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موز سیاه شده بخورید!پیش بینى افزایش 10 درصدى بهاى طالفضاى مجازى مکانى براى انتقام گیرى شخصى شده است سفر یک ایرانى به خانه بدوى ترین قبایل جهان  زورگیران خشن در چنگال قانون گرفتار شدند سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

اصفهان، کم بارش ترین استان کشور
12

7

2

6

     
چرا جوانان بعد از ورزش
 دچار سکته قلبى مى شوند؟

نقابداران در دام پلیس افتادند

دلیل تمایل دختران به 
زندگى با مردان میانسال
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عواقب خلبان شدن تبلیغاتى پژمان جمشیدى!

مکتب شاهین اصفهان که در ادامه به سپاهان تغییر 
نام داد مملو از نام ها و انســان هاى بزرگ است که 
 هر کدام مى توانند الگوهاى خوبى براى جوانان امروز 
باشــند. هر چند دیگر نامى از آنها نیست و عالقه ما 
رســانه ها به چهره هاى جذاب و مشهور، کمتر اجازه 

مى دهد که به سراغ آنها برویم. 
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«عروس خانه هاى تاریخى ایران» را به حجله مرگ برده اند
نمایش، پشت بنر «مرمت»نمایش، پشت بنر «مرمت»

9

در مقایسه با سال گذشته، استان اصفهان با 88 درصد بیشترین کاهش بارش را داشته است

بازگشت سوپراستار محبوب 
دهه 80 به سینما

«فروتن» چگونه 
«فروتن» شد

 ساسان 

باشد
محمدرضــا فروتــن، 
بازیگر سینما، تاکنون 
پنج بار نامزد دریافت 
ســیمرغ بلوریــن 
جشنواره فیلم فجر 
شده و توانسته یک 
بار براى فیلم قرمز آن 
را به خانه ببرد. وى امسال 
با فیلم آقاى سانســور به 
دومیــن ســیمرغ خود 

چشم دوخته است.

دروازه بان موفق فوتبال ایران در لیگ سوئد در پایان قرارداد خود با باشگاه اسکیلستونا اکنون در تهران حاضر شده و به همراه 
نارنجى پوشان تمرینات اختصاصى خود را دنبال مى کند.

علیرضا حقیقى که در نیم فصل حضور در لیگ سوئد و تیم اسکیلستونا توانست عملکرد قابل قبولى از خود به جا بگذارد و در جمع 
سه دروازه بان برتر لیگ این کشور قرار گرفته، با توجه به سقوط تیمش قراردادش را فسخ کرده و در انتظار پیشنهاد جدیدى براى 

آینده اش است.
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عضو هیئت علمى دانشــگاه عالمــه طباطبایى گفت: 
دخترانى که بــه ازدواج با افراد میانســال تمایل دارند، 
اغلب دختران باالى 30 سال هســتند که براى تأمین 
زندگى نمى توانند به پسران جوان اعتماد کنند. همچنین 
خشونت در پسران جوان بسیار باالست، بنابراین دختران 
به ســمت مردى مى روند که رفتار محبت آمیز داشــته

 باشد.
امیرمحمود حریرچى ادامه داد: ازدواج دختران با مردان 
باالى 60 ســال در طبقات مرفه جامعه با توجه به اینکه 
امکانات در این طبقات بیشتر اســت و این دختران نیز 
توقعات مالى واقتصادى زیادى دارنــد، راحت تر اتفاق 

مى افتد.
حریرچى با بیان اینکه اکثر ازدواج هاى جوانان را طالق 
تهدید مى کنــد، افزود: از طرفى دختران با این مســئله 
رو به رو هســتند که اکثر ازدواج هم سن و سال هایشان 
با شکست مواجه مى شود، پس ترجیح مى دهند ازدواج 

امن ترى داشته باشند.
حریرچى با تأکید بر اینکه انگیزه   هاى عاطفى زنان براى 
این گونه  ازدواج ها کمتر است، خاطرنشان کرد: این مسئله 
درباره مردان بیشتر عاطفى اســت و این مردان کمبود 
عاطفى شــان را با دختران یا زنانى برطرف مى کنند که 

تمایلى به بچه دار شدن، ندارند.

هدایت ا... خادمى، نماینده ایذه و باغملک در مجلس در 
گفتگو با افکارنیوز با تأکید بــر اینکه اقتصاد ایران بیمار 
اســت، افزود: کشــورى که 11 میلیون حاشیه نشین، 
بیکارى، فقر و محرومیت دارد را نمى توان با کشورهایى 
که مردمش در رفاه هستند و بازنشسته ها نه تنها سرکار 
نمى روند بلکــه مرتب در حال جهانگــردى و گردش 

هستند، مقایسه کرد.
وى گفت: در کشورهاى دیگر حقوق کارمندان معمولى با 
حقوق مقامات و مسئولین و حتى وزراى آن کشور تفاوت 

چندانى ندارد.
خادمى با اشــاره به فســادهاى اقتصادى در کشــور 

افزود: نمى تــوان ایران را با کشــورى مقایســه کرد 
که اگر یــک اختــالس در آن رخ دهد، فرد یــا اعدام 
مى شــود و یا خودکشــى مى کند اما در ایران مقامات 
دولــت بــراى آزادى متهم اقتصــادى وثیقــه تهیه 

مى کنند. 
نماینده ایذه و باغملک در مجلس شوراى اسالمى  افزود: 
در کشــورهاى دیگر براى افراد بى خانمان، خانه هاى 
مجانى براى زندگى وجود دارد و براى صاحبخانه شدن 
افراد، 95 درصد قیمت مسکن به آنها وام داده مى شود 
و کسى اجاره خانه نمى دهد اما در ایران همه حقوق و یا 

بیشتر حقوق افراد براى اجاره مى رود.

دلیل تمایل دختران به زندگى 
با مردان میانسال 

تفاوت ایران 
با  کشورهاى دیگر

درگیرى هاى دورود، کشته داد 
معاون سیاسى- امنیتى استاندار لرستان    ایرنا |
گفت: در درگیـرى هـاى دورود هیچ تیـرى از ناحیه 
نیروهاى نظامـى، انتظامى و امنیتى به سـمت مردم 
دورود شلیک نشـد. حبیب ا... خجسـته پور افزود: در 
این درگیرى هدف همه ما این بود که تجمع به صورت 
مسالمت آمیز پایان پذیرد اما با توجه به حضور افراد و 
گروه هاى تکفیرى و معاند و هدایت سـرویس هاى 
اطالعاتى بیگانگان متأسفانه دو نفر حاضر در حادثه، 

کشته و سه نفر دیگر مصدوم شدند. 

توهین و تهمت به هاشمى 
روزنامـه جمهـورى اسـالمى     خبر آنالین |
نوشـت: صدا و سـیما این روزهـا همچنـان بر طبل 
دشمنى خود با آیت ا... هاشـمى رفسنجانى مى کوبد. 
این رسانه به بهانه سالگرد راهپیمایى 9 دى با پخش 
فیلم هـاى مسـتند و میزگردهـاى یک سـویه و غیر 
منصفانه به طـرح اتهامات بى اسـاس و ثابت نشـده 
علیه افراد مختلف از جمله آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
ادامه مى دهد و در هیچکدام از این فیلم هاى سفارشى 
سـخنى از پیش بینى هـاى دقیـق ایـن شـخصیت 
برجسـته انقالب اسـالمى از وقایع امروز ایـران ارائه 

نمى دهد. 

کنایه رشیدپور 
رضا رشیدپور    باشگاه خبرنگاران جوان |
صبح دیـروز در بخشـى از برنامه «حاال خورشـید»، 
از اعتراض مـردم مقابل درب مجلـس و میزان توجه 
نمایندگان به آنها، سـخن گفت. رشـیدپور خطاب به 
محمدرضا عارف، ریاست فراکسیون امید در مجلس، 
بیان کرد: شما گفتید پیگیرى مطالبات مردم ا ز مسیر 
قانونى حق آنهاسـت، اما تاکنون چندبـار از خودروى 

خود پیاده شدید و حرفشان را شنیدید؟

توصیه روسیه به شهروندانش
  آفتاب نیوز|  وزارت امورخارجـه روسـیه بـا 
صدور بیانیه اى با اشـاره به برخـى اعتراضات در چند 
شـهر ایران از اتباع خود در این کشـور خواسـت تا از 
تجمعات دورى کنند.در ادامه این بیانیه آمده اسـت: 
اعتراضاتى در خیابان هاى چند شهر بزرگ ایران شکل 
گرفته اسـت. ما به شـما توصیه مى کنیم که هوشیار 

باشید و از تجمعات بزرگ پرهیز کنید.

در انتظار گفتگوهاى جدى
 ایلنا| سفیر فلسطین در تهران با تأکید بر اینکه 
ایـران و فلسـطین به گفتگـوى جدى براى بررسـى 
روابط فیمابین خـود نیاز دارند، خاطرنشـان کرد: این 
گفتگوهاى جدى موجب مى شود تا قطار روابط ایران 
و فلسطین به ریل درسـت و اصلى خود بازگردد و به 
ما اجازه مى دهد پروژه انقالبى و جهادى خود را انجام 
دهیم که هرکس به مسـئولیت خود نسبت به آزادى 

فلسطین عمل کند.

سعید حدادیان بسترى شد
  باشگاه خبرنگاران جوان | سعید حدادیان، 
مداح و شاعر اهل بیت (ع) که روز شنبه  براى مداحى 
حماسـه نهم دى در مهدیـه امام حسـن مجتبى (ع) 
حاضر شـده بود، بالفاصله پس از آن بـه دلیل عمل 
جراحى کیست حنجره در بیمارستان بسترى شد. وى 
با تجویز دکتر معالج، سه هفته استراحت صوتى دارد و 

نمى تواند صحبت کند.

نظر جلیلى درباره رضاخان
  تسنیم| سـعید جلیلى در دیدار با  جمعى از 
دانشجویان دانشگاه هاى تهران گفت: وقتى عده اى 
به خیابان مى آیند و براى جنایتـکارى مثل رضاخان 
ابراز احساسـات مى کنند، جاى تردیـد باقى نمى ماند 
که این حرکت نه تنهـا براى مردم نیسـت بلکه یک 

«ارتجاع» آشکار است.

توئیتر
تأکید گاردین بر 

اشتباه بزرگ ایران 
روزنامــه انگلیســى زبــان    تابناك |
«گاردین» در گزارشى به پدیده هاى سینماى 
جهان که در ســال 2017 دیده نشد پرداخت و 
یکى از ده فیلم این لیست، «وارونگى» آخرین 
ساخته بهنام بهزادى اســت. این تحلیل نشان 
مى دهد ایــن فیلم چه ظرفیت ویــژه اى براى 
حضور در جوایز اسکار 2018 به عنوان نماینده 
سینماى ایران داشــت اما با وجود این، چنین 
ظرفیتى نادیده انگاشته شد و «نفس» به عنوان 
نماینده ایران به سادگى از گردونه رقابت حذف 

شد.

اوضاع وخیم بارندگى
آمار و ارقام نشــان مى دهند    تابناك |
به استثناى مناطق بسیار محدودى که در نوار 
شمال غربى و جنوبى وجود دارند، بارش در سایر 
مناطق ایران از ابتداى ســال زراعى جارى تا 4 
دى ماه بیش از 50 درصد نســبت به میانگین 
دوره مشــابه بلند مدت با کاهش روبه رو بوده 
است و 9 اســتان ایران با وضعیت وخیم از نظر 

بارندگى دست و پنجه نرم مى کنند.

ماساژ درمانى 
به جاى آموزش زلزله

  میزان | ناهید خداکرمى، نماینده شوراى 
شــهر تهران دیروز در جلســه این شورا گفت: 
در شرایطى که الزم اســت در فرهنگسراها و 
سراهاى محالت آموزش هایى از قبیل اقدامات 
در زمان زلزله را شاهد باشیم اکنون در یکى از 
فرهنگسراهاى تهران، آموزش ماساژ درمانى و 

طب سنتى برگزار مى شود.

شهرکى براى بحران
  انتخاب| محمد على نجفى، شــهردار 
تهران دیروز در جلسه شــوراى شهر پایتخت 
گفت: در زلزله اى مثل سردشــت و شهرهاى 
اطراف براى اسکان موقت بحث عمدتاً کانکس 
اســت. اگر زلزله جدى در تهران اتفاق بیافتد با 
کانکس نمى توانیم حل کنیم. باید شــهرکى را 
آماده کنیم و زیر ســاخت هایى مثل آب و برق 
و... فراهم کنیم که شهرك اسکان موقت تهران 
شود. در فاز اول امکان تخلیه را فراهم کنیم در 

فاز دوم خود شهرك را آماده کنیم.

اولین همکارى ایران و 
هالیوود 

  ایلنا| کارگردان فیلم سینمایى «اولین 
تولد» از احتمال اکــران همزمان فیلم «اولین 
تولد» محصول ایران و آمریــکا خبر داد. على 
عطشــانى ادامه داد: فیلم را بــراى نمایش به 
جشــنواره فیلم فجر ارائه نکردیم و بیشترین 
تمرکز خود را براى اکران فیلم در ایران و آمریکا 
گذاشته ایم. عطشانى ادامه داد: به محض آنکه 
این فیلم آماده نمایش شود درخواست اکران آن 
را به وزارت ارشاد اعالم مى کنیم اما اکران آن در 
ایران باید همزمان با آمریکا باشد. عطشانى با 
اشاره به اینکه این فیلم اولین تعامل جدى ایران 
و هالیوود است، گفت: چهار بازیگر شناخته شده 

هالیوود در این فیلم بازى مى کنند. 

کاسبى!
همزمان با درگیرى ها در چند شهر    آنا|
و داغ شــدن ناگهانى تصویربردارى از اتفاقات 
و به اشــتراك گذارى آنها، فروشگاه اینترنتى 
دیجى کاال هم دوربین جیبى فیلمبردارى خود 
را با بیش از 35 درصد تخفیف ارائه کرده است. 
این رفتار دیجى کاال از دو حال خارج نیست یا 
مدیران این شرکت به دنبال کسب کردن چند 
میلیون تومانى از ناامنى کشور هستند یا به دنبال 

اهداف دیگرى.

سال هاســت درباره هارپ، افســانه هاى مختلفى گفته 
مى شود. از اینکه عامل زلزله در هائیتى بوده یا همین حاال 
درباره زلزله هاى کرمانشاه و تهران. اما این ماجرا که هنوز 
در شبکه هاى اجتماعى و تلگرام به وفور دیده مى شود چقدر 
مى تواند صحت داشته باشد؟خیلى ها در روزها و هفته هاى 
اخیر شایعاتى از این دست شنیده اند: «هارپ، یک سالح 
آمریکایی مخرب و مخفی اســت که می تواند دنیا را به 
نابودي بکشــاند.»، یا زلزله هاى اخیر ایران همه زیر سر 

هارپ است! اما هارپ واقعاً چیست؟
پروژه  هارپ برنامه  پژوهشــى یونوسفر فعال با فرکانس 
باالست که شامل یک رصدخانه و محوطه اى به مساحت 
3/11هکتار مى شــود. آنتن هاي هارپ امواج رادیویی را 
مستقیمًا به سمت باال، به سوي یونوسفر ارسال می کنند. 
حرارتی که در نتیجه  این امواج ایجاد می شود در یونوسفر 
موجب پدید آمدن بی نظمی هایی در تراکم الکترون هاي 
این ناحیه می شــوند. این بی نظمی  ها اجازه می دهند تا 
امواج ارســالی از ماهواره ها بدون برخورد به یونوسفر به 

زمین برسند.
در محوطه این پروژه، 180 آنتن فرکانس باال قرار دارند 
که ارتفاع هرکدام از آنها به حدود 22 متر مى رســد. هر 
یک از این آنتن ها دست باال 3600 کیلووات توان دارند، 
یعنى چیزى حدود 75 برابر یک ایستگاه رادیویى معمولى 
که البته این مقدار انرژى، کسر بســیار ناچیزى از میزان 
تشعشعاتى اســت که در هنگام یک طوفان خورشیدى 
معمولى به زمین مى رسد. با وجود آنکه رصدخانه به طور 
مستمر کار مى کند، آنتن هاى فرکانس باال، تنها در مواقعى 
خاص مانند زمان هایى که فعالیت تحقیقاتى به خصوصى 
موردنیاز باشد به کار مى افتند. چنین وضعیتى تقریباً ماهى 

یک بار پیش مى آید.

شایعه ها از کجا شروع شد؟
«هوگو چاوز»، رئیس جمهور سابق ونزوئال اولین کسی 
بود که نام هارپ را به عنوان یک ســالح مخفی بر ســر 
زبان ها انداخت. بعد از زلزله هائیتی که با شدت 7 ریشتر در 
سال 2010 باعث خرابی بخش هاي زیادي از این کشور 
شد. او ارتش آمریکا را بابت این زلزله مقصر دانست و گفت، 
یک «سالح حوزه هواشناسی» توسط این کشور راه اندازي 
شــده که دنبال «مقابله با خداوند» است. مدتی بعد، یک 
روزنامه اسپانیایی مقاله اي منتشر کرد که با آوردن نقل قول 
«چاوز» ادعا کرده بود: «ارتش آمریکا یک سالح ساخته 
که می تواند چند زلزله در سواحل هائیتی راه بیاندازد. این 
زلزله یک پروژه تمرینی بــوده و هدف اصلی آن، نابودي 

ایران است.»
نصرت میرزا، یک ستون نویس مطبوعاتی نفر بعدي بود 
که ادعا کرد، زلزله 11 مارس 2011 در هائیتی کار «سالح 
مخفی» آمریکا بوده اســت. او ادعا کرد، سونامی بزرگ 
ژاپن اولین پروژه مخرب این سالح بوده که قرار بود بسیار 
بزرگ تر از این حرف ها باشد، چنان که می خواستند لقب 
«دومین حمله اتمی آمریکا» را به آن بدهند. او اسم این 
سالح را «سفینه فضایی X=37B» گذاشت که شش روز 

بعد از فرود آمدن در هائیتی باعث زلزله شده بود!
شایعه هارپ آنچنان باال گرفته بود که چند سال بعد، تقریبًا 
هر پدیده اي را به آن مرتبط می کردند. سه سال بعد از زلزله 
هائیتی و ادعاي هوگو چاوز، «استفانی پاپاس» روزنامه نگار 
ارشد علمی در «الیو ســاینس» دراین باره نوشت: «این 
روزها شرایط طوري شــده که هر پدیده اي که فکرش 
را بکنید، به هــارپ ارتباط می دهند. ایــن پدیده ممکن 
است یک حادثه طبیعی مثل ســیل و زلزله یا پژوهشی 
خاص مثل کنترل ذهن آدم ها باشد. در هر صورت، هارپ 

مقصر است.»

همه چیز زیر سر هارپ است؟
هارپ به هیچ عنوان قادر به دســتکارى آب وهوا نیست. 
امواج رادیویی مخابره شده به  وسیله  هارپ نمى تواند توسط 
تروپوسفر یا استراتوسفر جذب شوند. تنها یونوسفر است که 
این امواج را جذب مى کند که چندین کیلومتر با باالترین 

الیه هاى اتمسفرى فاصله دارد.
بخش هاى مختلف الیه  یونوسفر تقریبًا به صورت دائم و 
هر روزه با امواج و تشعشعات خورشیدى ساخته و جایگزین 
مى شوند. شب هنگام، سطح یونیزه شدن در ارتفاع پایین تر 
یعنى بین 80 تا 160 کیلومترى به سرعت کم مى شود، اما 
در ارتفاعات باالتر یعنى ارتفاع باالتر از 320 کیلومتر تقریبًا 
تمام شب طول مى کشــد تا این بخش هاى یونیزه شده 
پراکنده شوند. در طول شــب، زمانى که یونوسفر طبیعى 
در وضعیت حداقلى خود قرار دارد، هارپ مى تواند نوعى 
شفق قطبى ضعیف را تولید کند. البته با اینکه این امواج، 

تأثیر زیادى ندارند، اما مى توان با دستگاه هاى خاص رصد، 
تأثیرشــان را دید. در طول روز، امواج خورشیدى آنقدر با 
قدرت یونوسفر را یونیزه مى کنند که اثرات بسیار ضعیف 
هارپ نمى توانند کوچک ترین تأثیرى بر این الیه بگذارند. 
بنابراین به محض اینکه آنتن هاى هارپ خاموش شوند، 

اثرات آن تقریباً بالفاصله از بین مى روند.

چرا هارپ نمی تواند باعث زلزله شود؟
1-    براي اینکه هارپ - یا هر ســالح دیگري- باعث 
زمین لرزه شــود، باید روي زمین کره - یعنی زیر زمین - 

تأثیر بگذارد نه روي هوا و اتمسفر.
2-    بعد از وقوع زلزله احتمال تغییراتی در جو زمین وجود 
دارد اما نه قبل از آن. در واقع جو زمین باعث زلزله نیست.

3-    انــرژي که آنتن هاي هارپ ایجــاد می کنند، بعد از 
رسیدن به بخش هاي باالیی جو زمین انرژي بسیار کمی 
دارد، حتی کمتر از یک اجاق مایکروویو. با این حســاب 

باعث تغییر ملموسی در جو نمی شود.

ب ررسى علمى یک افسانه قدیمى

هارپ آمریکایى ها عامل زلزله هاى ایران است؟

یکى از بدوى ترین قبایل جهان، قبایل «کورووایى» در 
جزیره «پاپوآ» هستند که شهاب چراغى، مدرس مبانى 
اکوتوریسم با سفر به اندونزى تصاویرى از آنان و زندگى 

متفاوتشان ثبت کرده است.
چراغى که درس هاى مبانى اکوتوریســم، آشــنایى با 
پستانداران ایران و طبیعت گردى را در مؤسسه طبیعت 
تدریس مى کند، درباره قبایل کورووایى در جزیره پاپوآ 
مى گوید: براى رسیدن به قبیله مورد نظر ما که یکى از 

ده ها قبیله مردم کورووایى بود از چندین رودخانه بزرگ 
و کوچک باید مى گذشتیم. در بین راه، راهنماى محلى 
ما به زبان محلى شــروع به داد زدن کرد و صداهایى از 
داخل جنگل جواب داد. چند دقیقه بعــد به چهار نفر از 
بدوى ها برخوردیم که به ســمت شهر عازم شده بودند. 
اکثراً تى شرت و شلوارك به تن کرده بودند اما یک پیرزن 

بین شان بود که نیم تنه عریان داشت.
این مدرس مبانى اکوتوریسم ادامه مى دهد: این نخستین 

مواجهه ما با بدوى ها بــود. کمى با هم صحبت کردند و 
دوباره به مســیر ادامه دادیم. راهنما در جایى به ما  گفت 
بایستیم. دوباره شروع کرد به داد زدن و دوباره جواب هایى 
آمد. ظاهراً اجازه ورود به محدوده قبیله را گرفت. پیش 
رفتیم و نخستین خانه هاى درختى از دور نمایان شدند. 
مجموعه اى از پنج خانه این خانواده را تشــکیل مى داد. 
طبق گفته راهنما حــدود یکصد نفر در ایــن پنج خانه 

زندگى مى کردند.

در دو ماه گذشــته ویدئوهاى تبلیغاتى از حضور پژمان 
جمشیدى در کابین یک هواپیماى آموزشى منتشر شد. 
در این ویدئوها جمشیدى با حضور یک خلبان اقدام به 
پرواز مى کند و به گونه اى فیلمبردارى شده که گویا این 
بازیگر در حین پرواز دچار سقوط مى شود. با انتشار این 
ویدئوهاى تبلیغاتى، سازمان هواپیمایى کشورى با اعالم 
اینکه تخلفات بسیارى در این پرواز بوده، حکم تعطیلى 
کامل پروازهاى مرکز آموزشــى «معــراج» را صادر 

کرد.
مرکز آموزش خلبانى «معراج» در این ویدئوها، یکى از 
هواپیماهاى خود «سسنا 172» را براى تبلیغ در اختیار 
سازندگان یک شرکت تجارى قرار مى دهد و آن شرکت 
هم از پژمان جمشیدى براى حضور در این ویدئو دعوت 
مى کند و در چندین قسمت ویدئوهایى منتشر مى کند 
که یکى از آنها سقوط ســاختگى این هواپیما را نشان 

مى دهد.
با منتشــر شــدن قســمت چهارم این تبلیغ، سازمان 
هواپیمایى کشــور به مرکز آموزش خلبانى «معراج» 
اعالم مى کند که در این پرواز، آیین نامه ایمنى پروازى 

بسیارى نقض شده است. یکى از مهمترین اتفاقاتى که 
در این پرواز باعث نقض پروتکل هاى ایمنى پرواز شده 

به باز بودن دِر هواپیما بر روى باند باز مى گردد.
در بخش هایى از این ویدئوها معلوم مى شــود در زمانى 
که موتورهاى هواپیما روشــن است، شخصى در پشت 

این هواپیما در حال فیلمبردارى است. وجود شخصى در 
پشت هواپیما و در زمانى که موتورهاى آن روشن است، 
یکى دیگر از اتفاقاتى است که باعث نقض پروتکل هاى 

ایمنى پرواز شده است.
سومین اشکالى که ســازمان هواپیمایى کشور به پرواز 

اخیر پژمان جمشــیدى وارد کرده، فیلمبردارى در حین 
پرواز اســت. بر اســاس پروتکل هاى امنیتى پرواز، در 
هواپیماهاى یک شرکت آموزشــى، هیچ خلبانى اجازه 
انتشار ویدئوى خود در زمان حضورش در کابین را ندارد.
اما یکى دیگر از تخلفات این پــرواز، به کاهش ارتفاع 
ناگهانى هواپیما پس از تیک آف باز مى گردد. در زمان 
تیک آف هیچ خلبانى اجازه ندارد به ناگهان ارتفاع خود 
را کم کند. در ســومین ویدئو این تبلیــغ، خلبان براى 
تصویرســازى بهتر و براى اینکه نشان دهد هواپیما در 
حال سقوط اســت، پس از تیک آف اقدام به گردش به 
چپ و کاهش ارتفاع مى کند و ســریعًا مجــدداً ارتفاع 

مى گیرد و به راه خود ادامه مى دهد.
نداشتن مجوزهاى آموزشــى هم دلیل دیگر براى بروز 
این تخلف است. در نهایت این ویدئوى تبلیغاتى عواقب 
سختى را براى مدیران مرکز آموزشى «معراج» به همراه 
داشت و باعث تعطیلى کامل پروازهاى این مرکز شده 
است. به گونه اى که نزدیک به یک ماه است، هیچکدام 
از دانشجویان خلبانى که در این مؤسسه ثبت نام کردند، 

نتوانستند پروازهاى آموزشى خود را انجام دهند.

عواقب خلبان شدن تبلیغاتى پژمان جمشیدى!

 سفر یک ایرانى به خانه بدوى ترین قبایل جهان 
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اکران مردمى «خانــه کاغذى»، بــا حضور مهدى 
پاکدل، تینــا پاکروان و مهدى صباغ زاده در ســینما 

چهارباغ اصفهان برگزار شد.
 در ایــن اکــران کــه مــورد اســتقبال ویــژه 
مخاطبــان قــرار گرفته بــود، مهدى صبــاغ زاده 
از مــردم هنردوســت اصفهــان براى حمایتشــان 

تشکر کرد.
مهدى پاکدل نیز با اشــاره به اصلیت اصفهانى اش 
گفت: من در این اکران خــود را میزبان مى دانم  و در 
این ســینما کلى خاطره دارم که البته االن بازسازى 
شــده و مطمئنم در آن به تماشــاى فیلم هاى عالى 

خواهید نشست.
تینا پاکروان کــه در «خانه کاغــذى» ایفا گر نقش 
«سارا ابراهیمى» اســت، با اشــاره به این موضوع 
گفــت: ســارا ابراهیمى به همــراه پــدرش در این 
فیلــم روزنامه نگارانى هســتند که ســعى مى کنند 
چیزهایى را بیان کننــد که به مــذاق برخى خوش 
نیایــد، مــن االن مى خواهــم موضوعــى را بیان 
کنم همانند ســارا ابراهیمــى و پــدرش. امروز در 
بین ما، مرضیه ابراهیمى نشســته اســت که قربانى 
اسیدپاشى اصفهان شده اســت. ولى با قدرت زندگى 
مى کند و نگاهــش به حیات الگوى من و بســیارى

 دیگر است.کارگردان «لس آنجلس- تهران» ادامه 
داد: من فکر مى کنم هر اتفاقى که در زندگى و اجتماع 
بیافتد، با هوش و درایت و لبخند مى شود به جلو رفت.

این فیلم ســینمایى از هفته گذشــته به سرگروهى 
کورش در سینماهاى سراسر کشور اکران شده است.

  پرویز پرســتویى، تینا پاکروان، ســتاره اسکندرى، 
مهدى پاکدل، علیرضا کمالى، حسین پاکدل، محسن 
قاضى مرادى و ارد زند و با هنرمندى ثریا قاســمى و 
شــقایق فراهانى در «خانه کاغذى» به ایفاى نقش 

مى پردازند.
تینا پاکروان با مشــارکت امیرحسین عبداللهى تهیه 
این فیلم را برعهده دارند. این فیلم سینمایى محصول 

خانه همایش است.

بازیگر فیلم «رگ خواب» گفت: هنوز شــناخت درستى 

نســبت به فضاى مجــازى وجود نــدارد و انــگار همه

 مى خواهند صرفاً در این فضا از هم انتقام بگیرند. من تمام 

وده که در این ســال ها جز در مسائلى که 
تالشم بر این ب

نسبت به آنها آگاهى ندارم نظرى را ارائه ندهم اما این نوع 
نگاه چندان همگانى نیست.

 بازیگر سینما و تلویزیون که سال گذشته 
کورش تهامى،

توانســت با حضور در فیلم «رگ خواب»  به کارگردانى 

حمید نعمت ا... موفقیت هاى فراوانى را به دســت آورد، 

ى خود در عرصه سینما تأکید کرد: همواره 
درباره کم کار

ى کرده ام گزیده کار باشــم و در تمامى نقش ها نیز 
ســع

تالش کردم تا بهترین خود را در قالب آن نقش به نمایش 

بگذارم. خداوند توجــه ویژه اى به من داشــته و همین 

واسطه موفقیت نسبى در کار خود داشته ام. بخشى از یک 

اتقاق خوب به من بازیگر مربوط است اما بخش دیگر به 

فیلمسازان وابسته است که چگونه اثرى را تولید کرده و 

کدام بازیگران را براى آن اثر انتخاب کنند.

بازیگر سریال «زیر تیغ» با اشاره به بازگشت احتمالى خود 

به تلویزیون افزود: امسال پیشنهادات بسیار زیادى دریافت 

کرده ام و فقط شش پیشــنهاد مهم تلویزیونى داشتم اما 

ترجیح دادم در فصلى سریال کار کنم که فصل تولیدات 

سینمایى نباشد. البته در کنار اینها پخش نسخه سریالى 

 برنامه داشتم که خوشــبختانه بازخوردهاى 
آشوب را در

بسیار خوبى را به همراه داشت.

بازیگر فیلم «رگ خواب» با تأکید بر فضاى متشنج فضاى 

مجازى افزود: واقعیت امر به سرعت و مقطعى نمى شود با 

مشکالت فضاى مجازى روبه رو شد. حل این مشکالت 

نیاز به برنامه ریزى طوالنى مدت و مدون دارد. متأسفانه 

ى به ســمتى رفتــه که تنها به مســائل و
فضاى مجاز

فى هر اتفاقى مى پردازد. با توجه به وضع 
 بخش هاى من

فعلى بعید مى دانم حاشیه ســازى هاى موجود در فضاى 

مجازى به راحتى و به این زودى ها حل شــوند زیرا این 

اتفافات با تصمیم یــک یا دو فرد حل نمى شــود و باید 

همیتى ملى براى مقابله با آن وجود داشته باشد.

وى اظهار نظر در خصوص تمامى مسائل را نادرست خواند 

متأســفانه برخى افراد از جمله هنرمندان 
و تصریح کرد: 

بدون اینکه هیچگونه شناختى نســبت به آن شخص یا 

مسئله داشته باشند در فضاى مجازى اظهار نظر مى کنند. 

اینگونه اظهار نظرات نه در خور هنرمندان و نه در جایگاه 
و شایسته مردم ایران است.

بازیگر فیلم «به رنگ ارغوان» ادامه داد: هنوز شــناخت 

درستى نسبت به فضاى مجازى وجود ندارد و انگار همه 

مى خواهند صرفاً در این فضا از هم انتقام بگیرند. من تمام 

وده که در این ســال ها جز در مسائلى که 
تالشم بر این ب

نسبت به آنها آگاهى ندارم نظرى را ارائه ندهم اما این نوع 
نگاه چندان همگانى نیست.

محمدرضا فروتن، بازیگر سینما، تاکنون پنج بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر شده و توانسته یک بار براى فیلم قرمز آن را به خانه ببرد. وى امسال با فیلم آقاى 

سانسور به دومین سیمرغ خود چشم دوخته است.
محمدرضا فروتن هفتم دى ماه 1347 در تهران به دنیا آمد. وى در طول سال ها فعالیت 
خود در عرصه بازیگرى افتخارات فراوانى را به دست آورده و چندین بار از جشنواره هاى 

مختلف ایرانى موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شده  است.
فروتن به یکباره راه صد ساله را یک شبه طى کرد. بازى او در یکى از قسمت هاى سریال 
«سرنخ» (قسمت تماشاخانه) به قدرى تأثیرگذار بود که چند دقیقه بعد از پخش از تلویزیون، 

پیشنهاد بازى در فیلمى به کارگردانى مسعود کیمیایى به او مى شود.
فروتن با بازى در فیلم هاى «مرسدس» و «اعتراض» به شهرت رسید و سپس فیلم هاى 
«قرمز»، «دو زن»، «متولد ماه مهر»، «زیر پوست شهر» و «شب یلدا» او را به یک بازیگر 

مطرح در سینماى ایران تبدیل کردند.
وى براى بازى در «قرمز» از هفدهمین جشنواره فیلم فجر و براى بازى در «شب یلدا» از 
پنجمین جشن خانه سینما جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد. زوج هنرى 
فروتن و هدیه تهرانى در فیلم «قرمز» پس از زوج خسرو شکیبایى و بیتا فرهى در «هامون» 
دومین زوج سینمایى تاریخ سینماى ایران بوده اند که برنده سیمرغ بلورین نقش هاى اول 
مرد و زن سال شــده اند. در سال 1377 دو فیلم پرفروش اول ســال فیلم هاى «قرمز» و 
«دو زن» با بازى فروتن بودند که هر دو فیلم در شــمار آثار پرسروصدا و جریان ساز دهه 
بوده اند.بعد از اکران «مرســدس» در ســال 1376 تا پایان دهــه 70 و اوایل دهه 80 او 

سوپراستارى ســینماى ایران را نیز توأمان با مورد توجه بودن از سوى مردم 
و البته منتقدان تجربه کرد و عنوان موفق ترین بازیگــر مرد اواخر این دهه 
بدون شــک در اختیار محمدرضا فروتن بود که مجموعــه اى از بهترین و 
مطرح ترین فیلم هاى آن ســال ها را به عنوان جوان اول سینما خصوصًا در 
نقش هاى عاشق عصیانگر یا بازى سراسر ستایش شده اش در جاودان فیلم 

«شب یلدا» تجربه کرد.
فروتن توانسته در طى سال هاى اخیر مورد تشــویق جشنواره ها و جوایز 
نیز قرار بگیرد و همچنان خودش را با وجود نزدیک شدن به سومین دهه 

فعالیتش در سینما به عنوان یکى از ستارگان مطرح سینماى ایران با کارنامه اى 
از بازى هاى خوب و قابل توجه که مى تواند همچنان بدرخشد نگه داشته است.

بنا به گفته خودش او از اولین سال هاى فعالیتش تا به امروز همواره سعى کرده 
درست انتخاب کند، فیلم هاى گیشــه اى بازى نکند و با انتخاب هاى خاص، 

سنجیده و حساب شده براى حرفه و کارش ارزش قائل شود.
محمدرضا فروتن با مسیر و هدف مشخصى وارد سینماى ایران شد که همواره 

این مسیر رو به رشد را حفظ کرده و به دور از حواشى و با پشت کار و جدیت به راهش 
ادامه مى دهد. او در سال 1390 در اولین سریال تلویزیونى خود به نام «از یاد رفته» 
سه نقش متفاوت را ایفا کرد. این سریال توانست بینندگان زیادى را به خود جلب کند.

وى که سال گذشته با فیلم «نگار» ساخته رامبد جوان در جشنواره فجر حاضر شده بود در 
ادامه گزیده کار بودن خود امسال نیز تنها فیلم «آقاى سانسور» را در جشنواره مى بیند.

بازگشت سوپراستار محبوب دهه 80 به سینما

«فروتن» چگونه «فروتن» شدسوپراس

ى مجازى مکانى براى انتقام گیرى شخصى شده است
فضا
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 شده بود در 
   اکران مردمى همى بیند.

«خانه کاغذى» در اصفهان  

داریوش فرهنگ گفت: مدیران تلویزیون براى ساخت «سلطان و شبان 
2» همکارى نکردند.

افسانه «ســلطان و شــبان» یکى از ســریال هاى محبوب دهه 60 
تلویزیون ایران در ژانر کمدى است که تولید آن در سال 1362 توسط 
گروه فیلم و ســریال تلویزیون آغاز و در سال 1363 از شبکه یک سیما 

پخش شد. مهدى هاشمى و داریوش فرهنگ به اتفاق یکدیگر فیلمنامه این 
سریال را در قالب افسانه اى کهن نوشته اند.

داریوش فرهنگ در بخشى از سخنان خود به عدم همکارى مدیران تلویزیون 
با او براى ساخت «سلطان و شبان 2» اشاره کرد و گفت: ما با «سلطان 
و شبان» مى خواستیم جریان سازى به راه بیاندازیم، اما به قولى مستمع 
صاحب سخن را بر سر ذوق  آورد! «سلطان و شبان2» را ما به اتفاق آقاى 

اصغر عباسى عبداللهى نوشته بودیم و دوباره خود مهدى هاشمى آن  را 
بازى مى کرد اما در نهایت مدیران همکارى نکردند.  

تلویزیون نخواست
 «سلطان و شبان2» ساخته شود

غایبان بزرگ 
جشنواره 
فجر امسال

اگر نگاهى بــه جشــنواره فیلم فجر 
امسال بیاندازیم، خواهیم دید که جاى 
خالى نام هاى بزرگــى از لحاظ تولید 
آثارهاى قبلى و بازخــورد مخاطب و 
در کل کارنامه کارى شــان به چشم

مى خورد. البته نباید از کارگردان هاى 
نوظهور که به یکبــاره و پس از دیدن 
فیلمشان نگاه ها و نقدهاى مثبت را به 

سمت خود مى کشانند غافل شد. 
 امســال دیگر داریــوش مهرجویى، 
مســعود کیمیایى، ســیروس الوند، 
فریدون جیرانــى، احمدرضا درویش، 
ســامان مقدم، انسیه شــاه حسینى، 
محمــد مهــدى عســگرپور، بهروز 
افخمى، سعید سهیلى، سعید روستایى، 
احسان بیگلرى، سامان سالور، هادى 
مقدم دوست، شــهرام مکرى، نرگس 
آبیار،کیومــرث پوراحمــد، منوچهر 
هــادى، مســعود جعفــرى جوزانى، 
علیرضا رییســیان، ابوالحسن داودى، 
هاتــف علیمردانى، وحیــد جلیلوند، 
سیدرضا میرکریمى، مسعود ده نمکى، 
رضا درمیشــیان، مهدى گلســتانه، 
تیناپاکروان، بهنام بهــزادى، اکتاى 
براهنى، رامبد جوان، همایون اسعدیان، 
مازیار میرى، محمدهــادى کریمى، 

مهدى کــرم پور، پوران درخشــنده، 
رخشان بنى اعتماد، عبدالرضا کاهانى، 
بهمن فرمان آرا و... متقاضى حضور در 

جشنواره فیلم فجر نبودند.
در این میان برخى ها ســال هاســت 
نیســتند، دیر مجوز ســاخت دریافت 
کردند، فیلمشــان آماده بود و گفتند 
به جشــنواره نمى دهیــم، برخى آثار 
به جشــنواره نرســیدند چون مراحل 
فنى فیلمشــان زمانبر شــده است،
بعضى ها گفتند دیگر فیلم به جشنواره
نمى دهیم، یکســرى از فیلمســازها 
معتقدند هر سال فیلم نخواهند ساخت 
چون تولید هر اثر تأثیرگذار خوب، نیاز 
به صرف وقــت روى فیلمنامه دارد، 
دســته اى هم فیلم اولى هایى بودند 
که منتظر اکران ماندند و نتوانســتند 
بازخوردهاى مثبت و منفى مخاطبان 
را در اولین فیلمشــان براى اعمال در 

آثار بعدى ببینند.
البته نباید از این موضوع گذشــت که 
نام هاى بزرگــى از لحــاظ کارنامه 
کارى متقاضى حضور در جشــنواره 
فیلم فجر امسال هستند و باید منتظر

ماند و دید خروجى امسال چه خواهد 
بود.

ساخت «سلطان و شبان 

0اى محبوب دهه 60
2در سال 1362 توسط

13 از شبکه یک سیما 
تفاق یکدیگر فیلمنامه این 

 همکارى مدیران تلویزیون 
و گفت: ما با «سلطان 
م، اما به قولى مستمع

2» را ما به اتفاق آقاى 
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در آستانه حضور این 
تیم در لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا، با انتشار بیانیه اى 
خطاب بــه مدیران عالى رتبه ذوب آهــن، نمایندگان و 
مسئوالن استان اصفهان، در مورد شرایط کنونى این 

باشگاه ابراز نگرانى کرد.
در بیانیه مدیر عامل سبزپوشان آمده است

 مدیران عالــى رتبــه ذوب آهن، نماینــدگان و 
مسئوالن استان اصفهان

باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان یکى 
از باشگاه هاى قدیمى، سیستماتیک و ریشه دار 
ورزش کشور است که از  بدو ظهورش در عرصه 
ورزش ایران، همواره منشأ ســازندگى، افتخار 

آفرینى و نوگرایى بوده است.
باشگاهى که در آســتانه پنجاهمین سال شروع 
حیات خود، هم اکنون در حال فعالیت در رشته هاى 
ورزشــى متعدد در عرصه ورزش بانــوان و آقایان 
اســت. باشــگاهى که فرود و فرازهاى زیادى را در 
طى پنج دهه حضــور فعال خــود در ورزش این مرز 
و بوم تجربه کرده اســت. کســب مقام هــاى متعدد 
داخلى و بین المللى و شــرکت در آوردگاه هاى آسیایى و 
جهانى به عنوان نماینده ایران افتخار آفرین، گوشــه اى از 
تالش هاى مدیران این مجموعــه با اعتبار در این مدت بوده

 است.
و اما سقوط اعتبار این باشــگاه در سال هاى 90 تا اواسط سال 
92 رقم خورد، جایى که قوانین دست و پاگیر باعث بروز افت 
شدید عملکرد در ذوب آهن شــد، هر چندکه از نیمه دوم سال 

92 مجدداً با تالش مدیران عالى رتبه شرکت سهامى ذوب آهن 
شامل هیأت مدیره شرکت، مدیران عامل و معاونین ذوب آهن 
و مدیران مجموعه باشــگاه و اعضاى هیــأت مدیره آن، اوج 
گیرى مجدد باشــگاه کلید خورد و کســب دو مقام قهرمانى 
جام حذفى و یک مقام قهرمانى ســوپر جام لیگ کشــور در 
رشته فوتبال و راهیابى مجدد به مسابقات باشگاه هاى آسیا و 
همچنین قهرمانى در رشته هاى ورزشى وزنه بردارى، والیبال 
نشسته، دوومیدانى، تنیس روى میز، شطرنج و تکواندو در رده 
آقایان و کسب مقام هاى قهرمانى در رشته هاى والیبال، والیبال 
نشسته و تنیس روى میز در رده بانوان، ساخت سالن هاى چند 
منظوره، زمین هاى چمن و مجموعه هاى ورزشــى کاربردى، 
شرکت در مسابقات زیر مجموعه هاى فوتبال و معرفى بیش 
از 200 ملى پوش در این رشته ها بخشى از دستاوردهاى بسیار 
مهم این باشگاه بوده اســت که این موفقیت ها وقتى اهمیت 
دوچندان پیدا مى کنند که ذوب آهن در طى این مدت، عالوه 
بر رقابت در میادین ورزشى، در عرصه هاى قضایى و حقوقى 
بین المللى نیز در حال مبارزه بوده اســت و مبالغ هنگفتى را به 
عنوان جرایم حاصل از عدم توجه بــه قوانین موجود حقوقى 
ورزش در سنوات گذشته پرداخت نموده که همین عامل، باعث 
تحلیل بودجه هاى جارى باشــگاه شد وکاهش بودجه باشگاه 
نیز در طى دو سال گذشته، مزید بر علت براى نگرانى آتى بوده

 است.
امروز در حالى کــه ذوب آهن باز هم نماینده ایــران عزیز در 
رقابت هاى آسیایى اســت و بایســتى در میادین بین المللى 
به ویژه در رشــته فوتبال به مصاف رقباى قدرتمند آســیایى 
از جمله کشــورهاى عربى حوزه خلیج فارس بــرود، نیازمند 

توجه خاص به عنوان نماینده کشور جمهورى اسالمى ایران
 مى باشد.

ذوب آهن ایران نه ذوب آهن اصفهان، بایستى در کمتر از یک 
ماه دیگر، در یک آوردگاه مهم آسیایى نماینده کشورى باشد 
که اکنون در کشــاکش جدال دیپلماتیک سیاسى به ویژه در 
منطقه حساس خاورمیانه است و بایستى با تمامى قوا به جنگ 
نابرابر در مقابل تیم هاى متمول عربى برود و از این رو، مى طلبد 
که کماکان مدیران ارشد مجموعه ذوب آهن، سهامداران عمده 
شرکت سهامى ذوب آهن، معاونان و مدیران و مدیریت عالى 
ذوب آهن دست از حمایت باشــگاهى که متعلق به خودشان 
اســت، برندارند و یک شــیر بى یال و دم را روانه مســابقات 
باشگاه هاى آسیا که پیش نیاز آن در دهم بهمن ماه و مسابقه با 

تیم آیزاول کشور هندوستان است، نکنند.
این در حالى است که باشگاه ذوب آهن در برندسازى شرکت 
سهامى ذوب آهن طى سه سال گذشته نقش پررنگى در سطح 
منطقه داشته است، پس باور تخصصى و عمومى بر آن است 
که این بار هم باید قدرتمندتر از گذشــته در مسابقات حضور 
یابد. از ســویى، این از منظر اقتصادى نیز قابل تأمل اســت 
که حضور قدرتمند در این مســابقات و صعــود از هر مرحله، 
مى تواند بســیارى از تنگناهاى اقتصادى باشگاه را نیز مرتفع

 سازد.
پس دست در دست هم به ذوب آهن ایران یارى برسانیم تا به 
عنوان نماینده مردم سلحشــور این کشور در عرصه رقابت ها 
حضور یابد. بدیهى اســت این حمایت هاى مــادى و معنوى، 
وظیفه ملى و میهنى همه عزیزانى اســت که دستى در آتش 

مدیریت این مجموعه صنعتى دارند.

آذرى دلواپس است
3124 6 دى  ماه   1396 11 سال چهاردهمدودوشندوشندوشندوشنبببهبه

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در آستانه حضور این
تیم در لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا، با انتشار بیانیه اى
خطاب بــه مدیران عالى رتبه ذوب آهــن، نمایندگان و
مسئوالن استان اصفهان، در مورد شرایط کنونى این

باشگاه ابراز نگرانى کرد.
در بیانیه مدیر عامل سبزپوشان آمده است

 مدیران عالــى رتبــه ذوب آهن، نماینــدگان و
مسئوالن استان اصفهان

باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان یکى
از باشگاه هاى قدیمى، سیستماتیک و ریشه دار
است که از  بدو ظهورشدر عرصه ورزش کشور
ورزش ایران، همواره منشأ ســازندگى، افتخار

آفرینى و نوگرایى بوده است.
باشگاهى که در آســتانه پنجاهمین سال شروع
حیات خود، هم اکنون در حال فعالیت در رشته هاى
ورزشــى متعدد در عرصه ورزش بانــوان و آقایان
اســت. باشــگاهى که فرود و فرازهاى زیادى را در
طى پنج دهه حضــور فعال خــود در ورزش این مرز
و بوم تجربه کرده اســت. کســب مقام هــاى متعدد
داخلى و بین المللى و شــرکت در آوردگاه هاى آسیایى و
جهانى به عنوان نماینده ایران افتخار آفرین، گوشــه اى از
اینمدت بوده تالش هاى مدیران این مجموعــه با اعتبار در

 است.
0و اما سقوط اعتبار این باشــگاه در سال هاى 90 تا اواسط سال
افت پاگیر باعث بروز که قوانین دست و 92 رقم خورد، جایى
شدید عملکرد در ذوب آهن شــد، هر چندکه از نیمه دوم سال

آذآذ
امروز در حالى 

که ذوب آهن باز هم 
نماینده ایران عزیز 

در رقابت هاى آسیایى 
است و بایستى در 
میادین بین المللى 
به ویژه در رشته 
فوتبال به مصاف 
رقباى قدرتمند 
آسیایى از جمله 

کشورهاى عربى حوزه 
خلیج فارس برود، 

نیازمند توجه خاص به 
عنوان نماینده کشور 
جمهورى اسالمى ایران

 مى باشد

هافبک هجومى ذوب آهن از پیروزى تیمش مقابل گسترش فوالد مى گوید. 
محمدرضا عباسى در گفتگو یى در خصوص پیروزى ذوب آهن مقابل گسترش 

فوالد اظهار داشت: بازى خوبى بود و در اکثر دقایق بازى حساب شده و طبق 
تدابیر کادرفنى بازى کردیم و موفق شدیم گسترش فوالد را از حرکت 

بیاندازیم. در طول 90 دقیقه بازى فرصت چندانى به حریف ندادیم 
چند فرصت خوب گلزنى داشت و خوشــحالم در نهایت پیروز ولى تیم ما 

شدیم.
خودش و عنوان تعویض طالیى گفت: خوشــحالم که فرصت وى در مــورد گلزنــى 

همیشه به هر میزان که بازى کنم تالش مى کنم بهترین عملکردم بازى در اختیارم قرار داده شد و 
زحمات بچه ها بود که به نتیجه رسید و فرصت گلزنى به من رسید. در را براى تیم داشته باشم و 

مورد لقب تعویض طالیى نظرى ندارم و فقط زحمت بچه ها به نتیجه رسید. ضمن اینکه رجب زاده پاس 
خوبى داد که نمى شد آن را تبدیل به گل نکرد.

مهاجم ذوب آهن ادامه داد: گرفتن 3 امتیاز از گسترش فوالد در تبریز کار دشوارى است و این 
تیم 3 دیدار گذشته خودش را برده بود. ما هم دیدار قبلى را با با بدشانسى با تساوى به پایان 
بردیم و نتوانستیم به پیروزى دســت پیدا کنیم و همین انگیزه بردن در این بازى را 

بیشتر کرده بود.
عباسى در مورد نتایج نه چندان خوب این تیم در نیم فصل اول و انتظارات 

باالى نیم فصل دوم گفت: طبیعى است انتظار از ما زیاد باشد و در 
نیم فصل اول هم مشکالتى از جلمه بدشانسى و اشتباهات 

داورى امتیازات زیادى از ما گرفت ولى با تغییرات و 
تالش بیشتر در نیم فصل دوم جبران 

خواهیم کرد.

چاره اى جز 
گل کردن نداشتم! 

ش فوالد مى گوید. 
ى ذوب آهن مقابل گسترش 

خبر دومین خرید ایرانى قهرمان یونان از باشگاه پانیونیوس بازتاب گسترده اى در سطح رسانه هاى معتبر 
اروپا داشته است.در پى تایید شــدن تمام گمانه زنى ها و شایعات پیرامون پیوستن احسان حاج صفى به 
المپیاکوس رسانه هاى معتبر در مارکتینگ فوتبال اروپا به پوشش کامل این انتقال پر سروصدا در روزهاى 

ابتدایى پنجره زمستانى 2018 پرداختند.
یکى از این رسانه هاى معتبر ســایت کالچومرکاتووب ایتالیا بود که به صورت آنالین تمام انتقال هاى 
رسمى و نهایى میان باشگاه هاى مختلف را پوشــش مى دهد. این سایت ایتالیایى با بیان این که طبق 
توافق دو باشگاه احسان حاج صفى از پانیونیوس به المپیاکوس منتقل شده از این بازیکن به عنوان دومین 
ایرانى نام برد که در پنجره هاى زمستانى فوتبال اروپا در یک سال گذشته پیراهن قهرمان یونان را برتن 

مى کند.
 

باشــگاه ذوب آهن کــه در نقل و انتقاالت در جذب ســجاد شــهباززاده، حســن بیت ســعید و 
عیســى آل کثیر ناموفق بود، قرار اســت به ارســالن مطهرى براى رفتن به اصفهان پیشــنهاد

 دهد.
  امیر ارسالن مطهرى، مهاجم تیم فوتبال پارس جم قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد تا به سایر 

پیشنهاداتش بپردازد.
در همین راستا خبر مى رسد باشگاه ذوب آهن که در نقل و انتقاالت در جذب سجاد شهباززاده، حسن 
بیت سعید و عیسى آل کثیر ناموفق بود، قرار است به این بازیکن براى رفتن به اصفهان پیشنهاد دهد.

قلعه نویى به سبک بازى این بازیکن عالقه مند است و از مسئوالن باشگاه خواسته مقدمات آمدن او به 
ذوب آهن را فراهم کند.

شنیده مى شود تراکتورسازى و سایپا هم خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن هستند.

ارسالن در تیررس ذوب آهن

بازتاب 
انتقال 

حاج صفى 
در 

رسانه هاى 
اروپا

سپاهان و استقالل مدعى نباشند، کیفیت لیگ پایین مى آید 

  از نگاه شما امسال کدام تیم شانس 
زیادى براى قهرمانى دارد؟

من در شروع لیگ امسال هم گفتم که پرسپولیس مدعى 
اول قهرمانى است. آنها تیم باثباتى دارند و در ابتداى فصل 
هم چند بازیکن به تیم خــود اضافه کردند. پارس جنوبى 

کسى فکر هم بازى ها را خوب شروع کرد و 
نمى کرد آنها بتوانند در 

باالى جدول باشند.
  یعنى این دو تیم مدعى هستند؟

خیر, پرسپولیس به تنهایى شــانس اول قهرمانى است و 
به عقیده من قهرمان خواهد شــد. این تیم رقیبى براى 

قهرمانى ندارند.
  استقالل چطور؟

خیلى ها تصور مى کردند استقالل به خاطر بازیکنانى که 
در اختیار دارد مدعى باشد، ولى یکسرى مشکالت پیش 
آمد که باعث شــد آنها عقب بیفتند. فاصله اســتقالل با 
پرسپولیس به قدرى زیاد اســت که نمى توان گفت آنها 
قهرمان مى شوند. البته االن کسب ســهمیه آسیا براى 

تیم هاى لیگ برترى کمتر از قهرمانى نیست.
  عملکرد شفر در استقالل چطور بوده 

است؟
وقتى شفر آمد شرایط استقالل در گل نخوردن بهتر شد. 
استقالل در سه بازى گذشته هم از لحاظ گلزنى وضعیت 
بهترى پیدا کرده و در مجموع آنها رشد فنى داشته اند.

  کیفیت فنى لیگ برتر را چطور ارزیابى 
مى کنید؟

در این سال ها تراکتورســازى، سپاهان و 
استقالل همیشه جزو مدعیان قهرمانى 
بودند و ذوب آهن نیــز تا حدودى در 
جمع باالنشــینان قرار داشت. این 
سه تیم در نیم فصل اول در کورس 
قهرمانى نبودند و کارشان براى 
نیم فصل دوم هم سخت است. 
وقتى ســپاهان, استقالل و 
تراکتورسازى در کورس نباشند 
ناخودآگاه هیجان و کیفیت فنى 

لیگ پایین تر مى آید.
  چرا سپاهان در فصل جارى همچون 
دو فصل اخیر عملکرد خوبى نداشته 

است؟
من معتقدم تیمى را که مى خواهیم بسازیم نیاز به زمان 
داریم. سپاهانى ها پارسال مى خواستند انقالب کنند که 
دیدید شرایط این تیم چطور شــد. در واقع یک زلزله در 
ســپاهان به وجود آمد و این تیم نیاز به زمــان دارد تا 

ساخته شود.
  در مورد تیم ملى صحبت کنید. فکر 
مى کنید ایران در جام جهانى نتیجه 

بگیرد؟
در دوره قبلى بازى با بوسنى بسیار تعیین کننده بود که ما 
در آن شکست خوردیم. در این دوره هم بازى با مراکش 
بسیار اهمیت دارد و مى توان گفت این مهم ترین بازى ما 
محسوب مى شود. ما مى توانیم آنها را شکست بدهیم و 

برد در اولین مسابقه مهم است.
  درمورد تقابل با اسپانیا چه صحبتى 

دارید؟
ما در جام جهانى قبلى در دومین بازى با آرژانتین بازى 
کردیم و در این دوره هم دومین بازى ما برابر اســپانیا 
خواهد بود. من معتقدم ایران مى تواند جلوى اسپانیا هم 
نمایش خوبى داشته باشد و دیدید که برابر آرژانتین هم 

عملکرد خوبى از خودمان نشان دادیم. به نظر من 
ایران مى تواند در بازى آخر نیز از پرتغال امتیاز 

بگیرد.
  یعنى تو معتقدى مى توان از 

این گروه صعود کرد؟
بله، به نظر مــن ایران مى تواند 

از این گروه صعود کند. ما 
تیم ضعیفى نداریم که 

ناامید  بخواهیم 
باشیم.

مدافع پیشین تیم فوتبال سپاهان معتقد است که مسابقات لیگ برتر هیجان و کیفیت گذشته را ندارد. 
هادى عقیلى در گفتگویى با یکى از خبرگزارى ها در مورد رقابت مدعیان براى دستیابى به عنوان قهرمانى در لیگ برتر، کیفیت این رقابت ها، عملکرد وینفرد شفر در استقالل 

و ... به اظهارنظر پرداخته است که مشروح آن در زیر مى آید:

اول قهرمانى است. آنها تیم باثباتى دارند و در ابتداى فصل 
هم چند بازیکن به تیم خــود اضافه کردند. پارس جنوبى 

کسى فکر هم بازى ها را خوب شروع کرد و 
نمى کرد آنها بتوانند در 

به عقیده من قهرمان خواهد شــد.
قهرمانى ندارند.

 استقالل چطور؟
خیلى ها تصور مى کردند استقالل به
در اختیار دارد مدعى باشد، ولى یکس
آمد که باعث شــد آنها عقب بیفتند.
پرسپولیس به قدرى زیاد اســت که
قهرمان مى شوند. البته االن کسب
تیم هاى لیگ برترى کمتر از قهرمانى
عملکرد شفر در است

است؟
وقتى شفر آمد شرایط استقالل در گل
استقالل در سه بازى گذشته هم از
بهترىپیدا کرده ودر مجموع آنه
  کیفیت فنى لیگ برتر

مى کنید؟
در این سال ها تراکتور
استقالل همیشه
بودند و ذوب
جمع باالنش
سه تیم د

قهرمانى
نیم فص
وقتى
تراکتو
ناخودآگ
لیگ پایین ترم

چچرا سپاهان در فص
دو فصل اخیر عمل

رسول نویدکیا هافبک تیم سپاهان دیدار برابر پارس 
جنوبى را به دلیل سه کارته شدن از دست داد.

 تیم ســپاهان در شــرایطى برابر پدیده به پیروزى 
4 بر صفر دســت یافت که رســول نویدکیا نقش 
مهمى در این مســابقه ایفا کرد و پایه گذار حمالت 
طالیى پوشان در میانه میدان بود، اما این بازیکن با 
دریافت کارت زرد دیدار بعدى سپاهان را به دلیل سه 

اخطاره بودن از دست داد.
در مقابل پدیده میالد ســرلک به دلیل سه اخطاره 
بودن غائب بــود و با این وصف به نظر مى رســد 
بار دیگر این بازیکن در مقابل پــارس جنوبى جم 

جایگزین نویدکیا در میانه میدان شود. 

نویدکیا غایب است

شارلوا تنها مشترى اروپایى هافبک جوان استقالل 
نیست. در شرایطى که وینفرد شــفر با حضور امید 
نورافکن در تیم کاوه رضایــى موافقت نکرده گفته 
مى شــود که باشــگاه مارتیمو هم به دنبال جذب 
نورافکن است. به نوشته باشــگاه خبرنگاران،این 
باشگاه پیشنهاد 700 هزار دالرى یعنى معادل سه 
میلیارد تومان بــه امید داده اســت.اگر نورافکن و 
باشگاه مارتیمو به توافق برسند، حدود یک میلیارد و 
200 میلیون تومان به باشگاه استقالل خواهد رسید. 
موضوعى که شاید باعث شود مدیران استقالل به 
دنبال راضى کردن شفر براى موافقت با لژیونر شدن 

نورافکن باشند.

پیشنهاد 3میلیاردى 
براى نورافکن

رئیس باشــگاه اوسترشوندس ســوئد شایعه 
پیوستن مهاجم 24 ساله این تیم به آبى پوشان 

تهرانى را تکذیب کرد. 
 ، در حالى که در روزهاى اخیر بحث پیوســتن 
الحاجى گــرو، مهاجم نیجریــه اى تیم فوتبال 
اوسترشوندس به استقالل مطرح بوده، رئیس این 

باشگاه سوئدى به این شایعات پایان داد.
دنیل کیندبرگ، رئیس باشــگاه اوسترشوندس در 
واکنش به شایعات مطرح شده در مورد مهاجم این 
تیم گفــت: الحاجى گرو با ما قــرارداد دارد و جایى 
نمى رود. تماســى هم از ایران با ما گرفته نشــده 
است. در حال حاضر اســتعدادیاب هایى «گرو» را 
زیر نظر دارند، اما مربوط به کشورهاى دیگر مى شود

 نه ایران.

  پیوستن الحاجى 
گرو به استقالل 

تکذیب شد 

وصپیروز ر یى و ر ى ب ر م
فوالد اظهار داشت: بازى خوبى بود و در اکثر
تدابیر کادرفنى بازى کردیم و موفق
0بیاندازیم. در طول 90 دقیق

چند فرصت خوب گلزولى تیم ما 
شدیم.

گلزنــى عنوان تعوى در مــورد خودش و
همیشه به هر میزانبازى در اختیارم قرار داده شد و 
زحمات بچه ها بود کهرا براى تیم داشته باشم و 

مورد لقب تعویض طالیى نظرى ندارم و فقط زحمت بچ
خوبى داد که نمى شد آن را تبدیل به گل نکرد.

3مهاجم ذوب آهن ادامه داد: گرفتن3 امتیاز از گس
3تیم 3 دیدار گذشته خودش را برده بود. ما هم
بردیم و نتوانستیم به پیروزى دســت پید

بیشتر کرده بود.
عباسى در مورد نتایج نه چندان خو
باالى نیم فصل دوم گفت: طب
نیم فصل اول هم مشکالتى
داورى امتیازات زیادى ازم
تالش بیشتر در نیم
خواه

هافبک هجومى ذوب آهن از پیروزى تیمش مقابل گسترش
محمدرضا عباسى در گفتگو یى در خصوص پیروز

چاره اى جز 
گل کردن نداشتم! 

مى کند.

شــهباززاده، حســن بیت ســعید و 
ى براى رفتن به اصفهان پیشــنهاد

د را با این باشگاه فسخ کرد تا به سایر 

ت در جذب سجاد شهباززاده، حسن 
براى رفتن به اصفهان پیشنهاد دهد.

ن باشگاه خواسته مقدمات آمدن او به 

تن این بازیکن هستند.

ب آهن

جزو مدعیان قهرمانى 
ن نیــز تا حدودى در 
ـینان قرار داشت. این 
م فصلاولدر کورس
کارشان براى بودند و

 دوم هم سخت است. 
ــپاهان, استقالل و 
سازى در کورس نباشند 
 هیجان و کیفیت فنى 

آید.
ل جارى همچون 
رد خوبى نداشته 

عملکرد خوبى از خودمان نشان دادیم. به نظر من 
ایران مى تواند در بازى آخر نیز از پرتغال امتیاز 

بگیرد.
 یعنى تو معتقدى مى توان از 

این گروه صعودکرد؟
بله، به نظر مــن ایران مى تواند 

از این گروه صعود کند. ما 
تیم ضعیفى نداریم که 

ناامید  بخواهیم 
باشیم.

شه ج
 آهن
شــ
ر نیم
ى نب
صل
 سـ
ورسا
گاهه
 مى آ
فصل
لکر



ورزشورزش 05053124 سال چهاردهمدوشنبه  11 دى  ماه   1396

با بالیى که 
سر شاهین آمد 
سپاهان پدیدار شد

الهه مهرى دهنوى
مکتب شاهین اصفهان که در ادامه به سپاهان تغییر نام 
داد مملو از نام ها و انسان هاى بزرگ است که  هر کدام 
مى توانند الگوهاى خوبى براى جوانان امروز باشند. هر 
چند دیگر نامى از آنها نیســت و عالقه ما رسانه ها به 
چهره هاى جذاب و مشهور، کمتر اجازه مى دهد که به 
سراغ آنها برویم. هر چند در نصف جهان سعى کرده ایم
 پیشکســوتان و بزرگان ورزش این خطه را فراموش 
نکنیم اما قطعا تا رســیدن به ایــده آل الزم فاصله ها 
داریم. بگذریم! فرصتى پیدا شد تا دقایقى با دکتر محمود 
فالمرزیان، یکى از تاریخ سازان و بزرگان مکتب شاهین 
اصفهان  و ســپاهان گپ و گفتى داشته باشیم. مردى 
تحصیلکرده که در زمان خود از بزرگان فوتبال ایران بود 
و حاال از بازمانده هاى  مکتب شاهین است. این گفتگو 

را از دست ندهید.

اینگونه آغاز کردم
از کودکى عالقه زیادى به ورزش فوتبال داشــتم و از 
سن 13 سالگى وارد باشگاه ســپاهان یا همان شاهین 
قدیم که استاد  محمود حریرى مؤسس آن بودند شدم. 
سال اول وارد تیم جوانان شاهین شدم و بعد از یک سال 
به تیم بزرگساالن و تیم اصلى باشگاه راه پیدا کردم. در 
17 ســالگى نیز براى حضور در تیم منتخب اصفهان 
انتخاب شــدم و در طول دوران تحصیل یعنى تا سال 
1342 در این باشــگاه فعالیت مى کردم. بعد از آن براى 
ادامه تحصیل به خارج از کشــور رفتم و به همین علت 
دیگر فرصتى نبود که در خدمت دوســتان قدیم خود

 باشم.

سپاهان همان شاهین است
 سپاهان از نسل شاهین است و در حقیقت همان شاهین 
اصفهان پس از بالیى که بر سر باشگاه شاهین در سراسر 
ایران آمد به سپاهان تغییر نام داد و حیاتش را  با این نام 
ادامه داد.ســپاهان یک مجموعه مردمى، فرهنگى و 
ورزشى است. باشگاهى که داراى پایه هاى فرهنگى و 
اجتماعى در کشور است و مى تواند ضمن پیشبرد اهداف 
ورزشــى، ورزش را در خدمت سالمت جامعه نیز به کار 
گیرد. این باشــگاه از قدیم االیام محبوبیت عجیبى در 
بین مردم اصفهان داشت و با اینکه باشگاه هاى دیگر هم 
بودند و همچنان هم هستند به علت اینکه شکل گیرى 
و اصل وجود این باشگاه مردمى بود و تا سالیان سال و 
قبل از اینکه به شرکت هایى همچون سیمان سپاهان و 
فوالد مبارکه واگذار شود توسط مردم و پول مردم اداره 
مى شد، اینها باعث شــده تا محبوبیت این مجموعه در 

اصفهان همچنان برقرار باشد.

در شاهین اصول ویژه اى داشتیم
انســان بودن و رعایــت مبانــى فرهنگــى یکى از 
شاخصه هاى اصلى باشگاه شاهین و سپاهان بود. شرط 
اول هسته مرکزى تشکیل دهنده تیم شاهین این بود که 
در اول، تحصیل و درس و البته اخالق در اولویت باشد و 
در مراحل بعدى به ورزش پرداخته شود. به همین علت 
گروهى که در آن تیم گرد هم جمع شــده بودند، همه 
تحصیل کرده بودند و در آینده نیز جزو افراد پیشرو، فعال 
و موفق جامعه شدند. امکان نداشت که شاهین و موسس 
آن یعنى زنده یاد حریرى از این اصول کوتاه بیایند و در 

این راه مماشات کنند.

استاد محمود یادش بخیر!
زنده یاد استاد محمود حریرى یک انسان کامل و شریف 
بود که براى ورزش اصفهان بسیار تالش کرد و باعث 
پیشرفت آن شد. هیچ گاه ایشان را فراموش نمى کنم و 
البته این مرد با همه خدماتى که به ورزش کرد فراموش 
شدنى هم نیست. این مرد باعث به وجود آمدن و تربیت 
نسلى طالیى در ورزش ایران شد که هم تحصیلکرده 
بودند و هــم اینکــه از لحــاظ فنــى و اخالقى جزء 
بهترین هاى ایران بودنــد. محمود حریرى به گونه اى 
زندگى کرد که وقتى نام او مى آید فقط و فقط دعاى خیر 
نثار روح بزرگ و عزیزش مى شود و این خیلى مهم است 
که زندگى یک فرد سراســر خوبى باشد و همیشه با یاد 

نیک از او نام برده شود.

از قهرمانى هاى سپاهان لذت مى برم
من مسابقات را به طور کامل دنبال مى کنم. و از اینکه 
سپاهان در این دو فصل اخیر شرایط خوبى نداشت بسیار 
ناراحتم. یادم نمى رود که همیشه با قهرمانى هاى این 
تیم چقدر خوشحال مى شــدیم . البته این را هم بگویم 
که همیشه نباید از سپاهان انتظار قهرمانى داشت ولى 
انتظار مى رود که این تیم همیشه شخصیت باالنشینى 
و بزرگ خود را نشان دهد. آخرین قهرمانى این تیم در 
فصل چهاردهم را فراموش نمى کنم.در جریان شرایط 
قهرمانى سپاهان به شرط مساوى بازى همزمان در تبریز 
بودم و خوشبختانه نیز همین اتفاق افتاد و سپاهان با توجه 
به آن نظم و انضباطى که داشت توانست جام قهرمانى 
را به خود اختصاص دهد؛ البته سپاهان شایستگى این 
قهرمانى را داشت و به خوبى نیز از این شایستگى استفاده 

کرد. خیلى آن قهرمانى چســبید چون تا حدودى براى 
همه غافلگیرکننده بود.

 در زمان  آن مســابقه من در خانه بــودم و همراه بقیه 
اعضاى خانواده مسابقه سپاهان و بازى هاى همزمان 
را دنبال مى کردم. طبعًا همگى از نتیجه به دست آمده 
بسیار خوشــحال شــدیم. زیرا ما خود را جزو خانواده 
سپاهان مى دانیم و از هر اتفاق خوشایندى که براى این 

تیم بیفتد، خوشحال خواهیم شد.

ذوب آهن
ذوب آهن از قدیم االیام جزو رقباى سپاهان در فوتبال 
اصفهان بوده و این دو باشگاه رقابت خوبى با یکدیگر 
داشتند و همیشه به این باشگاه احترام مى گذاشتم. به 
نظرم دیدارهاى دو تیم تحت عنــوان داربى اصفهان 
دیدارهایى جذاب است و خوشحالم که بعد از سپاهان 
دیگر تیم شهر اصفهان هم تیمى خوب، با شخصیت و 

بزرگ است.

اولین بازى در شاهین
خاطرات من از زمان حضور در باشــگاه سپاهان بسیار 
زیاد است؛ اما شــیرین ترین خاطره من برمى گردد به 
اولین مسابقه اى که در تیم بزرگساالن شاهین حضور 
پیدا کردم؛ زیرا سن من بسیار کم بود و حتى نصف سن 
بعضى از بازیکنان داخل زمین را داشتم و اینکه توانسته 
بودم نظر بزرگ ترها و مسئولین تیم را به خود جلب کنم 
بسیار برایم لذت بخش بود. خوشبختانه در همان سال 
نیز تیم شاهین به مقام قهرمانى دست پیدا کرد. حضور 
در شاهین مملو از خاطرات شــیرین بود و روح مرحوم 

حریرى شاد باشــد که به ما کمک کرد تا این خاطرات 
را رقم بزنیم.

الگو  ؟
در زمــان بازى مــن که حدود 60 ســال پیــش بود، 
رســانه هاى عمومى از قبیل رادیو، تلویزیون و روزنامه 
به صورت کنونى نبود و من تنها چیزى که به یاد مى آورم 
این اســت که تیم رئال مادرید با دى استفانو یک الگو 
براى همه فوتبالیســت ها بود. بالطبع مــن نیز به این 
فوتبالیست عالقه مند بودم و دى استفانو به نوعى الگوى 
من بود. با توجه به اینکه رئالى بودم و هستم این الگو را 

انتخاب کردم.

آخرین حرف ها   
من از دیدن تشکیالت منســجم و حساب شده باشگاه 
سپاهان  که یکى دو بار از دفتر و کمپ آنها بازدید داشتم 
بسیار لذت مى برم و امیدوارم که این تشکیالت به سمتى 
برود که برنامه هاى فرهنگى و ورزشــى باشگاه نیز به 
ســمت خودکفایى رفته و این امر باعث پیشــگیرى از 

نوسانات مدیریتى شود.
 امیدوارم حرکت فرهنگى و ورزشى باشگاه سپاهان رو به 
پیشرفت باشد و به این وسیله بتواند به استقالل برسد و 
روز به روز رونق بیشترى پیدا کند. همچنین امیدوارم هر 
چند آرزوى سختى است ولى سپاهان و همه باشگاه ها
 به سوى احیاى فرهنگ شاهین بروند و در کنار فوتبال 
و پول به درس و اخالق هم اهمیت بدهند. هر چند شاید 
این آرزو در این زمان خیلى آرمانى باشد ولى غیر ممکن 

نیست.

دروازه بان موفــق فوتبال ایــران در لیگ ســوئد در پایان قــرارداد خود با باشــگاه اسکیلســتونا اکنون 
در تهران حاضر شــده و به همراه نارنجى پوشــان تمرینات اختصاصى خــود را دنبال

 مى کند.
علیرضا حقیقى که در نیم فصل حضور در لیگ سوئد و تیم اسکیلستونا توانست 

عملکرد قابل قبولى از خود به جا بگذارد و در جمع سه دروازه بان برتر لیگ این 
کشور قرار گرفته، با توجه به سقوط تیمش قراردادش را فسخ کرده و 

در انتظار پیشنهاد جدیدى براى آینده اش است.
او این روزها با حضور در تهران، تمرینات اختصاصى خود را در 
کنار سایپایى ها دنبال مى کند تا در پایان تعطیالت کریسمس با 

توجه به پیشنهاداتش تصمیم جدیدى اتخاذ کند.
حقیقى که توانســته در دو تورنمنت قبلى تیم ملى در جام جهانى برزیل و جام 

ملت هاى استرالیا در ترکیب اصلى شــاگردان کارلوس کى روش قرار گیرد، 
اکنون به دنبال این اســت تا با انتخابى درســت بتوانــد در تورنمنت جام 

جهانى روســیه نیز در رقابت با دیگر دروازه بانان شــانس بازى را براى 
خود افزایش دهد.

نورآبادى سپاهان  در دیدار اخیر زردپوشان نصف جهان  مهاجم 
ظاهر شد و توانست عالوه بر گلزنى و پاس درخشــانتر از همیشه 
گل، پنالتى تیمش را بگیرد.

زردهاى اصفهانى  موفق شدند جواب باخت 4-0 به پدیده در مشهد را با برد 0-4 
در نقش جهان بدهند.

ساسان انصارى مهاجم زردهاى اصفهانى در این بازى روز درخشانى 
داشت، او که در بازى قبل موفق به گلزنى شده بود، در این بازى هم 

پاس گل سوم تیمش را در دقیقه 53 به جالل على محمدى داد .
مهاجم نورابادى 10 دقیقه بعد توانست از مدافعان پدیده خطاى پنالتى 
بگیرد و خودش آن را به گل تبدیل کرد تا ششــمین گلش در لیگ را وارد 

دروازه تیم مشهدى کند.
او اما در دقیقه 70 تعویض شد و جاى خود را به رضا میرزایى داد، تعویضى که به 
مذاق انصارى خوش نیامد و اعتراضش را نشان داد، البته انصارى که حال 
در لیگ شش گله شده، براى رسیدن به کورس اقاى گلى نیاز به تمرکز 
دارد تا با زدن گل هاى دیگر به جمع مدعیان اصلى بپیوندد. بهتر 
است وى در مواقعى مانند تعویض خویشتندار باشد تا روند 
احیاى وى که در مســیرى خوبى قرار گرفته دچار 

خدشه نشود. 

 ساسان 
خویشتندار باشد

ورآبادى
شد ظاه

خویش

نصف جهان    کاپیتان هاى اول و دوم ذوب آهن نقش پر رنگى در پیروزى اخیر سبزپوشان بر گسترش فوالد 
تبریز داشتند.

حضور قاسم حدادى فر از نیمه دوم دیدار ذوب آهن مقابل گســترش فوالد منجر به بازى رو به جلو و 
هجومى این تیم شد و عمال این بازیکن نبض تیمش را به دست گرفت.

قاسم از ابتداى نیمه دوم بازى با پاســهاى مطمئن و دقیق خود باعث شد ذوب آهن عمال سوار بازى 
باشد و بتواند خودش را به حریف تبریزى دیکته کند. فشارهاى ذوب آهن و در پى آن حضور مهدى 
رجب زاده در زمین که با ارسال فوق العاده اش از روى نقطه کرنر همراه شد، باعث به نتیجه رسیدن 

حمالت سبزهاى اصفهانى شد.
ذوب آهن با وجود اینکه رجب زاده و حدادى فر پا به ســن گذاشــته اند، همچنان آنها را به عنوان 
ستاره هایى تعیین کننده در زمین دارد که حضورشــان مترادف با ارتقاى کیفیت و نتیجه گیرى این 
تیم اســت. بى دلیل نیود که ژنرال همیشــه آرزو مى کرد تا کاپیتان هایش هر چه زودتر به میادین

 بازگردند. 

کاپیتان ها ناجى ژنرال شدند

مســئوالن باشــگاه ذوب آهن در 
تالشــند تا هر چه زودتر ورزشــگاه 
فوالدشهر را آماده میزبانى از دیدارهاى 

خانگى تیمشان کنند.
تیــم فوتبال ذوب آهــن روز 10 
بهمن مــاه بایــد در مرحله 
پلى آف لیگ قهرمانان آسیا 
از آیزاول هنــد میزبانى کند  و 
از همین رو مســئوالن این 

باشگاه در صددند تا ورزشگاه فوالدشهر را آماده میزبانى 
از این مسابقه کنند.در مهرماه سال جارى بود که با توجه 
به کیفیت پایین چمن فوالدشهر تصمیم گرفته شد تا این 
ورزشگاه مورد بازسازى قرار بگیرد تا شرایط بهترى براى 
میزبانى ذوب آهن ایجاد کند.در حال حاضر زیرسازى چمن 
انجام شده و به زودى زمین فوالدشهر زیر کشت خواهد 
رفت.گفتنى است مهدى تاج در سفر اخیر خود به اصفهان 
به همراه ســعید آذرى مدیرعامل ذوب آهــن از مراحل 

پیشرفت ورزشگاه بازدید کرد. 

فوالد شهر به آسیا مى رسد

گفتگوى نصف جهان  با پیشکسوت شاهین اصفهان

انتخاب تیم جدید حقیقى به زودى

خوشــامدگویى و آرزوى موفقیــت بــراى 
ســتاره ایرانــى در تیــم رقیب جنجــال هاى 
فراوانــى بــراى آقــاى گل لیــگ یونــان

 رقم زد.مسعود شــجاعى و کریم انصارى فرد دو 
ستاره ایرانى شاغل در ســوپرلیگ یونان همواره 
به خاطر ارتبــاط صمیمانه اى که داشــتند مورد 
توجه رسانه هاى این کشــور قرار مى گرفتند. دو 
ســتاره اى که کار خود را در این کشور با پیراهن 
پانیونیوس آغــاز کردند و حاال بایــد در دو رقیب 
دیرینه و سنتى شــهر آتن مقابل هم صف آرایى 
کنند.بعد از این که مسعود شــجاعى در یکى از 
جنجالى ترین انتقاالت فوتبال یونان از پانیونیوس 
ســر از AEK در آورد کریم انصــارى فرد جزو 
اولین نفراتى بود که زیر پســت مسعود با پیراهن 
تیم جدیدش کامنت گذاشــت و براى شجاعى 
در AEK آرزوى موفقیت کــرد. کامنتى که به 
ســوژه اى جنجالى میان رســانه ها و طرفداران 
المپیاکوس تبدیل شد تا انصارى فرد با دردسرهایى

 روبرو شود.
از آن جا کــه طرفداران المپیاکــوس کرى هاى 
شــدیدى با طرفداران AEK در شهر آتن دارند 
و این دو تیم در فصــل جاى هم رقابت تنگاتنگ 
و فشــرده اى در صــدر جدول بــراى قهرمانى 
داشــتند، پیام تبریــک و آرزوى موفقیت گلزن 
اول سرخ و ســفیدهاى شــهر آتن به هموطن 
خود در اردوى رقیب چندان بــه مذاق طرفداران 
المپیاکــوس خوش نیامــد و با واکنــش هایى

روبرو شــد کــه همین موضــوع مــورد توجه 
SDNA رســانه هاى یونان از جمله ســایت

 قرار گرفت.
این سایت یونانى همچنین به پیام همبازى یونانى 
شــجاعى در پانیونیوس زیر پســت اخیر مسعود 
هم اشــاره کرد، بازیکنى که در تمرینات با ستاره 
ایرانى درگیر شد و هر دو نفر از سوى این باشگاه 
کنار گذاشته شــدند. SDNA در این خصوص 
نوشــت:« ونجیس اکونومو همان بازیکنى که با 
شجاعى درگیر شد تا زمینه اخراج آنها فراهم شود 
در پست اخیر شــجاعى در صفحه اینستاگرام در 
پیامى خطاب به مسعود نوشت که سرانجام به پایان 
رســید و برایش در 
آرزوى   AEK

موفقیت کرد.

محمود قائدرحمتى هافبک تیم سپاهان پس از 
نزدیک به یک سال دورى از میادین مقابل پدیده 

راهى میدان شد.
محمود قائدرحمتــى فصل گذشــته و در دیدار 
برگشت برابر پرسپولیس که در ورزشگاه آزادى 
برگزار شــد و با نتیجه 2 بر 1 به سود سرخپوشان 
خاتمه یافــت، در یــک برخورد دچار آســیب 
دیدگى شــد و پس از بازى مشخص شد که این 
هافبک تدافعى بــا پارگى ربــاط صلیبى روبرو

 شده است.
قائدرحمتى که مدت زیادى را به همین دلیل دور 
از میادین فوتبالى بــود، در تمرینات کم کم پا به 
توپ شــد و در دیدار اخیر برابر پدیده از دقیقه 64 
جایگزین على کریمى در میانه میدان شد تا پس 
از مدت ها بار دیگر در لیگ برتر راهى میدان شود.

بازگشت هافبک سپاهان   

خوشامدگویى دردسرساز    

دروازه بان موفــق
در تهران حاضر شــ

 مى کند.
د علیرضا حقیقى که
عملکرد قابل قبولى
کشور قرار گرفته
در انتظار پیشنه
او این روزها
کنار سایپای
توجه به پی
حقیقى ک
ملت هاى
اکنونب
جهانى
خود افز

انت

را به خود اختصاص دهد؛ البته سپاهان شایستگى این 
قهرمانى را داشت و به خوبى نیز از این شایستگى استفاده 

نیز تیم شاهین به مقام قهرمانى دست پیدا کرد. حضو
در شاهین مملو از خاطرات شــیرین بود و روح مرحوم

 پایان قــرارداد خود با باشــگاه اسکیلســتونا اکنون 
رینات اختصاصى خــود را دنبال

تیم اسکیلستونا توانست 
ازه بان برتر لیگ این 

ش را فسخ کرده و 

صاصى خود را در 
الت کریسمس با 

کند.
تیم ملى در جام جهانى برزیل و جام 

دان کارلوس کى روش قرار گیرد، 
ســت بتوانــد در تورنمنت جام 

زه بانان شــانس بازى را براى 

نصف جهان  مهاجم
ظدرخشــانتر از همیشه 
گل، پنالتى تیمش را بگیرد.

زردهاى اصفهانى  موفق شدند جواب با
در نقش جهان بدهند.

ساسان انصارى مهاجم زردهاى اصفهانى در
داشت، او که در بازى قبل موفق به گلزنى شده
3پاس گل سوم تیمش را در دقیقه 53 به جالل على
0مهاجم نورابادى 10 دقیقه بعد توانست از مدافعان پد
بگیرد و خودش آن را به گل تبدیل کرد تا ششــمین گل

دروازه تیم مشهدى کند.
0او اما در دقیقه 70 تعویض شد و جاى خود را به رضا میرزایى داد
مذاق انصارى خوش نیامد و اعتراضش را نشان داد، البته ان

در لیگ شش گله شده، براى رسیدن به کورس اقاى گلى
دارد تا با زدن گل هاى دیگر به جمع مدعیان اصلى
است وى در مواقعى مانند تعویض خویشتند
احیاى وى که در مســیرى خوبى قر

خدشه نشود. 

نوم
ظشه

خ

رش فوالد 

 به جلو و 

ر بازى 
مهدى 
سیدن 

عنوان 
ى این 
ادین

مســئوالن باشــگاه ذوب
تالشــند تا هر چه زودتر ور
فوالدشهر را آماده میزبانى از د

خانگى تیمشان کنند.
تیــم فوتبال ذوب آهــن
د بهمن مــاه بایــد
پلى آف لیگ قهرما
از آیزاول هنــد میزبان
از همین رو مســئو

فوالد د حقیقى به زودى

د و توانست عالوه بر گلزنى و پاس 

4 به پدیده در مشهد را با برد 0-4 0-4

زىروز درخشانى
ر اینبازى هم 

دى داد.
خطاى پنالتى 
 لیگ را وارد 

ضى که به 
ى که حال 
ه تمرکز 
دد. بهتر 
د تا روند 
ته دچار 

ى سپاهان  در دیدار اخیر زردپوشان 
ا گلزن ال ت ان ت د

 ساسان
شتندار باشد

در پست اخیر شــجاعى در صفحه اینستاگرام در
پیامى خطاب به مسعود نوشت که سرانجام به پایان
رســید و برایش در
آرزوى  AEK

موفقیت کرد.



0606سالمتسالمت 3124 سال چهاردهمدوشنبه  11 دى  ماه   1396

چرا جوانان بعد از ورزشچرا جوانان بعد از ورزش
 دچار  دچار سکته قلبـىسکته قلبـى
 مى شوند؟ مى شوند؟

یک متخصص قلب و عروق گفت: هر دردى که از ریشــه دندان و 
َفک شروع شده و تا ناف ادامه پیدا کند، باید جدى گرفته شود زیرا ممکن است نشانه اى از 

مشکالت قلبى باشد.
محمدحسین ماندگار بیان داشــت: متأسفانه آمار دقیقى از ســکته قلبى در جوانان موجود نیست اما با 
توجه به مراجعاتى که بیماران کم سن و سال در رابطه با ســکته هاى قلبى و انسداد عروق قلب مانند 
آنژیوپالستى و یا جراحى قلب به ما دارند، متوجه شــدیم تعداد بیماران قلبى در قشر جوان کشور رو به 

افزایش است.
وى افزود: یکسرى ریزفاکتورهاى عمده براى بروز عارضه ها و سکته هاى قلبى وجود دارد مانند دیابت، 

فشارخون، چاقى، مصرف کالرى زیاد، عدم فعالیت بدنى، استرس و زمینه ارثى. وى ادامه داد: حال 
عالوه بر این موارد، در زندگى شــهرى به علت مصرف زیاد فست فودها، غذاهایى 

پرکالرى با چربى هاى اشباع شــده و همچنین مصرف نمک زیاد و 
مصرف باالى سیگار در میان قشر کم سن و سال جامعه، سکته و مشکالت قلبى در کشور 

بسیار مشاهده مى شود.  وى متذکر شد: تأثیرات امواج موبایل را نیز نباید نادیده گرفت چراکه واى 
فاى دیگر به جزئى از ملزومات زندگى بشر تبدیل شده است و در تمامى مکان ها وجود امواج موبایل نیز 
آشکار است. این متخصص در پاسخ به این پرسش که آیا ارتباطى میان بروز مشکالت قلبى با آلودگى 

هوا وجود دارد یا خیر، گفت: بله مسلمًا وجود دارد و به ثبت علمى نیز رسیده است. 
وى افزود: افرادى که در سنین پایین بیمارى هاى انسدادى عروق قلب پیدا کرده و دچار سکته مى شوند، 
به علت آنکه در سنین جوانى شاخه هاى جانبى قلب رشــد کافى پیدا نکرده، انسداد یکى از رگ هاى 

بزرگ قلب مى تواند منجر به مرگ ناگهانى شود اما در افراد ُمِسن چون بیمارى آهسته تر پیش رفته 
است، باعث مى شود رگ ها و عروق جانبى آرام آرام رشد کرده و انسداد یک مرتبه و 

ناگهانى یک رگ بزرگ کمتر منجربه مرگ ناگهانى شود.
وى در پاســخ به این ســئوال که چرا اکثر جوانان بعد از ورزش کردن دچار حمالت قلبى 

مى شــوند، گفت: در افرادى کــه ورزش را حرفه اى دنبــال نمى کنند، ورزش ســنگین و یکباره
 مى تواند منجربه مرگ ناگهانى شــود، این موضوع در رابطه با ورزشکاران حرفه اى نیز مشاهده شده 
اســت و این چندین علت دارد. وى افزود: بیمارى هاى قلبى مانند کلفتى عضلــه زیر دریچه آئورت، 
آنومالى هاى عروق کرونر که ثابت شده اند در فعالیت هاى شــدید فرد را دچار مرگ ناگهانى مى کند، 
حال به غیر از این موارد یک عدم تعادلى بین نیاز قلب به اکســیژن و خون در حین ورزش هاى سنگین 
به وجود مى آید.وى افزود: توصیه اکید داریم بدون نرمش و گرم کردن بدن نباید ورزش کرد و عالوه 

بر آن کســانى که قصد دارند ورزش هاى ســنگین انجام دهند، باید با آمادگى قبلى و به تدریج
 باشد.

افرادى که 
ورزش را حرفه اى دنبال 

نمى کنند، ورزش سنگین و یکباره 
مى تواند منجربه مرگ ناگهانى شود، 
این موضوع در رابطه با ورزشکاران 
حرفه اى نیز مشاهده شده است و 

ااین چندین علت دارد

ل

همه مى گویند خوردن یک سیب در روز شما را از پزشک 
دور مى کند اما خوردن یک موز هم در روز شما را از پزشک 
دور مى کند. این میوه عالوه بر خوشــمزه بــودن، فواید 

سالمتى زیادى دارد مخصوصاً موزهاى سیاه شده. 

پیشگیرى از سرطان
محققان دریافته اند لکه هاى ســیاه روى موزهاى رسیده 
حاوى فاکتور نکروز تومور هســتند کــه یکى از مهمترین 
پروتئین هایى است که با رشد سلول هاى سرطانى مبارزه 
مى کند. آنها با کشتن ســلول ها، مانع از انتشار آنها در بدن 
مى شوند. موزها به عالوه حاوى سطح زیادى فیبر نیز هستند 

و هر دو به جلوگیرى و درمان سرطان کمک مى کنند.

کنترل فشار خون
پتاسیم ماده اى معدنى است که براى سالمت قلب ضرورى 
است. اما با وجود این، خیلى ها به اندازه کافى 
مصرف این ماده را در غذاهاى شان 
ندارند. موز سرشار از پتاسیم 
اســت و هر موز 
ر  د

اندازه متوسط حاوى 9 تا 10 درصد پتاسیم مورد نیاز روزانه 
است. پتاسیم موجود در موز فشار خون را تنظیم مى کند و از 

حمالت قلبى جلوگیرى مى کند.

انرژى زا
روز پر مشغله اى در پیش رو دارید؟ پس روزتان را با ورزش 
شروع کنید و یک عدد موز بخورید. موز حاوى مواد مغذى 
مهمى است که باعث تقویت ذهن و بدن مى شود. این میوه 
در بردارنده آب، کربوهیدرات و مقدار کمى پروتئین است. 
پتاسیم موجود در موز از گرفتگى عضالت در طول تمرین 

جلوگیرى مى کند.

درمان سوزش معده
اگر مشکل ســوزش معده دارید، قبل از اینکه سراغ جعبه 
داروها بروید، چرا یک راه حل خوشمزه و طبیعى را در نظر 
نمى گیرید؟ موز بهترین درمان براى سوزش معده است. 
این میوه با افزایش سطح PH محتویات معده، اسید معده 
را کاهش مى دهد و سوزش معده را درمان مى کند. وقتى 
سطح PH باال باشد، سطح اســید کاهش پیدا مى کند. 
نیترات پتاسیم موجود در موزهاى نرسیده نیز درد ناشى از 

سوزش معده را کاهش مى دهند.

کاهش افسردگى
تریپتوفان آمینو اســید موجود در موز اســت که باعث 
پاالیش ذهن و تقویت روحیه مى شود. تحقیقات نشان 
داده است که این میوه به روش تغییر تریپتوفان با ترکیب 
ویتامین هاى B هورمون شــادى سروتونین تولید مى 
کند، در نتیجه با افسردگى مبارزه مى کند و حس خوب 

در فرد ایجاد مى کند.

فواید گوارشى
موز عالوه بر ویتامین ها و مواد معدنى، حاوى مقدار 
زیادى فیبرهاى رژیمى نیز هست. فیبر براى باال 
بردن سرعت فرآیند گوارشى ضرورى است. موز 
منبع پکتین است. پکتین نوعى فیبر است که 

باعث نرم شــدن موز هنگام رسیدن آن مى 
شــود. پکتین عامل مهمى در کمک به 

سالم ماندن سیســتم گوارشى 
است.

ن ر ه ز ى ور و روز ور وى
پروتئین هایىاست که با رشد سلول هاى سرطانى مبارزه 
مى کند. آنها با کشتن ســلول ها، مانع از انتشار آنها در بدن 
مى شوند. موزها به عالوه حاوى سطح زیادى فیبر نیز هستند 

و هر دو به جلوگیرى و درمان سرطان کمک مى کنند.

کنترل فشار خون
پتاسیم ماده اى معدنى است که براى سالمت قلب ضرورى 
اندازه کافى  این، خیلى ها به است. اما با وجود
مصرف این ماده را در غذاهاى شان 
ندندارند. موزسرشار از پتاسیم

اســت و هر موز 
ر د

و ن و ى ن نو و ى ه
در بردارنده آب، کربوهیدرات و مقدار کمى پروتئین است. 
پتاسیم موجود در موز از گرفتگى عضالت در طول تمرین 

جلوگیرى مى کند.

درمان سوزش معده
اگر مشکل ســوزش معده دارید، قبل از اینکه سراغ جعبه 
داروها بروید، چرا یک راه حل خوشمزه و طبیعى را در نظر 
نمىگیرید؟ موز بهترین درمان براى سوزش معده است. 
Hاین میوه با افزایش سطح PH محتویات معده، اسید معده 
را کاهش مى دهد وسوزش معده را درمان مى کند. وقتى

Hسطح PH باال باشد، سطح اســید کاهش پیدا مى کند. 
نیترات پتاسیم موجود در موزهاى نرسیده نیز درد ناشى از

سوزش معده را کاهش مى دهند.

فواید گوارشى
موز عالوه بر ویتامین ها و مواد معدنى، حاوى مقدار
زیادى فیبرهاى رژیمى نیز هست. فیبر براى باال 
بردن سرعت فرآیند گوارشى ضرورى است. موز 
منبع پکتین است. پکتین نوعى فیبر است که 

باعث نرم شــدن موز هنگام رسیدن آن مى 
شــود. پکتین عامل مهمى در کمک به 

سالم ماندن سیســتم گوارشى 
است.

 شده بخورید!
موز موز سیاهسیاه شده بخورید!

یک متخصص پوست و مو با اشاره 
به افرادى که در پوست خود کک و 

مک دارند، گفت: از سن هفت سالگى 
این لک ها بر روى پوست ایجاد مى شود 

و معموًال افراد با پوســت روشن و استعداد 
ژنتیکى، داراى اولویت هستند.

محمد رضوانى گفت:  کک و مک لکه هاى قهوه اى 
رنگى است که به دلیل حضور افراد در نواحى باز 
و تحت تابش نور آفتاب (UV) ایجاد مى شود و از 
سن هفت سالگى این لک ها بر روى پوست ایجاد 
مى شود و معموًال افراد با پوست روشن و استعداد 

ژنتیکى داراى اولویت هستند. 
وى افزود: شــدت بروز این لک ها در پوست افراد 
با میزان تابش نور آفتاب نوســان پیدا مى کند و 
پررنگى لک ها در بهار و تابستان بیشتر مى شود و با 
شروع فصل پاییز و کم شدن نور آفتاب کمرنگ تر 

مى شود.
این متخصص پوست و مو بهترین راه جلوگیرى 

از بروز یا افزایش کک و مک را پوشــاندن پوست 
از نور دانست و گفت: براى محافظت از پوست در 

برابر نور، از کرم ضدآفتاب استفاده مى شود.
وى افزود: روش هاى مختلــف درمانى مانند لیزر 
که براى محافظت از پوست استفاده مى شود، کم 
شدن لکه ها را به دنبال دارد، ولى موضع به صورت 
قطعى درمان نمى یابد، زیرا با تابش نور به پوست 
این لک ها دوباره توسط ســلول هاى رنگدانه ساز 

بدن  ما ساخته خواهد شد. 

یک جراح چشم گفت: فشار باالى چشم یا آب سیاه معموالً بعد از 40 ســالگى رخ داده و افراد باید بعد از این سن سالى یک بار به متخصص چشم 
مراجعه کنند.

محمدرضا فرتوك زاده گفت:  کره چشــم حفره اى توخالى اســت که بیش از 90 درصد آن آب است، اجزاى مختلف چشــم مانند عدسى، شبکیه،  
اعصاب بینایى و... که براى بینایى مفید هســتند، داخل این کره پرآب زندگى و فعالیت مى کنند. وى با بیان اینکه  این آب ازیک طرف وارد کره چشم 

شــده واز طرف دیگر خارج مى شــود، افزود: مقدار ورودى و خروجى این مایع  به گونه اى تنظیم شده که فشار داخل کره 
چشم بین 10 تا 20 میلیمتر جیوه باشد و اعضاى چشم مانند عدسى و پرده چشــم و... دراین فشار زنده هستند. 

این جراح چشــم اظهارداشــت: اگربه دلیلى مجارى خروجى مایع چشم تنگ شــده و مقدار خروجى این 
مایع کاهش یابد، فشارچشــم باال مى رود. البته باال رفتن فشار چشــم به صورت مزمن و تدریجى صورت 

مى گیرد. 
وى با تأکید براینکه فشار تا 20 میلیمترجیوه  نشان دهنده سالم بودن ساختمان است، خاطرنشان کرد:  وقتى 
این میزان باالتر برود آسیب به اجزاى داخلى چشم ازجمله عصب بینایى شروع مى شود. وى افزود: در چشم 

چند میلیون تار عصبى وجود دارد که هر یک نقطه اى از فضاى بیرون را پوشش مى دهد تا بتوانیم فضاى بیرون 
را ببینیم، یعنى هر نقطه از فضاى بیرون با یک تار عصبى دیده مى شود اگر هر یک از این تارهاى عصبى تخریب 

شود محل کوچکى را نخواهیم دید.
فرتوك زاده با اشاره به اینکه کاهش دید به طور معمول از اطراف شروع مى شود،  بیان داشت: در این حالت 

فرد روبه رو را خوب مى بیند اما اطراف یعنى منتهى الیه راست و منتهى الیه چپ و باال وپایین را به تدریج 
نمى بیند اما از آنجا که  این محل ها خیلى حیاتى نیستند بیمار متوجه کاهش دید خود نمى شود.

این فوق تخصص قرنیه با بیان اینکه فشار چشم باال، تخریب اعصاب بینایى و تخریب 
میدان بینایى بیمارى آب ســیاه را رقم مى زند، بیان داشت: مهمترین علت آب سیاه  

فشار چشم باالست که معموالً  با تجویز قطره و داروهاى مختلف فشار چشم کاهش 
مى یابد. 

وى با تأکید براینکه فردى که داراى فشار چشم باالست باید تا پایان عمرقطره 
کاهنده فشار چشم را استفاده کند، خاطرنشان کرد: فشار چشم باال معموالً 
عامل ژنتیک دارد  زیرا ساختمان مجارى خروجى مایع چشم به ارث برده 

مى شود که اگر تنگ باشد باعث باالرفتن فشار چشم مى شود.
 

در چه 
سنى باید مراقب 

فشار چشم 
باشید؟

روش هاى
 کاهش لک هاى 

پوستى

آهن یک ماده معدنى اســت و وظیفه اصلى آن در بدن، 
رساندن اکســیژن موجود در هموگلوبین گلبول هاى 
قرمز خون به سراسر بدن و کمک به سلول ها در تولید 
انرژى الزم جهت انجــام فعالیت هاى روزانه اســت.

آهــن همچنین به دفع دى اکســید کربــن نیز کمک 
مى کنــد و فقر آهــن پیامدهــاى زیادى بــراى بدن

 دارد.
وقتى ذخایر آهن بــدن کم مى شــود، گلبول 
هاى قرمــز قادر نخواهنــد بود اکســیژن کافى را به 
بخش هاى مختلف بدن برسانند و بیمارى به نام آنمى( 
کم خونى ) ایجاد خواهد شــد که ناشــى از کمبود آهن

 است.
احســاس خســتگى، ضعف و پایین بودن دماى بدن، 

رنگ پریدگى پوســت و ناخن هاى دست، ریزش شدید 
مو، احساس گیجى و منگى، ســردردهاى زیاد ، التهاب 
و تورم زبان همگى از نشــانه هاى کمبــود آهن بدن 

هستند.
اگرچه منابع آهن از طریق بسیارى از غذاها در دسترس 
هستند، اما تعدادى از افراد از جمله دختران نوجوان و زنان 
در محدوده سنى 19 تا 50 سال ممکن است میزان آهن 
مورد نیاز روزانه بدن خود را تنهــا از طریق رژیم غذایى 
روزانه دریافت نکنند. مشکل کمبود آهن براى کودکان 
کم سن و زنان باردار و یا زنانى که قصد باردار شدن دارند، 
از اهمیت بیشترى برخوردار است. در این موارد، پزشک 
عالوه بر تغییر رژیم غذایى، مکمل هاى حاوى آهن را 

نیز تجویز خواهد کرد.

نــوزادان نیز بــراى رشــد مغــزى و فیزیکــى بدن 
به آهــن نیاز دارند. بــدن نوزادان براى چهار تا شــش 
ماه اول پس از تولدشــان ذخیــره آهن کافــى را دار

است.
 پزشکان اطفال معموال براى نوزادان نارس متولد شده 
و یا نوزادانى که کمبود وزن دارند و از شــیر مادر تغذیه 
مى کنند، قطره هــاى مکمل آهن تجویــز مى کنند. 
پس از شــش ماهگى که نیاز بدن نوزاد به آهن بیشتر 
مى شود و کودك به رشــد کافى براى مصرف غذاهاى 
جامد مى رســد، مى تواند بخش اعظــم آهن مورد نیاز 
بدن خــود را از منابع غذایى به دســت آورد. اکثر غذاها 
و شیرخشــکهاى مخصوص نوزادان غنى شده با آهن

 هستند. 

آگهى تجدید مزایده عمومىآگهى تجدید مزایده عمومى
شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز 5 واحد تجارى واقع در راسته بازار را جهت حمایت از مشاغل مرتبط 
با صنایع دستى، گیاهان دارویى، سوغات و مشاغل قدیمى نطنز و همچنین مشاغلى که مورد تأیید اداره میراث فرهنگى و شوراى اسالمى شهر 
باشد در قالب توافقنامه با متقاضیان و با شرط مرمت توسط متقاضى و با نظارت شــهردارى و میراث فرهنگى از طریق مزایده عمومى به صورت 

اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 96/10/28 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 031-54222119

على پیراینده- شهردار نطنز على پیراینده- شهردار نطنز 

نوبت اولنوبت اول

بالیى نهفته در فقر آهن
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بر اساس آخرین آمار ستاد مردمى رســیدگى به امور دیه کشور، استان 
خراســان رضوى با میزبانى از 860 محکوم ناتــوان از پرداخت دیه و

 بدهى هاى مالى در صدر آمار زندانیان جرائم غیر عمد و استان سمنان 
هم با 99 بدهکار مالى در زمره کمترین هاى جدول زندانیان جرائم غیر 
عمد قرار دارند. داستان این زندانیان شنیدنى اما اندوه آور است.آنها در 
انتظار دست هایى هستند که بتوانند قفل هاى زندان را به رویشان باز و 
دریچه اى جدید به زندگى آنها بگشایند. دو ماجراى زیر با نقش آفرینى 
همین زندانیان در استان هاى خراســان رضوى و سمنان، گوشه اى از 

نامالیمات زندگى را بیان مى کند.

کله  پزى که به زندان رفت
یک کله  پز به دلیل عدم رعایــت اصول ایمنى در مغــازه که منجر به 
سوختگى شاگردش شده بود و به علت ناتوانى در پرداخت دیه، از هفتم 

آبان ماه سال جارى در زندان به سر مى برد.
این  مرد 59 ساله، متأهل و داراى دو فرزند دختر و دو فرزند پسر بوده و 
مغازه کله پزى داشته است. شاگرد این کله پزى در حین نظافت مغازه و 
استفاده از بنزین براى پاك کردن کف مغازه در فضاى محصور و مسدود 
و باز کردن شیر آب گرم دچار حریق شده که موجب سوختگى وحشتناك 

وى مى شود.
صاحب مغازه کله پزى از هفتم آبان ماه سال جارى به اتهام بى مباالتى 

و عدم رعایت نــکات ایمنى که منجر به ایــراد صدمه بدنى غیرعمدى 
شاگردش شد و به دلیل ناتوانى در پرداخت دیه به مبلغ 75 میلیون تومان 

در زندان میامى سمنان به سر مى برد.
حادثه دیده 17 سال دارد و با توجه به اینکه وى به دستور کارفرما(صاحب 
مغازه) به کار گمارده مى شده و مزد دریافت مى کرده، رابطه کارگرى و 
کارفرمایى بین طرفین محرز است. کار این نوجوان پاك کردن رنگ هاى 
کف مغازه پس از نقاشى سقف بوده که به گفته کارفرما، از بنزین براى 
پاك کردن رنگ ها استفاده شــده و تجمع بخار بنزین در این قسمت و 

جرقه یکى از وسایل موجب انفجار شده است.
عدم رعایت اصول ایمنى علت اصلى وقوع حادثه بوده است که به استناد 
قانون کار رعایت اصول ایمنى و همچنین نظارت بر اجراى اصول ایمنى 

توسط کارگران بر عهده کارفرماست.
همچنین عدم توجه کارگــر حادثه دیده هنگام کار و اقــدام ناایمن وى 
در اســتفاده از بنزین در این محیط از عوامل مؤثر در حادثه محســوب 
مى شود و به همین دلیل هیئت کارشناسان کارفرما را به میزان 80 درصد 
و کارگر را به میزان 20 درصد در وقوع این حادثه مقصر تشــخیص داده 

است.

ُکشتى پاى جوان مشهدى را به زندان کشید
اجراى نامناســب فن کشــتى در جریان شــوخى یک جوان با یکى از 

بستگانش، باعث قطع نخاع و فلج دائم او شد. این جوان تا زمان پرداخت 
دیه، باید در زندان بماند.

«بهنــام» جــوان 25 ســاله مشــهدى به دنبــال اجــراى یک فن 
در کشــتى دوســتانه با یکى از اقوام خود، ضمن فلج کــردن حریف 
خــودش با یــک بدهى ســنگین بابــت دیه ایــن روزهــا در حبس 

به سرمى برد.
طبق نظر کارشناسان رسمى دادگسترى استان و با عنایت به اظهارات 
شهود فعل غلط اجرا کننده فن در مکان نامناسب با وارد شدن ضربه به 
مهره گردن و پشت مصدوم و ایجاد شــوك نخاعى این جوان به طور 
دائمى از کمر به پایین فلج شده و از سال گذشته و پس از دو سال از وقوع 
ماجرا براى موضوع درمان و مراقبت مجبور به طرح شــکایت از مسبب 
واقعه مى شــود تا قدرى نگهدارى از فردى که تنهــا زندگى نباتى دارد 
براى خانواده اش آسان تر شود. خانواده اى که آنها نیز مانند بهنام اوضاع 

معیشتى مناسبى ندارند.
با نظر قاضى و ضمــن لحاظ درصد تقصیر مقصر حادثــه در وهله اول 
به یک دیه چهار میلیارد و 628 ریالى محکوم مى شــود و بابت همین 
مبلغ سنگین هم علیرغم پادرمیانى ریش ســفیدان فامیل ولى خانواده 
شخص آسیب دیده تنها حاضر مى شــوند از سه میلیارد ریال این بدهى 
گذشــت کنند و مابقى را نیاز اساســى براى موضوعات پزشکى مطرح

 مى کنند.

ماجراى ماجراى 22 زندانى که توانایى پرداخت دیه ندارند زندانى که توانایى پرداخت دیه ندارند

کله پز و کشتى گیرى که نباید پشت میله ها باشندکله پز و کشتى گیرى که نباید پشت میله ها باشند

رئیس کالنترى 109 بهارســتان تهران از شناسایى و 
دستگیرى سارقان مغازه هاى الله زار خبر داد و گفت: 
در مخفیگاه متهمان مقدار فراوانى از اموال مســروقه 

مالباختگان کشف شد.
سرهنگ کیومرث حسنوند با بیان این مطلب گفت: در 
پى شکایت تعدادى از مغازه داران خیابان الله زار مبنى 
بر ســرقت اموال داخل مغازه شان دستگیرى سارق یا 
سارقان در دســتور کار تیم تجسس این کالنترى قرار 
گرفت. وى با اشاره به تحقیقات میدانى و فنى پلیسى 
در خصوص سرقت هاى انجام شــده، افزود: در پایش 
اطالعاتى مشخص شد که سرقت ها توسط دو سارق 

انجام یافته است.
این مقام مســئول ادامه داد: با تحقیقات نامحسوس 
و افزایش گشــت هاى انتظامى در خیابــان الله زار و 
خیابان هــاى اطراف آن، ضمن کاهش ســطح وقوع 
سرقت، مشخص شد که ســارقان در منزل مجردى 
مخروبه اى در همان حوالى مخفى شــده اند و پس از 

سرقت، اموال مغازه ها را به این محل منتقل مى کنند.
 سرهنگ حسنوند بیان داشت: با هماهنگى مقام قضائى، 
تیم عملیات کالنترى براى دستگیرى سارقان و بازرسى 
از مخفیگاه آنان اعزام شدند که مأموران پلیس، ضمن 
دستگیرى دو ســارق در مخفیگاهشان تعدادى اموال 
مسروقه از قبیل 24 عدد قیچى باغبانى، 30 بسته 20 
تایى سرپیچ المپ، 30 بســته 20 تایى سرپیچ دوتایى 
المپ دو شاخه، 45 بسته واشــر پالستیکى، تعداد 12 
بسته شلنگ قلیان، تعداد پنج بسته پله متحرك تعداد 14 

جفت جوراب کشف شد.
رئیس کالنترى 109 بهارستان اظهار داشت: متهمان 
به همراه اموال مکشــوفه به کالنترى منتقل شدند و 
ضمن انجام بازجویى، تحقیقات مقدماتى تکمیل شد 
و هر دو سارق براى سیر مراحل قانونى تحویل مرجع 

قضائى شدند.

 جوانى که هشــت ســگ آپارتمانى و چهار گربه را 
ازکلینیک هاى حیوانات در مشهد سرقت کرده بود 

دستگیر شد.
سرهنگ محمد بوستانى، رئیس پلیس مشهد با تأیید 
خبر فوق گفت: مأموران کالنترى 7تیر مشــهد این 
جوان 32ساله را شناسایى و دستگیر کردند. متهم به 
سرقت چهار گربه و هشــت سگ آپارتمانى و باکس 
حیوانات به ارزش 17میلیون تومــان اعتراف کرده 

است. تحقیقات از این فرد ادامه دارد.

طعمه اى به نام 
سرپیچ و شلنگ قلیان! 2 زورگیر جوان در اسالمشهر در عملیات پلیسى 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس اسالمشــهر گفت: در پى تماس 
یکى از شــهروندان بــا مرکــز فوریت هاى 
پلیسى110 مبنى بر زورگیرى افرادى ناشناس 
در شهرك چهاردانگه که با تهدید چاقو، تلفن 
همراه و مقدارى وجوه نقد شــاکى را به سرقت 
بردند و متوارى شــدند، بالفاصلــه اکیپى از 

مأموران گشت سریعاً به محل اعزام شدند. 
سرهنگ ابراهیم حسن آبادى افزود: مأموران با 
انجام اقدامات اطالعاتى و تخصصى مشخصات 
ســارقان را به دســت آورده و پس از هماهنگى قضائى متهمان را در عملیاتى غافلگیرانه در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند. فرمانده انتظامى شهرســتان اسالمشهر ادامه داد: متهمان در 
بازجویى هاى تخصصى پلیس جرم خود را قبول داشته و در ادامه به 13 سرقت و زورگیرى در 

شهرستان اسالمشهر اعتراف کردند.
گفتنى است متهمان پس از تشکیل پرونده، براى ســیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى 

شدند.

زورگیران خشن در چنگال قانون گرفتار شدند

روشن کردن پیک نیک در خودرو و انتشار گاز 
منواکسید کربن، راننده 57 ساله خاور را به خواب 

ابدى فرستاد.
رئیس پلیس مهدیشهر اســتان سمنان اظهار 
داشت: روز شــنبه در پى تماس فردى با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 شهرستان و گزارشى 
مبنى بر مرگ مشکوك یک نفر داخل خودرو، 
مأموران براى بررســى به محل حادثه در بلوار 

کارگر اعزام شدند.
ســرهنگ ابوطالب حســینى ادامــه داد: در 
بررسى هاى بعدى مشخص شد مرد 57 ساله اى 
که براى فروش علوفه از کرمانشاه به مهدیشهر آمده بود هنگام استراحت در داخل خودروى 
خاور به علت روشــن کردن پیک نیک و انتشار منواکســید کربن، دچار گاز گرفتگى شده و 
جان خود را از دست داده است. وى خاطر نشــان کرد: با حضور پزشکى قانونى و تأیید مرگ 
این راننده، جســد به سردخانه منتقل شــد و تحقیقات پلیس در این خصوص همچنان ادامه

 دارد.

خواب ابدى راننده 57 ساله خاور 

رئیــس کالنتــرى 146 حکیمیه، با اشــاره به 
دستگیرى یک سارق منزل در شرق تهران، گفت: 
این ســارق در بازجویى هاى انجام شده به چهار 
فقره سرقت از منازل شهروندان در این محدوده 
اعتراف کرد. سرهنگ على دیانى اظهار داشت: 
نیمه شب جمعه مأموران گشــت انتظامى این 
کالنترى در حال گشــتزنى در حوزه استحفاظى 
خود بودند که یک سارق را در حال تخریب در یک 
خانه به وسیله دیلم مشــاهده کردند و بالفاصله 
براى دستگیرى وى وارد عمل شدند. وى افزود: 
سارق که متوجه حضور مأموران شده بود، سعى 
کرد با دیلمى که در دست داشت به مأموران حمله کند، اما سرعت عمل مأموران وى را ناکام گذاشته 
و این متهم پس از زمینگیر شدن بازداشت شد. رئیس کالنترى 146 حکیمیه، عنوان داشت: متهم 
به کالنترى منتقل شد و تحت بازجویى هاى انجام شده به جرائم خود مبنى بر سرقت از منازل خالى 
از سکنه اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده براى تحقیقات بیشتر به پایگاه چهارم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ منتقل شد. گفتنى است، در بازرسى از خودروى این متهم تعدادى تجهیزات سرقت، از 

جمله دیلم، اره آهن بر، پیچ گوشتى و همچنین تعدادى لوازم مسروقه منزل نیز کشف شد.

حمله به پلیس با دیلم

فرمانده انتظامى استان ایالم گفت: کالهبردار ده میلیارد 
ریالى در ایالم دستگیر شد.

سردار نورعلى یارى اظهار داشــت: برابر اعالم اداره 
مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى اســتان و در 
پى وصول چندین فقره مرجوعــه قضائى تحت عنوان 
کالهبردارى و مراجعه تعدادى از شــهروندان به این 
اداره موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
قرار گرفت. وى افزود: مأموران پلیس آگاهى اســتان 
با اشــرافیت کامل و اقدامات فنى و اطالعاتى متهم را 

شناسایى کردند.
ســردار یارى تصریح کرد: متهم در یک عملیات موفق 
پلیسى دستگیر شد و به ده فقره کالهبردارى به ارزش ده 

میلیارد ریال اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى اســتان ایالم گفت: متهم که به بهانه 
سرمایه گذارى تأسیس شرکت، خرید و فروش سهام 
و کاال از مردم کالهبردارى مى کرد دستگیر و با تشکیل 
پرونده به مراجع قضائى معرفى و ازآنجا نیز روانه زندان 

شد. 

6 مرد که در تابستان امســال در حالى که صورت خود 
را پوشــانده بودند اقدام به سرقت چندین رأس گوسفند  
در سمنان کرده بودند، پس از ماه ها، طى چند عملیات 
جداگانه توســط مأموران پلیس آگاهى سمنان دستگیر 

شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان سمنان در این باره گفت: در 
پى سرقت210 رأس احشام به ارزش 900 میلیون ریال 
از یک دامدارى در حوالى شهرستان سمنان در مردادماه 
ســال جارى، مأموران عملیات ویژه پلیــس آگاهى با 

اقدامات کارآگاهى و فنى تحقیقات در این خصوص را در 
دستور کار خود قرار دادند. 

سرهنگ حداد افزود: شش نفر سارق با چندین خودروى 
ســبک و ســنگین در نیمه هاى شــب17 مرداد ماه با 
چهره هاى پوشــیده وارد دامدارى شده و پس از ضرب 
وشــتم چوپان و بستن دســت و پاى وى، 210 رأس از 
گوسفندان را سرقت کردند و بالفاصله از مسیرهاى متعدد 

از استان خارج شدند. 
این مقام انتظامى اضافه کرد: مأموران پلیس آگاهى پس 

از جمع آورى اطالعات و پس از چندین ماه تالش موفق 
به شناسایى هویت این شش ســارق شدند، سارقان که 
برخى از آنان از اتباع بیگانه بوده اند و در شهرستان هاى 
تهران و اطراف آن و همچنین اســتان خراسان رضوى 
ســاکن بوده اند، طى چندین عملیات جداگانه توســط 

مأموران پلیس آگاهى سمنان دستگیر شدند. 
حداد در پایان گفت: در تحقیقات به عمل آمده سارقان به 
این سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت 

رسیدگى بعدى تحویل مراجع قضائى شدند.

رئیس کالنترى 160 خزانه با اشاره به انهدام باند سارقان 
خودرو در خرانه تهران، گفت: در این رابطه ســه متهم 
دستگیر و دو دستگاه خودروى پراید در مخفیگاهشان 

کشف شد.
سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشــت: در پى شکایت 
تعــدادى از شــهروندان و نیــز اطــالع از اینکه چند 
نفر با همــکارى یکدیگر ضمن تشــکیل باندى اقدام 
به ســرقت خودروهاى ســوارى از محلــه خزانه مى 
کنند، دستگیرى ســارقان و شناســایى آنان در دستور 
کار مأمــوران این کالنترى قرار گرفــت. وى افزود: در

 پایش هاى اطالعاتى مشخص شد که سه نفر با همدستى 
به صورت باندى عمل کرده و خودروهاى سوارى را پس از 
سرقت به مخفیگاهشان در همین حوالى منتقل مى کنند 

و متعاقب آن مخفیگاهشان شناسایى شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه مأموران در چندین مرحله 
مراقبت هاى ویژه اى را از مخفیگاه سارقان و تردد آنها 

انجام دادند، ادامه داد: نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار 
مقام قضائى قرار گرفت و دســتور دستگیرى متهمان و 
بازرسى از مخفیگاهشان اخذ شــد. وى  افزود: مأموران 
موفق شــدند در یک عملیات ضربتى هر سه سارق را 
در مخفیگاهشان دستگیر و دو خودروى پراید مسروقه 

کشف کنند.
ســرهنگ ایدون با اشــاره به انتقال متهمان به همراه 
خودروهاى مســروقه به کالنترى گفــت: متهمان در 
بازجویى صورت گرفتــه به بزه انتســابى اعتراف و به 
دوفقره سرقت دیگر نیز اقرار کردند و بدین ترتیب پرونده 
متشکله، وارد مرحله بعدى شد. وى خاطر نشان کرد: با 
شناسایى مالباختگان دو دستگاه خودروى سوارى و اخذ 
اظهارات آن، بزهکارى متهمان محرز و ســارقان براى 
سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى و براى تحقیقات 
دقیق تــر تحویل پایگاه هفتم پلیــس آگاهى پایتخت 

شدند.

تصادف خودروى حامل اتبــاع افغان در کرمان یک 
کشته و شش مجروح برجاى گذاشت. 

به گزارش ســاعت 6 و49دقیقه صبح روز یک شنبه 
تصادف یک دستگاه پژو 405 در زهکلوت به اورژانس 
جیرفت اعالم شد. بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس به 

محل حادثه در رودبار جنوب اعزام شدند. 
در بررســى هاى اولیه مشخص شــد خودروى پژو 

حامل 11 سرنشین از اتباع افغان در حال انتقال آنها به 
صورت غیر قانونى بوده است که بر اثر برخورد با مانع 

در جاده، دچار حادثه شده است. 
در این حادثه هفت نفر مجروح شدند که یکى از آنها به 
علت شدت جراحت جان خود را از دست داد. همچنین 
شش مجروح دیگر به بیمارستان 12 فروردین کهنوج 

منتقل شدند.

دستگیرى کالهبردار میلیاردى

نقابداران در دام پلیس افتادند

باند سارقان خودرو منهدم شد 

تصادف مرگبار خودروى قاچاقچیان انسان

قاضى شهریارى درباره خودکشى یک سرباز 
در کالنترى گفت: به گفته همکاران و براساس 
شواهد موجود این ســرباز به افسردگى شدید 

مبتال بوده است.
ساعت 21و30دقیقه جمعه  شــب، مأموران 
کالنترى 157 مسعودیه یک مورد خودکشى را 
به بازپرس کشیک قتل تهران خبر دادند؛ سرباز 
کالنترى که از مرخصى برگشته بود، با استفاده 
از اسلحه خدمت به زندگى خود پایان داد. این 
سرباز 21 ساله بوده و حدود یک ماه قبل پس 
از پشت سرگذاشتن دوره آموزشى به کالنترى 

مسعودیه آمده بود.
قاضى شــهریارى درباره جزئیات این حادثه 
گفت: مأموران کالنترى 157 مسعودیه یک 
مورد خودکشــى را به بازپرس کشیک قتل 
تهران خبر دادند. پس از حضور بازپرس ویژه 
قتل و بررسى اطالعات مشخص شد این فرد 
مشکالت روحى، روانى و خانوادگى شدیدى 

داشته است. 
وى با بیان اینکه دوســتان این سرباز مدعى 
بودند او از افسردگى بسیار شدید رنج مى برده، 
تصریح کرد: تحقیقات بیشتر درباره پرونده و 
بررسى انگیزه خودکشــى به دستور بازپرس 

پرونده ادامه داد.

خودکشى
 سرباز افسرده 

سارقان مغازه هاى الله زار در دام افتادند

سگ وگربه 
مى دزدید!
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اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى و تقواى الهى ســفارش 
مى کنم که بر شما جامه ها پوشانید و وسایل زندگى شما را فراهم 
کرد. اگر راهى براى زندگى جاودانه وجود  داشت یا از مرگ 
گریزى بود، حتمًا ســلیمان بــن داود (ع) چنیــن مى کرد او که 
خداوند، حکومت بر جن و انس را همراه با نبوت و مقام بلند قرب 

موال على (ع)و منزلت، در اختیارش قرار داد.

آگهى مزایده مرحله دوم نوبت دومنوبت دوم

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى72 مترمربع15
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى71 مترمربع16
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى70 مترمربع17

بر بلوار معلم و فشار قوىعادىتجارى83 مترمربع164

مشخصات پالك هاى مورد مزایده:

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اســالمى در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین با 
کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/10/20 
به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/10/21 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم چاپ اولچاپ اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

توجه توجه 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل به شرح ذیل را از طریق حراج 
حضورى به فروش رساند:

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
1) تعداد 1200 دستگاه موتورسیکلت اوراقى

2) کاال و آهن آالت مستعمل
3) یک دستگاه سوارى سمند مدل 1391- قابل شماره گذارى

توضیح: گلویى موتورسیکلت ها برش و انجین شکاف داده شده، سپس تحویل خریدار مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
اصفهان: جاده فرودگاه، بعد از حصه، سمت چپ، جنب تاالر قصر شرق، پارکینگ غدیر (900 دستگاه 

موتورسیکلت)
اصفهان: جاده فرودگاه، بعد از حصه، سمت چپ، جنب تاالر قصر شرق، پارکینگ شاهد (300 دستگاه 

موتورسیکلت) 
اصفهان: خیابان حکیم نظامى، خیابان حسین آباد، پالك 40، ساختمان ادارى (یک دستگاه سمند)

خمینى شهر: خیابان امیرکبیر، کوچه 36، کارخانه موزاییک سازى (کاال و آهن آالت مستعمل)

زمان بازدید: سه شنبه مورخ 96/10/12 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16
زمان حراج:  چهارشنبه مورخ 96/10/13 ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج:  اصفهان، سه راه سیمین، بلوار کشاورز، مقابل رستوران بیستون 
(جنب درمانگاه آتیه) کوى شهید وحیدا، کانون فرهنگى تربیتى امام خمینى (ره) 

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

حراج حضورى

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شماره 38 مورخه 96/06/20 شوراى اسالمى شهر طى تشریفات 
مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین شماره 2 از تفکیکى منوچهر 
صالحیان واقع در بلوار امام رضا (ع) به مســاحت 200 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص 
حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد 

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

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

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

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى چاپ اولچاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهمناقصه

عملیات تکمیلى ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضالب مبارکه 96-4-281
(دومرحله اى)

جارى (مجتمع 
25/399/969/8351/270/000/000فوالد مبارکه)

اجراى عملیات باقیمانده شبکه فاضالب شهر بوئین و میاندشت و 96-4-282
محله ششجوان (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد 
12/855/703/942643/000/000خزانه اسالمى)

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مزایده عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/10/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/10/24

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/10/11 

آگهى تجدید مناقصه

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى 

شهردارى جوشــقان قالى به استناد مصوبه شــماره 10 مورخ 
1396/08/21 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد انجام امور خدمات 
شــهرى و نگهدارى فضاى ســبز و رفت و روب معابر را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات 
از تاریخ 1396/10/10 لغایت 1396/10/16 به امور مالى شهردارى 

مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03155662322
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احداث هتل در اصفهان 
رایگان است

معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان گفت: 
ساخت هتل رایگان است، اما باید براى دریافت ستاره 
در هتل ها، به فضاهاى کاربردى آنها مثل کافى شاپ 

و تاالر توجه شود.
جمال الدیـن صمصام شـریعت اظهارداشـت: براى 
صدور پروانه سـاخت هتـل، هزینه اى بـراى تراکم 
دریافـت نمى شـود، بنابرایـن سـاخت هتـل رایگان

 است.
وى عنـوان کـرد: بـراى احیـاى خانه هـاى تاریخى 
نیـز تسـهیالتى ارائـه مى شـود، البته ممکن اسـت 
برخـى از خانه هـا واجـد ارزش معمـارى باشـند که 
تفـاوت آنها بـا خانه هـاى تاریخى مشـخص نشـده

 است.
 صمصام شریعت خاطرنشـان کرد: خانه هاى ستاره 
دار که در مناطق یک، 3 و 5 مشـخص شـدند، بسیار 
زیاد هسـتند که باید از نظر تاریخـى و معمارى مورد 

تفکیک قرار گیرند.

پخت20ُتن هلیم نذرى در 
سفید شهر 

به مناسبت آغاز فصل سـرما، مردم سفید شهر 20تن 
هلیم نذرى پخت و توزیع کردند.

مسئول برگزارى آیین هاى سـنتى سفید شهر گفت: 
پخت هلیم از سنت هاى 60ساله مردم سفید شهر در 

آغاز فصل زمستان است.
احسان قوامى اظهار داشـت: پخت این هلیم با هدف 
رفع گرفتارى و بال و گرفتن حاجات مردم، با مشارکت 

بیش از هزار نفر از مردم سفیدشهر انجام مى شود.
هلیـم  ایـن  طبـخ  بـراى  داشـت:  بیـان  وى 
سـنتى،700کیلوگرم گوشـت، هزار کیلوگـرم گندم، 
150کیلوگرم نخود و 300کیلوگرم پیاز استفاده شده 
است. وى ادامه داد: براى پخت هلیم نذرى سفیدشهر 
درحدود 350میلیون هزینه شـده است و هلیم پخته 
شده بین 20هزار تن از مردم شهرسـتان هاى آران و 
بیدگل و کاشان و حتى برخى مناطق استان هاى قم 

و تهران توزیع شد.

آتش زدن پسماندهاى 
کشاورزى جرم است

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه با 
اشاره به پایان برداشت محصوالت کشاورزى گفت: 
سوزاندن کاه و کلش توسط کشـاورزان جرم است و 

خسارت زیادى را به همراه دارد.
مهران شنتیایى با بیان اینکه آتش زدن پسماندهاى 
کشـاورزى کارى بدون فایده است و خسارت  زیادى 
به همراه دارد، اظهار داشـت: برگرداندن کاه و ُکلَش 
به زمین از طریق شخم و شیار، نه تنها موجب تأمین 
بخشى از نیاز غذایى محصول مى شـود، بلکه با این 
روش نیاز به مصرف کودهاى شیمیایى در سال زراعى 

آینده نیز کاهش مى یابد.  
وى هشدار داد: سوزاندن کاه و کلش در شالیزارهاى 
برنج و مزارع گندم ممکن اسـت، بـا وزش باد باغ ها، 
درختـان و مراتـع حاشـیه مـزارع را نیز دچـار حریق 

کند.

برگزارى نخستین 
جشنواره تئاتر روح ا...

مدیـر مؤسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینـى(ره) 
در اصفهـان از برگـزارى نخسـتین جشـنواره تئاتـر 
... در اصفهـان خبـر و نمایشنامه نویسـى روح ا

 داد.
حجـت االسـالم  والمسـلمین عبـاس کمسـارى با 
بیـان اینکـه برگـزارى نخسـتین جشـنواره تئاتـر 
و نمایشنامه نویسـى روح ا... سـومین جشـنواره اى 
است که به همت مؤسسه نشـر آثار امام خمینى(ره) 
برگـزار مى شـود، افـزود: در سـال جـارى همچنین 
پانزدهمین جشنواره شـعر بهمن نیز برگزار مى شود 
و اختتامیـه آن مصادف بـا میالد حضـرت زهرا(س) 
و تولـد امـام خمینـى(ره) در اسـفندماه خواهـد

 بود.

خبر

معاون ســرمایه گذارى و امور طرح هاى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
موقعیت هاى جغرافیایى زمین هاى مشخص شده شهردارى 
اصفهان براى هتل سازى مناسب نیست و بعضًا در مناطق 

دورافتاده است.
حمید امینى اظهارداشت: اصفهان ظرفیت این را دارد که 

مقصد توریست شهرى و مقصد توریست مناسبتى باشد.
وى افزود: با وجود آنکه شهر اصفهان داراى ظرفیت هاى 
تاریخى خوبى اســت، اما در هر صورت محدود است و ما 
براى پر کردن وقت توریست ها باید امکانات دیگر تفریحى 

و گردشگرى نیز داشته باشیم.

معاون ســرمایه گذارى و امور طرح هاى اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان گفت: بسیارى از هتل هاى شهر 
اصفهان فرسوده شده اند و براى پذیرایى از توریست هاى 
مناســبتى و کنفرانســى نیازمند هتل هاى پیشرفته ترى 

هستیم.
وى با اشاره به زمینه هاى سرمایه گذارى براى هتل سازى در 
شهر اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت زمین در شهر اصفهان 
بسیار گران و براى سرمایه گذارى در ساخت هتل مقرون به 
صرفه نیست؛ همچنین موقعیت هاى جغرافیایى زمین هاى 
مشخص شده شهردارى اصفهان براى هتل سازى مناسب 

نیست و بعضاً در مناطق دورافتاده است.

شــهردار اصفهان با اشــاره به نقش و جایگاه شوراها و 
مدیریت شهرى در کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت 
شوراها در کشــور و همچنین توجه به جایگاه مدیریت 
شــهرى از طریق طرح ها و لوایح تأکیــد کرد و گفت: 
شورایعالى اســتان ها با تنظیم الیحه اى به فکر بودجه 

شهردارى ها باشد.
قدرت ا... نوروزى گفت: با وجود اینکه قانون شــوراها 
تا زمــان اجرا 11 بار اصالح شــد، اما به تدریج شــاهد 
تضعیف این نهاد مردمى هستیم، همچنان که هر سال از 
صالحیت دیوان عدالت ادارى که ساختار خوبى در قانون 

اساسى دارد، کاسته مى شود.

وى بر استفاده از ظرفیت شــوراها در کشور و همچنین 
توجه به جایگاه مدیریت شهرى از طریق طرح ها و لوایح 
تأکیدکرد و ادامه داد: ســهم تراکم در تأمین درآمدهاى 
شــهرى 50 درصد اســت، در حالى که در کشورهاى 
پیشرفته این سهم تنها 3 درصد و در کشورهاى درحال 

توسعه 5 درصد است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه عوارض محلى در کشور20 
درصد است، اما این رقم در کشــورهاى در حال توسعه 
به 35 درصد مى رســد، گفت: کمک هاى بالعوض نیز 
در شــهرهاى ایران تنها 6 درصد اســت اما این عدد در 

کشورهاى در حال توسعه به 17 درصد مى رسد.

شورایعالى استان ها به فکر 
بودجه شهردارى ها باشد

زمین هایى که براى 
هتل سازى مناسب نیست

ورودى خانه تاریخى طباطبایى در شهر کاشان با قدمتى به 
اندازه یک قرن را با بنر مسدود کرده اند. روى بنر نوشته شده، 
بنا براى مرمت به مدت دو مــاه تعطیل و از بازدیدکنندگان 
عذرخواهى شده است. براى باورپذیرتر بودن این بنر، چند 
کیسه، مقدارى سیمان و چند آجر هم جلوى در قرار داده اند. 
مصالحى که هیچ ســنخیتى با مرمت سر در این بنا ندارد و 
اقدامى نمایشى است تا پشت در بسته خانه طباطبایى ها، 

گروه فیلمبردارى این خانه تاریخى را غصب کرده و بى سر و 
صدا به کار خود ادامه دهد.

بالیى که سر عروس خانه هاى تاریخى آورده اند
 گروه فیلمبردارى آزادانه در عمارت تاریخى طباطبایى ها
 ساکن شــده اســت. بند رخت را بر تن این بناى ارزشمند 
آویزان کرده و تجهیزات فیلمبردارى را در هر بخشــى که 

دستشان رســیده، نصب کرده اند. تجهیزات سنگینى که 
مشخص است بدون رعایت هر گونه اصولى نصب شده.

 نصب تجهیزات نور روى تزیینات معمارى 
خانه طباطبایى ها

یکى از راهنمایان محلى شهر کاشــان مى گوید: از مدتى 
پیش وقتى با گردشگران به خانه طباطبایى مى رفتیم بارها 

به ما تذکر داده مى شــد که سکوت کنیم زیرا فیلمبردارى 
در حال انجام اســت. تا اینکه باالخره بنا را به بهانه مرمت 

تعطیل کردند.
حاال این خانه محل فیلمبردارى سریال «بانوى عمارت» 
اســت و در حالى بازیگران این ســریال تصاویر آن را در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر کرده اند که بنر جلوى در هنوز 
خبر از مرمت مى دهد. اطالعات تأیید نشده حکایت از این 
دارد که این بنا با اجاره روزانه دو میلیــون تومان به گروه 
فیلمبردارى اجاره داده شــده و مرمت تنها بهانه اى براى 

تعطیلى بوده است.

صحنه ســازى، راهکار تازه اجاره دادن 
بناهاى تاریخى

 معاونت میراث فرهنگى کشــور چند ســالى مى شود هر 
گونه فیلمبــردارى در اماکن تاریخى تحــت اختیار خود را 
ممنوع کرده اســت. این اقدام به دلیل آسیب هاى متعددى 
بوده کــه گروه هــاى فیلمبــردارى به بناهــاى تاریخى 
زده انــد. بــا این حــال، دســتگاه هــاى دیگــر مانند
 شــهردارى ها  و وزارتخانه با اجاره بناهــاى تاریخى خود 
کســب درآمد مى کنند.تصاویر و بازدیــد از خانه تاریخى 
طباطبایى ها نشان مى دهد در هیچکدام از حیاط ها و اتاق ها، 
عملیات مرمت جریان ندارد و اساساً بناى تاریخى طباطبایى 
نیاز به مرمت اساســى و تعطیلى کامل نداشــته و مرمت

 مى توانســته با تعطیلى بخش هایى رخ دهــد، اما بنرها 
مــى گویند طباطبایــى ها بــراى دو ماه مرمــت تعطیل 
اســت، دو ماهى که فیلمبــردارى ســریال در آن به اتمام

 برسد.

طرِح مرمت ندارند/ بررسى مى کنیم
مدیــر میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
شهرستان کاشان درباره طرح مرمت این بناى تاریخى 
مى گوید: طرحى براى مرمت این بنا به میراث فرهنگى 
ارائه نشــده اســت. محســن جاورى،  دربــاره انجام 
فیلمبردارى در این بنا نیز گفت: این خانه تحت مالکیت 

شهردارى کاشان است و در جریان فیلمبردارى نیستم.
مدیر میراث فرهنگى کاشان درباره احتمال آسیب زدن 
به بنا در فیلمبردارى نیز افزود: از این بنا بازدید خواهیم 

کرد و موضوع بررسى مى شود.

«عروس خانه هاى تاریخى ایران»
 را به حجله مرگ برده اند

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشــاره به افزایش 
13 درصدى طال در ســال 2017 میالدى، گفت: اگر طال 
همچنان به رکوردزنى خود ادامه دهد، شــاهد افزایش 10 
درصدى قیمت این فلز گرانبها تا پایان سال 96 خواهیم بود.

هوشنگ شیشه بران با اشاره به افزایش قیمت طال و پایین 
آمدن بهــاى دالر در بازارهاى جهانى، تصریح کرد: همین 
موضوع موجب رکورد زنى قیمت طــال در روزهاى پایانى 
ســال میالدى 2017 در بازار جهانى شد. وى در خصوص 
افزایش بهاى طال در بازارهاى جهانى، اظهارداشت: زمانى 
که سرمایه گذار در بازارهاى جهانى دچار َشک و تردید شود، 
به طور معمول به ســمت ســرمایه گذارى طال سوق پیدا 
مى کند. وى با تأکید بر اینکه عوامل مختلفى به خصوص 
در بازارهاى بزرگ همچون چین و آمریکا مى تواند بر قیمت 
طال تأثیرگذار باشد، گفت: با نگاهى به بازارهاى داخلى، سکه 
طى چند ماه گذشته دچار حباب قیمتى بزرگ شد که بانک 
مرکزى براى کنترل آن اقدام به حراج سکه کرد که تقریباً 50 
درصد این حباب تخلیه شد. وى با تأکید بر اینکه هنوز قیمت 
سکه متعادل نشده است، گفت: متأسفانه در برخى مواقع نرخ 
سکه در بازار آزاد بیشتر از قیمت حراج آن بود اما این سیاست 

تا حدودى جلوى افزایش بى رویه نرخ سکه را گرفت.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه در ابتدا 
مردم از حراج سکه استقبال کردند اما در مراحل سیزدهم و 
چهاردهم از میزان استقبال آنها کاسته اما بازار سکه کنترل 
شد، افزود: متأسفانه پافشارى دالالن در باال نگهداشتن نرخ 

سکه در گرانى این فلز ارزشمند بسیار تأثیرگذار بود.
شیشــه بران در پاسخ به این ســئوال که افزایش نرخ طال 
چقدر بر کاهش خرید مردم تأثیرگذار بوده است، گفت: در 
سال جارى 100 درصد مصرف کنندگان واقعى طال در بازار 
کاهش یافته است و جنب و جوش بازار براى خرید و فروش 
طال و نه براى اســتفاده آن بوده و خرید و فروش بیشتر به 
صورت طالى اسقاطى، طالى نساخته، شمش، سکه و... 
است. وى با پیش بینى نرخ سکه و طال تا پایان سال جارى 
در کشور گفت: بانک مرکزى تمایل به تک نرخى شدن دالر 
دارد تا قیمت مبادله و بازار آزاد یکى شــود و در صورت این 
اتفاق، با نرخ متعادل ارز مواجه خواهیم شد. رئیس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان با تأکید بر اینکه از ابتداى سال جارى 
بهاى طالى جهانى 13 درصد رشــد داشت که این روند از 
آبان ماه به بعد بود، تصریح کرد: با توجه به روزهاى پایانى 
سال میالدى تقاضاى ارز اندکى باال مى رود که 100 درصد 

بر قیمت طال تأثیر خواهد گذاشت.

پیش بینى افزایش 10 درصدى بهاى طال 

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع ، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با اشاره به پیامدهاى نادرست اجراى قانون 
مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولــت براى دریافت 
مالیات، از مصرف کننده نهایى باید اصناف را از مالیات 

عملکرد معاف کند.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشت: بخش خصوصى 

با انســجام و ارائه راهکارهاى کارشناسانه مى تواند 
از طریق تشــکل هاى اقتصادى مانند خانه صنعت و 
اتاق بازرگانى، مسائل و مشــکالت تولید و تجارت را 
دنبال کند. وى با اشاره به پیامدهاى نادرست اجراى 
قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: دولت براى 
دریافت مالیات از مصرف کننده نهایى باید اصناف را 
از مالیات عملکرد معاف کرده و بر دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده تشویق کند. وى بیان داشت: واحدهاى 
تولیــدى در اجراى مالیات بر ارزش افــزوده به دلیل 
موظف نبودن، اصناف مجبور به پرداخت این مالیات 
شدند و بسیارى از این واحدها با مشکل روبه رو شدند. 
سهل آبادى با انتقاد از الیحه ارسالى دولت به مجلس 
شوراى اسالمى در موضوع ورشکستگى گفت: خانه 
صنعت و معدن ایران  در این راستا انتقادات کارشناسانه 
خود را نســبت به این الیحه به دولت و مجلس ارائه 

کرده است.

دولت اصناف را از مالیات عملکرد معاف کند

یک شــرکت دانش بنیان مستقر در شــهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهــان موفق به تولید و بومى  ســازى 
پلتفرم آنالیز و مدیریت اجراى طرح هاى اینترنت اشیا 

در کشور شد.
شرکت بینش  پژوهان فناور ســپاهان مستقر موفق به 
تولید و بومى سازى پلتفرم آنالیز و مدیریت جهت اجراى 

طرح هاى اینترنت اشیا شد.
این پلتفــرم نرم افــزارى، قابلیــت اتصال بــه انواع 

سنســورها و مودم هاى موجود در بســتر اینترنت اشیا 
را دارد و مى تواند در مقیاس بســیار وســیع، عملیات 
گــردآورى و آنالیــز داده هــا، در طیف گســترده اى 
از سنســورها را بــه صــورت لحظــه اى انجــام

 دهد. 
این نرم  افــزار در مدیریــت انرژى و منابع شــهرى، 
مدیریت حــوادث مربوط به اورژانس و آتش  نشــانى، 
مدیریــت فضاهاى ســبز شــهرى، ســاختمان ها و 

مجتمع هاى هوشــمند و بیمارســتان هاى هوشمند و 
ســایر حوزه هاى مشــابه کاربرد دارد. تولید کنندگان 
تجهیزات مرتبط با اینترنت اشــیا مى توانند با استفاده 
از این پلتفرم از یک اســتاندارد واحد بــراى مخابره و 
جمع آورى اطالعات اســتفاده کنند کــه این موضوع 
براى ایجــاد ســازگارى بین ســامانه  هــاى تولید 
شــده توســط تولید کننــدگان مختلف بســیار مفید

 است.

مشاورعالى شــهردار اصفهان گفت: تا دو هفته آینده، 
تمامى سنسورهاى لرزه نگار بر روى کلیه نقاط حساس 
پروژه متروى اصفهان نصب خواهد شــد، البته اکنون 
پایش مستمر ارتعاشات از جنوب سى و سه پل تا میدان 

امام حسین(ع) انجام مى شود.
جواد شــعرباف اظهارداشت: طى چند ســال اخیر با 
تعامل بســیار نزدیک با میراث فرهنگى، توانستیم دو 
ایســتگاه خط یک مترو در میدان امام حســین(ع) و 
میدان انقالب را که مدت ها متوقف شده بود، اجرایى

 کنیم.
وى با بیان اینکه قبل از هر گونه حفارى، گزارش کاملى 
از میراث فرهنگى فراهم مى شــد، افــزود: در احداث

 ایســتگاه هاى مرکزى در محور چهارباغ به گونه اى 
عمل شد تا مشــکلى براى آثار تاریخى شهر اصفهان 

ایجاد نشود.
وى افزود: امروز خوشبختانه پایش مستمر ارتعاشات 
از جنوب سى و سه پل تا میدان امام حسین(ع) انجام 
مى شود تا مشکلى براى آثار تاریخى اصفهان به وجود 

نیاید.
شــعرباف با بیــان اینکــه در حال حاضــر خط یک 
مترو اصفهــان در وضعیــت قابل قبولى قــرار دارد، 
خاطرنشان کرد: تا دو هفته آینده تمامى این سنسورها 
بر روى کلیه نقاط حساس خط یک مترو نصب خواهد 

شد.

پایش مستمر ارتعاشات خط یک مترو

دولتی که بتواند از یک اقتصاد مولد، درون زا و رو 
به رشد، به درستی و عادالنه مالیات دریافت کند، 
در حقیقت موتور محرك توسعه پایدار اقتصادي را 
به حرکت درآورده اســت. نظام مالیاتی به عنوان 
یکی از ابزارهاي مهم مدیریت اقتصادي کشور، 
اصلی ترین کارکردها را در ایجاد توازن و تعادل در 
بخش هاي مختلف اقتصادي برعهده دارد. طبق 
تئوري هاي اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی 
مطلوب در کنــار حکمرانی مطلــوب، از ارکان 
محوري نظام هاي اقتصادي پیشرفته محسوب 

می شود.
نظــام مالیاتــی مطلــوب، نظامــی اســت که 
هــم بــه رضایتمنــدي عمومــی اهمیــت 
می دهد و هم آنکه با تأمیــن هزینه هاي بخش 
عمومی، بــه بازتوزیع درآمد و ثــروت در جامعه 
کمک می کند. این نظام همچنین منجر به شکل 
گیري پدیده پاسخگویی در دولت و تقویت روحیه 
مردم ســاالري نیز می شــود. مالیات همچنین 
به عنوان یکی از ابزارهاي هدایت غیرمســتقیم 
دولت از طریق تأثیر بــر فعالیت هاي بنگاه هاي 
اقتصادي، می تواند در سیاستگذاري هاي توسعه 
صنعتی نقش کلیدي ایفا کند. بــه همین دلیل، 
صاحب نظران توســعه معتقدند دولت با تدوین 
نظــام مالیاتی مطلــوب می تواند بــر چگونگی 
دســتیابی به اهداف توســعه اي تأثیــر بگذارد.
 از ایــن رو ارتقــاي روزافــزون نظــام مالیاتی

 و همــگام ســاختن آن بــا دانــش روز، نقش 
انکارناپذیري در توســعه اقتصادي کشــور دارد. 
بر این اســاس، برنامه ریزي براي وصول کامل 
مالیــات و جایگزین کردن درآمدهــاي مالیاتی 
به جاي درآمدهاي نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار 
است، از اساســی ترین محورهاي برنامه ریزي 
براي توســعه اقتصادي و اجتماعی کشور است.

 بر همیــن اســاس و با توجــه به نقــش مهم 
درآمدهاي مالیاتی در توســعه و پیشــبرد اهداف 
دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع 
و مشــکالت پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناســب 
برطرف سازد. در این راســتا کوشش شده است 
فرآیندهاي مالیاتی کارآمد شــده و بازده مناسبی 
داشته باشد. بررسی ســابقه تاریخی درآمدهاي 
دولت در ایران حاکی از این اســت که اوًال دولت 
به درآمدهــاي مالیاتی به صــورت منبعی براي 
تأمین بخشــی از هزینه هاي خود می نگریسته؛ 
به همین دلیل یک ابزار مهم سیاســتگذاري در 
جهت عدالت اجتماعی، رشــد اقتصادي، ایجاد 
اشتغال و... استفاده می شود. همچنین با افزایش 
درآمدهــاي مالیاتی اهمیــت مالیــات و نظام 
مالیاتی در تأمین درآمدهاي دولت افزایش یافته

 است.

جایگاه و اهمیت مالیات 
در نظام اقتصادي

یادداشت

مدیراداره میراث فرهنگى، صنایع دسـتى 
و گردشـگرى شهرسـتان اردسـتان از 
آمادگى هفت اثر تاریخـى و ناملموس این 

شهرستان براى ثبت ملى خبر داد.
 محمدرضا صدوقى اظهارداشـت:  این آثار 
شـامل تهیه رب انار در منطقه اردسـتان، 
گویش اردسـتانى، فرهنـگ پامنبرى و نخ 
گردانـى در شـهر زواره، تولید محصوالت 
دامى در شـهر مهاباد و روش سـبدبافى و 

سنگ تراشى اردستان است.

7 اثر تاریخى 
آمـاده ثبت شدند

بومى سازى پلتفرم مدیریت اینترنت اشیا 
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مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از آغاز مرحله سوم سفر گردشگران خارجى به استان 

اصفهان در سال جارى خبر داد.
فریدون اللهیارى گفت: با توجه به فرا رســیدن ســالروز 
میالد حضرت مسیح(ع) و جشــن هاى ایام کریسمس و 
همچنین آغاز سال نو، مرحله سوم سفر گردشگران خارجى 
به استان اصفهان آغاز شده است. وى افزود: تالش شده تا 
در سال هاى اخیر در کنار دو فصل بهار و پاییز، فصل سومى 
را هم براى سفر گردشگران و در راستاى توسعه گردشگرى 
پایدار در اصفهــان تعریف کنیم. وى افــزود: با تمهیدات 
اندیشیده شــده در راســتاى معرفى جاذبه هاى تاریخى و 

گردشــگرى اصفهان به ویژه در فصول سرد سال، موفق 
شده ایم تا در سه سال اخیر میزبان تعداد زیادى از گردشگران 
خارجى در فصل زمستان باشــیم. وى با بیان اینکه طى دو 
سال گذشته ده ها هزار نفر از گردشگران چینى به اصفهان 
سفر کرده اند، گفت: در ســال هاى اخیر و به ویژه امسال، با 
تبلیغات و بازاریابى مناسب، بسیارى از گردشگران کشورهاى 
اروپایى نیز ترجیح داده اند که ایام تعطیالت کریسمس خود را 

در اصفهان بگذرانند.
وى افزود: بر اساس آمار به جز گردشگران چینى، گردشگران 
فرانســوى و جنوب اروپا همچون ایتالیا و اســپانیا نیز در 

کریسمس سال 2018 میالدى به اصفهان سفر مى کنند.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
براســاس تصمیم کارگروه مقابله با آلودگى هواى این 
استان، واحدهاى صنعتى آالینده و واحدهاى تولیدکننده 
آجر در اصفهان باید تا روز ســه شنبه(فردا) تولید خود را 

کاهش دهند.
منصور شیشه فروش افزود: این تصمیم، به منظور کاهش 

آالینده ها در اصفهان اتخاذ شد. 
وى با اشــاره به پایدارى هواى اصفهان تا روز سه شنبه 
هفته جارى افزود: با توجه به فراهم شدن زمینه انباشت 
و افزایش آالینده هــا ضرورت دارد که شــهروندان از 
وسایل نقلیه عمومى استفاده کنند و درجه حرارت وسایل 

گرمایشى منازل و محل کار خود را کاهش دهند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، تصریح 
کرد: کاهش درجه حرارت بخارى و وســایل گرمایشى 
و استفاده از وسایل نقلیه عمومى، گامى مؤثر در کاهش 

آالینده ها طى روزهاى آینده است.
وى با بیان اینکه از شهروندان انتظار است با رعایت این 
نکات، در کاهش آلودگى هواى اصفهان همکارى کنند، 
اضافه کرد: همچنین مقرر شده عبور و مرور خودروها در 
محدوده هاى زوج و فرد با شدت بیشترى کنترل شود و 
پلیس راهور با خودروهــاى دودزا و فاقد معاینه فنى نیز 

بطور جدى ترى برخورد کند.

آغاز موج سوم سفر 
گردشگران خارجى به استان

صنایع آالینده
 باید تولیدشان را کاهش دهند

فراخوان کنفرانس ملى 
روانشناسى و مشاوره

فراخوان دومین کنفرانس ملى روان شناسى و مشاوره با 
تأکید بر کیفیت زندگى در اصفهان منتشر شد.

دبیر علمى این کنفرانس ملى گفت: پژوهشگران علوم 
روان شناسـى مى توانند آخرین یافته هـاى علمى خود 
  http://www.res2017.ir را تا 10 بهمن بـه تارنمـاى
بفرستند. فاطمه سمیعى، روان شناسى ، مشاوره و علوم 
تربیتى را از محورهاى اصلى این کنفرانس عنوان کرد و 
افزود: سخنرانى هاى کلیدى و کارگاه هاى روانشناسى 
از برنامـه هـاى جنبى ایـن همایـش اسـت. وى افزود: 
دومین کنفرانس ملى روان شناسى و مشاوره با تأکید بر 
کیفیت زندگى با هدف گردهمایى سـاالنه متخصصان 
ارائه دستاوردهاى علمى و پژوهشـى 30 بهمن امسال 
در دانشگاه غیرانتفاعى هشت بهشـت اصفهان برگزار 

مى شود.

انفجار کپسول گاز
 4مصدوم داشت

براثر انفجار یک دستگاه کپسول گاز مایع در داخل یک 
باب ساختمان در شهر اصفهان، چهار تن دچار سوختگى 

 شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
این حادثه شامگاه شنبه در ساختمانى واقع در ملک شهر 
رخ داد. غفور راستین اظهار داشت: در این حادثه چهار مرد 
دچار سوختگى شدند که به بیمارستان سوانح و سوختگى 

منتقل شدند.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960807 خواهان نصراله مارانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت احسان 
نجفى على کرزانى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 96/11/15 ساعت 8 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه  نیلى پور، جنب 
ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 9 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: 30985 شعبه نهم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/166
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352908321 شماره پرونده: 9609980359300934 شماره بایگانى شعبه: 
961293 دادخواست و ضمائم به آقایان وکیل، نوراله نورزهى و برات نورزهى شاکى آقاى کوروش میرزا 
باقریان شکایتى علیه متهمین وکیل نورزهى، نوراله نورزهى و برات نورزهى مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980359300934 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى 
سابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/11/16 ســاعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهمین مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردن د. 

م الف: 30988 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) /10/167
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونــده کالســه 960707 خواهان فــرزاد آقابابائى دادخواســتى مبنى بــر مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال بابت وجه سه فقره سفته به طرفیت على رمضانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى روز یکشنبه مورخ 96/11/15 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 30975 شعبه 24  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/168
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960467 خواهان احســان صلصال با وکالت محمد طاهرى قهجاورستانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه 183/842/826 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 1- محمدحسین 
حیدرزاده 2- ســعید محمدزاده 3- وحید محمدزاده تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخه 
96/11/15 ساعت 4 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق چهارراه 
وکال ساختمان مدافعان حرم شــوراى 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: 

30930 شعبه 25  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/169
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805102190 شــماره پرونده: 9609986805100760 شماره بایگانى 
شعبه: 960760 خواهان آقاى همایون محمدشریفى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مجید مجیدى 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805100760 شعبه 
51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/15 ساعت 
08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 30964 شعبه 51  شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /10/170
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794102099 شــماره پرونده: 9609986794101011 شماره بایگانى 
شعبه: 961012 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على نعمت الهى خواهان: علیرضا 
عطوان با وکالت امیر ایثارى فرد دادخواســتى بــه طرفیت خوانده آقاى على نعمــت الهى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 961012 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/11/16 ســاعت 08:30 تعیین که 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانــون آیین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانــده ظرف یک ماه پــس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى

 کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 30978 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 

10/171/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836709000 شماره پرونده: 9609986836701286 شماره بایگانى شعبه: 
961403 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: على ابراهیمى فرزند محسن کدملى: 1288297084 به نشانى 
اصفهان خ الله گود ضرابى ك شاداب پ 44 (فعال مجهول المکان مى باشد) ك.م: 1288297084 تاریخ 
حضور: 1396/11/15 یکشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان، خ میرفندرس کى (خ میر)، حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 205 در خصوص دعوى هاجر آبدار به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 31025 شعبه 7 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/172
ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9610100354708272 شــماره پرونده: 9509980363300219 شماره بایگانى 
شعبه: 951216 شاکى ســازمان محیط زیست شــکایتى به طرفیت آقاى ابراهیم عبدالهى به اتهام نگه 
دارى غیرمجاز پرنده شــکارى، تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى ســابق) واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 

شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/11/14 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شــاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 30933 شعبه 

121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /173/ 10
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106795001496 شــماره پرونده: 9609986795000387 شماره بایگانى 
شعبه: 960389 ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى یداله شاهسوندى حســنى خواهان آقاى نادعلى 
صفرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى یداله شاهسوندى حسنى به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795000387 شــعبه 20 حقوقى شوراى حل اخلتاف 
اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/18 ساعت 15:30تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30916 شعبه 20 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/174
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 960508ج/3 له آقاى علیرضا امینى با وکالت خانم پریسا نوروزى و علیه آقاى 
احمد حکیمى فر مبنى بر مطالبه مبلغ 313788138 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 1396/10/26 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان خیابان آبشار- جاده اصفهان زیار- بعد از دشتى- روستاى 
زنغمار- روبروى دفتر شورا- کوچه اقاقیا- ســوله با درب قرمز نزد حافظ اموال آقاى محمدعلى حکیمى 
فر مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمن شده بانک ملى 
در وجه اجرى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: موارد به شرح ذیل اعالم مى گردد. مشخصات 
دستگاه ها عبارتند از: الف: دستگاه پرس و دوخت تولید دستکش یکبار مصرف پنوماتیک همراه با قالب 
هاى کیسه یخ و قالب دستکش و دستگاه طاقه بازکن مخصوص دستگاه دستکش با موتور یک اسب با 
غلطک هاى الستیکى و متعلقات مربوطه همراه تابلو برق به طول و عرض و ارتفاع دستگاه 1×1/20×3 
مى باشــد. ب: دســتگاه پرس پیش بند هیدرولیک بایونیت حدود 35 تن با قلب هــاى برش پیش بند 
کشتارگاهى و دندانپزشکى و یکد دستگاه چله کن با عرض 45 سانتى متر با گیربکس و متعلقات مربوطه 
که الکتروموتور آن با قدمت 2 اسب بخار مى باشد. د: دســتگاه پمپ باد که کدخدایى با الکتروپمپ 5/5 
اسب بخار دوسیلندر نظریه کارشناســى: با توجه به بازدید انجام شده و بررسى اسناد و قراردادهاى خرید 
مربوطه در سال 1388 و وضعیت کنونى آنها حدود قیمت دستگاه هاى فوق الذکر مبلغ 230/000/000 
ریال مطابق با بیست و سه میلیون تومان ارزیابى مى گردد. م الف: 31063 منصورى مدیر و  دادورز اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /10/175
مزایده

شعبه سوم اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه شماره 960903ج3 له: 
خانم شهین کمالى جمال و علیه آقاى رســول محمودزاده به خواسته مطالبه 587/556/290 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارات وارده و مبلغ 28/907/864 ریال حق االجرا دولت جلسه مزایده اى در روز شنبه 
مورخ 96/10/24 س اعت 8/30 صبح در محل این اجرا واقع در اصفهان، خ نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل اصفهان، طبقه زیرزمین، واحد اجراى احکام برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فى المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
فرد یا افرادى که باالترین قیمت از کارشناسى را پیشنهاد دهند برنده مزایده خواهند بود. مشخصات مورد 
مزایده: میزان 4/61 حبه از 36 حبه از 72 حبه (ششــدانگ) پالك ثبتى 4792/1 بخش 2 ثبت اصفهان 
ملکى سید محمد موسوى جد (شــخص ثالث) به صورت یک قطعه زمین مســکونى واقع در اصفهان 
چهارباغ پایین، کوچه شماره 35 (حق ورودى) کوى شهید امیرى، جنب دبیرستان امین الغرب، کدپستى 
43441-81486 مى باشد و مساحت عرصه آن طبق ســند 316/77 مترمربع و فاقد اعیانى و اشتراکات 
مى باشــد که با توجه به جمیع جهات، موقعیت محل و مســاحت و کاربرى ارزش ششدانگ آن توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى 9/500/000/000 ریال و ارزش سه دانگ سهم ثالث 4/750/000/000 
ریال ارزیابى گردیده و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقى مانده است. م الف: 31042 شعبه سوم اجراى 

احکام مدنى اصفهان /10/176
مزایده

شــماره نامه: 9610110372900154 شــماره پرونده: 8709985475200038 شماره بایگانى شعبه: 
940271 اجراى احکام شــعبه 9 کیفرى دادگســترى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940271/ش/9 اجرایــى مبنى بر ضبط و فــروش وثیقه پالك ثبتى 7302 بخــش 2 متعلق به فاطمه 
حدادى جوزدانى به آدرس خ فروغى کوچه بهارستان کوچه شهید ربانى جنب مدرسه سلحشور پ 27 که 
در راستاى ضبط وثیقه به مبلغ 191835672 ریال مى باشــد جلسه مزایده اى مورخ 1396/10/24 روز 
یکشنبه  ســاعت 11 برگزار نماید متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگى با این اجرا از 
پالك مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ ذکر شده در دفتر این اجرا واقع در 
دادگسترى کل اصفهان به نشانى خیابان نیکبخت، ا جراى احکام کیفرى، طبقه همکف اتاق 030، حاصر 
شــوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشــنهادکننده باالترین قیمت بوده و 
حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حســاب سپرده دادگسترى واریز نماید. اوصاف محل طبق 
نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشد ملک به صورت یک باب منزل با مساحت واریز نماید. اوصاف محل 
طبق نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشــد ملک به صورت یک باب منزل با مساحت عرصه 150 متر 
در یک طبقه سقف تیرآهن هال با کف موزاییک و سیمان و بدنه گچ و دو اتاق به صورت تودرتو در سمت 
دیگر حیاط و با درمجزا از کوچه با زیرزمین مخروبه و بدنه سرویس بهداشتى و حمام سرامیک و آشپزخانه 
با کف سرامیک و بدنه سرامیک و گچ و کابینت فلز و درب هاى داخلى چوبى سیستم گرمایش بخارى و 

کل ملک به مبلغ 2280000000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 31038 شعبه نهم اجراى احکام کیفرى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع اجراى احکام کیفرى) /10/177

اخطار اجرایى
شماره: 960143ش6- 1396/9/8 به موجب راى شــماره 960003600918 تاریخ 96/5/28 حوزه 6 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت.  محکوم علیه رسول آبروش مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال اصل خواســته وجه دو فقره چک به شماره 
469634- 89/3/25 و 469633- 89/4/25 عهده بانک کشاورزى و مبلغ 1305000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 89/3/25- 20/000/000 ریال و 89/4/25-

20/000/000 ریال لغایت زمان اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له حمیدرضا 
اعتزازیان به نشانى اصفهان- خ نظر غربى- سه راه نظر- بن بســت میثم- مجتمع مسکونى پیام واحد 
3 بانضمام نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 30928 شعبه ششم شوراى اختالف شهرستان ا صفهان 

(مجتمع شماره یک) /10/195
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426795300019 شماره پرونده: 9509986795300900 شماره بایگانى شعبه: 
950900 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795300492 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976795300731 محکوم علیه مهدى مطلبى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 175000000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 4500000 هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و 
حق الوکاله وکیل فرحناز کامیابى امنیه فرزند جواد به نشانى اصفهان خیابان شیخ مفید خیابان ارباب جنب 
شــوراى حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت فرحناز کامیابى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک شماره 228259 مورخ 1393/12/4 تا زمان وصول در حق خواهان  شرکت تعاونى اعتبار 
حسنات به نشانى خ 22 بهمن مجموعه ادارى غدیر جنب بانک ملى صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

30922 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/197
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796300089 شماره پرونده: 9609986796300654 شماره بایگانى شعبه: 
960655 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796301279 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796302114 محکوم علیهم 1- عقیل عبدالهى 2- اکبر صفرزاده فرزند شمس الدین 
هر دو مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ 60000000 ریال بابت اصل خواســته 
960000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل سعید عکاف فرزند حسن نشانى: استان اصفهان 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ فردوسى جنب هتل زهره ساختمان عالى ط 4 
واحد 13 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/1 تا تاریخ اجراى احکام 
در حق محکوم له محمدرضا زاهدى مقدم فرزند رمضان على به نشانى استان اصفهان، چهارباغ خواجو، 
خ عافیت، کوچه معین پالك 4 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 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- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 31064 شعبه 33 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) /10/204
اخطار اجرایى

شماره: 940542 به موجب راى شماره 582 تاریخ 94/2/5 حوزه شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حســین پاریابى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 

مبلغ بیست و هشت میلیون ریال (28/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ  دویست و هشتاد هزار 
ریال (280/000 ری ال) بابت هزینه هاى دادرســى در حق خواهان محمدرضا کدخدایى فرزند غالمرضا 
شغل آزاد به نشانى خ ســجاد جنب بانک ملت ط اول و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ضمنًا 
چک به شماره 950683 به تاریخ 92/12/20 مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 30925 شعبه 42 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک) /10/205
اخطار اجرایى

شماره: 344/94- 96/9/21 به موجب راى شماره 1534 تاریخ 94/10/10 حوزه 9 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه فاطمه محمدى قلعه سفیدى مجهول المکان 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند رســمى یک دستگاه کامیون کشنده به 
شماره انتظامى 347ع88- ایران 23 به نام خواهان اسماعیل مرادى فرادنبه با وکالت سعید حاج هاشمى 
فرزند جعفرقلى شغل راننده به نشانى بروجن، فرادنبه جنب نیروگاه برق خیابان 22 بهمن وکیل: اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى جنب پل میر ســاختمان پارك طبقه 4 و پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق  خواهان به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 31066 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/206
اخطار اجرایى

شماره: 960025- 96/7/4 به موجب راى شــماره 9609976795800501 تاریخ 96/4/31 حوزه 28 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ایمان ربیعى فرزند قربان 
على مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 460/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 93/9/31 لغایت زمان وصول طبق نرخ شــاخص در حق محکوم له مهدى باباصفرى به 
وکالت سید مصطفى ملکیان فرزند عبدالرسول شغل وکیل به نشانى اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت 
غربى ساختمان وکال طبقه دوم دفتر وکالت حمیدیا و پرداخت نیم عشر اجرایى پرونده در حق صندوق  
دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 30984 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/207

اخطار اجرایى
شــماره: 960131- 96/9/2 به موجــب راى شــماره 2017-96 تاریخ 96/6/25 حوزه 4 شــوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه منصور جهــان پور مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت ماهانه مبلغ چهارصد هزار تومان بابت نفقه فرزند مشــترك از تاریخ 
تقدیم دادخواســت (96/2/27) بطور  مســتمر در حق محکوم له زهرا جهان پور به نشــانى خ برازنده، 
کوى گلها، ك صادقى، پ 75 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت. مــاده 34 قانون اجراى 
احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفــى کند که اجراى
 حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 30976 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) 

10/208/
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى مهراب حیدرى دادخواســتى به مبلغ انتقال سند به طرفیت 1- حبیب 
اله صالحى 2- افشین یعقوب وند 3- عباسقلى رحیمى 4- على شریعتى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 229/96 در شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 ســاعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1324 شعبه 8 حقوق ى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /10/289
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 1396/12/381440 احمدابراهیمى کهریزسنگى فرزند حسن بموجب درخواست وارده بشماره 
961218641340019 مورخ 1396/03/03 و باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك ثبتى 7829 فرعى 
مجزا شده ازشماره 5694 که آن هم از شــماره 391 اصلى جدا گردیده واقع در کهریزسنگ بخش 9 
ثبت اصفهان که درصفحه 398 دفتر 9 امالك ذیل ثبت 1523 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 
855170 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/11، 7296/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد10/445

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفــت: نزدیک بــه 800 معــدن در این اســتان وجود 
دارد که بــراى 9 هزار نفر فرصت شــغلى ایجــاد کرده

 است.
اســرافیل احمدیه گفت: 800 معدن در استان اصفهان در 
حال بهره بردارى است که برخى از آنها به دلیل مشکالتى، 

با مجوز این سازمان تعطیل شده اند.
وى با بیــان اینکــه بیــش از ده هــزار میلیــارد ریال 
در مجمــوع در بخــش معــدن اســتان اصفهــان
 سرمایه گذارى شده است، افزود: با توجه به اینکه معدن ها

 مــواد اولیه کارخانــه هاى مختلــف اســتان را تأمین 
مى کنند، ایجاد واحدهاى فرآورى براى معدنداران بسیار

 مهم است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بیان 
داشت: ایجاد این واحدها نه تنها از خام فروشى جلوگیرى 
مى کند، بلکه افزون بر فراهم کردن زمینه اشتغال بیشتر 

جوانان، ارزش افزوده کاال نیز بیشتر مى شود.
وى در ادامه بــه اجراى طــرح رونق اقتصادى اشــاره 
کــرد و گفــت: این طرح از ســال گذشــته در اســتان 
اصفهان آغاز شــد و بیش از هشــت هزار و 300 میلیارد 
ریال تســهیالت به هزار و 50 واحد تولیــدى و صنعتى 
مشــکل دار پرداخت شــد که همه آنها بــه چرخه تولید

 بازگشتند.
احمدیه افزود: تاکنــون دوهزار واحد نیــز در طرح رونق 
ســال جارى نام نویســى کرده اند که افــزون بر 180 

میلیارد تومان تســهیالت بــه این واحدهــاى تولیدى 
پرداخته شــده و از این نظر جزو رتبه هاى نخست کشور

هستیم.
وى بدون اشاره به میزان سرمایه گذارى در صدور پروانه 

بهره بردارى طى ســال جارى در اســتان اصفهان ادامه 
داد: این اســتان از نظر تعداد صدور پروانه بهره بردارى در 
شش ماه نخست ســال جارى در ســطح اول کشور قرار 

داشت. 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اضافه کرد: میانگین واحدهاى تعطیل شده در این استان 
نزدیک به 25 درصد بود و در برخى شهرســتان ها مانند 

کاشان و آران و بیدگل مشکلى وجود نداشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

 25درصد واحدهاى صنعتى تعطیل شده اند

بخشدار جرقویه علیا در مراسم افتتاح بازارچه محلى 
رامشه گفت: براى تحقق اقتصاد مقاومتى و استفاده 
بهینه از توانمندى هاى بانوان و خود اشتغالى، باید 

از امکانات موجود به بهترین شکل استفاده کرد.
حسین بهزادفر با اشاره به اهداف ایجاد این بازارچه 
گفت: بازارچه محلى بانوان رامشه به منظور حمایت 
از اشـتغال و کمک به اقتصـاد خانواده هـا برگزار 

شده است.
وى با اشـاره به هدف دیگر این بازارچـه ها افزود: 
بانوان توانمند روسـتا با تولید محصـوالت متنوع 
در زمینـه هـاى مختلـف از جمله صنایع دسـتى، 
محصـوالت کشـاورزى و غذایـى و پوشـاك، 
امـکان عرضه و فـروش محصـوالت خـود را به 
طور مستقیم به مردم نداشـتند وبا راه اندازى این 
بازارچه محلى، شـرایط مناسـبى را بـراى معرفى 
و بازاریابـى محصـوالت خـود فراهم کـرده اند و 
مى تواننـد تولیدات خود را بدون واسـطه با قیمت 

مناسب به دست مصرف کننده برسانند.

بهره بردارى از اولین 
بازارچه محلى بانوان 

در رامشه
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مسابقات مهارت شغلى در 
شرکت توزیع برق 

احمـد نادعلـى، مدیـر دفتر آمـوزش و برنامـه ریزى 
نیـروى انسـانى شـرکت توزیـع نیـروى بـرق 
شهرسـتان اصفهان گفـت: با توجـه بـه اینکه یکی 
از مهمتریـن رسـالت هـاي شـرکت هـاي توزیـع

 برق به عنوان یک شـرکت خدمات رسانی عمومی، 
تأمین برق پایدار و مطمئن  است، این مهم با داشتن 
نیـروي انسـانی توانمنـد امکانپذیـر اسـت و در این 
راسـتابه منظور افزایش و توسـعه مهـارت هاي فنی 
کارکنان و ایجاد رقابت سالم در بین آنها، دفتر آموزش 
شـرکت با همکاري حـوزه هـاي تخصصـی و فنی 
اقـدام به برگـزاري مسـابقات مهـارت شـغلی در دو 
رشته نصب انشـعاب و احداث کابل خود نگهدارطی 
دو روز بیـن امورهـاي هشـتگانه اجرایـی شـرکت 

کرد.
 وي گفـت: ایـن مسـابقات در چهار شـاخص اصلی 
مورد ارزیابـی و رقابت قـرار گرفت که شـامل انجام 
صحیح فرآیندها مطابـق اسـتانداردها و فرآیندهاي 
کاري،انجـام کار ایمـن و رعایـت اصـول ایمنـی 
محیـط کار و رعایـت نظـم و آراسـتگی محیـط 
کار و در نهایـت رعایـت مـوارد زیسـت محیطـی 

است.
 نادعلی خاطر نشـان کـرد: در ایـن رقابـت، از هر دو 
رشـته نصب انشـعاب و احـداث کابل خـود نگهدار، 
دو تیـم در قالب مسـابقات نصب و دو تیـم به منظور 
احداث کابل خود نگهدار به مرحله نهایی می رسند و
 تیم هاي برتربراي مسـابقات کشوري اعزام خواهند

 شد.

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: دشمن امروز از جنگ نظامى 
علیه انقالب اسالمى مأیوس شــده و جنگ فرهنگى 
را در پیش گرفته، بر این اســاس بر طالب و روحانیون 
واجب اســت هر اقدامى که در جهت فرهنگســازى و 
بصیرت افزایى مى توانند براى مقابله با جنگ فرهنگى 

انجام دهند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهارداشت: یکى از 
توصیه ها به طالب این است که نیمى از پاسخ سئواالت 
در فهم سئوال پنهان است و چنانچه سئوال را به درستى 

درك کنند، قطعًا پاسخ را خواهند یافت.
وى افزود: یکى از کارهاى اساســى و مهمى که دین از 

ما خواسته، این است که دین را به درستى بفهمیم و به 
دیگران بیاموزیم.

امــام جمعــه اصفهان با اشــاره بــه اینکه کســانى 
که با دیــن مخالفــت مى کنند به این دلیل اســت که 
حقایق دین را متوجه نشــده اند، تصریح کرد: دشــمن

امــروز از جنــگ نظامــى علیــه انقالب اســالمى 
مأیوس شــده و بــه همین دلیــل جنــگ فرهنگى 
را در پیش گرفته اســت، بنابراین روحانیــان باید هر 
فعالیتى کــه باعث فرهنگســازى و بصیــرت افزایى 
مى شــود براى مقابلــه با جنــگ فرهنگــى انجام

دهند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هر هفته 23 
گروه زائر اصفهانى به دو روش زمینى و هوایى براى زیارت 

عتبات عالیات به عراق اعزام مى شوند.
غالمعلى زاهدى با بیان اینکه روند اعزام زائران به عتبات 
عالیات در استان اصفهان ادامه دارد، اظهارداشت: در حال 
حاضر به صورت میانگین هفته اى هفت پرواز در قالب 21 

گروه به کشور عراق اعزام مى شوند.
وى افزود: سهمیه اعزام زائران استان اصفهان به صورت 
زمینى نیز یک روز در میان، دو دستگاه اتوبوس است که 

مورد استقبال زائران قرار دارد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه افزایش 

قیمت ویزا تأثیرى در کاهش و یا افزایش زائران کربالى 
معلى نداشته است، اضافه کرد: در برخى موارد ممکن است 
به دلیل تغییر فصل و یا مناســبت هاى مختلف در تعداد 
زائران افزایش یا کاهشى را داشته باشیم. وى در خصوص 
اعزام شهروندان ایرانى به ســرزمین وحى نیز گفت: در 
این زمینه هیئتى از ایران براى مذاکره به عربستان سفر 
کرده اند و اعزام زائران به مکه بسته به نتایج مذاکرات این 
هیئت دارد. زاهدى با اشــاره به اینکه در حال حاضر یک 
میلیون و 300 هزار نفر در کشور در صف سفر به سرزمین 
وحى هستند، اضافه کرد: از این تعداد،  9 درصد در استان 

اصفهان ثبت نام کرده اند.

اعزام23 گروه زائر اصفهانى 
هر هفته به عراق 

حوزویان براى مقابله در 
جبهه فرهنگى آماده باشند

ابالغ
کالسه پرونده: 960991 شماره دادنامه: 9609976796302869- 96/9/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه سى و سه شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید على مکى نشــانى: اصفهان- باغ 
دریاچه- کوچه 53 مجتمع رویال- واحد 14 خوانده: 1- علیرضا شــیرپایى معروف به شــهنام 
نشانى: مجهول المکان 2- على برزگرى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 26746 به انضمام خســارت تأخیر تادیه هزینه دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى سید على مکى به طرفیت 
آقاى 1- علیرضا شیرپایى معروف به شــهنام 2- على برزگرى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد 
میلیون ریال وجه چک به شماره ى 26746/45- 96/7/30 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و چهارصد 
و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (96/7/3) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 30915 شعبه 33  شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/209
ابالغ

کالسه پرونده: 960913 شماره دادنامه: 9609976793804066- 96/9/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 8 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضى اکوچکیان فرزند حسین نشانى: اصفهان- 
شــهرك صنعتى مورچه خورت فاز اول ابوریحان ششــم پالك 267 خوانده: محمدرضا غفرانى 
اصفهانى فرزند حبیب اله نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواســت آقاى مرتضى اکوچکیان فرزند حســین به طرفیت محمدرضــا غفرانى اصفهانى 
فرزند حبیب اله بخواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 1- 
852984- 88/11/10، 2- 852985- 88/12/25 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسى 
و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به 
خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 200/000 
ریال به عنوان خسارت دادرســى به پرداخت خســارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى و پرداخت 120/000 هزار ریال 
بابت نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. 

م الف: 30980 شعبه 8  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/210
ابالغ

کالسه پرونده: 960980 شماره دادنامه: 9609976793703287- 96/9/30 مرجع رسیدگى: 
شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضى اکوچکیان فرزند حســین نشانى: 
اصفهان- شاهین شــهر- شــهرك صنعتى مورچه خورت فاز اول ابوریحان ششم پالك 267 
خوانده: مصطفى همایونى فرزند عباس نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه به مبلغ 
28/775/000 ریال و مطلق خسارات اعم از هزینه دادرســى و تأخیر در تأدیه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى مرتضى اکوچکیان فرزند حسین به طرفیت آقاى مصطفى 
همایونى فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 28/775/000 ریال و مطلق خسارات اعم از 
هزینه دادرسى و خسارات تأخیر در تادیه با توجه به اینکه وفق مواد 183 و 338 قانون مدتى ایجاد 
تعهد و نیز بیع نیاز به اداره ى انشــایى دارد و با توجه به این امر که امضاء ذیل فاکتورهاى مورد 
استناد خواهان و انتســاب به خوانده صرفًا انقاع وجدان درخصوص تحقق بیع و ایجاد تعهد براى 
خوانده را موجب نمى شود لذا به اســتناد اصل برائت طبق ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30979 شعبه 7  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/211
ابالغ

کالسه پرونده: 951383 شماره دادنامه: 9609976793702847- 96/7/30 خواهان: مرتضى 
اکوچکیان نشانى: اصفهان شــهرك صنعتى مورچه خورت فاز اول ابوریحان ششم پالك 267 
خوانده: سعید جمالى فرزند غالمرضا نشانى: مجهول المکان گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
آقاى مرتضى اکوچکیان به طرفیت آقاى ســعید جمالى فرزند غالمرضا بخواســته مطالبه مبلغ 
35/000/000 ریال وجه 4 فقره چک به شماره هاى 973448- 94/7/10 و 250827- 94/8/15 

و 973434- 94/9/30 و 973446- 94/10/22 به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه 
به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى 
وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد 
و تکذیبى به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را 
حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرســى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بیســت و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
یک میلیون و بیست هزار ریال 1/020/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ 94/9/30- 94/7/10- 94/10/22 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى 
باشد. درخصوص چک شماره 250827- 94/8/15 با توجه به استرداد خواسته از ناحیه خواهان 
به اســتناد بند ب ماده 107 قرار رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 30981 شــعبه 7  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /10/212
ابالغ

کالسه پرونده: 960979 شماره دادنامه: 9609976793703240- 96/9/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه هفتم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضى اکوچکیان فرزند حسین نشانى: شاهین 
شهر- شهرك صنعتى مورچه خورت فاز اول ابوریحان ششم پ 267 خوانده: سید مهدى فرهادى 
نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه یک فقره فاکتور به مبلغ 28/150/000 ریال و 
مطلق خســارات اعم از هزینه دادرســى تاخیر تادیه از تاریخ صدور فاکتور 96/5/15 گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى مرتضى اکوچکیان فرزند حســین به طرفیت 
آقاى سید مهدى فرهادى به خواسته مطالبه وجه یک فقره فاکتور به مبلغ 28/150/000 ریال و 
مطلق خسارات اعم از هزینه دادرســى و تاخیر تادیه از تاریخ صدور فاکتور با عنایت به محتویات 
پرونده و مســتندات ابرازى و اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى وفق 
ماده 73 قانون آیین دادرســى کیفرى و رعایت انتظار کافى در جلسه رسیدگى مورخ 96/9/22 و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه از ناحیه خوانده لذا شورا دعوى خواهان را ثابت و وارد دانسته و به استناد 
مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل 
خواسته به مبلغ 28/150/000 ریال بیست و هشــت میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال و مبلغ 
511/900 ریال پانصد و یازده هزار و نهصد ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/7/25 لغایت زمان اجراى حکم طبق نرخ شــاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان اعالم و صادر مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام این مهلت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30982 شعبه 7  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/213
ابالغ

کالسه: 960268 شــماره دادنامه: 9609976794400850- 96/4/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
14 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شــرکت اسیاتک نشــانى: اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالى حدفاصل خ میر و سعادت آباد بن بســت هما واحد 2 وکیل: مرضیه عظیمى منش نشانى: 
باغبهادران میدان بســیج ابتداى خ امام حســین روبروى بانک مهر اقتصاد پ 24 خوانده: وحید 
آروى نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه ســفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى شرکت آسیاتک 
با وکالت مرضیه عظیمى منش به طرفیت وحید آروى به خواســته مطالبه مبلغ -/50/000/000 
ریال وجه سفته/ ســفته هاى به شماره خزانه دارى کل 933767 (ســرى/ب) به انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
-/50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و R 3/313/500 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل هزینه نشــر آگهى بر مبناى تعرفه قانونى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
وواخواست 95/8/29 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمایــد. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى بــه خوانده قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى 
در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 31065 شعبه 14  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/214
ابالغ

کالسه پرونده: 960866ش5 - شــماره دادنامه: 9609976793503674- 96/9/27  مرجع 
رسیدگى: شعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن رســتمى به نشانى اصفهان، 
خیابان امام خمینى خیابان بســیج مقابل دارالقرآن کدپســتى 8436143451 خواندگان: قاسم 
حسنى ساطحى، یوسف حسنى ساطحى هردو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محسن رستمى به طرفیت آقاى قاسم 
حسنى ساطحى و یوسف حسنى ساطحى به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 9527787319 
و 461788479 و 46479426 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه  آن دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/202/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/5/3 و 95/3/15 و 95/8/15) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روaز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص قرار تأمین خواسته با توجه به عدم تودیع 
خسارت احتمالى توســط خواهان به اســتناد تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى صادر مى گردد. م الف: 31062 شعبه 5  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/215

ابالغ
کالسه پرونده: 960732 - شماره دادنامه: 9609976797901897 تاریخ رسیدگى: 96/8/29 
مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف خواهان: على بهرامى به نشانى اصفهان ملک شهر 
خ افشار غربى بن بست 6 حیاط چهارم سمت راست خواندگان: 1- سعید طرفى شوقى 2- فاطمه 
طرفى شوقى هر دو مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال قطعى سند خودرو پیکان مدل 83 
پالك 578 ب11 ایران 67 به انضمام خســارات وارده و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى على بهرامى به طرفیت 1- سعید طرفى شوقى 2- فاطمه طرفى شوقى 
به خواسته الزام به انتقال قطعى از خودرو پیکان به انضمام خسارات دادرسى و هزینه دادرسى، با 
توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگى مبنى بر اینکه طى مبایعه نامه 
مورخ 95/5/30 (پیوست پرونده) یک دستگاه خودرو پیکان مدل 83 از خوانده ردیف اول خریدارى 
نموده است که خودرو به مالکیت خواهر ایشــان (خوانده ردیف دوم) مى باشد و با توجه به اینکه 
پالك خودرو به نام خواهان تعویض شــده و تمامى مدارك خودرو نیز در ید و تعرفه خواهان مى 
باشد از انتقال سند امتناع مى ورزند، شورا نظر به مدارك ارائه شده و جواب استعالم از پلیس راهور 
مورخ 96/8/29 که مالکیت پالك خودرو به نــام خواهان را محرز مى نماید و اینکه تمام مدارك 
خودرو در ید خواهان و از تاریخ مبایعنامه تاکنون خودرو در تعرف خواهان مى باشد و با عنایت به 
اینکه خواندگان در جلســه حضور نیافته و دلیل و مدرکى که دال بر تکذیب ادعاى خواهان باشد 
به شعبه ارائه ننموده اند دعوى خواهان را مقرون بر صحت تشخیص داده و به استناد ماده 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 10 و 219 و 220 قانون مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده، ردیف دوم به انتقال سند خودروى پیکان مدل 83 پالك 578 ب11 ایران 67 در یکى از 
دفاتر اسناد رســمى و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 612/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31061 شعبه 45  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/216
ابالغ

کالسه پرونده: 960924 - شماره دادنامه: 9609976794404065- 96/9/3  مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شوراى حل اختالف خواهان: حمیدرضا زجاجى نژاد به نشانى اصفهان میدان امام بازار 
بزرگ وکیل: وحید انصــارى مهیارى اصفهان میدان آزادى ابتداى خیابــان چهارباغ باال، جنب 
بانک صادرات طبقه فوقانى داروخانه خواندگان: مســعود مرادى و فاضل مرادى هر دو مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى حمیدرضا زجاجى نژاد بــا وکالت وحید انصارى به طرفیت آقاى مســعود فاضل مرادى به 
خواسته مطالبه مبلغ 57/730/000 ریال وجه چک به شماره 793820/44 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 57/730/000 ریال بابت اصل خواسته و 791/630/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (96/6/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 31060 شعبه 14  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/217
ابالغ

کالسه پرونده: 960815 شماره دادنامه: 9609971805201676- 96/9/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول ترابى به نشــانى اصفهان شهر ابریشم 
کوچه مخابرات کوچه شــهید فکارى خوانده: محمود شادلو به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى رسول ترابى به طرفیت آقاى محمود شــادلو به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 099854 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 

و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/342/570 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى و تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/7/4) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 31045 شعبه 52  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/219
ابالغ

کالسه پرونده: 960814 دادنامه: 9609976805201684- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 52 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول ترابى نشانى: اصفهان شهر ابریشم کوچه مخابرات 
کوچه ش فکارى پ 132 خوانده: محمود شــادلو نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى  مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى رسول ترابى به 
طرفیت محمود شادلو به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شماره ى 099851- 
96/4/27 به عهده ى بانک ملى به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و 
بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته 2/280/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (96/4/27) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31044 

شعبه 52  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/220
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محمدعلى براتى  سده دادخواستى به مبلغ 30/000/000 ریال 
بطرفیت آقاى روح ا... حسنى فرزند ابراهیم که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
666/96 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در مورخ 96/11/11 ساعت 5/15 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1318 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /10/290
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641002365  شــماره پرونده: 9609983642501324 شماره بایگانى 
شــعبه: 961264 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى منصور طیبى فرزند حســن- حسب محتویات 
پرونده کالســه 961264 ك 102 آقاى منصور طیبى فرزند حســن متهم به بــزه ترك انفاق، با 
توجه به مجهــول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلســه 
مورخ 1396/11/10 ساعت 12:00 در شــعبه 102 دادگاه کفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود 
و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى 

نماید. م الف: 1319 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان /10/291
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641002249 شــماره پرونده: 9609983641000084 شماره بایگانى 
شعبه: 961248 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى نگهدار مختارى فرزند چراغعلى- حسب محتویات 
پرونده کالســه 961248 ك 102 آقاى نگهدار م ختارى فرزند چراغعلــى متهم به بزه مزاحمت 
تلفنى، با توجه بــه مجهول المکان بــودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود 
در جلسه مورخ 1396/11/01 ساعت 12:30 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت 
دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. م الف: 1320 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 لنجان /10/292
آگهى تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره :139660302007003482 تاریخ : 1396/10/09 – آگهى موضوع مــاده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
برابر رأى شــماره 139660302007003047 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا رشتى فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 867 
صادره از در یکدرب باغ به مساحت 1131,23 متر مربع پالك 419 اصلى واقع در درچه فردوس 
خریدارى از مالک رســمى آقاى حیدرعلى رحیمى فرزند اصغر محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
96/10/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم 96/10/27 م الف: 967 اصغر پور مقدم - رئیس ثبت اسناد و 

امالك فالورجان /10/325 

نماینده مردم اصفهان گفت: تنهــا 63 درصد از مالیات 
هشت ماهه در سال 96 در اصفهان محقق شده که این 
نشان از غیرواقعى بودن درآمدهاى مالیاتى دولت و عدم 

تحقق درآمد پیش بینى شده در بودجه 96 دارد.
ناهید تاج الدین اظهار داشــت: برچسب برخوردار بودن 
اصفهان ســبب شــده که حق اصفهان در بودجه هاى 

سالیانه به خوبى ادا نشود.
وى بیان داشت: برچسب  برخوردار بودن باید از اصفهان 
برداشته شود و بودجه کشور، بر اساس عدالت و با توجه 
به ظرفیت هاى توسعه هر استان تدوین شود، به گونه اى 

که حوزه تولید و اشتغال کمترین آسیب را ببیند.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
تصریح کرد: از نکات مثبت بودجه سال 97 براى استان 
اصفهان و کشور، تخصیص سهم اشــتغال پایدار و نیز 
اشتغال فراگیر و نیز توجه به توســعه اشتغال در مناطق 

روستایى اســت که مى توان آن را براى اصفهان به فال 
نیک گرفت.

وى گفت: در ســال گذشته بیشــتر خانواده ها در دیگر  
استان هاى کشور مازاد درآمد داشته اند و تنها دو استان 
کسرى درآمدى در بودجه خانوار خود را تجربه کرده اند 
و این دو استان متأسفانه استان هاى اصفهان و همدان 
بودند که هزینه هاى خانوار در آنها از درآمدهاى آنها پیشى 
گرفت که به رغم این وضعیــت، باز هم اصفهان پس از 

تهران بیشترین پرداخت مالیات را باید داشته باشد.
■■■

تاج الدیــن اعالم کرد: چــرا باید اصفهانــى  ها در بین 
استان هاى کشور پس از تهران بیشترین پرداخت کننده 
مالیات در سال آینده باشــند و درحدود  90 درصد درآمد 

استان در بودجه 97 از محل وصول مالیات تأمین شود. 
وى بیان داشــت: اصفهان بیشــتر از تهران، خراسان 

رضوى، خوزســتان و فارس براى کشــور درآمد کسب 
نمى کند پس چرا کمتر از این اســتان هــا به آن هزینه 

اختصاص داده مى شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
این در حالى است که در بودجه 97 انتظار ایجاد 90 هزار 
شغل از استان وجود دارد. آن هم استانى که پس از تهران 

بیشترین میزان فارغ التحصیل بیکار را دارد.
■■■

وى ادامه داد:  سهم استان اصفهان از بودجه 97  از تهران، 

خراسان رضوى، خوزستان و فارس کمتر است، این در 
حالى است که استان اصفهان به لحاظ جمعیتى سومین 
استان پر جمعیت کشور است و نیز به لحاظ شاخص هاى 
توسعه 15 درصد تولید ناخالص ملى را تحقق مى بخشد.

وى ادامه داد: بودجه 97 اصفهان به رغم تمام نقاط قوت، 
نقاط ضعفى نیز دارد که قطعًا باید اصالح شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اضافه 
کرد: متأسفانه در حق اصفهان به عنوان مرکز ثقل توسعه 
کشور، همواره اجحاف شده و در بودجه 97 نیز این روند 

ادامه یافته است.
وى گفــت: در بودجه 96 بــه میزان 63 هــزار میلیارد 
تومان، ســهم درآمد اصفهان پیش بینى شــده بود که 
59 هزار میلیــارد تومان آن مربوط بــه وصول مالیات

 بود.
تاج الدین تأکید کرد: تا امروز تنهــا 63 درصد از مالیات 
هشت ماهه در سال 96 در اصفهان محقق شده که این 
نشان از غیر واقعى بودن درآمدهاى مالیاتى دولت و عدم 

تحقق درآمدهاى پیش بینى شده در بودجه 96 دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس  خبرداد؛

تحقق 63 درصد 
مالیات 8 ماهه اصفهان
در بودجه 97هم در حق اصفهان اجحاف شده است



1212استاناستان 3124دوشنبه  11 دى  ماه   1396 سال چهاردهم

مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان اعالم کرد: 
قطعه دوم از باند دوم جاده نایین – انارك در شرق استان 
اصفهان به طول 38 کیلومتر، تا پایان امســال به بهره 

بردارى مى رسد.
حجت ا... غالمى بیان داشــت: این طــرح در مجموع 
بــا 26 میلیــارد تومــان احــداث و تکمیــل خواهد 

شد.
وى ادامــه داد: قطعــه اول باند دوم این مســیر یعنى 
حدفاصل نایین تا انارك به طول 35 کیلومتر و با اعتبار 

21 میلیارد تومان، سال 94 افتتاح شده بود.
مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان خاطرنشان 

کرد: قطعه ســوم این مســیر حد فاصل انارك تا خور 
به طــول تقریبــى 150 کیلومتر، 80 میلیــارد تومان 
هزینه در بــر دارد و ســال آینــده به بهــره بردارى

 مى رسد.
به گفته وى، طرح هاى یاد شده از جمله اولویت هاى این 

اداره کل به شمار مى رود.
غالمى عمده مشــکل مربوط به راه هاى شهرســتان 
نایین را روکش آســفالت جاده ها عنوان کرد و گفت: 
انجام عملیات روکش آسفالت با توجه به ارتباط کارى 
توسط اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى انجام

 مى شود.

در بیش از 20کیلومتر از اراضى بیابانى شــرق اصفهان، 
طرح باد شکن غیر زنده اجرا شده است .

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: این طرح در بیش 
از 20کیلومتر از اراضى بیابانى دشــت سجزى به منظور 
مقابله با کاهش ریزگردها و گرد و غبار و فرسایش بادى 

اجرا شده است . 
حســینعلى نریمانى، هزینه اجراى این طرح را بیش از 
800میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانى عنوان کرد 
و افزود : در این دشت با استفاده از مواد طبیعى موجود در 
بیابان، ماسه بادشکن هایى طبیعى ساخته مى شود تا از 

ورود ریزگردها در اطراف مناطق بیابانى جلو گیرى شود. 
وى گفت: اجراى بادشــکن و کاشــت نهــال کاهش 
چشمه هاى ایجاد ریزگرد، کاهش مهاجرت روستاییان، 
کمک به حفظ و پایدارى محیط زیست انسانى و جانورى 
و کاهش بیماریهاى تنفسى و چشمى در مناطق بیابانى 
به همراه دارد .  نریمانى پیش بینى کرد این طرح تا پایان 
امسال در 200کیلومتر از اراضى بیابانى شهر ستان هاى 

نایین ،اصفهان و آران و بیدگل اجرا شود . 
وى ادامه داد:هم اکنون از وســعت ســه میلیون و 200 
هزارهکتارى بیابانى اصفهان، بیش از یک میلیون و 90 

هزارهکتار کانون بحرانى فرسایش بادى است.

تا پایان امسال؛بهره بردارى 
ازباند دوم نایین-انارك 

اجراى طرح بادشکن غیر زنده 
در اراضى بیابانى

کاهش 23 درصد خاموشی ها 
در بویین میاندشت

مدیر اداره برق شهرسـتان بویین میاندشـت گفت :در 
سـال جارى انرژي توزیع نشـده به میـزان 42 درصد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است . 

روح ا... حجـازى اظهارداشـت: اداره بـرق بوییـن 
میاندشت به دنبال انجام کارهاى زیر بنایى و نوسازى 
در کنـار فعالیت هـاى فرهنگـى اسـت.  وى تصریح 
کرد: خوشـبختانه در سـال جارى به میزان 23 درصد 
خاموشی ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

یافته است .
حجازى بـا اشـاره جایگزین کـردن المپ هـاي کم 
مصرف در سـطح شهرسـتان گفـت: در سـال جارى  
انرژي توزیع نشـده به میزان 42 درصد نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته کاهش یافته است .
وى افزود: در سال گذشته فعالیت هاى بسیارى مانند 
پروژه توسعه و نوسازي با اعتباري بالغ بر سه میلیارد و 
500 میلیون ریال، پروژه توسعه و بهینه سازي روشنائی 
معابر با اعتباري بالغ بر 172 میلیون ریال، پروژه اصالح 
و بهینه سازي با اعتباري بالغ بر 9میلیارد و 300میلیون 
ریال و پروژه نگهداري و تعمیرات شـبکه هاي توزیع 
برق با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون ریال 

اجرا شد.

تکمیل پایانه اندیشه
 تا پایان بهمن ماه 

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان گفت: 
عملیات احـداث پایانه اندیشـه با اعتبار یـک میلیارد 

تومان تا پایان بهمن ماه تکمیل مى شود.
سعید کورنگ بهشتى اظهارداشت: به منظور خدمات 
رسـانى بیشـتر به مسـافرانى که از غرب وارد شـهر 
اصفهان مى شوند، احداث پایانه اندیشه با اعتبار یک 
میلیارد تومان در دستور کار شـهردارى اصفهان قرار 

گرفت.
وى با بیـان اینکه عملیات احـداث پایانه اندیشـه در 
فضایى به مساحت 13 هزار مترمربع در محور بزرگراه 
شـهید کاظمى در دسـت اجراسـت، افـزود: عملیات 
اجرایى این پروژه تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته و قرار است تا پایان بهمن ماه تکمیل شود. وى 
ادامـه داد: در این پایانه ایسـتگاه هاى اتوبوس، مینى 

بوسى، تاکسى و BRT احداث مى شود.
مدیرعامـل سـازمان عمـران شـهردارى اصفهان با 
بیان اینکـه عملیـات احداث مرکـز مکانیـزه معاینه 
فنى خودروهاى سـنگین با مساحت شـش هزار متر 
مربع در بزرگراه آزادگان جنب سازمان تاکسیرانى به 
پایان رسید، عنوان کرد: مرکز معاینه فنى خودروهاى 
سـنگین با اعتبار یک میلیارد تومان به سـالن معاینه 
فنى، پارکینگ خودروها و محل اسـتراحت رانندگان 

مجهز است.

امروز؛ افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى

 مدیـر اداره پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از افزایش بیشینه دماى استان از یک تا سه 
درجه خبر داد و گفت:با افزایش غلظت آالیندگى  ها، 

هوا براى عموم مردم در شرایط ناسالم قرار دارد.
حسن خدابخش اظهارداشت: بررسى نقشه هاى آب 
و هوایى بیانگـر تداوم الگوهاى جـوى پایدار بر روى 
استان تا روز دوشنبه(امروز) مى باشد، بر این اساس در 
اکثر نقاط استان آسمان به صورت صاف تا کمى ابرى 

و وزش باد پیش بینى مى شود.
وى افزود: در مناطق مرکزى و صنعتى تا امروز شرایط 
براى غبار آلودگى و افزایـش آالینده هاى جوى مهیا 
خواهد بـود و همچنیـن از اوایل روز سه شـنبه(فردا) 

ناپایدارى ها از غرب استان آغاز مى شود.
مدیـر اداره پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با اشاره به  آلودگى هوا تا روز دوشنبه(امروز) 
تأکید کرد: با توجه به بررسى نقشه هاى هواشناسى و 
استمرار شـرایط جوى پایدار و سکون نسـبى هوا و با 
توجه به میزان کنونى آالینده هاى شـهرى اصفهان، 
پیش بینى مى شـود تا اواخـر امـروز، افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى و کاهش کیفیـت هوا در محدوده 
ناسـالم براى عموم به ویـژه براى نواحـى مرکزى و 

کالن شهر اصفهان وجود دارد .

خبر

عضو نظام صنفى کشــاورزان اصفهان با بیان اینکه از 
شنبه شب کشاورزان شــرق اصفهان به نشانه اعتراض 
100 تراکتــور را به کنار جــاده آورده انــد، گفت: این 
تجمعات در اعتراض به خشــکى زاینــده رود و تحویل 
ندادن حقابه کشاورزان شــرق اصفهان صورت گرفته

 است.
به گزارش ایمنا، عرب زاده با تاکید بر اینکه کشــاورزان 
شــرق اصفهان براســاس طومار و همچنین مصوبات 
رسمى داراى حقابه مشخصى هستند، گفت: مسئوالن 
عنوان کرده اند که آبى براى تحویل حقابه کشــاورزان 
وجود ندارد، بــا وجود این، مــا دنبال ســهم آب خود 

هستیم.
این عضو نظام صنفى کشــاورزان شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: کشاورزان اعتراض هاى خودرا بارها اعالم 
کرده اند کــه دولت براى تامین حقابه مــا باید از میزان 
سهم انتقالى آب به یزد و سایر بخش ها کم کنند تا حقآبه 
کشاورزان شرق اصفهان براى کشت پاییزه تامین شود.

وى با بیان اینکه کشــاورزان شــرق اصفهان براى دو 
کشــت ســهم آب دارند، افزود: به دلیل خشکسالى و 
کم آبى، دو کشت کشاورزان حقابه دار به یک کشت در 
پاییز کاهش یافت که متاسفانه مسئوالن امسال اعالم 
کردند که آبى براى کشت پاییزه کشاورزان شرق وجود 

ندارد.
عرب زاده با تاکید بر اینکه اگر این گونه اعتراض ها نتیجه 
بخش باشــد، با تحویل حقابه خود کشاورزى خواهیم 
کرد، افزود: در غیر این صورت بزرگان هر روستا به طور 

جداگانه در این خصوص تصمیم گیرى خواهند کرد.
وى در پاسخ به این سوال که «امسال میزان بارش ها در 

اصفهان و به خصوص سرچشمه هاى کوهرنگ نسبت 
به سال گذشته کاهش چشمگیرى داشته و شرایط براى 
تحویل حقابه کشاورزان اندکى سخت است، گفت: بعد 
از بســته شــدن آب زاینده رود از 15 خرداد ماه، ذخیره 

ســد زاینده رود درحدود 500 میلیون متر مکعب بود که 
امکان ذخیره ســازى آب براى کشــت پاییزه و تحویل 
حقابه کشاورزان وجود داشت، اما متاسفانه به دلیل نبود 

برنامه ریزى، ذخیره سد زاینده رود هر روز کمتر شد.

عرب زاده تاکید کرد: مسئوالن آب اســتان و کشور در 
این شرایط مى توانستند با کم کردن سهم آب انتقالى به 
یزد، حقآبه کشاورزان شرق را براى کشت پاییزه تامین

 کنند.

 تجمع کشاورزان اصفهان 
در اعتراض به نگرفتن حقـابه 

تراکتورها به خط شدند

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش اصفهان گفت: رکود 
در بازار فرش اصفهان به چهار سال رسیده است و در این 
شرایط، 15 درصد مغازه ها در این عرصه به تعطیلى کشیده 

شده اند.
محمود دایى اظهار داشــت: در حال حاضــر 450 نفر از 
فروشندگان فرش در اصفهان داراى پروانه رسمى هستند و 
این در حالى است که تعدادى هم بدون مجوز در این عرصه 

فعالیت مى کنند.
وى با اشاره به اینکه رکود ســنگینى در بازار فروش فرش 
اصفهان وجــود دارد، اعالم کــرد: امروز از تجــار ژاپنى، 
امریکایى و اروپایى در بازار فرش اصفهان خبرى نیســت 
و عمده گردشــگرانى که به اصفهان ســفر مى کنند، از 
کشورهاى شرقى هســتند و به همین دلیل توانایى خرید 

آنچنانى فرش دستباف را ندارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان با اشاره به اینکه 
یکى از عوامل رونق فرش در آن زمان، وجود تجار اروپایى و 
متمول در بازار اصفهان بو، گفت: این در حالى است که یکى 
از عوامل رکود بازار فرش در اصفهان، عدم به روزرســانى 
نقشه هاى فرش است و دیگر کمتر کسى زیر بار نقشه هاى 
با سبک هاى شلوغ مى رود. وى ادامه داد: نقشه هاى فرش 
دستباف اصفهان تکرارى شده اســت و دیگر براى تجار 

کشورهاى خارجى جذابیتى ندارد.

دایى با اظهار اینکه بازارهاى عمده فروش فرش اصفهان 
در یک رکود ســنگین به ســر مى برد، اضافه کرد: امروز 
فرش هاى ماشینى به خاطر تنوع نقشه و رنگ، جایگزین 

فرش هاى دستباف شده است.
وى با بیان اینکه فرش هاى دســتباف زیادى روى دست 
فروشــندگان مانده که هنوز تدابیرى بــراى فروش این

فرش ها نشده اســت و انبارهاى بســیارى از مغازه داران 
مملو از فرش هاى دستباف است، افزود: قیمت هاى فرش 
هاى دستباف با توجه به کیفیت و نوع بافت متفاوت است و 
نمى توان گفــت که قیمت هاى باال عامــل عدم فروش

 فرش هاى دستباف شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر قم به دلیل وجود فرش هاى دستباف ابریشمى بازار 

خوبى را براى خود رقم زده است.
وى با اعالم اینکه بین 10 تا 15 درصد فروشندگان فرش 
دستباف اصفهان، مغازه هاى خود را بسته اند، گفت: امروزه 
صادرات فرش کهنه و دست دوم بسیار کاهش یافته است، 
یعنى استقبالى از این دســت فرش ها نمى شود و تنها به 
صورت محدود، فرش هاى دســتباف نایینى و اردکانى به 

صورت خانگى به فروش مى رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش خبر داد؛ 

تعطیلى15 درصد مغازه هاى فروش فرش دستباف اصفهان

اصفهان، کم بارش ترین استان کشور  

نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس 
شوراى اسالمى با بیان اینکه گلپایگان مستعد 
تولیـد گل محمدى، زعفـران، باغات پسـته و 
گیاهان دارویـى اسـت، گفت: «کد شناسـه» 
براى تولید گل محمدى و عرقیات در اصفهان 

صادر مى شود.
على بختیار با اشاره به کشـت گیاهان دارویى 
در شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در زمینه 
کشت گیاهان دارویى افراد توانمند، متخصص 
و نیز گروه هایى براى کشـت گیاهـان دارویى 

مراجعه کردند.
وى ضمن اعالم حمایت و استقبال از طرح هاى 
ارائه شده در زمینه کشت گیاهان دارویى افزود: 
ما با آب بسیار کمى مى توانیم به سودى مناسب 
در این زمینه برسیم. وى با بیان اینکه زعفران 
سـاالنه دو مرتبه آب نیاز داشـته و سـودآورى 
خوبى دارد، ادامه داد: در گلپایگان در زمینه گل 
محمدى توسعه خوبى رخ داده است، همچنین 
در زمینه باغات پسـته هـم کارهـاى خوبى را 
مردم گلپایگان انجام مى دهند و آماده هستیم 
از این نوع کشـت ها و گیاهان دارویى حمایت 
کنیم. بختیـار بیان داشـت: در ایـن زمینه هم 
مقرر شد وزارت بهداشت و مسئوالن در استان 
اصفهان کد شناسـه براى تولیـد گل محمدى 
و عرقیات صـادر کنند که ما بتوانیـم در همین 

شهرستان عرقیات را تولید کنیم.
نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس 
خاطرنشان کرد: از آن جایى که مردم وام هاى 
خرد داشته و توان بازپرداخت آن را نداشتند، 10 
هزار میلیارد تومان منابع در بودجه سال 1396 
تعیین کردیم و انتظار داشـتیم بـا این 10 هزار 
میلیارد تومان، 150 هزار میلیارد تومان منابع را 

به سیستم بانکى برگردانیم.

صدور«کد شناسه» 
براى تولید گل محمدى 

و عرقیات

شـرکت مدیریت منابع آب ایـران در اطالعات ارسـالى 
خود بر اسـاس آخرین آمار ثبت شـده در ایسـتگاه هاى 
باران سنجى کشور اعالم کرد: در سه ماهه پاییز امسال   
24 استان کشور شـامل اسـتان هاى آذربایجان شرقى، 

آذربایجـان غربـى،  اردبیـل، اصفهـان،   البـرز، تهـران، 
چهارمحال و بختیارى، خراسان شمالى، جنوبى، رضوى، 
 خوزسـتان، زنجـان، سـمنان، قزویـن، قم، کردسـتان، 
کرمـان، کهکیلویـه و بویراحمـد، گیـالن، لرسـتان، 
مازندران، مرکزى، همدان و یزد با کاهش بارش مواجه 

بودند.
در مقایسـه با سال گذشـته، اسـتان هاى اصفهان با 88 
درصد، قم بـا79 درصد و خراسـان جنوبى بـا 73 درصد 

بیشترین کاهش بارش را داشته اند.
الزم به ذکر است، در سـه ماهه پائیز امسال استان هاى 
خراسان جنوبى با یک میلیمتر، سیسـتان و بلوچستان و 
یزد با دو میلیمتر و اصفهان با سه میلیمتر بارش جزء کم 

بارش ترین استان هاى کشور در پائیز سالجارى بودند.

سخنگوى شوراى شهر اصفهان گفت: نماى بدنه شرقى 
چهارباغ عباسى مشابه نماى زندان است.

مهدى مقدرى اظهار داشت: شوراى شهر از ظرفیت هاى 
باالیى برخوردار اســت و به راحتى در تعامل با مدیران 

مختلف مى تواند به توسعه یک شهر کمک کند.
وى ادامه داد: امــروز که صنعت گردشــگرى دغدغه 
قالب مدیران است اگرچه اجراى یکسرى از بسته هاى 
تشویقى مثل هتل ها توانســته راهکار خوبى باشد، اما 
برخى از طرح هاى میراث در جهت توسعه گردشگرى نه 
تنها پیشــرفتى در این صنعت نداشته بلکه شاهد صرف 

هزینه هاى هنگفتى بودیم.

وى بیان داشــت: از آن جمله مى توان به پشــت بدنه 
چهارباغ و پیــاده رو کردن کف این خیابان اشــاره کرد 
که نیاز به این میزان خاکبردارى نبــود و به راحتى مى 
توانســتیم همین طرح را با هزینه کمتــر در چهارباغ 

اجرایى کنیم.
وى افزود: نماى بدنه شرقى چهارباغ، مشابه نماى زندان 
است و مردم نمى توانند هیچ ارتباط بصرى با برج و تخت 
هشت بهشــت برقرار کنند و این اقدام با این تفکر که 
زمانى این تخت و برج براى حرمسرا بوده و نباید محیط 
داخل دیده شود، طراحى شده است اما امروز که دیگر از 

آن حرمسرا خبرى نیست و جنبه پارك دارد.

نماى بدنه چهارباغ مشابه  زندان است

 دبیر کمیته فرهنگ شــهروندى از برگزارى مانورى 
با موضوع «تفکیــک زباله از مبــدأ» در چهارراه ها و 

مسیرهاى پر تردد شهر خبر داد.
ســعید امامى اظهارداشــت: این مانور بــا همکارى 
ســازمان مدیریت پســماند شــهردارى و ســازمان 
فرهنگــى اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان 
طــى چهــار روز از امــروز تــا 14 دى مــاه برگزار

 مى شود.
وى به برگزارى این مانور در ســه نوبت روزانه اشاره 
کرد و افزود: صبح ها از ساعت 7 تا 9 و ظهرها از ساعت 
12:30 تا 15 در چهارراه هاى کلیدى شــهر و ساعت 
18 تا 22 در نقاط پرتردد شــهر این مانور انجام خواهد 

گرفت.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندى، متحرك بودن پیام هاى 
شهروندى در این طرح را موجب جلب توجه مخاطبان 
دانست و ادامه داد: پیام هاى فرهنگى طراحى و آماده 
شــده در قالب طرح هاى گرافیکى بر روى سازه هاى 

همراه برد نصب مى شود، 100 نفر نیروى اجراى همراه، 
بردها را حمل مى کنند، به اندازه و ابعاد و نوع ســاخت، 
این سازه ها جلب توجه کرده و پیام به مخاطبان انتقال 

داده مى شود.
امامى با بیان این موضوع که حامالن پیام فرهنگى به 
دل شهر مى روند، گفت: قرار نیست کسانى که پیام ها 
را همراه مى برند حرکت نمایشــى انجام دهند، اما این 
افراد آمادگى پاســخگویى به ســؤاالت مخاطبان را 

دارند.
وى، موضوع تفکیــک زباله از مبــدأ را موضوع مهم 
دانست و گفت: در موضوع بازیافت زباله، تفکیک از مبدأ 
مهم ترین بخش بوده و این امر سبب مى شود تا کیفیت 

تفکیک باال رود.

اجراى مانور تفکیک زباله از مبدأ 


