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در صفحه اجتماع بخوانید5

در صفحه حوادث بخوانید

روایت جالب مدیر 
آمریکایى از سفر به ایران

قتل پدر براى تصاحب ارثیه

خانم «استفنى لستر» مدیر شوراى ایرانیان 
آمریکا در گزارشــى ضمن اشاره به سفر امن 
خود به ایران عنوان داشت: آمریکایى ها تمایل 
دارند ایران را به عنوان کشورى عقب مانده، 

فرو رفته در افراط گرایى و ...

شناسایى 342 سایت قماربازى
 در اصفهان

رازگشایى 
محسنى اژه اى 
بعد از 7سال
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  نگذاشتند 
  براى اصفهان 
قهرمانى آسیا را بیاوریم

باران بى موقع 
زاینده رود را تهدید مى کند
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جزئیات بیشتر از آب شدن برف ها در سرچشمه زاینده رود به دلیل بارش باران شدید

« ارتباط فرانسوى» وسط «نصف جهان»« ارتباط فرانسوى» وسط «نصف جهان»
درباره نمایشگاه مهمى که این روزها در اصفهان برپاستدرباره نمایشگاه مهمى که این روزها در اصفهان برپاست

جلسه رســیدگى به پرونده پســرى که در 
نوجوانى پدر خود را براى تصاحب ارثیه به قتل 

رسانده، تجدید شد.
به گــزارش ایلنا به نقل از اعتمــاد، متهم در 
نخستین محاکمه مدعى شده که با پیشنهاد 

نامادرى اش، پدرش را کشته است.
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رئیس پلیس فتاى استان خبر داد

ریزش دیوار نیمه کاره روى دانش آموزان

949 هزار و 497دستگاه انواع خودرو از ابتداى امسال 
تا پایان آذرماه در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال39/1  درصد افزایش یافته است.
از مجموع این میزان تولید،881 هزار و 935 دســتگاه 
خودروى سوارى تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال، 40/9 درصد افزایش یافته است.
همچنین 58 هزار و 104دستگاه وانت، هشت هزارو216  

دستگاه کامیون، 12 دســتگاه اتوبوس،530  دستگاه 
مینى بوس در این مدت تولید شــد که به ترتیب 20/9  
درصد6/7  درصد، 23/6 درصد و8/8 درصد نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
128هزارو857  دستگاه انواع خودرو نیز در آذرماه امسال 
تولید شد که در مقایسه با تولید 78هزار و 734دستگاه 
خودروى تولید شده پارسال،63/7درصد افزایش یافت.

تولید 950 هزار دستگاه خودرو در کشور 

هزینه تولید یک لیتر 
آب بر ثانیه، حدود  
250 تا 300 میلیون 

تومان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى
 استان اصفهان اعالم کرد

و

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 369 شوراى محترم اسالمى 
شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد یک پالك از امالك خود 
واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه 
مالى شهرداریها، براساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. از متقاضیان 
دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در 
مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/28 به واحد 
امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول 
پیشنهاد مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى تجدید مزایده

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر 

نوبت اول

موضوع مزایده : فروش تعدادى باطرى مستعمل به شرح ذیل :
1 –  باطرى 65 آمپر UPS :  260 عدد                         2 – باطرى 42 آمپر UPS :  1550 عدد

3 -  باطرى 100 آمپر UPS : 29 عدد                           4 – باطرى 7 آمپر UPS : 10 عدد
4 -  باطرى 55 آمپر UPS : 23 عدد

سپرده شــرکت در مزایده : مبلغ 100/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب شماره 2024013595 

شناسه 13953300010951139 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
مدارك مورد نیاز جهت دریافت اســناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 
ریال واریزى به حساب شماره 2024010265 شناسه 13953300010951224 قابل 

پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
محل دریافت اسناد مزایده : اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، نبش کوچه مسجدالرضا، 

طبقه فوقانى بانک ملت ، اداره ساختمان بانک ملت ، تلفن 36632685-6
تاریخ دریافت اسناد : از 1395/10/11 لغایت پایان وقت ادارى 1395/10/18

مهلت و محل تحویل اسناد : تا پایان وقت ادارى 1395/10/21 – خیابان شیخ صدوق 
شمالى ، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، دبیرخانه

تاریخ و محل بازگشایى پاکت ها : ســاعت 10 صبح روز 1395/10/22 –  ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه پنجم

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى 
مختار است .  

   آگهى مزایده عمومى 95/1  
بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
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به گزارش انتخاب، حجت االسالم و المسلمین محسنى 
اژه اى معاون اول قوه قضائیه، با حضور در جمع طالب 
مدرسه معصومیه قم، طى سخنانى به تبیین وقایع سال 

88 پرداخت. بخش هایى از سخنان وى را بخوانید.

■ ما به افرادى که بحث تقلب را مطرح مى کردند، اعالم 
کردیم که دلیل شــما براى تقلب چیست؟ آنها دالیل 
مختلفى را ارائه دادند. براى نمونه اعالم کردند ما رأى 
نیاوردیم؛ پــس تقلب صورت گرفته اســت و ما آنها را 
خطاب قرار دادیم که این مورد مطرح شده از جانب شما 

آیا دلیل قانع کننده اى است؟
■ یکى از کاندیداهاى دیگر گفت که من در دوره قبِل 
کاندیداتوریم، رأى بیشترى آوردم و چون در این انتخابات 
کمتر رأى آوردم، پس تقلب صورت گرفته اســت و این 
استدالل فردى بود که خود را کاندیداى انتخابات ریاست 

جمهورى کرده بود.
■ یک مورد هم از جانب آقاى هاشمى رفسنجانى به نقل 
از آقاى رى شهرى به عنوان دلیلى بر تقلب مطرح شد که 
بنده آن را در جلسه اى که با حضور عده اى از مسئوالن 
عالى نظام در آن مقطع زمانى تشکیل شد، مطرح کردم و 
به آقاى رى شهرى گفتم شما وزیر اطالعات این کشور 
بودید. چطور شد وقتى موضوعى را شــنیدید، آن را به 
آقاى هاشمى منتقل کردید؟ مطلب را از افراد و نهادهاى 
ذیربط پیگیرى مى کردید و حتى آن افراد را براى ارائه 
توضیحات احضار مى کردید. در آن جلســه آقاى رى 

شهرى گفت که من چنین چیزى را نگفته ام.
■ آقاى دیگرى ادعا کرده بود که در یکى از شهرهاى 
استان کرمان در روز رأى گیرى در قبل از ظهر صندوق 
رأى را دزدیده اند و به یک خانــه منتقل کرده اند و آراء 
مورد نظر خود را در آن ریخته اند و دوباره آن را بازگردانده 
اند. در واقع مطالبى که آنها به عنوان دلیل و سند مطرح 
مى کردند، از این دست ادعاهاى بى پایه و اساس بود. من 
در آن مقطع به عنوان وزیر اطالعات در آن جلسه حضور 
داشتم و اگر چه استدالالت آقایان بسیار بى پایه و اساس 

بود، اما آنها را پیگیرى کردم.
■ این آقایى که مى گوید در روز روشــن صندوق رأى 
را دزدیده اند، خب ما همه در ایــران زندگى مى کنیم؛ 
آیا چنین چیزى ممکن اســت که در روز رأى گیرى، در 
روز روشــن، صندوق رأى را بدزدند و سپس برگردانند؟ 
در جایى که آنها ادعا مى کردنــد صندوق رأى دزدیده 
شــده، هم نیروى انتظامى حضور داشت وهم اعضاى 
هیئت هاى اجرایى و نظارتى انتخابات حضور داشتند و 
به طور حداقلى در هر زمان از رأى گیرى ده فرد در محل 

اخذ رأى حضور داشتند.
■ آنهایى که ادعاى فوق الذکــر را مطرح کرده بودند، 
اعالم کردند که دادستانى هم از این موضوع مطلع است. 
ما خوشحال شدیم که در این مورد پرونده اى در دادستانى 
تشکیل شده بود و بعد از آنکه تحقیق کردیم و از نیروى 
انتظامى و وزارت اطالعات درخواست کردیم که از همه 
حوزه ها بررســى انجام شود، مشخص گردید که چنین 

اتفاقى یعنى دزدیدن صندوق رأى صورت نگرفته است.
همان آقایى که آن دروغ هاى بزرگ را منتشــر کرد و 
اکنون در حصر است، خودم با او صحبت کردم؛ او مدعى 
بود که صندوق هاى دو طبقه اى تدارك دیده شده که 
در طبقه زیرین آنها آرائى خاص وجــود دارد و در طبقه 
باالیى آنها آراء مردم قرار دارد. من به آن آقایى که این 
ادعا را مطرح کرده بود، گفتم آیا شــما معتقدید که تمام 
صندوق هاى اخذ رأى دو طبقه بودند؟ سپس به آن فرد 
گفتم: شما جزو مسئوالن نظام بودید و با همین سیستِم 
رأى گیرى به پســت ها و مناصب حکومتى رســیدید؛ 

چگونه این ادعاهاى بى اساس را مطرح مى کنید؟!
■ هشــت ماه قبل از انتخابات به صورت رسمى ابتدا 
از خارج کشــور و ســپس برخى از افراد در داخل اعالم 
کردند که احتمال مى دهیم که در انتخابات ایران تقلب 
صورت گیرد و اعالم کردند کــه انتخابات در ایران آزاد 
نیست. برخى از آنها مى گفتند که باید در انتخابات ایران 
ناظران بین المللى حضور داشته باشند. دقت کنید که این 
موارد در هشت ماه قبل از انتخابات مطرح مى شد؛ حال 
آنکه آن آقاى روحانى که در آن انتخابات کاندیدا شــد، 
کاندیداتورى خود را در آذرمــاه اعالم کرد و یا آن آقاى 
دیگرى که کاندیدا شــد، در جناح و طیف خود هنوز در 

کشاکش بودند و کاندیداتوریش مشخص نبود.

 ■ آقاى هاشمى رفسنجانى  اولین کسى بود که اعالم 
کرد باید مراقب بود که تقلب نشــود؛ بر چه اســاس و 

قرینه اى وى این موضوع را مطرح کرد؟
■ در یک شبى که ساعت از حدود 10 هم گذشته بود، 
شــخصًا به نزد یکى از این آقایان رفتــم. او ابتدا من را 
نمى پذیرفت و مى گفت مى خواهم اســتراحت کنم اما 
من به هر طریق ممکن موفق شدم با او در آن شب جلسه 
برگزار کنم. در آن جلسه مسائلى بین ما مطرح شد. من 
به آن فرد گفتم اگر 10 درصد از صندوق هاى اخذ رأى 
بازبینى شود و مشخص گردد که شما رأى نیاورده اید، آیا 
این امر را قبول مى کنید؟ آن فرد گفت: نه؛  سپس به او 
گفتم: اگر همه صندوق هاى اخذ رأى را بازبینى کنیم و 
مشخص گردد شما رأى نیاورده اید، آیا قبول مى کنید؟ 
آن فرد مجدداً گفت: نه. سپس من به او گفتم: این حرف و 
نظر شما بى قانونى و بدعت است. سپس به آن فرد گفتم: 
اگر انتخابات باطل شود و دوباره انتخابات برگزار گردد 
و شــما رأى نیاورید، آیا انتخابات را قبول دارید؟ آن فرد 
مجدد پاسخ داد: نه؛ خب نظام باید در این شرایط چه مى 
کرد؟ ما گاهى مسائل را فراموش مى کنیم؛ مى خواهند 

ظالم را مظلوم نشان دهند.
■ مقام معظم رهبرى شــخصًا با یکى از این نامزدها 
صحبت کردند و به او گفتند: شما منتخب امام(ره) بودید؛ 

شما قانون اساسى را قبول دارید؛ سپس فرمودند: ممکن 
است شما شروع کننده این ماجرا باشید، اما قطعًا امور به 
دست کسانى دیگر مى افتد. البته این فرمایشات رهبرى 

را نقل به مضمون عرض مى کنم.
■ سپس در مرحله بعد نمایندگاِن این آقایان دعوت شدند 
و عده اى از آنها اکنون در دولت، وزیر هستند؛ برخى از 
آنها با صراحــت گفتند که ما نمى گوییــم در انتخابات 
تقلب صورت گرفته، بلکه مى گوییم  انتخابات مهندسى 

شده است.
■ در آن مقطع زمانى شاهد بودیم که برخى از ایرانیان 
خارج کشور و همچنین برخى خارجى ها تحت عناوین 
مختلف از جمله توریست وارد کشور مى شوند و متوجه 

شدیم که برخى از این سفرها هدایت شده است.
■ برخى از افرادى که در آن ایام از انگلیس بازگشته بودند 
و در میان آنها برخى آقازاده ها هم وجود داشتند، هسته 
هاى چند نفرى درست کرده بودند و در آنها برخى اراذل 
و اوباش را هم قرار داده بودند و به آنها آموزش مى دادند 
که چگونه با نیروى انتظامى و احیانًا نیروهاى بسیجى 
مقابله کنند؛ همچنین برخى ستادهاى انتخاباتى قبل از 
انتخابات به کانون هایى براى آموزِش استفاده از سالح 

سرد و شورش خیابانى تبدیل شده بود. 
■ یکى از سران فتنه مدعى شد که به هفت نفر تجاوز 

شده است؛ متأسفانه به گونه اى فضاسازى کرده بودند 
که برخى مردم این دروغ آشکار را باور کرده بودند. یکى 
از موارد مورد ادعاى این فرد دخترى بود که مدعى بودند 
تنها فرزند خانواده اى است که پدر خانواده، شهید شده 
اســت و عموها و دایى هاى او هم جزو شــهدا هستند. 
مدعى بودنــد که این فرد پــس از آنکه در پشــت بام 
منزلش ا... اکبر سر داده است، توسط نیروهاى بسیجى 
دزدیده شده و به او تجاوز صورت گرفته. همچنین مدعى 
بودند براى اینکه آثار جرم از بین برود، در بخشى از بدن 
او اسید ریخته اند و سپس او را کشته اند و بدون اطالع 
خانواده اش در یک قطعه از بهشــت زهــرا(س) دفن 
کرده اند. سپس آمدند براى این دختر در مسجد قلهِک 
تهران مجلس ختم برگــزار کردند و در آگهى تحریم او 
هم عکس پدر و عموها و دایى هایش که ادعا مى کردند 
شهید شده اند را به چاپ رساندند و همین آقایانى که االن 
در حصر هستند، در آن مجلس ختم شرکت کردند. در آن 
کمیته سه نفره اى که تشکیل شده بود، به آن آقا اعالم 
کردم که بیایید درباره این ادعاها بررسى کنید. سپس به 
آنها گفتم اگر تحقیقات صورت گرفت و مشخص گردید 
که موارد ادعایى شما درســت نبوده، آیا حاضرید اشتباه 
خود را به هر طریقى که صــالح مى دانید، اعالم کنید؟ 
آنها هم گفتند: بله؛ حاضریم این کار را انجام دهیم. بعد 
از تحقیقات صورت گرفته، ثابت شدکه آن دخترى که 
آقایان برایش مجلس ختم گرفته بودند، اوًال زنده است؛ 
ثانیًا اصًال دستگیر نشده؛ ثالثًا پدر این دختر اصًال شهید 
نشده بود؛ بلکه ســال ها قبل در اثر ســکته قلبى جان 
خود را از دســت داده بود. همچنین مشخص گردید که 
این فرد تنهــا فرزند خانواده خود هم نیســت. آن دختر 
پیدا شد و پرونده پزشــکى او هم آورده شد و همه چیز 
مشخص گردید. ســپس ما به آن آقایان گفتیم که آیا 
اکنون حاضرید به اشتباه خود اعتراف کنید؟ اما آنها حاضر 

نشدند.
■ در مورد دیگرى ادعا کردنــد که در یک زیرزمین در 
رابطه با پســرى یک عمل منافى عفت انجام گرفته و 
حتى ویدئویى از اعتراف آن پسر در اختیار داشتند و آن را 
به عنوان مدرك ارائه دادند و ما هم اعالم کردیم که این 
موضوع را مورد تحقیق قرار مى دهیم. به محض اینکه 
این فرِد مدعى از جلسه بررسى خارج شد، من با توجه به 
شناخت و تجربیاتى که داشتم، متوجه شدم که این فرد 
تحت تسلط عده اى دیگرى قرار گرفته و این احتمال را 
دادم که یا این فرد را از کشــور خارج مى کنند و یا او را 
مى کشند؛ لذا در آن مقطع که دادستان کل کشور بودم، 
با افراد آشنا به سیستم تماس گرفتم  و خواستار پیگیرى 
جزئیات شدم و مشخص گردید که همان فردى که قضیه 
دختر مورد اشاره را مطرح کرده بود، از دفتر آقاى فالنى 
با آن پســر تماس گرفت و به او گفت که خود را مخفى 
کند. بعداً با تحقیقاتى که انجام گرفت، مشخص شد که 
اصالً  نیروهاى بســیجى در ماجرا دخیل نبودند؛ بلکه 
یک انسان فاســد را اجیر کرده بودند تا این کار را انجام 

دهد.

معاون عملیات ســتاد کل نیروهاى مسلح گفت: امروز 
اقتدار براى مقابله با تهدیدات داخلى از طریق حرفه اى 

کردن بسیج صورت مى گیرد.
به گزارش فارس، سردار مهدى ربانى اظهار داشت: در 
انتخابات 88 با تأثیرگذارى بر روى برخى افراد، سازمان 
رأى و صیانت از آراء تشکیل شد و موضوع تقلب را مطرح 
کردند تا فتنه به راه بیافتد. دشمن توسط عوامل واگرا و 
ضدانقالب، ناامنى را به شــهر آورد و در یک شب تا 70 
نقطه را ناامن کردند. آنها پروژه کشته سازى را با کشتن 
ندا آقاســلطان آغاز و در روز عاشــورا به مساجد و دین 

اهانت کردند.

وى ادامه داد: طمع قدرت برخى را چنان به صحنه کشاند 
که در روز عاشــورا به ســاحت مقدس امام حسین(ع) 
اهانت کردند اما نور انقالب در دل مردم نمایان شــد و 
در روز 9دى، فتنه را خنثى کردنــد و دنیا هم فهمید که 
حتى اگر برخى هم مخالفــت کنند اما بدنه ملت با نظام 

و والیت است.
معاون عملیات ستاد کل نیروهاى مسلح افزود: امروز راه 
اقتدار براى مقابله با تهدیدات داخلى از طریق حرفه اى 
کردن بسیج است و تشــکیل 180 گردان امام على(ع) 
و دوهزار گردان بیت المقدس در کشــور پیامد همان 

تهدیداتى است که فتنه به ما تحمیل کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیســیون انرژى مجلس شوراى 
اســالمى بر غیرتمندى مردم شــمال در دفاع از ایران 
اســالمى در برابر تهدیدات مختلف تأکید کرد و گفت: 
هیچ کشورى قادر نیســت از قطع گاز به عنوان تهدید 

استفاده کند.
حجت االســالم والمســلمین عبدالحمید خدرى در 
گفتگو بــا ایرنا افــزود: ایــران با تکمیــل خطوط در 
دســت ســاخت انتقال گاز در ماه هاى آتى مى تواند 
بــه راحتــى و بــدون نگرانــى از افــت فشــار، گاز 
مناطق شــمالى و شــمالى شــرقى کشــور را تأمین 

کند.

وى ادامه داد: هیچگاه هیچ تهدید وتحریمى نتوانسته 
مانع کشور ما شود و ما همواره توانسته ایم با اقتدار گام 
برداریم. مردم با صرفه جویى در مصــرف گاز و حفظ 
عزتمندى همانند گذشته اجازه نخواهند داد که به منافع 
ملى ما ضربه بخورد و دولت نیز در این راستا تدابیر الزم 
را اتخاذ مى کند تا این مشــکل هر چه ســریع تر حل 

شود.
خدرى یادآور شــد: ما موج ســرما را در پیش داریم و 
در این راســتا باید با صرفه جویى در مصــرف گاز به 
دولت کمــک کنیم تــا بتوانــد راهــکارى را اتخاذ 

کند.

حرفه اى کردن بسیج 
راه ایجاد اقتدار است

با قطع گاز 
نمى شود تهدید کرد

واکنش رضایى به گورخوابى
  افکار نیوز | محسـن رضایـى دبیـر مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام با اشـاره به موضوع افرادى 
که در گورهاى قبرستان شـهریار زندگى مى کردند، در 
اینستاگرام خود نوشـت: جمعى از خائنان بریده از ملت 
از ترامپ تقاضا کردند که تحریم هاى شدیدترى علیه 
ایران وضع کند. یک ایرانى باشـرافت تصویر تعدادى 
از هموطنـان که در قبرسـتان مـى خوابند را در پاسـخ 
به آنها نشـان داد و هنرمندى دردآشـنا، ایـن صحنه را 
شرمسـارى بزرگ خواند. رئیس جمهور محترم کشور 
به جاى پاسـخگویى مى گوید من هم ناراحت هستم. 
آقـاى روحانى! شـش ماه نخسـت خـوش آمدگویى و 
تبریکات ریاسـت جمهورى به پایان رسیده است االن 
سال چهارم است. سال پاسـخگویى است. کارى کنید 

تا آالم مردم التیام یابد.

بررسى برنامه ششم از امروز
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از روز    ایرنا |
شنبه تا چهارشنبه در دو یا سه شیفت کارى جلسه علنى 
خواهند داشت. نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در 
روزهاى شنبه،دوشنبه و چهارشنبه در دو شیفت کارى 
و در روزهاى یک شنبه و سه شنبه در سه شیفت کارى 

جلسه علنى دارند. 

ریزش آراء روحانى
  تابناك | بر اسـاس گزارشـى که حتـى برخى 
محافل مى گویند به دست رئیس جمهور رسیده است، 
وضعیت آقـاى روحانـى در مناطق مـرزى و خصوصًا 
مناطق قومیت نشـین مناسـب نیسـت و به دلیل عدم 
تحقق وعده هاى دولت، سـرعت ریزش آراء او در این 
مناطق زیاد شـده اسـت.برخى نزدیکان گروه اعتدال 
تصمیم دارند در این خصوص فعالیت هایى را سـامان 
دهند و بر این اساس تالش دارند تا هر کدام از مسئوالن 
دولتى که وجهه خوبى هم دارند، به یکى از استان هاى 
مرزى رفتـه و وضعیـت را بررسـى و رایزنـى هایى در 
این خصوص داشته باشـند.گفته شده سفرهاى حسن 
واعظى به کردسـتان، نوبخت به همدان و کرمانشاه و 
وزیر بهداشت به سیستان در همین راستا بوده که بتوانند 
شـوکى به مردم وارد کننـد و یک قـول و وعده اى هم 
بدهند تا بیشتر از این ریزش رأى نداشته باشند و بتوانند 

آن را متوقف کنند.

حمله به مقر میدان آزادى 
برنامه ریزى شده بود

  تسنیم| جانشین سپاه محمد رسول ا...(ص) 
تهران گفت: عده اى که در فتنه 88 به یک مقر نظامى 
در نزدیکى میـدان آزادى حمله کردند قصد در دسـت 

گرفتن سالح داشتند.
سردار احمد ذوالقدر با بیان اینکه در فتنه 88 عده اى براى 
در دست گرفتن سالح به یک  پایگاه نظامى در تهران 
حمله ور شـدند تصریح کرد: آیا بـراى اعتراض به یک 
موضوع باید به یک مقر نظامى حمله شـود؟ اسنادش 
موجود و مبرهن است. در تهران  سه هزار پایگاه مقاومت 

داریم. چرا میدان آزادى را انتخاب کردند؟

حمله دوباره کیهان به فرهادى
   خبر آنالین | روزنامـه کیهـان به بهانـه نامه 
اصغر فرهادى به رئیس جمهور در ارتباط با گورخواب ها، 

بار دیگر به این کارگردان سینما حمله کرد.
در بخشى از یادداشت منتشر شده در کیهان آمده است: 
«جناب آقاى اسکارى! شما بهتر است سرى به خودتان 
بزنید! و از دروغ و بى رحمى و از یاد بردن هموطنان و... 
هم دم نزنید! ادعاى سراسر وجودم شرم است (اگر واقعًا 
صادقانه باشد) تنها بخش ناچیزى از عدم توجه به این 
مردم و سرزمین خود و مشغولیت با بازى هاى اسکارى 
اسـت که متأسـفانه آن هـم نیمـه کاره و بـا فرافکنى 
و متهـم کـردن دیگرانـى همـراه شـده کـه (علیرغم 
همه معضـالت موجـود) در بحبوحه غفلت هـا و خود

باختگى ها و بازى هاى شـبه روشـنفکرانى مانند شما، 
در حد وسع خود و امکانات موجود، به وظایفشان عمل 
کرده اند. شـما را به ایـران و ایرانى چـه کار؟! به همان 
بنیادهاى قطرى و جشنواره هاى غربى رسیدگى کنید!»

توئیتر

پارسینه نوشــت:در پى اطالعات داده شده مبنى بر 
رؤیت و سقوط شــیئى به رنگ قرمز بر فراز روستاى 
االزمن على آبادکتول تیم هایى از هالل احمر، نیروى 
انتظامى و نیروهاى مردمى به محل سقوط این شىء 

اعزام شدند.
یک مقام مســئول گفت: در پى اطالعات داده شده 
ساعت 8 شب چهارشنبه هفته گذشته مبنى بر رویت 
شیئى به رنگ قرمز بر فراز روســتاى االزمن از توابع 
شهرســتان على آبادکتول و ســقوط آن در نزدیکى 
این روستا، تیم هایى از هالل احمر، نیروى انتظامى و 
نیروهاى مردمى به محل سقوط این شىء اعزام شدند.

طبق اعالم یک کانال ، ساعت 13و30 دقیقه چهارشنبه 
هفته گذشــته صداى مهیبى توجه اهالى روســتاى 
االزمن را به خود جلب کرده بود که با فرا رسیدن شب 
و سوسوى یک شــىء نورانى این جلب توجه با یک 
نگرانى و حدس و گمان هایى همراه شد. بعد از عبور تیم 
جستجو از مسیر صعب العبور، مشاهده مى کنند که تنه 
درختى دچار آتش سوزى خفیفى شده که با فرارسیدن 
شب، نورى قابل توجه ترى از خود ساطع مى کند. به 
گفته تیم جستجوگر، صداى نسبتًا مهیب هم ظاهراً 

صداى تیراندازى از یک سالح شکارى بوده است.
به گفته منابع آگاه، تیم اعزام شــده به محل، پس از 

خاموش کردن تنه  درخت، به شهر بازمى گردند.

به گزارش مهر، مقامات فرهنگى آلمــان از لغو برگزارى 
نمایشگاه تعدادى از مهمترین آثار گنجینه موزه هنرهاى 
معاصر تهران در برلین خبر دادند و اعالم کردند این اتفاق 
در پى مخالفت ایران با ارســال این آثار به خارج از کشور 

افتاده است.
خبرگزارى فرانسه روز چهارشنبه هشــتم دى اظهارات 
«هرمان پرزینگر» رئیس بنیاد میراث فرهنگى پروس را 
بازتاب داد که اعالم کرده در کمال تأسف ناگزیر از گرفتن 
چنین تصمیمى شده است چرا که ایران مجوزهاى الزم 

براى خروج این آثار هنرى را صادر نکرد.
بنیاد میراث فرهنگى پروس پاییز ســال گذشــته با موزه 
هنرهاى معاصر تهران تفاهمنامه اى را براى نمایش برخى 
از آثار این موزه در برلین به امضا رســاند، نظیر تفاهمنامه 

میان موزه مکسى ایتالیا با این موزه ایرانى.
متعاقب این امر مســئوالن موزه هنرهاى معاصر تهران 
اعالم کردند که 60 اثر از گنجینه این موزه را که شــامل 
30 اثر مدرن از هنرمندان خارجــى و 30 اثر از هنرمندان 
ایرانى مى شود در شهرهاى رم و برلین به نمایش مى گذارند 
اما این مسئله با اعتراض برخى هنرمندان نقاش در ایران 
مواجه شــد که ماجرا را «پرابهام» مى خواندند و خواستار 
ارائه ضمانتنامه «براى بازگشت به موقع، صحیح، سالم و 
اصل همه آثار» بودند، امرى که در نهایت موجب شد وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى دستور توقف روند ارسال این آثار 

به خارج از کشور را بدهد.

در این حال بنیاد میراث فرهنگ پروس اعالم کرده از آنجا 
که قرار بوده این نمایشگاه ابتداى ماه جارى میالدى یعنى 
دسامبر در برلین برگزار شود، دیگر نمى تواند برگزارى آن 
را بیشتر به تأخیر بیاندازد و به همین خاطر از آن صرف نظر 
کرده است. این بنیاد در نهایت تأکید کرد که علیرغم این 
مســئله همچنان خود را به تبادل فرهنگى با ایران متعهد 

مى داند.
پیش از این وزارت خارجه آلمان در نامه اى به همتاى ایرانى 
خود عنوان کرده بود که برلین ضمانت هاى الزم را به موزه 
هنرهاى معاصر تهران داده که بر اساس آن تمامى آثار باید 
به تهران بازگردانده شود و تا هنگام عودت آثار، هیچگونه 
شکایت دادگاهى جهت تحویل، ضبط، توقیف و یا اقدامات 

اجرایى مجاز نیست .
گنجینه موزه هنرهــاى معاصر ایــران داراى مجموعه 
ارزشمندى از آثار هنرمندان مدرن غرب همچون پیکاسو، 

ون گوك، پوالك، خوان میرو و اندى وارهول است.

زمستان 95 آمد و اصولگرایان همچنان مشغول تعریف 
مکانیزم انتخاباتى خود هستند. در مقابل اصالح طلبان 
با آرامش خاطــر از پیروزى در رقابت 29 اردیبهشــت 
سال 96 سخن مى گویند اما غالمرضا مصباحى مقدم 
سخنگوى جامعه روحانیت مبارز این آرامش خاطر اصالح 
طلبان را نشانه خوب عمل کردن اصولگرایان مى داند. 

بخش هایى از گفتگوى او با خبرآنالین را بخوانید.
به نظر شما طرف هاى رقابت سال 96 
در چه سطحى از ظرفیت رأى آورى 

هستند؟
هنوز براى تحلیل این موضوع زود اســت چون عالئم و 
نشــانه هاى جدى براى ورود به عرصه انتخابات دیده 
نمى شود. حتى عالئم خیلى روشنى درباره جدى بودن 
کاندیداتورى آقــاى روحانى براى انتخابات مشــاهده
 نمى شــود یعنى اینکه آقاى روحانى عزم کرده باشد و 
نامزدى او قطعى شده باشــد عالئم روشنى وجود ندارد. 
البته بهتر هم این است که اجازه دهیم فضاى انتخاباتى به 

موقع خود شور پیدا کند و جدى شود.
 آیا آن همگرایى کــه مدنظر جامعه 
روحانیت است و محور کار قرار گرفته 

است به وجود آمده یا خیر؟
تا آنجا که اطــالع دارم، بله ایــن همگرایى کما بیش 
وجود دارد و نشانه هایى اســت که مجموعه گروه ها و 

شخصیت هاى اصولگرا بنا دارند با هم کار کنند.
جبهه مردمــى نیروهــاى انقالبى 

اسالمى چندى پیش اعالم موجودیت 
کرد. نسبت این جبهه با تالشى که 
اصولگرایان براى همگرایى و تعریف 
مکانیــزم انتخاباتى انجام مى دهند 

چیست؟
اطالعاتى که در این مورد دارم کامًال همراه و هماهنگ 
با جریان کلى اصولگراست، منافاتى با این حرکت تازه و 

اقداماتى که قبًال انجام شد نمى بینم.
 آقاى حداد عادل اعالم کرد مکانیزم 
وحدت را تا آخر دى ماه اعالم مى کنیم 

آیا اینطور است؟
به نظرم اطالعى که آقاى حداد عادل داد، درست است و 

این انتظار مى رود که ان شاءا... به نتیجه برسد.
دست تان براى انتخاب نامزد چقدر 
باز است، یک تحلیلى وجود دارد که 
مى گوید اصالح طلبان خیالشان از 

این بابت راحت است؟
معلوم مى شود اردوگاه اصولگرایان خیلى خوب تا اینجا 
عمل کرده است که این خاطر جمعى و آرامش در اردوگاه 

اصالح طلبان وجود دارد.
آیا اصولگرایان این موضع را مى گیرند 
تا جزو معادالت انتخاباتى محسوب 

شوند؟
اصولگرایان دست پرى براى معرفى نامزد دارند و خیلى 

هم جدى دست شان از این بابت پر است.

رازگشایى محسنى اژه اى بعد از 7سال

ناگفته هاى 88

سقوط شىء نورانى 
در على آبادکتول

مخالفت هنرمندان ثمر داد

گنجینه ایرانى به آلمان نمى رود
مصباحى مقدم:

 دست اصولگراها براى معرفى کاندیدا ُپر است
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قائم مقام وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه 93 درصد 
خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی انجام می شود، 
گفت: متأسفانه به دلیل اقدامات ضعیف پیشگیرانه توسط 
مردم و دستگاه هاي دولتی، وضعیت مطلوبی در سالمت 

دهان و دندان، به ویژه در افراد باالي 20 سال نداریم.
ایرج حریرچی افزود: در ســنین باالي 45 ســال، افراد 
حدود 13 دندان کشیده شــده یا خراب یا پر شده دارند 
که شاخص بسیار بدي است.از طرفی 18 الی 21 درصد 
پرداختی از جیب مردم در حوزه سالمت فقط به خدمات 
دندانپزشکی اختصاص پیدا کرده که نسبت به نقش این 

ارگان در سالمت، هزینه بسیار باالیی است.

وي عنوان کرد: بســته جدیدي که اخیــراً به تصویب 
رسیده و تا چندماه آینده عملیاتی می شود، شبانه روزي 
شدن خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی و خصوصی 
است. امیدواریم از شرمندگی این وضعیت کنونی خارج 

شویم.
حریرچی یادآور شــد: برخی تعرفه ها که اکنون اعالم 
می شــود و مردم مجبور به پرداخت آن هستند، از نظر 
ما به هیچ وجه قابل قبول نیست. هزینه مواد در متوسط 
خدمات دندانپزشکی 10 الی 12 درصد کل هزینه هاست. 
ضمن لزوم  توجه به توان مردم، بیمه هاي پایه و تکمیلی 

نیز باید خدمات را تحت پوشش بگیرند.

رئیس انجمن مراقبت هاى ویژه کشور درباره مشکالت 
مرتبط با کمبود تخت و تعرفه ها در این حوزه توضیحاتى 
را ارئه کرد و گفت: البته در این مورد معاونت درمان خوب 
عمل کرد به طورى که دو هــزار و200 تخت ICU به 

ناوگان تخت هاى ویژه کشور اضافه شد.
امیرعلى ســوادکوهى در گفتگو با ایســنا، درباره تعداد 
تخت هاى موجود در بخش هاى مراقبت ویژه کشور، با 
بیان اینکه طى چند سال اخیر معاونت درمان خوب عمل 
کرده است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود دوهزار 

و200 تخت ویژه به تخت هاى ICU اضافه شد.
وى در همین زمینه افزود: یعنى مبلغ باالیى، نزدیک به 

یک میلیارد دالر خرج شد تا این تعداد تخت ها به ناوگان 
تخت ICU کشور اضافه شود. البته باید توجه کرد که 
در حال حاضر تعداد تخت هاى ویژه ما در کشو به هفت 
هزار و200 تخت رسیده و این درحالى است که ما هنوز 
هم نسبت به استانداردهایى که خودمان اعالم کرده ایم 
که بر اســاس آن باید 10 درصد تخت هاى بیمارستانى 

تخت هاى ویژه باشند، فاصله داریم.
سوادکوهى با بیان اینکه براى رسیدن به این استاندارد 
باید حدود 15 تا 20 هزار تخت ICU وجود داشته باشد، 
اظهار داشت: در عین حال همین افزایش دوهزار و200 
تخت ICU طى یکسال ونیم هم واقعاً  قابل تقدیر است.

کمبود 15 هزار تخت ویژه 
در کشور

بسته جدید خدمات 
دندانپزشکی در راه است

اگر عرضه دارید...
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زائري نوشت: 
مى گویند چرا براى گورخواب ها چیزى نمى نویسى؟ 
انگار مشکل فقط یک اظهار نظر شعارى و احساسى 
است و بس! شعار دادن من و شــما چه دردى از آن 
بیچاره ها دوا مى کند؟ وقتى بعد از شعار دادن و پست 
اینستا گذاشــتن مى رویم ســر میزهاى گرم شام و 
رختخواب هاى نــرم خواب؟ آقایــان، خانم ها، اگر 
خیلی عرضه دارید بروید جلوى قــوه قضائیه فریاد 
بزنید و بخواهید پرونده مفاسد اقتصادى را جدى تر 
بررسى کنند! اگر خیلى ادعایتان مى شود بروید پاى

 صندوق هاى رأى و به کســى رأى بدهید که مرد 
میدان خدمت به محرومان باشد! با شعار و تعارف هیچ 
مشکلى حل نمى شود! اگر راست مى گویید از زندگى 

خودتان براى گور خواب ها مایه بگذارید! 

بزرگ ترین سارق!
بابک چمن آرا مدیر انتشارات بتهوون به قانون حقوق 
مصنفین و مؤلفین اشاره کرد و گفت: پیگیرى اجراى 
حقوق مصنفین و مؤلفیــن از موضوعات مهم دیگر 
است. تالش هاى بسیارى شــد تا این حقوق به روز 
شود اما هیچ وقت اجرایى نشــد. ما امیدوار بودیم در 
زمان مدیریت آقاى مرادخانى در  معاونت امور هنرى 
وزارت ارشاد بتوانیم موضوع کپى رایت را به راحتى 
در دادســراها جلو برویم و قدم هاى اولیه را در مقابل 
سازمان صداوسیما به عنوان بزرگ ترین سارق آثار 

موسیقایى برداریم اما یک سانت هم جلو نرفتیم. 

شیرازى رکورددار گینس
یک جوان شیرازى توانسته اســت رکورد «روپایى 
با توپ تنیس در یک دقیقه» را بشــکند.به گزارش 
خبرآنالین، میالد محسنى توانســت نام خود را در 
کتاب گینس به ثبت برساند. او که داراى چند رکورد 
در زمینه روپایى زدن در ایران است، توانست با حضور 
در امارات سرانجام نام خود را در گینس ثبت کند.او در 
این باره توضیح داد: «من چند رکورد در ایران داشتم و 
مى خواستم یک رکورد بین المللى هم از خودم به جاى 
بگذارم. از جمله رکوردهاى من 30 کیلومتر روپایى 
زدن در زمان پنج ساعت و 40 دقیقه و 22 ثانیه بود که 
هیچ خطایى نداشتم. همچنین رکورد هزار متر روپایى 

سرعت را در هشت دقیقه و 23 ثانیه شکستم.»

معلم هاى شکست خورده
مشاور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزى رئیس 
جمهور در امور آموزش و پرورش گفت: قوانین خاصى 
براى معلمان خاطــى دارد.امیــدوارم تنبیه بدنى از 
مدارس ایران ریشه کن شــود. غالمرضا عبدالوند 
گفت:باید براى بهبود شرایط،در دانشگاه فرهنگیان 
به دانشجویان آموخته شود،دانشگاه فرهنگیان تنها 
کارخانه معلم ســازى کشور اســت و وظیفه بسیار 

خطیرى دارد.
وى افزود:امروز که علم روانشناسى به جایى رسیده 
که تنبیــه براى حیوانــات هم باز دارنــده ومخرب 
اســت وهیچ حیوانى با کتک تعلیم نمى یابد چگونه
 مى شود شاهد تنبیه بچه ها از سوى معلم بود.معلمى 
که متوسل به تنبیه بدنى مى شود از نظر روانشناسى 
در مقابل دانش آموز کم آورده وشکست خورده است.

خریداران درخت کریسمس 
به گفته یک وارد کننده تزئینات و درخت کریسمس 
که دوست ندارد نامش ذکر شــود بیش از 90 درصد 
از کسانى که درخت کریســمس خریدارى مى کنند 
مسیحى نیستند. به گزارش ایسنا وى ادامه مى دهد: 
مســیحى ها طبق رســوم یک بار درخت خریدارى 
مى کنند و بعد از چندین سال اگر درختشان مستهلک 
شود یا زوجى از خانواده جدا شوند درخت کریسمس 

جدید مى خرند.
این وارد کننده درخت کریسمس مى گوید: در مجموع 
چهار پنج واردکننده اصلى درخت کریسمس در ایران 
وجود دارد که هرکدام نزدیک به 800 تا یکهزار عدد 
درخت کریســمس وارد مى کنند. بنابر این ساالنه 
نزدیک به چهار هزار درخت کریســمس بزرگ وارد 

ایران مى شود. 

چرك نویس

گروهــى بین المللى از محققان اعــالم کردند جمعیت 
جهانى یوزپلنگ ها دچار کاهشــى ناگهانى شده است و 

این حیوانات سریع را در آستانه انقراض قرار داده است.
به گزارش همشــهرى آنالین، محققــان دریافته اند 
تنها هفت هزارو صد یوزپلنگ دیگر در سرتاسر جهان 
باقى مانده اســت، درحالى که این جاندار از 91 درصد 
از زیستگاه هاى طبیعى و همیشــگى خود بیرون رانده 
شده است. بیشترین میزان کاهش جمعیت در آسیا رخ 
داده است،  به شکلى که تنها 50 یوزپلنگ در ایران باقى 
مانده اند و مابقى جمعیت جهانى این جانداران در شش 

کشور آفریقایى پراکنده شده اند.
به گفته «ســارا دورانت» از جامعه جانورشناسى لندن، 
ایــن یافته ها نشــان مى دهند فضاى زیــادى که این 
جانداران براى زندگى به آن نیــاز دارند،  در کنار طیف 

پیچیده اى از تهدید هایى که در طبیعت متوجه گونه هاى 
جانورى است باعث شده تا یوزپلنگ ها نسبت به گذشته 
آســیب پذیرتر شــوند و در صورتى که تالشــى براى 
محافظت از آنها صورت نگیرد، بــه زودى تمامى آنها 

نابود خواهند شد.
محققان امیدوارنــد نتایج این تحقیــق بتواند اتحادیه 
بین المللى محافظت از طبیعت را وادار به به روزرسانى 
وضعیت محافظت از یوزپلنگ ها در جهان از آسیب پذیر 
به درحال انقراض سازد. به گفته محققان این پژوهش 
جدید اطالعاتى دقیق را از وضعیــت یوزپلنگ ها تا به 
امروز ارائه مى کنــد. با توجه به طبیعــت مخفیانه این 
گربه گریزپا، گردآورى اطالعات درباره آنها کار بسیار 
دشوارى اســت و همین باعث مى شــود که وضعیت 

حقیقى آنها نادیده گرفته شود. 

مردم هند طى هزاران ســال در نامیدن انواع پوشاك، 
طرز پوشش و شــکل هاى متنوع آن از فرهنگ ایرانى 
تأثیر گرفتند که این امر در پوشــش و تزئینات پوشاك 

هندى ها مشهود است.
نسیم کمپانى پژوهشگر حوزه هند در نشست «معرفى 
پوشاك هندى» با معرفى انواع پوشش، پوشاك، نحوه 
آرایش و تزئینات مربــوط بــه آن در مناطق مختلف 
هند به تأثیر فرهنگ ایرانى و پارســى بر پوشاك هند 

پرداخت.
وى افزود: مردم هند واژه هــاى متفاوتى براى نامیدن 
انواع پوشــاك طى هزاران ســال وضع کــرده اند که 

بى تأثیر از فرهنگ ایرانى نبوده است.
به گفته وى، استفاده از طرز پوشش و شکل هاى متنوع 

آن همراه با اســتفاده از واژه ها از فرهنگ پارسى تأثیر 
پذیرفته است و این مهم را امروز نیز مى توان در پوشش 

و تزئینات مربوط به آن دید.
وى در ادامه به نقش بسیار مهم پوشاك  از گذشته تا به 
امروز در فرهنگ هند اشــاره کرد و افزود: طرز پوشش 
افراد در کنار نــوع و جنس پارچه، نوع تزئین، شــکل 
آرایش و مقدار طال نشان از طبقه بندى و سلسله مراتبى 

بودن نژادها و  طبقه ها داشته است.
این پژوهشگر حوزه هند با تأکید بر پایبندى مردم هند به 
سنت ها و مذهب خود، ماندگارى نحوه پوشش هندى و 
اصیل بودن آن را ناشى از تأثیر سنت ها، رسوم و مذهب 
در زندگى این مردم دانست که  آن را در برابر نفوذ غرب 

حفظ کرده است.

سومین فصل از کاوش هاى باســتان شناسى محوطه 
باستانى ناتل شهرســتان نور به کشف بقایاى معمارى 
متفاوت از بناى قلعه، ســفال هاى شاخص قرن سوم و 
چهارم، مهر شیشه اى کتیبه دار به خط کوفى و... انجامید.

به گزارش تســنیم، عبدالرضا مهاجرى نژاد سرپرست 
هیئت کاوش در محوطه باستانى ناتل با اعالم این خبر 
اظهار داشت: امسال سومین فصل از کاوش هاى باستان 
شناسى محوطه باستانى ناتل  که  در روستاى ناتل کنار 

علیا در شهرستان نور واقع شده است انجام گرفت.
این باستان شناس، یک مهر شیشه اى کتیبه دار به خط 
کوفى و همچنین مهره هاى تزئینى که با رنگ هاى زرد و 
سیاه و به صورت نوارى و مواج تزئ ین شده را بخشى از آثار 

به دست آمده از قرن چهارم هجرى دانست.

ثبت نــام دوره جدیــد اعزام هاى عتبــات عالیات 
دانشــگاهیان از روز پنج شنبه هفته گذشته در پایگاه 

اینترنتى سازمان حج و زیارت آغاز شد.
سید محمد رضا فقیهى رئیس ســتاد عمره و عتبات 
دانشــگاهیان آخرین فرصت بــراى ثبت نام نهایى 
دانشــگاهیان به منظور اعزام به عتبــات عالیات را 

اعالم کرد.

وى از قرعه کشى دوره شانزدهم اعزام دانشگاهیان 
به عتبات دانشــگاهى خبر داد و گفــت که  16 هزار 

دانشگاهى به این سفر معنوى اعزام مى شوند.
به گفته فقیهى، 16 هزار دانشگاهى یک هفته فرصت 
دارند تا براى اعزام بــه عتبات عالیات ثبت نام نهایى 
 labbaik.ir  کنند. این افراد باید  با مراجعه به سایت

ثبت نام نهایى خود  را انجام دهند.

معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد کیش با تشریح 
جشــنواره (همام) همت ملى، اقتصاد مقاومتى از جوایز 
این طرح از جمله هــزار تور رایگان بــه همراه اقامت 
سه روزه در کیش با خرید کاالهاى ایرانى و اشتغالزایى 
براى ترویج سفر با مؤلفه هاى صحیح گردشگرى خبر 

داد.
محمــد محب خدایــى در گفتگــو با تســنیم، درباره 
جشــنواره «همام» اظهار داشــت: این جشــنواره در 
راستاى شعار «اقتصاد مقاومتى؛ اقدام و عمل» با ترویج 
سفر در زمینه اشتغالزایى و ترویج کاالهاى ایرانى اجرا 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه مراحل اولیه این جشنواره از میالد 
پیامبر(ص) آغاز شده است، درباره چگونگى شرکت در 
این جشــنواره توضیح داد: در حال حاضر مراحل ثبت 
نام شرکت هاســت و به پرداخت هیــچ هزینه اى نیز 
از طرف این شــرکت ها و در ادامه مــردم براى حضور 
در این جشــنواره نیاز نیســت و کار بازاریابى آن را نیز 
ســازمان منطقه آزاد کیش انجام مى دهــد و همه این 
کارها براى تشــویق جهت خرید کاالهــاى ایرانى و

همچنیــن  اســت،  ارز  خــروج  از  جلوگیــرى   
فرهنگ ســفر نیز با مؤلفه هاى صحیح گردشــگرى 

گسترش باید.
خدایى با بیان اینکه هم اکنون بیشترین تولیدکنندگان 
برنــد ایرانى در جشــنواره «همــام» از صنایع غذایى 
هســتند و در ادامــه صنایع دیگرى همچــون خودرو 
نیز به لیســت این طرح اضافه خواهد شــد، گفت: در 
حال حاضر روند ثبت نــام از تولیدکنندگان برند ایرانى 
در حال انجــام اســت و در آینده اى نزدیک لیســت 
نهایى محصــوالت براى مــردم و همچنیــن زمان 
قرعه کشــى از طریــق رســانه ها و تیزرهــا اعالم 

خواهد شد.
معــاون گردشــگرى ســازمان منطقــه آزاد کیش 
خاطرنشــان کــرد: در این جشــنواره هر کســى که 
کاالى ایرانى خریــد کند و یا خریــد کاالهاى ایرانى 
آنها بیشتر باشــد و در نهایت به اشتغالزایى کمک کرده 
باشــد، امتیاز بیشترى کســب خواهد کرد و جوایز این 
جشنواره نیز هزار  تور رایگان به همراه اقامت سه روزه 

در کیش است.

کشف ُمهر شیشه اى 
1000 ساله 

خانم «استفنى لستر» مدیر شــوراى ایرانیان آمریکا در 
گزارشى ضمن اشاره به ســفر امن خود به ایران عنوان 
داشت: آمریکایى ها تمایل دارند ایران را به عنوان کشورى 
عقب مانده، فرو رفتــه در افراط گرایى و مخالف مدرنیته 

معرفى نمایند.
به گزارش افکارنیوز، وى در ادامه با معرفى خود به عنوان 
زنى آمریکایى-یهودى که اخیراً به ایران سفر کرده و به 
تنهایى ده روز را آنجا سپرى نموده، به یافته هاى خود که 
خالف ادعاهاى ضد ایرانى اســت اشاره کرده و نوشت: 
ایران کشورى امن، زیبا با مردمانى مهمان نواز به ویژه با 

گردشگران آمریکایى است.
خانم لستر عنوان ساخت که قبل سفر نیز مجبور به توضیح 
به دوستان و خانواده مبنى بر اینکه در این کشور خبرى از 
شبه نظامیان داعشى نیست، شده و در بازگشت به آمریکا 
نیز مجبور بوده اعضاى وزارت امنیــت داخلى آمریکا را 
در جلســه دو ســاعته بازجویى متقاعد نماید که هوادار 

تروریست هاى داعش نبوده است.
استفنى لســتر در ادامه این گزارش نوشت: مى دانم که 
افکار عمومى منفى نســبت به ایــران مى تواند به طور 
مستقیم بر تصمیم گیرى سیاستگذاران و استفاده از آن به 
عنوان خوراك تبلیغاتى لفاظى هاى آنها درباره ایران و به 

عنوان دشمن آشتى ناپذیر استفاده شود. هرچند که سوء 
برداشت هاى زیادى درباره ایران وجود دارد اما باید گفته 
شود ایرانى ها جهانگردان آمریکایى را دوست دارند و این 
کشور مکانى امن براى سفر کردن است. زنان این کشور 
تحصیل کرده و داراى مشــاغل درجه باال و برخوردار از 
حق رأى دادن و رانندگى هستند.  همچنین ایران بیشترین 

جمعیت یهودى خاورمیانه خارج از اسرائیل را دارد.
وى در توضیح موارد ذکر شــده در باال مى نویســد: این 
سومین ســفر من به ایران بود و با تجربیات دفعه قبلى 
از حیث واکنش هاى گرم مردم ایران و بیان میلشــان در 
تعامل با جهــان تفاوتى ندیدم. حتــى در جریان آخرین 
سفرم به ایران با نیروهاى نظامى وفادار به حکومت ایران 
برخورد کردم که وقتى محــل تولد خود را به یکى از آنها 
گفتم به من عســلى تعارف کرد و تأکید کرد تا ایران را 

مثبت تر بنگرم.
نویســنده این گزارش در ادامه نوشــت: ایران کشــور 
امنى براى مســافرت اســت و برخالف باور بسیارى از 
آمریکایى ها، داعش در آنجا حضور ندارد و آنها پیرو نوع 
دیگرى از اسالم هستند اما ایران کشورى شیعه و حتى در 
نبرد علیه داعش نیز فعال است. از این گذشته، حمالت 
تروریستى در ایران رخ نداده و حمل سالح در این کشور 

ممنوع و نرخ خشونت به شدت پایین است. من به عنوان 
یک زن هنگام قدم زدن در خیابان هاى شهرهاى مهم 

ایران در شب راحت بودم.
وى با اشاره به فرهیخته و شیک پوش بودن بانوان ایرانى، 
به پوشش  مختلف آنها مانند تنوع مانتوها و حتى پوشیدن 

شلوار جین بین برخى زنان اشاره نمود.
لستر سپس به راحت بودن یهودیان در ایران اشاره کرده 
و عنوان مى کند: ایران بیشترین جمعیت یهودیان را در 
خاورمیانه غیر از اسرائیل در خود جا داده است. در ایران 
کنیســه هاى فعال زیادى هســتند و من در یکى از آنها 
درباره محدودیت زندگى از جمع حاضر سئوال کردم که 
با قاطعیت پاسخ دادند ، «به هیچ وجه». در قانون اساسى 
این کشــور نیز بر وجود یک نماینده یهودى در مجلس 

تأکید شده است.
استفنى لســتر در خاتمه این گزارش با اشاره به مواردى 
چون حمایت ایران از حــزب ا... و البته برخى ادعاهاى 
دیگر نوشــت: بیاییم فرصت آشــتى در آینده و با نسل 
جدیدتر این کشور را با مشاهده از طریق لنز دهه ها خشم و 
تصورات غلط از دست ندهیم. این تصور که ایران دشمن 
آشــتى ناپذیر ما (ملت آمریکا) اســت در واقع نادرست 

مى باشد.
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روایت جالب مدیر آمریکایى از سفر به ایران

امن، زیبا، مهمان نواز
چرا هندى ها پوشش ایرانى را 

حفظ کردند؟

ایران تنها 50 یوزپلنگ دارد

آغاز ثبت نام
 دوره جدید اعزام به عتبات دانشگاهیان

1000 تور رایگان به همراه اقامت 3 روزه در کیش 
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آغاز ساماندهى مادى قمیش 
از این هفته

مدیر منطقه 2 شـهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
مادى قمیش از این هفته  آغاز مى شود.

حسـین جعفـرى اظهـار داشـت: سـاماندهى مادى 
قمیش در خیابان کهندژ با اعتبار 70 میلیون تومان از 

این هفته در دست اجرا قرار گرفته مى شود.

نمایشگاه نقاشى 
«از خانه به زورخانه»  

نمایشـگاه نقاشـى «از خانـه بـه زورخانـه» در خانه 
منوچهرى کاشان برگزار مى شود.

به مناسـبت گرامیداشـت سـالروز درگذشـت جهان 
پهلوان تختى نمایشگاهى از آثار نقاشى «محمدتقى 
جلیلـى» بـا عنـوان «از خانه بـه زورخانـه» در خانه 

منوچهرى کاشان برگزار مى شود.
آییـن افتتـاح ایـن نمایشـگاه بـا اجـراى ورزش 
زورخانه اى همراه است که 16 دى ماه از ساعت 14 

تا 19 برگزار مى شود.
عالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند 
تا 30 دى ماه ساعت 16 تا 20 به خانه منوچهرى واقع 

در کاشان، مراجعه نمایند.

فرش از  فرودگاه اصفهان 
صادر نمى شود

عضـو هیئت مدیـره خانه صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان اصفهـان گفـت: رتبـه اسـتان اصفهـان در 

صادرات کشور نامطلوب است.
رضا چینـى از رتبه نامطلـوب اصفهـان در صادرات 
کشور خبر داد و گفت: بخشى از آن به دلیل این است 
که صادرات بسـیارى از کاالهاى اصفهانى از طریق 

گمرکات سایر استان ها صورت مى گیرد.
وى ادامه داد: واحدهاى تولیـدى باید بخش تحقیق 
و توسـعه خود را براى دسـتیابى به بازارهاى جهانى 
تقویت کنند چراکه امروز دیگر فروش داخلى جواب 

نمى دهد.
این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با اشاره به گشایش مجدد راه صادرات 
فرش دسـتباف کشـور به آمریـکا گفت: متأسـفانه 
فـرودگاه اصفهـان فقـط امکان ارسـال بسـته هاى 
کوچک را دارد و این موضوع صادرات فرش دستباف 

را تحت تأثیر قرار داده است.

پارکینگ طبقاتى محتشم  به 
بهره بردارى مى رسد

مدیر منطقه 5 شـهردارى اصفهان گفـت: پارکینگ 
طبقاتى محتشم کاشانى با ظرفیت 260 خودرو ظرف 

چند روز آینده به بهره بردارى مى رسد.
حمیدرضا فرهنگ اظهار داشـت: پارکینگ طبقاتى 
محتشم کاشـانى در زمینى به مسـاحت هزار و 260 
مترمربع و زیربناى 9 هزار مترمربع در هفت طبقه با 
ظرفیت 260 خودرو آماده بهره بردارى است و تا چند 

روز آینده در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.

برگزارى جشنواره عکس 
فضاى سبز شهرى اصفهان

 سازمان پارکها و فضاي سبز شـهرداري اصفهان در 
نظر دارد براي چهارمین بار جشـنواره عکس فضاي 
سـبز شـهري را در دو بخش دوربین هاي حرفه اي، 
دوربین هاي خانگی و موبایل با همراهی شهروندان 

شهر خالق اصفهان برگزار کند.
موضوع جشنواره فضاي سبز شـهر خالق اصفهان، 
توریسـت و گردشـگران شامل توریسـت و فرهنگ 
اسـتفاده از فضـاي سـبز، جاذبـه هاي گردشـگري 
فضاي سـبز، بازدیـد گردشـگران داخلـی و خارجی

 از فضاي سـبز، بحـران آب و خشـکیدگی رودخانه 
زاینده رود از منظر گردشـگران و رنگارنگ خزان در 
فضاي سبز اسـت. عالقه مندان تا بیستم بهمن ماه 
فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع 
در خیابـان 22 بهمن سـازمان پارکها و فضاى سـبز 

تحویل دهند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
گفت: در گذشــته 80  درصد از فعالیت هاى ســازمان 
خدمات موتورى براى نظافت شهر را نیروهاى انسانى 
انجام مى دادند اما اکنــون 95 درصد خدمات به صورت 

مکانیزه انجام مى شود.
حمیدرضا صبور گفت: سازمان خدمات موتورى تعطیلى 
ندارد و به صورت 24 ساعت در راســتاى نظافت شهر 

فعالیت مى کند.
وى ادامه داد: انواع ماشین آالت عمرانى از جمله ماشین 
آالت مکانیزه جاروب از ساعت6 تا 18 براى نظافت معابر 

اصلى و کم عرض و بزرگراه ها اعزام مى شوند.

صبور با اشاره به اینکه نظافت معابر فرعى با استفاده از 
ماشین آالت سبک و سنگین خدمات شهرى از ساعت 
9 شب تا ســاعت 7 صبح انجام مى شــود، اضافه کرد: 
نظافت جدول ها و نرده هاى خیابان ها نیز با استفاده از 
ماشین هاى جدولشویى و نرده شویى از ساعت 9 شب تا 

6 صبح صورت مى گیرد.
وى در ادامه با اشاره به اینکه تعمیرات ماشین آالت سبک 
و سنگین سازمان، شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به 
روز انجام مى شود، گفت: عالوه بر نظافت معابر، سازمان 
خدمات موتورى نظافت رودخانه زاینــده رود را روزانه 

انجام مى دهد.

مدیر سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با بیان اینکه 
نرخ بیکارى در استان اصفهان4/2 درصد از نرخ بیکارى 
کشور بیشتر است، تصریح کرد: این میزان بیکارى را اگر 
بخواهیم در تحصیل کرده هاى استان بررسى کنیم در 
بعضى از رشته ها به 70 درصد هم مى رسد و این زمانى 
رخ مى دهد که فناورى اطالعات و ارتباطات و تحقیق و 

توسعه با هم رشد نکنند.
نعمت ا... اکبرى  با اشاره به اینکه در بعضى از بخش هاى 
شهر شاهد هستیم که به برخى از کوچه ها پنج تا هفت 
آدرس مى خورد تصریح کرد: یکى از مشــکالتى که در 
سرشمارى نفوس و مسکن وجود داشــت این بود که 

در یکسرى از حوزه هاى سرشــمارى ما شاهد افزایش 
130 درصدى جمعیت بودیم که چیــزى باورنکردنى 

است.
اکبرى در ادامه افزود: با بررســى که در این خصوص 
صورت گرفت مشخص شد بعضى از افراد به علت اینکه 
فکر مى کردند ممکن است از این آمار در جاهاى دیگر به 
ضررشان استفاده شود کد محل سکونت خود در روستا 
را داده بودند به عنوان مثال خانــواده اى که در تهران 
سکونت داشت نشانى منزل خود در یکى از روستاهاى 
اصفهان را داده بود که چنین مسائلى باعث رشد جمعیت 

روستاها و شهرها تا 130 درصد مى شد.

95درصد نظافت معابر شهر 
مکانیزه تمیز مى شود

افزایش باورنکردنى جمعیت 
در حوزه هاى سرشمارى

رئیس پلیــس فتاى اســتان اصفهان از شناســایى 
342 وبســایت، گروه و صفحه اجتماعى قماربازى و 

شرطبندى در این استان خبر داد .
به گزارش ایرنا، معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان به نقل از سرهنگ ســیدمصطفى 
مرتضوى افزود: گردانندگان این سایت ها و صفحات 
در فضاى مجازى، دستگیر و به مرجع قضائى تحویل 

شدند.
وى خاطرنشــان کرد: این ســایت هــا و صفحات 
مجــازى در پى اجراى طــرح برخورد بــا قماربازى 
و شــرط بنــدى در فضــاى مجــازى شناســایى 

شدند. 
مرتضــوى از افزایــش 120 درصدى وقــوع جرائم 
اینترنتى در آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و افزود: بیشتر وقوع این جرائم در زمینه مسائل 
اقتصادى، برداشت غیرمجاز، کالهبردارى رایانه اى و 

مزاحمت اینترنتى بود. 
رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان بیان کرد: آمارها 
و یافته هاى ما نشــان مى دهد که جرائم غیراخالقى 
در فضاى مجازى بیشــترین فراوانى را در بین سایر 

جرائم دارد. 
وى افزود: 34 درصد این جرائم در ماه گذشته مربوط 

به مزاحمت اینترنتى از طریق هتک حیثیت، انتشــار 
فیلم و تصاویــر خصوصى و... بــود و در صدر جرائم 

قرار داشت. 
ســرهنگ مرتضــوى بــا بیــان اینکه بیشــترین 
دســتگیرى هاى پلیس فتا در آذر امســال مربوط به 
مزاحمت اینترنتى بود، گفت: این موضوع نشــان مى 
دهد که کاربران فضاى مجازى مدیریت الزم را بر این 
فضا ندارند و نمى داننــد که نباید اطالعات خصوصى 

خود را در دسترس دیگران قرار دهند. 
وى ادامه داد: اعتماد به دیگــران و برقرارى ارتباط با 
افراد ناشــناس در فضاى مجازى یکى دیگر از سهل 

انگارى هاى کاربران است که آسیب فراوانى را براى 
آنها به دنبال دارد. 

رئیس پلیس فتا استان اصفهان اظهار داشت: با تالش 
کارشناسان پلیس فتاى اســتان، میزان کشفیات این 
پلیس در آذر امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 
105 درصد افزایش داشت و 95 درصد از پرونده هاى 
تشکیل شده نیز رسیدگى و پس از تحویل مجرمان به 

مراجع قضائى، مختومه شد. 
وى افــزود: در حوزه جرم یابى و پیشــگیرى از وقوع 
جرائم نیــز در زمینه شناســایى محتواهاى مجرمانه 
35 درصد و در تشکیل پرونده قضائى 44 درصد رشد 

داشته ایم. 
ســرهنگ مرتضوى همچنین از اجراى طرح مقابله با 
فروش کاالهاى قاچاق در فضــاى مجازى خبر داد و 
گفت: در این طرح نیز تعداد 38 نفر از قاچاقچیانى که 
در این فضا فعالیت مى کردند شناسایى و با همکارى 
پلیس آگاهى اســتان دســتگیر و بــه مراجع قضائى 

تحویل شدند. 
وى بیان کرد: طرح مبارزه با قاچــاق کاال در فضاى 
مجازى به صورت مستمر و روزانه توسط کارشناسان 
پلیس فتاى استان اجرا و با قاچاقچیانى که در این فضا 

فعالیت مى کنند برخورد قانونى انجام مى شود.

رئیس پلیس فتاى استان خبر داد

جرائم اینترنتى در آذر ماه 120درصد افزایش داشته است

شناسایى
 342 سایت قماربازى 

در اصفهان

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهید رجایی اصفهان 
از استقبال دانش آموزان شهر اصفهان از طرح پارك مهارت 

«دانش آموز ماهر» خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آمــوزش فنی و حرفه 
اي اســتان اصفهان، احمدرضا منتظري بیان داشت: طرح 
پارك مهارت براى اولین بار در کشور جهت استعدادیابى، 
رغبت ســنجى و برنامه ریزى آموزشى براى دانش آموزان 
6 تا 12 سال و عالقه مند به مهارت آموزى و هدایت آنان به 
کارگاه هاى آموزشی بر اساس توانایى عمومى و انگیزش، 
همچنین ایجاد بانک اطالعات دانش آموزان ماهر مى باشد.
وي افزود: نیاز جامعه بــه حرفه هاى مختلف امرى بدیهى 
است، بنابراین مى بایست دانش آموزان را با مقدمات و اهمیت 
داشتن شغل و ارزش کار و همچنین فعالیت در اجتماع آشنا 

ســاخت زیرا ادامه حیات اجتماع و پیشرفت جامعه اى که 
دانش آموزان در آن زندگى مى کنند بستگى به انتخاب شغلى 

مناسب، سازنده و مفید دارد . 
رئیس مرکز شــهید رجایی در ادامه اظهار داشت: امروزه به 
دلیل عدم آشنایى دانش آموزان و نوجوانان با مشاغل مختلف 
و عدم استعدادیابى و انتخاب رشته هاى سلیقه اى از سوى 
خانواده هایشان شاهد اشباع شدن جامعه از فارغ التحصیالن 
در بعضى از رشته هاى خاص شده ایم که ماحصل این پدیده 

بحران بیکارى مى باشد. 
منتظري بر سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در 
دیدار با معلمان و فرهنگیان، مبنی بر شــکل گیرى هویت 
مســتقل در نوجوانان و جوانان به عنوان یکی از ابزارهاي 
اصلى تحقق اقتصاد مقاومتى، شناسایی استعدادهاى دانش 

آموزان و پرورش آنان با هدف ابتکار در مشاغل و حرفه هاى 
گوناگون تأکید کرد.

در پایــان رئیس مرکــز شــهید رجایی اصفهــان بیان 
داشــت: در حال حاضر 130 نفر از مهر مــاه 95 از دانش 
آمــوزان مدرســه امــام حســین (ع) در کارگاه هــاي 
درودگري ،هتلداري و گردشــگري ،تعمیــر لوازم خانگی 
گردنده، برق ســاختمان ، کافی شــاپ ،پرورش گل هاي 
آپارتمانی و دارویی و...در حال کســب مهارت می باشــند 
که قبًال در قالب تــور مهارت، خانواده هــا از کارگاه هاي 
مرکز بازدید و پــس از بازدید و اســتعدادیابی وارد کارگاه 
شده اند. گفتنی است؛ این کارگاه ها صرفاً پنج شنبه هر هفته 
تعطیل و  فقط براى دانش آموزان مدارس فوق الذکر برگزار 

مى گردد .

استقبال دانش آموزان از طرح پارك مهارت «دانش آموز ماهر»
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهید رجایی اصفهان خبر داد

در آستانه ســالروز حماســه 9 دى، روز بصیرت و میثاق 
امت بــا والیــت، رژه خودروهاى آفرود،کالســیک و 

موتور سیکلت هاى شهر اصفهان برگزار شد.
رژه بیش از 50 خودروى آفرود و 20 موتورسوار و تعدادى 
از خودرو هاى کالسیک ، در خیابان هاى اصفهان از سوى 
هیئت اتومبیلرانى و موتورســوارى اســتان از مجموعه 
ورزشى نقش جهان واقع در میدان ورزش تا میدان انقالب 

اصفهان برگزار شد.
ورزشکاران اصفهانى در این همایش مسیر 20 کیلومترى 
مجموعه ورزشى نقش جهان تا میدان انقالب اصفهان را 

رژه رفتند.
حســین تنهایى دبیر هیئت اتومبیلرانى و موتورسوارى 
استان اصفهان در حاشیه این همایش با اشاره به اهمیت 
توجه به گرامیداشت حماســه 9 دى گفت: ورزشکاران 
اصفهانى با حضور در همایش ویژه 9 دى، با آرمان هاى 

امام خمینى(ره)، مقام معظم رهبرى و شــهداى انقالب 
اسالمى تجدید میثاق کردند.

وى با بیان اینکه ورزشــکاران همواره و در طول دوران 
مختلف انقالب، حامى این نظام مقدس بوده اند، تصریح 
کرد: حضور ورزشکاران در این همایش نیز نشان داد که 
این قشر تالشگر همواره حامى انقالب اسالمى و متعهد 
به آن هســتند و باد هیچ فتنه اى تــوان لرزاندن درخت 

تنومند این انقالب را نخواهد داشت.

رژه 20 کیلومترى 
خودروهاى آفرود و 
موتورسیکلت هاى اصفهان 

رئیس کمیسیون خودروى انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده اصفهان از فعالیت صد 
نمایندگى مجاز فروش و خدمات پس از فروش خودرو با اشتغال هزار و 500 نفر به صورت 

مستقیم در شهرستان اصفهان خبر داد.
روح ا...چلونگــر اعــالم کرد: چندیــن هزار نفــر نیز به صــورت غیرمســتقیم در این 
نمایندگى ها مشغول کارند. وى افزود: در کنار انتقادهاى وارد به شرکت هاى خودروساز، 
نباید از اشتغالزایى و مشکل هایى که گریبانگیر ارائه کنندگان خدمات خودرو است، غافل بود.

وى تصریح کرد: براى مثال در بخش نمایندگى هاى خودروســازان، شاهد اشتغالزایى 
مستقیم و غیرمستقیم باالى این واحدها بدون اخذ کمترین تسهیالت دولتى هستیم.

چلونگر، مشــکل هاى مالیاتى و قیمتگذارى خدمات خودرویــى را از مهمترین دغدغه 
نمایندگى هاى مجاز خودروسازان خواند.رئیس کمیسیون خودروى انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کننده استان اصفهان با اشاره به قانون مصوب هیئت دولت و واگذارى نرخگذارى 
خدمات فنى خودروسازان به کمیسیون هاى نظارت استان گفت: در الگوى قبلى، قیمت 
خدمات فنى به صورت یکســان بدون درنظر گرفتن شرایط از پایتخت به استان ها ابالغ 

مى شد که ما درصدد اصالح این امر به بهترین شکل هستیم.

نماینده مردم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل از موافقت معاون رئیس جمهور 
با پرداخت تأمین اعتبار دو طرح بزرگ جاده اى منطقه و پرداخت دیون پروژه گالب 

2 در این دو شهرستان خبر داد.
جواد ساداتى نژاد پیگیرى هاى انجام شده براى تأمین اعتبار تکمیل طرح آبرسانى به 
کاشان و آران و بیدگل از زاینده رود با عنوان پروژه «گالب 2» را تأکیدکرد و اظهار 
داشت: تأمین بودجه الزم براى پرداخت دیون و مطالبات سال 94 پیمانکار این طرح به 
منظور اتمام و بهره بردارى سریع تر از این پروژه، از جمله درخواست هاى مطرح شده 

از معاون رئیس جمهور است.
وى افزود: در گفتگوها و مکاتباتى که با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور در این رابطه انجام شد وى با درخواست تأدیه و پرداخت دیون سال 94 

پیمانکار طرح تونل گالب 2 موافقت کرد.
به گفته ســاداتى نژاد،  با اتمام و تکمیل پروژه تونل گالب 2 میــزان آب انتقالى از 
زاینده رود به کاشــان از 390 لیتر بر ثانیه فعلى،  به هزار  و 100 لیتر بر ثانیه افزایش 

مى یابد.
نماینــده کاشــان و آران و بیدگل،همچنیــن از موافقــت بــا تأمیــن اعتبــار 
مورد نیاز بــراى دو پروژه مهــم جاده اى در منطقــه کاشــان و آران و بیدگل خبر

 داد.
ســاداتى نژاد با اشــاره به عدم اختصاص بودجه در ســال 96 براى طرح کمربندى 
کاشــان و آران و بیدگل و اتصال آن به جاده گرمســار  و اختصــاص اعتبار ناکافى 
براى  بزرگراه کاشــان - مشــهد اردهال - برزك - ورکان - موته اظهار داشــت: 
با پیگیــرى هــا و مکاتبات انجام شــده معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور با تأمیــن اعتبار این پروژه ها نیز در ســال آینــده موافقت 

کرد. 

مدیر امور ســینمایى حــوزه هنرى اصفهــان گفت: 
عملیات بازســازى ســینما خانواده در مراحل پایانى 
به سر مى برد و این ســینما با ارتقاى ظرفیت به چهار 
سالن سینمایى به پردیس ســینمایى چهارباغ تبدیل 

مى شود.
مصطفى حسینى با اشــاره به روند بازســازى سینما 
خانواده اظهارداشت: عملیات بازسازى سینما خانواده 
در مراحل پایانى به ســر مى برد و با تبدیل شــدن به 
پردیس ســینمایى چهارســالنه با ظرفیت هاى 430، 
130، 120 نفر و ســالن تِک (پخش فیلم کودك) 80 
نفره پذیراى جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود. وى 
افزود: همچنین 320 صندلى به ظرفیت ســالن اصلى 
این سینما اضافه شــده اســت و با توجه به استفاده از 
تجهیزات مدرن، سیستم هاى اکوستیک، نوع صندلى 
و چیدمــان آن در ســالن و تجهیزاتى مانند سیســتم 
اطفاى حریق، این سینما جزو سینماى مدرن محسوب 
شده و نخســتین پردیس ســینمایى اصفهان خواهد 

بود.

هزینه3/5میلیارد تومانى براى بازسازى 
سینما خانواده

وى با بیان اینکه ســینما خانواده نخســتین سینماى 

اصفهان است، متذکر شــد: به طور معمول سینماهاى 
کشــور مجهز به سیســتم E(آمفى تئاترى) هستند 
کــه هزینه چندانــى براى ســینماها در طول ســال 
ندارد اما مخاطبــان از صــدا و تصویــر فیلم راضى 

نیستند.
حسینى با اشاره به اینکه هزینه بازسازى سینما خانواده 
با استفاده از تجهیزات مدرن، سه میلیارد و 500 میلیون 
تومان بوده اســت، تصریح کرد: برخى نهادهاى مانند 
سازمان سینمایى، شــرکت همراه اول، شرکت فوالد 
مبارکه، شهردارى و شوراى شهر جهت بازسازى این 

سینما حمایت کرده اند.

پایان بازسازى سینما خانواده و تبدیل آن 
به پردیس سینمایى چهارباغ

وى اضافه کرد: نام سینما خانواده به نام قبلى آن و به نام 
پردیس ســینمایى چهارباغ تغییر مى کند؛ همچنین در 
معمارى نماى آن از هنرهاى مختلف اصفهان استفاده 

شده است.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان تأکید 
کرد: پروژه بازسازى این سینما از مردادماه امسال آغاز و 
تا پایان ماه جارى به اتمام خواهد رسید که آماده نمایش 

فیلم هاى جشنواره فیلم فجر امسال است.

پردیس سینمایى چهارباغ احداث مى شود 
موافقت معاون رئیس جمهور 
با تأمین اعتبار 2 طرح در کاشان

100 نمایندگى خودرو 
در شهرستان اصفهان فعال است
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براى سرمایه گذار خارجى 
فرش قرمز پهن مى کنیم

استاندار اصفهان گفت: تسهیل سرمایه گذارى و رفع 
موانع تولید از اهداف اصلى اقتصاد مقاومتى به شمار 
مى رود و بر همین اساس براى سرمایه گذار خارجى 

در استان فرش قرمز پهن مى کنیم.
رسول زرگرپور افزود: سـرمایه گذاران خارجى باید از 
مسـیر پنجره واحد اقتصادى اقدام به سرمایه گذارى 
کنند چرا که هشـت دسـتگاه به صورت مشترك در 
پنجره واحد سرمایه گذارى تجمیع شده اند و اختیارات 
آنها مى تواند در تسـهیل کارها مؤثرتر باشـد. وى با 
بیان اینکه مدیـران باید قانـون را به صورت موسـع 
تفسیر کنند، گفت: تفسیر موسـع از قانون به تسهیل 
فعالیـت هـاى اقتصـادى و سـرمایه گـذارى کمک 
مى کند. زرگرپـور با اشـاره به اینکه روزانـه عملکرد 
بانک هاى استان بر اساس ارجاع درخواست دریافت 
تسهیالت به شعب، بررسى و ارزیابى مى شود، اظهار 
داشت: نتایج این بررسى ها به رئیس ستاد فرماندهى 

اقتصاد مقاومتى کشور ارسال مى شود.

«در آینه» کیومرث پوراحمد 
خواندنى شد

کتاب «در آینه » نوشـته کیومـرث پوراحمدبار دیگر 
ازسـوى کانون پرورش فکرى کـودکان و نوجوانان 
منتشر شـد. کتاب «در آینه» داسـتان کوتاهى است 
به قلـم کیومرث  پوراحمـد که در قالب داسـتان هاى 

اجتماعى براى نوجوانان به انتشار رسیده است.
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان نخسـتین 
بار این اثـر را در سـال 1360 وارد بازار کتـاب کرد و 
امسال همزمان با انتشار دیگر آثار فاخر این انتشارات 

به ویرایش و انتشار مجدد رساند.
این کتاب داستان زندگى پسرى به اسم مسعود است 
که به دلیل داشتن لکنت زبان دچار چالش با اطرافیان 
است. نثر روان و خواندنى و بیان تصویرى این هنرمند 
از یـک روایت واقعى از دنیاى نوجوانان سـبب شـده 

است تا این اثر ملموس و خواندنى باشد.

اجراى اپرا تئاتر «هفت خوان 
رستم» در تاالر هنر

اپـرا تئاتـر «هفـت خوان رسـتم» بـه نویسـندگى و 
کارگردانى عرشیا شفیعیون تا 23 دى ماه در تاالر هنر 

روى صحنه مى رود.
نویسنده و کارگردان این نمایش در مورد جزئیات آن 
گفت: اپرا تئاتر «هفت خوان رسـتم» نمایشـى است 
که ما پیش از ایـن و به ایـن شـیوه آن را در اصفهان 
نداشـته ایـم. عرشـیا شـفیعیون تصریح کـرد: قصه 
نمایش ما نیز «هفت خوان رستم» است. پیش از این 
قصه هاى شاهنامه مثل رستم و سهراب و... کار شده 
اما تا به حال کسى سراغ هفت خوان نرفته است و ما 
نیز سعى کردیم در متن، نهایت وفادارى را به شعرهاى 
فردوسى داشته باشیم و در واقع سبک و شیوه اپرایى را 

انتخاب کردیم تا بتوانیم آن شعرها را بخوانیم.
وى گفـت: عالقـه مندان بـرا ى دیـدن ایـن برنامه 
مى توانند هر شب ساعت 19و 30 دقیقه به تاالر هنر 

مراجعه کنند.

بیمارستان چادگان 
پزشک متخصص ندارد

عضو شـوراى اسـالمى اسـتان اصفهـان بـه افتتاح 
بیمارستان چادگان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان 
باید به بیش از 40هزار نفر خدمات ارائه دهد اما هنوز 
هیچ پزشـک متخصصى به طور دائم مسـتقر نشـده 
است. بخشعلى معروفى به بهره بردارى از بیمارستان 
بزرگ چادگان طى هشت ماه گذشته اشاره کرد و ابراز 
داشت: این بیمارستان قرار اسـت به بیش از 40 هزار 
نفر از مردم شهرستان چادگان خدمات ارائه دهد و این 
در حالى اسـت که با صرف هزینه بیـش از دو میلیارد 
تومانى همچنان هیچ پزشـک متخصصى به صورت 
دایم در این بیمارسـتان مستقر نشـده است. معروفى 
اضافه کـرد: تنها بـراى این بیمارسـتان متخصصان 
اطفـال و داخلـى اعـزام مى شـوند که این پزشـکان 
نیز تنها یـک روز در هفته در این بیمارسـتان حضور 

مى یابند.

خبر

نشست طرح غربالگرى اضطراب درکودکان، با هدف 
شناسایی و کنترل اضطراب کودکان سه تا شش سال در 

بهزیستى استان اصفهان برگزار شد.
معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: طرح 
غربالگرى اضطراب در کودکان به منظور شناسایى به 
موقع اختالالت اضطرابى در کودکان تدوین شده است 

که براي سومین سال در اصفهان اجرا می شود.
به گفتــه ناجی ایــن طرح به صــورت پایلــوت و در 
شهرستان هاي اصفهان، کاشان و شهرضا و براي گروه 

هدف سه تا شش سال انجام می شود.
معاون پیشگیري بهزیستی استان در ادامه به ایمنا گفت: 

غربالگري اضطراب براي دو هزار کودك در این ســه 
شهرستان در مهدهاي منتخب و توسط مرکز مشاوره 
تخصصی کودك و نوجوان انجام می شــود که تأمین 

اعتبار آن از طرف بهزیستی خواهد بود.
این مقام مسئول در بهزیستی استان از آمار 42 درصدي 
اضطراب در کودکان غربال شــده این طرح در ســال 
گذشــته یاد کرد و گفت: سال گذشــته در 42 درصد 
جامعه هدف این طرح، شاخص هاي این اختالل دیده 
شد و این طرح هشــداري به والدین این کودکان است 
تا این موضوع را جدي گرفتــه و درمان آنها را پیگیري 

کنند.

سرپرســت زندان مرکزى اصفهان از اعطــاى هزار و 
350گواهى مهارت در رشــته هاى مختلف اشــتغال و 

حرفه آموزى در سال جارى خبر داد.
بیژنى در مــورد آموزش مددجویان گفت: در راســتاى 
اهداف سازمان زندان هاى کشــور، در جهت بازگشت 
مددجویان به آغوش جامعه، واحد اشتغال و حرفه آموزى 
زندان مرکزى بــا همــکارى اداره کل فنى حرفه اى و 
سازمان جهادکشاورزى استان، اقدام به برپایى235 هزار 
و 420نفرساعت دوره هاى آموزشى در 33 رشته متنوع از 

ابتداى سال 95 تاکنون نموده است.
وى تصریح کرد: از مجموع دو هزار و 82 نفر مددجوى 

شــرکت کننده در 82 دوره آزمون هاى برگزار شده طى 
هفت ماه امسال دوره هاى آموزشــى فنى وحرفه اى و 
9 ماهه دوره هاى آموزشى جهادکشاورزى، تعداد هزار و 

350 نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت گردیده اند.
بیژنى گفت: عالوه بر تعداد یاد شــده،تعداد 440 نفر از 
مددجویان شــاغل نیز در همایش کارآفرینى شــرکت 

فعال داشته اند.
وى ابراز امیدوارى کرد تا پایان سال جارى و با برگزارى 
آزمون هــاي مربوط بــه دوره هاى آموزشــى درحال 
برگزارى، تعداد گواهینامه هاى مهارت دریافت شــده 

توسط مددجویان به بیش از دو هزار مورد افزایش یابد.

 اعطاى 1300 گواهینامه 
مهارت در زندان مرکزى

طرح غربالگرى اضطراب در 
کودکان اصفهانی

جمعى از فعاالن عرصه فرهنگ و هنــر و حقوقدان ها 
در نامه اى خطاب به وزیر امور خارجه خواســته اند که با 
استفاده از ظرفیت هاى دیپلماسى بین المللى و عمومى 
تا حصول نتیجه نهایى و احقاق حق «نرگس کلباسى» 

تالش کند.
در این نامــه خطاب به محمدجواد ظریــف -وزیر امور 

خارجه- آمده است:
«مدتى اســت افکار عمومى جهانى متأثر از داســتان 
زندگى دختر خّیر و نیک اندیش ایرانى است. او که پس از 
درگذشت مادر و پدر خود در ایران، به انگلستان سفر کرد 
و ســپس با ترك زندگى در غرب، گوشه اى دیگر از این 
کره خاکى را براى کمک به نوع بشر برگزید. شش سال 
از توان و نیروى مادى و معنــوى خویش را براى کمک 

به مردم مستمند و محروم شهر رایاگادا به عنوان یکى از 
فقیرترین شهرهاى هندوستان و جهان، مصروف داشت. 
بنیاد پِریشان را براى رهانیدن کودکان نابینا و بى خانمان 
از پریشانى هاى روزگار، تأسیس کرد و سال هاى جوانى را 
بر پاسداشت انسانیت و کمک به همنوع با هر رنگ و نژاد، 
آن گونه که دین مبین اسالم و تمام ادیان الهى متذکرند، 

همت گماشت.
او نرگس کلباسى اشترى، دختر نیکوکار ایران است که 
دو سال گذشته در دام ناسپاسى، اخاذى و پرونده سازى 
مافیاى قومى برخى افراد آن شــهر گرفتار شده و قصد 
تصاحب بنیاد خیریه او و همچنین تضییع حقوق انسانى و 

شهروندى وى در دادگاه هاى محلى را دارند.
متأســفانه طى روزهاى اخیر، دادگاه محلى بدون لحاظ 

دالیل متقن، رأیى مبنى بر زندان و جریمه نقدى براى 
ایشان در نظر گرفته اســت. همانگونه که مستحضرید، 
متأسفانه شرایط زندان هاى منطقه مذکور، با وجود برخى 
فعالیت هاى گسترده علیه ایشان، بسیار نامناسب است 
و در صــورت ورود به زندان، خطــرات جانى  براى وى 

محتمل خواهد بود.»
در پایان این نامه، اســامى امضاکنندگان به این ترتیب 
آمده است: محمود فرشچیان، عزت ا... انتظامى، لوریس 
چکناواریــان، محمدرضا ضیائى بیگدلى، ســیدمحمد 
هاشمى، نرگس آبیار، مجید انتظامى، رخشان بنى اعتماد، 
پرویز پرســتویى، مینو خالقى، حمید فرخ نــژاد، اصغر 
فرهادى، مهتاب کرامتى، رضا کیانیان، مجید مجیدى، 

نسرین مصفا و کامبیز نوروزى.

پاسخ ظریف به درخواست هنرمندان
محمدجواد ظریف در پاسخ به نامه جمعى از هنرمندان، 
اساتید و حقوقدانان کشــور که خواستار مساعدت هاى 
وزارت امورخارجه به این بانوى خّیر شــده بودند، اضافه 
کــرد: وزارت امور خارجه حمایت از شــهروندان ایرانى 
مقیم خارج اعم از دانشجویان، فرهیختگان، تجار و سایر 
هموطنان در اقصى نقاط جهان را وظیفه خود مى داند و از 
همه توان و ظرفیت خود براى حمایت از آنان و استیفاى 

حقوق آنها استفاده خواهد کرد.
در این نامه کــه در کانال تلگرامى ســخنگوى وزارت 
امور خارجه منتشر شــده، به نقل از ظریف آمده است: 
بخش هاى مرتبط وزارت امور خارجه از جمله ســفارت 
جمهورى اســالمى ایران در دهلى نو و سرکنسولگرى 

کشورمان در حیدرآباد، همانگونه که از ابتداى موضوع 
پیش قدم و پیــش رو در کمک به ایــن بانوى گرامى
 بوده اند، اینک نیز به طور مستمر وضعیت وى را تحت 
نظر  دارند. وى افزود: بخش هاى یاد شده براى کمک 
و آزادى هرچه سریع تر این بانوى نیکوکار با استفاده از 
ظرفیت هاى متعدد دیپلماتیک، کنسولى و حقوقى تالش 
مى کنند.  وزیر امور خارجه اضافه کرد: در جریان ســفر 
اخیرم به هند نیز موضوع رســیدگى عادالنه به وضعیت 
سرکار خانم کلباســى را در مذاکرات با مقامات عالیرتبه 
هندى مطرح کردم و اطمینان مــى دهم هدف همه ما 
رهایى فورى تر ایشــان از این مصائب و مشــکالت و 
رسیدگى عادالنه با در نظر گرفتن خدمات خیرخواهانه 

ایشان به محرومین است.

درخواست هنرمندان و 
حقوقدانان از 
ظریف براى کمک به 
«نرگس کلباسى»

کلیسا هاى ایران بیشتر در استان هاى آذربایجان غربى، 
اصفهان و تهران احداث شده و در برخى دیگر از شهرها 
و استان هاى کشور نیز شاهد وجود کلیساهاى مختلف 
مسیحیان هستیم که قدمت باالى تاریخى دارند. در این 
میان اصفهان به عنوان یکى از تاریخى ترین استان هاى 
کشــور در گذر زمان میزبان مســیحیان و ارامنه کشور 
بوده است که در زمان شــاه عباس صفوى در محله اى 
به نام جلفا اسکان یافتند. در این میان وجود ده ها کلیسا 
در ایران عالوه بر اینکه نشــان دهنده غناى فرهنگى 
و ســابقه تمدنى و تاریخى ایران بزرگ اســت نشان  از 
همزیستى مسالمت آمیز ادیان مختلف در این سرزمین 

بزرگ و پهناور دارد.
آنطور که مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان مى گوید: در 
آن زمان شــاه عباس صفوى ارامنه اصفهان را در محله 
جلفا اسکان داده و 23 کلیســا نیز در این منطقه احداث 

شده است.
فریدون اللهیارى گفت: در حال حاضر 13 کلیسا در محله 
جلفاى اصفهان باقیمانده که تمامى این 13 کلیسا ثبت 
ملى شده اســت. وى مهم ترین کلیساى محله جلفاى 
اصفهان را کلیساى آمنا پرکیج یا همان کلیساى وانک 

ذکر کرد و افزود: این کلیسا یکى از مهمترین کلیساهاى 
اصفهان است که در محله جلفا واقع شده و پرونده ثبت 

جهانى آن در دست تهیه است.
وى افزود: این کلیسا که مساحت آن هشت هزار و  731 
متر مربع است به عنوان یکى از بزرگ ترین و مهمترین 
کلیساهاى استان اصفهان است و پرونده ثبت جهانى آن 

به زودى تکمیل خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان اظهار داشت: سه هزار 
و 875 متر مربع از مساحت این کلیسا، ساختمان و بقیه 

فضاى سبز و باغ است.
اللهیار خاطرنشــان کــرد: در حال حاضــر مجموعه 
کلیساهاى آذربایجان شــرقى و آذربایجان غربى ثبت 
جهانى شــده اند و پرونده کلیســاى وانــک به عنوان 
مهمترین کلیساى استان اصفهان در دست تهیه است و 

به زودى تکمیل مى شود.

فرماندار سمیرم گفت: ریزش دیوار نیمه کاره ورزشگاه در 
یکى از روستاهاى سمیرم چهار دانش آموز را مصدوم کرد.

محمد حسین نصرتى در گفتگو با مهر در خصوص ریزش 
دیوار در یکى از مدارس سمیرم و مصدوم شدن تعدادى از 
دانش آموزان این مدرسه اظهار داشــت: باید توجه داشته 
باشیم که این حادثه ظهر روز چهارشنبه گذشته و در یکى 
از مدارس سعادت آباد و بر اثر ریزش دیوارى که مربوط به 
ورزشگاه نیمه کاره بوده که مشرف به حیاط مدرسه بوده و 

بر اثر وزش طوفان سقوط کرده است.
وى با بیان اینکه خوشبختانه به دلیل وجود درخت در حیاط 
مدرسه آسیب جدى به دانش آموزان وارد نشده است، ابراز 
داشــت: در این حادثه چهار دانش آموز دچار آسیب هاى 
ســطحى شــدند و با حضور نیروهاى امدادى به صورت 

سرپایى درمان شدند. گفتنى است  پیش از این خبرگزارى 
فارس نوشته بود ساعت 12 و 40 دقیقه روز چهارشنبه هشتم 
دى ماه، دیوار حیاط مدرســه اى واقع در روستاى سعادت 
آباد از توابع شهرستان سمیرم، تخریب و بر روى تعدادى 
از دانش آموزان فرو ریخت. براســاس این گزارش، در این 
حادثه چهار پسربچه هفت ساله، یک دختر بچه 9 ساله و یک 
دختر بچه هفت ساله از ناحیه زانو، سر و پا دچار مصدومیت 
شــدند. پس از وقوع حادثه، بالفاصله دو واحد امدادى از 
اورژانس پیش بیمارستانى و هالل احمر بر بالین مصدومان 
حاضر شدند و آنها را پس انجام خدمات درمانى اولیه، ابتدا 
به درمانگاه روستا و ســپس به بیمارستان سیدالشهدا(ع) 
ســمیرم منتقل کردند و در حال حاضر خدمات درمانى به 

آنها ارائه مى شود.

پرونده ثبت جهانى کلیساى وانک در دست تهیه است
ریزش دیوار نیمه کاره روى دانش آموزان

چهارشنبه، سمیرم، روستاى سعادت آباد

ایمنا- تا جایى که چشم یارى کند فقط ماشین هاى پشت 
سرهم ایستاده دیده مى شود که روح آدم را خسته مى کنند.

ساعت 11 شب است و همه براى اینکه خود را به خانه گرم 
ونرم برساند عجله دارند اما اینطور که معلوم است همگى تا 
یک ساعتى مهمان ترافیک هستند. باالخره ماشین ها با 
سرعت الك پشتى پشت سرهم حرکت مى کنند و هرچه 
به جلو نزدیک تر مى شویم صداى بلند مردانه مى آید که داد 

مى زند شیراز، مشهد، قم و ...
این اولین بارى نیســت کــه در خیابان کاوه به واســطه 
اتوبوس هاى بین شهرى راهبندان رخ مى دهد، به خصوص 
بعدازظهرها، اتوبوس ها چنان ترافیکــى و دودى  ایجاد 
مى کنند که عالوه بر گره خوردن خودروها، نفس کشیدن 

را هم براى شهروندان سخت مى کنند.

بهینه سازى پایانه هاى مسافربرى شهر 
اصفهان

علیرضا صلواتى معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهان در این باره گفت: توقف اتوبوس هاى بین شهرى 
مقابل پایانه کاوه ترافیک سنگینى در خیابان کاوه ایجاد مى 
کند که نارضایتى شــهروندان را نیز به دنبال داشته است.

وى ادامه داد: در این راســتا طرح بهینه سازى پایانه هاى 
مسافربرى شــهر اصفهان در دست اجراست و شهروندان 

تا یکسال آینده نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبى خواهند بود.
بــه گفتــه وى دو دســتگاه دوربیــن نظارتــى در 
محــور شــرق و غــرب پایانه نصب شــده اســت تا در 
صورت توقــف اتوبــوس ها جریمــه براى آنهــا صادر 

شود.

نصب دوربین نظارتى در مقابل پایانه کاوه
ســازمان  مدیرعامــل  آقاباباگلیــان  محمدرضــا 
پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان نیز در این خصوص 
گفت: بیشتر اتوبوس هاى بین شهرى که در روبه روى پایانه

 کاوه توقــف مــى کننــد از شــهرهاى اطــراف 
کــردن  پــر  بــراى  مــکان  ایــن  در  و  آمــده 
صندلى هاى خالى اتوبــوس هاى خود توقــف مى کنند 
که متأســفانه ترافیک ســنگینى را در این محــدوده به 

راه مى اندازد. 
وى اضافه کرد: خوشبختانه چند دوربین نظارتى براى برخورد 
و جلوگیرى از توقف اتوبوس ها نصب شده است که پیشبرد 
این طرح گام مؤثرى بــراى کاهش ترافیک و حفظ آرامش 

شهروندان دارد.

اتوبوس هاى برون شهرى، آرامش کاوه را ربوده اند

«جشنواره آب» با عنوان «نخستین واژه آب» با شرکت دانش 
آموزان مدارس ابتدایى نجف آباد در سالن شهروند این شهر 
برگزار شد. در این جشنواره که با حضور بیش از هزار دانش 
آموز و معلم مدارس ابتدایى برگزار شد، گروهى از هنرمندان 
با اجراى برنامه هاى طنز عروسکى در زمینه بهینه مصرف 
کردن آب، توجه به خشکسالى و خشــک شدن زاینده رود، 
شــرکت کنندگان را به صرفه جویى در مصرف آب تشویق 
کردند. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در حاشیه این برگزارى این جشنواره گفت: با توجه به شرایط 

اقلیمى استان، کاهش بارندگى و شرایط سخت خشکسالى 
چند ساله گذشته، امیدواریم برگزارى اینگونه جشنوارها به 

مصرف بهینه آب کمک کند .
هاشــم امینى گفت: با توجه به اهمیت آب و شرایط کشور و 
استان، مسئوالن وزارت نیرو بر برگزارى این نوع جشنواره ها و 

فرهنگسازى در زمینه مصرف بهینه آب تأکید دارند. 
وى اعالم کرد:در 11 شهرستان اصفهان جشنواره نخستین 
واژه آب، به صورت پایلوت با شرکت بیش از ده هزار دانش 

آموز برگزار خواهد شد.

«جشنواره آب» در نجف آباد برگزار شد

معاون کنســولى، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور 
وزارت امور خارجه از دایر شدن موزه تاریخ روابط خارجى با 
همکارى شهردارى اصفهان در ساختمان جدید نمایندگى 

وزارت خارجه در اصفهان خبرداد.
حسن قشقاوى در حاشیه بازدید از مرکز همایش هاى بین 
المللى امام خامنه اى (مدظله العالى) اظهارداشت: تأمین 
بودجه براى ادامه ساخت و ساز و تکمیل این پروژه حرف 
اول را مى زند. وى با ابراز خرسندى از رشد فیزیکى 65 
درصدى مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى 
(مدظله العالى) ادامه داد: البته فکر نمى کردم در دوران 
رکود اقتصادى فعلى کشور، پیشرفت فیزیکى این مرکز تا 
این حد چشمگیر باشد.به گفته قشقاوى بازدید شخصیت 
هاى بین المللى مثل وزیر امور خارجه و رئیس سازمان 

انرژى اتمى کشــور مى تواند در روند تکمیلى ســاخت 
این مرکز مؤثر باشد و به تولید ایده هاى ناب توسط آنها 
بیانجامد. قشقاوى هدف خود از سفر به اصفهان را بررسى 
راهکارهاى تأمین ساختمان مناســب براى نمایندگى 
وزرات خارجه در اصفهان اعالم کرد و گفت: بر اســاس 
پیگیرى هایى که قبل از این داشتیم با شهردار اصفهان 
طى دیدارى پیرامون این ساختمان بحث و تبادل نظر شد 
که به نتایج خوبى رسیدیم. معاون کنسولى، مجلس و امور 
ایرانیان خارج از کشــور وزارت امور خارجه از دایر شدن 
موزه تاریخ روابط خارجى با همکارى شهردارى اصفهان 
در ساختمان جدید نمایندگى وزارت خارجه در اصفهان 
خبرداد و گفت: اسناد سیاست خارجى مربوط به اصفهان 

در این موزه به معرض نمایش گذاشته مى شوند.

ور ى ى رو ور وو ى ر ه

2  هدف سفر 
معاون وزیرخارجه 

به اصفهان 
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مبلمان ایرانى زینت بخش 
منازل آلمانى

براســاس آمار گمرك در هفت ماهه نخست سال 
95، بیش از هزار و 581 تن انــواع مبلمان چوبى به 

کشورهاى مختلف جهان صادر شده است.
براســاس آمار گمرك در هفت ماهه نخست سال 
جارى، بیش از هزار و 581 تــن انواع مبلمان چوبى 
به کشورهاى مختلف جهان صادر شده که براساس 
آن ســه میلیون و 544 هزار و 982 دالر، ارز نصیب 

کشور شده است. 
الزم به ذکر است که ارزش ریالى این میزان صادرات 
بیــش از 109 میلیارد ریال در آمــار گمرك به ثبت 

رسیده است. 
گفتنى اســت مبلمان چوبى از ایران به 34 کشــور 
جهان از جمله استرالیا، آلمان، ایاالت متحده آمریکا، 

ایتالیا، انگلستان، اتریش و کانادا صادر شده است.

قیمت ها در بازار موبایل 
15درصد افزایش یافت

رئیس اتحادیه دســتگاه هاى مخابراتى از افزایش 
بیش از 10 درصدى قیمت ها در بازار موبایل در نتیجه 
افزایش اخیر نرخ ارز خبر داد و گفت: افزایش قیمت ها 

در این بازار بیش از افزایش نرخ ارز بوده است.
غالمحسین کریمى اظهار داشــت: در حالى که در 
هفته هاى اخیر نرخ ارز حدود 10 درصد افزایش یافته 
اما متأسفانه افزایش قیمت ها در بازار موبایل بیش از 

افزایش نرخ ارز و حدود 15 درصد بوده است.

بانک مرکزى در راستاى برخورد با فعالیت هاى سوداگرانه 
بازار ارز اسامى اشــخاصى که مبادرت به خرید و فروش 
عمده ارز مى کنند، به منظور بررســى مالیات به سازمان 
امور مالیاتى و همچنین اسامى صرافى هاى متخلف را به 

نیروى انتظامى ارسال مى کند.
معاون نظارتى بانک مرکزى با اشاره به نوسانات هفته هاى 
اخیر در بازار ارز گفت: مؤلفه هاى اقتصاد کالن کشور طى 
سال  جارى، مثبت ارزیابى مى شود و براساس شاخص هاى 
اقتصاد کالن کشور، قیمت برابرى ریال در مقابل سایر 
ارزها نباید از نوسان شدید روزهاى اخیر برخوردار باشد. 
فرشاد حیدرى انطباق هر چه سریع تر شبکه بانکى کشور 

با شرایط جدید باتوجه به گشــایش هاى ایجاد شده را از 
الزامات فعالیت بانک ها دانســت و اظهار داشت: شبکه 
بانکى کشور با توجه به گشایش هاى به وجود آمده باید 
سریع تر خود را با شرایط جدید منطبق کند؛ به گونه اى 
که واردات کشور به نرخ بازار هم بتواند از طریق گشایش 
اعتبارات اسنادى و ازمبادى قانونى وارد کشور شود. وى 
از برخورد قانونى نیروى انتظامى با صرافى هاى غیرمجاز 
خبر داد و افزود: در حال حاضر تعدادى از صرافى ها باتوجه 
به صحت عملکردشان تشویق شده اند و از سوى دیگر در 
برخى موارد پرونده  صرافى هاى متخلف براى رسیدگى 

به مرجع مربوطه ارجاع شده است. 

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و 
واردکنندگان کاالى دخانى با اشــاره به توزیع گسترده 
کاالى دخانى قاچاق در کشــور، گفت: تغییرات نرخ ارز، 

برخى واحدها را در آستانه ورشکستگى قرار داده است.
محمدرضا تاج دار با اشاره به اینکه در الیحه بودجه سال 
96، مالیات هر پاکت ســیگار تولید داخلى 20 درصد و 
ســیگار وارداتى 30 درصد قیمت خرده فروشى تعیین و 
پیشنهاد شده اســت که باید از تولید کننده دریافت شود، 
افزود: بر خالف رویه حاکم در دنیا، در کشور ما سرمایه گذار 
و تولیدکننده از مظلوم ترین اقشار جامعه به حساب مى آیند، 
در حالى که تولیدکننــدگان بخش خصوصى با تحمل 

سختى هاى بسیار، نسبت به ایجاد اشــتغال در کشور و 
رفع بیکارى اقدام مى کنند اما بیشترین هجمه ها از تمام 
بخش هاى حاکمیت، بر تولیدکننده تحمیل مى شود. وى با 
بیان اینکه در صنعت دخانیات اوضاع بسیار نگران کننده تر 
و اسفبارتر است، گفت: هر ســاله گروه هاى به اصطالح 
حامى ســالمت در کشــور، از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى گرفته تا کمیســیون مبارزه با دخانیات 
مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس و انواع سازمان هاى 
مردم نهاد، نه در راستاى مبارزه با مصرف دخانیات، بلکه در 
جهت مبارزه با صنعت دخانیات کشور، بیشترین هجمه ها 

را به تولیدکنندگان کاالى دخانى وارد مى کنند.

خریداران عمده ارز 
زیر ذره بین دولت

توزیع گسترده 
کاالى دخانى قاچاق در کشور

استان چهارمحال و بختیارى از استان هاى کوهستانى و پر بارش کشور 
است که سرچشمه دو رودخانه مهم کشــور یعنى زاینده رود و کارون 

محسوب مى شود.
شهرستان کوهرنگ مهمترین شهرستان پر بارش این استان است که 
این دو رودخانه مهم کشــور از این شهرستان سرچشمه مى گیرند. آب 
شدن برف در ارتفاعات این شهرستان، که گاه ارتفاع آن به چندین متر 

مى رسد در طول سال، آب اصلى این دو رودخانه را تأمین مى کند.
اما امسال در حالى که باید مطابق سال هاى پیش در این ماه ارتفاع برف 
در کوهرنگ حداقل 70 سانتیمتر باشد با بارش شدید باران در این منطقه 
طى روز هاى گذشته تمام ذخایر برفى منطقه آب شد. بارش باران براى 
اولین بار در این منطقه در فصل زمســتان گزارش شده است که پدیده 

بسیار عجیب و شگفت انگیزى به شمار مى رود.
 هم اکنون با بارش شدید باران برف هاى منطقه آب شدند و زاینده رود 
که سال هاى گذشته با مشــکالت مختلفى همچون کم آبى و خشک 
شدن در پایین دست رو به رو بوده اســت در صورت نباریدن برف طى 
روزهاى  زمستان در این استان، وضعیت نگران کننده اى در سال آینده 

خواهد داشت.
در کوهرنگ 215 میلیمتر باران باریده است که متأسفانه تمام برف 50 
سانتیمترى این منطقه را آب کرده اســت.مدیر کل هواشناسى استان 
چهارمحال و بختیارى در این زمینه با اشــاره به اینکــه برف با ارتفاع 
50 سانتیمترى ارتفاعات کوهرنگ در پى بارش باران هفته گذشته آب 
شده است، گفت: بارش شدید باران در دى ماه در شهرستان کوهرنگ 
که پدیده اى جدید بوده موجب آب شــدن تمام ذخایر برفى این منطقه 

شده است.
شاهرخ پارســا عنوان کرد: در کوهرنگ 215 میلیمتر باران باریده که 

متأسفانه تمام برف 50 سانتیمترى این منطقه را آب کرده است.

وى تأکید کرد: شهرستان کوهرنگ مهمترین شهرستان تأمین کننده 
آب رودخانه هاى زاینده رود، کارون و دز اســت و ذخیره گاه برفى این 

رودخانه ها در شهرستان کوهرنگ واقع شده است.
مدیر کل هواشناسى استان چهارمحال و بختیارى ادامه داد: متأسفانه با 

بارش شدید باران ذخایر برفى این رودخانه ها از بین رفته است.
وى عنوان کرد: براى جبران خشکســالى ها نیازمند بارش برف در این 

منطقه هســتیم چرا که بارش باران موجب خروج منابع آبى از اســتان 
مى شود.

مدیر کل هواشناســى اســتان چهارمحال و بختیارى عنوان کرد: در 
حال حاضر شــاهد تغییر الگوى بارش از برف به باران در چهارمحال و 
بختیارى هستیم که این مهم موجب تشدید خشکسالى و کم آبى براى 

رودخانه هاى استان مى شود.

کارشناس ارشد منابع آب در استان چهارمحال و بختیارى در گفتگو با 
مهر اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیارى تأمین کننده حدود 10 
درصد آب کشور است و سرچشمه رودخانه هاى مهم کشور نظیر زاینده 

رود، کارون و دز است.
افشین مقدس عنوان کرد: شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیارى 
به علت اینکه مهمترین منطقه پر بارش برف جنوب غربى کشور است 
تأمین کننده آب رودخانه هاى بزرگ کشور از جمله کارون و زاینده رود 

به شمار مى رود.
وى عنوان کرد: بارش برف در آن منطقه بسیار حائز اهمیت است چرا که 

در طول سال با آب شدن برف ها، آب این رودخانه ها تأمین مى شود.
این کارشــناس ادامه داد: نباریدن برف در کوهرنگ موجب تشــدید 
خشکسالى و کم آبى براى مناطق مختلف کشور از جمله چهارمحال و 

بختیارى، خوزستان واصفهان مى شود.
وى بیان کرد: ذخیره آب در منابــع آب زیرزمینى نیز در پى بارش برف 
تحقق پیدا مى کند چراکه آب شــدن آرام آرام برف موجب نفوذ آب در 

منابع زیر زمینى مى شود.
وى ادامه داد: بارش شدید باران در فصل زمستان در سطح استان موجب 
مى شــود که بخش قابل توجهى ازآن به صورت روان آب از دسترس 

خارج شود و عمًال ذخیره نشود.
مقدس تأکید کرد: سرچشمه رودخانه هاى مهم استان مانند زاینده رود 
و کارون داراى برف قابل توجه نیستند که در صورت ادامه این وضعیت 
در ســال آینده این دو رودخانه با کم آبى و وضعیتى وخیم تر از گذشته 

مواجه مى شوند.
وى بیان کرد: زاینده رود در صورت ادامه این روند در یک قدمى خشک 
شــدن در ســال آینده قرار مى گیرد و وضعیت آن نسبت به سال هاى 

گذشته وخیم تر مى شود.

جزئیات بیشتر از آب شدن برف ها در سرچشمه زاینده رود به دلیل بارش باران شدید

باران بى موقع،  زاینده رود را تهدید مى کند

 شهردارى نایین باستناد مصوبه سوم شــماره 78/4/448 مورخ 95/09/25 شوراى محترم اسالمى 
شــهر نایین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در قطب کارگاهى را با قیمت 
پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد را از طریق 

مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه مورخ 95/10/16 با تکمیل اسناد 
مزایده و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره ضمانتنامه بانکى داراى اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزى 
نقدى به حساب 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده (در پاکت الف ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریز نقدى 
سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به دفتر 

حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت 7 روز از تاریخ بازگشــایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه 
شهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت 

سپرده تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال ســند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع 

برعهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، 

ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به 

مزایده گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند 
و همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء 

مجاز پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد 

نخواهد شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد 

مى باشد. 

آگهى مزایده فروش زمین

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

نوبت دوم آگهى مزایده

محمدرضا اسماعیل پور- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه محمدرضا اسماعیل پور- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه 11
م الف: 12605

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه 
اجرایى آن نسبت به واگذارى به اجاره تعدادى از رقبات موقوفه بشرح ذیل اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر لغایت پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 به این اداره واقع 
در فلکه فلسطین مراجعه فرمایند. بدیهى است زمان برگزارى کمیسیون مزایده روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 خواهد 

بود. رقبات قابل واگذارى به اجاره عبارتند از: 
1- یکباب مغازه از موقوفه مسجد على ابن ابیطالب واقع در خیابان پروین- پل سرهنگ- خیابان عطار نیشابورى- جنب 
مسجد به مساحت حدود 16/72 مترمربع با اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال و مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه. 
2- یکباب مغازه از موقوفه مسجد جامع اصفهان واقع در خیابان عالمه مجلسى- مجتمع تجارى کیش- طبقه همکف به 

مساحت حدود 8/4 مترمربع با اجاره ماهیانه 4/500/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
3- یکباب مغازه از موقوفه پاساژ صدر- طبقه اول واقع در بازار انقالب- پاساژ مدرسه صدر- طبقه اول به مساحت حدود 

6/57 مترمربع با اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
4- یکباب مغازه از موقوفه طوبى شیرانى (مسجدالمعاد) واقع در خیابان فروغى- کوچه ابوریحان به مساحت حدود 10/5 

مترمربع با اجاره ماهیانه 800/000 ریال و مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
5- یکباب مغازه از موقوفه مسجد ولیعصر (عج) واقع در خیابان مدرس- کوى پوریاى ولى به مساحت حدود 36 مترمربع 

با اجاره ماهیانه 8/700/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
6- یکباب مغازه از موقوفه مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در خیابان استاد همایى به مساحت حدود 12 مترمربع با اجاره 

ماهیانه 4/000/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه.
7- دوباب مغازه از موقوفه مسجد قبا ملک شهر واقع در ملک شهر- خیابان 17 شهریور- مقابل پارك ملت به شرح ذیل: 

یکباب مغازه به مساحت حدود 15/40 مترمربع با اجاره ماهیانه 11/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه.
یکباب مغازه (طبقه فوقانى) به مساحت حدود 48 مترمربع با اجاره ماهیانه 7/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه.
8- یکباب سوئیت فوقانى از موقوفه علینقى واقع در خیابان مسجد سید جهت سکونت یا دفترکار به مساحت حدود 40 

مترمربع با اجاره ماهیانه 3/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه. 
9- دو باب دفترکار از موقوفه محمد ابراهیم تاجر اصفهانى واقع در خیابان طیب- ساختمان ماتا- طبقه 3 به شرح ذیل: 

یکباب دفتر کار به مساحت حدود 119 مترمربع با اجاره ماهیانه 12/000/000 ریال و مبلغ 100/000/000 ریال قرض الحسنه. 
یکباب دفتر کار به مســاحت حدود 103/36 مترمربع با اجاره بهاء ماهیانه 12/000/000 ریــال و مبلغ 100/000/000 ریال 

قرض الحسنه. 
10- فروش ششدانگ اعیانى واحدهاى ذیل از موقوفه محمدابراهیم تاجر اصفهانى واقع در خیابان طیب- ساختمان ماتا: 
الف) مالکیت اعیان و سرقفلى واحد تجارى طبقه همکف و بالکن به مساحت حدود 95/73 مترمربع از قرار هر مترمربع 

90/000/000 ریال حدود 25 مترمربع و بالکن مربوطه از قرار هر مترمربع 30/000/000 ریال. 
ب) مالکیت اعیان واحد ادارى شماره 8 بمساحت حدود 99/24 مترمربع ســاختمان ماتا طبقه دوم از قرار هر مترمربع 

44/000/000 ریال. 
ج) مالکیت  اعیان واحد ادارى شماره 27 ساختمان ماتا بمساحت حدود 124/75 مترمربع طبقه دوم از قرار هر مترمربع 

44/000/000 ریال. 



ورزشورزش 2840شنبه  11 دى ماه 0707

انگیزه کافى نبود
مهاجم برزیلى سپاهان طبق انتظار توقعات را در این 
تیم برآورده نکرد تا پس از تنها یک نیم فصل راهش 

از تیم اصفهانى جدا شود.
پدرو هنریکه طبق اعالم رسـمى باشـگاه اصفهانى 
اولیـن خروجـى سـپاهان در نقـل و انتقـاالت 
زمسـتانى لقب گرفت تـا پرونده حضـورش در جمع 
طالیى پوشـان پس از تنها یک نیم فصل بسته شود.
راه هنریکـه در حالـى خیلـى زود از سـپاهان 
جـدا شـد کـه هنـگام جـذب ایـن بازیکـن در نقـل 
و انتقـاالت تابسـتانى گذشـته هـم قابل پیش بینـى 
بـود که بازیکنـى بـا مشـخصات او نتواند گـره اى از 
مشـکالت سـپاهان باز کنـد. ایـن مهاجم 24 سـاله 
با تابعیـت دوگانـه برزیل و تیمور شـرقى سـال هاى 
اخیـر را در لیگ هـاى عمـان، مالـزى و تایلنـد 
سـپرى کرده بود تـا رزومه او بـا بـازى در لیگ هاى 
درجـه چنـدم آسـیایى خیلـى چنگـى بـه دل نزنـد.

با وجـود آنکـه ناموفـق از آب در آمدن ایـن خرید از 
همان ابتدا قابل پیش بینى به نظر مى رسـید اما سابقه 
خوب عبدا... ویسـى در خرید بازیکنان خارجى باعث 
شـد تا در این بـاره انتقادات زیـادى صـورت نگیرد.
سرمربى سـپاهان در گذشـته بازیکنانى مثل موسى 
کولیبالى و فرناندو خسوس را به لیگ برتر آورده بود که 
اگرچه در بدو ورود به فوتبال ایران گمنام و ارزان قیمت 
بودنـد و رزومه ُپربـارى هم نداشـتند امـا در ادامه به 
باکیفیت ترین و گرانقیمت ترین فوتبالیست هاى لیگ 
برتر بدل شـدند.پدرو البته در دوران کوتاه حضورش 
در سپاهان بازیکن بسیار باانگیزه اى نشان داد اما چه 
سـود که کیفیت الزم براى بازى در یکى از تیم هاى 

بزرگ و مدعى فوتبال ایران را نداشت.

دوئل گلرها در فوالدشهر
 در آسـتانه دیـدار سرنوشت سـاز ذوب آهـن و 
تراکتورسـازى در مرحله نیمه نهایى جام حذفى و در 
آستانه اعالم لیست جدید تیم ملى رقابت سنگربانان 
ملى پوش 2 تیم هم در ورزشـگاه فوالدشـهر به اوج 

خواهد رسید.
  رشـید مظاهـرى و محمدرضـا اخبـارى در آخرین 
اردوى تیـم ملـى رقابـت جالبى بـا یکدیگر داشـتند 
و هـر یک از آنهـا امیدوار بودنـد تا در غیـاب علیرضا 
بیرانونـد دسـت کم براى یک بـازى هم که شـده در 
ترکیـب اصلى تیم ملـى قـرار بگیرند. رقابـت جالب 
سـنگربانان ذوب آهـن و تراکتورسـازى در تیم ملى 
اما سـرانجام خیلى خوبى نداشـت زیـرا در نهایت به 
نفع یک نفر سوم به پایان رسید که سوشا مکانى بود.

در آسـتانه انتشـار لیسـت جدید تیم ملى و تا پیش از 
آنکه چرخ مسـابقات فوتبال باشـگاهى ایـران براى 
مدتى نـه چنـدان طوالنـى متوقـف شـود تیم هاى 
ذوب آهـن و تراکتورسـازى از مرحلـه نیمه نهایـى 
جام حذفـى امـروز بـه مصـاف هـم خواهنـد رفت. 
در پـس ایـن دیـدار سرنوشت سـاز یـک رقابـت 
جالـب هـم بیـن دروازه بانـان ملى پـوش 2 تیـم در 
خواهد گرفـت که بـه ویـژه در صورت کشـیدن کار 
بـه ضربـات پنالتـى احتمـال دارد نقـش ُپررنگى در 
موفقیـت یـا ناکامـى تیم هـاى خود داشـته باشـند.

اگرچه تجربه بازى با سوریه نشـان داد که مظاهرى 
و اخبـارى علیرغم عملکـرد در مجموع خوبشـان در 
فصول اخیر گزینه هاى اصلى کارلوس کى روش براى 
حراست از دروازه تیم ملى نیستند اما آنها امیدوارند تا با 
ادامه درخشش در تیم هاى باشگاهى خود در بلندمدت 

معادالت را در ذهن مرد پرتغالى تغییر دهند.

مصدومان ذوب آهن مى رسند
دو مصدوم از سه بازیکن مصدوم ذوب آهن به دیدار 
این تیم مقابل تراکتورسازى در نیمه نهایى جام حذفى 

مى رسند.
على حمام بازیکن لبنانى و مهرداد قنبرى دو بازیکن 
مصدوم ذوب آهن بودند که به دیـدار این تیم مقابل 
تراکتورسـازى در نیمه نهایى جام حذفى مى رسـند و 

مى توانند تیم شان را در این بازى هدایت کنند. 
قاسم حدادى فر کاپیتان مصدوم ذوبى ها در این بازى 
نیز غایب خواهد بود و احتمال دارد حدادى فر از اوایل 

بهمن ماه براى تیمش به میدان برود.
دیدار دو تیم ذوب آهن و تراکتورسـازى ام روز شـنبه 
ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 

برگزار مى شود.

تایم اوت

 در شرایطى که گفته مى شود على کریمى علیرغم تجربه 
ناموفقش در دیناموزاگرب، دوســت دارد به فوتبالش در 
اروپا ادامه دهد اما پرسپولیســى ها امید زیادى به جذب 
بازیکنى دارند که براى بازى با سوریه به اردوى تیم ملى 

دعوت شده بود.
پرسپولیس البته براى جذب کریمى باید با سپاهان رقابت 
کند منتهى به نظر مى رسد قرمزها براى گرفتن کریمى 

امتیازى دارند که سپاهان از آن بى بهره است. 
به نوشته نامه نیوز، کریمى در ایران سپاهان را مشترى 
خود مى بیند اما وى بــا دینامو زاگرب قــرارداد دارد و 
باشــگاه هاى خواهان او باید با مدیران این تیم مطرح 

کرواسى وارد مذاکره شوند.این مســئله به برگ برنده 
پرسپولیس نسبت به سپاهان تبدیل شده چرا که سرتن 
چوك دســتیار برانکو رابطه بســیار خوبى بــا مدیران 
دیناموزاگــرب دارد و ماموریت یافته کــه براى جذب 

کریمى با آنها مذاکره کند.
کریمى البته براى پیوستن به پرسپولیس شرط ویژه اى 
دارد. گفته مى شود او که دوســت ندارد در پرسپولیس 
هم به مانند دینامو فرصتى براى بازى پیدا نکند، اعالم 
کرده تنها در شــرایطى به پرسپولیس مى آید که برانکو 
سیستمش را عوض و با دو هافبک دفاعى بازى کند تا جا 

براى حضور او در ترکیب اصلى باز شود.

ســرمربى تیم ملى ایران در آخرین روزهاى ســال 2016 
در پیامى براى هواداران تیم ملى و مســئوالن فدراسیون 
فوتبال نوشــت:  فرانس فوتبــال عملکرد ما را در ســال 
2016 به عنوان تیمى که شکســت نخــورده و تنها دو

 گل در 10 بــازى دریافت کرده، دیده اســت و حتى 
بیشتر، پس از هفت بازى در رقابت هاى انتخابى 

جام جهانى،تیم ایران بدون گل خورده در رده 
اول گروه قرار گرفته است. این اثبات کار بزرگ 
تیم و عملکرد عالى بازیکنان مان است و من 
مى خواهم بر آن تأکید کــرده و به خاطر آن 
تبریک بگویم. با همه مشکالتى که ما در راه 

آماده سازیمان داشــتیم و از آن مطلع هستیم، کادرمان و 
بازیکنان مان کار و تعهدى فوق العاده از خود نشان دادند تا 
این نتیجه را در سال 2016 ثبت کنیم، اگرچه ما نمى توانیم 

صعودمان به جام جهانى را قطعى بدانیم. 
افرادى که در فوتبال ایران مسئولیت 
دارند باید بدانند که این نتایج نه 
تنها پتانسیل مان را نشان 
مى دهد بلکــه نیازمان را 
براى حمایت ثابت مى کند 
چراکه ایران بهترین تیم 

آسیاست. 

پیام چندباره
 کى روش

شرط کریمى براى 
پرسپولیس

الهه مهرى دهنوى

حاال ذوب آهن  دو گام دیگر تا تاریخ سازى و هت تریک قهرمانى در جام 
حذفى باشگاه هاى ایران فاصله دارد و خیلى دوست دارد که با ثبت این 
رکورد،   در کنار سپاهانى که البته در قهرمانى لیگ برتر به رکورد کم نظیر 

هت تریک دست یافته، جاودانه شود.
البته یاران ســبزپوش در دیدار نیمه نهایى میزبان رقیب خطرناك و پر 
مهره اى هستند. تراکتورسازى که سالهاست از مزیت جذب ستاره هاى 
فوتبال که باید به خدمت سربازى بروند بهره مند است و البته امسال هم با 
ریخت و پاشى مضاعف مهره هاى گران قیمتى را به خدمت گرفته و مى 
خواهد هر طور شده امسال قهرمان لیگ برتر شود و البته قطعا دوست دارد 

در قهرمانى هایش دبل کند و دو جام را به تبریز ببرد.
این دیدار آزمونى سخت و نفس گیر براى مجتبى حسینى است که در 
این روزها حسابى قدرت و توان خود را به رخ همه کشیده است. پیروزى 
در این دیدار آن هم در مصافى که سکان هدایت حریف را پرافتخارترین 
مربى لیگ برتر ایران بر عهده دارد، مى تواند بیش از پیش شایستگى هاى 
حسینى را هویدا کند و نشان دهد که ذوب آهن یک مربى فوق العاده را به 
فوتبال ایران در کسوت سرمربى معرفى نموده است. مربى اى که براى 

فوتبال ایران مى تواند یک گوهر و نعمت بزرگ باشد.
 نکته اى که امیدواریم ذوب آهنى هــا در این دیدار از قبل برنامه ریزى 
هاى الزم را براى آن انجام داده باشند، بحث حضور هواداران  شان و پر 
کردن سکوهاى ورزشگاه فوالدشــهر است.وقتى براى تعیین میزبانى 
قرعه کشى صورت گرفته است و طبق قرعه کشى، ذوب آهن و ورزشگاه 
فوالدشهر به عنوان میزبانان این دیدار حساس و سرنوشت ساز انتخاب 

شده اند، نباید از فرصت و مزیت میزبانى به راحتى عبور کرد.
در چند دیــدار مهم ذوب آهن با ســرخابى ها، ســعید آذرى برخالف 
مصاحبه هاى قبل از بازى خود مبنى بر اینکه فقط ده درصد از سکوها را 
به هواداران رقیب مى دهند در نهایت نتوانست سر حرف خود بماند، به 
طورى که در دیدار اخیر ذوب آهن- پرسپولیس، هواداران سرخ برترى 
بسیارى محسوس عددى نسبت به ذوب آهنى ها بر روى سکو داشتند  
که قطعا آن بازى بر خالف نتیجه خوبى که براى ذوبى ها داشت، بر روى 
سکوها با توجه به ویدئوهایى هم که منتشر شد زیبنده فوتبال اصفهان 

نبود. آن روزها نوشتیم که ذوب آهن برد، اما آذرى باخت!
امیدواریم در دیدار امروز، سعید آذرى اشــتباهات قبلى را در این زمینه 
تکرار نکند و در ورزشگاه اختصاصى شان توان اجراى قانون و دفاع از حق 
و حقوق ذوب آهن را داشته باشد. کانون هواداران ذوب آهن باید بسیج 

گسترده اى را انجام داده باشد تا مردم اصفهان از این دیدار استقبال کنند و 
سکوهاى ذوب آهن پر شود. حتى اگر هم این اتفاق نیفتد، با توجه به اینکه 
احتمال حضور پر تعداد هواداران تراکتورسازى در فوالدشهر زیاد است، 
نباید بیش از ده درصد به آنها تعلق گیرد، با در نظر گرفتن احتمال اینکه 
سکوهاى ذوب آهنى ها کامال پر نشود باید قانون به درستى انجام شود و 
ذوب آهن تا آنجایى که امکان دارد از برگ برنده خود یعنى امتیاز میزبانى 

که به واسطه قرعه کشى به آن دست یافته است استفاده کند.
پیشتر هم نوشته ایم که پر کردن ورزشگاه فوالدشهر با گنجایش کمى 
که دارد کار سختى نیست. مردم اصفهان اگر مى خواهند ذوب آهن براى 
چندین بار به فینال راه یابد و تراکتورسازى در  پایان دیدار مرگ و زندگى 
امروز چهره یک فاتح را نداشته باشــد، حضور گسترده اى در ورزشگاه 
فوالدشهر داشته باشند و با تشویق هاى خود یاران حسینى را به سوى 

فینال  راهنمایى کنند.

رقابت ملى-باشگاهى در فوالدشهر
در پس دیدار سرنوشت ساز ذوب آهن و تراکتورسازى در مرحله نیمه نهایى 
جام حذفى و در آستانه اعالم لیســت جدید تیم ملى رقابت سنگربانان 

ملى پوش 2 تیم هم در ورزشگاه فوالدشهر به اوج خواهد رسید.

رشــید مظاهرى و محمدرضا اخبارى در آخرین اردوى تیم ملى رقابت 
جالبى با یکدیگر داشــتند و هر یک از آنها امیدوار بودنــد تا در غیاب 
علیرضا بیرانوند دســت کم براى یــک بازى هم که شــده در ترکیب 
اصلى تیم ملى قــرار بگیرند. رقابــت جالب ســنگربانان ذوب آهن و 
تراکتورســازى در تیم ملى اما ســرانجام خیلى خوبى نداشــت زیرا 
در نهایت به نفع یک نفر ســوم به پایان رسید که سوشــا مکانى بود.

در آستانه انتشار لیســت جدید تیم ملى و تا پیش از آنکه چرخ مسابقات 
فوتبال باشــگاهى ایران براى مدتى نه چندان طوالنى متوقف شــود 
تیم هاى ذوب آهن و تراکتورســازى از مرحلــه نیمه نهایى جام حذفى 
به مصاف هــم خواهند رفت. در پــس این دیدار سرنوشت ســاز یک 
رقابت جالب هم بیــن دروازه بانان ملى پوش 2 تیــم در خواهد گرفت 
که به ویژه در صورت کشــیدن کار بــه ضربات پنالتــى احتمال دارد 
نقش ُپررنگى در موفقیــت یا ناکامى تیم هاى خود داشــته باشــند.
اگرچه تجربه بازى با سوریه نشــان داد که مظاهرى و اخبارى علیرغم 
عملکرد در مجموع خوبشان در فصول اخیر گزینه هاى اصلى کارلوس 
کى روش براى حراست از دروازه تیم ملى نیستند اما آنها امیدوارند تا با 
ادامه درخشش در تیم هاى باشگاهى خود در بلندمدت معادالت را در ذهن 

مرد پرتغالى تغییر دهند.

مرتضى رمضانى راد

حضور امیــر قلعه نویى در اصفهــان براى مصاف 
تراکتور سازى- ذوب آهن بهترین فرصت بود تا به 
سراغ او برویم و خاطرات حضور در اصفهان را با پر 

افتخارترین مربى لیگ برتر ایران مرور کنیم.
این گفتگو را از دست ندهید.

امیر خان! دوباره به اصفهان آمده اید و 
این بار یک مصاف حساس براى رسیدن 

به فینال با ذوب آهن دارید.
بله. حضور در اصفهان همیشــه براى من لذت 
بخش بوده و تداعى خاطرات خوشى است که 
با مردم اصفهان و هواداران سپاهان در طول دو 
سال داشته ام. الزم مى دانم ابتدا سالمى ویژه به 
مردم اصفهان برسانم و خدمت شان بگویم که 
هیچگاه محبت هاى بى پایان شان به خودم و 
همکارانم را در طول آن دو سال طالیى از یاد 
نمى برم. در مورد دیدار با ذوب آهن هم به هر 
حال این بازى براى ما و تیم ذوب آهن حساس 
و سرنوشت ساز است. ما هدف مان اینست که امسال به 
یارى خدا براى کسب دو جام تالش کنیم و بتوانیم هواداران 
تراکتورسازى را خوشحال کنیم. قطعا دیدار با ذوب آهن که 
تیمى شایسته و سخت کوش است سختى هاى خودش را دارد 

ولى ما همه تالش مان را براى صعود به فینال انجام مى دهیم.
در مدت برگــزارى اردوى تراکتورســازى در 
اصفهان، ظاهراًهمکارى هاى الزم با شــما به 

خوبى انجام شد.
بله. همینطور است. من الزم مى دانم از مسئوالن و دست اندرکاران 
باشگاه سپاهان که در مدت حضورمان در این شهر در چند نوبت 
زمین هاى تمرینى خود را در اختیار ما گذاشتند سپاسگزارى کنم. 
هر وقت به اصفهان مى آئیم باشگاه سپاهان همراهى هاى خوبى با 
ما و باشگاه تراکتور سازى دارد و البته همیشه به بنده محبت  دارند 

که انشاا...ما هم بتوانیم جبران کنیم.
دو سال طالیى را در اصفهان به عنوان سکاندار 
سپاهان پشت سر گذاشتید و قطعا این دو سال 
برایتان تداعى کننده خاطرات بســیار خوب و 
زیادى است. البته در پایان بخشى از این خاطرات 
به سمت تلخى هم رفت. از آن دو سال براى مان 

بگوئید.
همانطــور کــه بارهــا گفتــه ام آن دو ســال جــزء درخشــان 
تریــن و بهتریــن روزهاى عمــرم بوده اســت . واقعاً خوشــحال 
بودم کــه در ســپاهان حضــور داشــتم،زیرا تیــم بســیار خوبى 
را چــه از نظــر اخالقى و چــه از نظــر فنى در ســپاهان داشــتم. 
زمان هایى که با آقاى ساکت مدیر عامل وقت سپاهان صحبت مى 
کردم به ایشان مى گفتم که من براى آموزش زدن توپ به این باشگاه 
نیامده ام، زیرا این کار را افراد دیگرى شــاید از من بهتر نیز بلد 

باشند، من به باشگاه سپاهان براى اثر گذارى آمده ام و فکر مى کنم 
این اثر گذارى را هرچند بسیار کم اما تا حدودى در تیم سپاهان داشتم.

ما دو سال پشت ســر هم قهرمان لیگ برتر ایران شدیم و در سال دوم 
غول هاى آسیا را با نتایج در خشان مغلوب کردیم و پس از صعود از مرحله 
گروهى در مرحله پلى آف هم با وجود ده نفره شدن، با اقتدار صعود کردیم 
و باید خودمان را آماده مى کردیم که براى چند ماه آینده در مرحله نهایى 
لیگ قهرمانان حاضر شویم که با آن اتفاقاتى که بر سر تیم آمد، همه چیز 
به هم ریخت و فرصت درخشان قهرمانى سپاهان در آسیا را از ما گرفتند. 
آن فرصت همیشه یکى از افسوس هاى بزرگ من بوده است که ما مى 
توانستیم در آن سال پس از مدت ها طلسم قهرمانى باشگاهى ایران در 
لیگ قهرمانان را بشکنیم اما این اجازه را به من ندادند. قطعًا هواداران 
سپاهان هم مسببان آن ماجراها و کسانى که باعث شدند تیم منسجم 
ما در مسیر قهرمانى آسیا به هم بریزد را نمى بخشند و هیچگاه فراموش 
نمى کنند که چطور فرصت کسب یک کاپ تاریخى درقاره آسیا براى 

ایران،اصفهان و سپاهان از دست رفت.
بله. بارهــا خوانده ام در طول این چند ســال از 
این مسئله به عنوان یک افســوس بزرگ نام 
برده اید و واقعاً وقتى به آن ســال فکر مى کنیم

مى بینیم که با آن تیم قهرمانى در آسیا امکان پذیر 
بود. خیلى حیف شد.

شــما به نتایج مرحله گروهى و پلى آف ما در آسیا که نگاه کنید متوجه 
مى شــوید که آن تیم واقعا شایستگى قهرمانى در آســیا را داشت و

 مى توانست در ادامه هم سایر رقباى غرب و شرق آسیا را در هم بشکند. 
اما آن بالها را بر سر تیم آوردند. تیم الهالل در خانه خودش از ما شکست 
مى خورد. الجزیره امارات که قدرت فوتبال امارات در آن سال بود و دو 
جام را گرفته بود و ستاره هاى خارجى متعددى را هم به خدمت گرفته 

بود در دو بازى رفت و برگشت 9 گل از تیم ما دریافت کرد.
یادم مى آید آن سال هایى که در اصفهان بودید 
خانواده شما هم از حضور و زندگى در این شهر 
لذت مى بردند. حاال که مدت هاست در این شهر 

نیستید خانواده تان دلتنگ این شهر نشده اند؟
 چرا دلتنگ شــده انــد وخیلــى وقت ها هــم که بحث ســپاهان 
و اصفهــان مــى شــود روى ایــن موضــوع بــا مــن صحبــت
مى کنند. باور کنید همسر من همیشه به این نکته اشاره مى کند  که بسیار 
دوست دارد اگر روزى در تهران زندگى نکردیم، به اصفهان بیاید و این 
تمایل ارتباطى با مربیگرى من ندارد. مى گوید اگر روزى دیگر در تهران 

نبودیم براى زندگى به اصفهان برویم.
آقاى قلعه نویى! به نظر شــما قشــنگ ترین و 

بهترین مکان دیدنى اصفهان کجاست؟
اصفهان واقعًا پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اســت، اما یک جاهایى 
دارد که واقعــًا جذاب و دلنشــین اســت و آن مکان هــاى مذهبى 
اصفهان اســت و زمانى که در اصفهان بودم مواقعى که دلگیر بودم یا 
بازى هاى حساســى داشــتیم به جاهایى مى رفتم که واقعا مشکل 
گشــا بود. مکان هاى مذهبى اصفهان فوق العاده به ما آرامشى ویژه 
مى داد و من دلم مى خواهد که یک بار غیــر از دیدارهاى فوتبالى به 
این شــهر بیایم و دوباره بازدیدى از این مکان ها داشــته باشم. البته 
مکان هــاى تفریحى اصفهان هــم جاى خودش فوق العاده اســت 

و به نظرم پارك هاى کنــاره رودخانه زاینده رود واقعــًا زیبایى هاى 
خاصى دارد. ما موقعــى که در اصفهان بودیم منــزل مان در نزدیکى 
زاینده رود بــود و هر روز این زیبایى هــا را از نزدیک مى دیدیم و لذت 
مى بردیــم. امیــدوارم رودخانه زاینده رود همیشــه پر آب باشــد تا 

زیبایى هاى اصفهان تکمیل باشد.
 برگردیــم به فوتبــال اصفهــان.در برخى از 
گفتگوهایى که داشتید، درایت مدیران اصفهانى 
را عاملى براى پیشرفت فوتبال این شهر عنوان 

کرده بودید.
بله همیشه این را گفته ام.اصفهانى ها بسیار افراد و البته مدیران خوبى 
هستند و همیشه در عرصه هاى مختلف دولتى و سیاسى ورزشى این 
موضوع را نشان داده اند و در دوران هایى که مدیران اصفهانى در کابینه 

و دولت بوده اند، دوران خوبى براى کشور بوده است. 
 در فوتبال نیز همینطور است و مدیران کاردانى که در طول سالها هدایت 
ورزش و باشگاه هاى اصفهانى را بر عهده داشته اند نقش مهمى را در 
موفقیت هاى سال هاى اخیر داشــته اند که باید قدر آنان را دانست به 

آنها افتخار کرد.
  امیرخان! امسال 54 ساله شــده اید. در طول 
این سالها همیشــه چه موافقان و چه مخالفان 
تان از شــما به عنوان یک مرد موفــق یاد مى 
کنند. اینکه شما پر افتخارترین مربى لیگ برتر 
ایران هم هســتید خود گواه موضوع است. دلیل 

موفقیت هاى خود را چه مى دانید؟
 این نظر لطف شماست.وقتى شما توکلت به خدا باشد و کار را براى رضاى 
خدا انجام دهى، خدا هم هوایت را دارد. من آدم هستم و خیلى جاها اشتباه 
کردم اما خدا مى داند که همیشه در هر کارى نیتم خیر بوده است. مى 
گویند پیغمبران دو شاخصه مهم را براى زندگى عنوان کردند؛ صداقت 
و امانت دارى. من همیشه سعى کردم صادق باشم؛ از سوى دیگر مى 
توانستم در طول این سال ها نام کسانى را بیاورم که شب بازى کارهایى 
کردند یا نزد من آمدند و کارهایى کردند اما این کار را نکردم. گفتم خدایا 
توکلم به توست. من همیشه در نظر داشتم آدمى که زبانش با درونش 
یکى نباشد، منافق است. من همیشه شــاکر خدا هستم و از این بابت 
خوشحالم. همیشه به بازیکنانم مى گویم نماز شکر بخوانید و به زندگى 
خود و خانواده تان کمک کنید. اینکه صداقت دار باشید و اگر خدارا در نظر 

بگیرید، خودش راه را برایتان باز مى کند.
ممنون از فرصتى که به ما دادید. صحبت هاى باقى 
مانده شما در روزى که دوباره به اصفهان آمده اید 

را بشنویم.
سپاس از شما که با گپ و گفت خود باعث شدید که بیش از هر زمانى  
خاطرات خوبم در اصفهان زنده شود. امیدوارم همیشه موفق باشید. من 
در حال حاضر به عنوان سرمربى تراکتورسازى به موفقیت این تیم فکر 
مى کنم که بتوانیم در هر رقابتى که هستم با تراکتورسازى قهرمان شویم 
و موفقیت تراکتورسازى در حال حاضر وظیفه من است، اما براى سپاهان 
و هواداران خوبش هم آرزوى پیروزى و ســربلندى دارم و امیدوارم که 
این تیم همیشه بتواند شــادى را به مردم این شهر هدیه دهد.از طرف 
من به مردم اصفهان بگوئید امیر قلعه نویى تا پایان عمر محبت هایتان 

را از یاد نمى برد.

نگذاشتند براى اصفهان 
قهرمانى آسیا را بیاوریم

 فوالد شهر باید کامالً رنگ و بوى ذوب آهنى داشته باشد

آذرى دوباره اشتباه نکند

دوا دو 2016 به عنوان تیمى که شکســت نخــورده و تنه
ىحتى 0 گل در10 بــازى دریافت کرده، دیده اســت و 

بیشتر، پس از هفت بازى در رقابت هاى انتخابى 
جام جهانى،تیم ایران بدون گل خورده در رده 
اولگروه قرار گرفته است. این اثبات کار بزرگ
تیم و عملکرد عالى بازیکنان مان است و من 
مى خواهم بر آن تأکید کــرده و به خاطر آن 
تبریک بگویم. با همه مشکالتى که ما در راه 

صعودمان به جام جهانىرا قطعىبدانیم. 
افرادى که در فوتبال ایران مسئولیت 
دارند باید بدانند که این نتایج نه 
تنها پتانسیل مان را نشان 
مى دهد بلکــه نیازمان را 
براى حمایت ثابت مى کند 
چراکه ایران بهترین تیم 

آسیاست. 

پیام چندباره
 کى روش

مرتضى رمضانى راد

حضور امیــر قلعه نویى در اصفهــان براى مصاف 
سازى- ذوب آهن بهترین فرصت بود تا به  تراکتور
سراغ او برویم و خاطرات حضور در اصفهان را با پر 

افتخارترین مربى لیگ برتر ایران مرور کنیم.
این گفتگو را از دست ندهید.

امیر خان! دوباره به اصفهان آمده اید و 
این بار یک مصاف حساس براى رسیدن 

به فینال با ذوب آهن دارید.
بله. حضور در اصفهان همیشــه براى من لذت 
بخش بوده و تداعى خاطرات خوشى است که 
با مردم اصفهان و هواداران سپاهان در طول دو 
سال داشته ام. الزم مىدانم ابتدا سالمىویژه به 
مردم اصفهان برسانم و خدمت شان بگویم که 
هیچگاه محبت هاى بى پایان شان به خودم و 
همکارانم را در طول آن دو سال طالیى از یاد 
نمى برم. در مورد دیدار با ذوب آهن هم به هر 
حال این بازى براى ما و تیم ذوب آهن حساس 
و سرنوشت ساز است. ما هدف مان اینست که امسال به 
یارى خدا براى کسب دو جام تالش کنیم و بتوانیم هواداران 
تراکتورسازى را خوشحال کنیم. قطعا دیدار با ذوب آهن که 
تیمى شایسته و سخت کوش است سختى هاى خودش را دارد 

ولى ما همه تالش مان را براى صعود به فینال انجام مى دهیم.
در مدت برگــزارى اردوى تراکتورســازى در 
اصفهان، ظاهراًهمکارى هاى الزم با شــما به 

خوبى انجام شد.
بله. همینطور است. من الزم مى دانم از مسئوالن و دست اندرکاران 
باشگاه سپاهان که در مدت حضورمان در این شهر در چند نوبت 
زمین هاى تمرینى خود را در اختیار ما گذاشتند سپاسگزارى کنم. 
هر وقت به اصفهان مى آئیم باشگاه سپاهان همراهى هاى خوبى با 
ما و باشگاه تراکتور سازى دارد و البته همیشه به بنده محبت  دارند 

که انشاا...ما هم بتوانیم جبران کنیم.
دو سال طالیى را در اصفهان به عنوان سکاندار 
سپاهان پشت سر گذاشتید و قطعا این دو سال 
برایتان تداعى کننده خاطرات بســیار خوب و 
زیادى است. البته در پایان بخشى از این خاطرات 
به سمت تلخى هم رفت. از آن دو سال براى مان 

بگوئید.
همانطــور کــه بارهــا گفتــه ام آن دو ســال جــزء درخشــان 
تریــن و بهتریــن روزهاى عمــرم بوده اســت . واقعاً خوشــحال 
بودم کــه در ســپاهان حضــور داشــتم،زیرا تیــم بســیار خوبى 
را چــه از نظــر اخالقى و چــه از نظــر فنى در ســپاهان داشــتم. 
زمان هایى که با آقاى ساکت مدیر عامل وقت سپاهان صحبت مى 
کردم به ایشان مى گفتم که من براى آموزش زدن توپ به این باشگاه 
نیامده ام، زیرا این کار را افراد دیگرى شــاید از من بهتر نیز بلد 

باشند، من به باش
این اثر گذارى را هر
ما دو سال پشت سـ
غول هاى آسیا را با
گروهى در مرحله پل
و باید خودمان را آما
لیگ قهرمانان حاض
به هم ریخت وفرص
آن فرصت همیشه
توانستیم در آن سال
لیگ قهرمانان را بش
سپاهان هم مسببا
ما در مسیر قهرمانى
نمى کنند که چطو
ایران،اصفهان و سپ
بله. بار
این مس
برده ای
مى بینی
بود. خی
شــما به نتایج مرح
مى شــوید که آن
 مى توانست در ادام
اما آن بالها را بر سر
مى خورد. الجزیره
جام را گرفته بود و
بود در دو بازى رفت
یادم مى
خانواد

لذت مى
نیستید
 چرا دلتنگ شــده
و اصفهــان مــى
مى کنند. باور کنیده
دوست دارد اگر روز
تمایل ارتباطى با مر
نبودیم براى زندگى
آقاى قل
بهترین
اصفهان واقعًا پایتخ
دارد که واقعــًا جذ
اصفهان اســت و
بازى هاى حساسـ
گشــا بود. مکانه
مى داد و من دلم م
این شــهر بیایم و

مکان هــاى تفریح

گفتگوى نصف جهان با امیر قلعه نویى
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از خدایى بترســید که با پند دادن، شــما را ســود فراوان 
بخشــیده و با رســالت پیامبرش شــما را نیکو اندرز داده 
و با نعمت هایش بر شــما منت گذاشته اســت. خود را براى 
پرســتش خدا فروتن دارید و بــا انجام وظائــف الهى، حق 

موال على (ع)فرمانبردارى را به جا آورید. 

هزینه تولید یک لیتر آب بر ثانیه، حدود  250 تا 300 میلیون تومان است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان اعالم کرد 

ساسان اکبرزاده
«شرکت آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان، 
939 روستا از هزار و 339 روستاى استان اصفهان را 
با جمعیتى افزون بر 550 هزار نفر تحت پوشش دارد. 
این در حالى است که آب روســتاهایى که به صورت 
شورایى و هیئت امنایى اداره شده و تحت پوشش ما 
نیستند را هم بخاطر سالمت آب شرب، کلرزنى مى 

کنیم.»
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان که به مناســبت 11 دى ســالروز تشکیل 
شــرکت هاى آب و فاضالب، از خبرنگاران دعوت 
کرده بود تا در نشستى شرکت کنند با بیان این مطلب 
گفت: شرکت آب و فاضالب روســتایى در کشور در 
سال 75 تشکیل شــد و عمًال فعالیت خود را در سال 
76 با وظایفى چون مطالعه و ایجاد تأسیسات مرتبط 
به انتقــال، تأمیــن و توزیع آب آشــامیدنى، مطالعه 
دفع فاضالب روســتایى، نگهــدارى و بهره بردارى 
از تأسیسات آب آشــامیدنى روســتاها، نگهدارى و 
بهره بردارى عمومى دفع فاضالب روستایى و... آغاز 
کرد و در حقیقت منابع تأمین آب از مطالعه، استخراج 
و توزیع به عهده شرکت هاى آب و فاضالب روستایى 
اســت که ثمره آنها احداث خطوط انتقال و توزیع آب 

بود. 
محمدحســین قرائتى اظهــار داشــت: حاصل این 
فعالیت ها تاکنون، دو هــزار و 757 کیلومتر خطوط 
انتقال، پنج هزار و 272 کیلومتر شــبکه توزیع، 870 
باب مخزن در مدار بهره بردارى با ظرفیت 131 هزار 
و 502 مترمکعب، 617 ایستگاه پمپاژ در مدار و 878 

منبع تأمین آب روستایى در استان است.
وى افزود: ما داراى 531 حلقه چاه، 91 دهنه چشمه، 

37 رشته قنات و 218 مورد آب سطحى مى باشیم.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان تعداد مشــترکین روستایى در استان را 235 
هزار مشترك اعالم کرد و گفت: 88 درصد مشترکین 
ما خانگى و 12 درصد غیرخانگى هستند و مصرف آب 
از میزان کل تولید را 82 درصد مصارف خانگى و 18 
درصد غیرخانگى به خود اختصاص داده که متوسط 
مصرف آب خانگى 11 متر مکعب در ماه و غیرخانگى 
17 مترمکعب در ماه اســت. در این میان 60 درصد 
مشترکین ما الگوى مصرف را رعایت نموده اند، 32 
درصد یک تا 2 برابــر الگوى مصرف و 8 درصد بیش 
از 2 برابر الگوى مصرف، آب استفاده کرده اند. نکته 
قابل توجه اینکه ما عالوه بر تأمین آب شرب روستاها، 
براى یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون رأس دام 

هم آب تأمین مى کنیم.
قرائتى با بیان اینکه به علت کمبود آب، در تابســتان 
سال جارى به 384 روستا آبرســانى سیار انجام شد 
گفت: در آبان ماه سال جارى در 336 روستا و در آذرماه 
سال جارى هم در 290 روستا، آبرسانى سیار انجام شد 
که بیشترین آبرسانى سیار در شهرستان هاى نایین و 

اردستان صورت پذیرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان، سالمت و کیفیت مطلوب آب شرب را خط 
قرمز این شرکت دانست و گفت: در شش ماه اول سال 
جارى چهار هزار و 954 آزمون میکروبى و 215 هزار و 
355 آزمون کلرسنجى انجام شد که این همه بخاطر 
توجه به مسائل کیفى آب در استان بوده است، این در 
حالى است که مراکز بهداشــتى هم بر کار ما نظارت 
دارند و توانســتیم مطلوبیت آزمــون میکروبى را به 
100 درصد و کلرسنجى را به 99/2 درصد برسانیم و 
باتوجه به کیفیت آب شرب روستایى، سه سال متوالى 
است که در بین شرکت هاى آب و فاضالب روستایى 

کشور رتبه برتر و دو سال هم در مورد بهره بردارى از 
تأسیسات، در کشور برتر شناخته شدیم. 

قرائتى گفت: ما در شــرکت آب و فاضالب روستایى 
اســتان اصفهان، 19 آزمایشــگاه میکروبى، ســه 
آزمایشگاه شــیمیایى، یک آزمایشگاه فلزات سنگین 
و یک آزمایشــگاه بیوشــیمى داریم و حتى موفق به 

دریافت گواهینامه ایزو 17025 شدیم.
وى شاخص میزان بهره مندى از شبکه هاى سالم تا 
پایان سال گذشته را 69/78 درصد بیان کرد و افزود: 
در برنامه ششــم توسعه براى دســتیابى به شاخص 
ارتقاى بهره مندى از شبکه هاى سالم، اعتبارى 360 
میلیارد تومانى نیاز است تا به میزان شاخص کشورى 
که 85/65 درصد اســت برســیم. این در حالى است 

که براى حفظ شــاخص فعلى هم سالیانه نیازمند 28 
میلیارد تومان هستیم.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایى 
اســتان به هدررفت آب هم اشــاره کــرد و گفت: 
باتوجه به اینکه فرســودگى شــبکه هــاى توزیع 
آب برخــى از روســتاها، هدررفــت آب مــا بــه 
طــور متوســط 31/75 درصد بــود که بــا تالش 
بى وقفه همکاران توانســتیم این میزان را به 27/75 
درصد کاهش دهیم. البته هزینه تولید یک لیتر آب بر 
ثانیه در استان اصفهان بین 250 تا 300 میلیون تومان 
است و براى کاهش یک درصد هدررفت آب، اعتبار 

الزم 50 میلیارد تومان مى باشد.
قرائتى اظهار داشــت: در ســال جارى شرکت آب و 

فاضالب روستایى اســتان اصفهان از محل تملک 
دارایى استان 64 میلیارد و 976 میلیون تومان اعتبار 
داشت که بخشى از آن مربوط به صندوق توسعه ملى 
اســت و براى 273 پروژه از اعتبارات صندوق توسعه 

ملى 48 میلیارد تومان مدنظر قرار گرفت.
همچنین در ســال جارى، 17 پروژه اقتصــاد مقاومتى 
بــه وزارت نیرو ابالغ شــد کــه 12 پــروژه در بخش 
برق و تأمیــن آب و پنج پــروژه نیز براى مشــترکین 
شرکت هاى آب و فاضالب روســتایى براى تأمین آب 
شــرب بیش از دو هزار روســتا با جمعیت دو میلیون و 
یکصد هزار نفر در نظر گرفته شــده بود. در این راســتا،  
پــروژه هــاى مصــوب را در قالــب 33 پــروژه براى 
مجتمع هاى آبرسانى تعریف نمودیم که در قالب صندوق 

توسعه ملى انجام مى شود.
وى ادامه داد: از 33 مجتمع آبرسانى که باید تا پایان 
سال جارى به اتمام برسد تا شــهریور ماه امسال 11 

پروژه انجام و تا دهه فجر بقیه آن انجام خواهد شد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان خشکسالى در اســتان اصفهان را چشمگیر 
دانست و گفت: بارش باران در کشــور 200 تا 250 
میلى متر است که این میزان در استان اصفهان بین 
120 تا 140 میلیمتر بــوده و این کار ما را در مدیریت 
آب بســیار ســخت کرده و علیرغم همه سختى ها، 
توانستیم تابستان سال جارى را با همراهى مردم در 

صرفه جویى آب، به خوبى سپرى کنیم.
قرائتى افــزود: براى گــذر از بحران، همــکاران در 
بهره بردارى و دیگر بخش ها، برنامه هایى را اجرا و 
چالش ها را احصــا، اعتبــارات مورد نیــاز را پیش 
بینى و بــا در نظــر گرفتن کلیــه مســائل، برنامه 
تأمین، توزیع و مصــرف آب را اجرایــى و عملیاتى 

مى کنیم.

وى ادامه داد: 209 پروژه با اعتبار مصوب 69 میلیارد و 
481 میلیون تومان براى سال جارى پیش بینى شده 
که تا پایان آذرماه سال جارى 34 میلیارد و 173 میلیون 
تومان آن تخصیص داده شده است. از این مبلغ حدود 

10 میلیارد تومان آن اسناد خزانه اسالمى است.
قرائتى از راه اندازى ســامانه 1523 در شرکت آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان خبر داد و گفت:  55 
اکیپ رفع حوادث در سطح استان اصفهان در سامانه 
1523 به صورت شــبانه روزى، آمــاده ارائه خدمات 
بوده، تا بیش از پیش از هدررفت آب جلوگیرى شود. 
همچنین در حال حاضر 60 درصد مشترکین، قبوض 
آب هاى خود را با اســتفاده از این سامانه به صورت 

غیرحضورى پرداخت مى کنند. 
وى با اعــالم آمادگى براى فروش انشــعاب آب به 
روســتائیان گفت: از ابتداى درخواســت متقاضى تا 
واگذارى انشعاب و وصل آب، کمتر از 15 روز به طول 
مى انجامد و هزینه انشعاب خانگى ساکنین روستاها 

حدود 500 هزار تومان است.
قرائتى اشاره اى هم به انشعاب فاضالب در روستاها 
داشت و گفت: برآورد ما در ســال گذشته براى رفع 
مشکل فاضالب در 71 روستاى اســتان 68 میلیارد 
تومان بود که فعًال اعتبارى براى آنهــا نداریم و هر 
ســال حداقل 25 درصد به این میزان هزینه، اضافه 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان از همه مشــترکین در روســتاهاى استان 
خواست تا همچون گذشــته صرفه جویى در مصرف 

آب را در اولویت قرار دهند. 
قرائتى اضافه کرد: ما نیز اقدامــات فرهنگى را براى 
کاهش مصرف آب و مصرف بهینه آن به کار خواهیم 

بست. 
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | ایــن زنــدان در 
سراشــیبى جنگل هاى جنوب نروژ و در زمینى به مســاحت 
30 هکتار ساخته شده است. تصور ما از زندان همیشه مکانى 
پر از آشــوب و دلهره بوده اما در نروژ زندانــى وجود داردکه 
هیچ شــباهتى به مکانى براى حبس مجرمین ندارد. نام این 
زندان «هالدن» اســت. این زندان مدرن توسط گروه طراح 
معمارى «اریک مولر» ساخته شده است. از امکانات این زندان 
مى تــوان به کارگاه هاى مــدرن و به روز، اتــاق هاى بازى، 
سالن هاى ورزشى و  مکانى براى آشــپزى، اجراى موسیقى، 
مطالعه تحقیق و یادگیرى مهارت هاى فنى و اجتماعى اشاره 
کرد. در این زندان 252 نفرى هیچ زندانبان مسلحى وجود ندارد 

و دلیل آن کمتر کردن فاصله میان زندانى و زندانبان است.

  الف| مأمــوران پلیــس شــهرجده در عربســتان، 
پــس ازانتشــار فیلــم یــک پارتــى مختلط، چنــد زن 
ودخترشــرکت کننده دراین جشن راشناســایى و دستگیر 

کردند.
براســاس گزارش پلیس جده، در این میهمانى که فیلم آن 
به شکل گسترده در عربستان منتشر شده است، تعدادى از 
زنان که با پوشــیدن لباس هاى نامناسب و در دست داشتن 
بطرى هاى مشــروب با مردان رقص و پایکوبى مى کردند 

شناسایى و دستگیر شدند.
با توجه به قوانین حاکم بر عربستان گفته مى شود دستگیر 
شدگان با مجازات سختى روبه رو شوند. هویت و ملیت زنان 

دستگیر شده هنوز فاش نشده است.

توریســت انگلســتانى کــه تعطیالت    افکار نیوز|
کریسمس خود را در جزیره آنتیگوا مى گذراند، از ناحیه سر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت. «تســتر» 37 ساله بخاطر تعطیالت 
کریسمس و بازدید از خانواده خود از تورکى انگلستان به جزیره 
آنتیگوا در کاراییب آمده بود اما در روز کریسمس درست زمانى 
که همراه با آنها به رستوران رفته بود، مورد حمله سارقان قرار 
گرفتند.بر اساس این گزارش، سارقان مســلحى که وارد این 
رستوران شــده بودند، وقتى با مقاومت تستر روبه  رو شدند، به 
وى از ناحیه سر شلیک کردند و پس از سرقت از افرادى که در 

رستوران بودند، فرار کردند.
 گفتنى است؛ فرد مصدوم بعد از این حادثه به بیمارستان منتقل 

شد که طبق گزارش پزشکان در کما به سر مى برد.

زندانى که
 آرزوى مجرمان است 

دستگیرى زنان عربستانى
 پس از پارتى

اصابت گلوله به گردشگر 
بدشانس در روز کریسمس  030201

مرد جوان که در جنایتى وحشتناك در سال 93 همسر 
و نوزادش را در خیابان جلفاى تهران به قتل رسانده بود 

خودش را تسلیم مأموران پلیس کرد.
به گــزارش مهــر، صبــح 24 آذر 93 مــرد جوانى در 
تماس با امدادگــران اورژانس براى نجــات دختر دو 
ماهه و همسرش درخواســت کمک کرد که خیلى زود 
تیم امــدادى در محل حاضر شــد و پزشــکان پس از 
بررســى هاى اولیه مرگ مادر و دختر کوچولو را اعالم 

کردند.
در این مرحله مأموران کالنتــرى ماجراى مرگ مادر 
و دختر را به بازپرس ویژه قتل گــزارش کردند که وى 
دستور داد تا جسد مادر و دختر براى شناسایى علت مرگ 

به پزشکى قانونى منتقل شود.
کارشناسان پس از اقدامات تخصصى مرگ مادر و دختر 
بچه را مسمومیت اعالم کردند و پرونده در این مرحله 
بسته شد و هیچ سناریوى مرموزى براى پیگیرى ماجرا 

پیش روى مأموران قرار نگرفت.
پس از دو ســال، روز یک شــنبه 5 دى ماه امسال مرد 
جوانى پاى در کالنترى 103 گاندى گذاشــت و از راز 

پنهانى پرده برداشت.
این مرد در حالى که اشــک مى ریخت ادعا کرد که دو 
سال قبل همسر و فرزند دو ماهه اش را به قتل رسانده و 
حال به دلیل عذاب وجدان تصمیم به افشاگرى گرفته 

است.
مرد جوان گفت: «سال ها پیش با دختر جوانى دوست 

شــدم که پس از مدتى بخاطر اینکه خانــواده هایمان 
متوجه این آشنایى شــده بودند مجبور به ازدواج شدیم 
و این درحالى بود که اصًال قصــد ازدواج با دختر جوان 

را نداشتم.»
وى ادامه داد: «از همان روز نخســت زندگى مشترك 
با «مریم» اختالف داشــتیم تا اینکه بــا اصرارهاى او 
صاحب فرزند شدیم اما من سعى داشتم به این زندگى 
پایان دهم چــون هیچ عالقه اى به همســر و فرزندم 

نداشتم.»
وى افــزود: «روز قبل از حادثه به ناصر خســرو رفتم و 
یک داروى بیهوشــى خریدم و آن را دور از چشــمان 
همسرم داخل غذایش ریختم که مریم پس از خوردن 

آن بیهوش شد.»
مرد جوان گفت: «زمانى که مریم بیهوش بود ابتدا یک 
کیسه سر دخترم کشــیدم و پس از آن با بالش او را خفه 
کردم و سپس به ســراغ مریم رفته و او را نیز در حالت 
بیهوشى با متکا خفه کردم و تا صبح کنار آنها خوابیدم و 

سپس با امدادگران اورژانس تماس گرفتم.»
وى افزود: «از همان روز نخســت عذاب وجدان داشتم 
تا اینکه پس از دو سال سکوت دیگر نتوانستم با عذاب 
وجدان کنار بیایم و تصمیم گرفتم خودم را تسلیم پلیس 
کنم و راز مرگ همسر و فرزندم را فاش کنم.» بازپرس 
ویژه قتل در این مرحله دستور داد تا متهم براى تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مأ موران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

قرار گیرد.

کارگر 20 ساله اى هنگام کار با دستگاه نورد آهن در کارگاه نورد به طرز 
دلخراشى جان باخت.

 به گزارش میزان، کارگر افغانستانى  روز سه شنبه هفته گذشته با دستگاه 
نورد سرگرم کار بود که ناگهان به داخل دستگاه کشیده شده و جان خود 
را از دست داد. ســایر کارگران به دنبال مشاهده این صحنه وحشتناك 
سراسیمه با سامانه 125 تماس گرفته و از آتش نشانى تهران درخواست 
کمک کردند. ســتاد فرماندهى سازمان آتش نشــانى بى درنگ آتش 
نشانان ایســتگاه 66 به همراه گروه امداد و نجات 15 را به محل حادثه 
در جاده خاوران، بعداز شهرك قیام دشــت، خیابان صاحب الزمان(عج) 

رهسپار کرد.
 رسول سعادتى رئیس ایستگاه 66 آتش نشانى که به همراه آتش نشانان 
درمحل حادثه حاضر شده بود، دراین خصوص گفت: بنابه اظهارکارگران 
این کارگاه، این کارگر20 ساله که «حسین – الف» نام داشت درلحظات 
اولیه وقوع این حادثه با فریاد درخواست کمک کرد که دیگر دیر شده بود 

و او به میان این دستگاه پرقدرت کشیده شده و در دم جان داد. وى درمورد 
چگونگى بروز این حادثه افزود: این کارگر جوان مشغول وارد کردن یک 
قطعه آهن به داخل دستگاه نورد بود که ناگهان خودش نیز به درون این 

دستگاه کشیده شد و به طرز دلخراشى جان خود را از دست داد. 
ســعادتى رعایت نکردن نکات ایمنى در هنگام کار با دستگاه نورد آهن 
و همچنین نبود حفاظ مناسب بر روى این وسیله را ازجمله دالیل اولیه 
بروز این حادثه ذکر کرد و گفت: آتش نشانان به محض حضور در محل 
ضمن رعایت نکات ایمنى و قطع برق دستگاه اقدام به باز کردن فک هاى 
دســتگاه کرده و پیکر این کارگر را از میان دستگاه خارج کرده و تحویل 

عوامل اورژانس دادند.
 رئیس ایستگاه آتش نشــانى در ادامه ابراز داشــت: پس از تأیید فوت 
این شخص توســط امدادگران اورژانس، پیکر این کارگر  جهت انجام 
تحقیقات الزم به نیروى انتظامى سپرده شد تا به پزشکى قانونى انتقال

 یابد.

2 سال بعد از ارتکاب جنایت؛

جلسه رسیدگى به پرونده پسرى که در نوجوانى پدر خود را براى تصاحب ارثیه به قتل رسانده، تجدید شد.قاتل خانواده کش ، خودش را معرفى کرد
به گزارش ایلنا به نقل از اعتماد، متهم در نخستین محاکمه مدعى شــده که با پیشنهاد نامادرى اش، 

پدرش را کشته است.
او روز حادثه در غذاى پدرش قرص خواب آور ریخت و وقتى او به حالت بیهوشى درآمد، با میله به سرش 
کوبید و سپس با طناب خفه اش کرد. سپس جسدش را در صندوق عقب ماشین گذاشت و به محوطه 
نمایندگى خودرو رفت اما پشت فرمان خوابش برد تا اینکه صبح روز بعد کارگران به او مشکوك شدند 

و پلیس را خبر کنند.
او مدعى شــده که پس از قتل در هفت صفحه از یک دفترچه، اثر انگشت پدرش را گرفته اما نمى داند 

نامادرى اش با آن چه کار کرده است.
او همچنین گفته که بعد از دســتگیرى، نامادرى اش به او قول داده بود که رضایت اولیاى دم را جلب 
مى کند براى همین او در بازجویى ها، قتل را به تنهایى گردن گرفته بود اما وقتى اولیاى دم رضایت ندادند 
تصمیم گرفت حقیقت را بگوید. نامادرى متهم اما تمام اظهارات او را انکار کرده و گفته که هیچ نقشى 

در قتل نداشته است.
قرار بود  دومین جلسه محاکمه، در شعبه چهارم دادگاه کیفرى استان تهران برگزار شود اما به دلیل برخى 

نواقص، به روزهاى آینده موکول شد.

براثر نشت گاز منواکسیدکربن در منزلى در خیابان الله شهر اصفهان سه نفر از اعضاى یک خانواده تبعه 
کشور افغانستان مسموم شدند.

مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان به ایرنا گفت: این حادثه ساعت 
17 و 50 دقیقه چهارشنبه هفته گذشته به اورژانس اعالم و واحد امدادى این مرکز به سرعت به محل 

اعزام شد. 
عباس عابدى افزود: در این مورد گازگرفتگى، یک زن 27 ساله و دو کودك هفت و 9 ساله از اتباع کشور 
افغانستان مسموم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه مانند اکسیژن درمانى، به وسیله آمبوالنس به 

بیمارستان زهراى مرضیه(س) شهر اصفهان منتقل شدند. 
وى ادامه داد: روز ســه شنبه هفته گذشــته نیز مرد 25 ســاله اى در گوگد گلپایگان دچار مسمومیت 
با گاز زغال شــد که بــه وســیله آمبوالنس بــه بیمارســتان امام حســین (ع) این شــهر منتقل 

شد. 
گوگَد در بخش مرکزى شهرستان گلپایگان اصفهان،  در پنج کیلومترى شرق گلپایگان و در مسیر راه 

اصلى اراك - اصفهان و گلپایگان - تهران قرار دارد. 

  فردا| برخورد یک دستگاه تریلر با کانکس پاسگاه انتظامى «دوراهان» در محور بروجن به لردگان 
در استان چهارمحال و بختیارى جان یک سرباز را گرفت.

سرهنگ نجفى رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیارى گفت: به دلیل عدم توانایى راننده تریلر در محور 
بروجن به لردگان، کنترل خودرو در شیب از دست راننده خارج مى شود.

وى افزود: در برخورد تریلر، ســرباز وظیفه که در حال انجام وظیفه در اتاقک سیار انتظامى بوده است، 
جان خود را از دست مى دهد .

قتل پدر براى تصاحب ارثیه

نشت منواکسیدکربن 3 نفر را راهى بیمارستان کرد

مرگ یک سرباز در کانکس پاسگاه انتظامى

مرگ فجیع کارگر 20 ساله در دستگاه  نورد آهن

  خبر آنالین| شامگاه 30 شهریور امسال، جوان 
19 ساله در مقابل خانه شان در شهرستان ایرانشهر هدف 

گلوله قرار گرفت.
این در حالى بود که ضارب ناشناس پس از شلیک، پا به 
فرار گذاشت و پسر 19 ساله در حالى که به شدت دچار 
خونریزى شده بود، به کمک ساکنان محلى با یک خودرو 

عبورى به بیمارستان منتقل شد.
همزمان کارآگاهــان نیز براى تحقیــق از وى، راهى 
بیمارســتان شــدند و با کمک جوان مجروح توانستند 
ضارب را که جوانى 22 ساله بود، شناسایى کنند اما پسر 
19 ساله پس از معرفى ضارب و با وجود تالش پزشکان، 

جان باخت.
پس از مرگ او، مأموران شناسایى قاتل را در دستور کار 
قرار دادند و دریافتند وى پس از این جنایت، به یکى از 
روستاهاى شهرستان ایرانشــهر فرار کرده است. بدین 
ترتیب با بررســى هاى تخصصى پلیسى، سرانجام این 
پسر 22 ســاله روز دوشــنبه 6 دى ماه در مخفیگاهش 

دستگیر و روانه زندان شد.
سرهنگ دوستعلى جلیلیان  فرمانده انتظامى شهرستان 
ایرانشهر در این باره گفت: متهم پس از دستگیرى به قتل 
دوستش با شلیک یک قبضه اسلحه کمرى اعتراف کرد و 

انگیزه  این جنایت را مشاجره لفظى دانست.

مرد شیشــه اى که پس از قتل دو نفر در شهرســتان 
بیرجند، به یکى از شهرســتان هاى خراســان رضوى 

متوارى شده بود، دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، چهارم آذرماه امســال بود که خبرى 
مبنى بر مرگ مشــکوك و آتش ســوزى منزلى واقع 
در خیابان شــهید برگى شهرســتان بیرجند به پلیس 
اعالم و بالفاصلــه مأموران کالنتــرى 13به همراه 
تیم ویــژه پلیــس آگاهى اســتان در محــل حاضر 

شدند.
با تالش چند ســاعته مأموران و گروه آتش نشــانان، 
شــعله هاى حریق خاموش شد اما متأســفانه در این 
سانحه مادر و دختر خانواده جان خود را از دست دادند و 
پدر خانواده به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان 

اعزام شد.
از آنجایى که وقوع حادثه غیر عادى به نظر مى رســید 
بررسى موضوع در دستور کار کار شناسان پلیس آگاهى، 
پزشکى قانونى و آتش نشــانى قرار گرفت. تحقیقات 
میدانى تیم رســیدگى کننده حاکى از آن بود که فوت 
مادر و دختر کامًال غیر طبیعى و آتش سوزى نیز عمدى 
است که پس از تأیید وقوع قتل رســیدگى به پرونده 

بالفاصله در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى استان قرار گرفت.

قتل با انگیزه سرقت
سردار مجید شــجاع فرمانده انتظامى استان خراسان 
جنوبــى در رابطه با ایــن پرونده گفت: با مشــخص 
شــدن وقوع قتل در ایــن حادثه و اعــالم مفقودیت 
خودروى صاحبخانــه، فرضیه قتل با انگیزه ســرقت 
قوت گرفت و دســتگیرى قاتل یا قاتالن این جنایت 
توســط کارآگاهان ِویژه قتل پلیــس آگاهى پیگیرى

 شد.
وى اظهار داشــت: با تالش شــبانه روزى و اقدامات 
پیچیده فنــى و اطالعاتى کارآگاهــان پلیس آگاهى 
اســتان تمامى افرادى که به منزل جانباختگان رفت و 
آمد داشتند، شناسایى شدند و پس از هماهنگى با مقام 
قضائى به طور دقیق و فنى مورد بازجویى قرار گرفتند 
که در   نهایت فردى 22 ســاله که از شب حادثه مفقود 
شده بود به عنوان مظنون به قتل تحت تعقیب پلیس 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامى خراسان جنوبى ادامه داد: بررسى هاى 

پلیس حاکى از ایــن بود که متهم متوارى به اســتان 
سیستان و بلوچســتان گریخته و خودروى سرقتى را 

فروخته است.
ســردار شــجاع گفت: خودروى ســرقت شــده در 
شهرستان نهبندان توســط پلیس شناسایى و کشف 
شد و با اعزام مأموران پلیس آگاهى به استان سیستان 
و بلوچســتان محل اختفاى متهم شناســایى شد که 
متهم قبل از رسیدن مأموران از مخفیگاه خود متوارى

 شده بود.
وى اظهار داشت: متهم که تغییر چهره داده بود و هویت 
جعلى داشت با سرقت هاى پیاپى و جابه جایى هاى مداوم 
قصد پنهان شدن داشــت که با اعالم پلیس خراسان 
رضوى مبنى بر دستگیرى فردى به اتهام کالهبردارى 
و ســرقت در یکــى از شهرســتان هاى این اســتان 
شناســایى و پرده از راز این جنایت هولناك برداشــته

 شد.
سردار شــجاع افزود: متهم 22 ســاله مظنون به قتل 
به پلیس آگاهى اســتان منتقل شــد و بازجویى هاى 
پلیس از وى آغاز شــد که در اعترافات خــود به قتل 
مادر و کودك 11 ســاله بــا انگیزه ســرقت اعتراف

 کرد.

اعترافات هولناك مرد شیشه اى
متهم در اعترافات خود بیان داشــت: شــب حادثه با 
همراهى چند نفر دیگر به منــزل مقتوالن رفتم و آخر 
شب که بقیه افراد رفتند قصد کردم شب را در منزل آنها 

بمانم و استراحت کنم.
وى گفت: پس از اینکه صاحبخانه و همسرش خوابیدند 
من هم دراز کشــیدم ولى خواب نبودم  مــواد زیادى 
مصرف کرده بودم و نقشه سرقت خودروى صاحبخانه 

را در سرم مى پروراندم.
متهم شیشه اى اظهار داشت: بلند شدم و سند خودرو را 
از داخل چمدان برداشتم که دیدم صاحبخانه بیدار شده 
است که با جسمى سخت چند ضربه محکم به سرش 
زدم و به سراغ همسرش رفتم و او را نیز با   همان جسم 

سخت به قتل رساندم.
دختر کوچــک صاحبخانه نیز بیدار شــده بود و گریه 
مى کرد که به او نیز ضربه اى زدم و با برداشــتن سند 
و مدارك خودرو با آتش زدن خانه و ســرقت خودروى 

صاحبخانه محل را ترك کردم.

پسر19ساله،اسم قاتلش را گفت و جان دادجنایت هولناك در پس پرده آتش سوزى عمدى
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ســفر به اصفهان براى «کاترین میسان» یک تجربه 
ناشناخته محسوب مى شد. این اولین بار از سال 1998 
بود که کاترین تصمیم مى گرفت آثارش را در جایى به 
جز قاره اروپا (در اصفهان) به نمایش بگذارد. تا دى ماه 
امسال، هر تعداد نمایشگاه که از آثار این هنرمند برگزار 
شده بود یا در شهر محل سکونتش-پاریس- بود یا در 
شهرى از شهرهاى چند کشور اروپایى مثل بلژیک؛ اما 
سفر به خارج از مرزهاى «پیمان شنگن» آن هم 5500 
کیلومتر دورتر از زیبایى هاى پایتخت فرانسه، تجربه اى 

نو براى بانو میسان 60 ساله محسوب مى شد.
آنها کــه 14 آذرماه مصــادف با روز افتتاح نمایشــگاه 
«تاپسترى هاى کاترین میسان» به موزه هنرهاى معاصر 
رفته بودند، از چهره متعجب او این برداشت را کردند که 
کاترین از حضور پرشــور بازدیدکنندگان آثارش در روز 
افتتاح شگفت زده شــده چرا که البد تصور نمى کرده 
چشم هایى وجود داشته باشند که هزاران کیلومتر دورتر 
از زادگاهش، هنر او را به انتظار نشســته باشند. خودش 
مى گوید خرسند است که آثارش را در شهرى به نمایش 
گذاشــته که در آن مى تواند مهمان نوازى و مهربانى 
ایرانیان را درك کند. براى همین هــم حتمًا او از هدیه 
بابا نوئل  در آخرین روزهاى سال کهنه که بلیت سفر به 
اصفهان و تجربه هیجــان انگیز رودررویى با مخاطبان 
هنر «تاپسترى» در قلب خاورمیانه بود خوشحال است. 

کاترین البته شــاید خــودش نداند که ایــن ارتباط نه 
صرفًا یک رابطه یک سویه از سمت او، که دربرگیرنده 
مؤلفه هاى یــک ارتبــاط دو طرفه با نقــش آفرینى 
اصفهانى ها درسوى دیگر ماجراست؛ ارتباطى که لزومًا 
ادامه دهنده ارتباطات پیشین هم نیست چرا که اصوًال 
قرار نبوده چنین رابطه هایى از روزگارانى دورتر به وجود 
آمده باشد بلکه ممکن اســت نقطه آغاز اتصال این دو 
فرهنگ، مســتتر در البه الى تار و پود تابلوهاى زیباى 
آویخته بر دیوارهاى همین نمایشگاه در واپسین روزهاى 
سال 2016  و نخســتین روزهاى سال 2017 میالدى

 باشد. 

عقبه اى براى یک نمایشگاه
سال 1960 که «ژان لوك گدار» با ساختن فیلم تحسین 
شــده«از نفس افتاده»، موج نو ســینماى فرانسه را به 
جهانیان باوراند، کاترین میســان تنها چهار سال داشت. 
سه سال بعد و همزمان با هفت ســالگى کاترین، «ژرژ 
براك» از پیشــگامان هنر مدرن و یکــى از بنیانگذاران 
فرانسوى جنبش کوبیسم درگذشت. ســه سال پس از 
مرگ این هنرمند تأثیرگذار و در حالى که کاترین میسان 
ده سالگى را از سر مى گذراند، «آندره برتون» فرانسوى، 
پیشــگام و نظریه پرداز سوررئالیست (فراواقع گرایى) در 
سال 1966 از دنیا رفت. تنها دو سال از مرگ او گذشته بود 
که در  مى 1968 جنبش تحول خواه دانشجویى-کارگرى 
مردم فرانســه به خیابان هاى این کشور کشیده شد و 
منشــأ تحولى بزرگ در نیم کره غربــى گردید. در این 
هنگام  میسان 12 سالگى را پشــت سر مى گذاشت و 
به تدریج با جهانى آشنا مى شد که از بعد از پایان جنگ 
جهانى دوم شــکل گرفته بود و اینک نشانه هاى بلوغ 

آن، یا بر پرده سینماها و یا روى بوم هاى نقاشى و پشت 
میزهاى کافه هاى پاریس و یا در ســالن هاى موسیقى 
و حتى بر کف خیابان ها، تحول و تغییر سبک زندگى را 
فریاد مى کرد. طبیعى مى نمود کــه بالیدن نوجوانانى 
هم ســن کاترین میســان در جهانى کــه تحت تأثیر 
اسطوره هاى زنده و درگذشــته، به تدریج با ساختارها و 
مرزهاى دنیاى کهنه بیگانه مى شد و تحول را در همه 
حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى تجربه مى کرد، با تعریف 
جدیدى از هنر و شیوه زیستن و خلق اندیشه هایى همراه 
باشد که روایت هاى پیشین  از سبک زندگى را یکسره به 
موزه ها مى سپرد و روایت جدید و ساختارشکنانه اى را در 

مقابل نگره هاى کالسیک َعلَم مى کرد.   
در این تردیدى نیست که فرانســه یکى از مراکز مهم 
تحول خواهــى جهان در روزگاران بعــد از جنگ هاى 
جهانى اول و دوم بوده اســت. در این میان نسل جوان 
بعد از جنگ دوم که در بحبوحه تحول ودگرگونى هاى 
علمى و اجتماعى، از تکرار سیاســت هــاى یکنواخت 
جنگ ساالران فاتح اروپایى خسته شده بودند، دست به 
هر تالشى مى زدند تا از بند قواعد مرسوم رها شده و با 
آفرینش تفکرى جدید، اعتراض خود را به بنیانگذاران 
تفکرات کالسیک نشــان دهند. آنها  خود را نمایندگان 

پایه گذار عصر جدیدى مى پنداشتند که در آن نشانه اى 
از آنچه پدرانشــان پیش تر در طول دو جنگ جهانى بر 
سر قاره اروپا آورده بودند وجود نداشت. رهبران فکرى 
این نســل نوخواه نیز یا زنده بودنــد و در حال آفرینش 
تئورى هاى جذاب و یا تازه درگذشــته بودند و میراث 
برجاى مانــده از آنها نقش هدایت افــکار عمومى را بر 
عهده گرفته بود.  نتیجه اینکه نسلى ظاهر شد شاکى از 
هر قید، معترض به هر بند، ساختار شکن و بنیان برافکن، 
مخالف با هر اعتراضى در برابر تغییر و مشتاق دور شدن 
از قواعد جارى، فرارى از واقعیت هاى موجود و تسلیم 
به انتزاعى رؤیایى. در مجموع صحنه اى به وجود آمد با 
نمایش ارادت به جنبش«سوررئالیسم» در ابعادى وسیع 

و باورنکردنى؛ هم در گستره هنر و هم بر پهنه اجتماع.

سوررئالیست هاى نو
سوررئالیسم را محصول تغییرات بعد از جنگ جهانى اول 
مى دانند. این جنبش هنرى در ابتداى قرن بیستم تولد 
یافت و بعد از جنگ جهانى دوم رو به تکامل نهاد. آندره 
برتون خالق این ســبک مى گوید: «جنبش ما، حرکتى 
بر خالف جریان آب بود. ما با واکنشى قهرآمیز در برابر 
بى مایگى و سترون شدگى فکر که نتیجه قرن ها عقل 

گرایى بود، به هر چیز شگفتى روى آوردیم و بى هیچ قید 
و شرط از آن هوادارى کردیم.»

برتون البته زنده ماند و دید جنبشــى که او پایه گذارش 
بود، چگونه بعد از پایان جنگ دوم جهانى در قالبى جدید 
و پشــت مفاهیمى نو، قاره اروپا را درنوردید و نه فقط در 
حیطه هنر که در اَشکال مختلف به ظهور رسید. اگر یکى 
از اصول فراواقع گرایى آن اســت که  با «ایجاد انقالب 
سوررئالیستى، بشــریت از تمدن سودجوى کنونى آزاد 
شــود»، خیابان هاى پاریس در ســال 1968 به خوبى 
این اصل را به نمایش گذاشــت همانطور که کوبیسم و 
ســینماى موج نو نیز این مأموریت را در ژانرهاى دیگر 

بر عهده گرفته بود.
جهاِن در حال تغییِر ســال هاى میانى قرن بیســتم، 
فلســفه هاى اخالقى، اجتماعى و حتــى علمى را به 
موازات خواســت ها و آمال جوانان  به سرعت دگرگون 
مى کرد انگار که مرامنامه جوانــان عصر جدید، بر پایه 
پاشــیدن رنگ، روى همه چیزهایى بنیان شده بود که 
پدرانشــان بانى اش بودند. کاترین میسان تنها یکى از 
میلیون ها جوان و نوجوانى بود که یا به اراده خودش و یا 
تحت تأثیر تحوالت گسترده اجتماعى و هنرى، رو سوى 
«سوررئالیسم مدرن» نهاد تا به خواسته ماجراجویانه خود 

و هم نسالنش که فقط یک چیز بود دست یابد: «تغییر».

مدرنیسم وسط سنت
تاپســترى هاى کاترین میســان، بازتابى منحصر به 
فرد از تکامل بینش فردى اســت کــه در اوج تحوالت 
اجتماعى و هنرى در فرانسه (که قلب این جنبش هاى 
نوظهور بود) به دنیا آمد، به بلوغ رسید و بزرگ شد. این 
نمایشــگاه، مظهر تفکر یک سوررئالیست تکامل یافته 
در طول بیش از پنج دهه است؛ نماد پیروى محض یک 
فرانسوى (کاترین میسان) از یک مکتب اصیل فرانسوى 
(سوررئالیسم) توســط هنرى که زادگاهش در فرانسه 
است (تاپسترى هاى جدید را به عنوان یک هنر مدرن با 

خاستگاه فرانسه مى شناسند).   
و حاال نمایشــگاهى از این آثار خاص به اصفهان آمده 
اســت. اما آیا مردم دیار نصف جهان باید با هنر «مادام 
میســان» ارتباط برقرار کنند؟ آیا پیام هــاى انتزاعى 
و اندیشــه محــور  نهفته در تــار و پــود تابلوهاى او، 
قرابتى با روحیــه رك گو، فاش نگر و ســطحى خواه 
اصفهانى ها دارد؟ باید توجه داشــت که پاســخ به این 
سئواالت کمى با کلى نگرى هاى مرسوم فاصله دارد. نه 
مى شــود با تعارف گفت همه بازدیدکنندگان آثار این 

هنرمند فرانســوى موفق به برقرارى ارتبــاط با هنر او  
شده اند و نه مى توان به ضرس قاطع و با بدبینى حکم داد 
که اصًال کسى از مفاهیم نهفته در نقش ها و رنگ هاى 
آثار مزبور چیزى درك نکرده است. پاسخ، چیزى است 

میان این دو برداشت.
حقیقت آن اســت وقتــى ارادتمندان نگــرش هاى 
ســنت گرایانه که تنها مفاهیم کالسیک و ظاهرى هر 
چیزى را با گوشت و پوست خود درك و هضم کرده اند در 
شهرى که نماد سنت گرایى است (اصفهان) به تماشاى 
آثارى با پشــتوانه مدرن و مفاهیمــى عمیق و انتزاعى 
مى نشــینند که توســط نماینده نســلى آفریده شده 
که دگرگونى هاى اندیشــه اى شــگرفى را درکشور 
مبدأ و خاســتگاه این تحوالت (فرانســه) تجربه کرده

اســت، آنــگاه جرقــه اى زده مى شــود کــه وراى 
موضوع فهمیــدن و نفهمیدن پیام هــاى این تابلوها،  
مى تواند سرآغاز یک رخداد بزرگ شود. در واقع اهمیت 
نمایشگاه هایى از این دست، نه به نام هنرمند است و نه 
به جنس هنرهاى به نمایش درآمده در آنها بلکه اهمیت 
آن به آشنا شدن با نوعى جهان بینى مربوط مى شود که 

راهنماى گذر اندیشه از سنت به مدرنیسم است. 
اگر به تماشــاى آثار کاترین میسان بنشــینید، ناچارید 
با قبول عدم قرابت ذهنى چیزى کــه مى بینید با آنچه 
تاکنون مشاهده کرده اید، با فکرتان کلنجار بروید و کشف 
کنید هنرمند مى خواسته با خلق این اثرها چه مفهومى 
را با بیننده اش در میان بگذارد. اینجاست که تا وقتى در 
نمایشگاه در حال قدم زدن هســتید، ذهنتان از گلیم و 
فرش هاى اصفهانى با آن طرح هاى کالسیک و قدیمى 
زیبا دور شده و یکسره بر پیام « تاپسترى هاى فرانسوى 
کاترین میســان» متمرکز مى شــود. معجزه برپایى 
چنین نمایشــگاه هایى هم، درســت از همینجا شکل 
مى گیرد. شما در حال تماشاى چیزى هستید که در واقع 
میوه یک تغییر بزرگ اجتماعى در بازه اى مشــخص از 
زمان ودر  بخش قابل توجهى از جهان است. یعنى ذهن 
سنت گراى شما به پردازش پیام هاى مدرن و عجیبى 
مشغول مى شود که تا پیش از این نه ازآنها چیز زیادى 
مى دانســته و نه از عقبه اى که آن را شکل داده است 
نمونه اى براى تطبیق سراغ دارد. از طرف دیگر این ذهن 
سنت دوست اجازه نمى دهد که شما با آنچه تاکنون به 
عنوان داشــته هاى افتخارآمیز از آنها یاد مى کرده اید 
و فرســنگ ها با دیدنى هاى جدید فاصله دارد، غریبه 
شوید. رســیدن به این تضاد یعنى اهمیتى که تماشاى 
چنین نمایشــگاه هایى موجب آن مى شود؛ معجزه اى 
به نام ارتباط صلــح آمیز با تمدن هــاى دیگر و درباره 
این نمایشگاه، آشنا شدن با تمدن بزرگ کشور فرانسه 
و تأثیراتى که این تمدن بر جهان قرن بیستم به این سو 

گذاشته است. 
نمایشگاه تاپســترى هاى کاترین میسان، در حقیقت 
مولد یک «ارتباط فرانســوى» با اصفهانى ها از دریچه 
هنر اســت که با برهــم زدن نظم ذهنى مــردم دیار 
نصف جهان، آنها را از مرزهاى جغرافیایى موجود پرواز 
داده و دریچــه اى از آنچه طى نزدیــک به یک قرن با 
محوریت فرانسه در جهان رخ داده را پیش چشمانشان

مى گشاید.                     

« ارتباط فرانسوى» وسط «نصف جهان»

,,

تاپسترى هاى 
کاترین میسان، 
بازتابى منحصر به 
فرد از تکامل بینش 
فردى است که در 
اوج تحوالت اجتماعى 
و هنرى در فرانسه 
(که قلب این 
جنبش هاى نوظهور 
بود) به دنیا آمد، 
به بلوغ رسید و 
بزرگ شد

مهران موسوى خوانسارى

درباره نمایشگاه مهمى که این روزها در اصفهان برپاست

 کاترین میسان از زبان کاترین میسان
چرا نمادهاى محل زندگى کاترین میسان در آثار او به چشم نمى خورد؟

پاریس! دوستت ندارم
نصف جهان «کاترین میسان» متولد پاریس است. شهرى 
لبریز از نمادهاى دیدنى و چشم نواز. از «شانزلیزه» بگیرید 
تا برج «ایفل»؛ از موزه  «لوور» تا کلیساى «نوتردام» و از 
رود «سن» تا کاخ «ورساى». حتى قبرستان «پرالشز» 
هم از دیدنى هاى این شــهر است. همه اینها در کنار 
باغ هاى دلنواز و رنگارنگ، پاریس افسانه اى را شکل 
داده اند اما شــگفت آنکه مادام میساِن متولد پاریس، 
در آثارش حتى به یکى از این زیبایى ها هم نپرداخته

 است. 
این درســت که طبیعت، وجه بــارز عالقه کاترین 
میســان اســت و او البد آنقــدر آثــار هموطنش 
« امیل زوال» را خوانده و در هنرش از نشــانه هاى  
حیوانات، آب، درخت و برف استفاده کرده که دیگر 
جایى براى نمادهاى دیگر باقى نگذاشته است اما 
آیا نمى شد در کنار نمایش این طبیعت گرایى گاه 
افراطى، گوشه چشمى هم به زیبایى هاى پاریس 

داشت؟  
تابلوهایى کــه در اصفهان به نمایش گذاشــته 
شــده اند در یک چیز اشــتراك دارنــد و آن، 
نپرداختن به نمادهاى محل تولد هنرمند است 
(که از قضــا مهمترین میــراث جهانى هم 

هســتند). در حالى که مخاطب عام وقتى 
متوجه مى شــود با هنرى فرانسوى 
ســروکار دارد و قرار است آثار دست 

هنرمنــدى از پاریــس را بر 
دیوارهــاى یک 

گالرى مشاهده کند، شــاید تمایل داشــته باشد مثًال، 
تماشــاى برج ایفل را با همان دیدگاه سوررئالیستى که 
در سایر آثار این نمایشــگاه موج مى زند تجربه کند اما 
افســوس که این لذت از مخاطب اصفهانى تابلوهاى 
میسان سلب مى شود. سئوال مهمى که به ذهن خطور 
مى کنــد این اســت کــه چــرا هنرمند پا به ســن 
گذاشــته اى مثل کاترین میسان نسبت به شهر محل 
تولدش آنهم شــهرى تا این حد مهم و تاریخ ســاز 
بى توجه بوده اســت؟ آیا این انتخاب تعمدى است یا 
بانو میسان از سر سهو، پاریس را از هنرش بیرون رانده 

است؟
با بررسى شــواهد موجود به نظر نمى رسد هنرمندى 
با میزان دقت کاترین میســان، ســهواً در آثارش به 
موضوعى پرداخته یا نپرداخته باشد. وقتى یک هنرمند 
حتى درباره استفاده از یک دکمه کوچک یا مروارید 
ریز هم مطابق قواعد از پیش تعریف شــده عمل 
مى کند، مى شود فرض کرد که او درباره مسائل 
به مراتب کالن تر نیز با همــان ریزبینى ودقت 
نظر رفتار کرده اســت. پس کاترین میســان 
مى دانسته که نباید در تابلوهایش نشانه اى از 
پاریس به چشم بخورد و نه اینکه ناخودآگاه 
به این نتیجه رســیده باشــد. کسى چه 
مى داند؛ شاید مادام میسان بر خالف 
صدها میلیون نفر در جهان، شــهر 
محل تولدش – پاریس- را دوست

 ندارد!

تاپسترى چیست؟

«تاپســترى» واژه انگلیســى اســت و در زبــان 
فرانسه به آن « تاپیســرى » مى گویند و به معناى 
پارچه اى است با بافت ســاده (گلیم بافت) که پود 
آن روى تار را به طور کامل بپوشــاند و نقش هاى 

متفاوتى ایجاد کند.
به طور کلى این نوع بافتــه ها در ابعاد و حجم هاى

کوچک و دیوار کوب و احجام پیکره مانند، کاربردى 
همچــون تابلوهاى نقاشــى و مجســمه را دارد 
و در جهت زیبایى ســازى محیــط و گرمى دهنده 
فضاى مورد نظر مورد اســتفاده قرار مى گیرد. این 
احجام عظیم و ســنگین همچون دیوار کوب ها،

یا دیــوار آویزها، حجم هــاى پیکــره اى، الیاف 
بافته هاى جدا کننده فضا و حتى دیوار هاى ساخته 
شده از الیاف، عالوه بر زیبایى بخشیدن به فضا در 
ارتباط با معمارى نیز مطرح مى شود. همچنین در 
صحنه آرایى نیز به عنوان عناصــر صحنه به کار 

مى رود.
در تهیه این اثــر هنرى از تکنیــک هاى مختلف 
نســاجى و بافندگى از قبیل قالى بافى، گلیم بافى ،

جاجیم بافــى، ورنى بافــى، پارچه بافــى، دارایى 
بافى، کارت بافى، مکرمه بافــى، میل بافى، چاپ 
ســیلک، باتیک، قلمکار، نمد مالى، سوزن دوزى، 

چهل تکه و ... مى توان استفاده کرد.
از اواخر قــرن 11.م در اروپا گلیم هــاى دیوار آویز 
براى تزیین دیوار کلیســاها و کاخ ها بافته مى شد 
که از داستان هاى مذهبى، اساطیرى، رزمى و بزمى 
براى بافت آنها استفاده مى شد. پیدایش این هنر در 
کشور هاى اروپایى، مانند فرانســه بوده که براى 
پوشــاندن دیوار هاى بلند و همچنین گرما بخشى 

ساختمان ها از این تکنیک استفاده مى کردند.
یکى از اولین تاپســترى هاى شناخته شده دریک 
مقبره  مصرى اســت که 1400 سال قبل از میالد 
بافته شده اســت. مدرك دیگرى از وجود پیشینه و 
قدمت این هنر، نمونه هاى است که در موزه«آرمیتاژ 
یا هرمیتاژ» مسکو موجود اســت. این نمونه ها در 
مقبره هفت برادر در «تمیســیوك» (شمال شرق 
ساحل دریاى سیاه) توسط بافندگان مصرى و یونانى 

بافته شده است.

من  متولد 1956 ، ســاکن و مشــغول به فعالیت 
هنرى در پاریس هســتم. دوره تحصیل براى من 
اصًال جذاب نبود و هیچ موضوعى مرا به خواندن 
درس در آن دوران جلــب نمى کرد امــا در زمان 
تحصیل، عالقه  بســیارى به ادبیات، موسیقى و 
نقاشى داشتم که این عالقه من را بیشتر به سمت 

خود جذب مى کرد. 
در زمان فوت پدرم، متوجه شــدم که فرد مفیدى 
نیســتم و باید از این زمان به بعــد فعالیت هایى 
داشــته باشــم تا پدرم به من افتخــار کند. براى 
همین به این نتیجه رســیدم که مسیر زندگى ام 
را تغییر دهم. بافت پشــم در فرش علت آشنایى 
من با دار قالى بود و در آغاز مــن بر روى دارهاى 
کوچک شروع به بافتن کردم، سازه هایى شبیه به 
دارهاى قالى که در حال حاضر هم در ایران وجود

 دارد.
من براى خلق آثار خود، بدون هیچ ایده اى شروع 
به فعالیت مى کنم و ابتداى خلق این آثار با انتخاب 

رنگ ها شروع مى شود. انتخاب رنگ در خلق آثار 
هنرى براى من بســیار هیجان آور اســت و این 

موضوع برایم اهمیت قابل توجهى دارد.
براى یافتن متریالى براى خلق نقوش برجســته 
در تاپســترى هایم گاهى با یک قــالب دوزى 
از پشم، نخ، مروارید و گاهى روبان و انواع متنوعى 
از متریال ها استفاده مى کنم. من با یک ایده دقیق، 
بدون هیچ نوع طراحى بیرونى، شــروع به بافت 
مى کنم، مثل یک ماجراجویى بزرگ است که مرا 
به جایى ناآشنا مى برد؛ من در حین رهسپارى خلق 
مى کنم؛ به دنبال بافت هایى که بر دار پرتراکمم 
فرم مى گیرد. همواره تالش مى کنم که حرکت را 
پیش رو بنهم و به رنگ ها اجازه سفر دهم، تمایل 
دارم تا صحنــه هاى دریایى، اجــرام زیردریایى، 
قایق ها، پرندگان، پروانه ها و دیگر حشــرات را 
برانگیزم. تمام آثار تاپسترى من آفریده هاى هنرى
 اصیل هســتند که بین یک الى ســه ماه زمان

 برده اند.
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ناتورالیست یا سوررئالیست؟
نصف جهــان   از دیدگاه نشانه شناسانه، غلبه  بى چون و چراى طبیعت در تاپســترى هاى کاترین میسان ما را درمقابل یک 
هنرمند ناتورالیست (در معناى هنرى و اجتماعى و نه فلسفى) قرار مى دهد. اما باید توجه داشت که «طبیعت گرایى» بانو میسان 
قرار نیست لزومًا «وجه طبیعت دوســتى» او را نیز نمایندگى نماید. در واقع توجه به طبیعت در هنر کاترین میسان به معناى 
غرق شدن مطلق هنرمند در زیبایى هاى طبیعى نیست بلکه مراد، وام گرفتن از طبیعت براى خلق آثارى سوررئال و برگرفته از 

تخیل اوست که در عین حال بیننده را با خود درگیر مى کند.
اجرام زیر دریا، پرنــدگان، باغ ها، گل ها، درخت ها و آب و رودخانه به عنوان نشــانه هاى آشــناى طبیعــى که به راحتى 
قابل تعریف شدن در ذهن است به خدمت گرفته مى شود تا اشکالى خلق گردد که واقعیت را دور زده و تخیل آفریند بدون آنکه 
هنرمند، خودش را اسیر زیبایى هاى چیزى کرده باشد که آنها را در تابلوهایش استفاده کرده است. سه  تابلوى «مرواریدهاى 
شیشــه اى»، «دریایى» و «هنوز برف مى بارد» به خوبى دربرگیرنده این معنا مى باشــند. در این تابلوها از مشخص ترین 

نشانه هاى طبیعت وام گرفته شده تا دورترین تصورات ذهنى ساخته شود.
اما از طرفى تابلوى «پازل پرنده»  با اینکه مى تواند در دســته همین آثار قرار بگیرد ولى آشــکارا طبیعت دوســتى را نفى 
مى کند تا جایى که شــاید حتى حس همدردى بیننده را با پرنده تکه پاره شده نشســته بر این تابلو نیز برانگیزد. به عبارت 
دیگر این اثر را هم مى توان در رده اى دســته بندى کرد که وام گرفتنش از طبیعت انکارناپذیر مى نماید ولى یک پرنده تکه 
تکه شده در قالبى که خالق اثر نام آن را «پازل» گذاشــته، نمى تواند در حیطه چیزى به نام «طبیعت دوستى» دسته بندى

 شود.
در مجموع به نظر مى رسد کاترین میسان را باید هنرمندى نامید که اگرچه طبیعت در آثارش غلبه دارد اما او همواره تالش 
کرده در طبیعت غرق نشود. میسان یک عالقه مند به طبیعت است اما وقتى پاى خلق یک سبک خاص هنرى (سوررئالیسم) 
با نخ و پارچه وسط مى آید، آنگاه زیر پا گذاشته شدن تعمدى «احساسات» و پیش کشیده شدن آموزه هاى مکتب شناخته شده 

«هنر براى هنر» نیز به روایت غالب هنرمند تبدیل مى شود.         

نصف جهان  «کاترین میسان» با ایران و هنر ایرانى آشناست. همین که او اصفهان را براى نمایش 
کرده، نشان از درك صحیحش از هنر مشرق زمین دارد. خودش مى گوید عالقه او به بافت تاپسترى آثــارش انتخــاب 

به زمان کودکى اش باز مى گردد که روى فرش ها و گلیم هاى ایرانى راه مى رفته و با آنها انس داشته است. 
بافت تاپسترى،  نزدیکى آشکارى با هنر فرشبافى دارد و کیست که نداند ایرانى ها سرآمد این هنر زیبا در جهان هستند. 
پس بیراه نیست اگر سرآغاز هنر او را نشأت گرفته از داخل مرزهاى ایران زمین بدانیم و بسیار طبیعى خواهد بود که یکى از 

تابلوهاى بافته شده توسط کاترین میسان، ذیل نام «ایرانى» در معرض تماشا قرار داده شده باشد.
تابلو «ایرانى» مجموعه اى از طبیعت ومعمارى را متناسب با روح هنر این سرزمین نمایندگى مى کند و در این بین، «گنبد» 
را مى توان سفیر هنرمند در اثبات ایرانى بودن موضوع تابلو به حساب آورد. نخستین بخش این تابلو که به چشم بیننده 
مى خورد (که شاید مهمترین بخش آن هم باشد) قسمت میانى اثر است که نمادى از یک گنبد سبز رنگ را نمایش مى دهد. 
کمى پایین تر از آن باز هم نقشى گنبدى شکل به چشم مى خورد و پایین تر از آن هم یک گنبد دیگر تعبیه شده است. مهم 
آنکه همه این گنبدها به عنوان نمایندگان توجه هنرمند به نیمه نمایش «معمارى» تابلو، در عین حال به شکلى طراحى 

شده اند که «طبیعت» را نیز نمایندگى کنند به طورى که شاید بتوان آنها را با درخت هاى رنگارنگ نیز مشابه دانست.
بخش دیگرى که در این تابلو نشــانه ایران را به مخاطب عرضه مى کند، خورشــید ســرخ فامى اســت که در باالى 
نقش هاى دیگر اثر مى درخشد و خشک بودن این سرزمین را یادآورى مى کند. اما در همین حال در گوشه اى دیگر از اثر 
مزبور، پشم سفید برجسته و بیرون زده از اثر مى تواند نمایانگر برف هایى باشد که روى زمین نشسته است تا به ما یادآورى 
کند که ایران آنقدر وسیع هست که اگر یک گوشه اش خورشید سرخ و پر نور در حال درخشیدن بر زمین کویرگونش باشد، 

سوى دیگرش، سرزمین هاى سفید و برف گرفته قرار دارد.
اما نکته جالب دیگر در این تابلو به دو کشتى اى بر مى گردد که در قسمت باالى سمت راست اثر دستخوش امواج شده اند و 
به وضوح بیانگر آبراه هاى شمال و جنوب مملکت ما هستند. توجه به همین جزئیات است که نشان مى دهد کاترین میسان از 
ایران شناخت کافى داشته که توانسته آنچه در واقعیت کشورمان هست را در قالبى سوررئال به بینندگان هنر خود منتقل کند.

خالق اثر در جایى گفته یکى از داستان هایى که همیشه ذهن او را به خود مشغول کرده بود، داستان «هزار و یک شب» بوده 
و با خواندن این داستان، حس خوبى در او زنده مى شده است. حاال با دیدن برگ ها، رنگ ها ونشانه هاى موجود در تابلوى 
زیباى «ایرانى» به جرأت مى توانیم بگوییم که مخاطب اصفهانى مى تواند هزار و یک شب رنگارنگ  ایران بزرگ را با 

روایتى فرانسوى به تماشا بایستد. 

نصــف جهــان  یکى از 
بــه نمایش درآمــده در زیباترین کارهاى 

نمایشگاه تاپسترى هاى «کاترین میسان»، 
تابلوى «باغ ژاپنى» اســت. این تابلو نسبت 
به ســایر آثار نمایشــگاه به مراتب از نظم و 
قانونمنــدى بیشــترى تبعیــت مــى کند. 
المان هــاى در نظر گرفته شــده براى این 
تابلو به گونــه اى کنار هم قــرار گرفته اند 
کــه بــراى درك مفاهیــم آفریده شــده 
الزم نیســت چنــدان فراتــر از مرزهــاى 
واقع پنــدارى حرکت کرد؛ انــگار که اینجا 
« فراواقــع گرایى» جــاى خــودش را به 

« واقع گرایى» داده باشد.
بیشــتر آثار کاترین میســان از نظم تجربى 
برخوردار نبــوده و عمدتًا تخیــل خوابگونه 
هنرمند را نمایندگى مى کنند اما « باغ ژاپنى» 
به عینه از تخیل دور شــده و به واقعیت تنه 
مى زند؛ اگرچه مرز واقعیت نهفته در این تابلو 
نیز با آنچه در جهان تجربى وجود دارد کامًال 

مشخص است.
«باغ ژاپنى» از ترکیب رنگ ســردى برخوردار اســت و هنرمند در القاى حس انفعال که احتمــاًال مد نظرش بوده 
موفق عمل کرده اســت. این ترکیب رنگ به گونه اى است که استفاده از رنگ ســبز به عنوان رنگى که مى تواند 
گرمى را هم انتقال دهد، اینجا براى نشان دادن بعضى از قســمت هاى باغ مورد نظر، آشکارا به سردى تابلو کمک 
کرده است. چیرگى رنگ ســفید بر ســایر رنگ ها نیز دقیقًا به منظور انتقال همین حس مورد اســتفاده قرارگرفته

 است.     
«باغ ژاپنى» اما تالش نمى کند این کشور را به شما بشناساند چنانکه تقریبًا هیچیک از المان هاى به کار رفته در آن، 
نشانه اى از ژاپن را به ذهن متبادر نمى سازد اال کوه قرار گرفته در باالى تابلو که شباهت زیادى به کوه فوجى به عنوان 
بلندترین و معروف ترین کوه ژاپن دارد. درباره سایر قسمت هاى تابلو هیچ تالشى براى مطابقت دادن نشانه ها با آنچه 
به عنوان نمادهاى کشور ژاپن مى شناسیم صورت نگرفته است. به نظر مى رسد این موضوع کامًال تعمدى باشد به 
خصوص آنجا که در تابلوى «باغ ژاپنى» با خورشیدى روبه رو هستیم که شباهت فراوانى به تارهاى تنیده شده توسط 
عنکبوت دارد در حالى که یکى از مهمترین نمادهاى ژاپنى ها خورشید است و حتى این کشور را به نام «سرزمین آفتاب 
تابان» مى شناسند. این ستاره درخشان براى ژاپن آنقدر اهمیت دارد که ساکنانش، کشورشان را «خاستگاه خورشید» 
مى نامند و معتقدند ژاپن اولین کشورى است که خورشید در آن طلوع مى کند. پرچم ژاپن هم به تأسى از همین موضوع، 

نشانه واضحى از ستاره سرخگون را به روى خود حمل مى کند.
اما با این توصیفات چرا هنرمند براى به نمایش درآوردن مهمترین نشانه کشور ژاپن از ابتدایى ترین شیوه استفاده کرده 
است؟ آیا او با تشبیه خورشید به تار عنکبوت مى خواسته نشان دهد که ژاپن آنقدرها هم براى او واجد اهمیت و معنا 
نیست؟ اما در صورت صحت این نظریه چرا اصًال تابلویى تحت نام ژاپن را آفریده که بعد بخواهد آن را تحقیر نماید؟ 
شاید هم همه اینها سوء تفاهمى بیشتر نبوده و مشابهت آشکار خورشــید کاترین میسان با تار عنکبوت، یک برنامه 
از پیش طراحى شده نیست بلکه ناشى از عالقه ذاتى هنرمند براى ساده نشان دادن خورشید در تابلویى بوده که نام 

سرزمین آفتاب تابان زیر آن مى درخشد .  

 نصف جهــان   پایان زمین کجاســت؟ جایى که خاك نیســت؟ یا محلى بدون زندگى و حیات؟ از 
میسان»، تعریف اول صائب تر است؛ پایان زمین جایى است که خاك نیست اما آب هست، آن هم آب نگاه «کاترین 

خروشان و مواج. هرچه زندگى روى خاك با طمأنینه و آرامش همراه است، زندگى روى آب یعنى به جنگ تالطم امواج رفتن 
و با باال و پایین شدن هاى پشت هم، اخت شدن؛ یعنى عبور از ثبات و گام گذاشتن به قلب تحول.    

 زیستن انسان روى خاك واجد یک معناست و زندگى روى امواج، داراى معنایى دیگر. هرچه آن اولى به مفاهیم از پیش 
طراحى شده ذهن ما نزدیک تر است، براى درك دومى باید کمى از انگاره هاى فسیل شده َکند و پاى تخیل را وسط کشید. 
تصور کنید به آخر زمین رسیده اید و بعد از آخرین گامى که روى خاك برمى دارید، تا چشم کار مى کند فقط آب است و آب. 
چه مى کنید؟ مى ایستید و فقط به آب نگاه مى کنید یا دل را به دریا زده و راه را ادامه مى دهید؟ واضح است که در عالم واقع 
چون انتهایى براى زمین قابل تصور نیست، پس خلق چنین موقعیتى هم ممکن نیست اما وقتى پاى تخیل وسط بیاید، 
نه فقط «آخر و انتهایى» براى زمین وجود دارد بلکه براى عبور از این «آخر و انتها» و ورود به دنیاى پر آب جدید، ابزار هم 

اندیشیده شده است. 
براى تصور زندگى روى زمین نیاز به خیال ورزیدن نیســت چون  نمونه هاى عینى از این نوع «بودن» فراوان است اما 
براى «بودن» روى آب، مثالى سراغ نداریم اال حاصل خیال ورزى مغز آن هنگام که از بند «بودن»هاى واقعى رها شود و 

نقش هایى بیافریند تخیلى و زیبا و به غایت دور از واقعیت اما نزدیک به روح یک زندگى فراواقعگرایانه.
تصور به پایان رسیدن زمین و به بطن جهانى دیگر  گام گذاردن و زندگى را در آنجا تجربه کردن، نیازمند کنکاش ذهنى 
بیشترى است. حاصل این کلنجار رفتن فکرى، گذر از واقعیت و رسیدن به تخیل است و هنر یک هنرمند، کلید باز کردن 
قفل این تخیِل گاه به بن بست رسیده است. انگار که هنرمند به خوابت آمده و تو را که در هزارتوهاى پیچ در پیچ فکر و خیال 
گمشده اى، راهنمایى مى کند تا بفهمى وقتى زمین به آخر مى رسد قرار است با چه مواجه شوى؟ قرار است چگونه به راهت 

ادامه دهى؟ همسفران تازه ات در این زندگى جدید چه کسانى هستند و چگونه طى طریق مى کنند؟     
اجزاى به کار رفته در تابلوى «جایى که زمین پایان مى یابد» کلید قفل همین سئواالت است. تالطم انبوه امواج نشان 
مى دهد که زندگى روى آب همانقدر پســتى و بلندى دارد که زندگى روى خاك. قایق هاى رنگارنگ کهنه و قدیمى تا 
امروزى ومتجدد نشانت مى دهد که همسفران آبى هم مثل همسفران خاکى، رنگارنگند و متفاوت و از همه مهمتر اینکه به 
تو مى فهماند براى این آب هاى خروشان، انتهایى نیست؛ «یعنى جایى که دریا پایان مى یابد» وجود ندارد چون آب مثل 
خاك و زمین نیست که «آخر» داشته باشد؛ تا چشم کار مى کند، هست و هست بى آنکه برایش پایانى قابل تخیل باشد...     

نام تابلو: جایى که زمین پایان مى یابد نام تابلو: باغ ژاپنىنام تابلو: ایرانى

وراى تخیل معماى خورشیدهزار و یک شب به زبان فرانسه

■ پازل پرنده

■ هنوز برف مى بارد

■ دریایى ■ مروارید هاى شیشه اى
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ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 33/95 ش 11 ح - 95/10/01 آقاى نوشــاد على محمدى دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت 
محمدحسن توکل به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 33/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/13 
ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73  ق.آ.د.م از 
نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شــد. م الف: 1514 شعبه 11 حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/10/137
ابالغ

شــماره پرونده: 397/95 ش 1 ح اخطارشونده: مرتضى حســنى عارف فرزند على اکبر به نشانی مجهول 
المکان محل حضور شعبه اول حقوقى شوراي حل اختالف شاهین شهر واقع در خیابان انورى فرعى 5 غربى 
وقت حضور تا 10 روز پس از دریافت ابالغ روزهاى یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت 5 الى 7 بعدازظهر 
علت حضور: در خصوص مشاهده نظریه کارشناسى نفقه به خواسته خانم معصومه جهانگیرى به طرفیت 
شما در وقت تعیین شده به شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه فرمایید. م الف: 
1508 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/138

ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 86/95 ش 11 ح - 95/09/30 آقاى عباس احمدى کتایونچه دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت 
دانیال فندرسکى فته کشى به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 86/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
95/11/19 ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73  
ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1501 شعبه 11 حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/139/ 10
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 67/95 ش 11 ح - 95/09/23 آقاى عباس احمدى کتایونچه دادخواســتی مبنى بر مطالبه به 
طرفیت مرتضى نباتى به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 67/95 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى 
به تاریخ 95/11/12 ســاعت 11/30 تعیین گردیده اســت با توجــه به مجهول المکان بــودن خوانده 
به اســتناد مــاده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شــود قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شــد.

 م الف: 1503 شعبه 11 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/10/140
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 64/95 ش 11 ح - 95/09/23 آقاى عباس احمدى دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت خانم 
معصومه تاج آبادى فراهانى به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 64/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
95/11/12 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73  
ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1502 شعبه 11 حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/10/141 
ابالغ 

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواندگان آرش قربانپور – محمد صفرى جهت 
تبادل لوایح؛ آقاى روزبه گیوى دادخواســتى به خواســته تجدیدنظرخواهى از دادنامه صادره به شــماره 
9509973759201109 در پرونده کالســه 950480 این دادگاه به طرفیت شــما تقدیم که به شــماره 
9510483759200302 ثبــت گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن تجدیدنظرخوانده به 
درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به تجدیدنظرخوانده فوق الذکر ابالغ مى شود ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهى جهت دریافت دادخواســت تجدیدنظر و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نســبت به تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه 
فوق الذکر داشته باشــند ظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه نمایند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

1493 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/142
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103759304118 شــماره پرونده: 9509983759301284 شماره بایگانى شعبه: 
951318 خواهان مژگان فالحى دادخواســتى به طرفیت خوانده محســن ابراهیمى به خواسته طالق به 
درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759301284 ثبت نموده که وقت رسیدگى آن 1395/11/17 و ساعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.  م الف: 1490 شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /10/143
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759201109 شــماره پرونده: 9509983759200468 شماره بایگانی شعبه: 
950480 خواهان: آقاى روزبه گیوى فرزند رســول با وکالت آقاى امیرحسین سجادیه فرزند على  اصغر به 
نشــانى: اصفهان چهارباغ باال مقابل زمزم کوى کاویان مجتمع ادارى کوه نور طبقه اول واحد 12 و آقاى 
امیر جاللى فرزند مهدى به نشانى: اصفهان میدان فیض ابتداى خیابان میر ساختمان گلستان طبقه اول، 
خواندگان: 1- آقاى آرش قربانپور فرزند داریوش به نشــانى: تهران جنت آباد شاهین شمالى کوى سعید 
بن بست کوروش پ 10 و  2- آقاى محمد صفرى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته : مطالبه وجه، رأى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقایان: 1- امیرحسین ســجادیه 2- امیر جاللى به وکالت از آقاى روزبه 
گیوى فرزند رسول به طرفیت آقایان 1- محمد صفرى 2- آرش قربانپور فرزند داریوش به خواسته صدور 
حکم مبنى بر محکومیت خواندگان به پرداخت 221/326/680 ریال بابت خرید قطعات و اجرت تعمیرات 
خودرو به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح از سوى وکالى خواهان به 
شرح دادخواست: خوانده ردیف اول آورنده خودروى تویوتا کمرى به شماره انتظامى 744 هـ 51  ایران 66 
به مالکیت خوانده ردیف دوم به نمایندگى تویوتا متعلق به موکل مى باشد از آنجا که از زمان تعمیر خودرو 
تاکنون مدت زمان قابل توجهى نزدیک به سال گذشــته و هیچ اقدامى جهت پرداخت هزینه هاى خرید 
قطعات و تعمیرات آن صورت نگرفته است به شرح ستون خواسته رأى بر محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تأخیر تأدیه مورد استدعاســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مســتندات ابرازى از سوى وکالى 
خواهان و رونوشت مصدق فاکتورهاى پیوســت و نظر به اینکه مطابق اظهارات وکیل خواهان در جلسه 
رســیدگى مورخ 95/8/19 خواتنده ردیف اول به عنوان راننده خودرو، اقدام به انتقال خودرو به نمایندگى 
نموده و تقاضاى تعمیر خودروى موضوع دعویى را نموده است و توافقات طرفین فیمابین خواهان و خوانده 
ردیف اول صورت گرفته و خوانده ردیف دوم مطابق استعالم مالک خودرو بوده ولى با خواهان توافقى ننموده 
است تا در مقابل خواهان مسئول و متعهد شناخته شود بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه 
خوانده ردیف اول على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننمود و دفاعى در قبال دعویى 
مطروحه به عمل نیاورده است دادگاه دعویى خواهان را حمل بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 336 
قانون مدنى و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دویست و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و ششصد 
و هشتاد ریال (221/326/680 ریال) بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ شش میلیون و 
ششصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 95/5/6 لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى احکام بر اساس شاخص اعالمى بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشــد. و اما در خصوص دعویى خواهان به طرفیت خوانده 
ردیف دوم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه بــه عدم احراز رابطه قراردادى فیمابین طرفین و 
نظر به اصل نسبى بودن قراردادها دعویى خواهان متوجه خوانده ردیف دوم نبوده و مستنداً به بند 4 ماده 
84 و ماده 89 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در  امور مدنــى قرار رد دعواى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر در دادگاه هاى 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1494 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/10/144
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759500949 شــماره پرونده: 9509983759500307 شماره بایگانى شعبه: 
950314 خواهان: آقاى محسن بهارســتانى یزدى فرزند نصراله با وکالت آقاى محمد بهارستانى یزدى 
فرزند نصراله به نشانى اصفهان خیابان محتشم کاشانى (دقیقى) 300 متر مانده به وحید ط دوم خشکشوئى 
دقیقى دفتر وکالت آقاى محمدعلى بکتاشــیان خواندگان: 1- آقاى مهدى بابابیدآبادى فرزند عباس به 
نشانى اصفهان- خ آذر ك اعتضارى پ 35 مجتمع نیلوفر ط 1 (مجهول المکان) 2- آقاى مهدى انصارى 
چهارسوقى فرزند نصراله به نشانى اصفهان- خ آذر ك اعتضارى مجتمع نیلوفر ط یک پ 35 ، 3- آقاى رضا 
ثابت پور فرزند احمد به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ شهید بهشتى نیم فرعى 
سه شرقى پ 100 خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى راى دادگاه در خصوص ادعاى آقاى محسن 
بهارستانى یزدى فرزند نصراله با وکالت محمد بهارستانى یزدى به طرفیت آقاى 1- مهدى بابابیدآبادى 
فرزند عباس 2- مهدى انصارى چهارســوقى فرزند محمد 3- رضا ثابت پور فرزند احمد مبنى بر اعسار از 
پرداخت هزینه دادرســى مرحله بدوى در پرونده کالسه 950314 شــعبه چهارم حقوقى دادگاه توجها به 
محتویات پرونده و موداى اظهارات گواهان ك حاکى از عدم قدرت خواهان در پرداخت هزینه دادرسى مى 
باشــد و همچنین عدم ایراد خوانده به ادعاى خواهان و اینکه خواهان فردى است فاقد درآمد مکفى براى 
پرداخت هزینه  دادرسى و لذا ادعاى وى را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 504 و 506 و 511 و 514 قانون 
آئین دادرسى مدنى راى بر قبولى موقت اعسار مشارالیه از پرداخت دو سوم هزینه دادرسى مرحله بدوى در 
پرونده کالسه 950314 صادر و اعالم مى نماید بدیهى است به محض  حصول تمکن مالى براى خواهان 
و یا محکوم له واقع شــدن وى در دعواى اصلى مکلف به پرداخت هزینه دادرسى خواهد بود راى صادره 
حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. 
م الف: 1504 طباطبایى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/145

حصر وراثت
محمدرضا کامران بشناسنامه شماره 499 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 559/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شهربانو گمایى 
امیرى به شناسنامه شماره 8088 در تاریخ 95/06/8 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  
1- رجبعلى کامران فرزند علیرضا شماره شناسنامه 3801 نسبت با متوفى (همسر) 2- یعقوب کامران فرزند 
رجبعلى شماره شناسنامه 913 نســبت با متوفى (فرزند) 3- مریم کامران فرزند رجبعلى شماره شناسنامه 
1410 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مهوش کامران فرزند رجبعلى شماره شناسنامه 13247 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- مهرى کامران فرزند رجبعلى شماره شناسنامه 2114 نسبت با متوفى (فرزند) 6- زهره کامران 
فرزند رجبعلى شماره شناسنامه 1661 نسبت با متوفى (فرزند) 7- محمدرضا کامران فرزند رجبعلى شماره 
شناسنامه 499 نسبت با متوفى (فرزند) والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1498 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/146
حصر وراثت

کریم جعفریان بشناسنامه شــماره 7851 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره 555/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان اسمعیل 
جعفریان به شناســنامه شــماره 6322 در تاریخ 95/09/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- معصومه کواکبى نشــلجى فرزند میرزا یحیى شماره شناسنامه 66 نسبت با متوفى (همسر) 
2- نادعلى جعفریان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 7064 نسبت با متوفى (فرزند) 3- حسینعلى جعفریان 
فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 165 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مصطفى جعفریان فرزند اسمعیل شماره 
شناسنامه 166 نسبت با متوفى (فرزند) 5- مرتضى جعفریان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 220 نسبت با 
متوفى (فرزند) 6- حسن جعفریان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 36 نسبت با متوفى (فرزند) 7-  منصور 
جعفریان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 293 نسبت با متوفى (فرزند) 8- کریم جعفریان فرزند اسمعیل 

شماره شناسنامه 7851 نســبت با متوفى (فرزند) 9- هاجر جعفریان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 904 
نسبت با متوفى (فرزند) 10- ربابه جعفریان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 219 نسبت با متوفى (فرزند). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1507 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/147
اجراییه

شــماره: 398/95 ش 9 ح - 95/08/15 به موجب راي غیابى شــماره 378 تاریــخ 95/05/25 حوزه 9 
شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه البرز مرادى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به فــک پالك خودروى شــماره 771 ى 23 ایــران 13 و پرداخت مبلغ 
1/650/000 ریال هزینه دادرســى، هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت مشخصات 
محکوم له:  مجید جاویدان سامانى فرزند نبى اله به نشانى شــاهین شهر خ سعدى جنوبى فرعى 2 غربى 
پالك 42 اســت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1461 شعبه نهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /10/148
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423759500268 شــماره پرونــده: 9409983759501084 شــماره بایگانی 
شــعبه: 941124 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509973759500362 محکوم علیهم: 1- شــرکت مهراندیش تیراژه با مدیریت آقاى جعفر تک فالح 
به نشانى: تهران 16 مترى دوم ك آسترکى پالك 12 طبقه 3 (مجهول المکان) 2- جعفر تک فالح فرزند 
محمود به نشــانى: تهران 16 مترى دوم ك آســترکى پالك 12 طبقه 3 (مجهول المکان) محکوم اند به 
پرداخت مبلغ 270/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى و طبق 
تعرفه حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن، ضمنًا 
هزینه اجراى حکم نیز به عهده محکوم علیهم مى باشد. مشخصات محکوم له: نادعلى پروانه جزى فرزند 
عباسعلى به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر گز بلوار امام نمایشگاه اتومبیل قائم 
با وکالت محمودرضا بهشتى فرزند ذبیح اله به نشانى: اصفهان- شاهین شهر- شاهین شهر چهارراه عطار 
خ شریعتى (ژاندارمرى) پ 6 جنوبى راد واحد 1. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 1485 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/149
اجراییه

شــماره: 334/95- 95/08/11 به موجب رأي شــماره 561 تاریخ 95/05/23 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: سعید مهماندوست اصفهانى فرزند 
سیدرسول به نشانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ /1/388/750 ریال (یکصد و سى و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان) 
هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال هزینه کارشناسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و 
حق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/03/22 لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له: على عدیم النظر به نشانى: شاهین شهر- خ مخابرات- فرعى 16- پالك 
20 ضمناً هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه  میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1344 شعبه چهارم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/150
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 630/95 ش 41 خواهان حسن رضایى کمال آبادى دادخواستى مبنى بر مطابه 
وجه به طرفیت حسین نحوى نژاد تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز سه شنبه مورخه 95/11/12 
ساعت 18 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد-اول ارباب-روبروى مدرسه 
نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 30057  شعبه 41 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان( مجتمع شماره یک)/10/201
حصر وراثت

راضیه اسماعیلیان دهاقانى داراي شناسنامه شماره 672 به شــرح دادخواست به کالسه 121/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا اسماعیلیان دهاقانى 
بشناســنامه 104 در تاریخ 95/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1- عزت دانشور دهاقانى فرزند عباسعلى به ش.شناســنامه 88 متولد 1340 صادره از 
دهاقان (همسر متوفى) 2- مجتبى اسماعیلیان دهاقانى فرزند غالمرضا به ش.شناسنامه 130 متولد 1359 
صادره از شهرضا (پسر متوفى) 3- فاطمه اسماعیلیان دهاقانى فرزند غالمرضا به ش.شناسنامه 375 متولد 
1363 صادره از شهرضا (دختر متوفى) 4- راضیه اســماعیلیان دهاقانى فرزند غالمرضا به ش.شناسنامه 
672 متولد 1365 صادره از دهاقــان (دختر متوفى) 5- مرضیه اســماعیلیان دهاقانى فرزند غالمرضا به 
ش.شناسنامه 5445 متولد 1357 صادره از شهرضا (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 95/214 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/236 /10
حصر وراثت

اقدس یداله زاده محمودآبادى داراي شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به کالسه 120/95  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فضل اله کاظمى 
بشناســنامه 6 در تاریــخ 95/01/22 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- گلناز کاظمى دهاقانــى فرزند غالمرضا به ش.شناســنامه 5 متولد 1324 
صادره از دهاقان (مادر متوفــى) 2- اقدس یدالــه زاده محمودآبادى فرزند هیبت اله به ش.شناســنامه 
3 متولد 1345 صادره از شــهرضا (همســر متوفى) 3- اکرم  کاظمــى فرزند فضل اله ش. شناســنامه 
2 متولــد 1363 صادره از شــهرضا (دختر متوفــى) 4- زهرا کاظمــى فرزند فضل اله ش. شناســنامه 
10 متولد 1364 صادره از شــهرضا (دختــر متوفى) 5- فریبــا کاظمى فرزند فضل اله ش. شناســنامه 
27 متولد 1365 صادره از شــهرضا (دختر متوفــى) 6- رضوان کاظمى فرزند فضل اله ش. شناســنامه 
49 متولد 1367 صادره از شــهرضا (دختــر متوفى) 7- مهنــاز کاظمى فرزند فضل اله ش. شناســنامه
 4- 134697 -127 متولد 1371 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 8- فاطمه کاظمى فرزند فضل اله ش. 
شناسنامه 0- 268662-127 متولد 1377 صادره از اصفهان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 95/216 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/237

حصر وراثت
على اکبر داتلى بیگى داراي شناســنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به کالســه 122/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم جان داتلى بیگى بشناسنامه 33 
در تاریخ 95/8/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
خداداد داتلى بیگى فرزند کرمعلى، ش.ش 32 متولد 1320 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 2- احمدرضا 
داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 44 متولد 1343 صادره از شــهرضا (پسر متوفى) 3- مسعود داتلى بیگى 
فرزند خداداد، ش.ش 24 متولد 1348 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 4- على اکبر داتلى بیگى فرزند خداداد، 
ش.ش 53 متولد 1351 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 5- على اصغر داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 
41 متولد 1354 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 6- على داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 34 متولد 1359 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 7- عباس داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 12 متولد 1362 صادره از دهاقان 
(پسر متوفى) 8- علمدار داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 22 متولد 1364 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 
9- رضا داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 272 متولد 1367 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 10- ماه منیر 
داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 17 متولد 1342 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 11- پروین داتلى بیگى 
فرزند خداداد، ش.ش 1 متولد 1347 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 12- زهرا داتلى بیگى فرزند خداداد، 
ش.ش 48 متولد 1355 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 13- مریــم داتلى بیگى فرزند خداداد، ش.ش 4 
متولد 1361 صادره از شهرضا (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/215 شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/238
حصر وراثت

محبوبه جوزى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 3047 به شرح دادخواست به کالسه 1205/95 ش ح 
14 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر جوزى نجف 
آبادى بشناسنامه 15387 در تاریخ 95/03/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:  1 –محمود جوزى نجف آبادى ش.ش 622 ، (پسر متوفى) 2- محبوبه جوزى 
نجف آبادى ش.ش 3047 ، 3- حاجیه خانم جوزى نجف آبادى ش.ش 13819 (دختران متوفى) 4- بتول 
روشنائیان نجف آبادى ش.ش 663 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 2910 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/239 

حصر وراثت
اسفندیار رحیمى منجزى داراي شناسنامه شــماره 58 به شرح دادخواست به کالسه 1213/95 ش ح 14 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جان محمد رحیمى 
منجزى بشناســنامه 82 در تاریخ 09/18/ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1 –بیک محمد رحیمى منجزى ش.ش 214 ، 2- اســفندیار رحیمى منجزى 
ش.ش 58 ، 3- عیسى رحیمى منجزى ش.ش 18 (پسران متوفى) 4- کوچک رحیمى منجزى ش.ش 9 
، 5- صغرى رحیمى منجزى ش.ش 3 ، 6- سمیه رحیمى ش.ش 1 ،  7- تاج گل رحیمى منجزى ش.ش 
36 (دختران متوفى) 8- صنوبر حسینى منجزى به ش.ش 23 (همسر متوفى) و  متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2914 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/240
ابالغ راي

شماره: 380/95- 95/10/2  ابالغ دادنامه: شعبه دوم حقوقى تیران شماره پرونده 380/95 شماره دادنامه 
400- 95/9/24 حوزه قضایى تیران تاریخ رسیدگى 95/9/13 خواهان: بانک انصار به نمایندگى محمود 
کربى به وکالت محمدعلى رضایى فرزند اصغر به آدرس: اصفهان- خ بزرگمهر- ابتداى خ آراسته- مجتمع 
تندیس- طبقه ســوم- واحد 34 ، خواندگان: 1- ســیداحمد رضوى تهرانى فرزند سیدحسین 2- حسین 
دادخواه فرزند محمدعلى 3- رضا عرب بیگى فرزند حســن هر سه به نشــانى: مجهول المکان، خواسته: 
تقاضاى رســیدگى و صدور حکم مبنى بر پرداخت تضامنى یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال 
به شماره 922010/579101 عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزى تیران مورخ 94/12/26 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى اعم از حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور رأي می نماید. رأي قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
بانک انصار به نمایندگى محمود کربى با وکالت محمدعلى رضایى به طرفیت  خواندگان 1- ســیداحمد 
رضوى تهرانى ف سیدحسین 2- حســین دادخواه ف محمدعلى 3- رضا عرب بیگى ف حسن به خواسته 
تقاضاى رسیدگى و صدور حکم مبنى بر پرداخت تضامنى یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال به 
شماره 922010/579101 عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزى تیران مورخ 94/12/26 به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و خســارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 
95/9/13 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیریت خواندگان و ظهور در اشــتغال ذمه آنها دارد و نظر به اینکــه از ناحیه خواندگان 
دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخ 95/9/15 و با احراز  اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستنداً به ماده 9 
قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310 ، 311 و 313  از قانون  تجارت و تبصره الحاقى منصوبه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522  از قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزي و پرداخت 3/205/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره نســبت به خواندگان غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی و حقوقى تیران می باشد. م الف: 2911 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان تیران و 

کرون (مجتمع شماره یک)/10/241
اجراییه

کالســه پرونده اجرائى: 259/85 ح/1 بموجب دادنامه شماره 724 مورخ 85/10/3 دادگاه نجف آباد شعبه 
اول حقوقى دادگاه تجدیدنظر اســتان قطعیت حاصل کرده اســت محکوم علیه: امیر قربانى به نشــانى: 
مجهول المکان اجرائى محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریــال و نیز 75/100 ریال به عنوان 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست و (85/3/27) لغایت اجراى احکام در حق 
محکوم له: حیدرعلى سلیمانى فرزند ابوالقاسم به نشانى: نجف آباد- بلوار امام- روبروى مخابرات آیت ا... 
ایزدى تولید و قطعات لوازم خودرو مزدا اجرائى و پرداخت مبلغ 203/755 تومان به عنوان نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاءمحکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید، لیکن 
براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خــالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوي که 
اجراي تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34  قانون اجراي احکام مدنی می باشد به مواردى از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیتهاي 
مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف: 

2908 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/243
اخطاریه

نام و نام پدر: مظاهر- حبیب شــهرت: اژدرى محل اقامت: مجهول المکان چون همســرتان خانم مهناز 
رنجبر با دادنامه 9509973749100993- 1395/6/15 دادگاه دهاقان جهت اجراى ثبت ازدواج و ثبت 
آن به این دفترخانه مراجعه نموده اســت لذا حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابالغ به آدرس: دهاقان بلوار 
انقالب روبروى ترمینال مراجعه فرمایید. نتیجه عدم حضور شما انجام اقدامات قانونى است. م الف: 95/218 

علیرضا اسماعیلى سردفتر ازدواج 7 شهرستان دهاقان /10/245
حصروراثت

توران طالبى ورنامخواستى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 167 بـه شـرح دادخواست به کالسه 151/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل ملکى ورنامخواستى 
بشناســنامه 9 در تاریخ 95/07/28  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمدمهدى ملکى ورنامخواستى فرزند اسماعیل، ش.ش 1525 ت.ت 1366 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- مهرداد ملکى ورنامخواستى فرزند اسمعیل، ش.ش 1160363900 ت.ت 1377 
صادره از لنجان (پسر متوفى)3- مینا ملکى ورنامخواستى فرزند اسماعیل، ش.ش 1160181896 ت.ت 
1370 صادره از لنجان (دختر متوفى)4- توران طالبى ورنامخواستى فرزند عزیزقلى، ش.ش 167 ت.ت 
1349 صادره از لنجان (همســر متوفى)5- ماهرخ دهقانى فرزند صفرعلى ش.ش 9 ت.ت 1322 صادره 
از لنجان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 877 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/246 /10
حصر وراثت

محسن فتاحیان بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 6200025932 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 125/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز فتاحیان بشناسنامه 
10 در تاریخ 1395/05/15  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- فریبا فتاحیان کلیشادرخى فرزند گودرز ش.ش 3 ت.ت 1344 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
2- محمد فتاحیان فرزند پرویز ش.ش 462 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- فاطمه فتاحیان 
فرزند پرویز ش.ش 180 ت.ت 1367 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- اعظم فتاحیان فرزند پرویز ش.ش 
104 ت.ت 1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- محسن فتاحیان فرزند پرویز ش.ش 6200025932 
ت.ت 1372 صادره از باغبادران (پسر متوفى) 6- معصومه فتاحیان کلیشادرخى فرزند حیدرعلى ش.ش 3 
ت.ت 1318 صادره از باغبادران (مادر متوفى) 7- میرزا على فتاحیان کلیشادرخى فرزند علیمیرزا ش.ش 7 
ت.ت 1312 صادره از باغبادران (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 865 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/247
ابالغ وقت رسیدگى

پرونده کالسه 150/95 ح ش فى مابین خواهان اعظم بدریان بطرفیت خوانده آقاى عبداله فروتن زلیوند 
مبنى بر تقاضاى مطالبه مهریه با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد لذا خواهشمند است وقت 
رسیدگى در مورخ 95/10/30 ساعت 5 عصر را جهت نشر در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار بعمل آید. 

م الف: 95/218  شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان/ 10/252
مزایده

در پرونده کالســه 950498 ح 3  اجرایى و به موجب دادنامه 0732-950 صادره از شــعبه سوم حقوقی 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدرضا شریف امامى محکوم است به پرداخت 100 عدد سکه تمام 
بهار آزادى و 10/000/000 ریال وجه نقد و 15 مثقال طال و غیره بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى 
و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/860/000 ریال نیم عشــر دولتی در حــق صندوق دولت که از طریق 
اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب 
آقاي مهندس مصدق به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل واقع 
در قطعه 10 بخش 11 ثبتى اصفهان شــماره ثبتى 1319/2 واقع در نجف آباد خ شیخ بهائى کوچه شهید 
اصغر ســلطانیان پ 76 و داراى عرصه ملک حدود 186 مترمربع و پس از کسر عقب نشینى حدود 171 
متر مربع طبقه همکف با زیربناى 134 متر مربع و زیرزمین طبقه اول و راه پله طبقات در حد سفت کارى 
با زیربناى 225 متر مربع است. لذا ارزش ششدانگ بانضمام انشــعابات 2/950/000/000 ریال و ارزش 
ســه دانگ موضوع مزایده 1/475/000/000 ریال برآورد و تعیین گردید. بــا توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین ثبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در 
تاریخ 95/10/29 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام  به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی 
است که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2915  اجراي احکام شعبه سوم دادگاه 

حقوقی نجف آباد/10/265
حصر وراثت

فاطمه حبیب الهى داراي شناسنامه شــماره 417 به شرح دادخواست به کالســه 1102/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم گلشادى قلعه شاهى بشناسنامه 
78 در تاریخ 1393/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1– مســعود صافى نجف آبادى ش.ملى 1080447296 ، 2- متین صافى نجف آبادى ش.ملى 
1080811915 ( فرزندان متوفى) 3- سعید صافى نجف آبادى ش.ش 324 ، (همسر متوفى) 4- سید حیدر 
گلشادى قلعه شاهى ش.ش 34 (پدر متوفى) 5- فاطمه حبیب الهى ش.ش 417 (مادر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 2685 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/266 /10
حصر وراثت

محمدرضا عارف داراي شناســنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالســه 1223/95 ش ح 14 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا قلى نجف آبادى اصفهانى 
وطن بشناسنامه 8 در تاریخ 94/07/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1– فاطمه نجف آبادى اصفهانى وطن ش.ش 10 ، 2- معصومه نجف آبادى ش.ش 19 
، 3- اعظم نجف آبادى اصفهانى وطن ش.ش 8 ، 4- زهرا نجف آبادى اصفهانى وطن ش.ش 1 ، 5- اکرم 
نجف آبادى اصفهانى وطــن ش.ش 502 ، 6- طاهره نجف آبادى اصفهانى وطــن ش.ش 40 (دختران 
متوفى) 7- عبداله عارف ش.ش 1 ،  8- محمدرضا عارف ش.ش 26 ، 9- ابوالقاسم نجف آبادى اصفهانى 
وطن ش.ش 571 ، (پسران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2916 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/267 /10
حصر وراثت

آقاى محمدرضا نورى داراي شناســنامه شماره 82 به شرح دادخواست به کالســه 312/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا نورى علویجه به شناسنامه 
985 در تاریخ 95/09/06  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- قاسم نورى علویجه فرزند محمد به ش.ش 94 متولد 1337 نسبت با متوفى (فرزند) 2- حسین نورى 
علویجه فرزند محمدآقا به ش.ش 4890 متولد 1325 نســبت با متوفى (فرزند) 3- جواهر نورى علویجه 
فرزند محمد آقا به ش.ش 5469 متولد 1332 نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمدرضا نورى علویجه فرزند 
محمد  به ش.ش 82 متولد 1334 نســبت با متوفى (فرزند) . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2917 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/10/268
حصر وراثت

عبدالناصر صالحى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 23457 به شرح دادخواست به کالسه 1234/95 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره قورئیان نجف آبادى 
بشناسنامه 1300 در تاریخ 1395/09/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- مینا صالحى نجف آبادى ش.ملى 1080118918 ، 2- شــیما صالحى نجف آبادى 
ش.ش (ملــى) 1080264825 ، 3- رضا صالحى نجف آبادى ش.ش (ملــى) 1080379339 (فرزندان 
متوفى) 4- عبدالناصر صالحى نجف آبادى ش.ش 23457 ، 5- ناصر قورئیان نجف آبادى ش.ش 2 (پدر 
متوفى) 6- طاهره حاجى بابائى نجف آبادى ش.ش 355 (مادر متوفــى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2926 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/10/269
حصر وراثت

مریم زمانى داراي شناسنامه شماره 11882 به شرح دادخواست به کالسه 1229/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور عالمى یا سه چاهى بشناسنامه 13158 
در تاریخ 1395/09/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1– نیلوفر عالمى یاسه چاهى ش.ش 1080215077 ، 2- فرهاد عالمى یاسه چاهى ش.ش 224 ، 3- 
رسول عالمى یاسه چاهى ش.ش 1235 ، 4- فرید عالمى یاسه چاهى ش.ملى 1080030761 (فرزندان 
متوفى) 5- مریم زمانى ش.ش 11882 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 2923 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/270 /10

حصر وراثت
محمد نصیران نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 172 به شرح دادخواست به کالسه 1218/95 ش ح 14 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمیله کاظمى نجف آبادى 
بشناسنامه 10549 در تاریخ 93/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1 – بهرام نصیران نجف آبادى ش.ش 282 ، 2- یداله نصیران نجف آبادى ش.ش 32 ، 
3- محمد نصیران نجف آبادى ش.ش 172 ، 4- فتح ا... نصیران ش.ش 997 (پسران متوفى) 5- طاهره 
نصیران نجف آبادى ش.ش 445 ، 6- صدیقه نصیران ش.ش 918 ، 7 - اشــرف نصیران ش.ش 1082 ، 
8- زهرا نصیران نجف آبادى ش.ش 357 ، 9- طیبــه نصیران نجف آبادى ش.ش 541  (دختران متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2922 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/271
ابالغ راى

شــماره پرونده: 173/95 ش ح الف ع شــماره دادنامه: 220- 95/08/29 خواهان: مجید شفیعى فرزند 
غالمرضا ساکن علویجه – خ شهید بهشتى- پایین تر از بلوار بسیج- نبش کوچه کمال- منزل مجید شفیعى 
خوانده: رحمت ا... حیدرى ساکن : مجهول المکان شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى ى نماید. راى قاضى شــورا  در خصوص دعواى آقاى مجید 
شفیعى فرزند غالمرضا مقیم علویجه به طرفیت آقاى رحمت اله حیدرى مجهول المکان مبنى بر مطالبه 
مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان به این شرح که خواهان اظهار داشته مبلغ مذکور را به اشتباه به حساب 
خوانده واریز کرده است. لذا درخواست صدور حکم مطالبق خواسته را نموده است نظر به اینکه گواهى شعبه 
عویجه بانک صادرات ایران به تاریخ سوم آبان ماه سال نود و پنج حاکى است خواهان از حساب شخصى 
خود به شماره ى 0205834867002 در تاریخ 1395/06/05 مبلغ مذکور را از طریق دستگاه ATM به 
شماره ى کارت دیگر عبارت از 6273533130554366 انتقال داده و حسب فیش مربوط به واریز حساب 
مربوطه متعلق شخصى به نام رحمت اله حیدرى (خوانده) مى باشــد و خوانده با توجه به مجهول المکان 
بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده و به لحاظ عدم حضور در جلسه دفاعى معمول نداشته است لذا قاضى 
شورا مستندا به ماده ى 198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده ى 301 
قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ مذکور به خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى 
غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشــد. م الف: 2919 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش مهردشت/10/272
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423731500321 شــماره پرونده: 9409982731500712 شماره بایگانی شعبه: 
940728 بموجب درخواست اجراي حکم غیابى مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9509973731500016 
محکوم علیه امین خاموش محکوم است به ( بهمراه محکوم علیه ردیف دوم به نحو تضامنى با آقاى عنایت 
نکوئى که دادنامه نامبرده هنوز واصل نگشته و قطعیت آن نامشــخص مى باشد) پرداخت مبلغ یکصد و 
نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى 
از تاریخ چک هاى مذکــور (753275- 94/10/22 و 753274- 94/11/5 و 753255 – 94/10/03 ) 
تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام اســت و پرداخت هزینه دادرسى در حق محکوم له امیر 
فخارى نجف آبادى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى ك ش چمین پ 4 کد 
پ 851853551 با وکالت فاطمه انتشارى فرزند مهدى به نشانى اصفهان نجف آباد خ امام خمینى بعد از 
چهارراه شهردارى- مجتمع پارسیان ط دوم، اجرایى و پرداخت مبلغ نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 
بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 2881 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/273
ابالغ

شماره ابالغیه: 9510103623105378 شــماره پرونده: 9509983623100381 شماره بایگانى شعبه: 
950435 خواهان: خانم اعظم جمالى فرزند على خوانده آقاى سید محمد نقیبى اونجى فرزند سید ابراهیم 
خواسته تقاضاى طالق به درخواست زوجه محل حضور: شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اردستان خواهان 
بتاریخ 95/5/20 دادخواستى با موضوع فوق تقدیم این شعبه نموده که به کالسه 950435 ح/1 ثبت گردیده 
است نظر به لزوم ارجاع امر به داورى در جهت سعى و اهتمام در رفع اختالف و اصالح ذات البین قرار ارجاع 
امر به داورى صادر مى گردد با توجه به مجهول المکان بودن خوانده (آقاى سید محمد نقیبى اونجى فرزند 
ســید ابراهیم) مراتب طبق ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یک نوبت آگهى مى شود 
خوانده مذکور مى تواند ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهى یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سى 
سال داشته و آشنا به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى باشد به عنوان داور به شعبه اول حقوقى اردستان 
معرفى نماید در غیر این صورت دادگاه غیاباً اتخاذ تصمیم مى نماید. م الف: 356 شعبه اول دادگاه عمومى  

حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان/10/292
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640700905 شــماره پرونده: 9409983640700418 شماره بایگانی شعبه: 
940427 خواهان: خانم محترم امیرى فرزند سبزوار به نشانى: چمگردان- خ آزادى- روبروى مدرسه ناصر 
خسرو، خواندگان: 1- خانم نعیمه بنى سعید فرزند رمضان 2- آقاى پیمان بنى سعید فرزند یوسف همگى به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته : استرداد مال (منقول)، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم محترم 
امیرى فرزند سبزوار به طرفیت آقاى پیمان بنى سعید و خانم نعیمه بنى سعید به خواسته تقاضاى رسیدگى 
و صدور حکم به استرداد مقدار شصت گرم طالى هجده عیار شامل یک عدد سرویس کامل و چهار عدد 
النگو بانضمام هزینه دادرسى ماحصل دادخواست خواهان چنین است که در سال 1381 طالجات  مذکور 
را به رسم امانت به خواندگان داده و قرار بر این شد آنها طالها را مسترد نمایند ولى تاکنون به وى تحویل 
نداده اند. در جلسه مورخ 94/11/20 خواهان توضیح داده که در ســال 81 چون پول الزم داشتم به آقاى 
پیمان بنى ســعید مراجعه کردم و او گفت باید تضمین بدهى و من هم شــصت گرم طال به او دادم بعنوان 
ضمانت بازپرداخت و او طالها را به عمه اش خوانده ردیف دوم داد و دویست هزار تومان از او گرفت به من داد 
و دیگر طالها را به من نداد. دلیلى هم بر مالکیت طالها ندارم. در جلسه مورخ 95/06/21 نیز که به منظور 
استماع شهادت شهود تشکیل گردیده احدى از شــهود بنام آقاى رحمت اله بنى سعید متناقض با اظهارات 
خواهان اظهار نموده سال 81 یا 82  از خواهرش خانم نعیمه بنى سعید مقدارى پول قرض گرفته و طالهاى 
همسرش (خواهان) را به او جهت تضمین داده و بعداً دویست هزار تومان را هم به او پس داده ولى خواهرش 
طالها را پس نداد. شاهد دیگر خانم سکینه امیرى نیز در اظهاراتش متناقض بیان داشته من هنگام گرفتن 
پول توسط خواهرم از خانم نعیمه بنى سعید حضور نداشتم ولى بعد از گرفتن پول خواهرم به پدرم  گفت که 
از او پول گرفته و پدرم یک کشیده به او زد و گفت چرا از او پول گرفتى و از خودم نخواستى به تو پول بدهم 
و خواهرم بعداً در منزل خودمان حدود 14 ســال پیش پول را پس داد ولى نعیمه که قرار بود بعداً طالها را 
برگرداند دیگر به خواهرم پس نداد. دادگاه نظر به مراتب یاد شده که حکایت از تناقض در اظهارات خواهان 
و شهود معرفى شــده دارد و نظر به اینکه خواهان ادله اى متقن که حاکى از تحویل طالجات به خواندگان 
باشد اقامه ننموده خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص نداده و به استناد مواد 2 و 197 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم بر بیحقى خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 892 شمس رئیس 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/293
مزایده

شماره نامه: 9510113623300764 شــماره پرونده: 9409983623101118 شــماره بایگانى شعبه: 
950198  اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده 
کالســه 950198 مدنى که به موجب آن آقاى مجتبى قادرزاده فرزند اصغر محکوم اســت به پرداخت 
104/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 7/035/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/7/1 لغایت اجراى حکم در حق محکوم  له آقاى احمد روغنى فرزند 
ناصر با توجه به اینکه محکوم علیــه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده اســت فلذا اموال معرفى 
شده را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: تمامى سه سهم و هفت شانزدهم سهم مشاع از 
924 سهم ششــدانگ پالك 8 اصلى مزرعه آهیه بخش 17 اصفهان واقع در شمال غرب اردستان متعلق 
به آقاى نوید قادرزاده شــامل یک قطعه زراعى بایر فاقد کاشــت و اعیانى به مساحت تقریبى 938/5 متر 
مربع که داراى 37/5 دقیقه آب در یک دوره هفت روزه از قنات اختصاصى آهیه مى باشــد ارزیابى شــده 
است  توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 34/375/000 ریال متقاضیان خرید مى توانند در روز 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال/ ملکى را که آگهى شده مالحظه 
نمایند. اموال/ ملک فوق به شــخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارئه نماید برنده مزایده باید 
10٪ بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و ما بقى آن را ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1395/11/02 روز: شنبه ساعت 9 صبح مکان مزایده: 
واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان . م الف: 355  واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان اردستان/10/295




