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ارتباط بیمارى کلیه و خطر ابتال به دیابت  سنگ نگاره هاى کوچرى در پیچ و خم بروکراسى ادارىهنرمندان ارامنه کشور در قاب سینمابازار خرما در اختیار 100 دالل است! سرقت مسلحانه از طالفروشى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

برف براى راه اندازىبرف براى راه اندازى
پیست فریدونشهر کم استپیست فریدونشهر کم است

دروازه دولت، آلوده ترین نقطه کشور؟
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هر تغییرى در تپش قلب
 نشانه بیمارى نیست

خرید میلیاردى با چک سرقتى

چرا سخنان روحانى 
پخش نشد؟

تئاتر5
 کار هر کسى نیست

3

پژمان جمشیدى در برنامه «چشم شب روشن» 
در پاسخ به این پرسش که بیشتر تجربه شما در 
کدام مدیوم بوده است، گفت: بیشترین تجربه ام 

در تئاتر بود.
وى تأکید کرد: در دو شغلى که تجربه 
کردم، آموختم باید به حدى خیال آدم 
راحت باشــد که هیچکس نمى تواند 
جاى تو را بگیرد؛ چون هرکس به اندازه توانایى 

خود رشد مى کند و مخاطبش مردم است.
این فوتبالیست ســابق یادآور شد: من حدود 20 

سال در فوتبال بازى و تمرین زیادى کردم...
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اصفهان رکورد آلودگى هوا را شکست

کدام بازیگر بیشترین فیلم 
را در جشنواره فیلم فجر 
امسال دارد

نــــــورى به نــــــورى به 

آگهى مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

* توضیح اینکه قرارداد اجاره غرفه هاى تجارى میدان دفاع مقدس به صورت سالیانه و هر سال 
با 12٪ افزایش نسبت به سال قبل منعقد خواهد شد.

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط

ب) توانائى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد 
قرارداد

مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى معتبر یا واریز نقدى به مبلغ 
51/000/000 ریال جهت غرفه هاى تجــارى دفاع مقدس و مبلــغ 61/902/000 ریال جهت 
تابلوها و بیلبوردهاى تبلیغاتى سطح شهر بابت ســپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 
0105193396003 به نام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا چکهاى تضمینى، 

مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ســاختمان شهردارى، امور قراردادها 

(031 -52402021)
مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى تا روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراســت) شهردارى: تا روز شنبه مورخ 

1396/10/30 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز یکشنبه 

مورخ 1396/11/01
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 

قیمت پایه کارشناسى مجوز شوراعنوان مزایدهردیف
(ماهیانه- ریال)

مدت اجاره- 
ماه

1
اجاره غرفه هاى تجارى میدان دفاع 

مقدس جهت استفاده شهربازى 
سالنى

96/1002
1396/08/0225/000/00036

اجاره تابلوها و بیلبوردهاى تبلیغاتى 2
سطح شهر

95/2236
1395/09/15103/170/00012

نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى شماره 96/318  
مرحله دوم نوبت اول

شــرکت تهیه وتولید مواد معدنى ایران ( مجتمع طــالى موته ) در نظــر دارد  خرید ماده 
معدنى(خاك) اکسیده طالدار پر عیار به میزان 120/000تن با عیار برابر یا باالتر از 2 گرم  بر تن 
(2ppm )و با میزان مس حداکثر 300 گرم برتن(عارى از عناصر مزاحم) کارخانه طالى موته را 
ازطریق برگزارى مناقصه عمومى به اشخاص و شرکتهاى واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از 
اشخاص حقیقى و حقوقى که توان تامین ماده معدنى طالدار موضوع مناقصه را دارند دعوت بعمل 
مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1396/10/12 لغایت ساعت 
14 مورخ 1396/10/30 بادردست داشتن معرفى نامه واصل فیش واریزى به مبلغ پانصدهزارریال 
بحساب جارى شماره 1621038598 بـانک تجـارت شعبـه میمه به نـام مجتمع طالى موتـه 
وبـه آدرس: اصفهان-میمه-روستاى موته – مجتمع طالى موته مراجعه وجهت کسب اطالعات 
بیشتر با تلفن هاى 2 – 5336240 0314 تماس حاصل نمایند .ضمنًا مهلت ارائه پیشنهادات 

حداکثر تاساعت 14 روزسه شنبه مورخ1396/12/8 تعیین مى گردد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شماره 96/316 مرحله اول نوبت اول

     شرکت تهیه وتولید مواد معدنى ایران (مجتمع طالى موته) در نظر دارد خرید 300 تن گلوله 
چدنى پرکروم 80 میلیمترى مصرفى آسیاى گلوله اى کارخانه طالى موته را از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى به شرکتهاى واجد شــرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکتهاى داراى 
سوابق در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ 1396/10/12 لغایت ساعت 14 مورخ 1396/10/30 با در دست داشتن 
معرفى نامه واصل فیش واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب جارى شماره 1621038598 
بـانک تجـارت شعبـــه میمه به نـــام مجتمع طالى موتـه و بـــه آدرس: اصفهان- 
میمه-  روستاى موته – مجتمع طالى موته مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاى 
2 – 5336240 0314 تماس حاصل نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 

روز سه شنبه مورخ 1396/12/8 تعیین مى گردد.

به نظر مى رسد « زالتکو کرانچار» نیز به جبهه « برانکو ایوانکوویچ» ملحق شده و حاال «کارلوس 
کى روش» باید با دو مربى کروات شناخته شده لیگ براى اجراى برنامه هاى موردنظرش در تیم ملى 

کلنجار برود.
پس از مشخص شدن قرعه کشى جام جهانى و هم گروه شدن تیم ملى ایران با تیم هاى قدرتمند 

اسپانیا، پرتغال و مراکش، سرمربى پرتغالى تیم ملى که پیش تر و پیش از شروع لیگ هفدهم در 
برنامه اى مدون برنامه هاى تیم ملى را به طور کامل تشریح کرده بود...
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کلنجار کى روش و کـرانچار!
به نظر مى رسد « زال
کىروش» باید با د

کلنجار برود.
پس از مشخص
اسپانیا، پرتغال
برنامه اى مدون

کلنج

ذوبى ها به خود آمده اندذوبى ها به خود آمده اند
4

تئاتر5
 کار هر کسى

برنامه «چ در پژمان جمشیدى
در پاسخ به این پرسش که بیش

کدام مدیوم بوده است، گفت:
در تئاتر بود.

وى تأکید کرد: در د
کردم، آموختم باید
راحت باشــد که هی
جاى تو را بگیرد؛ چون هرکس
خود رشد مى کند و مخاطبش
این فوتبالیست ســابق یادآور
3سال در فوتبال بازى و تمرین

مکدام بازیگر بیشترین فیلم  ی رین ربی ی مب
جررا در جشنواره فیلم فجر  م ی و فج ل ف ا شن د فیلمفجرا جشنواره در را
اامسال دارد ال امسالداردا

4

پژمان جمشیدى با اشاره به حضور بازیگران در تئاتر:
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دبیر کل انجمن خرما از کاهــش تولید و افزایش قیمت 
خرماى ایرانى نســبت به سال هاى گذشــته خبر داد و 
گفت طى سال هاى گذشته آنقدر بى توجهى به بازار این 
محصول شده اســت که بازار خرمادر اختیار 100 دالل 
بوده که براى تولیــد کنندگان و مــردم تصمیم گیرى 

مى کنند.
على اصغر موسوى در گفتگو با ایســنا، اظهار داشت: از 
آنجا که تولید خرما بیشــتر از مصرف آن است و عوامل 
و واســطه هایى به میدان آمده و ســال به سال قوى تر 
مى شــوند و نبض بازار را در دست گرفته اند، چرا که آنها 
در ابتداى فصل برداشت این محصول را از نخلداران با 

حداقل قیمت خریدارى مى کنند و پس از دپو کردن آن 
در زمانى که بازار تشنه است به هر قیمتى که مى خواهند 

مى فروشند.
موسوى با اشاره به اینکه ســودجویى دالالن به حدى 
رسیده که قیمت خرید خرما از نخلداران حتى پاسخگوى 
دخل و خرجشان هم نمى شود، تصریح کرد: همه کسانى 
که بازار خرما را در دستشان گرفته اند به صد نفر نمى رسند، 
در حالى که این دالالن آنقدر قدرت گرفته اند که براى سه 
میلیون نفر نخلدار تصمیم گیرى مى کنند و در این میان 
تصمیم گیران وزارت جهاد کشاورزى هم براى ساماندهى 

این بازار تدبیرى نمى اندیشند.

یک منبع آگاه در گفتگو با ایلنا با اشاره به فیلترینگ ایجاد 
شده براى اینستاگرام و تلگرام و در پاسخ به این پرسش 
که فیلترینــگ تا چه زمانى ادامه خواهد داشــت گفت: 
فیلترینگ شبکه اجتماعى اینســتاگرام به دلیل وجود 
نداشتن نمونه مشابه داخلى، موقتى است و انتظار مى رود 
تا محدودیت هاى ایجاد شــده براى اینستاگرام تا چند 
هفته آینده از بین برود و اینستاگرام در وضعیت نرمال قرار 
بگیرد. البته فیلترینگ هوشمند براى این شبکه اجتماعى 

به صورت جدى دنبال و درنظر گرفته مى شود.
وى درباره تلگرام اظهار داشت: مسئوالن مجموعه تلگرام 
با مقامات ایرانى همکارى نکرده اند و مشکل در عبور از 

خط قرمز ایران توسط یک پیام رسان بیگانه با تعداد زیاد 
کاربر ایرانى است. انتظار بر این است که پیام رسان تلگرام 
با وجود نمونه هاى داخلى مناسب و امن حتى نمونه هاى 
خارجى، به صورت دائمى فیلتر و از دسترس خارج شود. 

در همین حال، منبع آگاه با اشاره به منتشر شدن اخبارى 
مبنى بر فیلتر شدن اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ بعد از 
فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام گفت: اپلیکیشن واتس اپ 
فیلتر نشده و اختالل این پیام رسان به صورت جهانى است 
و کشورهایى همچون امارات و ترکیه نیز مشکل اختالل 
دارند. مردم بدانند که هیچ دستورى مبنى بر فیلترینگ 

واتس اپ صادر نشده است.

بازار خرما 
در اختیار 100 دالل است!

تلگرام به صورت دائمى 
فیلتر مى شود 

اغتشاش در شاهین شهر
  خبرگزارى صدا و سیما | اغتشاشــگران 
درشاهین شهر در درگیرى یک شنبه شب اماکن عمومى 
را تخریب کردند. اغتشاشگران شیشه هاى بانک هاى 
قوامین، پاسارگاد، سینا، رســالت، مهراقتصاد و بانک 
شــهر واقع در خیابان فردوسى شــاهین شهرو خیریه 
مدرسه سازان را شکستند.  اغتشاشگران، یک دستگاه 
اتوبوس و هشت دستگاه خودروى سوارى را نیز به آتش 
کشیدند و تابلوهاى راهنمایى را از جا کندند. همچنین

 گزارش هــاى رســیده حاکــى از آن اســت که در 
شهرضا و خمینى شهر نیز اغتشاشگران شیشه  برخى از 
بانک ها را شکستند و به اماکن عمومى شهرى خسارت 

زدند.

بازداشت 60 نفر در کاشان
سـتان  د ا د   باشگاه خبرنگاران جوان |
کاشـان گفت: در پى اتفاقات و اقدامـات خرابکارانه روز 
شنبه در کاشـان حدود 60 نفر بازداشـت شده اند. محمد 
تکبیرگو اظهار داشـت: پس از حضور نیروهاى انتظامى 
و برخورد با هنجارشکنان حدود 60 نفر بازداشت شده اند 
که در حال تفهیم اتهام هستند. وى در پاسخ به سئوالى 
پیرامون به آتش کشیده شدن چند وسیله نقلیه به دست 
اغتشاش گران افزود: خودروهایى که در حیاط دادسراى 

کاشان آسیب دیده از اموال دادستانى نبوده است.

حمله به حوزه علمیه
  ایلنا| در ناآرامى هاى یک شنبه شب تاکستان 
استان قزوین، تعدادى از افراد بازداشت شدند. یک مقام 
مطلع گفت: عده اى از افراد فرصت طلب که هیچ دغدغه 
مردم را ندارند، با سوءاستفاده از موقعیت اقدام به تخریب 
حوزه علمیه تاکستان و برخى از اماکن دولتى کردند که با 
ورود نیروهاى یگان ویژه و پراکنده کردن افراد، شهر به 

آرامش برگشته است.

درباره بودجه 142 میلیاردى
  اعتماد آنالین | حجت االسالم و  المسلمین 
مصطفى رستمى، معاون سیاسـى نهاد نمایندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشـگاه ها در تشریح مصرف بودجه 
142 میلیـاردى این مرکز مـى گوید حـدود 210 دفتر و 
حدود هزار کارمند در سراسر کشور دارند و نمى توان براى 
مجموعه فعالیت هاى مذهبى دانشگاه، نیرویى را در نظر 
بگیریم و بگوییم شـما فعالیت کنید ولى چـون در حوزه 

مذهبى کار مى کنید حقوق نگیرید.

مخالفان احمق دولت...
  تسنیم| احمد توکلى درباره برخى ادعاها که 
اعتراضات اخیر توسط مخالفان دولت سازماندهى شده، 
گفت: مـن نمى دانم منظور آنهـا از مخالفـان دولت چه 
کسانى است و نمى دانم کدام مخالفان احمقى هستند که 

مى خواهند کشور را به سمت ناامنى ببرند. 

16 میلیارد براى احمدى نژاد
  خانه ملت | فیاض شـجاعى، دادستان دیوان 
محاسـبات تأکید کرد: در پرونـده دانشـگاه ایرانیان 16 
میلیارد تومان از یک حساب دولتى برداشت و به حساب 
مشـترك محمود احمدى نژاد و حمید بقایى واریز شده 
بودکه در همان زمان حسـاب شـخصى توقیـف و پول 
پس گرفته شـد اما تخلـف و وصف مجرمانه سـرجاى 

خود باقى ماند.

طرح جایگزینى اعتراضات 
  ایلنا| مشـاور رئیس جمهور با قـراردادن یک 
نظرسـنجى در توییتـر خود، طرحـى بـراى جایگزینى 
اعتراضات خیابانى مطرح کرد. حسام الدین آشنا نوشت: 
آیا به عنوان جایگزین اعتراضات کور خیابانى، با طراحى 
و اجراى یک برنامه کاربردى از طرف ریاست جمهورى 
براى دریافت طومارهاى مردمى( شامل درخواست هاى 
عمومى یا شـکایات و اعتراضات جمعى) که در صورت 
اعالم حمایت بیش از مثًال صد هزار نفر مشخص، قابلیت 

طرح در دولت یا مجلس را داشته باشد موافقید؟

توئیتر
تلویزیون را فیلتر کنید!

ســیدمحمود رضــوى    خبر آنالین |
تهیه کننده فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز» در 
توییتر نوشت: «صداوسیما به جاي کمک به حل 
 ماجراي این روزها بیشتر عصبی می کند. به نظرم 
جاي تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ باید تلویزیون 
را فیلتر می کردند. اخبار بى خاصیت، مصاحبه هاى 

مدل اول انقالب، تحلیل هاى پیرمردى.»

قاتالن معروف
  تابناك | ســیف ا... ابوترابى، سخنگوى 
ســازمان ثبت احوال کشــور در خصــوص آمار 
فوتى هاى امســال اظهار داشت: در 9 ماهه سال 
گذشته در کشور 279هزار و 573تن فوت کردند؛ 
ضمن اینکه در 9ماهه امســال این آمار نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 1/1درصد افزایش داشته 
است. سخنگوى ســازمان ثبت احوال ادامه داد: 
شایع ترین علل مرگ ایرانیان شامل بیمارى هاى 
قلبى و عروقى، سرطان ها و تومورها، بیمارى هاى 

دستگاه تنفسى و حوادث غیرعمدى است .

سرمایه گذارى افغان ها
  ایسنا | افغانستانى ها با سرمایه گذارى در 
9 طرح بیشترین تعداد طرح ها را از بین کشورهاى 
اروپایى، آسیایى و آمریکاى شمالى به منظور انجام 
ســرمایه گذارى خارجى در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت در ایــران به خود اختصــاص داده اند. 
همچنین ترکیــه با پنج طرح،   آلمان و فرانســه 
هر کدام با چهار طرح، عراق، چین و کره جنوبى 
هر کدام با ســه طرح، آذربایجــان و امارات هر 
کدام با دو طرح و کشــورهاى پاکستان، اتریش، 
هنگ کنگ، روسیه، آمریکاى شــمالى و ایتالیا 
هر کدام با یک طرح، ســرمایه گذارى هاى خود 
را در قالب شرکت هاى مربوطه انجام داده اند. از 
38 سرمایه گذارى یاد شده، استان  اصفهان با دو 
طرح در جدول بیشــترین میزان سرمایه گذارى 

خارجى قرار دارد.

کارت ملى رایگان نیست
  ایسنا | سخنگوى سازمان ثبت  احوال 
کشور شائبه رایگان شــدن ثبت نام اولیه کارت 
ملى هوشــمند را رد کرد. ابوترابــى گفت: دفاتر 
پست و پیشخوان قبالً براى ثبت نام  اولیه کارت  
ملى هوشمند، مبالغى حدود دو الى سه هزار تومان 
دریافت مى کرد که با دستور وزیر ارتباطات، این 
خدمت شرکت پست براى شــهروندان رایگان 
شد. ابوترابى خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام اولیه 
کارت ملى 20 هزار تومان اســت که متقاضیان 

براى ثبت نام باید آن را پرداخت کنند.

نوازنده اى در راه ایران
  افکار نیوز | «مانو کچه» نوازنده برجسته 
درامز اهل کشور فرانسه در سى و سومین جشنواره 
موســیقى فجر روى صحنه خواهد رفت. کچه 
تاکنون شــش آلبوم با نام خود منتشر کرده که با 
اقبال گسترده  جهانى روبه رو شده است. گواه نبوغ 
او این است که هر دو جنبه  هویت موسیقایى اش 
به عنوان نوازنده اى بى نظیر و افســونگر صدا و 

آهنگساز و رهبر گروه مکمل یکدیگر است.

دانش آموزان گلى! 
  ایسنا | سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر درباره سن شروع مصرف مواد مخدر گفت: 
اطالعاتى داریم که نشــان مى دهد در جمعیت 
دانش آموزى افراد در ســن 15، 16 و 17 سالگى 
شــروع به مصرف گل مى کنند و مصرف گل در 
سنین پایین تر شروع مى شود. افشار افزود: مصرف 
شیشه در کشور به شدت پایین آمده و اکنون گل 
دومین ماده مصرفى شده است. دسترسى به گل 
راحت تر شــده و برخى بذر داراى شاهدانه هاى
 باال را ســعى مى کنند از خارج وارد کــرده و در 

محیط هایى چون پاسیو و گلخانه بکارند.

در حالى که از عصر روز یک شــنبه خبرى منتشــر شد 
مبنى بر اینکه قرار است رئیس جمهور در یک ویدئوى 
ضبط شده با مردم سخن بگوید، سخنان رئیس جمهور 
خطاب به مردم پخش نشد و در این باره هم توضیحى از 
سوى مسئوالن امر در تلویزیون و یا دولت به مردم داده

 نشد.
به گزارش تابناك؛ روز یک شنبه نخست اعالم شد که 
بناســت رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونى با 
مردم ســخن بگوید. هنوز چند دقیقه از اعالم این خبر 
نگذشته بود که خبرگزارى هاى کشــور اعالم کردند، 
برنامه تلویزیونى رئیس جمهور زنده نخواهد بود و صدا 
و سیما ویدئوى ضبط شده از ســخنان رئیس جمهور را 

پخش خواهد کرد.
پس از اعالم ایــن خبر، گمانه زنى ها آغاز شــد که چرا 
تریبون زنده در اختیــار رئیس جمهور قــرار نگرفته و 
طبیعتًا اولین گمانه هم این بود که احتماًال رئیس جمهور 
ممکن بوده، حرف هایى بزند که امکان حذف آن در یک 
برنامه زنده وجود نداشته؛ بنابراین، ترجیح داده شده در 
یک برنامه ضبط شــده با مردم سخن بگوید. این گمانه 
با توئیت موالوردى از اعضاى دولت، تقویت شد؛ وقتى 
که نوشــت: «ســخنان رئیس جمهور تا لحظاتى دیگر 
پخش خواهد شد و نکته تأســفبار اینکه بخش مهمى 
از سخنان رئیس جمهور توسط رسانه میلى حذف شده

 است.»
تبدیل برنامه زنــده رئیس جمهور بــه برنامه ضبطى و 
همچنین خبرى که مــوالوردى دربــاره حذف برخى 
از سخنان وى منتشــر کرد، مردم را مشــتاق شنیدن 
صحبت هاى رئیــس جمهور خطاب به مــردم کرد اما 
هر چقدر مردم بیشــتر کانــال هــاى تلویزیونى را باال 
و پاییــن کردنــد، نشــانى از پخش ســخنان رئیس 
جمهــور نیافتنــد و به جاى آن شــبکه خبر ســخنان 
ضبط شــده رئیس جمهور در هیئت دولــت را پخش

 کرد.
در نهایت عدم پخش سخنان ضبط شده رئیس جمهور، 
این گمانه را تقویت کرد که یا رئیس جمهور به دلیل حذف 

بخش هاى مهم سخنانش، اجازه نداده است آن برنامه 
ضبط شده پخش شود و یا صدا و سیما حتى با حذفیات 
هم راضى به پخش برنامه نشده است. این احتمال هم 
وجود دارد که حذفیات به قدرى بوده که دیگر ســخنان 

رئیس جمهور قابل پخش نبوده است.
این در حالى اســت کــه پرویــز اســماعیلى، معاون 

ارتباطات دفتر ریاست جمهورى در توییتر خود نوشت: 
فیلم ســخنان رئیس ج مهــور در هیئت دولــت درباره 
حوادث اخیر، به طور کامل از  صدا و ســیما پخش شده 
و سانســورى در این خصوص صورت نگرفته اســت. 
مطلبى هم که به نقل از خانم  موالوردى منتشــر شده، 
مربوط به صفحه جعلى منتسب به ایشان است و صحت

 ندارد.
نکته اى که در این میان قابل ذکر اســت اینکه عمومًا 
مسئوالن تلویزیون زمانى که دیگر مسئوالن، مطالبى 
انتقاد آمیز درباره سیاســت هاى صدا و ســیما یا تفکر 
مورد عالقه آنان مى گوینــد، با پخش کامل آن مطالب 

انتقادآمیز مخالفت مى کنند.

چرا سخنان روحانى پخش نشد؟

هدایت ا...خادمى، نماینده ایذه دیروز در گفتگو با اعتمادآنالین وضعیت این شهر را 
تشریح کرد. مشروح این گفتگو در ادامه مى آید:

ایذه چه خبر است؟
من در ایذه هستم. پریروز(شنبه) تجمعات و اعتراض هایى بود که به خیر گذشت. 
دیروز(یک شــنبه) هم اعالم کردند که از ساعت 4 مى خواهند دوباره شروع کنند 
که به هر حال مراکز اطالعاتى-امنیتى در جریان بودند و مواظبت کردند اما تعداد 

زیادى به خیابان آمده بودند. 
چه تعداد به خیابان آمده بودند؟ 

عددش را نمــى دانم. به هر حال آمــده بودند به خیابان ها و عده اى شــعارهاى 
ساختارشکنانه هم دادند. بخشى اعتراضشان اقتصادى بود و نسبت به بیکارى و 
اینها بود. بینشان هم البته برخى سوءاستفاده مى کردند و شعارهاى ساختارشکنانه 

مى دادند. چندتا بانک هم آتش زدند. 
اینکه به سمت خانه امام جمعه و پایگاه بسیج و سپاه رفته 

بودند درست است؟
این اخبار هنوز تأیید شده نیست ولى دو نفر کشته و برخى زخمى شدند.

فقط دو نفر؟
تا حاال اطالعات ما مى گوید دو نفر کشته شدند.

زخمى ها چند نفر بودند؟
زخمى هم داشتند، چند نفر زخمى شدند ولى فکر مى کنم کشته ها از دو نفر بیشتر 

نشود.
اینکه از یگان هاى ویژه کشته شدند را تأیید مى کنید؟

خیر. اینطور نیست. هنوز اطالعات نداریم. درگیرى بین اینها بود اما اینکه کشته 
شدند خیر.

تا چه ساعتى درگیرى ها ادامه داشت؟
فکر مى کنم تا حدود 9 شب ادامه داشت.

بازداشتى ها چند نفر بودند؟

اطلالعات دقیق ندارم ولى جاهایى را کشف کردند که احساس مى کردند از سمت 
تعدادى هدایت مى شوند و تعدادى ظرف دو روز گذشته(شنبه و یک شنبه) دستگیر 

شدند.
نیروى انتظامى تیراندازى کرده بود؟

دو تا جوان کشته شدند و معلوم نیست از طرف چه کسانى کشته شدند. 
نیروهاى انتظامى اجازه تیراندازى داشتند؟

باالخره تیراندازى شده که دو نفر کشته شدند ولى اینکه نیروهاى انتظامى باشد فعًال 
اطالعات نداریم. آقاى فرماندار گفتند فکر نمى کنم از طرف نیروى انتظامى باشد 
چون قرار نبوده نیروى انتظامى تیراندازى کند؛ بنابراین دارند بررسى مى کنند آیا 
کسانى از پشت پرده وارد شدند و مى خواستند دست به این کارها بزنند یا نیروى 
انتظامى این کار را کرده است. شــوراى تأمین هم امروز(دیروز) تشکیل شد و من 

هم ایذه هستم.
االن وضعیت در ایذه چطور است؟

روزها معموًال وضعیت تا قبل از ساعت 4 عادى است. اتفاقاتى که در این چند روز 
افتاده معموًال از ساعت 4 به بعد بوده است.

خبرها مبنى بر این بود که کنترل شهر به دست معترضان 
افتاد.

نه.
یعنى اوضاع از کنترل خارج نشد؟

نه چنین نبود. خوشبختانه این اتفاق نیافتاد. هم مردم رعایت کردند و هم نیروهاى 
انتظامى و سیاسى کمک کردند و تا جایى که الزم بود رعایت حال مردم را کردند.

ایذه سقوط نکرده است
 نماینده ایذه وضعیت این شهر را 

بعد از اغتشاشات یک شنبه شب تشریح کرد

ســردار ســاالر آبنوش، معاون قــرارگاه ســازندگى 
خاتم االنبیــا(ص) ســپاه پاســداران در مراســم 
9 دى در روســتاى میغان شــرکت و در آن سخنرانى 
کــرد. او در ایــن ســخنرانى بــه طرح ســئواالتى 
پرداخــت کــه به نظــر مهــم مى آیــد. بخشــى از 
اظهارات ایــن مقــام نظامى را بــه نقــل از انتخاب 

بخوانید.
■  ژاپن که قدرت صنعتى اســت، بعد از جنگ جهانى 
دوم، قدرت دفاعــى و ارتش و امنیتى ندارد و وابســته 
محض به آمریکاســت، چراکه تســلیم آمریکا شدند و 
آمریــکا، این کشــور را راســتى آزمایى مى کند و هنوز 
به نتیجه نرســیده که قدرت نظامى و امنیتى داشــته

 باشند.
■  در مسئله برجام، گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، 
چراکه طرف مقابل ما در مذاکرات، شــیطان اســت و 
نباید لبخند و شــوخى او را جدى گرفت، براى این بود 
که ژاپن 70 ســال همه چیز خود را داده تا راستى آزمایى

 شود.
■  دشــمن به  خوبى مدیریت فقه امام باقــر (ع) و امام 
صادق (ع) را دریافته و خبر دارد، چراکه سیستم کنترل 

دارند و مى دانند ما در چه سطحى هستیم.
■  ما همه  چیز خود را براى این نظام گذاشــتیم، اما چرا 

کارگزاران ما و اداره کننده هاى امورات ما از جنس سردار 
سلیمانى نیستند؟ مگر سردار اقتصادى از جنس سلیمانى 
نداریم؟ چرا؛ زیاد داریم، اما سئوال اینجاست که چرا دولت 
این افراد را بر مســند اقتصادى نمى گذارد؟ آیا کسى که 

خودش آلوده است مى تواند جایى را پاك کند؟

■  ما که بــا اقتدار جلــوى ورود داعــش را مى گیریم 
آیــا نمى توانیــم جلــوى ورود کاروان هــاى طوالنى 
قاچاق را بگیریم؟ آیا کســى که هــزار میلیارد دزدیده، 
به اندازه کســى که یــک کیلو مــواد مخــدر دارد به 
کشــور ضربه نمى زند؟ چرا نباید اســم این افراد برده 

شود؟

■  چرا باید انقالب اسالمى زیر سئوال برود، اما آقایان 
آبرویشان حفظ شود؟ نسل سوم و چهارم بیشتر مسئوالن 

را دزد مى دانند، چرا با اینها برخورد نمى شود؟ 
■  مــا از مجلس نظــارت مى خواهیــم، پرونده هاى 
بسیارى در کمیسیون اصل 90 وجود دارد، چرا رسیدگى 

نمى شود؟ چرا مالحظه کارى مى شود؟ 
■  مدیران نفــوذى با تغییر بعد از فتنــه 88، در گلوگاه 
اقتصادى قرار گرفتنــد و مجلس باید نظــارت کند تا 

سوءاستفاده نشود.
■   نانجیب آن  کسى است که با رأى مردم به موقعیت 

رسیده و کار انجام نمى دهد.
■  ما اســنادى داریم کــه رئیس دولــت اصالحات از 
عربســتان، قطر و بحرین پول گرفته. بــراى چه باید 
این پرورش دهنــدگان داعش به ما پــول بدهند؟ چرا 
فکر مى کنید مــردم فراموش کردنــد؟ اصالح طلبى با 
پول وهابى چه معنــى دارد؟ اصالح طلبــى و فتنه و له 
کردن مردم و منافــع آنها را باال کشــیدن چه معنایى 

دارد؟
■  40 سال پیش انقالب کردیم و در این مدت 20 سال 

اصالح طلبان حاکم بودند. پس کو این اصالح طلبى؟  
■  فتنه نمرده است و باید مراقب باشــیم، در کشور ما 

ثروت هست، اما مدیریت وجود ندارد.

سئواالت سردار
معاون سیاسى- امنیتى استاندارى لرستان گفت: 
یک شنبه شب در سه شــهر نورآباد، دورود و خرم 
آباد درگیرى و اغتشاش داشتیم. به گزارش مهر، 
وى با بیــان اینکه در حال حاضر فضاى اســتان 
لرســتان آرام اســت، عنوان کرد: در اغتشاشات 
صورت گرفته در شهرهاى نورآباد و دورود تعدادى 
دستگیر و تعدادى نیز مصدوم شدند. خجسته پور 
همچنین از اغتشــاش در مرکز اســتان طى یک 
شنبه شــب خبر داد و گفت: در این اغتشاشات نیز 
تعدادى از اغتشاشگران توسط نیروهاى انتظامى 

دستگیر شده اند.
 در همین حال یک شنبه شــب عده اى از آشوب 
طلبــان در شهرســتان دورود هم یک دســتگاه 
خودروى آتش نشــانى را در میدان 17 شهریور به 
غنیمت گرفتند. به گزارش رکنا، آشوبگران، آتش 
نشــان را از خودرو پیاده کرده و سوار آن مى شوند 
و  خــودرو را روى پل هوایى راه آهــن دورود رها 
مى کنند که در ســرازیرى، خودروى پرایدى که 
فرزند و پدرى سرنشــین آن بودند را زیر مى گیرد 
و هر دو سرنشــین در دم جان باختند. این خودرو 
پس ازانجام مأموریت در حال بازگشت به ایستگاه 
آتش نشانى بود. شنبه هم دو نفر در حوادث دورود 

کشته شده بودند.

دورود باز هم کشته داد
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بازیگر سینما و تلویزیون در حاشیه مراسم تولدش 
در سالن تئاتر، ضمن انتقاد از مسئوالن صدا و سیما 
گفت:  تلویزیون تنها دوســت دارد ما برایش کار 
کنیم ولى هیچگاه حتى حالى هم از ما نمى پرسد.

رضا رویگرى ضمن انتقاد از مسئولین صدا و سیما 
گفت: تلویزیون تنها دوســت دارد ما برایش کار 
کنیم ولى هیچگاه حتى حالى هم از ما نمى پرسد، 
آنها حتى حالِ حال پرسیدن هم ندارند البته من 
آنچه خواندم براى مــردم و انقالب مردم خواندم 
(اشــاره به ترانه «ایران ایران») و 40 سال است 
صداى من از صدا و سیما پخش مى شود، ادعایى 

ندارم ولى الاقل مى توانند یک تماس بگیرند.
این بازیگر در ادامه با اشاره به مشکالت معیشتى 
چنین عنوان کرد: آنهایى که دست و پا دارند و کار 
مى کنند دغدغه دارند اما مسئولین کمکى نکردند، 

امیدوارم مشکالت روزى حل شود.

فیلمبردارى ســریال «هیئت مدیره» با حضور 
حدیث میرامینى، احسان کرمى، امیررضادالورى، 
رابعه مدنى، الیکا عبدالرزاقى، لیلى رشیدى و زهرا 
داوود نژاد، کمندامیرســلیمانى، رحیم نوروزى و 

فرید سجاد حسینى در غرب تهران ادامه دارد.
به تازگى مریم امیرجاللى و ثریا قاســمى جلوى 
دوربین مازیار میرى رفته اند و فریده سپاه منصور 
نیز که ماه گذشــته براى حضور در این ســریال 
قرارداد بست بازى خود را در این سریال آغاز کرد.

سریال «هیئت مدیره» محصول شبکه 5 سیما 
و به تهیه کنندگى مهران رســام به زندگى زوج 
جوانى مى پردازدکه با نقل مکان به ســاختمانى 

جدید درگیر اتفاقات تازه اى مى شوند.
عوامــل ایــن ســریال تلویزیونــى عبارتند از 
تهیه کننده: مهران رسام وکارگردان: مازیار میرى. 

دو فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال حضور جدیدى، جواد عزتى و فرخ نعمتى هرکدام با امین حیایى، مینا ساداتى، ساعد سهیلى، امیر محســن کیایى، نیکى کریمى، سعید آقاخانى، را در سى وششمین دوره جشنواره فیلم فجر دارد. سپس از میان بازیگران زن، نیز سحر دولتشاهى با سه فیلم بیشترین فیلم در میان بازیگران مرد، بابک حمیدیان با چهار فیلم و هادى حجازى فر با سه فیلم و فیلم بیشترى در جشنواره داشته باشد، شانس باالترى هم براى کسب سیمرغ دارد.سیمرغ بهترین بازیگر زن و مرد در جشنواره است و طبیعى  است اگر بازیگرى تعداد بخش هاى داورى جشنواره فیلم فجر که همیشه براى  مخاطبان جذاب بوده است؛ فجر، رقابت براى حضور در بخش هاى مختلف آغاز شده است. یکى از مهمترین با اعالم اسامى فیلم هاى ســینمایى حاضر در سى وششمین دوره جشنواره فیلم 
اسامى بازیگران به همراه نام فیلم هایى که در آنها حضور دارند، دارند.

«عرق ســرد». جواد عزتى: «تنگه ابوغریب» جهنم» و «سرو زیر آب». امیر جدیدى: «تنگه ابوغریب» و آب». ساعد سهیلى: «اتاق تاریک» و «التارى». فرخ نعمتى: «امپراتور حیایى: «دارکوب» و «شعله ور». مینا ساداتى: «جشن دلتنگى» و «سرو زیر «کامیون» و «دارکوب». ســعید آقاخانى: «کامیون» و «ماهورا». امین محسن کیایى: «چهارراه استانبول»، «جشن دلتنگى». نیکى کریمى: شام». سحر دولتشاهى: «چهارراه اســتانبول»، «عرق سرد» و «امیر». و«مصادره». هادى حجازى فر: «التــارى»، «دارکوب» و «به وقت بابک حمیدیان: «به وقت شام»، «سرو زیر آب»، «جشن دل تنگى» به شرح زیر است: 
و«التارى».

هنرمندان ارامنه کشور از گذشته تا امروز، خواهان افزایش 
سهم ارزش آفرینى در عرصه هاى هنرى بوده اند تا خالق 
تحقق رؤیا، در بیدارى امروز و فرداى هنر کشور باشند. به 
بهانه فراررسیدن سال نو میالدى، نگاهى اجمالى بر نقش 
آفرینى برخى هنرمندان ارامنه عرصه  سینما مى اندازیم.

اولین شادباش سینما در آغاز سال نو میالد، بى شک از آن 
«اوانس اوگانیانس» است، مؤسس اولین مدرسه آرتیستى 
ســینما و خالق آثارى چون «آبى و رابى» در سال 1309 
و «حاج آقا آکتور سینما» در سال 1312 به عنوان اولین 

فیلم هاى صامت بلند سینمایى در ایران.
بى تردید «ساموئل خاچیکیان»، پیشگام نام آور عرصه 
پرده نقره اى با لقب «هیچکاك ایران» را مى توان در رتبه 
دوم قرار داد، هنرمندى که به عنوان نخستین کارگردان 
ایرانى عناصر تکنیکى را در ســینماى کشور به کار برد 
و عالوه بر کســب افتخارات داخلى، با «شب نشینى در 
جهنم» نامزد دریافت خرس طالیى در هشــتمین دوره 
جشنواره فیلم برلین شد و با «ببر مازندران» جایزه نخست 
اولین جشنواره بین المللى فیلم تاشکند (شوروى سابق) 
را از آن خود کرد. اما افتخار آفرینى ســاموئل خاچیکیان 
به اینجا ختم نمى شــود و او همچنان به عنوان سازنده 
نخستین و جدى ترین فیلم در حوزه جنگ ایران و عراق 

شناخته مى شود. 

فیلم «عقاب ها» ســاخته این کارگردان ارمنى سینماى 
ایران در سال 1364 اکران شد و درحالى که جمعیت ایران 
نزدیک به 45 میلیون نفر بود، 18 درصد به دیدن فیلم رفتند 
و فیلم به فروشى معادل 738 میلیون و 620 هزار تومان 
دســت یافت و همچنان به عنوان یکى از پربیننده ترین 

فیلم هاى تاریخ سینماى ایران محسوب مى شود.
«واروژ کریم» مسیحى دیگر کارگردان، فیلمنامه نویس 
و تدوینگر سرشناس سینماى ایران، با خلق «پرده آخر»، 
هشت سیمرغ بلورین جشــنواره یازدهم فجر را ربود و 
«تردید» این کارگردان در بیست و هفتمین دوره جشنواره 
برگزیده بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسى و بهترین 

کارگردانى بخش نگاه اول شد.
«زاون قوکاســیان»، کارگردان، منتقد، نویسنده و خالق 
«میالد مسیح(ع)» دیگر هنرمند ارزنده میهنمان، دانش 
آموخته رشته شیمى از دانشــگاه اصفهان بود که مدتى 
مدیریت گروه سینمایى مؤسســه آموزش عالى سوره را 
نیز بر عهده داشــت و از آثار وى مى توان به «در فلق»، 

«فصلى دیگر» و «عروس کهنه»، اشاره کرد.
در این میان نام «ماهایا پطروسیان» نباید از قلم بیافتد. 
بازیگر و هنرمندى که هنرنمایى او در ســینماى ایران از 
سال 68 با بازى در فیلم «عشق و مرگ» به کارگردانى 
محمدرضا اعالمى آغاز شد و خیلى زود و در دورانى که 

بانوان اندکى در سینماى ایران مى درخشیدند، تک ستاره 
سینماى ایران بود.

حاال و در این روزها پدیده اى دیگــر از بازیگران ارامنه 
در ســینماى ایران ظهور کرده است. «لوون هفتوان» با 
آن هیبت متفاوت و دوســت داشتنى که با فیلم «صداى 
تاریک» به سینماى ایران معرفى شد.  در فیلم «پرویز» 
به کارگردانى مجید برزگر در سینما دیده شد، اما شهرتش 
را باید مدیون فیلم «دراکوال» به کارگردانى رضا عطاران 
دانست.  او حاال با فیلم «کوپال» در فستیوال هاى مختلف 

در حال هنرنمایى براى مخاطبان خارجى است.
و شاید بى انصافى باشد که سینماى ایران شادباش خود 
را نثار «شاهین سرکیسیان» پایه گذار تئاتر نوین ایران، 
«گریگور یقیکیان» از پایه گذاران تئاتر در رشت، «لرتا 
(لرتا هایراپتیان تبریزى)» از نخستین بازیگران زن تئاتر 
ایران، «مادام سیرانوش» اولین بازیگر زن تاریخ سینماى 
ایران و «لوریک میناسیان» بازیگر محبوب سینما و تئاتر 

و بازیگر فیلم سینمایى «بوى پیراهن یوسف» نکند.
و در کالم آخــر، به «آلفرد یعقــوب زاده» با تجربه هاى 
منحصر به فرد عکاســى جنگ، «لوریس چکناواریان» 
موسیقیدان سرشناس و خالق اپراهاى «رستم و سهراب» 

و «پردیس و پریس» هم باید اشاره کنیم.

هنرمندان ارامنه کشور در قاب سینما

جشنواره فیلم فجر امسال حضور اد عزتى و فرخ نعمتى هرکدام با  مینا ساداتى، ساعد سهیلى، امیر ایى، نیکى کریمى، سعید آقاخانى، شمیندوره جشنواره فیلم فجر دارد. سپسن زن، نیز سحر دولتشاهى با سه فیلم بیشترین فیلمنمرد، بابک حمیدیان با چهار فیلم و هادى حجازى فر با سه فیلم و ر جشنواره داشته باشد، شانس باالترى هم براى کسب سیمرغ دارد. بازیگر زن و مرد در جشنواره است و طبیعى  است اگر بازیگرى تعداد ى جشنواره فیلم فجر که همیشه براى  مخاطبان جذاب بوده است؛ ى حضور در بخش هاى مختلف آغاز شده است. یکى از مهمترین لم هاى ســینمایى حاضر در سى وششمین دوره جشنواره فیلم 
گران به همراه نام فیلم هایى که در آنها حضور دارند، 

« هادى حجازى فر: «التــارى»، «دارکوب» و «به وقت میدیان: «به وقت شام»، «سرو زیر آب»، «جشن دل تنگى» ر است:  مینا ساداتى: «جشن دلتنگى» و «سرو زیر ن» و «دارکوب». ســعید آقاخانى: «کامیون» و «ماهورا». امین ن کیایى: «چهارراه استانبول»، «جشن دلتنگى». نیکى کریمى: سحر دولتشاهى: «چهارراه اســتانبول»، «عرق سرد» و «امیر». ره». م «دارکوب» و «شعله ور». « فرخ نعمتى: «امپراتور ى: امیر جدیدى: «تنگه ابوغریب» و«ساعد سهیلى: «اتاق تاریک» و «التارى». «جواد عزتى: «تنگه ابوغریب»ا»و «سرو زیر آب». جقســرد».
تارى».

کدام بازیگر بیشترین فیلم را 
 فیلم فجر امسال دارددر جشنواره
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پژمان جمشیدى در برنامه «چشم شب روشن» در پاسخ به این پرسش که بیشتر تجربه شما 
در کدام مدیوم بوده است، گفت: بیشترین تجربه ام در تئاتر بود.

وى تأکید کرد: در دو شغلى که تجربه کردم، آموختم باید به حدى خیال آدم راحت باشد که 
هیچکس نمى تواند جاى تو را بگیرد؛ چون هرکس به اندازه توانایى خود رشــد مى کند و 

مخاطبش مردم است.
این فوتبالیست سابق یادآور شد: من حدود 20 سال در فوتبال بازى و تمرین زیادى کردم؛ 
حتى لحظه سال تحویل یادم مى رفت و داشتم داخل پارك مى دویدم. در فوتبال و هنر رقابت 
مطرح است و هرکس بهتر باشد، موفق مى شود. اگر لیاقت داشته باشم، باالتر مى روم، اگر 
نه، در جایگاه خودم مى مانم. ما بازیگرانى داشتیم که به تئاتر آمدند و با انجام یک یا دو نمایش، 
از این حوزه رفتند. اتفاقاً این موضوع به نفع تئاتر بود؛ یعنى باعث شد به مردم ثابت شود که 

تئاتر کار هرکسى نیست. 
جمشیدى تصریح کرد: حاال که این عرصه را تجربه مى کنم، از این موضوع استقبال مى کنم 
که چهره هاى بیشترى در تئاتر حضور داشته باشند تا اتفاقاً معلوم شود چه کسى توانایى یا 
تحمل رنج بیشترى براى ادامه دارد. حاال من پنج سال است که این رنج را تحمل مى کنم و 
شاید یک نفر 30 سال این رنج را تحمل کرده باشد. تنها وظیفه اى که به عنوان یک آدم خارج 
از گود که وارد این عرصه شدم، باید رعایت کنم، این است که حرمت آن را داشته باشم و به 

پیشکسوتم احترام بگذارم. 
او در پاسخ به اینکه آیا ممارست هایى که در فوتبال به خرج دادید، در تئاتر هم دارید، گفت: 
اینجا هم درونى و هم بیرونى مى جنگم. در تئاترهاى اول اشتباهم این بود که 
قبل از رفتن روى صحنه، فضاى مجازى را چک مى کردم و نظرى را درباره 
خودم مى خواندم که سراسر تهمت بود و با آن روحیه مى خواستم روى 
صحنه بروم و این باعث مى شد، ساخته شوم اما اکنون یاد گرفتم یک 

یا دوساعت قبل از اجرا اینترنت را قطع کنم.
جمشیدى در خصوص اینکه چرا این بازخوردها وجود دارد، عنوان کرد: 
سئوالم این است که دلیل این مخالفت چیست؟ حضورم یا بازى ام 
است؟ این دو باید از یکدیگر تفکیک شود. دالیل حضورم به اجبار 
نبود و بر اساس شــانس بازیگر شدم. اول سریال 
«پژمان» را به درخواســت پیمان قاسم 
خانى بازى کردم و بعد تئاتر «بادى که 
تو را خشک کرد، مرا برد» از على 
نرگس نژاد به من پیشنهاد شد 
و بعد آقایان پارسایى و حاتمى 
پیشنهاد دادند و این سلسله 

ادامه پیدا کرد.

پژمان جمشیدى با اشاره به حضور بازیگران در تئاتر:

تئاتر کار هر کسى نیست

ســریال طنز اپیزودیک «عمودى ها» بــه کارگردانى محمد حجــت ذیجودى ســاعت 18و30 دقیقه از 
شبکه 3 ســیما پخش خواهد شــد. مجموعه تلویزیونى «عمودى ها» به تهیه کنندگى فرهاد فرج نظام، کارى از 
گروه اجتماعى شــبکه 3 سیماســت که در 25 قســمت 30 دقیقه اى به قلم فرهاد نقدعلى  نگارش شده است. مسعود 
شــریفى، مهرداد ضیایى، محمد عمرانى، شیوا خسرو مهر، زهرا ســعیدى، محسن یگانه، ســعید کریمى، مهشید جوادى، 
دریک تکدیان هفتوانى، ســجاد دیرمینا، هادى افشــار، اصغر حیدرى، کیانوش گرامى، لیال ایرانى، اسد ا...یکتا، مجید شهریارى 
و میترا دهقانى از بازیگران این مجموعه طنز  هســتند.  این مجموعه با  19 بازیگر اصلى و مهمــان و نزدیک به 50 هنرور، روایتگر 
زندگى تعدادى از شهروندان تهرانى است که در یک مجتمع مســکونى گرد هم آمده اند تا زندگى مســالمت آمیز در محیط آپارتمانى

 را تجربــه کنند اما مشــکالت ریز و درشــت و ســلیقه هاى شــخصى برخى از ســاکنین، آرامــش را از همــه اهالى مجتمع ســلب 
کرده است.

 عناوین برخى از قسمت هاى این سریال عبارت است  از  کاُکل زرى ، دزدها و نرده ها ، فریاد در آسانسور ، اِسى وارد مى شود، رسوایى ، همسایه هاى 
خوب و...  ســریال «عمودى ها» که اولین قسمت آن دیشب 11 دى ماه از شــبکه3 سیما پخش شده، از شنبه تا چهارشــنبه هر هفته از ساعت 

18و30دقیقه شب  به روى آنتن شبکه 3  مى رود و باز پخش آن ساعت 2و15دقیقه بامداد بعد خواهد بود.

«عمودى ها» در شبکه3

گالیه هاى رویگرى  از 
تلویزیون در روز تولدش

ثریا قاسمى و مریم امیرجاللى 
جلوى دوربین «هیئت مدیره»
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باشــگاه تراکتورســازى در پى نتایج ضعیف این تیم 20 
درصد از قرارداد یحیى گل محمدى را کسر کرد. در بیانیه 
صادر شده این باشگاه آمده:  پیرو شکست مقابل استقالل 
خوزستان و کنار رفتن از مسابقات جام حذفى که مى توانست 
موجب کسب سهمیه براى تراکتورسازى گردد، همچنین 
ارائه بازى ضعیف مقابل پرســپولیس در رقابت هاى لیگ 
برتر و مصاحبه سرمربى باشگاه،  قبل و بعد از بازى مقابل 
پرسپولیس تهران که موجب تحقیر تیم محبوب آذربایجان 
شــده 20درصد از مبلغ قرارداد آقاى یحیى گل محمدى 
سرمربى باشگاه کسر مى شود. همچنین انتظار مى رود در 
هفته هاى آینده تحول مثبتى در روند حرکتى تیم ایجاد شده 
و با کسب نتایج مناسب ضمن جبران نتایج ضعیف هفته هاى 

گذشته سهمیه حضور در مسابقات آسیایى کسب شود. 
 در این بیانیه ســه دلیل مشــخص و مجزا براى کســر 
20درصدى قرارداد گل محمدى اعالم شده. دلیل اول حذف 
از جام حذفى بود که در ضربات پنالتى و در برابر استقالل 
خوزستان رقم خورد. مسئوالن باشــگاه البته بعد از حذف 
واکنش خاصى نشان ندادند اما ظاهراً باخت به پرسپولیس 
در تهران باعث شده تا نارضایتى از حذف تراکتورسازى از 

جام حذفى هم خودش را نشان دهد.
تا اینجا اتفاق عجیبى نیافتاده اســت اما دلیل ســوم واقعًا 
عجیب و باورنکردنى به نظر مى رســد و آن مصاحبه هاى 
گل محمدى قبل و بعد از بازى با پرسپولیس است که موجب 

تحقیــر تیــم محبوب 
آذربایجان شده است! 
کاش مدیرانى که به 
این دلیل 20درصد از 
قرارداد گل محمدى را 
کسر کرده اند مشخص 
مى کردند که کجاى 

مصاحبه هــاى او 
تحقیر  باعــث 

این تیم شده 
است!  

 

نصف جهان  رسول نویدکیا در دیدار اخیر زردپوشان یادو خاطره بازى 
هاى زیباى برادرش را زنده کرد و نشان داد که مى تواند مانند محرم 

یک ستون قابل اتکا در سپاهان باشد.
رسول نویدکیا یکى از بازیکنان تأثیرگذار ســپاهان در این فصل از 
رقابت هاى لیگ برتر بوده که بــه دالیل مختلف حضورى مداوم در 
ترکیب تیم نداشته است.نویدکیا در دیدارهاى ابتدایى لیگ هفدهم 
مانند فصول قبل یکى از بازیکنان کلیدى سپاهان در میانه میدان به 
شــمار مى رفت، اما عدم نتیجه گیرى این تیم در هفته هاى ابتدایى 
سبب شد تا این هافبک کم کم تحت فشار قرار بگیرد و در دیدار برابر 
سپیدرود پس از شــعار عده اى از هواداران که علیه او پس از تساوى 
بدون گل در خانه سر داده شد، در تصمیمى احساسى اعالم کرد که 

دیگر در سپاهان به میدان نمى رود.
این تصمیم احساسى باعث شــد تا «زالتکو کرانچار» در چند دیدار 
از این بازیکن اســتفاده نکند و در ادامه مصدومیت هم مانع حضور او 

در چند بازى دیگر شد، اما این بازیکن خوشفکر و با تجربه 
دوباره به ترکیب اصلى تیم بازگشــت و در دیدار برابر 
تراکتورســازى یکى از بهترین بازى هاى فصل خود 
را در پیروزى 3 بر صفر برابر ایــن تیم در نقش جهان 

انجام داد.
 اما باز هم مصدومیت گریبان نویدکیا 

را گرفت و این بازیکن که آخرین 
بار در دیدار بــا صنعت نفت 

آبادان از هفته ســیزدهم 
لیگ برتــر در ترکیب 

ســپاهان قرار گرفته 
بود پس از سه هفته 
ً بــه جمع  مجددا
11 مــرد منتخب 
کرانچار بازگشت 

و با توجه به نیمکت نشینى حسین پاپى 
بازوبند کاپیتانى را هم در اختیار گرفت 
و در یکى دیگــر از روزهاى خوبش به 
خوبى نبض میانه میــدان را همراه با 

على کریمى در دست گرفت.
نویدکیا در این فصل با دستور کرانچار 
هفت بار از ابتدا براى ســپاهان بازى 
کرده و شــش بار هم به عنــوان یار 
جایگزین وارد زمین شده، که مجموع 
690 دقیقه حضور طى 17 بازى فصل 
را براى او ثبت کرده است.البته نویدکیا 
با کارت زردى که در این دیدار گرفت، 
سه اخطاره شد تا به واسطه از دست 
دادن دیــدار برابر پــارس جنوبى 
جم، حضــورش در ترکیب اصلى 
تیم اصفهانى ادامه دار نباشد. قطعًا 
غیبت او کرانچار را با دردسر مواجه 
مى کند و پر کردن جاى خالى او 
یکى از دغدغه هاى ســرمربى 
سپاهان براى مصاف با پارس 

جنوبى جم خواهد بود.

نصف جهان  برخى از رسانه ها و صاحبنظران معتقدند  شاگردان قلعه 
نویى پس از شکست سنگین در برابر پرســپولیس به خود آمده اند و 

مى خواهند روند متفاوتى داشته باشند.
استحکام و ثبات در خط دفاعى یکى از شاخصه هاى تیم هاى موفق در 
فوتبال ایران طى فصول گذشته است. بعد از آنکه استقالل خوزستان 
در لیگ پانزدهم با خط دفاعى موفق خود به عنوان قهرمانى رســید، 
پرسپولیس نیز در لیگ شانزدهم عملکرد بســیار خوبى در خط دفاع 
داشت و در فصل جارى نیز بهترین خط دفاع لیگ برتر را داشته و البته 

صدرنشین است. 
استقاللى ها هم که این روزها روند خوب و رو به رشدى را طى مى کنند، 
در خط دفاعى عملکرد خیره کننده اى با « وینفرد شفر» دارند و بعد از 

حضور این سرمربى آلمانى تنها یک گل در لیگ برتر دریافت کرده اند.
روند ذوب آهن در سه دیدار گذشته با امیر قلعه نویى نشان مى دهد که این 
سرمربى با تجربه نیز که همواره ادعا کرده به فوتبال تهاجمى اعتقاد دارد، 
طى سه دیدار گذشته موفق به کلین شیت شده است. عملکرد خوب و 
سازماندهى قوى خط دفاعى ذوب آهن بعد از شکست سنگین این تیم 
برابر پرسپولیس آغاز شد و بعد از آنکه شاگردان قلعه نویى در تهران با 
چهار گل شکست خوردند، به سراغ ترمیم خط دفاعى خود رفتند و بعد 
از شکست برابر پرسپولیس ضمن ثبت سه کلین شیت، 7 امتیاز کسب 

کردند تا به تیم هاى باالى جدول نزدیک شوند.
به نظر مى رسد امیر قلعه نویى تصمیم دارد تا با استفاده از فرمول لیگ 
دوازدهم که با استقالل به قهرمانى رسید، سازماندهى خط دفاعى خود 
را نسبت به گذشته تغییر دهد و با سبکى متفاوت از آنچه پیش از این به 

دنبال آن بود شانس خود براى نتیجه گیرى را افزایش دهد. 
 اما نکته اى دیگر در مورد ذوب آهن و  عاملى که باعث عزم قلعه نویى 
براى تداوم تقویت این تیم  شده است؛ ذوب آهن نیم فصل اول را با 19 
امتیاز و در رتبه نهم جدول به پایان برد،  این تیم در تعطیالت نیم فصل 
سه بازیکن اصلى اش به نام هاى دانیال اسماعیلى فر ، مهدى مهدى پور 
و احسان پهلوان را به دلیل خدمت سربازى به تراکتورسازى داد و در دو 
بازى اول نیم فصل دوم یک مساوى برابر سیاه جامگان و یک برد خارج 
از خانه برابر گسترش فوالد به دست آورد. ذوب آهن در حال حاضر که 

17 هفته از لیگ برتر مى گذرد با 23 امتیاز در رده هشتم قرار دارد و همه 
مى دانند که این جایگاه نه توقعات باشگاه و هواداران و نه جاه طلبى هاى 

امیرقلعه نویى را برآورده مى کند.
 طبق گزارش هاى مختلف رســانه هاامیر قلعه نویــى براى تقویت 
تیمش چند خرید پر ســرو صدا خواهد داشت. اکبر ایمانى یکى از آنها 
بوده که حاال در تور ژنرال افتاده اســت. قرار است طى روزهاى آینده 

این یکى دو  بازیکن دیگر هم به ذوب آهن اضافه شوند  تــا 
تیم تبدیل به تیمى براى حضــور موفق در 

رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا شود. 

ژنرال در تعطیالت نیم فصل به شدت مصر بود تا بتواند تیمش را تقویت 
کند. البته هنوز هیچکسى نمى داند دقیقاً یکى دو بازیکن مطرحى که 
قرار است طى روزهاى آینده به ذوب آهن بپیوندند کدام بازیکنان هستند 
اما هرچه هست در فاصله تقریباً دو هفته اى مانده به پایان فصل نقل 
و انتقاالت این تیم باید بازیکنان مدنظرش را جذب کند. ذوب آهن تا 
االن بختیار رحمانى و میالد فخرالدینى را به خدمت گرفته که هر دو 
بازیکن در دو فصل اخیرشان از روزهاى اوجشان فاصله داشته اند اما امیر 

احیاى بازیکنان دارد قصد دارد این بار که عالقه زیادى به 
بختیار و میالد فخرالدینى را 
به روزهاى اوج بازگرداند. 
در کنــار اینهــا به نظر 
مــى رســد یکــى از 
پست هاى مهمى که 
قلعه نویى در آن دنبال 
جذب بازیکن باشد در 
خط حمله است. این 

تیم در حال حاضر مرتضى تبریزى و «استنلى کى روش را دارد اما اخبارى 
که درباره جذب مهاجمانى چون عیسى آل کثیر و سجاد شهباززاده منتشر 
شده نشان مى دهد که قلعه نویى مى خواهد با جذب یک مهاجم تمام 
کننده متخصص قدرت گلزنى تیمش را باال ببرد. پژمان منتظرى هم 
بدجورى در رادار امیرخان قرار دارد و سرمربى ذوب آهن دوست دارد او 

را به اصفهان بیاورد.
به گزارش نصف جهان، به هر تقدیر و با همه این موضوعات مورد اشاره 

شــویم که همه دالیل حضور به قلعه نویى یادآور مى 
ساختن ذوب آهنى متفاوت او در ذوب آهن، 

قدرتمنــد  از مربیان قبلــى بوده و و 
نیم فصــل دوم وظیفه بایــد بداند در 
عهده دارد. ســنگینى بر 

هافبک جدید ذوب آهن مى گوید با عقد قرارداد با این 
تیم به خانه اش برگشته است.

اکبر ایمانى در مورد دلیل انتخاب ذوب آهن گفت: چند 
پیشنهاد داشتم اما در نهایت تصمیم گرفتم با ذوب آهن 
قرارداد امضا کنم. ذوب آهن خانه خودم است و تصمیم 
گرفت با این تیم قرارداد امضا کنم چون دو فصل خوب 

در این تیم را پشت سرگذاشته بودم.
او در مورد جدایى اش از پدیــده هم گفت: خیلى صبر 
کردم ولى مدیران پدیده تا پایان نیم فصل اول تنها  15 
درصد از قراردادم را پرداخت کردند. بندى در قراردادم 
داشــتم که اگر تا پایان نیم فصل کمتــر از 45 درصد 
از پولم را دریافت کنم مى توانــم یکطرفه قراردادم را 

فسخ کنم.
وى افزود: من به مدیران باشگاه گفتم چک دارم. زیاد 
نمى خواستم، گفتم یک مقدار از پولم را مى خواهم اما 

مدیران باشگاه این کار را نکردند.
ایمانى در مورد حضورش در ذوب آهن هم مى گوید: 
ذوب آهن تیم خوبى دارد و من هم کمک مى کنم که 
آخر سال نتیجه بســیار خوبى بگیرد. ان شاءا... در آخر 
سال نتایج خوبى کسب مى کنیم و هواداران ذوب آهن 

را خوشحال خواهیم کرد.
هافبک جدید ذوب آهن در مورد کار کردن با امیر قلعه 
نویى هم مى گوید: هفت هشت سال پیش شاگرد آقاى 
قلعه نویى بودم و ایشان در سن 16 سالگى در سپاهان 
به من بازى هم داد. کار کردن بــا امیرخان براى من 

افتخار است و امیدوارم تجربه خوبى براى من باشد.

 

 نصف جهــان  «ادون َحسنى»، هافبک 
آلبانیایى ســپاهان در اولین گفتگوى 
خود پس از پیوســتن به سپاهان تأکید 
کرد که تلفظ درست نامش حسنى است 
نه هاسانى! نصف جهان به  عنوان اولین 
رســانه اى که پیش بینى حضور این 
بازیکن در ســپاهان را کرده بود از او با 
عنوان ادون هاســانى نام برده بود که 
الزم است اشتباه آن زمان خود را حاال 

تصحیح کنیم.
ادون حسنى، هافبک آلبانیایى سپاهان 
در اولین گفتگوى خود پس از پیوستن 
به این تیم اظهار داشت:  احساس خیلى 
خوبــى دارم و از اینکه بــه تیم بزرگى 
مثل سپاهان پیوسته ام بسیار خوشحال 
هستم. قطعًا تمام تالشم را خواهم کرد 
که در راستاى موفقیت تیم قدم بردارم. 
براى اینکه ســپاهان اوضاع بهترى در 
جدول داشته باشد و از این شرایط نجات 

پیدا کند.
هافبک آلبانیایى سپاهان در مورد تلفظ 
صحیح نام خود هم گفت: اُِدون حسنى 
تلفظ صحیح نام من است. من هاسانى 

نیستم.
وى در پاسخ به سئوالى در مورد جایگاه 

کنونى ســپاهان در جدول رده بندى و 
اینکه بازیکنانى مثل ادون حســنى به 
این تیــم آمده اند تا بــار دیگر طالیى 
پوشان را مدعى کسب قهرمانى کنند 
و همچنین در مورد انتظارات باالیى که 
در میان هواداران با توجه به درخشش 
بازیکنانى نظیر سوکاى که تجربه خوبى 
در سپاهان داشتند از او وجود دارد، اظهار 

داشت: بله این اطالعات را از بولکاى 
و سوکاى گرفته ام و به همین دلیل 
به اینجا آمدم که به من گفتند در 
سپاهان جاى پیشرفت دارى، من 
هم دوســت دارم مثل آنها براى 

موفقیت سپاهان تالش کنم.
حسنى در پایان در مورد هواداران 
اضافه کرد: از هواداران درخواست 

مى کنم با تعداد بیشترى به استادیوم 
بیایند زیــرا ما به حمایــت هواداران 

احتیاج داریم و حضور هــوادار انرژى 
مضاعفى به ما خواهد داد تا با تمام سعى 

مان بازى کنیم.
وى صحبت هایــش را اینگونه خاتمه 
داد: از مدیریــت باشــگاه و مربى تیم 
تشکر مى کنم و ســعى مى کنم بقیه  

صحبت هایم را در زمین مسابقه بزنم. 

ذوبى ها به خود آمده اند

امیرخان در 16 سالگى 
به من بازى داد!

دلیل 
کسر قرارداد یحیى 

حسنى ام نه هاسانى!
رده بندى
حســنى ب
یگر طالیى
مانى کنن
ت باالیى ک
ه درخشش
جربه خوبى
دارد، اظها
ز بولکاى
ن دلیل 
تند در 
ى، من 
 براى 

.
داران 
خواست 

ستادیوم 
 هواداران
ادار انرژى
 تمام سعى

گونه خاتم
و مربى تیم
ى کنم بقی
ابقه بزنم.
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 هاسانى!

با توجه به جو حاکم بر ورزشگاه نقش جهان در 
بازى با پدیده، ایــن خوش بینى وجود دارد که 
سپاهان براى نخســتین بار در لیگ هفدهم با 
وجود برگزارى یک دیــدار خانگى در حضور 
هوادارانش از سوى کمیته انضباطى فدراسیون 

فوتبال جریمه نشود.
دیدار با پدیده مشــهد از هفته هفدهم، نهمین 
مسابقه اى بود که طالیى پوشان اصفهانى در 
لیگ هفدهم در ورزشگاه خانگى خود برگزار 
کردند. ســپاهان در فصل جارى یک رکورد 
عجیب و منفى از خود به جاى گذاشــته و آن 
اینکه، به ازاى هشــت میزبانى قبلى خود در 
ورزشگاه نقش جهان هفت بار از سوى کمیته 
انضباطى فدارســیون فوتبال به دلیل تخلف 
برخى هوادارانش جریمه نقدى شــده و یک 
مرتبه نیز به برگزارى دیدار خانگى در ورزشگاه 
خالى از تماشاگر محکوم شده است. به عبارت 
دقیق تر، دیــدار برابر تراکتورســازى از هفته 
دوازدهم لیگ برتر تنها مسابقه خانگى سپاهان 
در لیگ هفدهم بود که باشگاه اصفهانى در آن 
به علت رفتار برخى هوادارانــش تاوان نداد، 
آن هم فقط به این دلیل ســاده که در آن بازى 

تماشــاگران اصًال اجازه حضور در ورزشــگاه 
نقش جهان را نداشتند!

اکنون این خوش بینى وجود دارد که سپاهان 
با وجود حضور تماشاگران منتسب به خود در 
ورزشگاه نقش جهان براى نخستین بار در لیگ 
هفدهم به واسطه برگزارى یک مسابقه خانگى 
جریمه نشــود، زیرا پس از دیدار این تیم برابر 
پدیده در هفته هفدهم لیگ برتر نه تنها خبرى 
از ســوءرفتار هواداران مخابره نشد که حتى 
برخى از بازیکنان حریف پس از پایان مسابقه 
به تمجید از جو ورزشــگاه و رفتار تماشاگران 
پرداختند، از جمله میــالد کمندانى که اعتقاد 
داشت بازى کردن در این جو براى بازیکنان شور 
و اشتیاق به همراه دارد. از نظر هافبک پدیده، 
هواداران ســپاهان در این مسابقه به خوبى از 
تیمشان حمایت کردند و نتیجه آن را هم دیدند.

شاید پیش بینى درباره جریمه نشدن سپاهان 
در دیدارى که اتفاقات بازى و نتیجه نهایى آن 
کامًال باب میل هواداران رقم خورده است کار 
سختى نباشد، اما جالب است بدانید که باشگاه 
اصفهانى در لیگ هفدهم حتى سابقه جریمه 
شدن در یک دیدار خانگى منجر به برد را هم 

داشته است.
پیروزى برابر پدیده ســومین برد لیگ برترى 
سپاهان در ورزشــگاه نقش جهان به حساب 
مى آمد. دو پیروزى قبلى یکى مربوط به دیدار 
با تراکتورسازى بود که همانطور که گفته شد 
به دلیل برگزارى در ورزشگاه خالى از تماشاگر، 
جریمه اى براى باشگاه اصفهانى در پى نداشت 
و برد دیگر به دیدار سیاه جامگان از هفته نهم 
لیگ برتر ارتباط داشت که سپاهان طبق حکم 
کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال به دلیل 
فحاشى تماشاگرانش به داور بازى در جریان 
آن مسابقه ده میلیون تومان جریمه شد. به این 
وصف، حتى وقتى نتایج باب میل هواداران رقم 
مى خورد هم هیچ تضمینى نیست که باشگاه 

اصفهانى جریمه نشود.
با این تفاســیر، در صورتى که پــس از اعالم 
آراء هفته هفدهم لیگ برتر از ســوى کمیته 
انضباطى فدراســیون فوتبال حکمى درباره 
دیدار با پدیده شامل حال سپاهان نشود، باشگاه 
اصفهانى براى نخستین بار در لیگ هفدهم با 
وجود برگزارى یک مسابقه خانگى در حضور 

هوادارانش جریمه نخواهد شد. 

داشتهاست.ن اصًال اجازه حضور در ورزشــگاه 
سپاهان ترك عادت مى کند؟
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ى بى ج رنو و و ب و ی ینج ى
امیرقلعه نویى را برآورده مىکند.

 طبق گزارش هاى مختلف رســانه هاامیر قلعه نویــى براى تقویت 
تیمش چند خرید پر ســرو صدا خواهد داشت. اکبر ایمانى یکى از آنها 
بوده که حاال در تور ژنرال افتاده اســت. قرار است طى روزهاى آینده 

این یکى دو  بازیکن دیگر هم به ذوب آهن اضافه شوند  تــا 
تیم تبدیل به تیمى براى حضــور موفق در 

رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا شود. 

ى ر ن زی وب ى ی ی ى ى یچ وز ب
قراراست طى روزهاى آینده به ذوب آهن بپیوندند کدام بازیکنان هستند 
اما هرچه هست در فاصله تقریباً دو هفته اى مانده به پایان فصل نقل 
و انتقاالت این تیم باید بازیکنان مدنظرش را جذب کند. ذوب آهن تا 
االن بختیار رحمانى و میالد فخرالدینى را به خدمت گرفته که هر دو 
بازیکن در دو فصل اخیرشان از روزهاى اوجشان فاصله داشته اند اما امیر 

احیاى بازیکنان دارد قصد دارد این بار که عالقه زیادى به 
بختیار و میالد فخرالدینى را 
به روزهاى اوج بازگرداند. 
در کنــار اینهــا به نظر

مــى رســد یکــى از 
پست هاى مهمى که 
قلعه نویىدر آن دنبال

جذب بازیکن باشد در 
خط حمله است. این 

ر زز هب ج یرو ل ى ی ىچون ج ه ب ج ر رب
شده نشان مى دهد که قلعه نویى مى خواهد با جذب یک مهاجم تمام 
کننده متخصص قدرت گلزنى تیمش را باال ببرد. پژمان منتظرى هم 
بدجورى در رادار امیرخان قرار دارد و سرمربى ذوب آهن دوست دارد او 

را به اصفهان بیاورد.
به گزارش نصف جهان، به هر تقدیر و با همه این موضوعات مورد اشاره 

شــویم که همه دالیل حضور به قلعه نویى یادآور مى 
ساختن ذوب آهنى متفاوت او در ذوب آهن، 

قدرتمنــد  از مربیان قبلــى بوده و و 
نیمفصــل دوم وظیفه بایــد بداند در

عهده دارد.ســنگینى بر 
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گل محمدى قبل وبعداز بازىبا پرسپولیساست که موجب
تحقیــر تیــم محبوب 

آذربایجان شده است! 
کاش مدیرانى که به
این دلیل 20درصد از
قرارداد گل محمدى را
کسر کرده اند مشخص
مى کردند که کجاى 

مصاحبه هــاى او 
تحقیر باعــث 

این تیم شده 
است!

سه بازیک
و احسان
بازى او
از خانه

نصف
آلبانی
خود
کرد
نه ها
رســ
بازیک
عنوا
الزم
تصح
ادون
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یمانى براى ذوب آهن
دردسر احتمالى ا

   دروازه بان جوان اســتقالل تا جاودانه 
شــدن در فوتبال ایران تنهــا 23 دقیقه 

فاصله دارد.
سیدحسین حسینى در حالى که کسى انتظار 
نداشــت، از هفته ششــم لیگ برتر در بازى با پارس 
جم در درون دروازه استقالل قرار گرفت 
و نکته مهم این کــه او در اولین 
سالى که حضور ثابت در درون 
دروازه اســتقالل را تجربــه 
مى کنــد موفــق شــده آمار 
فوق العاده اى را از خود به ثبت برساند.

آخرین بارى که حســینى در لیگ برتر گل دریافت 
کرد مربوط به دقیقه22 بازى با پرسپولیس مى شود 
و او از این بازى به بعــد در 7 بازى معادل 698 دقیقه 
موفق شد دروازه خود را بســته نگه دارد.استقالل در 
حالى روز جمعه در هفته هجدهم لیگ برتر به مصاف 
تراکتورسازى خواهد رفت که اگر سیدحسین حسینى 
بتواند تا دقیقه 23 دروازه را بســته نگــه دارد رکورد 

به بیرانوند را مى شــکند و 
رکوردار کلین شیت در 
تاریخ لیگ برتر تبدیل 

مى شود.
بــى تردیــد بــازى با 
تراکتورســازى بــراى 
ســید حســین حسینى 

حساس تر از سایر بازیکنان 
استقالل اســت، چراکه این 

دروازه بــان در صورتى که 
دروازه اش را بســته نگه 

دارد مــى تواند 
بــه رکــورد 
جاودانــه اى 

در تاریخ لیگ 
برتر برسد.

به نظر مى رسد « زالتکو کرانچار» نیز به جبهه « برانکو ایوانکوویچ» 
ملحق شده و حاال «کارلوس کى روش» باید با دو مربى کروات شناخته 
شده لیگ براى اجراى برنامه هاى موردنظرش در تیم ملى کلنجار برود.
پس از مشخص شدن قرعه کشى جام جهانى و هم گروه شدن تیم ملى 
ایران با تیم هاى قدرتمند اسپانیا، پرتغال و مراکش، سرمربى پرتغالى 
تیم ملى که پیش تر و پیش از شروع لیگ هفدهم در برنامه اى مدون 
برنامه هاى تیم ملى را به طور کامل تشریح کرده بود، در اولویت هاى 
خود تجدید نظر کرد و بالفاصله در یکى از مصاحبه هاى خود خواستار 
این شد تا ملى پوشــان تیم هاى لیگ برترى پس از بازى هاى لیگ 
در اختیار تیم ملى قرار گیرند تا ســرمربى تیم ملى از لحاظ تاکتیکى، 
تکنیکى، جسمانى  و البته مسائل روانى زمان بیشترى براى آماده کردن 

بازیکنانش در اختیار داشته باشد.
این اظهار نظر البتــه در همان ابتدا با واکنــش برانکو ایوانکوویچ که 
بیشترین ملى پوش هاى لیگ را در اختیار دارد، روبرو شد و این مربى 
اعالم  کرد که در خصوص درخواســت کى روش نامه اى رســمى از 
فدراسیون دریافت نکرده و در صورتى که این موضوع به صورت کتبى 

به او اعالم شود، نظرش را اعالم خواهد کرد.
در سوى دیگر زالتکو کرانچار سرمربى سپاهان  در پاسخ به سوالى در 
همین خصوص به خبرنگاران گفت:   من به دنبال این هستم که سرمربى 
تیم ملى دقیقا توضیح بدهد که شرایط ریکاورى باشگاه ها با تیم ملى 
چه فرقى دارد؟ این تنها سؤال من به عنوان سرمربى تیم هاى باشگاهى 
نیست بلکه تمام مربیان به دنبال این هستند تا مطلع شوند دقیقا سرمربى 
تیم ملى چه درخواســتى دارد. من نمى گویم نمى خواهیم به تیم ملى 
کمک کنیم. اگر در حد توان مان به تیم ملى کمک مى کنیم فقط برایم 
این مهم است که سرمربى تیم ملى چه درخواستى دارد. من باید عرض 
کنم هنوز دستور کتبى از جانب فدراســیون فوتبال دریافت نکردیم. 
کى روش سرمربى بسیار بزرگى است. به نظرم موفقیت هاى خوبى در 
تیم ملى کسب کرده و باید براى اینکه تیم ملى در جام جهانى تقویت 
شود سرمربى تیم ملى با با مربیان باشگاهى ارتباط بیشترى داشته باشد. 
درست است که بعضى بازیکنان لژیونر هستند اما بیشتر بازیکنانى که به 
تیم ملى دعوت مى شوند از لیگ ایران هستند. باید ارتباط سرمربى تیم 
ملى و مربیان باشگاهى گسترده باشد و مطمئنا این اتفاق باعث مى شود 

کمک هاى خوبى به تیم ملى شود. 

در این میان  پس از مصاحبه کرانچار، ماکار آقاجانیان به نمایندگى از 
کى روش با این مربى ارتباط تلفنى برقرار مى کند و در گفتگویى که 
میان این دو توسط رضا چلنگر انجام مى شود، مارکار آقاجانیان پس از 
تبریک سال نو میالدى بار دیگر درخواست کى روش را به صورت کامال 

محترمانه مطرح مى کند.
 رضا چلنگر مترجم باسابقه فوتبال کشــور در مورد محتواى مکالمه 
کرانچار و آقاجانیان  مى گوید : آقاى مارکار آقاجانیان با آقاى کرانچار 
تماس بسیار صمیمانه اى داشــتند و پس از تبریک سال نو میالدى 
درخواست آقاى کى روش را به ایشان منتقل کردند. آقاى کرانچار هم 
با قبول درخواست سرمربى تیم ملى به ایشان قول همکارى داد. البته 

آقاى کرانچار خواستار این شدند تا براى اجرایى شدن این 
برنامه به صورت رسمى نامه اى از سوى فدراسیون 

فوتبال خطــاب به آقاى طاهــرى مدیرعامل 
باشگاه ســپاهان و همینطور سرمربى تیم 

سپاهان ارسال شود. 
جالب اینکه کارلوس کى روش 

چند ساعت پس از تماسى که 
دستیارش  با سرمربى تیم 
سپاهان داشته و پاسخ او که 
کامال به پاسخ هموطنش 
در باشگاه پرسپولیس شبیه 

اســت، در بیانیه اى شــخص 
کرانچار را خطاب قــرار داده، که 

البته ادبیات به کار رفته در این بیانیه 
چندان دوستانه به نظر نمى رسد.

حاال باید منتظر مصاحبه کرانچار 
باشــیم و ببینیم ایــن مربى چه 
واکنشى به بیانیه کى روش خواهد 
داشــت که در آن به پیشنهادات 

سرمربى سپاهان که خواستار تعامل بیشتر 
کى روش با مربیــان لیگ و همینطور 
آشنایى بیشتر با برنامه هاى تیم ملى 

بوده، واکنش دوستانه اى نشان نداده است.

 نصف جهان  سپاهان در این فصل با جشنواره اى از کاپیتان 
مواجه بوده و بســیارى از بازیکنان این بازوبند را به دســت 

بسته اند.
 آن چیزى که در مورد زردپوشــان در این فصل جالب توجه 
بوده اینست که طى برگزارى مسابقات لیگ هفدهم بازیکنان 
مختلفى بازوبند طالیى پوشان اصفهان را بر بازو بسته اند و 

عمال تشخیص کاپیتان اول این تیم دشوار است.
لیگ هفدهم براى ســپاهان با کاپیتانى رسول نویدکیا آغاز 
شد، زیرا حسین پاپى که کسوت بیشــترى نسبت به سایر 
همبازیانش دارد در ابتدا اعالم کرده بود که مایل به بســتن 
بازوبند کاپیتانى نیست.هرچند که حســین پاپى خیلى زود 
در این تصمیم عجیب تجدید نظر کرد و در بیشتر مسابقات 
فصل جارى پیشاپیش سایر طالیى پوشان با بازوبند کاپیتانى 
وارد زمین شد. طى این مدت در دیدارهایى که حسین پاپى و 
رسول نویدکیا حضور نداشتند، جالل على محمدى و حسن 

جعفرى بازوبند را بر بازو داشتند.
پس از بازگشت على کریمى به سپاهان این هافبک ملى پوش 
در برخى دیدارها حتى  در حضور رسول نویدکیا بازوبند را به 
بازو بسته است. اما در دیدار با پدیده، نویدکیا پس از هفته ها 

مجدداً با بازوبند کاپیتانى به ترکیب اصلى بازگشت.
با این وصف، به نظر مى رسد که ســپاهان در فصل جارى 
کاپیتان اول مشــخصى ندارد اما پاپــى، نویدکیا و کریمى 
کاپیتان هاى نوبتى سپاهان هستند. در صورتى که هیچ یک 
از این سه بازیکن در زمین حضور نداشته باشند هم بازوبند به 

حسن جعفرى و جالل على محمدى مى رسد.
گفتنى است که غیبت رسول نویدکیا در مقابل پارس جنوبى 
جم به احتمال فراوان بار دیگر على کریمى را کاپیتان سپاهان 
خواهد کرد. به هر تقدیر ماجراهاى کاپیتانى در سپاهان امسال 
جالب توجه بوده و هر فردى براى تشخیص کاپیتان اول این 

تیم براى مدتى دچار سرگیجه مى شد!

تا چند روز آینده بهترین بازیکن سال آسیا در سال 2017 این بار از دید روزنامه 
نگاران و نویسندگان با مشارکت شبکه تلویزیونى چین از بین پنج کاندیداى 

نهایى انتخاب مى شود.
شبکه تیتان اسپورت چین با همکارى و مشارکت فاکس اسپورت آسیا تا روز پنجم 

ژانویه 2018 (16 دى ماه 96) بهترین بازیکن سال آسیا را از بین 5 نامزد نهایى که 
از دید روزنامه نگاران در فهرست اصلى قرار گرفتند را انتخاب و معرفى خواهد کرد.

در فهرست نهایى نامزدهاى انتخاب مرد سال آسیا در سال 2017 نام یکى از ستاره هاى 
جوان ایران نیز دیده مى شود. ســردار آزمون مهاجم اول ایران و باشگاه روبین کازان 

روسیه بازیکنى است که شرکت کنندگان در این نظرسنجى نامش را در 
بین چهار بازیکن دیگر قرار دادند تا این شانس را داشته باشد که 

به افتخار بزرگى برسد.
عالوه بر ستاره ایرانى نام چهار بازیکن دیگر همچون سون 

هیونگ مین (کره جنوبى) از باشــگاه تاتنهام انگلیس، 
عمر الخریبین (سوریه) از باشــگاه الهالل عربستان، 
پائولینیو(برزیل) ستاره سابق باشگاه گوانگ ژو چین 
و کنونى بارســلونا در کنار رافائل داسیلوا (برزیل) 
از باشــگاه اوراواردز ژاپن نیز در فهرســت نهایى 
انتخاب مرد سال آسیا توسط شبکه تلویزیونى تیتان 
اسپورت چین و فاکس اسپورت آسیا دیده مى شود.

بنا بــه اعالم قبلى قرار اســت مرد ســال آســیا 
در ویژه برنامــه اى در این شــبکه تلویزیونى روز 
پنجم ژانویه در چین انتخاب و رســما معرفى شود 

با از همین رو باید منتظر ماند و دید رقابت سردار آزمون 
نهایت به چهار رقیب سرشناسى که در این فهرست دیده مى شود در 

کجا ختم خواهد شد. هر چند به نظر مى رســد وى براى این عنوان شانس 
کمى دارد.

کلنجار  کــى روش و کـرانچار!

کــى 
کاپیتان اوله؟!

حسینى در فوتبال 
ایران جاودانه 

مى شود؟ 

 در این نظرسروسیه بازیکنى است که شرکت کنندگان
شانس را داشتهبین چهار بازیکن دیگر قرار دادند تا این شا

به افتخار بزرگى برسد.
گر همچون سوعالوه بر ستاره ایرانى نام چهار بازیکن دیگ
انگلیس،هیونگ مین (کره جنوبى) از باشــگاه تاتن نهام
ل عربستان، عمر الخریبین (سوریه) از باشــگاه الهالل
چینپائولینیو(برزیل) ستاره سابق باشگاه گوانگ گ ژو
داسیلو کنار رافائل کنونى بارســلونا در (برزیل)و وا

ت نهایى از باشــگاه اوراواردز ژاپن نیز در فهرســت
ونى تیتان انتخاب مرد سال آسیا توسط شبکه تلویزیو
م  مىشود.اسپورت چین و فاکس اسپورت آسیا دیده
ل آســیا بنا بــه اعالم قبلى قرار اســت مرد ســال
یونى روز در ویژه برنامــه اى در این شــبکه تلویز
شود پنجم ژانویه در چین انتخاب و رســما مع عرفى
سردار آزمون از همین رو باید منتظر ماند و دید رقابت س
 دیده مى شودچهار رقیب سرشناسى که در این فهرست
ســد وى براىکجا ختم خواهد شد. هر چند به نظر مى ر

کمى دارد.

رئیس کمیته تعیین وضعیت مى گوید باشگاه 
پدیده فعال شــکایتى درباره ایمانى نداشته 

است.
بهروز وثوق احمدى رئیــس کمیته تعیین 
وضعیت فدراســیون فوتبال در پاسخ به این 
سوال که آیا باشــگاه پدیده از ایمانى براى 
فسخ قرارداد شــکایت کرده، گفت: باشگاه 
پدیده پیش از این اعالم کرده بود که فسخ 
ایمانى با این باشــگاه مورد تایید آنها نیست 
اما این نامه به منزله شکایت نیست. باشگاه 
پدیده حاال و بعــد از عقد قــرارداد ایمانى 
مى تواند نســبت بــه این اتفاق شــکایت 

کند.

وى درباره محرومیت احتمالى براى ایمانى، 
عنوان کرد: اگر مشخص شود که این بازیکن 
قرارداد خود را به صورت غیر موجه فســخ 
کرده اســت، تا 6 ماه از حضــور در میادین 
فوتبالى محروم و به پرداخت غرامت محکوم 

مى شود.
فســخ  دربــاره  احمــدى  وثــوق 
قــرارداد ایــن بازیکــن، تصریــح کرد: 
شرایط فســخ قرارداد در نیم فصل ممکن 
نیســت مگر اینکه در قرارداد بازیکنان آمده 
باشــد. در قرارداد ایمانى ذکر شــده که اگر 
تا نیم فصــل 45 درصد قــرارداد را دریافت 
نکند، مى تواند قرارداد را فسخ کند و ایشان 

نیز با مســئولیت خودش ایــن کار را انجام 
داد.

رئیــس کمیته تعییــن وضعیــت در پایان 
دربــاره محرومیــت احتمالــى باشــگاه 
ذوب آهن، افزود: اگر مشخص شود باشگاه 
ذوب آهن بازیکــن را براى فســخ قرارداد 
غیر قانونى تحریک کــرده، دو پنجره نقل 
و انتقاالتى محروم مى شــود. البته باشگاه 
ذوب آهــن در ایــن مــدت دو اســتعالم 
از ســازمان لیگ و کمیتــه تعیین وضعیت 
گرفته اســت اما در صورت شکایت باشگاه 
پدیــده، به ایــن موضــوع نیز رســیدگى

ید؟ مى شود.
ى آ

ن م
صفها

رى به ا
نــــــو

رانکو ایوانکوویچ» 
ربى کروات شناخته 
مملىکلنجار برود.
 گروه شدن تیم ملى
ش، سرمربىپرتغالى

 در برنامه اى مدون 
ود، در اولویت هاى 
ه هاىخود خواستار
ساز بازىهاىلیگ

ى از لحاظ تاکتیکى، 
ى براى آماده کردن 

انکو ایوانکوویچ که 
برو شد و این مربى 
 نامه اى رســمى از

وع به صورت کتبى 

ر پاسخ به سوالى در 
ن هستم که سرمربى 
اشگاه ها با تیم ملى 
ىتیم هاى باشگاهى 
 شوند دقیقا سرمربى 
 خواهیم بهتیمملى

 مى کنیم فقط برایم 
 دارد. من باید عرض 
ل دریافت نکردیم. 
فقیت هاىخوبى در 
ر جام جهانى تقویت 
یشترى داشته باشد. 
شتربازیکنانى که به 
 ارتباط سرمربىتیم 
 اتفاقباعث مى شود 

در این میان  پس از مصاحبه
کى روش با اینمربى ارتباط
میان این دوتوسط رضا چلنگ
تبریک سال نو میالدىباردیگ

محترمانه مطرح مى کند.
ف باسابقه چلنگر مترجم  رضا
یکرانچار و آقاجانیان  مى گوی
ه اى داتماس بسیار صمیمانه اى

کى روش رادرخواست آقاىکى ر
ست سرمربى تبا قبول درخواست

چار خواستار این شآقاى کرانچار
به صورت رسمى نامهبرنامه به
لخطــاب به آقاى طافوتبال
شگاه ســپاهان و همینطوباشگ
سپاهان ارسال شود. سپ
رج اینکه کارلوس کى جالب

چندساعت پساز تماسى که
ممممممممتیم دستیارش با سرمربى 
سپاهان داشته و پاسخ او کهههه
کامال به پاسخ هموطنش
در باشگاه پرسپولیس شبیه

اســت، در بیانیهاى شــخص
را خطابقــرار دادک کرانچار
االب لبته ادبیات به کار رفته در

ندان دوستانه به نظر نمى رسچند
ب ال باید منتظر مصاحبه کرحاال

م و ببینیم ایــن مربباشــیم
 به بیانیه کى روشخواکنشى به

ه در آن به پیشنهداشــت که در
ن که خواستارسرمربى سپاهان که

ن لیگ وکى روش با مربیــان لیگ
بیشتر با برنامه هاى اىآشنایى
بوده، واکنش دوستانه اى نشا
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  دروازه بان جوان اســتقالل
شــدن در فوتبال ایران تنهــ

صله دارد.
حسین حسینى در حالى که ک
هفته ششــم لیگ برتر در با
جمدر دروندروازه استقالل
و نکته مهم این کــه
سالى که حضور ثاب
دروازه اســتقالل
مىکنــد موفــق
فوق العاده اى را از خود بهث
گ ى که حســینى در لیگ برتر
ه دقیقه22 بازى با پرسپولیس
7ى به بعــد در 7 بازى معادل
وازه خود را بســته نگه دارد.ا
عه در هفته هجدهم لیگ برت
ى خواهد رفت که اگر سیدحس
بســته نگــه 3ه 23 دروازه را

حسینى در فو
ایران جاود
مى شود؟

ش
فاص
سیدح
نداشــت، از

آخرین بارى
کرد مربوط به
و او از این بازى
موفق شد درو
حالى روز جمع
تراکتورسازى
بتواند تا دقیقه

ه کرانچار، ماکار آقاجانیان به نمایندگى از 
ط تلفنى برقرار مى کند و در گفتگویى که 
س از گر انجام مىشود، مارکار آقاجانیان پس از 

شرا به صورت کامال یگر درخواست کى روش را به صو

ل کشــور در مورد محتواى مکالمه فوتبال کش
ید : آقاى مارکار آقاجانیان با آقاى کرانچار ید : آق

اشــتند و پس از تبریک سال نو میالدى 
 به ایشان منتقل کردند. آقاى کرانچار هم
تیم ملى به ایشان قول همکارى داد. البته 

شدند تا براى اجرایى شدن این 
ه اى از سوى فدراسیون 

هــرى مدیرعامل
ور سرمربى تیم 

وش 
که 

ه 
ص

ده، که 
 ین بیانیه 

سد.
رانچار 
بى چه

 خواهد 
هادات 

ر تعامل بیشتر 
وهمینطور

ى تیم ملى ى
 نداده است.ان نداده
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ســرمربى ذوب آهن اصفهان در هفته هفدهم لیگ برتــر به رکورد 420 حضور بــه عنوان مربى
 در این رقابتها دســت یافت. امیر قلعه نویى در دیدار این هفته ذوب آهن اصفهان و گسترش فوالد 
براى چهارصد و بیستمین بازى به عنوان مربى در لیگ برتر حضور داشت که از این لحاظ، با فاصله 
زیادى باالتر از سایر مربیان لیگ برترى قرار دارد. پس از وى مجید جاللى و على دایى به ترتیب با 
344 و 288 در رده هاى بعدى قرار دارند. همچنین امیر قلعه نویى با کسب پیروزى برابر گسترش 
فوالد تبریز، تعداد پیروزى هاى خود در این رقابتها را به 210 بازى رساند. به این ترتیب، قلعه نویى 
به حدنصاب 50 درصد پیروزى در رقابت هاى لیگ برتر دست یافت. در میان مربیانى که بیش از 100 
بازى در لیگ برتر حضور داشــته اند، قلعه نویى بهترین آمار در کسب پیروزى را به خود اختصاص 

داده است.

رکورد جدید بزرگوار!رکورد جدید بزرگوار!

ور ر ر
بببببه

ى ور ر
دروازه اش را بســته نگه 

دارد مــى تواند 
بــه رکــورد 
جاودانــه اى 

در تاریخ لیگ 
برتر برسد.

ن ز رو

ب ر ز رو 2
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رتر تبدیل
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زى بــراى

ـین حسینى 
 سایر بازیکنان 

ــت، چراکه این 
 در صورتى که

ی و ب
بیرانوند را مى
رکوردار کلین
تاریخ لیگ بر

مىشود.
بــى تردیــد
تراکتورســاز
ســید حســ
حساس تر ازس
استقالل اسـ
دروازه بــان

 شانس کم آزمون
 براى مرد سال شدن

 نصف جهان  یکى از شایعات در مورد هافبک تراکتورسازى تبریز اینست که او مایل است دوباره شاگرد ژنرال 
شود و البته قلعه نویى هم مایل است که او را به اصفهان بیاورد.

این روزها کمتــر فرصت بازى محمد نورى هافبک باتجربه تراکتورســازى تبریز که 
و فسخ قرارداد از این تیم پیدا مى کند، در صدد است تا با دریافت رضایتنامه 

از یکى دو باشگاه لیگ جدا شــود.  خبرگزارى ها نوشته اند که نورى 
که تکلیف جدایى اش برترى هم پیشــنهاداتى دارد اما تا زمانى 
در از تراکتورسازى مشــخص نشود تصمیم  را  نهایــى اش 

خصوص تیم بعدى نخواهد گرفت.
او مدتى است از ترکیب اصلى تراکتورسازى 

دور شــده و در بازى اخیر مقابل پرسپولیس 
حتى به عنوان بازیکن جانشین هم فرصت 

بازى پیدا نکرد. نورى مى خواهد در 
بازار نقل و انتقاالت زمســتانى 

از تراکتورســازى جدا شود و 
به تیمى بــرود که در آن 

فرصت بیشترى براى 

بــازى 
داشته باشد.

تراکتورسازى در 
هفته هفدهم و در یک 
بازى جنجالــى در تهران 
با نتیجه 2 بر صفــر مغلوب تیم 
صدر نشین مســابقات پرسپولیس شد 
و 20 امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد .  به 
گزارش نصف جهان،از ذوب آهن و امیر قلعه 
نویى به عنوان مشتریان اصلى این هافبک با 
تجربه نام برده مى شود و باید دید در نهایت 

این اتفاق خواهد افتاد یا خیر!
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مصرف منظم رژیم غذایى غربى که سرشار از چربى 
و مواد قندى و حاوى مقادیر کم فیبر است، موجب 
افزایش خطر بیمارى هاى التهاب روده، اضافه وزن 

و دیابت مى شود.
یافته ها نشــان مى دهد فیبر که در میوه، حبوبات، 
سبزیجات و غالت کامل یافت مى شود، یک رژیم 

غذایى سالم است.
فیبرها در مقابل هضم در بدن مقاوم هســتند اما به 
راحتى توسط باکترى هاى روده مصرف مى شوند. 
میزان فیبر در رژیم غذایى مى تواند بر اضافه وزن، 
قند خون، حساســیت به انســولین و سالمت روده 

تأثیر گذارد.
از سوى دیگر، کمبود فیبر منجر به نفوذ باکترى ها در 
الیه مخاطى روده مى شود و این باکترى ها موجب 
ایجاد بیمارى هاى التهاب روده شــده و در اضافه 

وزن و دیابت هم نقش دارند.
محققان مــى گویند رژیم غذایــى فاقد فیبر، 
موجب تغییر ترکیب باکتریایى و متابولیســم 
باکترى ها مى شود و در عوض با ایجاد نقایصى 

در الیه مخاطى درونى، به باکترى ها اجازه نفوذ در 
روده را مى دهد. این وضعیت با بروز التهاب و در 

نهایت بیمارى متابولیک همراه است.

یک متخصص پوســت و مو گفت: سوختگى و 
آسیب به اعصاب و رگ ها، از جمله صدماتى است 
که در استفاده از لیزر در مراکز غیرتخصصى به 

بدن وارد مى شود.
زهره نیکبخت ادامه داد: افرادى که مى خواهند 
از خدمات لیزر اســتفاده کنند، باید به مراکزى 
مراجعه کنند که مورد تأیید سازمان نظام پزشکى 
و وزارت بهداشت و درمان هستند، اما متأسفانه 
دیده مى شود در سالن هاى آرایشى، سالن هاى 
ورزشــى و جاهاى غیرمجاز این کار را انجام 

مى دهند که بسیار هم خطرناك است.
وى با بیــان اینکه تعدد مراکز غیربهداشــتى 
استفاده از لیزر قابل کنترل نیست، اضافه کرد: 
اگر کسى در سالنى با اســتفاده از یک دستگاه 
لیزر، چند نفر را لیزر کند کسى متوجه نمى شود 
و این موضوع بسیار مهمى  است، چراکه افراد 
غیرمتخصص مى توانند آسیب هاى جدى اى به 

پوست وارد کنند.
وى گفت: این اتفاق عــوارض زیادى از جمله 
سوختگى و آسیب به اعصاب و رگ ها را به دنبال 
دارد که درمان هاى طوالنى اى براى رفع آن نیاز 

است.
نیکبخت تأکید کرد: اگر دستگاه لیزر و اپراتور یا 
پزشکى که از آن استفاده مى کند خوب باشند، 
آسیبى به پوست نمى رســد ضمن اینکه هدف 

لیزرها براى انجام کار مشخص است. 

یک متخصص داخلى و غدد با اشــاره به اینکه عدم درمــان تیروئید در 
کودکان، سبب کاهش ضریب هوشى آنها مى شود، گفت: اختالل خواب، 
کاهش اشتها و افزایش وزن، از نشــانه هاى این بیمارى در بزرگساالن 

است.
علیرضا هجرتى درباره بیمارى کم کارى تیروئید اظهارداشــت: بیمارى 
کم کارى تیروئید یا هیپوتیروئید در جامعه ما بسیار شایع است و از هر صد 

نفر یک تا دو نفر به آن مبتال هستند.
وى با بیان اینکــه کم کارى تیروئید در ابتدا بــا عالئمى همچون ضعف، 
خستگى، کاهش تمرکز و اختالل حافظه همراه است، افزود: با گسترش 
این بیمارى، حافظه به شدت مختل شده و پوست این افراد خشک و پوسته 
پوسته مى شــود. وى ادامه داد:همچنین ورم پا، زبر و شکننده شدن موها 
و شکننده شدن ناخن، اختالل در خواب، کاهش اشتها و افزایش وزن، از 
جمله نشانه هاى این بیمارى اســت و هرچه این بیمارى گسترش یابد و 

تشخیص یا درمان نشود، شدت بیمارى بیشتر و افراد حتى حافظه خود را 
از دست مى دهند .

این متخصص داخلى و غدد ادامه داد: کم کارى تیروئید با توجه به اینکه 
در زنان شایع تر است، سبب شده تا زنان در ســن بارورى دچار نابارورى 

 شوند.
هجرتى تأکید کرد: همچنین پیشرفت بیمارى سبب شده تا فرد وارد مرحله 
کماى تیروئیدى شود و با افت دماى بدن، کاهش سطح هوشیارى، بروز 
یبوست، فرد دچار فلج نسبى مى شود و عالئم روانى همچون افسردگى و 

اضطراب در فرد بروز مى یابد.
وى با اشاره به اینکه کم کارى تیروئید در تمامى سنین مشاهده مى شود، 
عنوان کرد: بنابراین نوزادان به محض تولد از پاشــنه پا مورد غربالگرى 
تیروئید قرار مى گیرند چراکه نادیده گرفته شدن آن،  سبب کاهش ضریب 

هوشى کودك خواهد شد.

مشخص شده است که دیابت خطر ابتال به بیمارى کلیه 
را افزایش مى دهد، اما اکنــون نتایج یک مطالعه جدید 
نشان مى دهد که عکس این موضوع نیز درست است 
یعنى بیمارى کلیوى نیز خطر ابتال به دیابت را افزایش 

مى دهد.
محققان در یک دوره پنج ساله متوجه شدند که اختالل 
در عملکرد کلیه مى تواند موجب ابتال به دیابت شــود و 
دیگر اینکه یک محصول زائد به نام «اوره» در ارتباط 

دو سویه میان این دو بیمارى نقش دارد.
اوره از تجزیه پروتئین غذا به دست مى آید. کلیه ها 
معموًال اوره را از خون بیــرون مى کنند، اما عملکرد 
ضعیف کلیه مى تواند به افزایش سطح اوره در خون 

منجر شود.

احتمال ابتال به دیابت در افرادى که ســطح اوره باالیى 
داشتند در قیاس با افرادى که سطح اوره خون آنها عادى 

بود 23 درصد بیشتر بود.
بــه گفته محققــان، تفاوت خطــر میان ســطوح باال 
و پاییــن اوره، 688 مــورد دیابــت در صد هــزار نفر 
در سال اســت. این بدان معنى اســت که هر سال در 
هر صد هزار نفر 688 مورد بیشــتر ابتال بــه دیابت در 
افرادى دیــده مى شــود کــه ســطوح اوره باالترى 

دارند.
آنها متذکر شــدند زمانى که اوره به دلیــل اختالل در 
عملکرد کلیه در خون تجمع مى یابد، مقاومت بدن نسبت 
به انســولین افزایش مى یابد و اغلب منجر به تضعیف 

ترشح انسولین مى شود. 

مربیان و فیزیولوژیســت هاى ورزشى مى گویند در 
هواى سرد مى توانید سریع تر کالرى هاى بدن تان را 
بسوزانید. هدف اصلى بدن، حفظ تعادل و در نتیجه 
ثابت نگهداشتن دماى بدن اســت. بنابراین بدن در 
هواى سرد، شروع به ســوزاندن چربى هاى اضافه 
براى تولید انــرژى و باال بردن دمــا در حد مطلوب 

مى کند.
بدن انسان در طول فصل سرما شروع به تولید نوعى 
ماده شیمیایى به نام ATLPL مى کند تا بدین ترتیب 
چربى مورد نیاز خود را  ذخیره کنــد. بنابراین براى 
معکوس کردن این روند، باید فعال و پرتحرك ماند. 

وقتى در هواى ســرد ورزش کنید، بدن به ســختى 
مى تواند شما را گرم نگهدارد و به همین دلیل، شروع 
به سوزاندن بیشتر کالرى هاى بدن تان مى کند که 
البته این وضعیت زمانى رخ مى دهد که شما از سرما 

به خودتان بلرزید.
در هواى ســرد، بدن براى حفظ دماى مناسب اندام 
هاى حیاتى، گــردش خون را از قســمت هاى دور 
مانند دســت و پاها کم کرده و آن را نزدیک قلب و 
اندام هاى داخلى متمرکــز مى کند. همچنین با کند 
کردن ضربان قلب و سوخت و ساز، به ذخیره انرژى 
و گرم نگهداشتن خون مى پردازد. این لحظه، زمانى 

است که بدن شروع به لرزش مى کند و بدین ترتیب 
با سوزاندن انرژى ذخیره شده به شکل چربى، گرماى 

بیشترى تولید مى کند.
البته بودن در فضاى داخــل خانه و قرار نگرفتن زیر 
نور خورشید، باعث مى شود ویتامین D به اندازه کافى 
به بدن نرسد و در نتیجه آن ذخیره کربوهیدرات هم 

افزایش یابد.
 مربیان ورزشــى مى گویند اگر مــى خواهید کالرى 
زیادى بسوزانید، مجبور نیستید ورزش هاى سنگین 
انجام دهید. کافى است در هواى سرد زمستان پیاده 

روى کنید.

براي شروع یک رژیم الغرى یک ماهه، یک وزن را که رسیدن 
به آن غیر ممکن نیســت، به عنوان هدف در نظر داشته باشید، 

زیرا این ترفند انگیزه خوبى در شما ایجاد مى کند.
کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده آل شدنى است. تنها نکته اى 
که وجود دارد این است که کدام رژیم الغرى را باید دنبال کنید؟ 
چه مقدار کاهش وزن را در نظر دارید؟ و کاهش وزن مورد نظر 

طى چه مدت قابل دستیابى است؟

نکات مهم براى شروع رژیم الغرى یک ماهه:
براى خود یک هدف در نظر بگیرید

مثًال یک وزن را که رســیدن بــه آن غیر ممکن نیســت، به 
عنوان هدف در نظر داشــته باشید و یا رســیدن به یک سطح 
ســالمتى را انگیزه قرار دهیــد. این کار، انگیــزه خوبى براى 
شروع یک برنامه رژیم الغرى را در شــما ایجاد خواهد کرد و 
مسیر مشخص ترى را براى شروع دوره یک ماهه در ذهن تان 
خواهد ســاخت. ببینید میزان کاهش وزن مورد نظر شما چقدر 
است و چه مدت زمانى را براى رسیدن به اهداف سالمتى خود 

در نظر گرفته اید. 

الغر شدن و رژیم غذایى
پس در نظر گرفتن هدفى براى مدت یک ماه واقع بینانه نیست. 
مى توانید در زمینه ورزش و یا تغییر ســبک زندگى براى خود 
اهدافى را در نظــر بگیرید. براى مثال مــى توانید یک برنامه 
ورزشى براى خود تنظیم کنید که ســه روز درهفته روزى 30 
دقیقه ورزش کنید. این کار عالوه بر اینکه درحفظ ســالمتى 

بسیار مؤثر اســت، به روند کاهش وزن هم کمک مى کند. به 
یاد داشته باشــید که کاهش وزن چشمگیر، بى اثر و خطرناك 
است. کاهش وزن هر چه سریع تر باشد، سریع هم بر مى گردد 

و از بین مى رود. 
فقط تغییرات واقعى در سبک زندگى و رژیم غذایى فرد مى تواند 
مؤثر واقع شود. رژیم الغرى سخت و یا روش هاى غیر اصولى 
مثل الغر شدن به کمک قرص هاى الغرى مى تواند وزن آب 
بدن را کاهش دهد ولى عالوه بر ایرادهاى اساســى که به این 
نوع رژیم الغرى وارد است، این نوع الغرى با تحمل گرسنگى 

بسیار نیز همراه است.

سایز خود را اندازه بگیرید
اندازه گیرى سایز مى تواند یکى از روش هاى مؤثر براى دنبال 
کردن روند الغرى باشد. همچنین مى تواند اطالعاتى درباره 
میزان و نحوه تأثیر رژیم الغرى و برنامه ورزشى در اختیارتان 
بگذارد. به طور مرتب خود را وزن کنید تا بفهمید که آیا برنامه 
ورزشى و یا رژیم الغرى پیش رو مؤثر مى باشد یا خیر. در هفته 
یک یا دو بار خود را وزن کنید و میــزان کاهش وزن خود را در 
نظر داشته باشید. احتماًال در یک یا دوهفته اول، بیشترین مقدار 
کاهــش وزن را در طول دوره یک ماهه خــود تجربه خواهید 
کرد. از آنجا که کاهش وزن به تنهایى نمى تواند تعیین کننده 
شرایط باشد، الزم است که سایز را هم در نظر داشته باشید. با 
این کار مى فهمید که کاهش وزن به دست آمده بیشتر از کدام 
قسمت از بدن شما بوده است. ســایز دور شانه، دور سینه، دور 
کمر، دور لگن و ران ها را دو هفته در میــان اندازه بگیرید. در 

طول دوره یک ماهه، خود باید تغییرات قابل توجهى را شاهد
 باشید.

گزارش روزانه تهیه کنید
تهیه گزارش روزانه، یک قدم عالى براى کاهش وزن اســت. 
مى توانید از آن در جهــت کمک به آماده ســازى خود براى 
شروع رژیم الغرى اســتفاده کنید. این کار باعث ایجاد انگیزه 
در شما مى شــود و همچنین به شــما کمک خواهد کرد وزن 
خود را حفظ کنید. در ابتدا دربــاره میزان کاهش وزن و اهداف 
سالمتى خود یادداشــت تهیه کنید. بنویســید که چه میزان 
کاهش وزن را مد نظر داریــد و چه رژیم الغرى و برنامه اى را

 در نظر گرفته اید.

برنامه رژیم الغرى سالم
همچنین مى توانید اگر قســمتى از رژیم الغرى شما به تغییر 
نیاز دارد، یادداشــت کنید. مثًال ممکن است بخواهید مصرف 
نوشــابه هاى گاز دار را قطع کنید، میــزان فعالیت روزانه خود 
را افزایش دهید و یا میوه و سبزى بیشترى بخورید. همچنین 

نوشتن برنامه رژیم الغرى و میزان فعالیت روزانه باعث 
مى شــود که بتوانید به بهبود و ادامه روند الغرى و 
سالمت خود کمک کنید. تحقیقات انجام شده نشان 
مى دهد که کســانى که برنامه رژیم غذایى و میزان 
فعالیت روزانه خود را یادداشت مى کنند، مدت زمان 
طوالنى ترى مــى توانند کاهــش وزن خود را حفظ

 کنند.

یک فوق تخصص قلب گفت: خیلى از اوقات تپش قلب علل غیر قلبى 
از جمله کم خونى، تب و کم کارى هاى تیروئید و ... دارد که خودشان را 

با این نشانه بروز مى دهند.
بابک شریف کاشــانى افزود: تپش قلب یک عالمت در بیمارى هایى 
است که مى تواند سیستم قلب و عروق را درگیر کند. وى ادامه داد:این 
موضوع بدین معنا نیست که هربار قلب تند، کند یا نامنظم مى زند فرد 

بیمار است.
شریف کاشانى تصریح کرد: خیلى از اوقات تپش قلب علل غیر قلبى از 

جمله کم خونى، تب و کم کارى هاى تیروئید و … دارد که خودشان را 
با این نشانه بروز مى دهند و صرفا داشتن تپش قلب، بیمارى محسوب 
نمى شود اما نیاز به بررسى دارد و فرد در صورت این احساس باید به 

پزشک مراجعه کند.
این متخصص قلب اظهار داشت: در برخى از موارد بى خوابى، خستگى، 
اضطراب، سرماخوردگى و مصرف داروهاى سرماخوردگى عامل ایجاد 
تپش قلب بوده اند اما خیلى از اوقات باید آزمایش هاى قلبى و غیر قلبى 

انجام دهیم تا به دلیل اصلى تپش قلب پى ببریم.

وى ادامــه داد: معموال این اتفاق داراى دالیل خوش خیم اســت اما 
ممکن اســت علل نادرى که ناشى از بیمارى اســت، وجود داشته 
باشــد که اگر زودتر تشــخیص داده نشــود دردسرســاز خواهد 

شد.
 این متخصص قلب ادامه داد: اگر تپش قلب باعث  شود تا فرد تنگى 
نفس، درد قفسه سینه یا اختالل تعادل پیدا کند نیاز به درمان دارد، اگر 
تپش قلب با سرعت باالیى همراه باشد یا پایین و نامنظم باشد باید 

به پزشک مراجعه کرد.

هر تغییرى در تپش قلب، نشانه بیمارى نیست

ارتباط بیمارى کلیه و خطر ابتال به دیابت

بالیى که کم کارى تیروئید بر سرتان مى آورد

عوارض لیزر روى 
پوست را جدى بگیرید

کاهش خطر ابتال به بیمارى  با مصرف فیبر

ورزش در هواى سرد بیشتر الغرتان مى کند
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مادرى از خون فرزندش گذشت تا پسرانش را نجات دهدمادرى از خون فرزندش گذشت تا پسرانش را نجات دهد

بخشش پسران برادرکش

2 برادر که از مهر ماه ســال جارى به علت قتل هولناك برادر خود در بازار 
آهن تهران، در بازداشت به سر مى بردند با بخشــش مادر خود از قصاص 

رهایى یافتند.
ساعت یک بعد از ظهر ششم مهر ماه سال جارى خبر کشف جسدى داخل 
یک گونى حوالى خیابان الغدیر شمالى پشت بازار آهن به بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعالم شد که دقایقى بعد بازپرس امور جنایى تهران به همراه 

اکیپ تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى قانونى در محل کشف 
جسد حاضر شدند. 

تیم جنایى با حضور در صحنه جرم، با جســد مرد 25ساله افغانستانى مواجه 
شدند که دست و پاهاى وى بسته شــده بود همچنین کارشناسان پزشکى 

قانونى اعالم کردند حدود سه روز از مرگ مقتول مى گذرد. 
با شناسایى هویت مقتول، کارآگاهان براى تحقیقات از برادران مقتول راهى 

خانه وى شــده و در مراحل ابتدایى تحقیقات به دو برادر مقتول مشــکوك 
شدند.

دو برادر مقتول در همان ابتداى تحقیقات به قتل برادرشــان اعتراف کردند 
و یکى از آنها در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «مدتى قبل از قتل، متوجه 
شدیم برادرمان با یکى از هم والیتى هاى ما که 50 سال سن داشت، رابطه 
دارد، چند بار به برادرمان تذکر داده بودیم اما او رابطه با آن شــخص را قطع 
نکرد و به حرف هاى ما توجهى نداشت، ما نیز که مى ترسیدم آبرویمان برود، 

تصمیم گرفتیم برادرمان را بکشیم.»
وى ادامه داد: «برادر ما از یکى از دوستانش طلب مالى داشت و همین موضوع 
بهترین بهانه براى کشاندن وى به محل قتل بود، ما نیز نزد دوست برادرمان 
رفتیم و از وى خواستیم با برادرمان تماس بگیرد و بگوید قصد دارد بدهى اش 
را پرداخت کند، او نیز تقاضاى ما را پذیرفت و با برادرمان تماس گرفت و براى 

پرداخت بدهى  با او در انبارى در بازار آهن قرار گذاشت.»
وى در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «زمانى که برادرمان به بازار آهن 
آمد، ما آنجا نبودیم و پس از رفتن دوست برادرمان به آنجا رفتیم، دست و پاى 
برادرمان را بستیم و با دستمال خفه اش کردیم، در نهایت نیز جسد او را داخل 

گونى گذاشتیم و حوالى محل قتل در آنجا رها کردیم.»
با اعتراف دو برادر به برادرُکشى، بازپرس امور جنایى تهران دستور بازداشت 
موقت آنها را صادر کــرد و هر دو متهم بــراى ادامه تحقیقــات در اختیار 
مأموران اداره آگاهى قرار گرفتند تا اینکه مادر مقتول با حضور در دادسراى 
امور جنایى تهــران از قصاص فرزندانــش صرف نظر کرد و پســرانش را

 بخشید.

انهـدام باند 7 نفره
 سرقت خودرو 

رئیس پلیــس پیشــگیرى پایتخت از انهــدام بانــد هفت نفره ســارقان خــودرو و لــوازم داخلى 
آن خبر داد و گفــت: متهمان به 200 فقره ســرقت لوازم داخلــى خودرو و 50 فقره خــودرو معترف

 شدند.
سرهنگ رضا بستو، اظهار داشت: با افزایش ســرقت خودرو و لوازم داخلى آن در سطح حوزه کالنترى 
و  شناســایى   131
دســتگیرى ســارق 
یا ســارقان در دستور 
کار مأمــوران قــرار 
گرفت و با دستگیرى 
تعدادى از اعضاى باند 
هفت نفــره، پیگیرى 
و تعقیــب متهمــان 
اصلــى بــه پایــگاه 
نهــم پلیــس آگاهى 
پایتخت محول شــد. 
وى گفــت: با تالش 
مأموران و تحقیقات فنى پلیسى، یکى از ســارقان اصلى توســط مأموران پایگاه هفتم پلیس آگاهى 
دســتگیر شــد و به دنبال آن، مخفیگاه ســارقان شناســایى و تیمى از مأموران تخصصى کالنترى 
131 شــهر رى دســتگیرى متهمان را در دســتور کار قرار دادند؛ بــه دنبال آن نیز متهــم بعدى به

 دام افتاد.
رئیس پلیس پیشــگیرى پایتخت بیان داشــت: متهــم در بازجویى هاى فنى به 200 فقره ســرقت 
لوازم داخلى خودرو و 50 فقره ســرقت خودرو، اقرار کرد و اظهار داشــت که به مدت دو سال است با 
همکارى هفت همدســتش از جمله برادرش، مشغول به ســرقت خودرو و لوازم داخلى آن بوده است. 
این مقام ارشــد انتظامى با اشــاره به اینکه متهم در بازجویى انجام شــده معترف شد که خودروهاى 
ســرقتى را پس از ســرقت، به محل خلوت و متروکى منتقل کرده و پس از بازکردن لوازم داخل آن، 
در همان محل، رها مى کردند؛ تصریح کرد: متهمان در اختیــار پایگاه نهم پلیس آگاهى پایتخت قرار

 گرفتند.

  با کمک یک نیکوکار صورت گرفت

پرداخت بدهى
 کفن و دفن همسر یک زندانى

زوج قاچاقچى در قوچان به دام افتادند

حدود یک ساعت پس از انتشار خبرى مبنى بر زندانى شــدن مردى در همدان به دلیل بدهى کفن و دفن 
همسرش، زمینه آزادى این زندانى فراهم شد.

مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان دیروز در مصاحبه اى از زندانى شدن یک مرد 45 ساله به علت ناتوانى 
در پرداخت بدهى ناشى 
از هزینه کفــن و دفن 
همسرش خبر داده بود.

یــدا... روحانى منش 
اظهار داشت: این مرد 
براى تأمین هزینه مداوا 
و کاهش رنــج و آالم 
بیمارى همسرش که به 
سرطان مبتال بود، اقدام 
به دریافت وجه نقد در 
قالب قرض از بستگان 
مى کند. وى اضافه کرد: 
زن میانسال وى پس از تحمل سال ها بیمارى، جان خود را از دست مى دهد و این مرد که پولى براى خرج و 

کفن و دفن همسرش نداشت، از بستگان خود قرض گرفته و به آنها سفته مى دهد.
مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان بدهى این مرد را 21 میلیون و 300 هزار ریال اعالم و اضافه کرد: این 
مرد کارگر فصلى و داراى دو فرزند خردسال است و پیش از زندانى شــدن در منزل پدرى سکونت داشت. 
روحانى منش اضافه کرد: پس از تشــکیل پرونده قضائى، این فرد به تحمل حبس محکوم شد و از اواسط 
آذرماه سال جارى راهى زندان شده است.   به گفته مدیرعامل ستاد دیه استان همدان پس از انتشار این خبر در 
خبرگزارى ها فردى ناشناس بدون آشــکار کردن هویت خود ظهر دیروز با ستاد دیه همدان تماس حاصل 
مى کند و عنوان مى کند که قصــد آزاد کردند این زندانــى را دارد. وى افزود: این ایــن خّیر نیک اندیش 
شماره حساب ستاد دیه را دریافت کرده و بدهى این زندانى را به طور کامل به حساب ستاد دیه واریز مى کند. 

معاون هماهنگ کننده انتظامى استان سیستان و بلوچستان از انهدام باند 
کالهبرداران میلیاردى در شهر زاهدان خبر داد.

سرهنگ غالمرضا جعفرى، در تشــریح این خبر گفت: در پى کسب 
شکایت یکى از ادارات دولتى مبنى بر اینکه فردى ناشناس با ربودن دسته 
چک این اداره اقدام به کالهبردارى در شهر زاهدان کرده است، بررسى 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 

کالهبردارى پلیس آگاهى استان قرار گرفت. وى افزود:کارآگاهان پس 
از انجام تحقیقات گسترده پلیسى، دریافتند یکى از کارمندان قراردادى 
این اداره که به دلیل سوء استفاده شغلى اخراج شده در یک فرصت مناسب 
دسته چک واحد تدارکات اداره مربوطه را سرقت و با دستکارى و جعل 

اعداد اقدام به کالهبردارى کرده است.
این مقام انتظامى بیان داشت: مأموران در تعاقب پایش هاى اطالعاتى 

مخفیگاه متهم را شناسایى کردند و پس از هماهنگى با مقام قضائى وى 
را در یک عملیات ضربتى دســتگیر کردند. سرهنگ جعفرى تصریح 
کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیسى به سوءاستفاده از طریق دسته چک 
ربوده شده و خرید و فروش 15 دســتگاه خودروى داخلى و خارجى با 
همکارى چهار نفر از همدســتانش به مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون 
ریال اعتراف کرد. وى با اشاره به شناسایى و دستگیرى سایر متهمان، 

افزود: 15 دستگاه خودرو که توسط متهمان با دسته چک سرقتى خرید و 
فروش شده بود توقیف و براى سیر مراحل قانونى به پارکینگ انتقال داده

 شد. سرهنگ جعفرى در پایان خاطرنشان کرد: 20 نفر از شهروندان که 
توسط متهمان مورد کالهبردارى قرار گرفته بودند شناسایى شدند و پس 
از اخذ اظهارات آنها، پرونده مقدماتى تشــکیل شد و به همراه متهمان 

تحویل مقام قضائى شدند.

با کشف جسد دو کارگرى که حین الیه روبى در کانال زیر 
زمینى خیابان پیروزى مفقود شده بودند، عملیات جستجوى 

آتش نشانان پایان یافت.
شنبه شب حادثه مفقود شدن کارگران در کانالى واقع در 
خیابان پیروزى، بعد از بزرگراه امام على(ع) به آتش نشانى 
تهران اعالم شــد که بالفاصله دو ایستگاه آتش نشانى و 

عوامل شهردارى در محل حادثه حاضر شدند.
بنابر اطالعات اولیه، چند کارگر متعلق به یک شــرکت 
پیمانکارى داخل یکى از کانال هاى زیرزمینى مشــغول 
کار بودند که به یک باره تعدادى از آنها از کانال خارج شده 
و مدعى شدند که ناگهان حجم زیادى آب در کانال جارى 
شده، آنها سراسیمه از کانال خارج شدند اما دو نفر از کارگران 

موفق به خروج از کانال نشدند. آتش نشانان پس از اعالم 
این حادثه به همراه عوامل شهردارى و کارگران این شرکت 
پیمانکارى مشغول عملیات شدند و از دریچه هاى مختلف 
وارد این کانال شده و به جستجو در انشعابات کانال پرداختند. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران با 
بیان اینکه با کشف جسد هر دو فرد مفقود شده، عملیات 
جستجوى آتش نشانان پایان یافت، اظهار داشت: در پى 
تالش هاى نیروهاى آتش نشانى اولین جسد که متعلق 
به جوانى 24 ساله و تبعه افغانستان است حدود ساعت 19 
یک شنبه در یک کانال زیرزمینى در خیابان بعثت، حوالى 

شهرك شاهد پیدا شد. 
ســید جالل ملکى در ادامه اظهار داشــت: دومین پیکر 
که آن هم متعلق به پســرى جوان و افغانستانى است نیز 
حدود ساعت 10و45دقیقه صبح روز دوشنبه در یک کانال 
زیرزمینى در محله کیانشهر، شهرك جمهورى پیدا شد و 

بدین ترتیب عملیات جستجو به پایان رسید.

ماجراى بلعیده شدن 2 مرد در کانال هاى زیرزمینى 
مرگ تلخ 2 کارگر

 براثر برق گرفتگــى 
براثر برق گرفتگى مقابل یک کارگاه در و پنجره سازى یک کارگر 
در دم فوت کرد و کارگر دوم علیرغم تالش اورژانس در بیمارستان 

جان باخت.
سخنگوى اورژانس استان آذربایجان شرقى گفت: در حادثه بعد از 
ظهر روز یک شنبه دهم دى ماه در شهرستان باسمنج با دریافت 
برق گرفتگى و کاهش هوشیارى دو نفر مقابل کارگاه در و پنجره 
سازى در شهرستان یاد شده سریعاً دو آمبوالنس اورژانس عازم 

محل شدند.
سخنگوى اورژانس آذربایجان شرقى ادامه داد: مرد 24ساله قبل از 
رسیدن اورژانس در دم جان باخته بود با این حال اقدامات پیشرفته 
احیاى قلبى ریوى انجام شد ولى مؤثر واقع نشد. وحید شادى نیا در 
خصوص وضعیت مصدوم دوم گفت: مرد 30ساله تحت اقدامات 
پیشرفته احیاى قلبى- ریوى و ادامه تالش هاى کادر درمانى 
بیمارستان جان باخت. شاهدان، تماس میلگرد به سیم هاى پست 
فشار قوى مقابل کارگاه را دلیل احتمالى حادثه اعالم کردند و علت 

این رویداد در دست بررسى است.

سرقت مسلحانه از 
طالفروشى 

یک مغازه طالفروشى در چهارراه مرادى 
بندرعباس روز دوشــنبه مورد سرقت 

مسلحانه قرار گرفت.
یک مقام آگاه در پلیس استان هرمزگان 
ضمن تأیید این خبر بــه خبرنگار ایرنا 
گفت: سارق یا ســارقان حدود ساعت 
10صبح دوشنبه با استفاده از سالح گرم 
به یک مغازه طالفروشى در مرکز شهر 
بندرعباس حمله کردند و با یک دستگاه 

خودروى پژو متوارى شدند.
وى که خواست نامش ذکر نشود، افزود: 
ارائه اطالعات بیشتر درباره این سرقت، 
اکنون امکان پذیر نیست و در حال حاضر 
دستگیرى و شناسایى سارقان در دستور 

کار پلیس قرار دارد.
وى همچنین گفت که در این ســرقت 

مسلحانه به کسى آسیب نرسیده است.
21مــرداد ســال 89 نیز یــک مغازه 
طالفروشى در همین منطقه مورد سرقت 

مسلحانه قرار گرفت.
چهارراه مرادى در مرکز بندرعباس واقع 
شده و با توجه به تعداد طالفروشى ها، 
این محل به عنوان بازار اصلى طالفروشى 

این شهر شناخته مى شود.
به گفته برخى شــاهدان، ســارقان با 

مقدارى طال متوارى شدند.

حمله سارقان چاقوکش به 
صاحبخانه 

ســارقان خانه هنگامى که با صاحبخانه 
مواجه شدند دست به جنایت وحشتناکى 

در آمل زدند.
یک شنبه دهم دى ماه ساعت 18، سه نفر با 

سالح سرد وارد خانه اى در آمل 
شدند و اقدام به سرقت 

طالهاى موجود در 
خانه کردند.

همیــن  در 
هنگام دو نفر 
اعضاى  از 
خانه وارد 
نــه  خا
شدند که 
ن  قا ر سا
هر دو نفر 
را با چاقو 

مضــروب 
و  کردنــد 

اتومبیــل  بــا 
از  مجروحــان 

محل حادثــه متوارى 
شــدند، اما درحال فــرار با 

یک ماشــین دیگر تصــادف کردند که 
منجر به دســتگیرى آنها توسط پلیس
 شد.یکى از حادثه دیدگان به دلیل جراحات 
وارده دیروز جان باخت و دیگرى هم تحت 

مراقبت قرار دارد.

خرید میلیاردى با چک سرقتى

مرگ مرموز یک مرد در خوابگاه
صبح یک شنبه 10 دى ماه امسال مرد جوانى در تماس با مأموران پلیس تهران از ماجراى مرگ مرموز 

یکى از کارگرهاى شهردارى در خوابگاه شهردارى خبر داد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران پلیس براى تجسس هاى فنى در محل حادثه حاضر شدند. مأموران با حضور 
در صحنه جرم مشاهده کردند مرد 40 ساله اى در خوابگاه شهردارى به کام مرگ فرو رفته و از دماغش 

خونریزى داشته است.
تیم پلیسى در گام نخســت مســئول این کارگر جوان را هدف تحقیق قرار دادند و وى ادعا کرد از دیگر 
کارگران شنیدم که شامگاه شنبه این مرد با یکى از کارگرهاى جوان درگیر شده و به کالنترى رفته اند که 

پس از آن پسر جوان، مرد کارگر را در کالنترى بخشیده و به خوابگاه بازگشته اند.
پسر جوان در بازجویى هاى پلیسى گفت: «شامگاه شنبه 9 دى ماه بود که همراه "امیر" که 40 سال دارد 
به خوابگاه شهردارى رفتیم که امیر پس از مصرف مواد مخدر با چاقویى که در دست داشت به سمت من 
حمله کرد و با هم درگیر شدیم که همان زمان با پلیس تماس گرفتم و از او شکایت کردم. وقتى به کالنترى 
رفتیم بخاطر سن و همکار بودن، امیر را بخشیدم و به خوابگاه برگشتیم و صبح من براى کار از خوابگاه 
بیرون آمدم و دیگر اطالعى از او نداشتم تا اینکه صاحب کارم به سراغم آمد و آنجا بود که فهمیدم امیر فوت 

کرده و این درحالى است که من از ماجراى مرگ او بى اطالع بودم.»
بنا به این گزارش، بازپرس پرونده در این مرحله دستور داد تا جسد امیر براى بررسى علت مرگ به پزشکى 

قانونى منتقل شود و تحقیقات تکمیلى در این پرونده ادامه دارد.

8 نفر از اعضاى یک ساختمان دچار گازگرفتگى شدند
8 نفر از اعضاى یک ســاختمان در جمال آبــاد تهران دچار 

مسمومیت با گاز منواکسید کربن شدند.
ساعت حدود 19و30 دقیقه روز یک شنبه حادثه گازگرفتگى در 
یک ساختمان در جمال آباد، میدان خبیر، خیابان نورافشان به 
سامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان یک ایستگاه 

آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
محل حادثه مجتمع مسکونى پنج طبقه 26 واحدى بود و زمانى 
که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند در طبقات مختلف در 
برخى واحدها نشت گاز مونواکسید کربن اتفاق افتاده بود. قبل 
از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه تعدادى از ساکنان متوجه 
گازگرفتگى شده و از ساختمان خارج شده بودند اما تعدادى 
دیگر از ساکنان داخل ساختمان حضور داشتند که در نهایت 15 
نفر از ساکنان ساختمان با کمک آتش نشانان از ساختمان خارج 
شدند. از بین این 15 نفر، هشت نفر شامل سه آقا و پنج خانم 
دچار مسمومیت شده و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

با بررسى کارشناسان مشخص شد در طبقه منفى دوم، داخل 
موتورخانه به دلیل شکستگى و ترك خوردگى دودکش، گاز 
مونواکسید کربن منتشر شــده و از طریق رایزرها به طبقات 
باالیى ســرایت کرده بود که آتش نشــانان  پــس از انجام 
ایمن سازى هاى الزم و خاموش کردن موتورخانه، به ساکنان 
تأکید کردند که تا تعمیرات اساسى موتورخانه، حق استفاده از 

این بخش را ندارند.

رئیس پلیس شهرســتان قوچان استان خراسان رضوى از 
دســتگیرى زوج قاچاق فروش در خیابان فرهنگیان این 

شهر خبرداد.
ســرهنگ رضا قدمگاهى گفت: مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر قوچان این زوج قاچاق فروش راپس از کنترل 
و مراقبت هاى نامحسوس ســوار برخودروى پژو 405 در 
خیابان فرهنگیان این شهر دستگیر کردند.  در بازرسى از 
خودروى پژو 4کیلو و 20گرم تریاك کشف شد و تحقیقات 

از متهمان با دستور مقام قضائى ادامه دارد.
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دانــا کســى اســت کــه قــدر خــود را بشناســد و در 
نادانــى انســان ایــن بــس کــه ارزش خویــش ندانــد. 
خصم گونه ترین افراد نزد خدا کســى اســت که خدا 
او را بــه حال خود واگذاشــته اســت تا از راه راســت 

موال على (ع)منحرف شود و بدون راهنما برود.

آگهى مناقصه 96/42

 مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

نوبت اول
شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد ثبت مشاغل در سامانه 118 شهر اصفهان با برآورد 5/345/000/000 ریال (پنج میلیارد و سیصد و چهل و 

پنج میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 214/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت 

مربوط مى باشند دعوت به عمل مى آید.
از تاریخ 96/10/12 لغایت 96/10/20 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند.

همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید.
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه: 

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.

3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید خواهد شد. 

آگهى مزایده (نوبت اول)

اردشیر محمدى شهردار باغبادران

چاپ دوم
شهردارى باغبادران باستناد مجوز شــماره 367 مورخ 95/6/16 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
فروش 21 قطعه زمین با کاربرى تجارى و مسکونى واقع در شهرك 413 پالك، خیابان آیت اله کاشانى محله 

ملک آباد و بلوار ولى عصر(عج) با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید. 
1- متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1396/10/12 لغایت روز شنبه مو رخ 1396/10/23 با واریز مبلغ 
300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده 

از دبیرخانه شهردارى باغبادران اقدام نمایند. 
2- پیشــنهاد دهندگان مى بایســت معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت ســپرده به حساب 
3100005159008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه 

پیشنهاد خود نمایند. 

آگهى مزایده زمین شماره 2519-96 مورخ 96/10/4
«تجدید مزایده شماره 2168-96 مورخه 96/9/9»

روابط عمومى شهردارى مشکات

شهردارى  مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشــکات و براساس کد ردیف 702001 
دفترچه بودجه سال 1396 شهردارى، تعدادى از پالك هاى تجارى، مسکونى و صنعتى تحت تملک خود واقع در 
شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر 

اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد. 

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

5- شماره هاى تماس: 031-55683737

آگهى تجدید مزایدهچاپ دوم

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول
شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، امالك با مشــخصات زیر را از طریق مزایده به صورت اجاره بهاء ماهیانه به بخش 
خصوصى واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/10/30 به شهردارى 

درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/11/01 

زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 96/11/01

مبلغ پایه اجاره ماهیانه آدرس محلشماره مصوبهموضوع اجارهردیف
(ریال)

میزان سپرده شرکت 
مدت اجارهدر مزایده (ریال)

یک باب مغازه تجارى به 1
درچه خیابان شهید نواب صفوى 96/737/شمتراژ 30 مترمربع

یکسال6/500/0004/000/000جنب ساختمان آتش نشانى

یکسال6/500/0004/000/000درچه میدان امام خمینى (ره)96/840/شکیوسک مطبوعات2

3
پارك آموزشى ترافیکى 
کودکان و فضاى زمین 
فنس کشى شده جهت 
احداث پارك بادى

درچه پارك زاینده رود96/838/ش
براى سال اول 30/000/000 و 
براى سالهاى بعد به اضافه 
14 ٪  نسبت به سال قبل

سه سال62/000/000

شهرداری درچه

آگهى مزایده عمومى
شماره 84/96

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

1- نام مزایده گزار: شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده:

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ سه شنبه مورخ 96/10/12 لغایت شنبه 96/10/16 در ساعات 
ادارى

4- آدرس محل تحویل اسناد: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى- شرك توزیع برق استان اصفهان 
5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 

جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان 
6- زمان تحویل اسناد: از روز یکشنبه مورخ 96/10/17 لغایت ساعت 7/30 صبح روز سه شنبه مورخ 

 96/10/26
7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم براى شرکت در مزایده به مبلغ 10٪ مبلغ پیشنهادى به 
صورت ضمانتنامه بانکى معتبر براى مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان 

اصفهان و یا فیش واریزى به مبلغ موردنظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
9- شرکتهاى مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از:

الف) شرکتهاى تولیدکننده سیم و کابل داراى مجوز از شرك توانیر
ب) شرکتهاى ذوب فلزات داراى مجوز فعالیت در زمینه موضوع مزایده از  حراست کل شرکت توانیر

10- هزینه درج آگهى مزایده در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و اصفهان زیبا به عهده برنده 
مزایده مى باشد.

11- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 
واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد و مدارك کامل این مزایده در سایتهاى اینترنتى ذیل نیز قابل دسترسى مى باشد.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شماره موضوع مزایدهردیف
مزایده

تاریخ برگزارى 
مزایده

ساعت برگزارى 
مزایده

مزایده فروش سیم مسى 1
8/30 صبح84/9696/10/26اسقاطى

شرکت توزیع برق استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ دوم

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

عملیات تکمیلى ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه 96-4-281
25/399/969/8351/270/000/000جارى (مجتمع فوالد مبارکه)خانه فاضالب مبارکه (دومرحله اى)

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه 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: 96/10/12 

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت اول 
شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات آماده سازى همراه با خرید و اجراى شبکه آب و فاضالب محله دانش 
شهر جدید مجلسى به صورت 70٪ تهاتر با زمین با واحد ساخته شده، به شماره فراخوان 200961397000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید: 

مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژه
در مناقصه

مدت زمان 
شرایط مناقصه گرقرارداد

اجراى عملیات آماده سازى همراه با خرید 
و اجراى شبکه آب و فاضالب محله دانش 
شهر جدید مجلسى به صورت 70٪ تهاتر

20/282/500/000 براساس 
فهارس بهاى راه و باند، شبکه 
توزیع آب و شبکه جمع آورى 

فاضالب سال 1396
18 ماه1/050/000/000 ریال

شخصت حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 در رشته راه 

و باند و آب

م الف: 124909 

تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 96/10/12 
-شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 96/10/20

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 96/11/1 
- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/2 

- نشانى کارفرما: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى، بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
کدپستى 45775- 86316  دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

 www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
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پیش بینى وزش باد 
براى امروز

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
سه شنبه(امروز) وزش باد همراه با گرد و خاك محلى 
داریم که منجر به بهبود وضعیت آالینده ها خواهد شد.
میترا ســیدان اظهار داشــت: ســامانه اى که امروز 
به اســتان مى آید، بــراى مناطق غربــى و جنوبى 
اســتان بارش ها را بــراى امروز و فــردا پیش بینى

 مى کنیم.

پرداخت یک میلیارد تسهیالت 
اقتصاد مقاومتى در خوانسار

مسئول بسیج سازندگى خوانسار گفت: با اجراى 15 
طرح در این شهرستان، زمینه اشتغال صدنفر فراهم 

شده است.
مسعود شیرازى اظهار داشت: سال گذشته یک میلیارد 
و 50 میلیون تومان تســهیالت اقتصاد مقاومتى در 
اختیار بسیج سازندگى خوانسار قرار گرفت و 42 طرح 

اشتغالزایى ایجاد شد.
وى افزود: این طرح ها شــامل پرورش زنبور عسل، 
پرورش شترمرغ، صنایع تبدیلى، صنایع دستى، کشت 
گیاهان دارویى و گلخانه بوده و زمینه اشــتغال 100 
نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این طرح ها 

فراهم شده است.

دستگیرى46نفر 
شکارچى متخلف در کاشان 

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان 
از شناسایى و دســتگیرى 46 نفر شکارچى متخلف 
از ابتداى ســال جارى تاکنون در این شهرســتان

 خبر داد.
محمــود قهرمانى گفــت: متخلفان با شــش هزار 
نفرســاعت گشــت و کنترل یگان حفاظت محیط 
زیست در مناطق آزاد و حفاظت شده این شهرستان 
دستگیر و هشت قبضه اسلحه مجاز، پنج قبضه اسلحه 
غیرمجاز به همراه تعدادى فشنگ و ابزار شکار از آنها 

کشف و ضبط شده است.
وى افزود: ارتقاى طرح ملى محیط بان و محیط یار 
در بیش از 120 مدرسه ابتدایى و متوسطه شهرستان 
کاشــان، آموزش بیش از هشــت هزار نفر از دانش 
آموزان و مربیان از جمله اقدام هاى این مجموعه در 
راستاى آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط 

زیست در سال جارى مى باشد.
مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان 
در ادامه با اشــاره به صدور 273 پروانه احداث، بهره 
بردارى و توسعه براى واحدهاى صنعتى و خدماتى در 
این شهرستان طى 9 ماهه امسال گفت: 413 واحد 
صنعتى نیز مورد پایش زیست محیطى قرار گرفت که 

در نتیجه 139 اخطاریه زیست محیطى صادر شد.

برگزارى مسابقات فوتسال 
دانشگاه هاى علمى- کاربردى 

مســئول کمیته برگــزارى مســابقات فوتســال 
دانشگاه هاى علمى کاربردى استان اصفهان گفت: 
مسابقات فوتســال مراکز آموزش علمى کاربردى 
اســتان اصفهان به میزبانى واحد اصفهان در حال 

برگزارى است.
على قاســمى اظهارداشــت: این دوره از مسابقات 
فوتســال با حضــور 16 مرکز علمــى کاربردى در 
چهارگروه چهارتیمى با نام شهید مدافع حرم «محسن 

حججى» تا روز سه شنبه(امروز) برگزار خواهد شد.
وى تصریح کرد: مســابقات طبــق آخرین قوانین 
فدراســیون فوتبــال ایــران برگــزار و در پایــان 
هر بازى، بهتریــن بازیکن فنى و اخــالق معرفى

 خواهد شد.

برخورد شدید با تجمعات 
غیرقانونى در کاشان

حمیدرضا مؤمنیان، فرماندار کاشــان گفت: صراحتًا 
اعالم مى کنــم که با هرگونه تجمــع غیرقانونى در 

کاشان برخورد شدیدى خواهد شد.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از احیاى 
14 آب انبار، کاروانسرا و حمام در استان خبر داد و گفت: 
این اماکن تاریخى در راستاى توســعه گردشگرى و با 

همکارى بخش خصوصى تعمیر و مرمت شده اند.
حجت االسالم رضا صادقى اظهارداشت:  براى احیاى 
آب انبارها و حمام هاى تاریخى و فرسوده استان با بخش 

خصوصى وارد همکارى شدیم.
وى افزود: کاروانسراهاى عباسى در شهرستان کوهپایه، 
کاروانسراهاى امین آباد و مهیار در شهرضا، کاروانسراى 
زفرقند در اردستان،  آب انبار ورزنه، کاروانسراى سجزى 
و آب انبار ســجزى در حال حاضر به بهره بردارى رسیده 

و مشــغول به فعالیت هســتند. وى ادامه داد: همچنین 
کاروانسراى ورزنه به زودى با همکارى بخش خصوصى 

احیا، تعمیر و مرمت مى شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  بابیان اینکه 
اصفهان در سال هاى اخیر با مشکل خشک سالى مواجه 
بوده اســت، گفت:  توجه این مســئله و اهمیت توسعه 
گردشگرى در استان سبب شــد اداره کل اوقاف و امور 
خیریه با اســتفاده از ظرفیت هاى موجــود در موقوفات 
اســتان و با همکارى بخش خصوصى نسبت به تعمیر، 
مرمت و احیاى این آب انبارها و کاروانسراها که کاربرى 

گردشگرى دارند، اقدام کند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان از 
اجراى طرح کشورى سراج (رصد آسیب هاى اجتماعى) در 
سه شهرستان اصفهان، کاشان و مبارکه و 9 روستاى این 

شهرستان ها خبر داد.
مجتبى ناجى گفت: پرسشنامه هاى پژوهشى استاندارد شده 
توسط تیم کارشناسى  براى اجراى سامانه سراج طراحى 
شده است که پرسشگران با مراجعه به گروه هاى مردمى، از  
سه گروه  سنى 15 تا 20 سال، 21 تا 40 سال و 40 تا 60 سال 
مصاحبه هایى در قالب پرسش و پاسخ انجام مى دهند و در 

نهایت این پرسشنامه ها جمع آورى مى شوند.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان یادآور 

شد: در این طرح، شهرستان هاى مورد توجه انتخاب شده 
و قرار است با مراجعه به منازل، این پرسشنامه ها در اختیار 

افراد قرار بگیرد.
ناجى در ادامــه افزود: پــس از جمــع آورى اطالعات 
کارشناسان به پردازش، تجزیه و تحلیل داده ها مى پردازند. 
معاون پیشگیرى بهزیستى استان با اشاره به مولفه هاى 
مطرح شده در این پرسشنامه ها گفت: در این پرسشنامه 
مولفه هایى همچون خشونت، دغدغه اجتماعى، اعتماد، 
همکارى و مشارکت اجتماعى، مسئولیت پذیرى محیط 
زیســتى، اهمیت به معلولین و ســالمندان و دیگر موارد 

سالمت روانى و اجتماعى مطرح شده است.

رصد آسیب هاى اجتماعى
 در اصفهان، کاشان و مبارکه

احیاى 14 آب انبار و کاروانسرا 
با کمک بخش خصوصى

هنرمند نقاشى آبرنگ اصفهان به مرحله نهایى جشنواره 
اوربینو ایتالیا راه یافت.

مرد مراکشــى،عنوان اثر شــهرام ســینایى  است که 
عنوان یکى از آثار منتخب ایران در نمایشــگاه اوربینو

 است.
پرتره هاى آدم هاى رنج کشــیده و مشــاغل قدیمى، 
مضمون اصلى آثار نقاشى آبرنگ شهرام سینایى است. 
نقاشى هاى وى با ترسیم جزئیات خلق شده اند و آثارش 

به سبک هایپررئالیسم بسیار نزدیک است.
قرار است نمایشگاه اوربینو از نهم تا 23 اردیبهشت 1397 

در کشور ایتالیا برگزار شود.

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان گفت: ردیف یکم تا سوم 
بازار عمده فروشان خوار و بار و خشکبار تاکنون70 
درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال جارى تکمیل 

مى شود.
اصغرکشــاورزراد اظهارداشت: بیشــتر مغازه هاى 
عمده فروشى خکشبار در مناطق پرتردد و مرکزى 
شــهر همچون خیابان هاى جهاد، مســجد سید و 
ولیعصر(عج) قرار دارد که همین موضوع باعث بروز 
ترافیک سنگینى در محور مرکزى و غربى شهر شده 

است. وى افزود: بر این اســاس، به منظور کاهش 
ترافیک و حل معضل سدمعبر، احداث محل جدیدى 
در شرق اصفهان براى انتقال این واحدهاى صنفى 

در دستور کار شهردارى قرار گرفت.
وى با بیــان اینکه عملیــات اجرایى ایــن پروژه با 
مشــارکت بخش خصوصى و با اعتبار هزار و 500 
میلیارد ریال از نیمه دوم ســال گذشــته آغاز شد، 
افزود: بازار عمده فروشــان خوار و بار و خشکبار در 
زمینى به مساحت 14 هکتار و در هفت ردیف احداث

 مى شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه عملیات 
احداث ردیف یــک تا پنــج این پروژه در دســت 
اجراســت و  قرار است ســه ردیف آن تا پایان سال 
جارى تکمیل شــود، عنوان کــرد: تاکنون عملیات 
اجرایى ردیــف اول، دوم و ســوم70 درصد، ردیف 
چهارم 60 درصد و ردیف پنجم 35 درصد پیشرفت

 داشته است.

در روزهایى که آلودگى هواى شــهر اصفهان به اوج خود 
رسیده، خیابان هاى شهر به پارکینگ بزرگى از خودروهاى 
تک سرنشین تبدیل شده است که به گفته کارشناسان، متهم 

اصلى آلودگى  هوا به شمار مى روند.
به گزارش ایمناغالمرضا شیران، کارشناس ارشد حمل و نقل 
شهرى در این باره گفت:: حمل و نقل همگانى با مشکالت 
زیادى رو به رو اســت، به عنوان مثال فقط قطار شــهرى 
اصفهان سالهاست اندر خم راه اندازى کامل است، البته همه 
شهر خط یک و 2 نیست، اصفهان بزرگ و گسترده است و 
باید به موازات استمرار فعالیت هاى مترو، شبکه حمل و نقل 

با پوشش مناسب براى همه محله هاى شهر فراهم شود.
وى گفت: براى واسطه بین تاکســیرانى و اتوبوسرانى باید 
ناوگان مینى بوسرانى پاك و خودروهاى شاتلى که مردم را 
از محله ها به شبکه هاى اصلى حمل و نقل برساند، در نظر 

گرفته شود.
این عضو هیئت علمى دانشــکده عمــران و حمل و نقل 
دانشگاه اصفهان تاکید کرد: در بخش حمل و نقل عمومى، 
مســئوالن باید بلندپروازى را کنار گذاشته و با راهکارهاى 
خوب و مدیریت مناســب، همین اتوبوس هــاى موجود را 
تکانى ویژه دهند، زیرا حمل و نقل همگانى با یک مدیریت 
خوب که متکى به پرداخت هزینه هاى گزاف نباشد، مى تواند 

پاسخگوى نیازهاى مردم باشد.
شیران معتقد است که ســامانه اتوبوس هاى تندرو در شهر 
اصفهان ناقص انجام شده است چرا که BRT شرایط خاص 
خود را دارد و خیابان هاى اصفهان براى اتوبوس هاى تندرو 
طراحى نشده، عرض خیابان ها جوابگوى ترافیک نیست؛ 
البته با این حال اگر نسبت به جذب شهروندان براى استفاده 
از اتوبوس هاى شهرى اقدام مى شد، مردم به سامانه تندرو 

هم اقبال نشان مى دادند.
وى اظهارداشت: متأســفانه مســئوالن مربوطه با اینکه 
در پله هاى اول حمل و نقل عمومى درجــا مى زنند، دادن 
وعده براى اقسام قطارهاى شــهرى یا تراموا در حالى که 
هنوز اتوبوسرانى نتوانســته به خوبى ایفاى نقش کند، کار 
درستى نیست، بى شک با یک مدیریت صحیح مى توان از 

اتوبوس هاى موجود بهترین استفاده را داشت.
این کارشناس حمل و نقل شهرى با تاکید بر اینکه سیستم 
اتوبوسرانى و تاکسیرانى باید همپوشانى داشته باشند، گفت: 
مردم زمانى از حمل و نقل عمومى استفاده مى کنند که اعتماد 
داشته باشند، اتوبوس ها به موقع برسند و مردم در اتوبوس با 
انبوه جمعیت مواجه نشوند، اتوبوس در ایستگاه توقف کند، 
درصورت پارك خودروها در ایستگاه هاى اتوبوس، پلیس باید 
وارد عمل شده و اعمال قانون کند، از پارك دوبل جلوگیرى 

و بازنگرى هایى انجام شود.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم گفت: خارج کردن 
خودروهاى فرسوده از سطح شهر بسیار ضرورى است، این 
موضوع مصوبه هم دارد ا،ما هنوز به صورت جدى در دستور 

کار قرار نگرفته است.
فتح ا...معین افزود: تاکید شوراى شهر در کمیسیون حمل 
ونقل این بود که خودروهایى که در سطح شهر اصفهان تردد 

مى کنند، به داشتن برگه معاینه فنى ملزم شوند، زیرا معاینه 
فنى خودرو در کاهش آلودگى هوا تاثیر به سزایى دارد.

وى ادامه داد: تمامى اتوبوس هایى که در شهر تردد مى کنند، 
به جز اتوبوس هاى شــرکت واحد، باید امکان اســتفاده از 
سوخت گازوئیل ویژه شهر را داشته باشند که این موضوع 
هنوز محقق نشده است و متأسفانه هنوز اتوبوس هاى مربوط 
به سرویس کارکنان کارخانجات، سازمان هاى ادارى، ارتش 

و نیروهاى مسلح، سوخت فاقد آالیندگى ندارند.
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اینکه اجراى 
طرح زوج و فرد در حال حاضر با دوربین هاى نظارتى کنترل 
مى شود، اما باید جدى تر گرفته شود، افزود: در روزهایى که 
وارونگى هــوا اتفاق مى افتد، طرح زوج و فــرد باید از درب 

منازل اجرا شود.
وى مهمترین اقدامــى را که در راســتاى افزایش رغبت 
شــهروندان براى اســتفاده از حمل و نقل عمومى انجام 
شده، کاهش سرفاصله رام هاى قطار شهرى به 15 دقیقه و 
گسترش خطوط اتوبوس هاى تندرو دانست و ادامه داد: در 
حال حاضر خطوط BRT وضعیت خوبى دارد و مى توانند 

حجم زیادى از سفرهاى درون شهرى را پوشش دهد.
■■■

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان هم با ابراز 
خرسندى از اینکه مطالعات سنجش منابع آالینده کالنشهر 
اصفهان آغاز شده است، اظهارداشت: نباید به آلودگى هوا 
تنها از یک زاویه نگاه شود، چرا که آلودگى متأثر از پارامترهاى 

منابع آالینده ساکن مثل کارخانجات، صنایع، شرکت ها و 
منازل شهروندان و منابع آالینده متحرك مثل خودروهاى 
سبک و سنگین و موتورسیکلت هاست که هر کدام به سهم 

خود آالینده هستند.
علیرضا صلواتى افزود: طبق آخرین مطالعات صورت گرفته، 
70 درصد آلودگى هوا مربوط به آالینده هاى متحرك است، 
بنابراین باید طرحى نو براى رفع آلودگى هوا داشته باشیم، 
زیرا درمان هاى زودگذر هیچ تأثیرى نخواهد داشت و باید 

چند اقدام به صورت همزمان انجام شود.
وى تصریح کرد: در شهر اصفهان نیمى از سفرهاى درون 
شهرى با خودروهاى شخصى انجام مى شود که 85 درصد 
آنها تک سرنشین هستند؛ این عدد بسیار باالیى است و جاى 
نگرانى دارد که هر روز میل استفاده از خودروهاى شخصى 

افزایش پیدا مى کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکیدکرد: یکى 
از راهکارهاى کاهش آلودگى هوا، افزایش استفاده از حمل و 
نقل عمومى است، مدیریت شهرى باید از یک سو گسترش 
سیســتم حمل و نقل عمومى پایدار، منظم و مطمئن را به 
صورت جدى دنبال کند و از سوى دیگر، محدودیت هایى را 

براى تردد خودروهاى شخصى اعمال کند.
وى با بیان اینکه از سال آینده گسترش خطوط حمل و نقل 
عمومى در دستور کار قرار مى گیرد، گفت: در سال 97 قرار 
است از 12 خط BRT پیش بینى شده در برنامه اصفهان 
1400، هفت خط راه اندازى شــود تا بتوانیم سرویس دهى 

خوبى به شهروندان داشته باشیم؛ در کنار آن نوسازى ناوگان 
اتوبوسرانى را به صورت جدى دنبال خواهیم کرد به طورى 
که تا پایان ســال آینده، نیمى از ناوگان اتوبوســرانى شهر 

اصفهان نوسازى مى شود.
صلواتى یادآور شد: برنامه مدیریت شهرى اصفهان این است 
که سیستم حمل و نقل عمومى را به گونه اى در شهر توسعه 
دهد که هر شهروند اصفهانى در هر نقطه با حدود 400 متر 
پیاده روى بتواند به اولین ایستگاه حمل و نقل عمومى انبوه 
دسترسى پیدا کند.وى با بیان اینکه گسترش مسیرهاى ویژه 
دوچرخه سوارى نیز در دستور کار قرار رفته و 100 کیلومتر 
مســیر مصوب با جدیت دنبال خواهد شــد، اظهارداشت: 
همزمان با انجام این اقدامات، باید محدودیت هاى ترافیکى 
ایجاد شود تا جذابیت را براى استفاده از حمل و نقل عمومى و 

محدودیت براى خودروهاى شخصى ایجاد شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تاکیدکرد: 
چشــم انداز حمل و نقل شــهر اصفهان پیاده محور شدن 
محدوده هاى مرکزى و تاریخى شــهر اصفهان است، به 
موازات آن نیز باید روان سازى و خروج خودروهاى سنگین 
در بزرگراه ها، معاینه فنى خودروهاى ســبک، ســنگین و 
موتورسیکلت ها و کنترل آالیندگى آنها با جدیت دنبال شود.

وى با بیان اینکه حدود 500 هزار خودرو در شــهر اصفهان 
نیاز به معاینه فنى دارد، گفت: معاینه فنى خودروهاى سنگین 
که متوسط عمر آنها در حال حاضر باالى 20 سال است نیز 

باید انجام شود.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: با ورود تخم مرغ 
وارداتى به بازار مصرف، بخشــى از تب  و تاب افزایش 
قیمت که در پى کاهش عرضه تخم مرغ در بازار داخل 

بود، برطرف شد.
رسول جهانگیرى افزود: در حال حاضر تخم مرغ وارداتى 
در میادین و فروشــگاه هاى بزرگ تهران توزیع  شــده 
است و در مراحل بعدى در ســطح شهرستان ها عرضه 

خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان تأکیــد کرد: تأثیر 
واردات تخم مرغ بر بازار مصرف، اندکى زمانبر اســت، 
اما با ورود نخســتین محموله هاى وارداتى تخم مرغ به 
کشــور، بخش زیادى از هیجانات بازار مصرف کننده 

فروکش کرد.
وى با ابــراز امیدوارى از تعــادل عرضــه و تقاضا در 
بازار تخم مرغ در پى واردات این محصول به کشــور، 
خاطرنشــان کرد: زمانى که بازار محصولى به  واسطه 
کاهش تقاضا متشــنج مى شــود و بحث روانى بر بازار 
مصرف کننده غلبه مى کند، بــا انجام واردات محصول 
مشخص، مى توان بخشى از کمبود عرضه را در داخل 

برطرف کرد و آرامش را به بازار بازگرداند.
جهانگیرى اذعان داشــت: از دو ماه گذشته آنفلوانزاى 

مرغى و بیمارى هاى خاص مربوط به طیور در کشــور 
شــیوع پیدا کرد و تأثیر این بیمارى بر جوجه ریزى هاى 
بعدى نمایان شد، در صورتى  که برنامه واردات تخم مرغ 
در زمان سریع ترى انجام  شــده بود، بازار مصرف کننده 

ملتهب نمى شد.
وى در ادامه گفت: یکى از محاســنى که بــازار مرغ و 
تخم مــرغ دارد، زمــان کوتــاه 50 تــا 60 روزه براى 
جوجه ریزى است که این یک عامل مثبت، در کنترل بازار 
تخم مرغ است و مى تواند با سرعت بیشترى بازار مصرف 

را به حالت اولیه بازگرداند. 

تک سرنشین ها و جوالندارى در شهر 
500هزار خودرو در شهر اصفهان نیاز به معاینه فنى دارد

از سال آینده گسترش خطوط حمل و نقل عمومى در دستور کار قرار مى گیرد

 تکمیل بازار عمده فروشان خشکبار
 تا پایان سال جارى

وضعیت سفید در بازار تخم مرغ درخشش هنرمند اصفهانى
 در جشنواره آبرنگ ایتالیا

فــرار مالیاتــی از ســال هــاي دور بــراي
 نظام هاي مالیاتی یک دردسر به شمار می رفته
 اســت. از نقطــه نظــر اقتصــادي ، یــک 
مودي بر اســاس میــزان مالیاتش یــا آن را 
پرداخــت کــرده و یــا از پرداخــت آن طفره

 می رود.
اقتصاددانان با بررســی رفتار مؤدیان و تمرکز 
بر مســئله فرار مالیاتی به دنبال این نیستند که 
چرا برخی شــهروندان مالیات خود را پرداخت 
نمی کنند، بلکه این موضوع را دنبال می کنند 
که چرا برخی دیگر نسبت به پرداخت به موقع 
مالیاتشــان اقدام می کنند. به منظور افزایش 
سطح تمکین مؤدیان، ضروري است جنبه هاي

 رفتاري آنان کــه منجر به پرداخــت مالیات 
می شود بررســی شــود. جهان بینی و قوانین 
اجتماعی عامل مهمی براي انگیزه بخشیدن به 
مؤدیان براى تمکین مالیاتی به شمار می رود. 
تجزیه و تحلیل عوامل رفتــاري که بر تمکین 
مؤدیان اثر می گذارد بر اخالق مالیاتی مؤدیان 
متمرکز شــده اســت.اغلب تمکین مالیاتی و 
اخالق مالیاتی به اشتباه هم معنی درنظر گرفته 
می شوند، هر چند که ارتباط نزدیکی با هم دارند 
اما باید به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی

 قرار گیرند.
باورها و شــناخت مردم در مورد مالیات و لزوم 
پرداخت آن توســط آنهاســت. هرگاه بتوانیم 
ضرورت دریافت مالیــات از مردم را به صورت 
مستدل و منطقی براي آنها بیان کنیم، به آنان 
آگاهی هاي الزم را داده و براي آنها به صورت 
شــفاف توضیح دهیم که مالیــات دریافتی از 
مردم توســط دولت صرف چــه هزینه هایی 
می شــود و در صورت نپرداختن مالیات، دولت 
و مــردم دچار چه مشــکالتی خواهند شــد و 
همچنین مــردم به یک باور برســند که دولت 
مالیات دریافتــی را براي بهبــود وضع جامعه 
و توســعه اجتماعی و رفاه شــهروندان هزینه

 می کنــد، آنــگاه می تــوان ادعــا کــرد که 
مقدمــات یــک فرهنــگ مالیاتــی خــوب 
بــراي پرداخت مالیات توســط عامــه مردم 
و در نتیجــه تمکیــن مالیاتــی بــه وجــود

 آمده است.
بنابراین به منظور افزایش سطح تمکین مالیاتی 
باید مقبولیت عامه نســبت بــه مفهوم مالیات 
یعنی بــاور و اعتقاد عمومی نســبت به مالیات 
را ایجاد کــرد و گســترش داد. همچنین الزم 
است اطالع رســانی درســت و مداوم و جلب 
حمایت عمومی توســط نظام مالیاتی صورت 
گیرد تا به تمکین مالیاتی کــه از جمله اهداف 
تمام سیســتم هاي مالیاتی در دنیاست دست

 پیدا کرد.

تمکین مالیاتی
 با فرهنگسازي

یادداشت
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مدیر شهرســازى الکترونیک و برون ســپارى شهردارى 
اصفهان گفت: به زودى مراحل مقدماتى فــاز دوم پروژه 
خدمات شهرسازى الکترونیک با عنوان «هوشمندسازى 
شهرسازى الکترونیک» راه اندازى و طبق برنامه زمانبندى 

یکساله، اجرایى خواهد شد.
وحید مهدویان اظهارداشت: در حال حاضر در حدود دو هزار و 
400 هکتار بافت فرسوده مصوب در شهر اصفهان وجود دارد.
وى افــزود: بــراى شفاف ســازى و دسترســى آزاد همه 
شهروندان به اطالعات، شهروندان مى توانند با مراجعه به

 سایت esup.isfahan.ir بدون نیاز به نام کاربرى و رمز 
عبور، نه تنها از محدوده مصوب بافت فرسوده اصفهان مطلع 

شوند، بلکه با یافتن پالك مورد نظر از روى نقشه هوایى و 
انتخاب آن و یا با واردکردن کد نوسازى پالك مدنظر خود، از 
اینکه پالك مربوطه در محدوده بافت فرسوده واقع مى شود 

یا خیر، باخبر شوند.
مهدویان مهمترین ویژگى شهردارى الکترونیک را حذف 
پرونده هاى کاغذى، کاهش تردد شهرى، کاهش ترافیک 
و آلودگى هاى زیســت محیطى عنوان کرد و اظهارداشت: 
در حال حاضر 32میلیون الیه اطالعاتى عکس از محدوده 
شهر اصفهان در تصاویر 360 درجه گرفته شده و بدون هیچ 
هزینه اى بارگذارى شده و به صورت رایگان در اختیار مردم 

قرار داده شده است.

 عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
سالمندان اصفهان به دلیل پدیده «سالمند فراموشى» در 

معرض افسردگى قرار دارند.
رضا اســحاقى اظهار داشــت: در حال حاضر «سالمند 
فراموشى» یک پدیده عمومى است که هدف آن حذف 
سالمندان اســت و با این دلیل که ســالمندان در خانه 
خودشان راحت تر و یا آنها دست و پاگیر هستند، به دنبال 
منزوى کردن آنها هستیم و به نوعى از اینکه سالمندان 
در کنار خانواده باشــند ،پرهیز مى کنیم در صورتى که 

سالمندى براى همه ما وجود دارد.
وى با اشاره به رشد سریع سالمندى در کشور، بیان داشت: 

450 هزار سالمند در کشور داریم که سرعت رشد آن از 
سرعت رشد بقیه جمعیت بیشتر است.

این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به رشــد ســریع ســالمندى، باید 
زیرســاخت هاى الزم فراهم شــود چراکه از هزار نفر 

سالمند، یک نفر تحت پوشش کمیته امداد است.
وى بیان داشت: وضعیت سالمندان در اصفهان مطلوب 
تر است واز 10 تا 15 سال پیش کمیته تغذیه سالمندان با 
محوریت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تشکیل شد و 
این در حالى است که از سه سال پیش این کمیته خیلى 

کم کار شده است.

به زودى؛ راه اندازى فاز دوم 
شهرسازى الکترونیک 

سالمندان اصفهان 
در معرض افسردگى هستند

تهدید، توهین و ضرب و جرح 
در صدر شکایات آرانى ها 

دادستان آران و بیدگل گفت: تهدید، توهین و ضرب 
و جرح عمدى در بین انواع موضوعــات پرونده ها، 

بیشترین آمار را دارد.
محمد جوادى اظهارداشــت: با توجه به حجم باالى 
پرونده هــاى مطرح شــده در دادگاه و دادســراى 
شهرستان، شمار زیادى از جمعیت شهرستان ساالنه 

درگیر پرونده هاى قضائى مى شوند.
وى با ابراز تأسف از این موضوع خاطرنشان کرد: نباید 
برخوردهاى اجتماعى به شکلى باشد که الفاظ تغییر 

پیدا کند و توهین و ضرب و جرح اتفاق افتد.

آزمون طرح ملى 
تربیت حافظان قرآن کریم

فراخوان شرکت در آزمون طرح ملى تربیت حافظان 
قرآن کریم در امامزاده احمد(ع) خوانسار منتشر شد.

آزمون سراسرى ششمین طرح ملى تربیت حافظان 
قرآن کریم در رشــته هاى حفظ جزء 30، جزء یک 
و 30، جزء یک، دو و 30، جزء ســه و 30، پنج جزء، 
حفظ کل، حفظ موضوعى و ترتیبى؛ اســفند امسال 
در شهرستان خوانســار در جوار حرم مطهر امامزاده 

احمد(ع) برگزار مى شود.
مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خوانسار 
گفت: عالقه منــدان براى شــرکت در این آزمون 

مى توانند تا 20 دى به quranedu.ir مراجعه  کنند.

خبر

ابالغ
کالسه پرونده: 950751 - 853/95 شماره دادنامه: 9609976794600269  مرجع رسیدگى: شعبه 16 
شوراى حل اختالف خواهان: مرتضى بلوچســتانى اصل فرزند على به نشانى تهران خ ولى عصر توانیر خ 
نظامى گنجوى جنب کوچه شروان کوى اندیشه پ 28 وکیل: شهرام غفرالهى به نشانى اصفهان دروازه 
شیراز ابتداى خیابان هزارجریب ســاختمان فراز طبقه 5 واحد 34 خوانده: 1- علیرضا خلیلیان به نشانى 
اصفهان خ چهارباغ باال کوى مسجدالرضا پالك 47، 2- مرتضى بلوچستانى فرزند باقر به نشانى مجهول 
المکان خواسته: رفع اثر از توقیف حساب خواهان به لحاظ تشابه اسمى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات 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: آقاى مرتضى بلوچستانى 
اصل فرزند على با وکالت شهرام غفرالهى موجب اعتراضیه مورخ 95/4/13 به شعبه 4 اجراى احکام که 
وفق الیحه شماره 3026 ش ج 4 مورخ 95/6/16 از طرف واحد اجرا به این شورا واصل و جهت رسیدگى 
به ادعاى معترض ثالث، اصحاب دعوى حاضر و به موجب صورتجلســه 96/2/17 و با وصف عدم حضور 
اصحاب پرونده و با ملحوظ نظر گرفتن استعالم از بانک محال علیه و اینکه در رسیدگى اولیه توسط این 
شــعبه گواهى عدم پرداخت ارائه نگردید و با ارائه آن به اجراى احکام مشــخص گردید که چک شماره 
930709پ5/322 بانک صادرات به مبلغ 20/000/000 ریال متعلق به آقاى مرتضى بلوچستانى فرزند 
باقر (صادرکننده) بود که حسب استعالم شماره 3178/4 در مرداد  95 در کپى شناسنامه ارائه شده توسط 
صاحب حساب نام صادرکننده مرتضى بلوچیان زاده فرزند محمدباقر بوده است و به عبارتى گواهى عدم 
پرداخت صادره توسط بانک محال علیه نیز منطبق با مشخصات صاحب حســاب نبوده که به هر تقدیر 
توصیف حساب معترض بالوجه بوده حکم به رفع توقیف حساب سپهر به شماره 010277301700 به نام 
مرتضى بلوچستانى اصل فرزند على صادر و اعالم مى گردد. م الف: 31058 شاه محمدى قاضى شعبه 16 

 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/218
ابالغ افراز

شماره: 139621702023018414- 96/10/9، 1- رسول افیونى زاده فرزند جعفر نشانى: مجهول المکان 
2- زهرا افیونى زاده فرزند جعفر نشــانى: مجهول المکان 3- بهجت افیونى زاده فرزند جعفر شغل: آزاد 
نشانى: مجهول المکان چون آقاى حمید صفر نورا... شریک شما در ششدانگ پالك ثبتى شماره 5370/53 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به اســتناد آئین نامه قانون افراز فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 
تقاضاى افراز پالك فوق را نموده اند لذا در مورخ چهارشنبه مورخ 1396/11/11 ساعت 9 صبح به اتفاق 
نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى افراز حاضر خواهند شــد بدین وسیله به اطالع مى رساند 
که جهت تنظیم صورت مجلس و امضاء آن در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور شما 

مانع از رسیدگى نخواهد گردید. م الف: 31843 صفایى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان  /10/288
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002141000103/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500253 شــماره ابالغیه: 
139605102141000342 تاریــخ صــدور: 1396/06/26 آگهــى ابــالغ اجرائیــه پرونده شــماره 
139504002141000103/1 و شماره بایگانى 9500253 بدین وسیله به بدهکار پرونده اجرایى شماره 
بایگانى 9500253 آقاى داود اکبرى فرزند محمد بشــماره ملى 6219964446 و شماره شناسنامه 13 
به نشانى گز بلوار معلم خیابان شــهید پهلوان کوچه محراب بن بســت 6 مترى ابالغ مى شود که بانک 
قرض الحسنه مهر ایران شعبه شاهین شــهر بابت قرارداد بانکى شماره 2418/174/2960410/1 مورخ 
07/26 /1395 به مبلغ 84/548/000 ریال علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
139504002141000103 در این واحد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1395/11/24 و 1395/08/11 
مامور مربوطه، محل اقامت شما به شرح متن سند (آدرس فوق الذکر) شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه ******** آگهى مى 
شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 2282 مجتبى ســلطانیان- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /10/323
حصر وراثت

خانم نگیسا نیک فر بشناسنامه شماره 33955 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 589/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا على 
پور فرزند على شیر بشناسنامه شماره 2802 در تاریخ 1396/8/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- پریسا نیک فر فرزند جمشید شماره شناسنامه 19 نسبت با متوفى دختر 2- لیال نیک فر فرزند 
جمشید شماره شناسنامه 1183 نســبت با متوفى دختر 3- کاوه نیک فر فرزند جمشید شماره شناسنامه 
3155 نسبت با متوفى پسر 4- نگیسا نیک فر فرزند جمشید شماره شناسنامه 33955 نسبت با متوفى دختر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2381 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/324
حصر وراثت

گواهى اصالحى حصر وراثت آقاى عطاءاله تاجیک بشناسنامه شماره 19909 باستناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 584/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان رقیه تاجیکى نژاد بشناسنامه شماره 1583 در تاریخ دوشنبه 14 فروردین 1396 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- رضا تاجیک فرزند حسین شماره شناسنامه: 528 نسبت با 
متوفى: زوج 2- علیرضا تاجیک فرزند رضا شماره شناســنامه: 1549 نسبت با متوفى: فرزند 3- عطاءاله 
تاجیک فرزند رضا شماره شناسنامه: 19909 نسبت با متوفى فرزند 4- محمدرضا تاجیک فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1607 نسبت با متوفى: فرزند الزم به ذکر است گواهى انحصار وراثت شماره 493/96 با دادنامه 
573 مورخ 96/10/5 از اعتبار ساقط است. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2379 شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/326
ابالغ

کالسه پرونده: 177/96 شماره دادنامه: 573- 96/9/5 تاریخ رسیدگى: 96/7/11 مرجع رسیدگى: شعبه 
دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: روح اله بختیارى نشانى: اصفهان- خیابان امام 
خمینى- خیابان درخشان- کوچه شــهید کبیرى منزل ششــم خوانده: 1- اکبر یوسفى قندعلى نشانى: 
شاهین شهر- خیابان نظامى- فرعى 1 شرقى پالك 4، 2- لطفعلى اسدى خواه نشانى: مجهول المکان 
خواسته: الزام به انتقال سند خودرو 765 و 15/ ایران 53 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 

آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شوار ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى روح اله بختیارى به 
طرفیت اکبر یوسفى قندعلى و لطفعلى اسدى خواه نظر به اینکه سند قطعى بنام خوانده ردیف دوم مى باشد 
و براساس قرارداد مورخ 95/2/25 آقاى اکبر یوسفى خودرو مورد دعوى را خریدارى نموده است و آقاى 
اکبر یوسفى نیز براساس قرارداد مورخ 95/3/21 خودرو را به آقاى روح اله بختیارى فروخته است و کلیه 
اسناد و مدارك نیز بنام ایشان مى باشد اقدام به صدور راى به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى لطفعلى 
اسدى خواه به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو مزدا به شماره 765 و 15/ ایران 53 بنام 
خواهان و درخصوص خوانده ردیف اول نیز محکوم به پرداخت مبلغ 162/500 ریال در حق خواهان مى 
نماید. راى صادره درخصوص خوانده ردیف اول حضورى و قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى شاهین شــهر و درخصوص خوانده ردیف دوم راى غیابى و قابل واخواهى در شورا و سپس قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى شاهین شهر است. م الف: 2377 سید سیروس فتحى فرد- قاضى 

شوراى حل اختالف شعبه دوم حوزه قضائى شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /10/327
 حصر وراثت

آقاى/ خانم شهربانو کیهان بشناسنامه شماره 14 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 582/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
کتایون ناظمى اشــنى فرزند على بشناسنامه شــماره 63 در تاریخ 1395/3/24 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1- شهربانو کیهان فرزند امان ا... شماره شناسنامه 14 نسبت با متوفى فرزند 
2- غالمرضا کیهان فرزند امان ا... شماره شناسنامه 2346 نسبت با متوفى فرزند 3- یوسف کیهان فرزند 
امان ا... شماره شناسنامه 523 نســبت با متوفى فرزند 4- فروزان کیهان فرزند امان ا... شماره شناسنامه 
1559 نسبت با متوفى فرزند 5- مرتضى کیهان فرزند امان ا... شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى فرزند 
6- منظره بانو کیهان فرزند امان ا... شماره شناسنامه 1844 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید. م الف: 2373 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر آزاد /10/328
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى روح اله اســدى زاده- خواهان آقاى مهدى محرابى دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 581/96 
ش9ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 5 عصر تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذ کور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2394 مسئول دفتر شعبه نهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/329
مزایده

شــماره آگهــى: 139603902141000032 تاریــخ آگهــى: 1396/10/06 شــماره پرونــده: 
139404002004000429 آگهى  مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده هاى شماره 
بایگانى 9400131 تمامت تمامت ششدانگ پالك 301/27344 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 
530 دفتر 299 ذیل ثبت 66007 به شماره چاپى 975619 بنام منوچهر ســلطانى دهنوى سابقه ثبت و 
صدور سند مالکیت دارد که بموجب ســند قطعى 167104- 88/8/10 دفتر 33 شاهین شهر مع الواسطه 
به خانم فرزانه بیگدلى فرزند احمد انتقال یافته است که بموجب سند رهنى 14220- 91/4/14 دفتر 189 
اصفهان در قبال بدهى نزد بانک صادرات اصفهان شعبه جلفا در رهن است که حدود و مشخصات آن بدین 
شرح است: به مساحت 222 مترمربع به حدود شــماال به طول 12 متر به زمین پالك 301/27341 شرقا 
به طول 18/5 متر به زمین پالك 27342 و 27343 فرعــى جنوبا به طول 12 متر به خیابان غربا به طول 
18/5 متر به زمین پالك 301/27345 و تا مورخ 94/11/10 سابقه دیگرى در دفتر امالك مشهود نیست 
طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى: آدرس ملک شاهین شهر از ملک مورد نظر به آدرس شاهین شهر 
بلوار خیام خ فرعى 1 جنوبى بن بست 1 شرقى پالك 3 کدپستى 75441- 83196 ملک فوق عبارتست 
از یک منزل مســکونى در دو طبقه (60- و همکف) با دیوارهاى آجرى باربر و ســقف تیرچه بلوك کف 
موزاییک سطوح داخلى رنگ و نقاشــى درب و پنجره هاى خارجى آهنى درب هاى داخلى چوبى و آهنى 
سرویس بهداشتى و حکام و آشپزخانه از کاشى و سرامیک نماى خارجى آجر نماى 3 سانتى و سنگ و نماى 
داخلى دیوار حیاط آجرنما کف حیاط موزاییک سیستم سرمایش کولر آبى سیستم گرمایش بخارى گازى 
و کابینت ها فلزى و MDF یک پارکینگ مسقف زیر ساختمان و یک پارکینگ داخل حیاط داراى سقف 
موقت از ورق موجدار آهنى و قوطى داراى درب آهنى سواره رو پیاده رو حیاط به صورت مجزا پوشش بام از 
ایزوگام داراى اشتراکات آب (کنتور مشترك) و برق (کنتور مجزا) و گاز (کنتور مشترك) و با قدمت حدود 
19 سال مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق و جمیع جهات موقعیت محل مساحت عرصه 
و اعیان نوع و قدمت بنا مشــترکات و متعلقات و امتیازات نوع کاربرى طبقه و نورگیرى وضعیت موجود 
و بررسى قیمت روز منطقه ارزش ششــدانگ ملک فوق جهت پایه مزایده مبلغ 2900000000 ارزیابى 
میگردد بنابر اعالم بستانکار داراى بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/11/02 
در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ 2900000000 ریال (دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه ******* 
چاپ اصفهان مورخ 1396/10/12 درج و متشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره 
اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد امالك سپرده نماید. 
توضیحًا تاریخ چاپ 1396/10/12 صحیح مى باشد. م الف: 2387 سلطانیان- مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر /10/330
مزایده

مزایده نوبت اول واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
960892 جلسه مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 96/10/26 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 

وصول مهریه محکوم لها به میزان 1352 قطعه سکه تمام بهار آزادى و به جهت فروش یک دستگاه خورو 
سوارى پراید به شماره انتظامى 828ه38 ایران 43 مدل 1392 به رنگ نقره اى به شماره موتور 4869094 
و شماره شاســى NAS41100D1244874 به مالکیت محکوم علیه آقاى محمود سلطانى سده فرزند 
فتح اله که در حال حاضر در پارکینگ شــهر چمگردان مى باشد و توســط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 130000000 ریال ارزیابى گردیده اســت در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 
نماید. طالبین خریدار  مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مورد نظر دیدن نمودن و سپس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند و مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا 
افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
ده درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز پرداخت 

نمایند. م الف: 1315 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /10/331
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره درخواست: 9610463760100081 شماره پرونده: 9609983760100412 شماره بایگانى شعبه: 
960959 تاریخ تنظیم: 1396/10/05 به شــرح محتویات پرونده کالسه 960959 ك 101 دادگسترى 
شاهین شهر درخصوص تجدید نظرخواهى آقاى امیرحســین صفرپور بطرفیت ایرج وزیرى سرشک که 
مجهول المکان است نسبت به دادنامه 9609973760101912 صادره از این شعبه 101 کیفرى شاهین 
شهر مى شود. مقتضى است حســب ماده 346 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد چنانچه تجدیدنظر 
خوانده پاسخى دارد ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید 
در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال مى گردد. م الف: 2374 شکوهى- رییس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو  شاهین شهر (101 جزایى سابق) /10/332
ابالغ وقت دادرسى

آقاى/ خانم عباسعلى حســنى آقاى/ خانم شــرکت خدمات شریف کاالبهار ســمنان و خانم بهاره بهار 
دادخواستى به خواسته: مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 
560/96 ش4ح ثبت و براى مورخ 96/12/16 ســاعت 4/15 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ میگردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 
الف: 2391 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/333

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103759208641 شماره پرونده: 9609983759200217 شماره بایگانى شعبه: 
960220 تاریخ تنظیم: 1396/09/27 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم 
مجتبى ذوالفقارى دهکردى فرزند على باز- خواهان آقاى مرتضى داورى دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى مجتبى ذولفقارى دهکردى به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609983759200217 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/12/22 ساعت 9:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان 
شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2390 امین شعبانى نژاد متصدى 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /10/334 
اخطار اجرایى

شماره: 276/96 به موجب راى 629 تاریخ 96/7/3 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زرین شهر که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محمد بامرى فرزند شــکر مجهول المکان محکوم است به انتقال سند 
خودرو سوارى پژو پارس به شماره ایران 95/ 627 ج 82 به نام خواهان سعید کریمى برام فرزند خدامراد 
شغل  آزاد به نشانى سده لنجان خیابان توحید کوچ ه عارف پ 88 و پرداخت مبلغ 1/325/000 ریال بابت 
خسارت دادرسى و پرداخت نیم عشر اجرایى 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 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: 1314 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/341
حصر وراثت

کبرا نوربخش شورابى داراى شناسنامه شماره 779 به شــرح دادخواست به کالسه 420/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدذوالفعلى نوربخش شورابى 
به شناسنامه 308 در تاریخ 1396/08/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سیدمحمد نوربخش شــورابى فرزند سید ذوالفعلى ش.ش 19 ت.ت 1342 
صادره از شهرکرد (پسر متوفى) 2- سیدحسن نوربخش شــورابى فرزند سید ذوالفعلى ش.ش 71 ت.ت 
1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- سیدحسین نوربخش شورابى فرزند سید ذوالفعلى ش.ش 2128 
ت.ت 1360 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- زهرا نوربخش شورابى فرزند سید ذوالفعلى ش.ش 639 
ت.ت 1346 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 5- زهره نوربخش فرزند سیدذوالفعلى ش.ش 328 ت.ت 
1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- کبرا نوربخش شــورابى فرزند سید ذوالفعلى ش.ش 779 ت.ت 
1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فاطمه نوربخش شــورابى فرزند سید ذوالفعلى ش.ش 1275 
ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- معصومه محبى  کاهکشى فرزند سید نورمحمد ش.ش 3 
ت.ت 1323 صادره از شهرکرد (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1297 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/343
حصر وراثت

معصومه حاجى بابائى داراى شناسنامه شماره 435 به شرح دادخواســت به کالسه 430/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آیت اله هاج بابائى به شناسنامه 
439 در تاریخ 96/09/18 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به: 1- معصومه حاجى بابائى فرزند على ش.ش 435 ت.ت 1358 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
2- مهیار هاج بابائى فرزند آیت اله ش.ش 1160823707 ت.ت 1396 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
3- محمدمهدى هاج بابائى فرزند آیت اله ش.ش 1160466289 ت.ت 1382 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 4- نسرین عزیزى مریکى فرزند محمدرضا ش.ش 231 ت.ت 1336 صادره از اردل (مادر متوفى) 
5- عبدحسین هاج بابائى فرزند محمدحسین ش.ش 182 ت .ت 1325 صادره از اردل (پدر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 1311 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/344
حصر وراثت

محمدرضا براتى سده به شناسنامه شــماره 3227 به شرح دادخواست به کالســه 425/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن براتى سده به شناسنامه 46 
در تاریخ 1396/08/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- رقیه عسگرى ســده فرزند خداکرم ش.ش 3 ت.ت 1330 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
2- ایرج براتى فرزند حســن ش.ش 179 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- احمدرضا براتى 
سده فرزند حسن ش.ش 3374 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- فاطمه براتى سده فرزند 
حسن ش.ش 179 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- ناهید براتى سده فرزند حسن ش.ش 
24 ت.ت 1346 صادره از مسجد سلیمان (دختر متوفى) 6- زهرا براتى سده فرزند حسن ش.ش 15 ت.ت 
1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- محمدرضا براتى سده فرزند حسن ش.ش 3227 ت.ت 1355 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 8- محسن براتى ســده  فرزند حسن ش.ش 1160009473 ت.ت 1367 
صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1313 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /10/346
ابالغ وقت دادرسى

خواهان حمیدمنتظرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده مهبان رحیمى 
به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1075/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/23 ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7224/ م الف شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد10/481
 ابالغ ازوقت رسیدگى 

نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- حمیدمنتظرى دادخواســتى بطرفیت بندرصالحى به خواسته مطالبه 
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1111/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق 
الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از 
خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى مورخ 96/11/14 ساعت 3/30 جهت رسیدگى حاضر شوند 
و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ 

خواهد شد.م الف:  7225 شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد10/480
 اخطار اجرایى

 شماره 276/95 به موجب راى شماره 148 تاریخ 96/02/04 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیدنادرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به استرداد یک 
دستگاه کمپرسور P335با موتور 5200 سیلندر و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال (25/000/000 
ریال) بابت الباقى یک ماه اجاره دســتگاه موصوف و هزینه دادرســى به مبلغ هشتصد و پانزده هزارریال 
(815/000 ریال) و حق الوکاله وکیل و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم است به پرداخت 125000 
هزارتومان بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: کشور جعفرى جوزدانى باوکالت خانم عفت صالحى به نشانى: 
نجف آباد خیابان 15 خرداد جنوبى کوى شهید امیرى پالك18کد8518759531. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف:  7252 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد10/482
ابالغ

 شماره پرونده: 126/96 شماره دادنامه: 131-96/05/02 خواهان: اســفندمیرزایى فرزند خلیل ساکن: 
دهق- میدان امام مصالح فروشى میرزایى، خوانده محسن پرسیان فرزند محمد ساکن مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه. قاضى شــورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواســت اسفندیار میرزایى فرزند 
خلیل بطرفیت محسن پرســیان فرزند محمد مقیم علویجه به خواســته تقاضاى مطالبه مبلغ سى و دو 
میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد فاکتور 
بشماره 104 و 8198-12 و اظهارنامه مورخ 95/10/27، نظربه اینکه مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده باتوجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت 
شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حاضر نشــده و دفاعى بعمل نیاورده، لذا قاضى شورا با عنایت به بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد ثابت تشخیص داده لذا 
مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســى و دو میلیون و چهارصد و پنجــاه و پنج هزار ریال بابت اصل  
خواسته و یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس آخرین نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى احکام مى باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى 
شود. این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى بخش مهردشــت مى باشــد.م الف: 7265 محمدى 

قاضى شوراى حل اختالف بخش مهردشت 10/467

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان با تأکید بر ضرورت تدوین استراتژى بلندمدت 
صنعتى و تعامــل و وحدت رویــه در همه بخش هاى 
تأثیرگذار بــر تولید و صنعت کشــور، صنایع کوچک و 
متوســط را حافظ اشــتغال و صیانت کننده تولید ملى

 دانست.
محمدجواد بگى با اشاره به ضرورت اصالحات ساختارى 
در اقتصاد و تحقق عملى اهداف اقتصاد مقاومتى گفت: 
دیدگاه دولتى در اقتصاد باید اصالح شود، دولت باید از 
تصدیگرى فاصله بگیرد و تنها به وظایف اصلى خود در 
بخش صنعت و تولید که سیاستگذارى، هدایت و نظارت 

است، بپردازد. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
تدوین اســتراتژى صنعتى و پایدار را یکى از ضروریات 
سیاســت هاى اقتصادى کالن کشور دانست و تصریح 
کرد: با تدوین یک اســتراتژى بلندمدت هوشــمند و 
اثربخش، باید چشــم انــداز بلندمدت مناســبى براى 
تصمیــم گیرى و ســرمایه گذارى بخــش خصوصى 
درکشور ایجاد شــود. وى افزود: مزیت هاى کشور باید 
موتور متحرك توســعه صنعتى قرار گیرد و بهره مندى 
و تقویت ایــن مزیت ها مى تواند ســبب ارتقاى تولید، 
افزایش سطح اشــتغال و درآمد ســرانه کشور شود و 
بســتر مناســبى را هم براى صادرات غیر نفتى کشور 

فراهم کند. 

بگى، صنایع نساجى، پتروشیمى، معادن و صنایع معدنى 
و گردشــگرى  را از جمله مزیت هاى کشــور عنوان 
کرد و بیان داشــت: افزایش فعالیت و توانمندى بخش 
خصوصى به همراه بهره مندى از مزیت هاى موجود مى 
تواند راهگشاى رفع بســیارى از چالش هاى اقتصادى 

موجود باشد. 
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط بیش از 90 درصد 
اشتغال کشور در بخش صنعت را در اختیار دارد و حمایت 
از این بخش مى تواند حافظ اشــتغال و صیانت کننده 

تولید ملى باشد.
وى در ادامه با اشــاره به حمایت این شرکت از الحاق 
واحدهاى صنعتى مجاور به شهرك ها و نواحى صنعتى 
تصریح کرد: واحدهاى مجاور شــهرك هــا و نواحى 
صنعتى اســتان مى توانند با الحاق به این شهرك ها، 
عالوه بر اســتفاده از خدمات زیر بنایى شــهرك هاى 
صنعتى، در اخذ اسناد واحدهاى خود نیز سریع تر اقدام 

کنند.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهــان ارائــه پایان ســاخت از ســوى شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى بــه واحدهاى احداث شــده با 
حداقل هزینه را نیز از دیگر مزایــاى الحاق واحدهاى 
مجاور به شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان عنوان

 کرد.  

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان:

 مزیت هاى کشور باید موتور متحرك توسعه صنعتى شود
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چهاردهمین کنگره بین المللى 
صرع در بیمارستان میالد 

عالقه مندان بــه شــرکت در چهاردهمین کنگره 
بین المللى صرع تا سوم بهمن فرصت ثبت نام دارند.

رئیس هیئت موسس بخش ایرانى انجمن بین المللى 
لیگ علیه صرع،  ژنتیک و حوادث زایمانى را بیشترین 
علت صرع در ایران عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار 
سازمان بهداشــت جهانى، بطور متوسط یک درصد 
افراد جامعه مبتال به صرع هســتند که در کشورمان 

درحدود 800 هزار بیمار مبتال به صرع وجوددارد.
محمود معتمدى افزود: عالقه مندان براى کســب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام و شــرکت در این کنگره 
بین المللى  سه روزه،  تا سوم بهمن به نشانى اینترنتى  

iranianiec.com مراجعه کنند.
گفتنى است؛چهاردهمین کنگره بین المللى صرع 4 تا 
6 بهمن در بیمارستان میالد اصفهان برگزار مى شود.

مجوز4 مؤسسه کاریابى 
در اصفهان لغو شد

مدیر اشتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان از لغو مجوز چهار مؤسسه 

کاریابى در این استان خبر داد.
کمــال الدیــن میرهــادى اضافــه کــرد: مجوز 
کاریابى هاى «کارساز جوان » و « کارجو » در شهر 
اصفهان و کاریابى هاى « یاســین »در شــهرضا و 
«همراه »در اردســتان به دلیل غیر فعــال بودن و 

تعطیلى دفتر لغو شد.

خبر

معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه بهره بــردارى از کارگــو ترمینال 500 
میلیون اعتبار نیاز دارد، گفــت: در کارگو ترمینال اصفهان 
زیرساخت هاى خوبى تدارك دیده شده که متاسفانه هنوز به 

بهره بردارى نرسیده است.
حمیدرضا قلمکارى، تولید و صادرات محصوالت کشاورزى 
را بسیار سخت توصیف کرد و افزود: صادرات محصوالت 
کشاورزى در ایران دچار مشکل هاى تاریخى، نظیر مزیت 
نسبى است و با وجودى که ظرفیت هاى باالیى در این حوزه 

داریم، از آنها غافل شده ایم.
وى با بیان اینکه ارزش صادرات محصوالت کشــاورزى 

جهان در سال 2015 معادل 1/57تریلیون دالر  بوده است، 
گفت: نکته قابل تامل این است که 10 کشور بزرگ صادراتى 
73 درصد از این درآمد را به خود اختصاص داده اند و ســهم 

ایران تنها 3/98 میلیارد دالر بوده است.
قلمکارى ایجاد «کارگروه ملى نجات زاینده رود از سرآب 
تا پایاب» و پیگیرى جهت توقف و اصالح طرح «توســعه 
باغات در اراضى شــیب دار» را از جمله مهمترین طرح ها و 
فعالیت هاى کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهان دانست و افزود: در زمینه توسعه صادرات 
نیز راهکارهاى خوبى در کمیته هاى مربوطه این کمیسیون 

ارائه شده است.

رئیس هیئت اسکى اســتان اصفهان گفت: راه اندازى 
پیســت اســکى فریدونشــهر اصفهان زمانى صورت  
مى گیرد که بــارش بــرف، درحدود 60 ســانتى متر 
بوده و ســطح زمین و موانع طبیعى را بــه طور کامل 

بپوشاند.
محمود یســلیانى درباره راه اندازى پیست فریدونشهر 
و افوس اظهار داشــت: بارش برف در دو شهرســتان 
فریدونشــهر و افوس به حد موردنظر براى راه اندازى 

پیست نرسیده است.
وى خاطرنشــان کرد: با وجــود اینکه هنوز پیســت 
اســکى راه  اندازى نشــده، امــا جاى نگرانــى وجود 

ندارد چرا که در ســال هاى گذشته نیز ســابقه داشته 
که پیست فریدون شــهر اواخر دى ماه شــروع به کار

 کند.
وى تصریح کرد: زمانى که بارش برف به ســطح مورد 
نظر برسد، به سرعت پیست فریدونشهر و افوس براى 
فعالیت عالقه مندان و ورزشکاران اسکى آماده مى شود.

رئیس هیئت اسکى اســتان اصفهان اظهار داشت: اگر 
پیست ها فعالیت خود را آغاز کنند، در مسابقات اسنوبورد 
و آلپاین قهرمانى کشور نیز در همه رده هاى سنى شرکت 
مى کنیم، هیئت اسکى استان برنامه پر بارى را نسبت به 

سال هاى گذشته در نظر دارد.

برف براى راه اندازى پیست 
فریدونشهر کم است

بهره بردارى ازکارگوترمینال 
500میلیون اعتبار مى خواهد

ابالغ
 شماره پرونده: 179/95 شــماره دادنامه: 320-96/06/27 خواهان: اسفندمیرزایى فرزند خلیل ساکن: 
دهق- میدان امام مصالح فروشى میرزایى، خوانده فرشیدیارى مجهول المکان، خواسته: تقاضاى صدور 
حکم به محکومیت خوانده به مبلغ نودمیلیون ریال یک فقره چک بر عهده بانک ملى با احتساب خسارات 
ناشى از تاخیرتادیه از تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت چک تا زمان اجراى حکم به انضمام کلیه خسارات 
ناشى از دادرسى از باب فقهى تسبیب/بدواً صدور قرار تامین خواســته. قاضى شورا با عنایت به نظریه 
مشورتى اعضاء محترم شورا و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى اسفندیار میرزایى دهقى فرزند خلیل مقیم دهق 
بطرفیت آقاى فرشیدیارى مقیم مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه و خسارت دادرسى به استناد یک فقره چک بشــماره 129237 عهده بانک ملى از حساب 
شماره 0109187551008 به مبلغ مذکور به تاریخ سررسید بیستم خردادماه سال نود و پنج گواهى عدم 
پرداخت شعبه شاهین شهر بانک محال علیه به تاریخ بیست و دوم خرداد ماه سال مذکور، بااین توضیح 
که دارنده اولیه چک مذکور ازطریق ظهرنویسى کلیه حقوق چک مذکور را به خواهان واگذار کرده است، 
نظربه اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده باتوجه به 
مجهول المکانى از طریق نشر آگهى دعوت شــده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حاضر نشده و نسبت به 
دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده است لذا 
قاضى شورا با استصحاب بقاءدین دعواى خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به 
ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 
515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت 
اصل دین با خسارت تاخیرتادیه برمبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
ازتاریخ چک تازمان وصول آن براساس محاسبه صورت گرفته توســط اجراى احکام درمرحله اجراى 
حکم و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى درحق خواهان صادر و 
اعالم مى شود. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 7266/م الف-قاضى 

شعبه اول شوراى حل اختالف-سیدمهدى نصیرى10/470
 مزایده

 شماره نامه: 9610113757501157 شــماره پرونده: 9409983757301475اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 960007 اجرایى جلسه مزایده اى علیه 
شکراله مومنى و خانم ربابه هاشمى دهقى له قنبرعلى هاشــمى برگزار نماید که مشخصات مال مورد 
مزایده حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشــد: دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونى 
واقع در دهق بشماره 2997 فرعى ازیک اصلى به نشــانى دهق خ امام کوچه عارفان کوچه اول سمت 
راست به کدپستى 8541813131 که ملک فوق یک باب منزل مسکونى داراى 338 مترمربع عرصه و 
حدود 280 مترمربع اعیانى دریک طبقه که با اسکلت دیوار باربر اجرى سقف تیرچه بلوك کف موزاییک 
درب و پنجره آهنى و دربهاى داخلى چوبى ســرویس حمام و آشپزخانه کاشــى و کابینت فلزى نماى 
خارجى حیاط سنگ و سرامیک با اشتراك آب و بر و گاز و تلفن با قدمت حدود هفت سال که نظر به موارد 
فوق قیمت دودانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکور مورد مزایده به قیمت پایه هفتصدوپنجاه میلیون 
ریال برآورد مى گردد. جلســه مزایده در تاریخ 96/11/08 از ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. 7267/م الف،مدیراجراى 

احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت10/469
ابالغ

 کالسه پرونده 95/351 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشــت. موضوع: ابالغ اجرائیه خواهان: 
میثم کریمى فرزند على ساکن: حسین آباد ك شــقایق پالك 32. خوانده: 1.حسین گوگونانى 2.پرنیا 
گوگونانى فرزند حسین هردو مجهول المکان، محل حضور: شوراى حل اختالف علویجه (واقع در دادگاه 
عمومى مهردشت)، خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشماره 258-

96/08/03 و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا شــما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ 
سیصدوسى هزار تومان وجه در حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه 3-مبلغ چهارصدوپنجاه هزارریال 
بابت هزینه دادرسى و 4- مبلغ ..... بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک 
نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشــر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به 
موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهیــد. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاى مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن 
براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که 
اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 7268/م 

الف-دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه10/468
 حصروراثت 

خسرو اسدالهى داراى شناسنامه شــماره 378 به شرح دادخواست به کالســه 237/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شــعبان اسدالهى خیرآبادى 
بشناســنامه 8 در تاریخ 96/06/09 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-زهرا اســدالهى خیرآبادى ش ش 919، 2-عفت اسدالهى خیرآبادى ش 
ش 936، 3-الهه اســدالهى خیرآبادى ش ش 1080320679، 4-منصور اسدالهى خیرآبادى ش ش 
8968، 5-خسرو اسدالهى خیرآبادى ش ش 378، 6-زهره اسدالهى خیرآبادى ش ش 1080096231، 
(فرزندان متوفى)، 7-ربابه رحیمى خیرآبادى ش ش 3، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7269/م الف رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت10/464

 ابالغ ازوقت رسیدگى 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت محسن محمدى خونسارکى-سمیه 
مهدوى به خواســته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالسه 1119/96 ثبت 
گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حسب درخواست 

خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب 
یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز یکشنبه 
مورخ 96/11/15 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نســخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت 
رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7270/ م الف شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف نجف آباد10/360
 ابالغ از وقت رسیدگى 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت حمیدمظاهرى به خواسته مطالبه 
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1125/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق 
الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز یکشــنبه مورخ 96/11/15 ساعت 3 جهت 
رسیدگى حاضر شوند و اال نســخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و 
ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7271/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد10/362

 ابالغ ازوقت رسیدگى 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت الیاس بخشــیانى به خواسته 
مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالســه 1121/96 ثبت گردیده نظربه اینکه 
خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز یکشنبه مورخ 96/11/15 ساعت 
3/30 جهت رسیدگى حاضر شــوند و اال نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده 
محسوب و ازطرف شــورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7272/ م الف شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 

نجف آباد10/364
 ابالغ ازوقت رسیدگى 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواســتى بطرفیت حمیدکریمى به خواسته مطالبه 
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1118/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق 
الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز دوشــنبه مورخ 96/11/16 ساعت 3 جهت 
رسیدگى حاضر شوند و اال نســخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و 
ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7273/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد10/348

ابالغ
 شماره دادنامه: 9609973731201893 شماره پرونده: 9509983733200389 شماره بایگانى شعبه: 
960785 شــکات: 1.مهدى صالحى فرزند اکبر 2.احســان محمودصالحى فرزند اکبر به نشانى نجف 
آباد-آزادگان مسکن مهر بلوك 33 واحد2، 3.یحیى صالحى فرزند حیاتقلى به نشانى: نجف آباد آزادگان 
مسکن مهر بلوك 33 واحد6، متهمین: 1.بهنام کیماســى فرزند جابر 2.حمزه حیدرى همگى به نشانى 
مجهول المکان3.بهزاد شمسى فرزند محمد به نشانى: امیرآباد خ طالقانى کوچه شهید رجاى پالك 14 
4.عباس پورپیرعلى فرزند على اعظم به نشانى امیرآباد خ طالقانى کوچه شهید خزائیلى پ32، 5.احسان 
خودسیانى فرزند حشمت اله به نشــانى نجف آباد خ طالقانى ك خزائلى پ89، 6.محمد آق وند فرزند 
على محمد به نشانى امیرآباد آزادگان فاز 3 شفق سوم پ8، 7.نادرافشارى فرزند صفر به نشانى امیرآباد 
خ مطهرى کوچه شهید غفورى کوچه ایثار پ1، اتهام:مشارکت در نزاع دسته جمعى دادگاه نظربه جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص اتهام آقایان: 1.احسان خودسیانى فرزند حشــمت اله، 2.بهزاد شمس فرزند محمد، 3.نادر 
افشارى فرزند صفر، 4.عباس پورپیرعلى فرزند على اعظم، 5.محمد آق وند فرزند على محمد، 6.بهنام 
کیماسى فرزند جابر، 7.حمزه حیدرى همگى دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدى با چاقو نسبت به 
آقایان مهدى محمودصالحى و یحیى محمودصالحى و احسان محمودصالحى درخصوص اتهام متهمین 
دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدى به وســیله چاقو با توجه به انکار متهمین ردیف اول تا چهارم و 
باتوجه به اظهارات شاکى مهدى محمودصالحى درجلسه دادگاه که اظهار داشته که یک دفعه دیدم سرم 
داغ شده و ندیده که چه کسى زده و با چه وسیله اى بوده و شاکى دیگر یحیى صالحى نیز اظهار داشته 
که یک دفعه دستم داغ شد و ندیده که چه وسیله اى بوده است لذا جهت فقد ادله اثباتى دال بر وقوع بزه 
انتسابى و با تمسک به اصاله البرائه و مستندا به ماده 4 از قانون آیین دادرسى کیفرى راى بر برائت آنان 
صادر و اعالم مى نماید و اما درخصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدى باتوجه 
به شکایت شاکیان و گواهى هاى پزشک قانونى و گزارش مرجع انتظامى و باتوجه به اظهارات متهمین 
ردیف اول تا چهارم درجلسه دادگاه و اقرارآنان به حضور در محل و اقرار صریح متهمین ردیف اول تا سوم 
به درگیرى با شاکیان و عدم حضور متهم ردیف پنجم علیرغم ابالغ قانونى درجلسه دادگاه و عدم حضور 
متهمین ردیف ششم و هفتم درجلسه دادگاه علیرغم ابالغ ازطرق نشرآگهى و عدم ارسال الیحه دفاعیه 
بزه انتسابى به آنان را محرز و ثابت دانسته و لذا مستندا به مواد 462 و 488 و 449 و 559 و 709  710 و 
714 و 715  همگى از قانون مجازات اسالمى متهمین را به پرداخت 1.سه درصد از دیه کامل بابت جرح 
بخیه شده در حد دامیه در ناحیه آرنج دست چپ و دو عدد خراشیدگى درحد حارصه پشت پاى چپ و ارش 
ساییدگى درحد حارصه خلف شانه چپ و ارش تورم پشت پاى چپ درحق آقاى احسان محمودصالحى 
و همچنین به پرداخت 1.هفت و نیم درصد از دیه کامل بابت جرح بخیه شــده در حد دامیه خلف گوش 
راست و روى بازوى چپ و ســاییدگى در حد حارصه خلف آرنج دست چپ و روى ساعد دست چپ و در 
بازوى راست و در نوك بینى و سمت راســت خارج دهان و بابت ارش خراشیدگى خطى در حد حارصه 
خلف قفسه صدرى و ارش تورم خلف آرنج دست چپ 2.یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى خلف 
آرنج دست چپ درحق آقاى مهدى محمودصالحى و همچنین به پرداخت 1.دو و نیم درصد از دیه کامل 
بابت خراشیدگى درحد حارصه زیر زانوى راست و بابت بریدگى در حد متالحمه در ناحیه فوقانى ساعد 
چپ و بابت ارش پارگى تاندون و عمل جراحى و ترمیم جرح ســاعد چپ 2.یک و نیم هزارم دیه کامل 
بابت کبودى روى ساق پاى چپ درحق آقاى یحیى صالحى هرکدام از متهمین یک هفتم از دیات ذکر 
شده درحق شاکیان ظرف مهلت یکسال قمرى از تاریخ وقوع نزاع محکوم مى نماید.این راى درخصوص 
متهمین ردیف اول تا چهارم حضورى و به همراه راى برائت صادره و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. و درخصوص متهمین ردیف 
پنجم و ششم و هفتم غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر دراستان اصفهان است. 7278 /م 

الف رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد10/487

 حصروراثت 
مرتضى چوپانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1115 به شــرح دادخواست به کالسه 1097/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه نوراله نجف 
آبادى بشناسنامه 19145 در تاریخ 92/07/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-مرتضى چوپانى نجف آبادى ش ش 1115، 2-مصطفى چوپانى نجف 
آبادى ش ش 1139، 3-صدیقه چوپانى نجف آبادى ش ش 912، 4-زهرا چوپانى نجف آبادى ش ش 
869، 5-اطهرچوپانى نجف آبادى ش ش 23734، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7282/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد10/486
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده:1351/96 شماره دادنامه:.... مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى نجف آباد-صالح آباد-
بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پ2، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد 
کوى حسینیه ارشاد کوچه موحدى خوانده فرج اله ســعادت به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت فرج اله سعادت به خواسته مطالبه 
مبلغ ده میلیون تومان وجه دو فقره چک بشماره هاى 809085-93/07/25 و 93/07/30-809079 
بانضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحــه مقرون به صحت تلقى و  
مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
دویست هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 93/07/25 و93/07/30 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 7287/م الف-قاضى پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد10/483
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:1519/96 شماره دادنامه:96/09/20-1682 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى 
نجف آباد-صالح آباد-بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهید ســلیمان عباسى پ2، وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى به نشــانى: نجف آباد کوى حسینیه ارشــاد کوچه موحدى خوانده محمدرضا حاجى هاشمى به 
نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى حقیقى 
بطرفیت محمدرضا حاجى هاشمى به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و ششصد هزارتومان وجه یک 
فقره چک بشماره 190461-95/01/31 بعهده بانک صندوق پس انداز و قرض الحسنه حسنات خمینى 
شهر بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل. نظربه 
بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و 
ششصد هزارتومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویست و چهل و پنج هزار تومان بعنوان هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 95/01/31 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف 

آباد  مى باشد. 7288/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد10/471
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:1520/96 شماره دادنامه:96/09/20-1683 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى نجف 
آباد-صالح آباد-بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پ2، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به 
نشانى: نجف آباد کوى حسینیه ارشاد کوچه موحدى خوانده جعفرپورمهدى اردالنى به نشانى مجهول 
المکان بخواســته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 
جعفرپورمهدى اردالنى به خواسته مطالبه مبلغ شــش میلیون و پانصدوپنجاه هزارتومان وجه دو فقره 
چک بشماره هاى 968750-93/07/28 و 899406-93/06/15 بعهده بانک صادرات بانضمام هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات 
در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى 
و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت 
تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون و پانصد هزارتومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و سى و دو هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
از مورخ 93/07/28 و 93/06/15 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى 

باشد. 7289/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد10/485
 اخطار اجرایى

شماره 518/96 به موجب راى شــماره 518/96 تاریخ 96/07/18 حوزه 5امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه یداله یزدانى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد و سه هزار تومان بابت هزینه 

هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ صدورچک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر در تادیه 
از مورخ 93/09/30 لغایت پرداخت در حق محکوم له اجرایى و نیز پرداخت دویست و پنجاه هزارتومان 
بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم له: مجتبى سفرى باوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: 
نجف آباد کوى حسینیه ارشاد کوچه موحدى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7291/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد10/484
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973730400720 شماره پرونده: 9509983730400959 شماره بایگانى شعبه: 
950972 خواهان: حمید دوســتى فرزند نقى با وکالت محمدجواد مرمضى فرزند عبدالرضا به نشــانى 
خوزستان-حمیدیه-حمیدیه کوى مطهرى نبش مطهرى دوم طبقه دوم خواندگان: 1.زهره لطفى چم 
یوسفعلى فرزند خسرو به نشانى استان اصفهان-نجف آباد ویالشــهر کبیرزاده خ ایرانپور آخ خ سمت 
راست 2.زهره لطفى چم یوسفعلى فرزند خسرو خواسته ها: 1.الزام به تنظیم سندرسمى ملک 2.مطالبه 
خسارات دادرسى 3.پرداخت حق الوکاله دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه درخصوص دعوى حمید دوســتى فرزند نقى باوکالت محمدجــواد مرمضى بطرفیت زهره 
لطفى رحم یوسفى فرزند خســرو دایر بر الزام به تنظیم سندرسمى انتقال بشماره پالك 7990 از اصلى 
790 قطعه 2 مفروزى و مجزا از 5894 به مســاحت 106/35 مترمربع به انضمام هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل بدین وصف که وکیل خواهان به موجب دادخواســت تقدیمى ابراز مى دارد: موکى حسب 
یک فقره مبایعنامه عادى مورخ پالك مختلف فیه را از شخص خوانده با پرداخت کامل ثمن خریدارى 
مى نماید لیکن وى از انتقال رسمى آن امتناع نموده است فلذا به تشریح ستون خواسته تقاضاى رسیدگى 
دارد با عنایت به مفاد دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق قرارداد ارایه شــده استعالم صورت گرفته از 
اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد و عدم حضور خوانده جهت دفاع با وصف ابالغ قانونى این دعوى را 
مدلل تشخیص و مستندا به مواد 219 و 223 قانون مدنى و مواد 198و 515 و 518 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمى پالك موصوف به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه قانونى صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پــس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهــى در دادگاه تجدیدنظر 
دراستان اصفهان است. 7297 /م الف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد،قاضى عسگر10/472

ابالغ
 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/09/13 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 
691/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر اســت. مالحظه مى گردد خوانده حامد نصیران علیرغم 
ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و 
اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا 
با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
درخصوص دعوى خواهان امیرحسین چترایى بطرفیت خوانده حامد نصیران به آدرس مجهول المکان 
به خواســته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال بابت رسید عادى به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه تقدیم دادخواســت 96/05/17 باتوجه به محتویات پرونده و 
اظهارات خواهان درجلســه دادرسى و تصویرمصدق رســید عادى مورد ادعاى خواهان که به امضاى 
خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه 
را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده حامدنصیران به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرسى وپرداخت 250/000 ریال، بیست و پنج هزار تومان هزینه نشرآگهى 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید تقدیم دادخواست 96/05/17 لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مــى گردد وصول و ایصال مى گــردد درحق خواهان 
امیرحسین چترایى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده حامدنصیران غیابى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. 7301/م الف، قاضى شعبه سوم شوراى حل 

اختالف10/473
 ابالغ ازوقت رسیدگى 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- قرض الحسنه ولى عصر دادخواستى بطرفیت مریم عیدى وندى به 
خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالسه 827/96 ثبت گردیده نظربه 
اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز ... مورخ 96/11/25 ساعت 3 
جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و 
ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7307/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد10/474

 ابالغ ازوقت رسیدگى 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- قرض الحسنه ولى عصر دادخواستى بطرفیت مهدى لطفى به خواسته 
مطالبه تقدیم که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع و به کالســه 880/96 ثبت گردیده نظربه اینکه 
خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز ... مورخ 96/11/25 ساعت 3/15 
جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و 
ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7308/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد10/475

 ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610103730308536 شــماره پرونده: 9609983730301588 شماره بایگانى 
شعبه: 961597 ابالغ شــونده حقیقى: رضاولى پورگنجى فرزند شیرمحمد به کدملى: 4072750808 
مهلت حضور ازتاریخ ابالغ: 10 روز- محل حضور: نجف آباد کمربندى جنوبى-دادگسترى نجف آباد. 
مهلت حضور:7روز نوع علت حضور: معرفى داور باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شــما 
ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام، درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 7309/م 

الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد10/476

از مدفون شدن تاریخ ســرگردان در منطقه کوچرى گلپایگان دوسال 
مى گذرد، منطقه اى که روزى روستایى خوش آب و هوا بود، اما دست 
روزگار سرنوشت دیگرى برایش رقم زد و کل روستا و حواشى آن براى 
سد کوچرى براى همیشه به زیر آب رفت و با دنیاى خاکى بدرود گفت.

در حال حاضر این منطقه تاریخى در اعماق آب به سر مى برد، مسئله اى 
که هم براى باستان شناسان و هم براى دوســتداران میراث فرهنگى 
نگرانى ایجاد کرده که ممکن است سنگ نگاره هاى ارزشمند کوچرى 

دست خوش نابودى شود.

تاریخى سرگردان در اعماق آب
پیش از این باستان شناسان  14 محوطه و تپه باستانى و شش گورستان 
کشف کرده بودند که یکى از این 14 محوطه از مناطق بسیار مهم بود و 

متاسفانه در خود روستاى کوچرى قرار داشت و به زیر آب رفت.
در این محوطه تاریخى که اکنون به زیر آب رفته، در باستان شناسى سه 
سه نوع تدفین یافت شده و به گفته کاظم عرب، سرپرست بررسى ها و 
مطالعات باستان شناختى حوزه سد کوچرى گلپایگان گفت: سنگ هاى 
آهکى نسبتا بزرگ ( شبه خرسنگ) از نقاط دیگر مانند بستر رودخانه و 
یا ارتفاعات به این منطقه آورده شده و در چهار سمت گور مى چیدند. در 
این گور متوفى به صورت طاق باز روى سنگفرشى از قلوه سنگ ها قرار 
داده شده و اشیاى تدفینى شامل ظروف سفالى مانند سبو، ساغر و پیاله 
در سمت چپ او قرار دارد؛ دست چپ اسکلت روى ظروف قرار گرفته و 
دست راست او به نشانه احترام روى سینه اش قرار دارد و البته این گور در 

کاوش ها دست نخورده بود.
عرب از دو نوع تدفین دیگر نیز مى گوید: نوع دوم، گور خمره اى بود به 
این صورت که اسکلت را درون خمره قرار مى دادند و بعد خمره را دفن 

مى کردند. 
وى افزود: نوع ســوم تدفین، دفن چمباتمه اى اســت کــه مانند نوع 

چهارچینه اى، با این تفاوت که از سنگ هایى در ابعاد کوچک تر و ساده تر 
استفاده مى شده و اسکلت به شکل جنین و با حالت چمباتمه در گور قرار 

داده، به طورى که دید آن اغلب به سمت خورشید و شرق است.

تکاپو براى نجات بخشى سنگ نگاره هاى کوچرى
این تاریخ ارزشمند در آب بلعیده شد و این در حالى است که مسئوالن 

میراث فرهنگى خبر از پیگیرى این واقعه میراثى مى دهند اما مســئله 
مهم این است که خارج کردن این سنگ نگاره ها با وجود نامه ادارى و 
روند طوالنى آن ممکن است از بین بروند و با فرسایشى که توسط آب به 

وجود مى آید ،این اثر تاریخى و منحصر به فرد کامل نابود شود.
در این میان، علمدار علیان، مسئول باســتان شناسى اداره کل میراث 
فرهنگى اصفهان در مورد پیگیرى هاى میراث فرهنگى در این مورد از 

سال 88 گفت: از سال 88 پیگیر سنگ نگاره ها در کوچرى بودیم، این 
پروژه توسط آب منطقه اى تهران انجام مى شد و از همان زمان مکاتباتى 
با آب منطقه اى انجام دادیم مبنى بر شناسایى و مستند نگارى و نجات 

بخشى آثارى که در محدوده سد است.
وى گفت: در مکاتباتى که داشــتیم آب منطقه اى تهــران هزینه این 
نجات بخشى را متقبل نشده و به نوعى این ماجرا در سیکل ادارى قرار 
گرفته است و امیدواریم با پیگیرى، نجات بخشى سنگ نگاره ها انجام 

شود.

نجات ســنگ نگاره هاى کوچرى در دستور کار میراث 
فرهنگى 

تکاپو براى نجات سنگ نگاره ها تنها موضوعى است که اهالى میراث 
فرهنگى را درگیر خود کرده اســت؛ مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى استان اصفهان گفت: قرار اســت با استقرار یک 
پایگاه پژوهشــى، راهکارهاى نجات ســنگ نگاره هاى کوچرى در 

گلپایگان مورد بررسى قرار گیرد.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: این پایگاه پژوهشى وظیفه پایش و رصد 
سنگ نگاره ها براى نجات بخشــى و انتقال بخش هایى از آن است تا 

از سد خارج شود.
وى گفت:  آب گیرى ســد کوچرى در حدى مجوز دارد و باالتر از آن 
از نظر قانونى ایــراد دارد و ما این مســئله را در دادگاه نیز طرح دعوى

 کرده ایم.
وى در پاسخ به اینکه قرار بود سازمان آب منطقه اى تامین منابع کند، 
اما هنوز هیچ اقدامى صورت نگرفته، بیان داشت: قرار بوده هماهنگى 
صورت بگیرد و بخش دیگر این اســت که پرونــده در مراجع قضائى 
در حال بررسى اســت.اللهیارى خاطرنشــان کرد: با ایجاد این پایگاه، 
ســنگ نگاره هاى کوچرى و تنگه غرقاب گلپایگان نیز تحت پوشش

 قرار مى گیرد.

  سنگ نگاره هاى کوچرى در پیچ و خم بروکراسى ادارى



1212استاناستان 3125سه شنبه  12دى  ماه   1396 سال چهاردهم

رئیس دبیرخانه دائمى CNG کشــور با بیان اینکه در 
حال حاضر روزانه 12 میلیون لیتر بنزین وارد مى کنیم، 
گفت: روزانه 20 میلیارد تومــان معادل 12 میلیون لیتر 
از جیب خانوارها خارج مى شــود، اما اجراى طرح ملى 
تعویض مخازن فرســوده خودروهاى گازسوز و باالى 
10 سال، عالوه بر اینکه از واردات جلوگیرى مى کند، 

صادرات را نیز رونق مى بخشد.
محســن مشــایخى با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
باید بســیار هوشــیارانه عمل کرد، اظهارداشت: این 
مخازن تا 15 ســال گارانتى دارد و این طرح، ســال به 
سال تا زمانى که حوادث ناشــى از خودروهاى گازسور 

به صفر برسد و هیچ حادثه و انفجارى نباشد، ادامه پیدا 
خواهد کرد.

وى اظهارداشــت: بــه زودى طــرح ملــى تعویض 
مخازن فرســوده خودروهــاى گازســوز در اصفهان

 اجرا مى شود.
وى بــا بیان اینکــه این طرح بــراى امنیــت و منافع 
اقتصادى جامعه بسیار مهم اســت، تصریح کرد: 300 
میلیــارد تومان در ســال از منابع داخلى پســت بانک 
به این طرح اختصاص داده شــده اســت و در حرکت 
بودن این میزان بودجه، منافــع اقتصادى فراوانى را به

 همراه دارد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان با وجود 550 کانون فرهنگى، تبلیغاتى در 

رتبه نخست کشور قرار دارد.
حجت االســالم رحمت ا...اروجى اظهار داشت: سازمان 
تبلیغات اســالمى در تیرماه ســال 60 بــه فرمان امام 

خمینى(ره) تأسیس شد.
وى افزود: سازمان تبلیغات اســالمى یک نهاد انقالبى 
و والیى است و وظیفه تبلیغ و گســترش دین اسالم را 
برعهده دارد و ریاست کل ســازمان تبلیغات اسالمى از 

سوى مقام معظم رهبرى انتخاب مى شود.
وى با بیــان اینکــه در اســتان اصفهان شــش هزار 

مداح خواهر و بــرادر شناســایى و در ســامانه طوبى 
ســاماندهى شــده اند، گفــت: همچنین  در اســتان 
اصفهــان پنــج هــزار و 600 هیئت مذهبــى فعالیت 

دارد.
اروجى با بیان اینکه استان اصفهان با وجود 550 کانون 
فرهنگى و تبلیغى در سطح کشــور در رتبه نخست قرار 
دارد، تصریح کرد: کانون هــاى فرهنگى، انجمن هاى 
اسالمى، شخصیت هاى حقیقى و حقوقى، جامعه مداحان 
خواهر و بــرادر، ائمه جمعه و جماعات مســاجد و فارغ 
التحصیالن حوزه علمیه شبکه گســترده تبلیغ دین را 

برعهده دارند.

اجراى طرح تعویض مخازن 
فرسوده خودروهاى گازسوز

رتبه نخست اصفهان در تعداد 
کانون فرهنگى و تبلیغاتى

گشت و گذار نیم میلیون 
گردشگر خارجى در نصف جهان

امسال بیش از 500 هزار گردشگر خارجى از بناهاى 
تاریخى اصفهان بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: این گردشگران از 86 کشور دنیا 
هستند که اروپایى ها رتبه نخست را در این سفرها به 

خود اختصاص داده اند.
فریدون الهیارى با بیان اینکه نخستین محور توسعه 
اســتان صنعت گردشگرى اســت، افزود: به منظور 
توســعه زیرســاخت هاى این صنعت، 334 طرح 
گردشــگرى با همکارى بخــش خصوصى در حال 

اجراست. 

برگزارى یادواره شهداى 
زرهى استان 

دبیر یادواره شهداى زرهى اســتان اصفهان گفت: 
یادواره شهداى زرهى اســتان اصفهان به یاد 500 
شهید زرهى استان، بهمن ماه امسال برگزار مى شود.

على حامدیان پور اظهارداشــت: یادواره شــهداى 
زرهى استان اصفهان که به یاد 500 شهید زرهى از 
واحدهاى زرهى لشکر امام حسین(ع)، لشکر 8 نجف 
اشرف، تیپ قمربنى هاشم، لشکر 30 زرهى، تیپ 28 
صفر و تیپ 5 رمضان که عمدتًا از بچه هاى اســتان 
اصفهان بودند و شهداى دیگر واحدهاى زرهى استان 

برگزار مى شود.
وى افزود: این شــهدا اکثراً از شهر اصفهان هستند 
و البته از شــهرهاى دیگر اســتان مثــل نجف آباد، 
شاهین شهر، شهر ابریشــم، میمه، کاشان و ... هم 
هســتند و این یادواره طبق برنامه، 26 بهمن ماه از 

ساعت 9 تا 11:30 برگزار مى شود.

محموله میلیاردي خودروهاي 
 قاچاق به مقصد نرسید

مأموران ایســتگاه ایست و بازرسی شــهید امامی 
شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري، 
یک دســتگاه کامیون کشــنده را که حامل هفت 
دستگاه خودري خارجی قاچاق به ارزش 30 میلیارد 

ریال بود، توقیف کردند.
ســردار مهدى معصوم بیگــى، فرمانــده انتظامى 
اســتان اصفهان اظهارداشــت: مأموران انتظامى 
مســتقر در ایستگاه ایست و بازرســى شهید امامى 
شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاى عبورى 
به یک دســتگاه کامیون کشــنده که حامل هفت 
دستگاه خودروى ســوارى خارجى بود مشکوك و 
آن را متوقف کردند. وى با اشــاره به اینکه کامیون 
 ،MVM کشنده حامل ســه دســتگاه خودروى
یک دستگاه لکسوز و سه دستگاه تویوتا بود، افزود: 
راننده خودرو مدارك گمرکى خودروها را ارائه نداد 
که هر هفت دســتگاه ســوارى و تریلر حامل آن ها 

توقیف شدند.

خبر

 ابالغ ازوقت رسیدگى 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- قرض الحسنه ولى عصر دادخواستى بطرفیت گل رضا سعیدى به خواسته 
مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1001/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده 
فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و 
از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 3/45 جهت رسیدگى 
حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم 

اتخاذ خواهد شد. 7310/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد10/477
 اخطار اجرایى

شماره 106/95 به موجب راى شــماره 700 تاریخ 96/05/28 حوزه نهم شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اوژن قربانى فرزند حاجى آقا به نشــانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ سیصدوبیســت هزار تومان نفقه معوقه خواهان درســال 1395 و از مورخ 
95/07/01 الى 95/12/30 و ماهیانه مبلغ ســیصدوچهل هزارتومان از مورخ 96/01/01 الى 96/05/01 
بعنوان نفقه خواهان و از مورخ 95/10/07 ماهیانه مبلغ دویســت و پنجاه هزارتومان و از مورخ 96/01/01 
الى 96/05/01 بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشــترك بنام حمیدرضا و ماهیانه مبلغ دویســت و هشــتاد 
هزارتومان از مورخ 95/10/07 بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشــترك بنام علیرضــا که نفقه فرزندان بنا 
به تورم ســالیانه افزایش مى یابد ضمنًا مبلغ ســیصد و هشــتاد هزارتومان بعنوان نیم عشر دولتى درحق 
محکوم علیه مى باشــد.محکوم له: زهره لطفى فرزند خســرو به نشانى: ویالشــهر- کبیرزاده خ ایرانپور 
آخر خ ســمت راســت درب زرد رنگ. ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت
 محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7315/م الف-شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد10/479
 مزایده(مرحله دوم)

 در پرونده کالسه 940621 اجرایى و به موجب دادنامه 9409973730101689 صادره از شعبه اول حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى خدامراد صالحى فرزند مراد محکوم است به پرداخت مبلغ 491367349 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 20950000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صنــدوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد امــوال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب هیأت کارشناسى سه نفره به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
کامیون کشنده اسکانیا 112H رنگ نارنجى بشماره انتظامى 25ع746ایران 23 با ظرفت 38تن شیشه جلو 
شکسته- اتاق جلو درچند ناحیه آثار تصادف و بتونه و رنگ آمیزى دارد- شاسى از کنار باك شکسته الستیک 
10٪ سالم موتور و گیربکس سالم فاقد بیمه نامه شــخص ثالث مى باشد لذا باتوجه به جمیع شرایط میزان 
پانصد و پنجاه میلیون ریال معادل پنجاه و پنج میلیون تومان برآورد گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 

آباد درتاریخ 96/10/24 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7317/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد10/478
مزایده اموال منقول

اجراي احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 96/840 اجرائی موضوع علیه فاطمه صفرى  
و له ســمیه رهنما فالورجانى درتاریخ96/10/26 به منظور فروش یک باب منزل قدیمى به متراژ330متر 
مربع عرصه وحدود100متر مربع قدیمى مخروبه خشتى باسقف تیرچوبى ملکى خانم صغرى قاسمى واقع در 
فالورجان خ امام جنب بانک انصار که داراي سابقه ثبتی به شماره  می باشد/نمى باشد و ملک مذکور مشاع/

مفروز می باشد متعلق حق غیرمیباشد/نمیباشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام 
شعبه اول  فالورجان اطاق 28 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 
5/247/000/000ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در 
صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف 949 دادورز اجراي احکام 

شعبه اول دادگستري فالورجان 10/458 
دادنامه

1396 – شــماره پرونــده :  /02 شــماره دادنامــه : 9609973653300100 – تاریــخ :  23/
9509983653300643–  شماره بایگانى : 950651 خواهان :بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملى علیرضا 
زمانى با وکالت خانم مریم ناصرى اصفهانى فرزند عباس به نشانى اصفهان فالورجان خیابان طالقانى طبقه 
فوقانى موسسه قوامین - خواندگان : 1. آقاى امیرحسین حقى فرزند على به نشانى اصفهان خیابان نوبهار 
شمالى کوى گلســتان پ 198 2. آقاى رحیم خاموشى فرزند على به نشــانى اصفهان خیابان کاوه برازنده 
خیابان صفائیه بلوك نگین واحد 35 - خواسته ها : 1. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2. مطالبه خسارات دادرسى 
3 مطالبه وجه بابت ... 4 . مطالبه حق الوکاله وکیل به درخواست وکیل - دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور رأى مى نماید .دعوى مریم ناصرى به وکالت بانک مهر اقتصاد به 
طرفیت  امیرحسین حقى و رحیم خاموشى به خواســته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه چک 
شماره 0459/269/375 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى – با توجه به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد ، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310و 313 
قانون تجارت و  198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه 
راجع به آن حکم بر محکومیت تضامنى  خواندگان به پرداخت مبلغ اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى 
برابر تعرفه قانونى و هم چنین خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 

نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در مقابل دریافت الشه چک در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مى باشد . م 

الف 956 رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى فالورجان امید حفیظى . 10/354 
اجرائیه

شماره 91/803 ش8ح مشخصات محکوم علیه : 1. مهوش ناظرى فرزند حبیب اله 2 . مازیار حیدرى فرزند 
عباس 3. کامران پورنصیرى فرزند محمدرضا مجهول المکان - مشخصات محکوم له : بانک قرض الحسنه 
مهربسیجیان با وکالت مریم ناصرى فالورجان خیابان طالقانى روبروى اداره پست طبقه فوقانى بانک قوامین 
- محکوم به : بموجب رأى شماره  1181  تاریخ 91/11/29 حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 33/585/003 ریال و مبلغ سى هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها (91/01/08) تا زمان وصول در حق محکوم له و هزینه عملیات اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد . ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 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 958 -  قاضى شعبه 8 حقوقى شاهین شهر حبیب اسالمیان10/370 
اجرائیه

شماره 91/973 ش8ح مشخصات محکوم علیه : 1. جمیله سعیدى 2 .مسعود ناصرى اصل مجهول المکان 
مشخصات محکوم له : بانک قرض الحسنه مهربسیجیان با وکالت مریم ناصرى فالورجان خیابان طالقانى 
روبروى اداره پســت طبقه فوقانى بانک قوامین - محکوم به : بموجب رأى شماره  130  تاریخ 92/02/29 
حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به :محکومیت خاونده ردیف 2 به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل دین و هسارت اأخیر از 
تاریخ 90/10/19 تا زمان وصول و محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ ســى هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له ، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد .ماده 
34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 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 959 -  قاضى شعبه 

8 حقوقى شاهین شهر حبیب اسالمیان10/366 
مزایده اموال منقول

اجراي احکام فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 95/1717الف موضوع علیه خلیل قاسمى وله فاطمه 
قاسمى فرزند عبداله درتاریخ 96/10/28به منظور فروش تعداد 20عددکت چرم اسپرت 35عددکت مخمل 
نواسپرت از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده درمحل دادگسترى فالورجان در دفتر اجراي احکام (اطاق 
28).اموال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگســتري به مبلغ 57/000/000ارزیابی شده است . 

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام  اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شــوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه 
هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 

درصد قیمت ارزیابی شده را به هراه داشته باشند. م الف 961 اجراي احکام دادگستري فالورجان 10/488  
اجرائیه

شــماره 95/410 مشــخصات محکوم علیه : ذبیح اله شــهابى قهفرخى فرزند عبداهللا مجهول المکان - 
مشخصات محکوم له : اکبر فتحى به نشانى کرسگان حسین آباد جنب حمام بن بست عدالت منزل شخصى 
محکوم به : بموجب رأى شــماره  144  تاریخ 96/05/07 حوزه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : 1- پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ صد وهفت هزار تومان بابت هزینه دادرسى 3- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید چک (95/08/20) تا زمان اجراى حکم 4- پرداخت نیم عشر اجرائى 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 آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 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 964  قاضى 

شعبه چهارم شوراى حل اختالف   قاسمى10/357 
تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه ومغازه  پالك شماره 19/1061 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي رحیم یزدى سودرجانى  فرزندحسنعلى  در جریان ثبت 
است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزپنجشــنبه مورخ 1396/11/3 ساعت 9صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :12 /1396/10 م الف970  

اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان 10/489 
احضار متهم

شماره نامه: 9610113654001057 شماره پرونده: 9509983654700631 شماره بایگانى شعبه: 961794 
نظر به اینکه در پرونده کالســه 961794 انقالب متهم مرتضى جهانبخش فرزند على به اتهام فروش مال 
غیر یک باب منزل مسکونى در فوالدشهر به متراژ 79 مترمربع موضوع شکایت ذبیح اله شفیعى فرزند رضا 
مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجراى ماده 115 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد در تاریخ 96/11/11 
ساعت 10:30 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه 102 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضر و از خود 
دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیح ه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله 
ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 973 ابراهیمى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهرستان فالورجان /10/490

نصف جهــان  حاال دیگــر انگارآلودگى هــواى اصفهان 
در فصل پاییز و زمســتان را بایــد جزء جدایــى ناپذیر

 میراث هــاى ناملموس این شــهر به حســاب آوریم! 
سال هاست فصل که مى چرخد و ســرما از راه مى رسد، 
وارونه شــدن هوا و ذرات معلق و نهایتًا تیره و تار شــدن 
آسمان از سیاهى، ترجیع بند تکرارى زندگى مردم اصفهان 
مى شود. اما بعضى روزها هست که کار از یک آلودگى ساده 
و معمولى که شاید با ماسک هاى نازك و ظریف هم رفع 
و رجوع شود مى گذرد و هوا حســابى از خجالى ریه مردم 

شهر در مى آید! 
با احتســاب دیــروز، نشــانگرهاى مرکــز پایش کیفى 
هوا  کــه وضعیــت کیفى هواى شــهر اصفهــان را در

 ایستگاه هاى مراقبت دائم مى ســنجند، براى پنجمین 
روز متوالى قرمز شــده بود تا خطر جدى تردد در این هوا 
را یادآورى نماید. از روز جمعه که میانگین شاخص کیفى 
هوا با نشســتن روى عدد 152 به قرمزى گرایید تا دیروز 
ظهر کــه این عدد به 188 رســید، روز بــه روز به میزان 
آالینده ها در آسمان اضافه مى شد. این تازه در حالى بود 
که روزهاى چهارشــنبه و پنجشــنبه هفته پیش هم هوا 
اگرچه به مرحله قرمز نرسید اما همچنان ناسالم بود تا به 
این ترتیب مشخص شود که اصفهانى ها براى نزدیک به 
یک هفته مشــغول نوش جان کردن انواع و اقسام ذرات 

آالینده بوده اند!
بد نیست بدانید بر اساس جدول شاخص کیفى هوا، اگر این 
عدد به 201 برسد، وضعیت از قرمز به بنفش که به معناى 
هواى «بسیار ناسالم» اســت تغییر یافته و آژیر بحران به 
صدا در مى آید. این یعنى تا ظهر دیروز تنها 18 واحد فاصله 
بین «هواى ناسالم براى عموم» تا  هواى «بسیار ناسالم» 

وجود داشت.

یک رکورد ناامید کننده
غروب روز یکشنبه، خبرگزارى تســنیم اعالم کرد که بر 

اساس گزارشــهاى مرکز کنترل و پایش محیط زیست 
کشور، شــاخصهاى ذرات معلق کمتر از 2,5 میکرون و 
آالینده هاى جوى در کالن شهرهاى اصفهان، قم، کرج، 
تهران، مشــهد، اهواز، همدان، بجنورد، اراك، ســنندج، 
قزوین و تبریز بیشــتر از حد انتظار وجود داشته است. این 
خبرگزارى نوشــت که از بین این شهرها، وضعیت هواى 
اصفهان از همه بدتر بوده و در نتیجه اصفهان آلوده ترین 

نقطه کشور نام گرفت.

آلوده ترین نقاط شهر را بشناسید
این که اصفهــان از طرف مرکز کنتــرل و پایش محیط 
زیست کشور به عنوان آلوده ترین نقطه کشور معرفى شد 
را یک طرف بگذارید و به این فکر کنید که آسمان یکى از 
مهم تریــن و پرترددتریــن میادین شــهر اصفهان هم 

آلوده ترین نقطه کشور است! اســتخراج عدد و رقم هاى
 ایستگاه هاى مراقبت دائم آالینده ها در هوا، مبین این مطلب 
است که شاخص کیفى هواى میدان دروازه دولت اصفهان 
ظهر دیروز با ثبت رکورد 194 و داشتن اختالف تنها 6 واحدى 
با هواى بسیار ناســالم و تبدیل وضعیت از قرمز به بنفش،

 آلوده ترین نقطه کشــور بوده اســت. بد نیست بدانید این 
شاخص ظهر دیروز در تهران روى عدد 132 ایستاده بود.  

کنســرت ارکســتر ملى اصفهان با خوانندگى ساالر 
عقیلى، روزهــاى 22 و 23 دى ماه در تــاالر کوثر اجرا

 مى شود.
رهبر ارکستر ملى اصفهان اظهارداشت: در این کنسرت، 
آثار فاخر ساالر عقیلى با همراهى ارکستر ملى اصفهان 

اجرا مى شود.
مرتضى شــفیعى افزود: آثار اجرایى این کنسرت را مى 
توان به دو دستۀ کلى ملى_وطنى و تیتراژ فیلم تقسیم 
کرد. وى ادامه داد: در دستۀ اول آهنگ هایى که براى 
ایران خوانده شــده، اجرا مى شــود و در بخش دوم نیز 
قطعاتى از سریال هاى نوســتالژیکى مثل پدر ساالر و 

... نواخته مى شود.
وى افزود: گروه ارکســتر ملى اصفهان یک گروه 50 
نفره است و خوشــبختانه تمامى اعضاى آن اصفهانى 
هستند. وى خاطرنشان کرد: عالقمندان براى شرکت 

در این کنســرت مى توانند با تهیۀ بلیت از سایت شرق 
کنسرت، روزهاى 22 و 23 دى ماه در دو سانس 18:00 
و 20:30 به ســالن کنســرت تاالر کوثر اصفهان واقع 
در ســه راه حکیم نظامى، مجموعۀ 22 بهمن مراجعه 

کنند.

مطابق آخرین آمار تجارت خارجى اســتان، تا 
پایان آذر امســال بیش از یک میلیارد و 171 
میلیون دالر کاال از اصفهان به مقصد 97 کشور 
جهان صادر شد و همچنین بیش از 297 میلیون 

دالرکاال وارد گمرك استان شده است
مدیر کل گمــرك اصفهان در خصوص میزان 
درآمد گمرك اصفهان تا آخر پاییزاظهارداشت: 
در راســتاى برنامه هاى اقتصــاد مقاومتى و با 
راه اندازى و استفاده از  سامانه پنجره فرا مرزى 
درآمد گمرك اســتان 35 درصد افزایش یافته 

است.
اسدا... احمدى ونهرى افزود: گمرکات استان 
اصفهان در 9 ماهه امسال، بالغ بر یک تریلیون 
و 367 میلیارد و 757 میلیون ریال درآمد کسب 

و به خزانه واریز کرده است.
وى با بیان اینکه تا پایان پاییز امسال از استان 
اصفهان 810  قلم کاال به وزن ســه میلیون و 
817  هزار تن به 97 کشــور جهان صادر شده 
است، اظهارداشت: ارزش این اقالم یک میلیارد 
و 171  میلیون و 668  هــزار دالر بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته، از لحاظ 
وزن 56 درصــد و از لحــاظ ارزش 28 درصد 

افزایش داشته است.
مدیر کل گمرك اصفهــان گفت: آهن آالت و 
فوالد به ارزش 288 میلیون دالر، محصوالت 
پتروشــیمى 284 میلیــون دالر و فرش 124 
میلیون دالر از عمده ترین کاالهاى صادراتى 

از استان اصفهان هستند.
وى همچنین اضافه کرد: عراق با 321 میلیون 
دالر و 27 درصد، امــارات متحده عربى با 188 
میلیــون دالر 16 درصد، افغانســتان با 177 
میلیون دالر و 15 درصد، پاکستان با 92 میلیون 
دالر و هشــت درصد و چین با 66 میلیون دالر 
و شــش درصد مهمترین کشــورهاى مقصد 

کاالهاى صادراتى استان اصفهان هستند
احمدى ونهرى در خصوص میزان واردات کاال 
به گمرکات استان تا پایان آذر ماه، گفت: تا پایان 
پاییز امسال 65 هزار و 817  تن کاال به ارزش 
297 میلیون و 2 هزار دالر وارد گمرك اصفهان 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از نظر وزن 11 درصد و از نظر ارزش 28 درصد 

افزایش یافته است.
وى ماشــین آالت مکانیکى را بــا 38 درصد، 
ماشین آالت برقى را با 19 درصد، اجزا و قطعات 
منصفله ماشین آالت را با 11 درصد، کاغذ و مقوا  
را با سه درصد و پنبه را با سه درصد از مهمترین 
کاالهاى وارداتى به گمــرك اصفهان اعالم 
کرد و یادآور شد: بیشــترین واردات به گمرك 
اصفهان بــه ترتیب از کشــورهاى چین با 23 
درصد، آلمان با 17 درصــد، کره جنوبى با 15 
درصد و ایتالیا با 15 درصد است.                                                                                                     

متهمان دستگیرشــده در اغتشاشــات روزهاى گذشته 
اصفهان، اعترافات مهمى در رابطه با نوع ارتباطات خود با 

شبکه هاى ضدانقالب کردند.
به گزارش فارس متهمان دستگیرشــده در اغتشاشــات 
روزهاى گذشته اصفهان اعترافات مهمى در رابطه با نوع 
ارتباطات خود با شبکه هاى ضدانقالب و خط گیرى ها از 

سلطنت طلبان و معاندان کردند.
یک منبع آگاه گفت: یکى از دستگیرشــدگان اغتشاشات 
روزهاى گذشــته در اعترافات خود از رابطه با رادیو فردا 

سخن گفته است.
وى در ادامه اظهارداشت: این متهم اعتراف کرده است که 
رادیو فردا سوژه هایى براى او ارسال کرده و وى نیز اقدام 

به تهیه و ارسال اخبار متناسب با این سوژه ها کرده است.

وى تاکید کرد: در تلفن هاى همراه بســیارى از متهمان، 
تصاویر و کلیپ هاى بســیارى از اغتشاشات و سران ضد 

انقالب و سلطت طلبان یافت شده است.
وى ادامه داد:تلفن هاى همراه اکثر متهمان از نوع برندهاى 

لوکس خارجى با قیمت هاى چند میلیونى بوده است.

اصفهان رکورد آلودگى هوا را شکست

چین در صدر کشورهاى دروازه دولت، آلوده ترین نقطه کشور؟
واردکننده کاال به اصفهان

22 و 23 دى ماه در تاالر کوثرصورت مى گیرد

همنوایى ساالر عقیلى با ارکستر ملى اصفهان
اعتراف متهمان دستگیرشده در اغتشاشات 

اصفهان به ارتباط با ضدانقالب
کلیپ ها و تصاویر معاندان در تلفن همراه دستگیرشدگان وجود داشت

گوشى هاى لوکس میلیونى از متهمان کشف شد


