آهن خود را با خســتگى، تنگى نفس به هنگام 
ورزش، ضربان قلب سریع، سرگیجه، سردرد، تحریک 

پذیرى و ظاهر رنگ پریده نشان مى دهد.
4-همه آهن ها به یک اندازه جذب نمى شوند: دو نوع 
آهن وجود دارد؛ آهن «هم» و «غیر هم». آهن هم به 
آسانى توسط بدن ما جذب مى شود و آن هم از طریق 

مصرف گوشت قرمز، گوشت ماکیان، ماهى و جگر.
 آهن غیر هم در منابع گیاهى یافت مى شــود از قبیل 
عدس، لوبیــا و نخود، غالت و ماکارونى غنى شــده، 
برگ سبزیجات سبز، میوه هاى خشک، آجیل و دانه ها 
و تخم مرغ. آهن غیر هم به اندازه آهن هم جذب بدن 
نمى شــود و به همین دلیل گیاهخواران باید در روز 32 
میلى گرم آهن مصرف کنند؛ یعنى دو برابر گوشتخواران.
5-اضافه کردن آهن به رژیم غذایى آســان اســت: 
مصرف غذاهاى غنى از آهن در هر وعده غذایى مهم 
است. پرتقال، توت فرنگى، گوجه فرنگى، کلم بروکلى، 
گل کلم، طالبى، کیوى، فلفل و آبمیوه طبیعى. شــما 
مى توانید آهن غیرهم را مصرف کنید و جذب آن را با 
مصرف ویتامین c افزایش دهید. همچنین پختن غذا در 
ظروف استیل ضد زنگ، جذب آهن را در بدن افزایش 
مى دهد. آهن را یک ساعت قبل یا پس از نوشیدن قهوه 
یا چاى مصرف کنید. چــون در غیر این صورت جذب 

آهن 35 تا 60 درصد کاهش مى یابد.

به گفته محققان، خوردن روزانه یک تخم مرغ به شکل قابل توجهى موجب افزایش رشد و کاهش کوتاه قدى تا 
47 درصد در کودکان مى شود.

سرپرست ارشد تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، در این باره مى گوید: تخم مرغ مى تواند منبع خوب مواد مغذى 
براى رشد کودکان باشد و این احتمال وجود دارد که در کاهش بروز کوتاه قدى در جهان نقش داشته باشد.

به گزارش «لورا اینوتى»مطالعه نشان داده است کودکانى که روزانه یک تخم مرغ مى خوردند با کاهش شیوع 
کوتاه قدى تا 47 درصد و کاهش وزن تا 74 درصد مواجه بودند.

در ســال هاى اخیر بازار استفاده از مسواك 
برقى داغ شــده اســت و کم کم کاربران 
مسواك معمولى رو به کاهش است. در این 
بین هر فردى نظرى دارد و عده اى مسواك 
برقى را مى پسندند و عده اى دیگر همچنان معتقد 
به استفاده از مسواك معمولى هستند.  مطالعات 
نشان مى دهد که مســواك برقى نسبت به نوع 
معمولى آن برترى در زمینه برداشت پالك و حفظ 
بهداشت دندان نداشــته مگر براى افرادى مانند 
بیماران ذهنى یا حرکتى، کودکان زیر شش سال 

و برخى سالمندان که در شرایط خاص قرار دارند.
مسواك برقى براى اولین بار در سال 1939 اختراع 
شــد و از آن زمان تاکنون در تبلیغــات تجارى، 
گاهى بیش از اندازه درخصــوص قابلیت باالى 
مسواك هاى برقى در حفظ بهداشت دندان ها و 
برداشتن پالك ها از روى آنها مبالغه و بزرگنمایى

مى شــود. عضو انجمن پریودنتولوژى ایران در 
این باره گفت: مسواك برقى در برخى موارد سبب 
بهبود سالمت دهان و دندان به ویژه در بیماران 
بسترى، ســالمندانى که براى بهداشت دندان ها 
به پرستار نیاز دارند، بیماران داراى دستگاه هاى 
ثابت ارتودنسى و بیماران ناتوان ذهنى و جسمى 

مى شود.

وقتى گرسنه  اید آبمیوه مى نوشید
اولین اشتباهى که خیلى از ما در زمان گرسنگى مرتکب 
مى شویم نوشــیدن آبمیوه اســت. واقعیت این است که 
احساس گرسنگى با کاهش قند خون و همچنین ترشح 
هورمونى به نام گرلین که از معده ترشح مى شود در ارتباط 
است. این مواد دست به دست هم مى دهند تا مغز فعال شود 
و ما را به سمت خوردن هدایت کند. مقابله کردن با افت قند 
خون ایده اشتباهى است. هجوم زیاد قندهاى زود جذب به 
بدن به جاى سیر کردن شما نتیجه عکس دارد. عامل این 
عکس العمل بدن نیز به هورمون انسولین مربوط مى شود 
که از طریق پانکراس تولید شده و وظیفه دارد قند زیادى 
که در خون جریان دارد را وارد سلول هاى بدن کند. نتیجه 
این مى شــود که میزان قند خون به شدت افت مى کند و 
مجدداً نیاز به مصرف مواد غذایى شــیرین پیدا مى کنیم. 
در واقع هرچه قند بیشترى مصرف کنید نیازتان نیز چند 

برابر مى شود.

وقتى گرسنه اید شکالت مى خورید
انواع مختلف شکالت در بازار وجود دارد و اکثر افراد نیز 
عاشق این مواد غذایى خوشمزه هستند. اما واقعیت این 
اســت که این شــکالت ها قند و چربى زیادى وارد بدن 
مى کنند و عــالوه بر این توان ایجاد اعتیــاد را نیز دارند. 
یعنى اینکه بعد از خوردن چند تکه شکالت میل به خوردن 
مابقى نیز بیشتر مى شود. مشکل مصرف این بمب هاى 
کالرى این است که به هیچ عنوان سیرکننده نیستند و هر 
تکه کوچک آن نیز حاوى میزان زیادى کالرى است. در 
واقع هر 20 گرم بار شکالتى حدود 100 کیلوکالرى دارد. 
بنابراین صحبت از «کالرى مفت» به میان مى آید. یعنى 
اینکه بدون دریافت ویتامین، مــواد معدنى و دیگر مواد 
مغذى ضرورى میزان زیادى کالرى وارد بدن کرده اید. به 
جاى این نوع هله هوله ها از نان هاى کامل و سبوس دار و 
همچنین شکالت تلخ استفاده کنید که سیرکننده هستند.

زمانى که گرسنه اید نان و پنیر مى خورید
احتماًال تعجب کرده اید. چون خــوردن نان و پنیر بدون 
شک ایده خوبى براى میان وعده اســت. با وجود اینکه 
نان و پنیر حاوى مواد مغذى زیادى هســتند و پروتئین و 
کربوهیدرات هاى پیچیده دارند اما زمانى که گرســنه اید 
(به خصوص عصرها و قبل از وعده شــام) احتمال اینکه 
نصف یک پنیر و تمــام باگت را میل کنید زیاد اســت. 
بنابراین در اینجا صحبت از غذاى ناسالم در میان نیست 
بلکه مشکل به زیاده روى برمى گردد. یادتان باشد که پنیر 
حاوى نمک است که حس چشایى را تحریک مى کند و 
میل به زیاده روى را باال مى برد. توصیه مى شود از پنیرهاى 
کم چرب و کم نمک استفاده کرده و تا حد امکان نان هاى 
کامل مصرف کنید. مصرف یک چهارم باگت و 40 گرم 
پنیر کافى اســت. البته اگر دغدغه تناسب اندام ندارید که 

مى توانید با خیال راحت نان و پنیر میل کنید.

وقتى گرسنه اید به سراغ کیک و شیرینى مى روید
کافى اســت روى محصولى واژه رژیمى حک شــود تا 
زیاده روى ها شروع شود. چون این قبیل محصوالت این 
تصور را ایجاد مى کنند که محصول مورد نظر سالم و کم 
کالرى بوده و براى سالمتى مفید است. اما کافى است که 
نگاهى به ترکیبات کیک یا شیرینى مورد نظر بیاندازید. 
بدون شک میزان پروتئین موجود در این قبیل محصوالت 
که به صورت پررنگى روى بســته بندى درج مى شــود 
چشمگیر است. میزان پروتئین برخى از این محصوالت 
حدود 9 تا 10 درصد اســت که بدون شــک براى رفع 
گرسنگى عالى است. اما هر 100 گرم از این محصوالت 
بین 350 تا 450 کالرى دارد. بنابراین این قبیل محصوالت 
نیز براى افرادى که دغدغه وزن دارند انتخاب مناســبى 

محسوب نمى شوند.

در طول روز هوس ریزه خوارى دارید
فرقى نمى کند که سرکار باشید یا در منزل! میل به ریزه 
خوارى در برخى افراد زیاد اســت و گاه ممکن است که 
عامل دیگرى غیر از گرســنگى مانند خستگى، استرس، 
بى حوصلگى یا حتى شــکمو بودن در آن دخیل باشــد. 
بنابراین بهتر است عالیم گرسنگى (خستگى فیزیکى و 
ذهنى، سر و صداى شکم، سرگیجه، لرز و حتى حالت تهوع 
در زمان افت قند خون) را بشناسید و حدوداً هر چهار ساعت 
یکبار به ســراغ خوردن بروید. در واقع همان ســه وعده 
غذایى در روز و یک میــان وعده عصرگاهى براى تأمین 
نیازهاى بدن کافى اســت. یادتان باشد که ریزه خوارى 
در طول روز و مصرف مواد غذایى شیرین و چرب بدن را 
در معرض اضافه وزن قرار مى دهد و سیستم آن را دچار 

اختالل مى کند.

 سرطان به شکل یک بیمارى رایج در ایران در آمده است که در این مطلب به علت بروز سرطان سر و گردن به ویژه در 
مردان اشاره مى شود.

توده هاى گردنى منشأ اصلى درگیرى سر و گردن، حنجره، تیروئید، حفره دهان، زبان و حلق است که اگر گسترده شوند 
گردن را آلوده مى کنند همچنین این توده ها به دو صورت عمده نسج نرم و غدد لنفاوى بوده که اگر به آنها توجه نشود 

اندازه بسیار بزرگى به خود اختصاص مى دهند.
 مصرف دخانیات و استفاده همزمان از الکل ریسک ابتال به سرطان هاى سر و گردن را به شدت افزایش مى دهد بنابراین 

پیشگیرى از مصرف دخانیات و الکل باید مد نظر افراد به ویژه جوانان قرار گیرد.
شیوع سرطان هاى سر و گردن در ایران تقریبًا برابر با سایر کشورهاى دنیاست ولى در ایران این سرطان بیشتر مردان 

را مبتال مى کند.

وقتی گرسنه اید
 این  غذاھا را نخورید

همه ما روزانه چندین مرتبه گرسنه مان مى شود. گرسنگى یک احساس عادى است که نشان مى دهد بدن به 
خوبى کار مى کند و خبر از این دارد که ذخیره انرژى مان رو به تمام شدن است. بنابراین نیاز به غذا خوردن داریم. 

اما این بدین معنا نیست که زمانى که گرسنه تان مى شود هر چیزى دم دستتان بود، میل کنید.

سرطان سر و گردن به چه علتى بروز مى کند؟

5 واقعیت که در مورد مکمل آهن نمى دانستید

تق تق زانو در 
جوانى را جدى 

بگیرید

مسواك برقى بهتر است تخم مرغ، قد را بلند مى کند 
یا مسواك معمولى؟

کوتاه قدى تا 

ب مواد مغذى 
 باشد.
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آگهى مزایده (مرحله دوم)

سیدمحسن تجویدى- شهردار دستگردسیدمحسن تجویدى- شهردار دستگرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش
 2 قطعه زمین با کاربرى مسکونى و تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ 
اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/6/6 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را 

 تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/6/7 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك

واقع در طرح تفکیکى منطقه مسکونى شمال شرقعادىمسکونى254 مترمربع245

واقع در طرح تفکیکى تجارى بعد از پمپ بنزینعادىتجارى50 مترمربع21

زانو درد، پیر و جوان نمى شناسد و تمام گروه هاى سنى را ممکن است تهدید کند. شاید براى شما هم پیش آمده باشد که هنگام نشستن و برخاستن صدا تق تق زانوهایتان 
را بشنوید و احساس نگرانى کنید که علتش چه مى تواند باشد؟

پزشــکان بر روى صداى خرت خرت زانو و تق تق زانو در جوانى تأکید کرده اند که اگه جدى گرفته نشود و حتى اگر بدون درد باشد، مى تواند به آرتروز کامل در سنین 
بزرگسالى و ابتداى پیرى منجر شود. 

هر گونه صدا اعم از خرت، خرت، کلیک، تق تق در زانو هنگام خم و راست کردن حتمًا اگر بدون درد باشد، مى تواند یک عامل خطر و پیشگویى درباره آسیب به زانو و 
آرتروز زانو در آینده باشد.  در صورتى که شما اضافه وزن دارید، حتمًا براى کاهش آن اقدام کنید. در پژوهش دیگر که توسط محققین دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفته، 
ثابت شده که اضافه وزن، مهمترین عامل آسیب به غضروف مفصل زانو است و کاهش 5 تا 10درصدى از وزن مى تواند باعث کاهش احتمال آسیب به غضروف و حفظ 

آن و پیشگیرى از آرتروز زانو شود.

نوبت اول
آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شــرکت فنــى تجهیزاتى 
راد برزین اســپاهان شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 29930 و شناســه ملى 
10260505240 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1397/03/05 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقــاى على 
جلیلى 1100085149 بــه عنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقاى عزت اله جلیلى عســکر 
1815800313 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقاى احسان جلیلى 1160237530 
به عنــوان مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل 
چک، ســفته، برات، قراردادهاى تعهدآور 
و استفاده از حســاب هاى جارى و ثابت در 
بانک ها با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب 
رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان. (223998)
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 اى فرزنــد آدم! روزى دو گونه اســت، روزى اى که تــو آن را جویى و 
روزى اى که تو را مى جوید، که اگر به ســراغش نروى به سوى تو آید. 
پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، که برطرف کردن اندوه هر 
روز از عمر، تو را کافى است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد همانا 
خداى بزرگ در هر روز ســهم تو را خواهد داد و اگر از شــمار عمرت 

موال على (ع)نباشد تو را با اندوه آن چه کار است؟

نصف جهان  مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
فعالیت هاى دفتر توسعه صنعتی و کار آفرینی معاونت صنایع کوچک  

این شرکت را تشریح کرد.
محمد جواد بگى در این باره گفت: بخش توسعه صنعتی و فناوري 
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
شامل خوشه هاى کسب و کار، فن بازار منطقه اي استان اصفهان و 

پیمانکاري فرعی (SPX) مى باشد.

خوشه هاى کسب و کار
وى در توضیح بخش خوشه هاى کســب و کار گفت: در این بخش 
چهار زیر شاخه وجود دارد که شامل طرح مطالعه فراگیر و شناسایی 
خوشه هاي کسب و کار، خوشــه هاي صنعتی امکان سنجی شده، 
خوشه هاي کسب وکار در حال توسعه و خوشه هاي کسب وکار به 

بهره برداري رسیده (خاتمه یافته) است. 
بگى در خصــوص طرح مطالعه فراگیر و شناســایی خوشــه هاي 
کسب و کار تصریح کرد: در این زیر شاخه، انجام به روزرسانی مطالعه 
فراگیر، شناسایی و اولویت بندي خوشــه هاي کسب و کار استان 
با توجه به لزوم بررسی و شناســایی آخرین وضعیت پتانسیل ها و 
مزیت هاي منطقه اي کسب و کار در سطح شهرستان هاي استان، 

از سال 96 در دستور کار این استان قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در توضیح 
فعالیت هاى مرتبط با زیرشــاخه خوشه هاي صنعتی امکان سنجی 
شــده هم گفت: تا پایان ســال 96 مطالعات امکان ســنجی براي 
خوشه هاي گالب و عرقیات واسانس کاشان، کفش اصفهان، نساجی 
دهق، گز اصفهان، پوشاك خورزوق، محصوالت لبنی گلپایگان، ابزار 
و ماشین هاي کشاورزي اصفهان، فرش دســتباف نایین، قطعات 
الســتیکی خودروى آنالوجه و فرش دستباف کاشــان انجام شده

 است.
وى با اشاره به زیر شاخه خوشه هاي کسب وکار در حال توسعه گفت: 
در حوزه توسعه خوشه هاي کسب و کار، در سال 97، توسعه دو خوشه 
محصوالت لبنی گلپایگان و فرش دستباف نایین در دستور کار این 

استان قرار دارد.
بگى در خصوص بخش خوشه هاي کســب و کار خاتمه یافته نیز 
گفت: با توجه به دســتورالعمل هاي مربوطه حمایت از برنامه هاي 
عملى آنها در دســتور کار قرار دارد از جمله این مــوارد می توان به 
حمایت از دوره هاي آموزشی، تور بازدید از نمایشگاه هاي داخلی و 

خارجی، حل مشکالت فناورانه و... اشاره کرد.

فن بازار منطقه اي 
مدیر عامل شــرکت شهرك هاى
صنعتى اســتان اصفهان با اشاره 
بــه اینکه فــن بــازار منطقه اي 
اســتان اصفهــان بــر اســاس 
تکالیــف بنــد «د» مــاده 17 

برنامه پنجم توســعه در خصوص «حمایت دولت از ایجاد و توســعه 
بورس ایده و بــازار فناوري» با هدف مدیریت بازار فناوري در اســتان 
و ارتباط با ســایر بازارهاي فناوري در ســطح دیگر استان ها طراحى 
شــده اســت، گفت: رفع نیازهاي اطالعاتی افراد در خصوص مقوله 
تجاري سازي دانش فنی و مبادله آن،کمک به رفع مشکالت تجاري 
سازي نوآوري ها و رفع نیازهاي متقاضیان فناوري ایجاد شده است. به 
گفته بگى، طی سال هاي گذشته فن بازار اصفهان موفق به کسب رتبه 

اول در سال هاى 93 و 94 و رتبه دوم در سال 96 شده است. 
وى آنگاه به برنامه هاي مهم اجرا شــده توســط این مرکز اشاره و 
تصریح کرد: انعقاد  8 تفاهمنامه با دانشــگاه هــا و مراکز علمی و 
ارگان هاي ذیربط، حضور غرفه اى در 24 نمایشــگاه برگزار شده 
در حوزه فناورى و نوآورى با هدف معرفى خدمــات فن بازار براى 
شرکت هاى حاضر در نمایشگاه و بازدیدکنندگان و دریافت اطالعات 
صاحبان طرح ها و همچنین شناســایی فناوري هاي نوین صنایع 
مختلف و رفع نیازها و تقاضاهاي فناورانه تولیدکنندگان و فعاالن این 
صنایع، برگزاري 7 دوره آموزشی (900 نفر – ساعت) در موضوعات 
مرتبط با فناوري، برگزارى 12 تور صنعتى و فناورى در راستاى توسعه 
تعامالت و ارتباطات اعضاى فن بازار با صنعتگران و آشنایى با فرآیند 
تولید در صنعت و همچنین به منظور انتقال تجربیات صنعتگران به 
اعضاى فن بازار، برگزارى 9 نشســت تخصصى فناورى به منظور 
ایجاد تعامل میان عرضه کننــدگان و متقاضیان فناورى، برگزارى 

بیش از 60  جلســه مشــاوره براى صاحبان ایده/سرمایه گذاران و 
متقاضیان فناورى، عقد 15 مورد قرارداد بازاریابی براي محصوالت 
فناورانه، حضور در بیش از 10  کلینیک سیار کسب و کار و برگزارى 
جلسات متعدد با واحدهاى صنعتى مختلف جهت شناسایی نیازهاي 
فناورى آنها ، معرفى و تسهیل فروش 40 مورد از اختراعات از طریق 
ورود به بازار دارایى فکرى و ثبت 5 طرح توسط فن بازار منطقه اى 
استان اصفهان در  بازار دارایى فکرى، شناسایى و ثبت بیش از 25  
مورد تقاضاى فناورى در سامانه فن بازار منطقه اى استان اصفهان 
و کمک به انعقاد قرارداد 3 مورد انتقال فناوري میان صاحبان ایده و 
متقاضیان  فناوري از مهمترین برنامه هاى اجرا شده توسط مرکز فن 

بازار منطقه اي استان اصفهان است.

 (SPX) پیمانکاري فرعی

اما عالوه بر موارد گفته شده، بخش توسعه صنعتی و فناوري معاونت 
صنایع کوچک شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان شامل 
خوشه پیمانکاري فرعی (SPX) هم هست که مدیر عامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان درباره آن نیز مى گوید: یکى 
از استراتژى هاى توسعه صنعتى ســازمان یونیدو در دو دهه اخیر، 
گسترش پیمانکارى فرعى صنعتى و مبادله هاي مشارکتى در سطح 
جهان بوده است و این استراتژي، یک عامل پیوند بین صنایع کوچک 
و بزرگ و باعث تداوم تولید، افزایش تقاضا براى کاالهاى واحدهاى 

صنعتى کوچک و تأمین قطعه هاي مورد نیاز صنایع بزرگ است.
بگى افزود: پیمانکارى فرعى صنعتى، یکى از راه هاى مدرن و مؤثر 
سازمانى براى تولید محصوالت صنعتى از راه همکارى واحدهاى 
تولیدى مکمل اســت. در این حالت یک پیمانــکار اصلى، همراه 
باعرضــه کنندگان پیمــــانکارى فرعى متعدد، وجــود دارند. به 
عبـــارت دیگر در نظام پیمانکارى فرعى، تـــوافق بین دو گروه، 
یعنى پیمانکار اصلى و پیمانکارى فرعى است. پیمانکارى اصلى اقدام 
به واگذارى تولید قطعه ها و اجزاي قابل مونتاژ فرعى و یا بخشــى 
از خدمات مورد نیاز محصول نهایى به یک یــا چند بنگاه تولیدى

مى کند.  پیمانکارى فرعى براساس مشــخصات فنى تعیین شده 
توسط پیمانکار اصلى کار را انجام مى دهد. 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با اشاره به 
محسنات تقســیم کار به این روش مى گوید: بدیهى است در نظام 
تولید، به ویژه در حوزه هاى صنعت، تقســیم کارى که به این روش 
انجام مى پذیرد، موجب ارتقاى روزافزون و تخصص پیمانکار فرعى 

در یک یا چند فرایند فنى مى شود.
وى افزود: حوزه هاي صنعتی اولویت دار  نظام مبادالت پیمانکاري 
اصفهان که 54 درصد پیمانکاران استان را پوشش می دهند عبارتند 
از: قطعات و تجهیزات مجتمع هاي فلزي(فوالد،مس،آلومینیوم و...)، 
قطعات و تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی و قطعات و تجهیزات 

صنایع معدنی و سیمانی.
بگى در ادامه به تشــریح برنامه هاي مهم اجرا شده توسط این مرکز 
پرداخت و گفت: جمــع آوري اطالعات صنایع پیمانکاري اســتان، 
شناسایی و تعیین مزیت هاي صنایع پیمانکاري استان، تهیه گزارش 
فاز شناخت پروژه spx  و تحلیل مزیت هاي پیمانکاري استان، ثبت 
 ،spx اطالعات 138  بنگاه (کارفرما و پیمانکار) در سامانه نرم افزاري
راه اندازي غرفه مشترك در نمایشــگاه صنعت استان اصفهان براي 
بیش از 32 عضو مرکز بــه متراژ 750 مترمربــع، بازدید و مذاکرات 
تجاري براي همکاري هاي مشترك با شرکت صنایع چدن به همراه 
بیش از 20 عضو نظام مبادالت پیمانکاري فرعی ایران از استان هاي 
یزد و کرمان  (supply day) و بازدیــد و مذاکرات تجاري با 2 عضو 
ماشینکار استان نظام مبادالت پیمانکاري اصفهان به همراه بیش از 
20 عضو نظام مبادالت پیمانکاري فرعی ایران از اســتان هاي یزد و 

کرمان ( partnership day) از جمله این برنامه هاست.

فعالیت هاي دفتر توســعه بازار و امور بین الملل 
شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان 

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان در بخش 
دیگرى از این گفتگو  با اشاره به اینکه در راستاى ارتقاى صادرات و 
افزایش دانش تولید کنندگان می بایست از پتانسیل هاي موجود در 
کشور بهره برد، گفت: دفتر توسعه بازار بر آن است با به کارگیري این 
پتانسیل ها مسیر ورود به بازارهاي داخل و خارج از کشور را شفاف تر 

و آسان ترکند.
بگى آنگاه اهم فعالیت ها و برنامه هاي حمایتی این دفتر را تشــریح 
کرد. بگى گفت: انجام مطالعات بازار و دستیابی به شناخت کامل و 
جامع از آن در مراحل مختلف مدیریت کســب و کار، می تواند براي 

افزایش ســهم، ورود و تثبیت جایگاه در بازار راهگشا باشد. به گفته 
وى، حمایت از برگزاري و بازدید از نمایشگاه داخلی و خارجی و اعزام 
هیئت هاي تجاري و تورهاي صنعتی از برنامه هاي حوزه توســعه 
بازار تسهیل و حمایت نمایشــگاهی از واحدهاي صنعتی است که 
این خود موجب ارتقاي سطح تعامالت تجاري و تکنولوژي در سطح 

واحدهاي صنعتی استان خواهد بود.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان تصریح کرد: 
این شــرکت به عنوان متولی صنایع کوچک و متوسط استان بنا به 
آیین نامه هاي خود با مشارکت انجمن ها، شرکت هاي خدماتی در 
شهرك ها و نواحی صنعتی، هیئت امناهاي شهرك هاي صنعتی و... 
نسبت به رویدادهاي تجاري و نمایشگاهی برنامه هایی به صورت 
سالیانه در حال اقدام دارد. بگى درباره اینکه چگونه مى توان از شرح 
این برنامه ها مطلع شد گفت:  این برنامه ها از طریق معاونت صنایع 
کوچک – حوزه توسعه بازار، برنامه ریزي و نسبت به اطالع رسانی 

به واحدهاي صنعتی اقدام می شود.
وى افزود: این حمایت ها به صورت حمایــت هاي مالی در جهت 
کمک به برگزاري تورها و نمایشــگاه هاي داخلی و خارجی و اعزام 
هیئت هاي تجاري در حال انجام می باشــد، حمایت هاي مالی به 
صورت مستقیم بعد از انجام برگزاري نمایشگاه بنا به دستورالعمل 

سازمان قابل پرداخت خواهد بود.  
مدیر عامل شــرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در این 
گفتگو همچنین به وظایف شرکت هاي مدیریت صادرات به عنوان 
واسطه جهت کمک به بنگاه هاى تولیدي و اقتصادى در جهت ورود 
به بازارهاي جدید و یا تثبیت بازارهاي داخلی و خارجی هم اشــاره 
و در عین حال وظایف دیگرى که مى توانــد در ارتقاى این بخش 
یاریگر باشد را تبیین کرد. بگى گفت: از جمله این وظایف مى توان 
به انتخاب یک بازار مناسب خارجى، داشتن یک نمایندگى فعال در 
بازار هدف، انجام تمامى امور در خصــوص تحقیق در بازار هدف، 
تعیین استراتژى قیمتگذارى و ارتقاى فروش محصوالت و پذیرش 
ریسک نرخ تبدیل ارز خارجى از جمله این وظایف است. به گفته بگى،  
تاکنون تعداد 7 شرکت در اصفهان ثبت شده است و مشغول فعالیت 

می باشند.

اهم اقدامات انجام شده توسط دفتر تأمین مالی و 
سرمایه گذاري 

بخش پایانى گفتگو با مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان به گزارش اقدامات انجام شــده توسط دفتر تأمین 

مالی و سرمایه گذاري شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
مربوط مى شد که محمد جواد بگى در این خصوص گفت: یکى از این 
اقدامات، اعطاي تسهیالت از محل اعتبارات طرح کمک به نوسازي 
و تجدید ســاختار صنایع زیر مجموعه اعتبارات وجوه اداره شده به 
مبلغ 35396 میلیون ریال در قالب 6 فقره قرارداد با اشتغالزایی 15 
نفر به صورت تلفیقی با مشارکت بانک صنعت و معدن بوده که تحت 
عناوین سرمایه ثابت و درگردش براي طرح ها و واحدهاي صنعتی 
مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی مصوب سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاي صنعتی ایران به عاملیت بانک صنعت و معدن ارائه 

شده است.
وى افــزود: مبادله موافقتنامه شــرح عملیات طــرح هاي تملک 
دارایی هاي سرمایه اي طرح شــماره 962ص1304011 به مبلغ 
20 میلیارد ریال با عنوان کمک هاي فنی و اعتباري (یارانه ســود 
تسهیالت) از محل اعتبارات ارتقاي شــاخص هاي توسعه یافته با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان و همچنین تخصیص 
الباقی یارانه سود تســهیالت به مبلغ 13200 میلیون ریال از محل 
اعتبارات طرح کمک به نوسازي و تجدید ســاختار صنایع در قالب 
تسهیالت  سرمایه ثابت و درگردش در راستاي اجراي ماده 82 قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و 
تبصره اصالحی ماده 8 آیین نامــه اجرایی ماده 118 و بند ص ماده 
224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران از 
دیگر اقدامات انجام شده توسط دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاري 

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان است.
بگى در ادامه به سایر اقدامات انجام شده توسط دفتر تأمین مالی و 
سرمایه گذاري این شرکت هم اشاره کرد و گفت: حضور در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور مرتفع نمودن مشکالت 
و موانع فراروي تولید  فیمابین با دســتگاه هــاي اجرایی از جمله 
ســازمان امور مالیاتی، ســازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت 
محیط زیست، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري، شرکت هاي  آب، 
برق، گاز، مخابرات و ... در راستاي تأکیدات ستاد فرماندهی  اقتصاد 
مقاومتی بر حمایت ویژه از بخش صنعت و تولید کارگروه تســهیل 
و رفع موانع تولید در اجــراي مفاد مندرج در تصویب نامه شــماره 
18151ت/50720 ه مورخ 1396/02/19 هیئت محترم وزیران از 

جمله این اقدامات است.
حضور در  کارگروه طرح رونق تولید از جمله کارگروه هاي تخصصی 
ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به منظور اعطاي تسهیالت 
ســرمایه ثابت و درگردش به واحدها و طرح هاي صنعتی مستقر در 
شهرك ها و نواحی صنعتی مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرك 
هاي صنعتی ایران نیز یکى دیگر از اقدامات مزبور است که به گفته 

بگى به مرحله عمل درآمده است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان همچنین 
به تشــکیل کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید در محل شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: تشکیل 
این کارگروه همراه با تبادل نظر و تصمیم گیري در ارتباط با مشکالت 
و موانع فــراروي تولید واحدهــا و طرح هاي صنعتی مســتقر در 
شــهرك ها و نواحی صنعتی مصوب ســازمان صنایــع کوچک و 

شهرك هاي صنعتی ایران بوده است.
وى افزود: برگزاري همایش توجیهی مــوارد مرتبط با صدور انواع 
ضمانتنامه از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک 
با حضور واحدها و طرح هاي صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی 
صنعتی مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران 
و همچنین اتخــاذ تمهیداتی از طریق  بانــک هاي عامل همچون 
تمدید قرارداد، تقســیط مجدد، تحکیم وثایق، بخشــودگی جرایم 
و دیرکرد، اســتمهال و... بــراي واحدها و طرح هــاي صنعتی در 
راستاي اجراي مفاد مندرج در تفاهمنامه سه جانبه فیمابین شرکت 
شهرك هاي صنعتی اســتان اصفهان، بانک هاي عامل و واحدها 
و طرح هاي صنعتی مســتقر در شهرك ها و نواحی صنعتی مصوب 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران نیز توسط دفتر 

تأمین مالی و سرمایه گذاري به مرحله عمل درآمده است.
به گفتــه محمد جواد بگى، صدور تعداد هشــت فقــره ضمانتنامه 
تعهد پرداخت به مبلغ 73234 میلیون ریال توسط صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاري صنایع کوچک به نفع بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباري یکى دیگر از اقدامات انجام شــده توسط دفتر تأمین مالی 
و سرمایه گذاري شــرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان 

مى باشد.

توسط مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان صورت گرفت:

تشریح فعالیت ها در بخش توسعه صنعتی، کار آفرینی و توسعه بازار و امور بین الملل  
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان


