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8 نشانه شگفت انگیز سمى شدن کبد 60 قصابى در اصفهان تعطیل شده استلیال حاتمى در آستانه کسب سومین سیمرغ جشنواره فیلم فجرکشف پرنده داراى سیستم ماهواره اى بدهى یک میلیون تومانى، با گلوله تسویه شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

5000 موبایل رجیسترنشده 
قطع شد

کام سهامداران فوالد مبارکه شیرین شد
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چه کسانى به پیرچشمى
 مبتال مى شوند؟

آل کثیر در راه اصفهان؟

ساالر عقیلى 
به اصفهان مى آید
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گفتیم تکذیب نکن 
آقاى آذرى!
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چند مــاه پیــش در مطلبى نوشــتیم که باشــگاه 
تراکتور سازى و سرمربى اخالق مدارش(!) تماس با 
چند بازیکن شاخص تیم هاى مختلف لیگ از جمله 
ذوب آهن را آغــاز کرده اند و چنــد بازیکن مختلف 
از جمله ســه ســتاره سبزپوشــان را براى حضور در 
این تیم و گذراندن  دوران ســربازى در این باشــگاه 
ترغیب مى کنند. این خبر چندى بعد بازتاب وســیعى 
یافت و ســعید آذرى ایــن موضــوع را تکذیب کرد
 و گفت که هیچ تماســى از سوى باشــگاه تراکتور 
بــا بازیکنان مــا گرفته نشــده و باشــگاه تبریزى 
و ســرمربى اش به قوانین اخالقى و حرفه اى پایبند 

هستند!
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با افزایش 100 درصدى سهام از تیر ماه تا کنون؛
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شرایط بسیار سختى
 در زندگى دارم

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد موارد ذیل:
مناقصه: 1- امور خدمات و فضاى سبز 2- امور تعمیر و نگهدارى تأسیسات

مزایده: اجاره محل تاکسى سرویس را برابر اسناد به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید.

مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال به حساب سیبا (0108683239002) به نام دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد فالورجان (مستقًال براى هر مورد) واریز و تا تاریخ 96/10/30 به امور ادارى دانشگاه مراجعه 

نمایند.
ضمناً دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مى باشد.

شماره تماس: 03137434081
www.iaufala.ac.ir آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

آگهى مناقصه و مزایده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجانروابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

شهردارى حنا در نظر دارد با استناد به موافقتنامه شماره 1511905 مورخ 96/08/22 اجراى عملیات 
پروژه زیر را از طریق برگزارى مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- خاکبردارى و خاك ریزى با (تونان) مطابق با شرایط مناقصه.

2- زیرسازى با مصالح زیر اساس و اساس و خاك تونان.
3- اجراى عملیات آسفالت به صورت مکانیزه مطابق با شرایط اسناد مناقصه.

4- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهى به مدت 7 روز کارى.
5- جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه شهردارى حنا مراجعه فرمایید. 

آگهى مناقصه نوبت دوم

صادق شهبازى- شهردار حناصادق شهبازى- شهردار حنا

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر حنا

محل پروژه: شهر حنامبلغ اعتبار پیش بینى شده: 17/410/000/000 ریالمدت اجراى پروژه: 6 ماه

محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک و تعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1396
دارایى هاى سرمایه اى سال 96

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات  مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، 
دو قطعه زمین از پالك هاى متعلق به خود واقع در تفکیکى دشتى واقع در شهرك صابریه- خیابان کارگر را با 
مشخصات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشــر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 

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

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

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

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

آگهى مزایده نوبت اول 
(شماره 4775 مورخه 96/10/18)

چاپ اول

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود

ترمیم موى
پـرنـدك

با طبیعى ترین خط رویش موبا طبیعى ترین خط رویش مو
طول موهاى پیوندى طول موهاى پیوندى 77 الى  الى 1010 سانتى متر در روز اول سانتى متر در روز اول

بدون نیاز به عمل جراحى و بسترى شدنبدون نیاز به عمل جراحى و بسترى شدن
مناسب ترین روش براى کسانى که بانک موى مناسب ندارندمناسب ترین روش براى کسانى که بانک موى مناسب ندارند

مشاوره رایگانمشاوره رایگان
ساعت کار:ساعت کار:

  99 صبح الى  صبح الى 55 عصر عصر

اصفهان- چهارباغ باال- روبروى کارخانه زمزم- مجتمع کاویان- طبقه دوم- واحد زمزم- مجتمع کاویان- طبقه دوم- واحد 203203
3626373936263739--36264330

با گذشت بیش از یک ماه از اجراى فاز نخست طرح رجیسترى 
گوشى هاى تلفن همراه، پنج هزار گوشى برند اپل که به دلیل عدم 

ثبت در شبکه، قاچاق تشخیص داده شده اند، قطع شد. در این 
مرحله اعالم شد که تمامى خریداران گوشى تلفن همراه این برند ...

رضا رویگرى:

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم:رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم:

باید بینباید بین
 مطالبات بحق مردم  مطالبات بحق مردم 

و حرکات وحشیانه و حرکات وحشیانه 
تفکیک قائل شدتفکیک قائل شد
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 در انتظار جدال 
«ماهى پرنده» 
و «رشید تیم ملى»   

اخالق مدارى تراکتورى ها را دیدید؟
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با گذشــت بیش از یک ماه از اجراى فاز نخســت طرح 
رجیسترى گوشــى هاى تلفن همراه، پنج هزار گوشى 
برند اپل که به دلیل عدم ثبت در شبکه، قاچاق تشخیص 
داده شده اند، قطع شد. در این مرحله اعالم شد که تمامى 
خریداران گوشــى تلفن همراه این برند یک ماه زمان 
خواهند داشت که نسبت به ثبت شناسه گوشى خود در 
شبکه مخابراتى کشــور اقدام کنند. به این تعداد گوشى 
پیامکى مبنى بر اینکه گوشى شــما قاچاق تلقى شده و 
باید نسبت به ثبت شناســه آن اقدام کنند، ارسال شد اما 
خریداران توجهى به این موضوع نکردند. به مرور سایر 
گوشى هایى که یک ماه از زمان خرید آنها گذشته اما ثبت 

در شبکه نشده اند نیز قطع مى شود.
طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کاال، فروشندگان 
کاالى قاچاق موظف به بازپســگیرى گوشى فروخته 
شده و اســترداد مبلغ خرید گوشــى به خریدار هستند. 
هنوز تصمیمى مبنى بر اینکه کدام گوشى ها در فاز سوم 
اجراى این طرح، مشمول رجیســترى شوند مشخص 
نشده و کمیته راهبرى فنى در این مورد تاکنون تصمیمى 

نگرفته است.
بارها به خریداران تأکید شــده  در زمان خرید نسبت به 
استعالم کد شناسه و ثبت IMEI و دریافت فاکتور خرید 

اقدام کنند.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: 
یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان ســراوان موفق 
شد یک بهله پرنده شــکارى که مجهز به سیستم ردیاب 
ماهواره اى بود را در مناطق حوزه این شهرستان شناسایى 

و کشف کند.
به گــزارش تابنــاك،   پورمالیى بیــان کرد: بر اســاس 
پیگیرى هاى صورت گرفته از سوى سازمان حفاظت محیط 
زیست کشــور در خصوص وجود یک بهله پرنده شکارى 
از گونه عقاب صحرایى که به سیســتم ردیاب ماهواره اى 
نیز مجهز شده و در حوزه استان سیســتان و بلوچستان و 
نزدیک شهرستان سراوان قابل مشاهده است، پیگیرى ها 

و مراقبت هاى شبانه روزى یگان حفاظت براى شناسایى و 
کشف پرنده مورد نظر شروع شد. وى اشاره کرد: با توجه به 
سیگنال هاى دریافتى و وسعت بسیار زیاد مناطق و همچنین 
وجود پســتى و بلندى هاى فراوان در مناطق کوهستانى و 
پس از سه شبانه روز گشــت و کنترل و دیده بانى، باالخره 
الشه پرنده عالمتگذارى شده توسط یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان سراوان کشــف و ضبط شد.  پورمالیى 
خاطر نشان کرد: پس از کشف الشه پرنده شکارى مجهز به 
سیستم ردیاب ماهواره اى، یگان حفاظت اقدام به جمع آورى 
بقایاى الشه و ارسال به ســازمان حفاظت محیط زیست 

کشور به منظور مطالعه و بررسى کرد.

5000 موبایل رجیسترنشده
قطع شد

کشف پرنده 
داراى سیستم ماهواره اى

روحانى به کنگره آیت ا... نرفت
  تابناك و رویداد24 | محمد هاشمى دیروز 
در نخستین کنگره بزرگداشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
که در سالن اجالس سـران برگزار شد، در جریان تشریح 
روند اجرایى مراسم گفت: قرار بر این بود حجت االسالم 
روحانى سـخنران این مراسم باشـد که بنا به دالیلى که 
نمى دانیم، دو سـه روز قبل از دفتر رئیـس جمهور اطالع 
دادند ایشان در کنگره حضور پیدا نمى کنند. فاطمه هاشمى 
فرزنـد آیت ا...هاشـمى هم در ایـن کنگره با بیـان اینکه 
معتقدیم ایشـان مظلوم بـود و مظلومیتـش ادامه خواهد 
داشـت، گفت: عدم حضور رئیس جمهور در این مراسـم 

دلیلى بر مظلومیت ایشان است.

انتقاد اصولگرایانه
   عصر ایران | روزنامـه اصولگراى «سیاسـت 
روز» نوشـت: فقط آیـت ا... شـاهرودى را نمى گوییم که 
البته به گفتـه رئیس دفتـرش با وجـود امتناع از سـفر به 
آلمان با اصرار اطرافیان براى درمان به این کشـور رفتند، 
از سـبک برخورد با بیمارى براى آیت  ا... انـوارى، آیت ا... 
مکارم شـیرازى وآیت ا... مهدوى کنى هم گالیـه داریم. 
بسـترى شـدن در بیمارسـتان هاى خصوصـى بـا اتاق 
خصوصى یا سـفر به خارج از کشـور بـراى درمان چیزى 

نیست که مردم از مسئوالنشان انتظار داشته باشند.

ب ه گردن دیگرى
   عصر ایران | سـید محمد غرضی نوشـت: در 
زمانى که مواهب قدرت، مدیریت ، پسـت و مقام فراوان 
اسـت همه ادعـاي توانمنـدي در اداره کشـور را دارند اما 
در زمانـی کـه سـوء مدیریـت ، فسـاد ، عدم شـفافیت و 
هزار مشـکل دیگر به علت گروه گرایـی و عدم مدیریت 
صحیح پیش مى آید همه مشکالت را به گردن دیگري

 می اندازند. 

شکایت لرستانى ها از آمریکا
 میزان| رئیس کل دادگسـترى اسـتان لرستان 
گفت: در جریان اغتشاشـات اخیر، تعـدادى از بانک هاى 
استان لرسـتان تخریب و خسـاراتى به آنها وارد شد. این 
خسارات به علت تحریک برخى اشخاص مقیم آمریکا که 
مورد حمایت دولت آمریکا هستند بوده است. جعفر بدرى 
افزود:  دبیر شـوراى هماهنگى بانک ها و مؤسسات مالى 
و اعتبارى استان لرستان درخواسـتى علیه دولت آمریکا 

تقدیم و  تقاضاى غرامت کرده است.

بشار اسد علیه ایران؟!
  تابناك | مقامـات رژیـم صهیونیسـتى مدعى 
هستند که «بشار اسد» در حال حاضر با استقرار امکانات 
ضدهوایى ایران در سوریه که پیشنهاد آن ظاهراً در دیدار 
اخیر سرلشکر باقرى رئیس سـتاد کل نیروهاى مسلح از 
سوریه مطرح شده، مخالفت کرده است. پیشنهاد سرلشکر 
باقرى ظاهراً بعد از آن مطرح شده است که روسیه با حضور 
دائمى نظامى ایران در بندر طرطوس که دومین بندر بزرگ 

سوریه است، مخالفت کرده است.

ماجراى دود سفید
صبـح دیـروز    باشگاه خبرنگاران جوان |
سه شنبه رؤیت نور عجیب در آسمان بعضى از شهرهاى 
اسـتان تهران باعث تعجب شـهروندان شـد. یـک مقام 
مسـئول در روابط عمومى نیروى هوافضاى سـپاه اظهار 
داشت: دود دیده شده صبح روز  سه شنبه در آسمان شهر 
تهران و برخى از شهرسـتان هاى اطراف ناشى از تمرین 
تاکتیکى پرنده هاى بال ثابت و سیار و همچنین پهپادهاى 

نیروى هوا فضاى سپاه بوده است.  

حسرت باهنر
  ایلنا | محمدرضا باهنر گفت: حسرتم این است 
حرف هایى که مى خواسـتیم [با آقاى هاشـمى] بگوییم، 
چرا بیشـتر نگفتیم، چرا بیشـتر نرفتیم و این مخصوص 
آقاى هاشمى هم نیست. شاید عجیب باشد بگویم من با 
شهید باهنر حتى یک عکس هم ندارم و از این مسائل آدم 

احساس حسرت دارد. 

خبرخوان

  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى |
حضرت آیت ا...خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (سه شنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم قم با 
تجلیل و تحسین حرکت عظیم، پر شور، به موقع و منسجم 
ملت در روزهاى اخیر، به تشریح ابعاد و الیه هاى مختلف 
توطئه دشمنان براى سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم 
پرداختند و با بیان سخنان مهمى خطاب به امریکایى ها، 
مسئوالن کشــور و مردم تأکید کردند: ایستادگى و نبرد 
«ملت با ضد ملت»، «ایران با ضد ایران» و «اسالم با ضد 
اسالم» همچون چهل سال گذشته ادامه خواهد داشت 
اما کینه ورزى دشــمن نباید موجب شــود مسئوالن از 
ضعف ها و مشــکالت مردم و به ویــژه طبقات ضعیف 

غافل شوند.
رهبــر انقالب اســالمى در ابتداى ســخنان خــود، با 
گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دى سال 1356، مردم 
قم را شجاع، سرشار از انگیزه و امید و در صراط مستقیم 
انقالب دانستند و گفتند: مردم قم امسال همانند سالهاى 
گذشته در راهپیمایى نهم دى شرکت کردند اما هنگامى 
که قضایاى اخیر بوجود آمد، چهــار روز بعد یعنى در روز 

سیزدهم دى، آن حرکت عظیم را آفریدند.
حضرت آیت ا...  خامنه اى با تأکید بر اینکه حرف ملت ایران 
بویژه جوانان در چهل سال گذشته، «ایستادگى در مقابل 
زورگویى و زیربار قدرت ها نرفتن» بوده است، افزودند: 
ملت ایران همچنان با همان منطق، اهداف واالى خود را 
دنبال مى کند اما با انگیزه تر و پرتجربه تر از گذشته شده 
است و جوانان انقالبى کشور نیز پرتعدادتر از اول انقالبند.

ایشان قضایاى روزهاى اخیر را شــواهد روشنى از این 
روحیه ملت ایران دانستند و گفتند: ملت ایران از روز نهم 
دى که این آتش بازى ها و شیطنت کارى ها آغاز شد، در 
نقاط مختلف کشور، حرکت خود را آغاز کردند اما هنگامى 
که دیدند مزدوران دشمن دست بردار نیستند، پى در پى و 

در روزهاى متوالى، راهپیمایى ها تکرار شد.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: این راهپیمایى ها 
حوادث معمولى نیســت و این حرکت عظیم، منسجم و 
مردمى در مقابل توطئه دشمن و با چنین نظم، بصیرت، 

شور و انگیزه در دنیا بى نظیر است.
حضرت آیت ا... خامنه اى در توصیف حرکت مستمر ملت، 
گفتند: این نبرد «ملت با ضــد ملت»، نبرد «ایران با ضد 
ایران» و نبرد «اسالم با ضد اسالم» است که از این پس 

نیز ادامه خواهد داشت.
ایشان خاطرنشان کردند: البته این مبارزه و ایستادگى و 
مقاومت موجب نشده است که ملت از دیگر ابعاد زندگى 
از جمله پیشــرفت هاى علمى و تأمین امنیت و آرامش 

غافل شود.
حضرت آیــت ا... خامنه اى، ریشــه تمام دشــمنى ها و 
توطئه ها بر ضد ملت ایران را «انقالب اسالمى» دانستند 
و تأکید کردند: تمام حرکات ناکام دشــمن در این چهل 
سال، در واقع پاتک به انقالب است، زیرا انقالب حضور 

سیاسى دشمن را ریشه کن کرد.
ایشان گفتند: این بار هم ملت ایران با ایستادگى همچون 
سدى محکم و ملى با قدرت تمام به امریکا و انگلیس و 
لندن نشینان گفت که نتوانستید و بعد از این هم نخواهید 

توانست.
رهبــر انقالب اســالمى بــه میلیاردهــا دالر هزینه و
 سال ها شبکه سازى و مزدورپرورى بدخواهان ملت ایران 
براى ایجاد مشکل از درون کشور اشاره کردند و افزودند: 
مسئوالن فعلى امریکا که ساده لوحى آنها در امور سیاسى 
آشکار اســت، این بار خود را لو دادند و به شبکه سازى و 
مزدورپرورى اذعان و هزینه هاى ایــن طراحى را نیز با 
سرکیسه کردن دولت هاى وابســته خلیج فارس تأمین 
کردند تا شاید بتوانند زباله هاى فرارى از ایران را بازیافت 

و دوباره وارد میدان کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به اقدام دشمنان در 
سال هاى اخیر در راه اندازى هزاران شبکه مجازى و ده ها 
کانال تلویزیونى، ایجاد جوخه هاى ترور و انفجار و اعزام 
آنها به داخل مرزها، و بمباران گسترده ملت با دروغ، تهمت 
و شایعه خاطرنشان کردند: همه این تالش ها انجام شد تا 
شاید بتوانند افکار این ملت به ویژه جوانان را تغییر دهند اما 
نتیجه اش، شهید حججى عزیز و دیگر شهدا بودند که در 

دفاع از انقالب سینه سپر کردند.
ایشان افزودند: دشمنان حتى براى نفوذ در برخى ارکان، 
افرادى را تطمیع کردند و خود نیز مســتقیم وارد میدان 
شدند که دخالت هاى مسئوالن امریکایى را در این چند 

روز اخیر همه دیدند، اما باز هم نتوانستند و ناکام ماندند.
رهبر انقالب اســالمى، صمیمانه از ملت ایران قدردانى 

کردند و گفتند: نه یک بار بلکه هزاران بار از این ملت تشکر 
مى کنم؛ ملت ایران حقیقتاً ملتى رشید، با بصیرت، وفادار، 
با همت، زمان شناس و لحظه شناس است و مى داند که 

لحظه  حرکت، چه زمانى است.
حضرت  آیــت ا... خامنه اى تأکید کردند: دشــمنان این 
پیام ها را مى گیرنــد، اگرچه در تبلیغــات به روى خود 
نمى آورند و صدها اخالل گر را هــزاران نفر، و حرکات 
میلیونى مردم را گروه اندك جلوه مى دهند اما صاحبان 

سیاست متوجه این حرکت و پیام هاى آن مى شوند.
ایشان افزودند: ملت ایران با این حرکت عظیم کار خود 
را کرد و در دل سیاســتگذاران دشمن رعب ایجاد کرد و 

بصیرت و انگیزه خود را به اوج رساند.
رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به تحلیل هاى مختلفى 
که در روزهاى گذشته از طرف اشــخاص و جناح ها در 
روزنامه ها و شبکه هاى اینترنتى بیان شده گفتند: همه 
این تحلیل ها یک نقطه مشــترك صحیح داشت و آن 
اینکه باید بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات 
وحشــیانه و تخریب گرانه یک گروه تفکیک قائل شد و 

مطالبات و خواسته هاى مردم را پیگیرى کرد.
حضرت  آیت ا... خامنــه اى خاطرنشــان کردند: اینکه 
عده اى از حقى محروم بمانند و در جایى جمع شــوند و 
اعتراض کنند، یک مطلب است اما اینکه عده اى از این 
تجمع سوءاستفاده کنند و به قرآن و اسالم دشنام دهند 
و به پرچم ایران اهانت کنند و مســجد آتش بزنند، یک 

مطلب دیگر است.
ایشــان افزودند: اعتراض ها یا درخواست هاى مردمى 
همواره بوده و اکنون نیز هست؛ در همین یکسال اخیر، 
برخى از مردم در بعضى شهرها یا در مقابل مجلس به دلیل 
مشکالت صندوق ها یا برخى مؤسسات مالى، اجتماعاتى 
داشتند که هیچ کس هم با آنها معارضه و مخالفتى ندارد و 
باید این حرفها گوش داده و رسیدگى شوند و در حد وسع 

و توان پاسخ داده شود.
حضرت  آیت ا... خامنه اى سپس در تبیین ابعاد قضایاى 
اخیر گفتند: قرائن و شواهد اطالعاتى نشان مى دهد که 
این قضایا سازماندهى شده بوده و در شکل گیرى آن، یک 

مثلث فعال بوده است.
ایشــان افزودنــد: یــک رأس ایــن مثلــث، امریکا و
 صهیونیســت ها بودند که طراحى را انجام دادند و چند 
ماه برروى این طراحى کار کردند و بنــاى آنها این بود 
که حرکت ها از شهرهاى کوچک شروع شود تا به مرکز 

برسد.
رهبر انقالب اسالمى گفتند: رأس دوم این مثلث، یکى از 
دولت هاى پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه 
را تأمین کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط به 
سازمان آدمکش منافقین هســتند و از ماه ها قبل آماده 

بودند.
حضرت  آیــت ا... خامنه اى با اشــاره بــه فراخوان ها، 
خاطرنشــان کردند: در این فراخوان ها، شــعار «نه به 
گرانى» مطرح شده بود که شعارى جذاب بود تا عده اى را 

بدنبال خود وارد صحنه کنند.
در ابتداى کار هم عده اى با این شعار همراه شدند اما مردم 

به محض آنکه دیدند، هدف و شــعارها تغییر کرد، صف 
خود را جدا کردند.

ایشان در همین خصوص افزودند: همان افرادى که روز 
پنج شنبه و جمعه در اجتماع «نه به گرانى» شرکت کرده 
بودند، بعد از جدا کردن صف خود، در اجتماع عظیم نهم 

دى به میدان آمدند و برضد امریکا و منافق شعار دادند.
رهبر انقالب اســالمى در ادامه تبیین قضایاى اخیر به 
برخى حرفها در رسانه هاى دشمنان اشاره کردند و گفتند: 
براى ســازماندهى و عملیات دو قرار گاه فرماندهى در 
همسایگى ایران تشکیل شده بود، یکى از این قرارگاهها 
براى هدایت عملیات در فضاى مجــازى بود و قرارگاه 
دوم براى مدیریت اغتشاش ها که هر دو قرارگاه بوسیله

امریکایى ها و صهیونیست ها فرماندهى مى شد و پیروزى 
خود را نیز قطعى مى دانستند.

حضرت آیت ا... خامنه اى با سپاسگزارى به درگاه خداوند 
متعال که دشمنان ملت ایران را از نادان ها قرار داده است، 
تأکید کردند: برغم مقابله پى در پى مردم، دشمنان هنوز 
ملت ایران را نشناخته اند و معناى این سد محکِم ایمان و 

شجاعت ملى را نفهمیده اند.
ایشان، بیهوده گویى هاى اخیر مســئوالن امریکایى را 
ناشى از عصبانیت شدید و شکست اخیر دانستند و گفتند: 
مى گویند حکومت ایران از مردم خود مى ترســد! خیر. 
حکومت ایران متولد این مردم اســت و نظام اســالمى 
چهل سال است که به پشتوانه همین مردم در مقابل شما 

ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: مى گویند حکومت ایران 
از قدرت امریکا هراس دارد؛ در پاسخ مى گوییم اگر ما از 
شما هراس داشتیم، چگونه در دهه پنجاه شما را از ایران 
بیرون ریختیــم و در دهه نود نیز شــما را از کل منطقه 

بیرون راندیم.
ایشان به یکى دیگر از گزافه گویى هاى مقامات امریکایى 
مبنى بر نگرانى از نحوه رفتار با معترضان اشاره کردند و 
افزودند: شما خجالت نمى کشــید؟ در یک سال گذشته 
هشتصد نفر از مردم امریکا به دست پلیس کشته شده اند. 
در قضیه قیام وال استریت هر کارى که توانستید بر ضد 
مردم کردید و با هر احتمال و تهمتى، مردم را کشتید؛ آن 

وقت براى مردم ایران اظهار نگرانى مى کنید؟
حضرت  آیت ا... خامنه اى همچنین با اشاره به ابراز نگرانى 
مسئوالن انگلیس خبیث گفتند: اخیراً در موضوع حمله به 
مسلمانان انگلیس و دفاع مسلمانان از خود، یک قاضى 
انگلیسى، احکام بسیار سنگینى داد؛ حاال مسئوالن چنین 

کشورى، دلسوز معترضان شده اند؟
رهبر انقــالب اســالمى، «براندازى نظــام جمهورى 
اسالمى» را هدف مشــخص امریکایى ها خواندند و با 
اشــاره به تالش دولت قبلى امریکا در پنهان کردن این 
هدف در موضع گیرى ها و نیــز نامه هایى که براى رهبر 
انقالب مى فرســتاد، گفتند: البته رفتار آنها همان رفتار 
براندازى بود که دولت فعلى، صریح و بدون مالحظه آن 

را اعالم مى کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، تالش براى گرفتن ابزارهاى 
اقتدار ملى ایرانیان را روش اصلى و وســیله امریکایى ها 

براى تحقق «براندازى» برشمردند و افزودند: «عواطف 
مردم و افکار عمومِى هم جهِت بــا حکومت» و «ایمان 
و انگیــزه جوانان» از جمله ابزارهــاى اصلى اقتدار ملى 
است و به همین علت دشــمنان درصدد تضعیف و سلب 

آنها هستند.
«قدرت دفاع موشکى» و «حضور مقتدرانه در منطقه» 
از دیگر ابزارهاى اقتدار ملى ایرانیان بود که رهبر انقالب 
یادآور شدند و افزودند: امریکا جرأت نمى کند اسم مذاکره 
با ما را بیاورد اما یک کشور اروپایى مى گوید مى خواهیم با 
ایران درباره حضور منطقه اى آن مذاکره کنیم در حالى که 

باید از او پرسید شما چرا در منطقه حضور دارید؟
رهبر انقالب سپس سه نکته اساسى را خطاب به هیأت 
حاکمه امریکا مورد تأکید قرار دادند: اول: ســِر شــما در 
حوادث اخیر به ســنگ خورد و اگر در آینده تکرار کنید 
باز هم ناکام خواهید مانــد. دوم: در این چند روز به ایران 
خسارت زدید، این کار بى تقاص نخواهد ماند و سوم: این 
کسى که به گفته خود امریکایى ها تعادل روحى- روانى 
ندارد، بداند که این دیوانه بازى هاى نمایشــى، بى جواب 

نخواهد ماند.
حضرت  آیت ا... خامنه اى با اشــاره به ایستادگى نظام در 
مقابل زورگویان و دفاع از منافع ملت و کشــور افزودند: 
کسانى که در خارج یا متأسفانه در داخل دوست دارند با 
امریکایى ها پیوند بخورند و نشست و برخاست کنند، این 
حرف ها را بشنوند و بدانند که نظام جمهورى اسالمى به 

فضل الهى همه مشکالت را برطرف خواهد کرد.
بخش دیگرى از سخنان رهبر انقالب خطاب به مسئوالن 
کشور و عناصر و فعاالن سیاســى بود. ایشان خود را هم 
مخاطب این سخنان دانســتند و در نکته اى بسیار مهم 
گفتند: دست داشتن دشمن در مسائل اخیر، تحلیل نیست 
بلکه بر مبناى اطالعات و خبر بیان شد اما این نباید موجب 

شود که از ضعف ها و مشکالت خودمان غافل شویم.
رهبر انقالب تأکید کردند: دشمنان مانند مگس روى زخم 
ناشى از مشکالت و ضعف ها مى نشــینند، بنابراین باید 
زخم را خوب کنید و نگذارید بوجود آید چرا که اگر مشکل 
داخلى نداشــته باشیم، تبلیغات و فضاســازى بیگانه اثر

 نمى گذارد و امریکایى ها هم نمــى توانند هیچ غلطى 
بکنند.

حضرت  آیت ا... خامنه اى، «دفاع از حقوق مردم و تالش 
براى حل مشــکالت آنها» را وظیفه همه مســئوالن 
برشــمردند و افزودند: قشــرهایى از مردم به خصوص 
«طبقات ضعیف» تحت فشار هستند و باید همه همت 

مسئوالن صرف حل مشکالت موجود شود.
«شناخت مشکالت جامعه، تمرکز بر حل مسائل اساسى و 
تقسیم کار براى رفع آنها» توصیه مهم دیگر رهبر انقالب 

به مسئوالن سه قوه بود.
ایشان با اشاره به تشکیل چندین جلســه با مسئوالن و 
مدیران اصلى کشور درباره آسیب هاى اجتماعى و اقدام 
برخى مسئوالن در کاهش بعضى از این آسیب ها افزودند: 
همه بدانند که مشکِل حل نشدنى و گره  بازنشدنى در کشور 
نداریم اما باید در این زمینه آماده تر، پا به رکاب تر، بیشتر و 

دقیق تر، کار و تالش کنیم.

«وحدت و همدلى» دیگر توصیــه مؤکد رهبر انقالب به 
مسئوالن بود.

ایشان افزودند: در این شرایط که دشــمِن لجوج تهدید 
مى کند و درصدد ایجاد مشــکالت اســت، مسئوالن و 
مجموعه هاى سیاسى باید «هم افزایى» کنند و از تحلیل 

و تضعیف یکدیگر خوددارى کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با یادآورى صدمات و خساراتى 
که در ســال 88 به علت بى قانونى برخى عناصر، متوجه 
مردم و ایران شد، افزودند: تسلیم در مقابل قانون همچون 
همیشــه توصیه، تأکید و طلب بنده از همه مسئوالن و 

دستگاهها است.
رهبر انقالب، «تذکر و انتقاد منصفانــه» را الزم و مفید 
دانستند و در عین حال افزودند: نباید انتقاد و تذکر را با یک 
کالغ چهل کالغ کردن، مبالغه و تعمیم غیرمنطقى، به ابزار 

شایعه و سیاه نمایى تبدیل کرد.
ایشان افزودند: نباید وجود تعداد اندکى مدیر یا قاضى فاسد 
را به هزاران مدیر اجرایى یا قاضى شریف تعمیم داد و دل 
جوانان عزیز میهن را خالى کرد، همچنان که نباید یکى 
دو نماینده را که در میان حدود 300 نماینده، جور دیگرى 

مشى مى کنند، به همه نمایندگان تعمیم داد.
رهبر انقالب، «تمرکز مســئوالن کشــور» بخصوص 
مسئوالن اجرایى را بر مسائل کلیدى بویژه اشتغال و تولید و 
حل مشکل واردات ضرورى خواندند و افزودند: این مسائل 

را بارها به مسئوالن اجرایى تذکر داده ایم.
ایشــان در همین زمینه افزودند: برخى گله مى کنند که 
رهبرى چرا تذکر نمى دهد اما بنده با گزارش هاى مردمى و 
دیگر گزارش ها از مسائل اساسى و مشکالت مردم با خبرم 
و مدام تذکر مى دهم؛ به گونه اى که این تذاکرات علنى، 
یک دهم هشدارها و اوقات تلخى هاى ما با مسئوالن در 

جلسات غیرعمومى هم نیست.
حضرت  آیت ا... خامنــه اى بار دیگر با تأکیــد بر اهتمام 
مسئوالن براشتغال و رونق تولید داخلى خاطرنشان کردند: 
بیکارى ریشه اصلى بسیارى از مفاسد است و باید با رونق 
تولید، آن را حل کرد البته پول پاشیدن بى حساب و کتاب 
مشکل را حل نمى کند و خوشبختانه مسئوالن دولتى در 

این زمینه ها مشغول کار هستند.
رهبر انقالب در بخش دیگرى از سخنانشــان با تشکر 
از مسئوالن امنیتى، انتظامى و ســپاه و بسیج افزودند: در 
مســئله اخیر باید میان جوان و نوجوانــى که تحت تأثیر 
هیجان فضاى مجازى حرفى زده و کارى کرده با کسانى 
که جزو پادوهاى امریکا و ضد انقالب هستند فرق گذاشت.
رهبر انقالب افزودند: با کســانى که هیجانى وارد ماجرا 
شده اند چه دانشــجو، چه غیر دانشــجو باید صحبت و 
روشنگرى کرد اما کســى که پادوى منافقین است و آدم 

مى کشد حسابش جداست.
بخش پایانى ســخنان رهبر انقالب مستقیمًا خطاب به 

مردم بود.
ایشان حضور تعیین کننده، بى منت و با بصیرت ملت عزیز 
را در هنگامه هاى نیاز کشور موجب جلب رضایت پروردگار 
کریم خواندند و افزودند: در همه چهل سال اخیر هر جا الزم 
بوده در انتخابات، راهپیمایى ها و هر صحنه الزم دیگر، 

مردم سینه خود را سپر کرده اند و به ایران آبرو داده اند.
رهبر انقالب با اشــاره به شــایعه پراکنى به عنوان یکى 
از ابزارهاى مهم دشــمنان به مردم توصیــه کردند: هر 
موضوعى را مادام که ســند درســت و مطلب منطقى و 
معقول ندیده اید، باور نکنید و شــایعات دشــمن و دیگر 

حرف هاى بى مبنا را منتشر و پراکنده نکنید.
حضرت  آیت ا... خامنه اى افزودند: مردم بدانند مسئوالن 
کشور نخوابیده اند و به قدر وسعشان در حال کار و تالشند؛ 

البته جاهایى قصور و تقصیر هم هست.
ایشان با اشاره به روند جارى حل برخى مشکالت گفتند: 
حل بعضى مســائل دیگر زمان بر اســت، ضمن اینکه 
تقریباً همه مســئوالن مســتقیم یا غیرمستقیم انتخاب 
خود مردم هســتند کــه باید با ابتــکار، بــه روز بودن و 
آمادگى هاى جسمى و عصبى، فعالیت براى حل مشکالت 

را افزون تر کنند.
حضرت  آیت ا... خامنه اى در همین زمینه انتخاب مسئوالن 
با رأى مردم افزودند: مردمساالرى دینى را صادقانه و واقعًا 
قبول دارم؛ به همین علت به هرکسى که مردم رأى بدهند، 
کمک مى کنم همچنان که درباره همه دولت ها از جمله 

این دولت، این کار را کرده ام و ادامه خواهم داد.
رهبر انقالب اسالمى در پایان سخنانشان تأکید کردند: به 
آینده بسیار روشن کشور امیدوار هستم و مى دانم خداوند 
اراده کرده این ملت را به عالى ترین درجات برساند که به 

فضل الهى چنین خواهد شد.

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم:

باید بین مطالبات بحق مردم و حرکات وحشیانه تفکیک قائل شد
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لیال حاتمى در آستانه 
کسب سومین سیمرغ 
جشنواره فیلم فجر

رضا رویگرى: شرایط بسیار سختى در زندگى دارم

لیال حاتمى، بازیگر ســینماى ایران تاکنون ده بار 
براى بازى در نقش هاى مختلف در جشــنواره 

فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر زن شده و توانسته دو بار براى آثارى 

همچون رگ خواب و بى پولى این جایزه 
را به خانه ببرد.

بدون شک همواره یکى از جذاب ترین 
بخش هاى هر جشــنواره اى را باید 
در بخش بهترین بازیگر مرد و زن 
دانست و جشنواره فیلم فجر نیز 
از این قاعده مســتثنى نیست. 
جشنواره فیلم فجر امسال نیز 
همچون ســال هاى گذشته 
با هیجان و اخبار فراوانى در 
خصوص بهتریــن بازیگر 

زن همراه است.
لیال حاتمى بازیگر ســینماى ایران 

تاکنون ده بار براى بــازى در نقش هاى 
مختلف در جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شده 
و توانسته دو بار براى آثارى همچون 
«رگ خواب» و «بى پولى» این جایزه 

را به خانه ببرد.
اولین حضور لیال حاتمى در ســینما در نقش 
کودکى کمال الملک در فیلم «کمال الملک» 
به کارگردانى پدرش على حاتمى بود. در سال 
1370 در فیلم «دلشدگان» که آن هم ساخته 

پدرش على حاتمى بود ایفاى نقش کرد.
پس از آن در 1375 در  فیلم «لیال» از داریوش 
مهرجویى نقش یک زن نازا را ایفا کرد و براى 
آن دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر را گرفت. 

وى براى فیلم هاى «بى پولى» و «رگ خواب» 
تاکنون دو بار سیمرغ بلورین جشنواره را دریافت 

کرده است. 
حاتمى امسال پرکارتر از سایر رقبا بوده و در دو 
فیلم صاحب شانس «خوك» به کارگردانى مانى 
حقیقى و «بمب» ساخته پیمان معادى  به ایفاى 
نقش پرداخته است اما پیش از شروع جشنواره با 
انصراف مانى حقیقى حاتمى تنها یک فیلم براى 

جشنواره خواهد داشت.

منیژه حکمت امسال در سکوت خبرى  فیلم «جاده 
قدیم» را جلوى دوربین بــرد و با نظر اعضاى هیئت 
انتخاب جشــنواره فیلم فجر، جدیدترین ساخته اش 
به جشــنواره راه یافت. این کارگردان و تهیه کننده 
مى گوید همچون ساخته هاى قبلى اش، «جاده قدیم» 
هم به معضــالت بزرگ زنان در جامعــه مى پردازد. 
او همچنین معتقد است که امســال فیلمسازانى که 
معموًال مورد تأیید جشنواره فیلم فجر هستند در بخش 

مسابقه حضور دارند.
منیژه حکمت که پیش تر دو فیلــم «زندان زنان» و 
«سه زن» را در مقام کارگردان جلوى دوربین برده، 
در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم «جاده قدیم» هم 
فضایى زنانه دارد یا خیر به ایســنا گفت: بله این فیلم 
هم فضاى زنانه دارد. یکى دیگر از معضالت بزرگى 

که جامعه ما و البتــه جامعه جهانــى باید تکلیفش 
را با آن روشــن کنــد، در این فیلم مطــرح کرده ام. 
در حقیقت یکى از مشکالت عدیده اى که خانم ها به 
خصوص در ایران دارند و با آن درگیر هستند، در این 

فیلم بازگو مى شود.

منیژه حکمت دربــاره پیش بینــى اش از اتفاقى که 
در جشــنواره سى و ششــم براى فیلمش رخ خواهد 
داد نظــر جالبــى دارد و مى گوید: من همــه چیز را 
رصد مى کنم؛ امســال فیلمســازانى کــه معموًال 
مورد تأیید جشــنواره هســتند، در این رقابت حضور 
دارند اما من هم نمى خواهم نقش ســیاهى لشــکر 
جشنواره فیلم فجر را بازى کنم و به موفقیت فیلم ام 
امیــدوارم و امیــد دارم داورى ها بر اســاس عدالت 
و بر مبناى شــاخصه هاى ســینمایى و منافع ملى

 باشد.
در «جاده قدیم» که تهیــه کنندگى و کارگردانى آن 
را منیژه حکمت بر عهده دارند، مهتاب کرامتى، آتیال 
پســیانى و فرهاد اصالنى نقش هاى اصلى را بازى 

مى کنند.

پیش فــروش نســخه اینترنتــى فیلم ســینمایى 
(محمدرســول ا...(ص)» در حال حاضر آغاز شده و 
کلمه عبور ویژه دانلود صبح امروز چهارشنبه 20 دى 

ماه در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
این فیلم با کیفیت هاى مختلــف از جمله بلورى نیز 
قابل دسترس براى مخاطبان است و عالقه مندان از 
این لینک مى توانند ثبت نام کنند. قیمت DVD این 
 DVD فیلم ده هزار تومان یعنى دو برابر قیمت
سایر فیلم ها عرضه مى شــود. به همین دلیل 
فروش اینترنتى این فیلم نسبت به سایر فیلم ها 
قیمت باالتــرى دارد و به قیمت هشــت هزار 

تومان عرضه مى شــود. به نظر مى رسد این افزایش 
قیمت به دلیل طوالنى تر بودن زمان این فیلم نسبت 

به سایر آثار توزیع شده، باشد.

فیلم «محمد رســول ا...(ص)» که در کشــورهاى 
مختلــف از جملــه ترکیــه، آذربایجــان، عــراق، 
روســیه و... به نمایش درآمد و با اقبال مواجه شــد، 
توســط مؤسســه نورتابان تولید شــده و براى این 
فیلم که 178 دقیقه آماده شــده پشــت صحنه نیز 

تدارك دیده شده است.
فیلم ســینمایى «محمد رســول ا...(ص)» داستان 
کودکى پیامبر اسالم(ص) است اما قصه از روزهاى 
آخر شعب ابوطالب آغاز مى شــود و به قبل از تولد تا 

مقطع 12 سالگى پیامبر اکرم (ص) توجه دارد.

اختتامیه هشتمین جشنواره مردمى فیلم عمار، همراه با پاسداشت  
امرا... احمدجو، کارگردان آثار ماندگارى مثل «روزى روزگارى»، 
«تفنگ سرپر» و... بود. این موضوع باعث شــد تا طى چند روز 
گذشته، رسانه ها دوباره بعد از سال ها سراغ سریال به یادماندنى 
«روزى روزگارى» برونــد و هربار به همین بهانــه گفتگویى با 
عوامل آن انجام دهند. این بار خبرگزارى ایسنا گفتگویى با محمود 
پاك نیت که در این مجموعه در نقش حسام بیگ نقش بازى کرده 
انجام داده است که بخش هایى از اظهارات پاك نیت را درباره این 

سریال در ادامه مى خوانید:
■ساخت «روزى روزگارى» شش ماه طول کشید. من چهار ماه 
در میمه بودم چون از یکجایى به بعد دیگر شخصیت حسام بیگ 
نیست. ما چهار ماه کار کردیم. بعد البه الیش آن قسمت  بازرگان 
که قسمت اول است. ورود بازرگان به گروهى که دارد پارچه مى برد 
و بعد به آنها شبیخون مى زند، البه الى کار من آن را گرفتند و بعد 

هم کار من تمام شد و رفتم و قسمت روستا را گرفتند.
■شــاید یکى از دالیلى که ما دیگر از این جــور آثار نمى بینیم، 
سختى هایش است. یعنى واقعًا این تیم را شش ماه توى روستا یا 
بیابان بردن النگ شات هاى عجیب و غریب کاروان با این همه آدم 
و سیاهى لشکر. اصًال چهارپایى که شاید خیلى قابل کنترل نباشد. 
واقعًا مدیریت این فضا در این تصاویر باز خیلى سخت است. حتمًا 

آقاى احمدجو در این مسائل توانا بودند.
■ بازیگرها به جز یک تعداد از ســیاهى لشکرهایى که از تهران 
آمده بودند، همه روســتایى بودند. آن هفت تا بــرادران، هفت تا 
آموزش دهنده  ســوارکارى بودند.اینها جزو هفت برادران بودند. 
خب آنها بازیگر نبودند. تعلیم دهنده  ســوارکارى بودند ولى آقاى 
احمدجــو از اینها بازى گرفت و خوب هم بــازى کردند. دیالوگ 
نداشــتند ولى بازى کردن در ســکوت خیلى ســخت تر است تا 
با دیالوگ ولى آقــاى احمدجو از اینها بــازى گرفت و خیلى هم

 خوب بود.
■تمام آدم هایى که با من بودند یعنى در دار و دســته حسام بیگ 
از خود میمه اصفهان بودند. 90 درصدشان از بچه هاى خود میمه 
بودند. خب هماهنگ کردن اینها خیلى سخت بود. واقعاً سخت بود. 
فقط آقاى احمدجو مى توانست این کار را انجام بدهد. چرا؟ چون 
خودش از دل این مردم بیرون آمده بود. توى این آدم ها بود. خودش 
میمه اى بود. وقتى که ما یک چیزى را براى صحنه نیاز داشــتیم 

مثًال یک خورجین مى خواســتیم یا چیزى مى خواستیم به مدیر 
تولید نمى گفت که برود خورجین را از اصفهان بیاورد. مى گفت آقا، 
ما یک خورجین مى خواهیم. یک دفعه بیست  تا خورجین مى آمد 
از خود اهالى. اگر مى خواستند بروند این خورجین را از اصفهان یا 
از یکجاى دیگر تهیه بکنند، خیلى زحمت داشت. یعنى کار یک 
روز عقب مى افتاد، تا بروند یک خورجین پیدا بکنند ولى وقتى او 
مى گفت، بیست تا خورجین مى آمد، نوع هاى مختلف. بعد تازه او از 

بین آنها انتخاب مى کرد.
■ تکه کالم هاى حسام بیگ تمامًا مشخص شده بود. یعنى همه 
نوشته شــده بود، منتها فرض کن آن «التماس نکن» در کل کار 
چهار پنج  بار بود. یکجاهاى خاصى بود. بعــد من خودم به آقاى 
احمدجو پیشنهاد دادم که این چون تکیه کالم این آدم است، این 
را در جاهاى مختلف اســتفاده بکنیم. گفت لوث مى شود. خراب 
مى شود. نمى خواهیم زیاد باشد. گفتم من استفاده مى کنم. اگر یک 
وقت شما احســاس کردى که زیاد است، همان جا قطعش بکنید. 
گفت باشد. ما دیگر مى گفتیم. خودمان هم حواسمان بود که زیاد 

از حد نشود که تماشاگر از این مسئله بدش بیاید.
■ اصًال بداهه  نداشــتیم. یعنى آقاى احمدجو اجازه نمى داد که 
شما یک جمله اضافه بکنید ولى ما از نظر لهجه داشتیم. مثًال من 
چهار تا لهجه را قاطى کرده بودم. یکى میمه اصفهان است. توى 
میمه اى ها بودیم. مشخص اســت. کازرونى بود. چون من خودم 
متولد کازرون هستم. شــیرازى بود. لرى اطراف فارس بود. مثًال 
کاکا سگ و فالن و اینها مال لرى هاست. یا «قاچانک» مال میمه 
است. قاچانک یعنى پدرســوخته. مرتیکه  قاچانک یعنى مرتیکه  
پدرســوخته. وقتى مى گفتیم قاچانک، ممکن بود تماشاگر اول 
نفهمد ولى بعد که مرتیکه اش را مى گفتیم، مشخص بود که این 
دارد به این آدم فحش مى دهد. مرتیکه  قاچانک. آقاى احمدجو آمد 
گفت چون این آدم راهزن است من نمى خواهم به یک شهر خاصى 
وصل باشد و بعد مشکل ساز بشود. بیا یک کارى بکن که این معلوم 
نشود مال کجاست. ما نشستیم با آقاى فیلى فکر کردیم. به این 
نتیجه رسیدیم که بیاییم این را با لهجه هاى مختلف قاطى کنیم که 
هیچکس نیاید بگوید این شیرازى حرف زد یا این اصفهانى حرف 

زد یا این میمه اى بود.
■ من یادم هســت که خودآقاى احمدجو  به آقاى شکیبایى یاد 
مى داد چطورى خــار بکند. خب اگر این یــک کارگردان عادى 

بود و نســبت به این فضایى که دارد کار مى کند شناخت نداشت، 
مطمئناً این طبیعى درنمى آمد. چون مى دیدیم که همه  مردم میمه 

همینطورى از زمین خار مى کندند.
■ یک بار مى گفت من تمام این قصه را زیر یک درخت نشستم 
نوشتم. در میمه یک درختى بود. مى گفت من با موتور سیکلتم به 
اینجا مى آمدم. توى بیابان بود. خلوت بود. مى نشستم. یک مارى 
هم بود که هر روز مى آمد آن بغل مى نشســت. من کارى به آن 
نداشتم. او هم با من کارى نداشت. تا اینکه سر فیلم بردارى آن مار 

آمده بود و بچه هاى تولید این را کشته بودند. آقاى احمدجو خیلى 
ناراحت شده بود. گفت این مار چندین ماه مى آمد و بغل دست من 
مى نشست. داشــت زندگى اش را مى کرد. من هم داشتم کارم را 
مى کردم. به من کارى نداشت. شــما چرا این را کشتید؟ بچه ها 
گفتند آقا، ترسیدیم بچه ها را بزند و از این چیزها. یعنى یک آدمى 

بود که طبیعت را خوب مى شناخت.
■ توى بیابان هاى میمه، آن اواخر که دیگر هوا سرد شده بود، اصًال 
نمى شد یک لحظه ایستاد. بچه هاى میمه اى چندتا از این حلبى ها 

آتش درست مى کردند و مى آوردند. سرما وحشتناك بود. چون آن 
قسمت کویر هم هست. واقعًا سرماى آن وحشتناك بود. گرماى 
آن هم بى نظیر. ظهر که مى شدکالفه مى شدیم ولى بچه ها تحمل 
مى کردند. حمام هم یک حمام عمومى براى همه بود. یعنى شب 
که کارمان تمام مى شد. از ساعت 9 به بعد تا صبح مال ما بود. چون 
از صبح مردم اســتفاده مى کردند. شب تا صبح هم صاحب حمام 
کلیدش را باالى در گذاشته بود. ما مى رفتیم برمى داشتیم. گروهى 

به حمام مى رفتیم.

بازیگر «مختارنامه» گفت: شرایط بسیار سختى در زندگى 
دارم و به همین دلیل حاضرم دســت به هر کارى بزنم تا 

بلکه وضعیتم بهتر شود.
رضا رویگرى درباره آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: 
در حال حاضر پایم بهتر شده است اما دستم حرکت ندارد 
و به همین دلیل در خانه اســتراحت مى کنم. وضعیت 
جسمانى این روزهاى من باعث شــده در هیچ فیلمى 

بازى نکنم.
وى افزود: دو اثر پیشنهاد شد که یکى از آنها 
خوب نبود و با اثر دیگر قرارداد بسته ام اما 

زمان شروع تولید آن مشخص نیست. 
بازیگر نقش «کیــان» در «مختارنامه» 

درباره گذران امور زندگى با توجه به بیکارى اش اظهار داشــت: شرایط بسیار 
سختى در زندگى دارم و به همین دلیل حاضرم دست به هر کارى بزنم تا بلکه 

وضعیتم بهتر شود.
رویگرى با اشاره به انتشار نادرســت مصاحبه اى از وى که اخیراً توسط یکى از 
رسانه ها با موضوع قالپاق فروشى  منتشر شــد توضیح داد: من در آن مصاحبه 
نگفتم مى خواهم قالپاق فروش شوم بلکه گفتم اگر این همه سال که در بازیگرى 
بودم  از کرج تا تهران قالپاق هایى که از ماشین ها در مى آمد جمع آورى مى کردم 

و مى فروختم وضعم بهتر از حال فعلى ام بود. 
 وى در پایــان خاطرنشــان کــرد: وضعیــت اقتصــادى و کارى ام خــراب 
اســت، حال و حوصله هیچ چیز را ندارم و کســى هم به فکر من نیســت. به 
دلیــل چنین شــرایطى اذیت مى شــوم بــه خصــوص که جــز بازیگرى 

کار دیگرى ندارم.

مرور خاطرات محمود پاك نیت از سریال به یادماندنى تلویزیون

«روزى روزگارى» با  «حسام بیگ»

رضا رویگرى
بازیگر «مختارنامه» گفت: شرای
دارم و به همین دلیل حاضرم د

بلکه وضعیتم بهتر شود.
ررضا رویگرى درباره آخرین وض
ا در حال حاضر پایم بهترشده
و به همین دلیل در خانه اســ
جسمانى این روزهاى من باع

بازى نکنم.
وى افزود: دو اثر پی
خوب نبود و با اث
زمان شروع تولی
نقش«ک بازیگر

ى ر چه روز ح و ژ و ور
ماه در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

این فیلم با کیفیت هاى مختلــف از جمله بلورى نیز 
قابل دسترس براى مخاطبان است و عالقه مندان از 
Dیاین لینک مى توانند ثبت نام کنند. قیمت DVD این 
DVD فیلم ده هزار تومان یعنى دو برابر قیمتD
سایر فیلم ها عرضه مى شــود. به همین دلیل 
فروش اینترنتى این فیلم نسبت به سایر فیلم ها 
قیمت باالتــرى دارد و به قیمت هشــت هزار 

تو
قی
به

منیژه حکمت: نمى خواهم سیاهى لشکر جشنواره  باشم!

«محمدرسول ا...(ص)» را در شبکه نمایش خانگى ببینید

شهیدى فر، مجرى 
«هفت»جشنواره اى است

در آستانه 
ین سیمرغ 
فیلم فجر
ىایران تاکنون ده بار

لف در جشــنواره 
غ بلورین بهترین 

ر براى آثارى 
ى این جایزه 

ب ترین
ى را باید 
 و زن 
نیز 
ت. 
ز

 ایران 
ر نقش هاى 
نامزد دریافت 

ر زن شده 
همچون
ن جایزه 

ــینما در نقش 
«کمال الملک» 
مى بود. در سال 
ه آن هم ساخته 

قش کرد.
ال» از داریوش 
یفا کرد و براى 
 فجر را گرفت. 

» و «رگ خواب» 
شنواره را دریافت 

 رقبا بوده و در دو 
ه کارگردانى مانى 
نمعادى  به ایفاى 
شروع جشنواره با

ى نها یک فیلم براى 

بى یمین ىر م م ب

در حالى کــه بعد از حــذف بهــروز افخمى از 
اجراى «هفت» بارها نام محمدرضا شــهیدى 
فر به عنــوان یکى از گزینه هــاى اجراى فصل 
چهارم این برنامه شــنیده شــد گویا شهیدى فر 
بناست ویژه برنامه جشنواره اى «هفت» را اجرا 

کند.
 خبر حضور  شهیدى فر در برنامه سینمایى «هفت» 
را خبرگزارى «پانا» منســوب به وزارت آموزش 
و پرورش منتشــر کرده و مدعى شده شهیدى 
فرد صرفاً مجرى ویــژه برنامه هاى «هفت» در 
روزهاى جشــنواره خواهد بود و بعد از آن مجرى 
دیگرى اجراى این برنامه را برعهده خواهد گرفت.
محمدرضا شهیدى فر که از جمله مجریان توانا 
و کم حاشیه رسانه ملى است آخرین بار به عنوان 
مجرى برنامه مناسبتى «چهل چراغ» که با حمایت 
مؤسسه آوینى تولید مى شد حضور داشت و البته 
که توانست به مدد تجربیات خود این برنامه را به 
یکى از پربیننده ترین برنامه هاى مناسبتى سالیان 

اخیر بدل کند.
«پارك ملــت» و «مردم ایران ســالم» از دیگر 
برنامه هاى موفق سالیان شــهیدى فر بوده اند. 

شهیدى فر در جشنواره سى و یکم فیلم فجر 
آخرین جشنواره دولت احمدى نژاد به 

عنوان مجرى ثابت نشست هاى 
نقد و بررسى فیلم ها حضور داشت.
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 در انتظار جدال 
«ماهى پرنده» و «رشید تیم ملى»   

تیم محبوبى که سیاسى شــده. این توصیف نایب 
رئیس اول مجلس درباره شرایط تراکتورسازى است. 
مسعود پزشکیان در بخشى از گفتگویش با خبرآنالین 
درباره تراکتورسازى گفته:«تراکتورسازى سیاسى 
که هست. علتش هم بى عدالتى است که در جامعه 
داریم. ما اگر نتوانیم عدالت را در جامعه پیاده کنیم، 
آدم ها مى گردند یک جایى را پیدا کنند که صدایشان 
را بلند کنند. تراکتور جایى است که مى توانند جمع 
شــوند حرف بزنند. بالذاته چیزى نیست که بخواهد 
سیاسى شود ولى به هر حال محلى است که تجمع 
مى کنند و مى خواهند یک سرى حرف ها را به گوش 

یک عده سیاستمدار برسانند البته اگر بشنوند.»

داور چهــارم بازى پرســپولیس و نفــت تهران در 
خصوص شــائبه و ابهام مربوط به حرکت برانکو در 
پایان بازى، تأکید کرد برانکو اصًال قصد هل دادن او 
را نداشته است. پیمان فرخى مهر در گفتگوى تلفنى 
با برنامه 90 در خصوص حرکت برانکو در پایان بازى 
توضیحاتى داد. فرخى مهر درباره اینکه آیا برانکو در 
آن صحنه او را ُهل داده است یا نه، گفت:  آقاى برانکو 
به همان صحنه که علیپور و نصرتى با یکدیگر برخورد 
کردند، اعتراض داشت؛ در جریان مسابقه از ایشان 
خواستم رفتار مسئوالنه اى داشته باشند چون خطایى 
که انجام شــده یک خطاى نرمال و سطحى بوده، 
برخورد عادى بود و از ایشان خواهش کردم با رفتار 

مسئوالنه سعى کنند تا در بازى تنشى ایجاد نشود. 

اسماعیل شریفات با امضاى قراردادى تا پایان فصل 
جارى به جمع آبى پوشان استقالل خوزستان پیوست. 
اسماعیل شریفات با تیم استقالل خوزستان به توافق 
نهایى رسید و قراردادى تا پایان فصل جارى لیگ برتر 
با این تیم به امضا رساند. این وینگر سرعتى پس از 
جدایى از ذوب آهن اصفهان عنوان کرده بود اولویت 
وى بازى در تیم هاى خوزستانى است و پس از توافق 
با استقالل خوزستان از این هفته با لباس این تیم به 
میدان خواهد رفت. عبدا... ویسى امیدوار است که با 
جذب شــریفات و اضافه کردن 2-3 بازیکن دیگر 
به وضعیت استقالل خوزســتان در انتهاى جدول 

سامان بدهد.

بهاره حیاتى 

تیم محبوبى که
 سیاسى شده!

  برانکو شبیه سازى کرد

از ذوب آهن به اس خوزستان

با اعالم سیدرضا افتخارى، کشور ترکمنستان به عنوان میزبان بازى استقالل و الهالل در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا معرفى شد. استقالل فصل گذشته 
در عمان از نماینده عربستان میزبانى کرد و در این فصل ترجیح داد در کشورى از آسیاى میانه از الهالل میزبانى کند. البته هنوز نام شهر و استادیومى که 
قرار است این بازى در آن برگزار شود اعالم نشده اما به احتمال زیاد استادیوم 20 هزار نفرى عشق آباد در همین شهر میزبان این بازى خواهد بود. دو 
سال پیش هم تیم ملى ایران در این استادیوم زیبا به مصاف تیم ملى ترکمنستان رفت و به تساوى 1-1 رسید. چند ماه پیش هم مراسم افتتاحیه بازى هاى 

داخل سالن آسیا در این ورزشگاه برگزار شد.

  استقالل-الهالل 
در ترکمنستان

در این گزارش آخرین اخبار و گفتگوها پیرامون شهرآورد اصفهان که جمعه این هفته در ورزشگاه نقش جهان برگزار مى شود را بررسى کرده ایم.

آخرین خبرها از دربى اصفهان

دوئل گلرهاى ملى پوش
دیدار روز جمعه نبرد دو گلر ملى پوش از ایران و ســوریه 

خواهد بود.
 ابراهیم عالمه گلر تیم ملى سوریه در پایان نیم فصل اول 
بازى ها و پس از اینکه دیدار برابر سایپا در اولین دیدار دور 
برگشت بازى ها را از دســت داد، در مقابل پدیده علیرغم 
صحبت هاى کرانچار کــه پیش از بــازى در مورد عدم 
حضور او گفته بود، در چارچوب دروازه سپاهان قرار گرفت 
و موفق به ثبت اولین کلین شیت در اولین حضورش براى 

طالیى پوشان شد.
این گلر که حاال نقطه اتکاى بازیکنان ســپاهان در 
خط دفاعى شده، در مقابل پارس جنوبى جم موفق به 
ثبت دومین کلین شیت خود شد تا نمایش خوبى در 
بدو حضورش در ایران داشته باشد.این گلر که ابراز 
امیدوارى کرده بتواند رکورد حســینى دروازه بان 
استقالل را از حیث بســته بودن دروازه بشکند، این 
روزها با انرژى خاصى در تمرینات حضور پیدا مى کند و 
در تمرین اخیر نیز علیرغم اینکه در یک صحنه براى 
مدتى به دلیل مصدومیت نتوانست به کار ادامه 
دهد، حضور فعالى داشت تا خود را براى 

سومین کلین شــیت در سومین 
حضورش مقابل شاگردان 

امیرقلعــه نویى آماده 
کند.

وى کــه در فوتبال 
ســوریه به دلیل پرش هــاى بلند و 
حرکات سریع به «ماهى پرنده» مشهور شده بود 
حاال رو در روى گلرى قرار میگیرد که از ســوى 
هواداران اصفهانى با عنوان « رشــید تیم ملى» 
تشویق مى شود و یکى از  شــانس هاى بزرگ 
حضور در جام جهانى محســوب مى شود. دوئل 
این دو گلر ملى پــوش در نقش جهــان قطعًا 

جذابیت هاى زیادى دارد.

آمار بد ژنرال    
ســرمربى حال حاضر ذوب آهن عملکرد خوبى 
در دربى اصفهان ندارد.امیر قلعه نویى به واسطه 
دو فصل حضور در ســپاهان 5 حضــور در دربى 
اصفهان را تجربه کرده است. سرمربى حال حاضر
 ذوب آهــن در لیگ هــاى نهم و دهم ســرمربى 
سپاهان بود که در این مدت 4 دربى اصفهان را پشت 
ســر گذاشــت. قلعه نویى هر چند در این سال ها در 
نتیجه گیرى موفق بود اما در دربى اصفهان کارنامه قابل 

قبولى ندارد.قلعه نویى با سپاهان در 4 دربى اصفهان 
با سپاهان 2 باخت، یک مساوى و یک برد کسب 

کرده تا کارنامه خوبى نداشته باشد. سرمربى 
حال حاضر ذوب آهن در نیم فصل اول نیز 

برابر ســپاهان در دربى شکست خورد تا 
کارنامه نه چندان خوب او ترمیم نشود.
قلعه نویى در 5 دربــى اصفهان لیگ 
برترى خود 3 شکست، یک مساوى 
و یک برد کسب کرده تا در دیدار روز 

جمعه به دنبال ترمیم و بهبود کارنامه خود در دیدار سبز و 
زردهاى اصفهان باشد.

 تمرینات خاص  زالتکو
زالتکو کرانچار در تمرین اخیر طالیى پوشــان تمرینات 

ویژه اى را براى شاگردانش در نظر گرفته بود.
تمرین دیروز سپاهان در شرایطى برگزار شد که کرانچار 

آیتم ویژه اى را براى شاگردانش طراحى کرده بود.
در این تمرین بازیکنان سپاهان روى زمین دراز مى کشیدند 
و پس از آن باید به سرعت از زمین بلند مى شدند و پس از 

استارت سریعى که داشتند، به توپ ضربه مى زدند.
کرانچار این تمرین را براى افزایش سرعت عمل بازیکنان 
سپاهان در مواقع درگیرى در نظر گرفته ، تا شاگردانش پس 
از درگیرى با بازیکن حریف به سرعت بتوانند عکس العمل 

نشان بدهند و توپ را از آن خود کنند.

حیف از على کریمى!
على کریمى که به دلیل مصدومیــت دربى اصفهان را از 

دست داده، حسرت حضور در این دیدار را مى خورد.
على کریمى در دیدار برابر پارس جنوبى جم با آسیب دیدگى 
از ناحیه همسترینگ مواجه شد و به همین دلیل دیدار برابر 
ذوب آهن را از دســت داد و قطعا این موضوع حسرت 
زیاد ســپاهانى ها را به دنبال دارد و باعث خوشحالى 

قلعه نویى شده است.
البته طبق صحبت هاى عباس ربیعى پزشــک باشگاه 
سپاهان همچنان شرایط این بازیکن مبهم است و ممکن 
است مصدومیتش دو الى ســه هفته به طول بیانجامد و 
عالوه بر دیدار برابر ذوب آهن، مسابقات هفته هاى بیستم 
و بیست و یکم برابر ســپیدرود و فوالدخوزستان را نیز از 

دست بدهد.

تفاوت  از زمین تا آسمان!
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در آستانه شهرآورد 
اصفهان با بیان اینکه سپاهان امروز با تیم دور رفت زمین 
تا آسمان تفاوت دارد، گفت: بازیکنان سپاهان براى دیدار 
ذوب آهن آماده هستند. مهدى اخوان در گفتگو یى با اشاره 

به بازى حساس روز جمعه تیمش مقابل ذوب آهن 
اصفهان اظهار داشت: بازیکنان ما کامًال 

براى این دیدار آماده هســتند و 
تیم، تمرینات شــادابى را 

در روزهاى گذشــته 
پشت سر گذاشته 

است. سپاهان در حال حاضر از شرایط روحى و روانى خوبى 
برخوردار است.

وى انگیزه هاى تیمش را براى کسب 3 امتیاز بازى باال دانسته 
و افزود: نتیجه دور رفت، حاصل بدشانسى ها و برخى اتفاقات 
ناخواسته بود اما شرایط ما با آن زمان تفاوت بسیارى داشته 

و بدون شک به دنبال کسب برد و سه امتیاز خواهیم بود.
سرپرست سپاهان با اشاره بازى تیمش مقابل پارس جنوبى 
نتیجه حاصله را ناشى از اتفاقات خاص فوتبال عنوان کرد و 
افزود:ما نیم فصل دوم را خوب شروع کرده و شرایط خوبى 
را پست سر مى گذاریم. به استثناى بازى با پارس جنوبى که 
اتفاقات و شرایط خاصى برآن حاکم بود، روند رو به رشد تیم 
خوب بوده اســت.وى درباره جذب بازیکنان جدید توسط 
سپاهان با توجه به رو به پایان بودن مهلت نقل و انتقاالت، 
خاطرنشــان کرد: بازیکنان مورد نظر کرانچار جذب شده 
و وى اعالم نیازى در خصوص بازیکنان دیگر به باشــگاه 

نکرده است.

استفاده از نقاط ضعف سپاهان
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان  هم در مورد دربى 
اصفهان گفت:وقتى اســم دربى به زبان مى آید براى تمام 
شهرها که طرفدار دارند اهمیت دارد، فرقى نمى کند اصفهان، 

شیراز، تبریز یا تهران باشد.
میالد فخرالدینى درباره  بازى مقابل تیم سپاهان در هفته 
نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر گفت: خداراشکر که در 4 بازى 
10 امتیاز کسب کردیم و این نشان مى دهد که شرایط تیم ما 
بسیار خوب است و رفته به رفته شرایطمان بهتر خواهد شد، 
مطمئنًا در هفته هاى آینده با امتیازهایى که کسب مى کنیم 

جزء مدعیان خواهیم بود.
وى در ادامــه افــزود: امــا در خصــوص دربــى بایــد

بســیار حساس است.  بگویم بازى مقابل سپاهان 

وقتى اسم دربى 
به زبــان مى آید 
براى تمام شهرها که 
طرفدار دارند اهمیت 
دارد. فرقــى نمى کند 
اصفهان، شیراز، تبریز یا 
تهران باشد، مطمئنًا براى 
هواداران اصفهانــى این بازى 
بسیار حساس است، فکر مى کنم دربى 
اصفهان یکى از حساس ترین دربى هاى 
ایران اســت. امیدوارم بازى خوبى مقابل 
این تیم انجام دهیم، تیم سپاهان را 
بسیار خوب آنالیز کردیم، 
امیدوارم بتوانیم از 

نقاط ضعف این تیم استفاده کنیم تا 3 امتیاز را کسب کنیم چرا 
که به این امتیاز نیاز داریم تا شرایطمان در جدول بهتر شود.

  به سپاهان اجازه نمى دهیم
قاسم حدادى فر  هم در گفتگویى در خصوص شرایط ذوب آهن  
اظهار داشته: خدا را شکر تیم شــرایط خوبى دارد و تمرینات 
سخت و منظمى انجام مى دهیم تا آماده دیدار حساس مقابل 
سپاهان شویم. این دیدار تاثیر زیادى در سرنوشت ذوب آهن در 
ادامه لیگ دارد. نیم فصل اول در شرایطى که اوضاع به خوبى 
پیش مى رفت با شکست مقابل سپاهان اوضاع کمى براى ما 
بد شد و تاثیرش روى بازى هاى بعدى هم نمایان شد و براى 
همین باید تالش کنیم این بازى را ببریم و به روند خوبى که 
داشتیم ادامه بدهیم. تیم خدا را شکر چند هفته روى دور نتیجه  

گرفتن افتاده و امیدوارم مقابل سپاهان قطع نشود.
وى در مورد بازى با ســپاهان و شــرایط این تیم هم گفت: 
سپاهان تیم خوبى است و نفرات خوبى در اختیار دارد و واقعًا 
بازى مقابل این تیم سخت است ولى همانطور که گفتم نیاز 
داریم پیروز این بازى شویم تا روند نتیجه گیرى مان قطع نشود. 
از طرفى بازى رفت را هم شکست خوردیم و همین موضوع 
نیاز ما را به پیروزى بیشتر مى کند. نباید اجازه دهیم سپاهان 

روند موفقیت مان را قطع کند.
حدادى فر ادامه داد: در این بازى کى روش استنلى را در اختیار 
نداریم ولى بازیکنان جانشــین خوبى داریم که فکر مى کنم 
بتوانند مفید ظاهر شوند.  این بازى همانطور که گفتم خیلى 
مهم است و مى توانیم با کسب 3 امتیاز آن با روحیه مضاعف 
هفته هاى دیگر را برگزار کنیــم. هافبک ذوب آهن در پایان 
گفت: من دربى هاى زیادى در اصفهان حضور داشتم که هم 
زیاد برده ام و هم زیاد باخته ام. امیدوارم روز جمعه هواداران به 
ورزشگاه بیایند و از تیم حمایت کنند و از طرفى امیدوارم آنها را 
خوشحال کنیم و با نتیجه خوب و قابل قبولى به خانه بفرستیم.

سپاهان قایم شد!
 اما طبق خبرى که دیروز سایت باشگاه سپاهان  منتشر کرد 
معلوم شد تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان دو روز 

قبل از شهرآورد اصفهان پشت درهاى بسته برگزار مى شود.
 سپاهانى ها در این باره اعالم کردند با صالحدید کادر فنى، 
تمرینات زردپوشــان قبل از دیدار با ذوب آهن و در روزهاى 
چهارشنبه و پنجشنبه بدون حضور تماشاگران و پشت درهاى 
بسته برگزار خواهد شد. به این ترتیب سپاهان خود را مخفى 
کرده تا بتوانــد در فضایى آرام به مــرور برنامه هایش براى 

شهر آورد اصفهان بپردازد.

مصدوم نداریم
پزشک تیم فوتبال ذوب آهن هم در مورد وضعیت بازیکنان 
این تیم بــراى داربى اصفهان گفت: خوشــبختانه بازیکن 
مصدوم نداریم و همه بازیکنان بــراى حضور در دربى آماده 

هستند.
میرحسین شریفیان پور در گفتگویى در مورد مصدومان تیم 
فوتبال ذوب آهن براى دیدار دربــى فوتبال اصفهان در روز 
جمعه، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر بازیکن مصدوم 
نداریم و همه بازیکنان آماده حضور در دربى روز جمعه هستند.
وى ادامه داد: مهران درخشان مهر در تمرینات هفته گذشته 
از ناحیه عضله چهار سر ران پاى چپ دچار آسیب دیدگى شد 
که آزمایش ام. آر. آى او کشیدگى خفیف را نشان داد و تحت 
درمان هاى فیزیوتراپى قرار گرفت و نتوانست در بازى هفته 

گذشته مقابل پیکان هم حضور داشته باشد. 
پزشــک تیم فوتبال ذوب آهن افزود: درخشان مهر  تحت 
معاینه قرار مى گیرد و در صورت مساعد بودن شرایط، 

اجازه حضور در تمرینات را خواهد داشت.

وى کــه در فوتبال 
ســوریه به دلیل پرش هــاى بلند و 
حرکات سریعسریع به «ماهى پرنده» مشهور شده بود 
حاال رو در روى گلى گلرى قرار میگیرد که از ســوى 
هواداران اصفهانى با ع با عنوان « رشــید تیم ملى» 
تشویق مى شود و یکى از از  شــانس هاى بزرگ 
حضور در جام جهانى محســوــوب مى شود. دوئل 
این دو گلر ملى پــوش در نقشقش جهــان قطعًا 

جذابیت هاى زیادى دارد.

آمار بد ژنرال    
خد خوبى  ســرمربى حال حاضر ذوب آهنعملکرد
در دربى اصفهان ندارد.امیر قلعه نویى به واسسطه
5دو فصل حضور در ســپاهان 5 حضــور در دربربى
است. سرمربىحال حاضضر اصفهان را تجربه کرده
 ذوب آهــندر لیگ هــاى نهم و دهم ســرمربىى
4سپاهان بود که در اینمدت 4 دربى اصفهان را پشتت
ســر گذاشــت. قلعه نویى هر چند در این سال ها در
نتیجه گیرى موفق بود اما در دربى اصفهان کارنامه قابل 

4 دربى اصفهان 4قبولى ندارد.قلعه نویى با سپاهان در
2با سپاهان 2 باخت، یک مساوى و یک برد کسب 

کرده تا کارنامه خوبى نداشته باشد. سرمربى 
زنیز نیمفصلاول حالحاضر ذوب آهن در
برابر ســپاهان در دربى شکست خورد تا 

کارنامه نه چندان خوب او ترمیم نشود.
5قلعه نویى در 5 دربــى اصفهان لیگ 
3 شکست، یک مساوى 3برترى خود
و یک برد کسب کرده تا در دیدار روز 

و بیسست و یکم برابر ســپیدرود و فوالدخوزستان را نیز از 
دستت بدهد.

تفاوت  از زمین تا آسمان!
سرپررست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در آستانه شهرآورد 
بیان اینکه سپاهان امروز با تیم دور رفت زمین  اصفههان با
تا آسممان تفاوت دارد، گفت: بازیکنان سپاهان براى دیدار 
ذوب آهن آماده هستند. مهدى اخوان در گفتگویى با اشاره 

به باززى حساس روز جمعه تیمش مقابل ذوب آهن 
الالمًال داشت: بازیکنان ما کا اصفههان اظهار

وووووود و براىى این دیدار آماده هســتن
تمرینات شــادابى را  تیم،

در رووزهاىگذشــته 
پشتت سر گذاشته 

وى در ادامــه افــزود: امــا در خصــوص دربــى بایــد
بســیار حساس است.  بگویم بازى مقابل سپاهان 

وقتى اسم دربى 
به زبــان مى آید 
براى تمام شهرها که 
طرفدار دارند اهمیت 
دارد. فرقــى نمى کند 
اصفهان، شیراز، تبریز یا 
تهران باشد، مطمئنًا براى

هواداران اصفهانــى این بازى 
بسیار حساس است، فکر مى کنم دربى 
اصفهان یکى از حساس ترین دربى هاى 
ایران اســت. امیدوارم بازى خوبى مقابل 
ییییایننننننن تیم انجام دهیم، تیم سپاهان را 
بسیار خوب آنالیز کردیم، 
امیدوارم بتوانیم از 

ورزشگاه بیایند و از تیم حمایت کنند و از طرفى امیدوار
خوشحال کنیم و با نتیجه خوب و قابل قبولى به خانه بف

سپاهان قایم شد!
 اما طبق خبرى که دیروز سایت باشگاه سپاهان  منت
معلومشد تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان
قبل از شهرآورد اصفهان پشت درهاى بسته برگزار مى
 سپاهانى ها در اینباره اعالم کردند با صالحدید کا
ر تمرینات زردپوشــان قبل از دیدار با ذوب آهن و در
چهارشنبه وپنجشنبهبدون حضور تماشاگرانو پشت
بسته برگزار خواهد شد. به این ترتیب سپاهان خود ر

کرده تا بتوانــد در فضایى آرام به مــرور برنامه هایش
شهر آورد اصفهان بپردازد.

مصدوم نداریم
پزشک تیم فوتبال ذوب آهن هم در مورد وضعیت با
اینتیمبــراى داربى اصفهانگفت: خوشــبختانه
مصدومنداریم و همه بازیکنان بــراى حضور در درب

هستند.
میرحسین شریفیان پور در گفتگویى در مورد مصدوم
فوتبال ذوب آهن براى دیدار دربــى فوتبال اصفهان
جمعه، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر بازیکن
نداریم و همه بازیکنان آماده حضور در دربى روز جمعه
وى ادامه داد: مهران درخشان مهر در تمرینات هفته
از ناحیه عضله چهار سر ران پاى چپ دچار آسیب دید
که آزمایش ام. آر. آى او کشیدگى خفیف را نشان داد

گرفت و نتوانست در بازى درمانهاىفیزیوتراپى قرار
گذشته مقابل پیکان هم حضور داشته باشد. 

پزشــک تیم فوتبال ذوب آهن افزود: درخشان مهر
معاینه قرار مى گیرد و در صورت مساعد بودنش

اجازه حضور در تمرینات را خواهد داشت.
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سعید نظرى

  چند ماه پیش در مطلبى نوشتیم که باشگاه تراکتور سازى 
و سرمربى اخالق مدارش! تماس با چند بازیکن شاخص 
تیم هاى مختلف لیگ از جمله ذوب آهن را آغاز کرده اند و 
چند بازیکن مختلف از جمله سه ستاره سبزپوشان را وسوسه 
را براى حضور در این تیم و گذراندن  دوران سربازى در این 
باشگاه ترغیب مى کنند. این خبر چندى بعد بازتاب وسیعى 
یافت و سعید آذرى این موضوع را تکذیب کرد و گفت که 
هیچ تماسى از سوى باشگاه تراکتور با بازیکنان ما گرفته 
نشده و باشگاه تبریزى و سرمربى اش به قوانین اخالقى و 

حرفه اى پایبند هستند!
ســعید آذرى تصور کرده بود که وقتى تبریزى ها  به طور 
محرمانه با بازیکنان ذوب آهن تماس مى گیرند، بازیکنان 
ذوب آهن اینقدر صداقت دارند که این تماس ها را با او در 
میان مى گذارند. به او در نصف جهان گوشــزد کردیم که 
آقاى آذرى! چه چیز را تکذیب مى کنى! باشگاهت به زودى 
قربانى این وسوسه هاى ناجوانمردانه تراکتورى ها مى شود 
و نیازى به این تکذیب ها نیست. وسوسه بازیکنان دانشجو 
براى انصراف از دانشگاه و مشــمول شدن با حق دریافت 
مبلغى قابل توجه سالهاست  به حربه تیم تبریزى تبدیل شده 
است. حاال چه کمالوند  ترفند باز سرمربى این باشد چه گل 

محمدى اخالق مدار!
بخشى از مطلب آن روز نصف جهان را با هم مرور کنیم تا 

بیشتر متوجه بحث مان شوید:
..برخى از بازیکنان ذوب آهن در نیم فصل ســرباز و باید 
راهى تراکتورسازى تبریز و سایر تیم هاى نظامى شوند. این 
خبرى بود که ابتدا در نصف جهان و سپس  توسط چند سایت 
ورزشى منتشر و واکنش  دو باشــگاه ذوب آهن و تراکتور 
سازى را به همراه داشت. ذوب آهنى ها توسط مدیرعامل 
خود این موضوع را رد کردند، هر چند رد کردن آنها خیلى 
مشکلى را حل نمى کند و اگر بازیکنى مشمول شود دیگر 
کارى از آنها بر نمى آید. تراکتورى ها هم مى گویند که با 
بازیکنان ذوب آهن بحث و مذاکره اى نداشته اند که خود را 
مشمول نمایند. این ادعا از سوى تراکتورى ها در حالى مطرح 
مى شود که آنها ید طوالنى را در هوایى کردن بازیکنان براى 
رفتن به سربازى و انصراف از دانشــگاه داشته اند. همین 

مهدى شریفى سپاهان نمونه بارز این موضوع است.
 بنا بر گزارش هاى متعددى که  منتشــر شد در سال هاى 
گذشــته همواره درباره حضور بازیکنان سرباز در تیم هاى 
نظامى خصوصا تراکتورسازى حرف و حدیث هاى زیادى 
مطرح بوده اســت. با توجه به اینکه تراکتورسازى در حال 
حاضر تنها تیم نظامى فعال در لیگ برتر محسوب مى شود، 
بسیارى از بازیکنان تیم هاى دیگر عالقه مند هستند که با 

بازى در تراکتور سربازى شان را نیز بگذرانند. 
در گذشــته نیز حضــور برخى ســتاره هــاى فوتبال در 
تراکتورسازى به عنوان سرباز سر و صداهاى زیادى به راه 
انداخت و اعتراض برخى باشگاه ها و مربیان را در پى داشت.  
محرومیت تراکتورسازى از نقل و انتقاالت در دوپنجره که 
توسط فدراسیون جهانى فوتبال اعمال شد، جو به وجود آمده 
علیه این باشگاه فروکش کرد. حاال اما در آستانه بازشدن 
پنجره نقل و انتقاالتى تراکتورسازى بار دیگر شایعات درباره 
جذب بازیکنان مطرح تیم هاى دیگر توسط تیم تبریزى به 
عنوان سرباز ورد زبان بسیارى از اهالى فوتبال شده است.
تراکتورسازى به دلیل محرومیت از جذب بازیکن مشکالت 

زیادى را تجربه مى کند و یحیى گل محمدى مجبور شده از 
ترکیبى کامال جوان در تیمش استفاده کند. از این رو بازیکنان 
باتجربه تراکتور نیز با مشکل مصدومیت مواجه شده اند تا کار 
براى این تیم سخت تر جلو برود. حاال در فاصله چند هفته 
مانده تا نیم فصل که تراکتور مى تواند بازیکن جدید جذب 
کند، گل محمدى امیدوار است مسئوالن باشگاه با جذب 
بازیکنان پرتعداد خواسته هاى او را برطرف کنند و تیم براى 
نیم فصل دوم تقویت شــود.در این شرایط شایعاتى درباره 
مذاکره مخفیانه نمایندگان تراکتورســازى با چند بازیکن 
مطرح لیگ برترى انجام شده است. درباره بازیکنان جوان 
ذوب آهن این شایعات بیشتر شنیده مى شود؛ بازیکنانى نظیر 
احسان پهلوان، سعید مهدى پور و دانیال اسماعیلى که گفته 
مى شود در نیم فصل به عنوان سرباز راهى تراکتورسازى 
خواهند شد. اگرچه هیچ کدام از مسئوالن تراکتورسازى این 
موضوع را تایید نمى کنند و سعید آذرى، مدیرعامل ذوب 

آهن نیز به تکذیب مذاکره تراکتور با بازیکنانش مى پردازد.
آذرى در ایــن بــاره بــه خبرنــگاران گفــت:  مــن 
چیــزى دربــاره مذاکــره تراکتورســازى بــا بازیکنان 

جوانمــان بــراى گذراندن خدمت ســربازى نشــنیدم 
و طبیعتــا ایــن موضــوع را تکذیــب مــى کنــم. 
وى افزود:  شناخت خوبى از یحیى گل محمدى به واسطه 
چند ســال کار کردن با هم دارم!!  از ایــن رو مدیرعامل 
تراکتورسازى را هم مى شناسم. با شناختى که از آن دارم، مى 
دانم که مسائل اینچنینى در قاموس این عزیزان نمى گنجد 
و قطعا مذاکره مخفیانه با بازیکنان مان را تکذیب مى کنم! 

  جداى از بحث تعریف و تمجید آذرى از تراکتورى ها، آیا 
احتمال مذاکره پنهانى  تراکتورى ها با بازیکنان ذوب آهن، 
موضوعى است که  سعید آذرى باید آن را تکذیب کند و آیا 

وى در مقام تکذیب این موضوع است؟
 اما سرمربى تیم فوتبال تراکتورسازى هم در گفتگو هاى 

مختلفى که   انجام داد، معتقد است که جذب بازیکن سرباز 
یکى از حقوق طبیعى و قانونى این باشگاه محسوب مى شود 
و حاشیه ســازى در این خصوص کامال غیرمنطقى و بى 
معنى است. یحیى گل محمدى در این باره گفته:حقیقت 
این است که ما با هیچ بازیکنى صحبت نکرده ایم و از کسى

 نخواسته ایم خودش را ســرباز کند تا به تراکتور بیاید؛ اما  
بازیکنان زیادى  هستند که تمایل دارند در نیم فصل به جمع 
ما اضافه شوند و پیغام هاى متعددى براى ما ارسال کرده اند.
تیم ما دو پنجره از نقل و انتقاالت محروم بوده و کامال طبیعى 
اســت که در نیم فصل باید به دنبال جذب بازیکن جدید 
باشیم. تراکتورسازى حداقل 8 جاى خالى دارد که مى توانیم 
به همین تعداد بازیکن بزرگسال جذب کنیم و از تمام حقوق 
قانونى خودمان از جمله بازیکن سرباز، بازیکن آزاد و بازیکن 

خارجى استفاده مطلوبى داشته باشیم.
 برخالف اینکه ســعید آذرى ســعى کرده هوایى کردن 
بازیکنان ســایر تیم ها از جمله تیم هــا را موضوعى بداند 
که در قاموس فردى مانند گل محمدى نیســت اما بنا به
 شنیده هاى خبرنگار نصف جهان، دوستان و دستیاران یحیى 
گل محمدى از جمله مجتبى حسینى که رابطه و دوستى 
خوبى بین آنها و بازیکنان ذوب آهن جارى است در این باره 
مذاکرات خوبى داشته اند و از دراین مذاکرات عالقه یحیى 
به حضور آنها در تراکتورسازى از نیم فصل دوم به آنها ابالغ 
شده است. آنها باید دست به کار شوند و اگر دانشجو هستند 
تا نیم فصل از دانشگاه انصراف دهند تا شرایط حضورشان در 
تبریز مهیا شود. گفته هاى یحیى گل محمدى در مورد اینکه 
برخى بازیکنان براى حضور در تراکتورسازى اعالم آمادگى 
کرده اند نشــان مى دهد که وى با ایــن موضع گیرى ها
 مى خواهد بابت روانه شدن برخى ستارگان جوان ذوب آهن 
و سایر تیم ها در نقل و انتقاالت زمستانى مورد اتهام واقع 

نشود و مذاکرات پنهانى این روزها برمال نشود.
این مطلب آن روز را ما را داشته باشید تا بخشى از گزارش 
سایت  ورزش سه که به بازتاب حرف هاى آذرى در برنامه 
نود پرداخته بود را با هم  بخوانیم:مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
افشا کرد که تراکتورسازى براى جذب دو بازیکن پرسپولیس 
و دو بازیکن اســتقالل به عنوان یار سرباز با پیشنهادهاى 
مالى خوب اقدام کرده بود!ماجراى جذب بازیکنان ســرباز 
توسط تیم هاى نظامى و به خصوص تراکتورسازى یکى 
از معضالت اصلى فوتبال ایران بوده اســت. بازیکنانى که 
به خدمت سربازى نرفته اند، بدون رضایت باشگاه خود و با 
وجود داشتن قرارداد در چند سال گذشته توانسته اند خود را 
سرباز کنند و راهى تراکتور شوند. این مساله در نیم فصل لیگ 
هفدهم به دلیل باز شدن پنجره نقل و انتقاالتى تراکتورسازى 
بعد از محرومیتى که فیفا براى این تیم در نظر گرفت، بیشتر 
به چشم آمد.تراکتورســازان که به واسطه محرومیت نقل 
وانتقاالتى از دوپنجره به شدت با کمبود بازیکن مواجه بودند، 
براى اینکه ضعف هاى خود را پوشش دهند و تیم را ترمیم 
کنند، از امتیاز جذب بازیکن ســرباز به نحو احسن استفاده 

کنند و توانستند 3 بازیکن از ذوب آهن، یک بازیکن از سیاه 
جامگان و یک بازیکن از بــادران را بدون هیچ دغدغه اى 

به خدمت بگیرند تا صداى مسئوالن این باشگاه در بیاید.
در این شرایط باشگاه ذوب آهن بیشــترین ضرر را از این 
ماجرا کرد. آنها احسان پهلوان، مهدى مهدى پور و دانیال 
اسماعیلى فر 3 بازیکن ارزشــمند خود را از دست دادند و 
مسئوالن باشگاه با گذشت 3 هفته از نیم فصل اول همچنان 
از این موضوع ناراحت هســتند.برنامه90 دوشنبه شب با 
وجود اینکه مدت زیادى از سرباز شــدن بازیکنان در نیم 
فصل مى گذرد، به این مساله پرداخت و سعید آذرى و رضا 
عنایتى را روى خط آورد. در مصاحبه هایى که مدیرعامل 
ذوب آهن و سرمربى ســیاه جامگان با فردوسى پور انجام 
دادند، یک مســاله مهم توســط آذرى مطرح شد؛ اینکه 
مسئوالن تراکتورسازى قصد داشته اند 4 بازیکن از استقالل 
و پرسپولیس را نیز ســرباز کنند اما به هدفشان نرسیدند.

وقتى فردوسى پور از آذرى خواســت نام این بازیکنان را 
بیان کند، مدیرعامل ذوب آهن گفت:  چون این بازیکنان 
در باشــگاه هاى دیگرى فعالیت مى کنند، من نامى نمى 
آورم اما خبر دارم که دو بازیکن پرســپولیس و دو بازیکن 
استقالل پیشنهادهایى را با ارقام مالى خوب براى حضور 

در تراکتورسازى براى سرباز شدن دریافت کردند. 
با پیگیرى این ماجرا مشخص مى شود که 

تراکتورســازان براى ترمیم خط دروازه 
و خط حمله شــان به سراغ علیرضا 

بیرانوند و على علیپور رفته بودند. 
علیپور جزو اولین بازیکنانى بود 

که از تراکتورسازى پیشنهاد 
دریافت کرد اما او به واسطه 
دانشجو بودن قراردادش 
را خیلــى زود به مدت 
3 فصل با پرســپولیس 
تمدید کــرد و ماندنى 
شد. از این رو بیرانوند 
هم بعد از ماجراهایى 
که صحبــت هایش 
دربــاره حضــور در 
تراکتورسازى پیش 
آورد، از سرباز شدن 
پشیمان شد و ترجیح 
داد به عنوان دانشجو 
در پرسپولیس کارش 

را ادامه دهد.
در اســتقالل هــم 
هــا  تراکتــورى 

قصد داشــتند دو مهره 
تدافعى این تیم را سرباز 
کننــد. قبــل از اینکه 

تراکتورسازى رضا شربتى را در پست دفاع چپ به خدمت 
بگیرد، یحیى گل محمدى به مسئوالن باشگاه امید نورافکن 
را براى این پست معرفى کرده بود. با نورافکن در آن مقطع 
صحبت هایى نیز انجام شد اما او با توجه به اینکه فرصت 
براى سرباز شــدن در اختیار دارد، ترجیح داد در استقالل 
بماند. سیدمجید حسینى دفاع جوان آبى ها که این روزها 
به شدت مورد تمجید قرار گرفته هم دیگر بازیکنى بود که 
تراکتورى ها قصد داشــتند او را ســرباز کنند اما با توجه 

اســتقالل به شــرایط خوب این باشــگاه در 
و اینکه فعــال دغدغه اى 

براى ســرباز شــدن 
ندارد، این مساله هم 
منتفى شد.با توجه 
به حواشــى که در 
ماجراى جذب سرباز 
توسط تراکتورسازى 
ایجادشــده، اگر 4 

بازیکن مذکور 
دو  از 

باشــگاه پرطرفدار پایتخت هم راهى تبریز مى شدند، بى 
تردید حوادث عجیب و غریبى در لیگ برتر اتفاق مى افتاد. 
اگر تراکتورسازان قصد داشتند هرطور شده مقدمات حضور 
آنها را فراهم کنند، قطعا شــاهد جنگى بیرون از زمین مى 

شدیم.
براى پیگیرى این موضوع با سردار مهرعلى باران چشمه 
مسئول تربیت بدنى ستاد کل نیروهاى مسلح که تا همین 
چند روز قبل عضو هیات مدیره باشگاه تراکتورسازى هم 
بود، صحبت کردیم. او در این خصوص گفت:  من دیگر در 
تراکتورسازى سمتى ندارم اما طبق قانون بازیکن سرباز باید 
خدمتش را در باشگاه نظامى پشت سر بگذارد. من نسبت 
به همه باشگاه هاى تابع نیروهاى مسلح مسئولیت دارم 
و درست نیست فقط درباره تراکتورسازى صحبت کنم. 
مسئولیت سرباز شدن و رفتن بازیکنان به تراکتورسازى 
هم با این باشگاه است. البته یکسرى مسائل وجود دارد 
که در موقع مشــخص درباره اش صحبت مى کنم و 

توضیحاتى را خواهم داد...
به گزارش نصف جهان، سعید آذرى حتما دیگر متوجه شده 
که گزارش چند ماه قبل ما تا چه حد رنگ واقعیت به خود 
گرفته و عجیب ترین کار در هنگام نشر آن گزارش 
و خبرهایى از آن دســت در سایر رسانه ها 
تکذیب آنهم توســط مدیرعامل 
ذوبى ها بود. تراکتورسازى 
بارها ثابت کرده که براى  
جذب بازیکن و قدرت 
گرفتن  تنها چیزى 
که برایش معنا 
نــدارد اخالق 
و  مــدارى 
حرفــه اى 
ى  گــر

است

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده که ساعت 8 صبح روز دوشنبه 96/11/02 در محل شرکت واقع 
در شهرك صنعتى مورچه خورت فاز اول خیابان ابوریحان ششم پالك 253 برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانید.
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هیئت مدیره شرکت هیئت مدیره شرکت 

اخالق مدارى تراکتورى ها را دیدید؟اخالق مدارى تراکتورى ها را دیدید؟

گفتیم تکذیب نکن آقاى آذرى!گفتیم تکذیب نکن آقاى آذرى!

د و پیغام هاى متعددى براى ما ارسال کرده اند.
ره از نقل و انتقاالت محروم بوده و کامال طبیعى 
ر نیم فصل باید به دنبال جذب بازیکن جدید 
8رسازى حداقل 8 جاى خالى دارد که مى توانیم 
د بازیکنبزرگسالجذب کنیم واز تمام حقوق

ن از جمله بازیکن سرباز، بازیکن آزاد و بازیکن 
ده مطلوبى داشته باشیم.

که ســعید آذرى ســعى کرده هوایى کردن 
ـایر تیم ها از جمله تیم هــا را موضوعى بداند 
س فردى مانند گل محمدى نیســت اما بنا به
خبرنگار نصف جهان، دوستان و دستیاران یحیى 
 از جمله مجتبى حسینى که رابطه و دوستى

ها و بازیکنان ذوب آهن جارى است در این باره 
ى داشته اند و از دراین مذاکرات عالقه یحیى 
 در تراکتورسازى از نیم فصل دوم به آنها ابالغ 
ها باید دست به کار شوند و اگر دانشجو هستند 
 دانشگاه انصراف دهند تا شرایط حضورشان در 
د. گفته هاى یحیى گل محمدى در مورد اینکه 
ن براىحضور درتراکتورسازىاعالم آمادگى
ـان مى دهد که وى با ایــن موضع گیرى ها
ت روانه شدن برخى ستارگان جوان ذوب آهن 
انتقاالت زمستانىمورد اتهام واقع  در نقل و

ت پنهانىاینروزها برمال نشود.
ن روز را ما را داشته باشید تا بخشى از گزارش 
ش سه که به بازتاب حرف هاى آذرى در برنامه 
د را با هم  بخوانیم:مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
راکتورسازى براى جذب دو بازیکن پرسپولیس 
ســتقالل به عنوان یار سرباز با پیشنهادهاى 
دام کرده بود!ماجراى جذب بازیکنانســرباز
به خصوصتراکتورسازىیکى ى نظامى و

صلى فوتبال ایران بوده اســت. بازیکنانى که 
بازى نرفته اند، بدون رضایت باشگاه خود و با 
قرارداد در چند سال گذشته توانسته اند خود را

اهى تراکتور شوند. این مساله در نیم فصل لیگ 
ل باز شدن پنجره نقل و انتقاالتى تراکتورسازى 
یتى که فیفا براى این تیم در نظر گرفت، بیشتر 
تراکتورســازانکه به واسطه محرومیت نقل

وپنجره به شدت با کمبود بازیکن مواجه بودند، 
ضعف هاى خود را پوشش دهند و تیم را ترمیم 
به نحواحسن استفاده   جذب بازیکنســرباز

از این موضوع ناراحت هســتند.برنامه90 دوشنبه شب با 
وجود اینکه مدت زیادى از سرباز شــدن بازیکنان در نیم 
فصل مى گذرد، به این مساله پرداخت و سعید آذرى و رضا 
عنایتى را روى خط آورد. در مصاحبه هایى که مدیرعامل 
ذوب آهن و سرمربى ســیاه جامگانبا فردوسى پور انجام

دادند، یک مســاله مهم توســط آذرى مطرح شد؛ اینکه 
4مسئوالن تراکتورسازى قصد داشته اند 4 بازیکن از استقالل 
و پرسپولیس را نیز ســرباز کنند اما به هدفشان نرسیدند.

وقتى فردوسى پور از آذرى خواســت نام این بازیکنان را 
بیان کند، مدیرعامل ذوب آهن گفت:  چون این بازیکنان 
در باشــگاه هاى دیگرى فعالیت مى کنند، من نامى نمى 
آورم اما خبر دارمکه دو بازیکن پرســپولیسو دو بازیکن

استقالل پیشنهادهایى را با ارقام مالى خوب براى حضور 
در تراکتورسازى براى سرباز شدن دریافت کردند. 

پیگیرى این ماجرا مشخص مى شود که  با
تراکتورســازان براى ترمیم خط دروازه 

و خط حمله شــان به سراغ علیرضا 
بیرانوند و على علیپور رفته بودند. 
اولین بازیکنانىبود علیپورجزو
که از تراکتورسازى پیشنهاد 
دریافت کرد اما او به واسطه 
دانشجو بودن قراردادش
را خیلــى زود به مدت 
3 فصل با پرســپولیس 
تمدید کــرد و ماندنى 
شد. از این رو بیرانوند
هم بعد از ماجراهایى 
که صحبــت هایش 
دربــاره حضــور در 
پیش تراکتورسازى

آورد، از سرباز شدن 
پشیمان شد و ترجیح 
داد به عنوان دانشجو 
در پرسپولیس کارش 

را ادامه دهد.
در اســتقالل هــم 
هــا  تراکتــورى 

قصد داشــتند دو مهره 
زبازز تدافعى این تیم را سر
کننــد. قبــل از اینکهه

تراکتورى ها قصد داشــتند او را ســرباز کنند اما با توجه 
اســتقالل به شــرایط خوب این باشــگاه در 

و اینکه فعــال دغدغه اى 
براى ســرباز شــدن 
ندارد، این مساله هم
منتفى شد.با توجه 
ر در به حواشــى که
زززززبازززز ماجراى جذب سر
توسط تراکتورسازىى
4ایجادشــده، اگر 4

بازیکن مذکور
دو از

چند روز قبل عضو هیات مدیره باشگاه تراکتورسازى هم 
بود، صحبت کردیم. او در این خصوص گفت:  من دیگر در 
تراکتورسازى سمتى ندارم اما طبق قانون بازیکن سرباز باید 
خدمتش را در باشگاه نظامى پشت سر بگذارد. من نسبت 
به همه باشگاه هاى تابع نیروهاى مسلح مسئولیت دارم

و درست نیست فقط درباره تراکتورسازى صحبت کنم. 
مسئولیت سرباز شدن و رفتن بازیکنان به تراکتورسازى 
هم با این باشگاه است. البته یکسرى مسائل وجود دارد 
که در موقع مشــخص درباره اش صحبت مى کنم و 

توضیحاتى را خواهم داد...
به گزارش نصف جهان، سعید آذرى حتما دیگر متوجه شده 
که گزارش چند ماه قبل ما تا چه حد رنگ واقعیت به خود

گرفته و عجیب ترین کار در هنگام نشر آن گزارش 
و خبرهایى از آن دســت در سایر رسانه ها 
تکذیب آنهم توســط مدیرعامل 
ذوبى ها بود. تراکتورسازى 
بارها ثابت کرده که براى  
جذب بازیکن و قدرت 
گرفتن  تنها چیزى

که برایش معنا 
نــدارد اخالق 
و  مــدارى 
حرفــه اى 
ى  گــر

است

 
سعید آذرى حتما 
دیگر متوجه شده 

که گزارش چند ماه 
قبل ما تا چه حد 

رنگ واقعیت به خود 
گرفته و عجیب ترین 
کار در هنگام نشر آن 

گزارش و خبرهایى 
از آن دست در سایر 

رسانه ها تکذیب آنهم 
توسط مدیرعامل
 ذوبى ها بود

نصف جهان مهاجم گلزن نفت تهران که بحث جدایى اش 
از این تیم مطرح شــده بود، حاال وضعیت مبهمى براى 
رفتن یا مانــدن پیدا کرده اســت. عیســى آل کثیر در 
خصوص وضعیــت ادامه همکارى اش بــا نفت تهران 
گفــت:  نمى دانم چطور پاســخ بدهــم؛ صحبت هایى 

پیــش از بازى با پرســپولیس انجام شــده بــود اما 
هنوز رضایتم توسط باشــگاه نفت صادر نشده و 

دقیقا نمى دانــم در نفت مى مانم یــا مى روم؛
 این تصمیمى است که باشــگاه باید بگیرد و 
آنها هســتند که باید رضایتم را صادر کنند.

 تاکتیــک بازى مان برابــر پرســپولیس تدافعى بود و 
براى همین خیلى به ســمت دروازه ایــن تیم نرفتم؛ 
ســرمربى از تمام تیم خواســته بود کــه در وهله اول 

ســعى کنند امتیازگیرى کنند و بعد به فکــر گلزنى و 
کســب پیروزى باشــند؛ ما در این بازى به آن چیزى 
که مد نظــر کادرفنــى و خودمان بود دســت یافتیم؛ 
بســتن راه هاى نفوذى مهاجمان حریف و کسب یک 
امتیاز چیزى بود که مى خواســتیم و آن را هم کســب

 کردیم.
به گزارش نصف جهان، گفته مى شود ذوب آهن یکى 
از مشتریان آل کثیر است و قلعه نویى در تالش است 
که از بین سجاد شهباززاده و آل کثیر یکى از آنها را 

به اصفهان بیاورد.

آل کثیر در راه اصفهان؟

با چنــد بــرد دوبــاره بــه جمع مهاجــم پدیده معتقد اســت تیمش مــى تواند 
خلعتبــرى در خصــوص آخریــن صدرنشــینان لیــگ برگــردد. محمدرضــا 

بدى که به سپاهان داشــتیم خیلى شــرایط تیمش گفت:  بعد از باخت 
خوب مان بازگردیم و با ارائه یک بازى بى زود توانســتیم بــه روند 

شــیرین بازى خانگى مقابل صنعت نفت نقص به سه امتیاز 
در  واقع ما لیاقت این برد را داشــتیم برســیم. 

دقت مــى کردیم و اگر کمى 

مــى توانســتیم بــا تعــداد گلهاى بیشــترى بــازى را 
به ســود خودمان به پایان برســانیم. ما تیمــى را بردیم که 
در هفته هاى گذشــته نتایج خوبى در جام حذفى و لیگ گرفته 
بود و بردن آنها کار آســانى نبود. باید قبول کنیــم ما خیلى خوب 
بودیم و مى خواهیم با چند برد جبران آن 6 امتیــاز را کنیم و دوباره 
به باالى جدول برســیم.  وى پیرامون کم گل زدنش در این فصل نیز 
گفت: «این را قبول دارم که توقع زیادى وجود دارد تا براى پدیده گلهاى 
بیشترى بزنم اما خب شــرح وظایفى که کادر فنى برایم مشخص کرده 
چیز دیگرى اســت. از طرفى قاضى پنالتى زن اول تیم ماســت و هنوز 
فرصتى براى شــروع گلزنى پیدا نکرده ام. البته نمــى خواهم فکرم را 
درگیر گلزنى کنم که مبادا از وظیفه اصلى ام که گلســازى اســت، باز 

بمانم. 

ععمومى 
کت واقع 
25 برگزار 
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 و بعد به فکــر گلزنى و 
آن چیزى بازى به این ر

دمان بود دســت یافتیم؛ 
مان حریف و کسب یک 
ـتیم و آن را هم کســب

ذوبآهن یکى  مىشود
قلعه نویى در تالش است 
با چنــد بــرد دوبــاره بــه جمع مهاجــم پدیده معتقد اســت تیمش مــى تواند ه و آل کثیر یکى از آنها را 

خلعتبــرى در خصــوصآخریــنصدرنشــینان لیــگ برگــردد. محمدرضــا 
بدى که به سپاهان داشــتیم خیلى شــرایط تیمش گفت:  بعد از باخت

خوب مان بازگردیم و با ارائه یک بازى بى زود توانســتیم بــه روند 
شــیرین بازى خانگى مقابل صنعت نفت نقص به سه امتیاز 

در  واقع ما لیاقت این برد را داشــتیم برســیم. 
اگر کمى  دقت مــى کردیم و

مــى توانســتیم بــا تعــداد گلهاى بیشــترى بــازى را 
به ســود خودمان به پایان برســانیم. ما تیمــى را بردیم که 
در هفته هاى گذشــته نتایج خوبى در جام حذفى و لیگ گرفته 
بود و بردن آنها کار آســانى نبود. باید قبول کنیــم ما خیلى خوب 
با چند برد جبران آن 6 امتیــاز را کنیم و دوباره  و مى خواهیم 6بودیم
به باالى جدول برســیم.  وى پیرامون کم گل زدنش در این فصل نیز 
گفت: «این را قبول دارم که توقع زیادى وجود دارد تا براى پدیده گلهاى 
بیشترى بزنم اما خب شــرح وظایفى که کادر فنى برایم مشخص کرده 
چیز دیگرى اســت. از طرفى قاضى پنالتى زن اول تیم ماســت و هنوز 
فرصتى براى شــروع گلزنى پیدا نکرده ام. البته نمــى خواهم فکرم را 
درگیر گلزنى کنم که مبادا از وظیفه اصلى ام که گلســازى اســت، باز 

بمانم.
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یک فوق تخصص درد با بیان اینکه جراحى، آخرین 
روش درمانى درمان آرتروز است، گفت: درد، التهاب، 
سفتى و خشکى مفصل زانو از نشانه هاى ابتال به این 

بیمارى است.
مجید حیدریــان در ارتباط با مشــکل آرتروز زانو 
اظهارداشــت: در مبتالیان به آرتروز، الیه باالیى 
غضروف دور مفاصل، تجزیه و فرسوده مى شود و با 
فرسایش غضروف، استخوان ها به همدیگر سائیده 
و سایش استخوان به اســتخوان باعث درد، ورم و 

کاهش دامنه حرکتى مفصل خواهد شد.
وى در مورد نشــانه هاى این بیمارى گفت: عالئم 
آرتروز زانو اغلب به آهستگى به وجود مى آیند. درد، 
التهاب، سفتى و خشکى مفصل، از بین رفتن انعطاف 
پذیرى و احساس سائیده شدن از نشانه هاى ابتال به 

این عارضه است.
این فوق تخصص درد اظهارداشــت: یک برنامه 
درمانى بدون جراحى جامع، باعث تســکین دائمى 
زانو درد ناشى از آرتروز مى شود که با استفاده از برنامه 
درمانى مناســب، بیماران مى توانند فعالیت هاى 
روزمره خــود را مانند قبل از ابتال به آرتروز از ســر 

بگیرند.

اسیدهاى چرب امگا 3
از جمله عناصر الزم براى سالمت مغز، اسیدهاى چرب امگا3 است که به تقویت حافظه 
افراد جوان کمک شــایانى مى کنند. غذاهاى دریایى، ماهى هاى چرب مانند سالمون، 

ماهى تن، ساردین برخى از بهترین منابع امگا 3 هستند.

کبودى ها در نتیجه آسیب دیدگى یک یا چند رگ خونى به واسطه یک جراحت پوستى شکل مى گیرند. خون از این رگ هاى 
خونى آسیب دیده به بافت اطراف نشت مى کند و موجب شکل گیرى کبودى مى شود.

اما گاهى اوقات کبودى ها بدون دلیل مشخص ظاهر مى شوند. در این میان، کم خونى یکى از مواردى است که مى تواند به 
کبودى منجر شود.

کبودى هاى بى دلیل براى نوع خاصى از کم خونى شایع هستند که به نام کم خونى آپالستیک شناخته مى شود. کم خونى 
آپالستیک یک شرایط پزشکى اســت که نه تنها به واســطه تعداد کم گلبول هاى قرمز، بلکه تعداد کم گلبول هاى سفید
و پالکت ها تعریف مى شود. هنگامى که تعداد پالکت ها کمتر از حد عادى اســت، روند لخته شدن خون به خوبى صورت

 نمى گیرد، که اغلب به خونریزى بیش از اندازه و کبودى منجر مى شود.

پیرچشمى یکى از شایع ترین بیمارى هاست چرا که هر فرد باالى 40 سال، دیر یا 
زود به درجاتى از مشکالت بینایى دچار خواهد شد.

پیر چشمى دوربینى و اختالل دید براثر باال رفتن سن است که در آن با از دست رفتن 
تدریجى خاصیت ارتجاعى عدسى چشم، قدرت تطابق کم مى شود.

این بیمارى بخشى از روند طبیعى افزایش سن اســت و این حالت در حدود سن 
40الى 45سالگى شــروع مى شود و هنگامى که عدسى چشــم قابلیت انعطاف 
خود را به تدریج از دســت مى دهد، اتفاق 
مى افتد. در نتیجه افراد با دید طبیعى(بدون 
ضعف چشم) احتیاج به عینک مطالعه پیدا 
مى کنند و افراد نزدیک بین یا دوربین 
احتیاج به دو عینــک، یکى براى دور 
و یکى براى نزدیک یا عینک دو دید 

پیدا مى کنند.

عالئم  
عالیم پیرچشمى متفاوت اســت اما در بیشتر افراد، نخســتین عالمت ایجاد 
اشکال در حین مطالعه نوشته هاى ریز به ویژه در شرایط روشنایى کم است که 
قبًال براى مطالعه آن مشکل وجود نداشت.خستگى زودهنگام چشم در مطالعه 
طوالنى مدت یا در حین انجام کارهاى ظریف و ممتد، سردرد و خواب آلودگى، 
لزوم دور نگهداشــتن کتاب هنگام مطالعه براى بهتر دیدن، ایجاد اشکال در 
نخ کردن سوزن گرچه در نور زیاد به علت تنگ شدن مردمک این کار با اشکال 

کمترى برحسب سن امکانپذیر باشد، از دیگر عالئم این بیمارى است.

درمان پیرچشمى 
پیشــرفت فناورى، هم در بخش لیزرهاى چشــم پزشــکى و هــم در تولید 
بیومتریال هاى دقیق و کامًال ســازگار با بدن، به همراه نیاز مبرم به ارائه روش 

درمانى کامل تر در پیرچشــمى، به تولــد تکنیک و 
محصولى به نام کمرا انجامید. کمرا یک درون کاشت 

مؤثر و ایمن است که کمتر از یک 
دهه پیش به عرصه چشم 

پزشکى وارد شد.
 

به نظر مى رســد بى رغبتى افراد براى صبح زود از 
خواب برخاســتن به ویژه در فصل سرد سال یک 
مسئله جهانى است.در ادامه  روش هایى را به شما 
معرفى مى کنیم که مى تواند به ســحر خیزى شما 
کمک کند.محققان در زمینه خواب مشغول مطالعه 
هستند و راهکارهاى ساده و اثربخشى براى رفع این 

مشکل مطرح کرده اند:

نگاه کردن به روشنایى
زمانى کــه از خواب بیــدار مى شــوید، نگاهى به 
نور مالیم خورشــید داشته باشــید؛ این کار باعث 

هوشیارى ذهن و بدن شما مى شود.

خوابیدن در تاریکى مطلق
همانطور که روشــنایى در روز به هوشــیارى شما 
کمک مى کند، وجود هر نوع نورى پیش و هنگام 

خواب شب، اثر منفى در سحر خیزى شما دارد.

خوابیدن با معده سبک
از خوردن و آشامیدن دو ساعت پیش از خواب پرهیز 
کنید. نبود فاصله میان آخرین وعده غذایى و خواب، 
باعث ایجاد اختالل در عملکرد معده مى شــود و 

همین مسئله خواب شما را نامنظم مى کند.

دورى از استرس
پیش از خواب، استرس ها و نگرانى ها را دور بریزید؛ 
یک دوش آب گرم بگیرید یا کتابى بخوانید و تالش 

کنید با ذهنى آزاد به خواب بروید.

دورى از ورزش و بازى هاى کامپیوترى
انجــام هــر کار هیجــان انگیزى مثــل ورزش، 
بازى هاى کامپیوترى یا تماشاى تلویزیون تنظیم 
ساعت بدن شما را به هم مى ریزد. کارهایى از این 
قبیل تأثیر بسزایى در بیدار ماندن ذهن و جسم شما 
ایفا مى کند؛ چراکه انرژى مضاعفى به شما مى دهد.

ایجاد یک محیط دلپذیر
یک اتاق تاریک، آرام و تقریبًا خنک بهترین محیط 
براى داشــتن خوابى راحت اســت. چنین اتاقى به 

سحرخیز شدن شما کمک خواهد کرد.

یک متخصص تغذیه گفت: آنتى بیوتیک ها اشتها را 
کم مى کنند و ســبب کاهش وزن و کمبود دریافت 

مواد انرژى زا مى شوند. 
مرتضى صفوى افزود: آنتى بیوتیک ها اشتها را کم 
مى کنند، بنابراین کسى که براى بیمارى عفونى خود 
در حال درمان با آنتى بیوتیک است، حتمًا باید توجه 
کند عالوه بر کمبود اشــتها، کاهش وزن، کمبود 
دریافت مواد انرژى زا و موادى کــه بدن را تحلیل 
مى بــرد، از عوارض ایــن داروى ضدعفونى کننده

 است.
وى اظهارداشت: سعى شــود اشتها، به خصوص با 
مصرف مواد غذایى حاوى ویتامین C زیاد شــود و 
همچنین مصرف مواد غذایى مانند ســاالد و آب، 
قبل و حین غذا خوردن مى تواند اشــتها را کم کند، 

رعایت شود.
این دانشــیار دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
تصریح کرد: بــراى کمک کردن بــه فرد بیمارى 
که با آنتى بیوتیک در حال درمان است، مى توان از 
طریق خوراندن برخى از مواد افزایش دهنده اشتها 
مانند مولتى ویتامیــن و... کمک بزرگى به وضعیت 

بهبودى اش کنیم.
وى گفت: نکته مهمى که در مصرف آنتى بیوتیک ها 
باید رعایت شود، این است که بیمار غذاهایى بخورد 
که هضم شان راحت بوده و از طرفى داراى نمک نیز 
نباشــند و از خوردن غذاهاى روغنى پرهیز کرده و 

حجم غذایى را که مى خورید کنترل کنید.

8 نشانه شگفت انگیــز 
سمى شدن کبـد 

تغییر رنگ ادرار: ایــن عالمت یکى از 
هشــدارهاى جدى براى سوء عملکرد کبدى 
اســت. تغییر رنگ ادرار بــه زرد تیره را جدى 
بگیرید و در اســرع وقت نســبت به بررسى 

مشکالت کبدى اقدام کنید.

خســتگى فیزیکى و ذهنى: مى تواند 
نتیجه فعالیت بیش از حــد روزانه و یا عادات 
ناسالم زندگى باشد. با این حال خستگى بیش 
از حد و دائمى که غیر قابل توضیح هم باشد، 
یکى از نشانه هاى هشــدار دهنده مشکالت 

کبدى است.

احتباس مایعات: این عالمت، در میان 
مبتالیان به مشکالت کلیوى شایع است، اما 
هنگامى که فعالیت کبد بیش از حد مى شود نیز 
مى توان این عالمت را تجربه کرد. تورم آشکار 
در اندام و به خصوص شــکم، نشــان دهنده 
احتباس مایعات ناشى از مشکالت کبدى است.

کم  اشــتهایى: تهوع، اســتفراغ و یا کم  اشــتهایى با 
بیمارى کبد ســمى در ارتباط هســتند. در نتیجه ، بیماران 
داراى کبد ســمى ممکن اســت کاهش وزن را نیز تجربه 
کننــد. لپتیــن هورمونى اســت که توســط بدن ترشــح 
مى  شــود تــا باعث شــود پــس از خــوردن احســاس 
ســیرى کنید. بیمــاران داراى کبد چرب ســطوح افزایش

 یافته  اى از لپتین دارند که مى تواند کم اشتهایى شان را نیز 
توصیف کند.

زردى: زردى شــاید از مهمتریــن 
عالئم کبد ســمى باشد. زردى پوست، 
ناخن  ها و یا ســفیدى چشم  ها یکى از 
دالیل نگرانى از بیمارى کبد سمى است. 
زردى نشانه   آن است که بیمارى کبدى 
به سیروز پیشرفت کرده و باید سریعًا به 

دنبال کمک پزشکى باشید.

تورم شکم: در حالى که این عالمت ناشــى از بسیارى از شرایط 
سالمتى است، اما یک دلیل آن نیز مى تواند سمى شدن کبد باشد. تورم 
شکم همراه با نفخ شدید به شما هشــدار مى دهد که سریعًا براى سم 

زدایى کبد اقدام کنید.

مشکالت پوستى: افزایش تجمع 
ســموم در کبد منجر به بروز پیامدهاى 

منفى در پوست مى شود. 
تحریک پذیرى ناگهانى پوست، خشکى 
و آکنه از عالئم سمى شدن کبد هستند. 

اگرچــه برخــى از درمــان هــاى 
رایج ایــن عالئــم پوســتى را از بین 
مــى برنــد، امــا راه حــل اساســى، 

سم زدایى از کبد است.

ریفالکس اسید معده: ریفالکس 
اســید، یکى از رایج ترین مشــکالت 
گوارشــى به خصوص در کسانى است 
که پرخورى مى کنند. با این حال یکى 
از نشانه هاى هشدار دهنده سمى شدن 

کبد نیز مى تواند باشد.

به طور ناگهانى متوجه مشکالت پوســتى و حتى تکرر ادرار شدید، بهترین اقدام این است که به فکر 
بررسى سالمت کبد خود باشید. کبد مهمترین عضو بدن شماست و عملکرد آن براى حفظ 

زندگى با کیفیت باال ضرورى است. کبد مسئول فیلتر کردن سموم خون است و 
همچنین نقش مهمى در تلفیق کربوهیــدرات ها و چربى ها دارد. کبد 

ویتامین هاى مختلف را براى افزایش ســالمت بدن ذخیره 
مى کند. با این حال شگفت انگیزترین عالئمى که 

به شما هشدار مى دهند این عضو از بدن 
نیاز به ســم زدایى جدى دارد، 

درد و خشکى معرفى شده است:
مفصل زانـــو را
 جدى بگیرید

سحر خیزى
 در روزهاى سرد 

زمستانى

کمبود اشتها از 
عوارض مصرف 
آنتى بیوتیک

به
بر
زن
ه
وی
مى
به
نیا
مع

فراموشکار شده اید؟ 
این 4 خوراکى را مصرف کنید

اگر احساس مى کنید فراموشکار شده اید و در به یاد آوردن مطالب و خاطرات مشکل دارید، ممکن است به دلیل عدم خواب کافى، مشغله 
فراوان یا دالیل دیگر از جمله عوامل ژنتیکى، میزان فعالیت فیزیکى، شیوه زندگى و عوامل محیطى باشد، اما بى شک نوع رژیم غذایى 

نقش مهمى در سالمت مغز و بهبود حافظه ایفا مى کند.
داشتن یک رژیم غذایى مناسب و مؤثر برعملکرد مغز و تقویت حافظه، باعث خون رسانى بهتر به مغز شده و به همان میزان بر سالمت 
قلب و بهبود عملکرد آن نیز تأثیر خواهد گذاشت. تحقیقات نشان داده است که رژیم مدیترانه اى در تقویت حافظه و ایجاد هوشیارى در 

مغز بسیار مؤثر است.
در این رژیم مصرف چهار گروه از مواد غذایى پیشنهاد مى شود:

فرا
نقش
داش
قلب

م

انواع سبزیجات
مصرف مقدار مناســب ســبزیجات به ویژه کلم، بروکلى و 
سبزیجاتى با برگ سبز تیره مانند اسفناج مى تواند به تقویت 

حافظه کمک کند.

گیالس، توت فرنگى و انواع توت
این میوه هــا منبعى غنى از آنتوســیانین و فالونوئید 
هســتند که به بهبود عملکرد حافظه کمک فراوانى 

مى کنند.

انواع آجیل و به ویژه گردو
آجیل ها به دلیل دارا بودن میزان زیادى از مواد مغذى و معدنى ضرورى، تأثیر 
بسیارى بر عملکرد قلب، مغز و حافظه دارند، بنابراین مصرف روزانه آنها را 

فراموش نکنید. مى کنند.حافظه کمک کند.

 کم خونى باعث کبودى بدن مى شود؟

چه کسانى به پیرچشمى مبتال مى شوند؟

5الى45سالگى شــروع مى شود و هنگامى که عدسى چشــم قابلیت انعطاف  40
خود را به تدریج از دســت مى دهد، اتفاق 
افراد با دید طبیعى(بدون مى افتد. در نتیجه

ضعفچشم) احتیاج به عینک مطالعه پیدا 
نزدیک بین یا دوربین مى کنند و افراد

احتیاج به دو عینــک، یکى براى دور 
عینک دو دید  و یکى براى نزدیک یا

پیدا مى کنند.

لزوم دور نگهداشــتن کتاب هنگام مطالعه براى بهتر دیدن، ایجاد اشکال در 
نخ کردن سوزن گرچه در نور زیاد به علت تنگ شدن مردمک این کار با اشکال 

کمترى برحسب سنامکانپذیر باشد، از دیگرعالئم این بیمارى است.

درمان پیرچشمى 
پیشــرفتفناورى، هم در بخش لیزرهاى چشــم پزشــکىو هــم در تولید 
بیومتریال هاى دقیق و کامًال ســازگار با بدن، به همراه نیاز مبرم به ارائه روش 

درمانى کامل تر در پیرچشــمى، به تولــد تکنیک و 
محصولى به نام کمرا انجامید. کمرا یک درون کاشت 

مؤثر و ایمن است که کمتر از یک 
دهه پیش به عرصه چشم 

پزشکى وارد شد.



حوادثحوادث 07073132 سال چهاردهمچهارشنبه  20 دى  ماه   1396

مرد جوان پس از 60 روز به قتل دوســتش با اسلحه 
اعتراف کرد.

ساعت 23و30دقیقه 29 مهر ماه سال جارى مأموران 
کالنترى 130 نازى آباد تهران در حین گشــتزنى در 
خیابان بهمــن یار، خیابان آموزگار به یک دســتگاه 
خودرو 206 نوك مــدادى که راننــده آن ظاهراً در 
پشت فرمان در حالت استراحت بود نزدیک شدند؛ در 
مراجع ه به راننده خودرو متوجه شدند که این شخص 

بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر به قتل رسیده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» 
و به دستور بازپرس شــعبه پنجم دادسراى ناحیه 27 
تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهــان اداره دهم با حضــور در صحنه جنایت، 
ضمن بررسى اسناد و مدارك به دست آمده از مقتول 
موفق به شناسایى هویت وى به نام «جواد» 36 ساله 
متأهل و داراى یک فرزند شــدند که در بازار پارچه 
فروشــان داراى مغازه بوده و محل کشف جسد وى 
نیز دقیقًا در ابتداى کوچه منتهى به محل سکونتش 

برادرش قرار داشت.
با شناســایى هویت مقتــول، تحقیقات بــه منظور 
شناســایى عامل جنایت وارد مرحله  جدیدى شــد؛ 
کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیســى موفق به 
شناسایى یکى از دوســتان مقتول به نام «مرتضى» 
32 ســاله  شــدند که بنا بر اظهارات خانواده مقتول 
قرار بوده تــا جواد براى پیگیرى طلــب مالى اش به 

وى مراجعه کند.
با شناسایى محل سکونت مرتضى در منطقه نازى آباد، 
کارآگاهان اداره دهم با مراجعه به این محل اطالع پیدا 
کردند که محل سکونت مرتضى در فاصله نزدیکى از 
محل کشف خودروى 206 مقتول قرار دارد. در ادامه 

رســیدگى به پرونده، تحقیقات پلیسى از مرتضى در 
دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت؛ مرتضى 
در تحقیقات اولیه منکر هرگونه بدهکارى به مقتول 
و حتى مالقات با وى در شب جنایت شد، اما در ادامه  
تحقیقات و با ارائه مدارك از سوى کارآگاهان اعتراف 
کرد که در شــب جنایت با مقتول مالقات داشته، اما 

کماکان منکر هر گونه اطالع از جنایت شد.
با توجه به شواهد و دالیل به دست آمده و همچنین 
وجــود برخــى تناقضــات در اظهــارات مرتضى، 
هماهنگى هــاى الزم با بازپرس پرونده انجام شــد 
و ســرانجام مرتضى دهــم آبان ماه دســتگیر و به
 اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد، اما 
وى کماکان منکر هرگونه ارتکاب جنایت و یا اطالع 

از آن بود.
سرانجام با تحقیقات شــبانه روزى و ارائه مدارك از 
سوى کارآگاهان، مرتضى هجدهم دى لب به اعتراف 
گشود و صراحتًا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد؛ وى 
در اعترافاتش عنوان داشت: «چندى پیش به واسطه 
ورشکستگى مالى، مبلغى در حدود یک میلیون تومان 
را از مقتول قرض کردم تا بتوانم خودرو سوارى ام را 
تعمیرات اساسى کرده و با آن مسافرکشى کنم؛ با این 
پول توانستم خودروى شخصى ام را تعمیر کنم، اما در 
فاصله کوتاهى پس از آن تصادف شــدیدى کردم به 
گونه اى که دیگر امکان مسافرکشى با ماشین را نیز 
نداشتم؛ در چنین شرایطى هر بار جواد نیز به شکلى 
پیگیر طلب پول خودش مى شد و شرایط بسیار سختى 
را براى گرفتن پولش ایجاد کرده بود به گونه اى که 

اعضاى خانواده ام نیز درگیر آن مى شدند.»
مصطفى افزود: «شب جنایت در حالى که جواد براى 
گرفتن پولش به در خانه  ما آمده بود، با اسلحه اى که 
از چند سال پیش تهیه کرده بودم به سراغش رفتم؛ 

سوار ماشین جواد شدم؛ از او درخواست مهلت کردم 
اما او شرایط بسیار سختى را براى تسویه  مالى پیش 
پایم گذاشته بود؛ دیگر تصمیم به کشتن او گرفتم؛ از 
او درخواست کردم تا حرکت کند؛ پس از دور شدن از 
خانه، ناگهان اســلحه را از زیر لباس خارج کرده و به 

سمت جواد شلیک کردم؛ به سرعت از ماشین خارج 
شدم، اســلحه را داخل سطل آشــغال انداختم و به 

سرعت به خانه برگشتم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر 

گفت: «با توجه به اعتراف صریــح متهم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس محترم 
پرونده صادر شد و متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى 
و بررسى صحت اظهاراتش در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

عامل درگیرى و جنایت فامیلى پس از سه سال فرار 
در خرامه یکى از شهرســتان هاى استان فارس 

دستگیر شد.
 آبان ماه سال 93 بود که مأموران  انتظامى پاسگاه 
رحمت آباد شهرســتان خرامه درجریان درگیرى 
مسلحانه اى که به قیمت جان سه پسرجوان تمام 
شــده بود قرار گرفتند. با حضور مأموران در محل 
حادثه و طى تحقیقات اولیه مشخص شد که این 
درگیرى بین عشایر منطقه  جوى امیرین رحمت آباد 
رخ داده و هشــت مرد جوانى که عامل اصلى این 

درگیرى مرگبار بوده اند متوارى شده اند.
فرمانده انتظامى اســتان فارس گفت: «تحقیقات 
براى دســتگیرى متهمان این پرونده آغاز شد و 

با تالش مأموران پلیس، هفــت نفر از عواملى که 
در جریان این درگیرى مســلحانه حضور داشتند 
شناسایى و دستگیر شــدند. در جریان بازجویى 
از متهمان مشخص شــد عامل اصلى این حادثه  
خونین فردى با نام "ت" است که بعد ازجنایت به 

محل نامعلومى گریخته است.» 
ســردار احمدعلى گودرزى اظهار داشت: «به این 
ترتیب تحقیقات براى شناســایى و دســتگیرى 
متهم آغاز شد، این درحالى بود که هیچ اطالعى از 
مخفیگاه "ت" در دست نبود. با وجود این مأموران 
دست از تالش نکشیدند و سرانجام متهم را پس از 
سه سال فرار و زندگى مخفیانه اى که در پیش گرفته 
بود شناسایى و دستگیر کردند.» وى در خصوص 

دســتگیرى متهم فرارى پس از گذشت سه سال 
از  آغاز پرونده گفت: «با توجه به حساسیت ماجرا 
مأموران براى به سرانجام رساندن این پرونده از 

پیگیرى کوچک ترین سرنخى غافل نمى شدند.»
 سردار گودرزى افزود: «خوشــبختانه تحقیقات 
پلیس پس از گذشت این سال ها نتیجه بخش بود و 
مشخص شد متهم فرارى در این مدت ازدواج کرده 
و صاحب فرزند نیز شده و در منطقه  اسماعیل آباد 
کربال شهرســتان خرامه در یک دامدارى زندگى 
مخفیانه اى رادر پیش گرفته است.» رئیس پلیس 
اســتان فارس در ادامه اظهار داشــت: «تیمى از 
مأموران نیروى انتظامى با هماهنگى قضائى راهى 
محل موردنظر شــدند و به ایــن ترتیب عملیات 

دستگیرى وى آغازشد.»
وى اضافه کرد: «اقوام و آشــنایان "ت" با ایجاد 
سروصدا و درگیرى با مأموران قصد داشتند متهم 
را فرارى دهند. اما خوشــبختانه با سرعت عمل 
مأموران و تیزهوشى آنها  متهم درحالى که خود را در 
میان گله  گوسفندان پنهان کرده بود و قصد داشت 
از این طریق دوباره پا به فرار بگذارد شناســایى و 
دستگیر شد.» سردار گودرزى در پایان تأکید کرد: 
«نیروى انتظامى همیشه در کمین متهمانى است 
که با مخفى شدن قصد دارند از دست قانون فرار 
کنند، اما با توجه به توانایى و تیزهوشــى مأموران 
پلیس درنهایت این متهمان شناسایى و دستگیر 

مى شوند.»

جســد مرد 50 ســاله اى در محوطه میــدان تره وبــار خانى آبــاد تهران 
کشف شد.

ساعت 4 بعدازظهر شانزدهم دى ماه ســال جارى مأموران کالنترى 152 
خانى آبادنو در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند جسد مرد 

میانسالى در محوطه بازار میوه و تره بار خانى آباد کشف شده است.
بنابر اظهارات مأموران، جســد متعلق به مردى حدوداً 50 ساله بود و به نظر 
مى رسید که وى کارتن خواب بوده است همچنین شواهد نشان داد که از بینى 

و دهان متوفى موادى مانند خون و... خارج شده است.
با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت، تیم تشخیص هویت 
اداره آگاهى در محل کشف جسد حاضر شد و پس از تحقیقات این احتمال را 
دادند که وى بر اثر علل طبیعى به کام مرگ فرورفته است اما با این حال جسد 
متوفى براى بررسى علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد. 

فرمانده انتظامى شهرســتان ســرباز از 
دســتگیرى قاتل فرارى بعد از 17 ماه در 
«سرباز» یکى از شهرســتان هاى استان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
 سرهنگ سیامک مرادى گفت: در پى دریافت 

خبرى مبنى بر قتل مردى 30 ســاله در ســطح 
کار کارآگاهان شهرســتان بررســى موضوع به صورت ویژه در دستور 

پلیس آگاهى این فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: کارآگاهان پس از بررسى صحنه دریافتند قاتل با یک میله 
آهنى با همکارى سه همدست دیگر، مقتول را به قتل رسانده و از صحنه جرم متوارى شده است.

این مقام انتظامى بیان داشــت: مأموران در تعاقب پایش هاى اطالعاتى و تحقیقات گسترده پلیسى مخفیگاه 
قاتل را شناسایى کردند و با هماهنگى مقام قضائى وى و سه همدستش را در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه 

دستگیر کردند و به فرار 17 ماهه آنها پایان دادند.
فرمانده انتظامى شهرستان سرباز در پایان با اشاره به علت و انگیزه قتل به علت اختالفات مالى و ملکى خاطر 

نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى به منظور  سیر مراحل قانونى تحویل مقام قضائى شد.

سارق سابقه دارى که با اســلحه کالشینکف اسباب 
بازى به ایجاد رعب و وحشت و ســرقت در عنبرآباد 
یکى از شهرستان هاى اســتان کرمان اقدام مى کرد، 

دستگیر شد.
دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان عنبرآباد از 
دستگیرى سارقى که با اســلحه کالشینکف اسباب 
بازى به ایجاد رعب و وحشت و سرقت در روستاهاى 
این شهرســتان اقدام مى کرد، خبر داد و افزود: متهم 

داراى سوابق متعدد کیفرى است.
یوسف سبحانى اظهار داشــت: این سارق که فردى 
معتاد است در آخرین اقدام خود سعى بر سرقت از یکى 
از باغ هاى مرکبات در یکى از روستا هاى شهرستان را 
داشت که با هوشــیارى صاحب باغ و حضور به موقع 
پلیس دستگیر شــد. وى ادامه داد: متهم با ساخت و 
استفاده از یک وسیله دست ساز که در آن باروت قرار 

مى گرفت در حین ارتکاب جرم با ایجاد یک انفجار و 
صداى مهیب و تولید رعب و وحشت، اقدام به سرقت 

مى کرده است.
این مقام قضائى با اشــاره به اینکــه متهم تاکنون به 
چندین فقره سرقت اقرار کرده است، گفت: از متهم یک 
قبضه سالح ســرد (چاقو)، یک عدد تبر به همراه یک 
اسلحه کالشینکف اســباب بازى (پالستیکى) و یک 
دستگاه دست ساز ایجاد صدا کشف شده است. دادستان 
عمومى وانقالب شهرستان عنبرآباد اعالم کرد: در حال 
حاضر تعدادى از مالباختگان براى طرح شــکایت به 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مراجعه کرده اند.

ســبحانى گفت: متهم با قرار بازداشــت موقت روانه 
زندان شده و پرونده در شــعبه اول دادیارى دادسراى 
عمومى وانقالب شهرستان عنبرآباد در حال رسیدگى

 است.

روز دوشــنبه هفته جارى عده اى ناشناس با تعارف 
کردن آبمیوه به راننده اتوبوس خط آزادى- شــهریار 
و بیهوش کردن وى اقدام به سرقت اتوبوس کردند. 
این افراد پس از سرقت اتوبوس آن را به ورامین منتقل 
کردند.فرمانده انتظامى شهرســتان شهریار با شرح 
جزئیات سرقت اتوبوس سازمان اتوبوسرانى شهردارى 
شــهریار در میدان آزادى تهران اظهار داشت: راننده 
خط آزادى- شــهریار در میدان آزادى تهران منتظر 
مسافر بوده است، که چهار نفر به وى مراجعه کردند و 

درخواست سرویس دربست مى کنند.
ســرهنگ فریدون مکرمــى اصل اضافــه کرد: در 
مقابل برج «میالد» چهار نفر دیگر هم سوار اتوبوس 
مى شــوند و با دادن آبمیوه به راننــده وى را بیهوش 

مى کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان شهریار گفت: این راننده 
زمانى به هوش مى آید، که در محله «امرآباد» ورامین 

بوده است.
ســرهنگ مکرمى با بیان اینکه خروج اتوبوس خط 
آزادى-شهریار مى بایست با مجوز باشد، گفت: نحوه 
دقیق سرقت و جوانب آن توســط کالنترى مرکزى 

ورامین در حال بررسى است.
شایان ذکر است؛ ســارقان قبل از رهاکردن اتوبوس 
زیر پل عابر پیــاده امرآباد، تمام وســایل اتوبوس و 

صندلى هاى آن را جدا کرده و به سرقت برده اند.

ســه شــنبه شــب زنى حدود 19 ســاله در روســتاى اوچ تپه 
بوکان یکى از شهرهاى استان آذربایجان غربى اقدام به خودسوزى 

کرد .
به گفته شاهدان عینى، حاضرین بالفاصله پس از مطلع شدن آتش 
را مهار کردند و وى را به بیمارستان بوکان انتقال دادند. «ش.الف» 
هم اکنون در بیمارستان بوکان بسترى است و حالش چندان رضایت 

بخش نیست.
هنــوز جزئیــات دقیــق ایــن حادثــه اعــالم نشــده اســت
 اما این اولین حادثه خودسوزى در بوکان نبوده و سال هاى گذشته 
نیز تعدادى از شــهروندان اقدام به این کار کرده اند که متأسفانه 
همواره تبعات جبران ناپذیرى را براى اطرافیان به همراه داشــته 

است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیري سارقان حرفه اي و کشف 50 فقره انواع سرقت در شهرستان 
اهواز خبر داد.

 سردار حیدر عباس زاده اظهار داشت: در راستاى اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و مبارزه قاطع با سارقان 
حرفه اى، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهى استان قرار گرفت. این مقام ارشد انتظامى بیان 
داشت: مأموران پلیس با اقدامات پلیسى و گشتزنى نامحسوس و هدفمند، موفق به شناسایى و دستگیرى چهار 
نفر از اعضاى باند سارقان حرفه اى که به وسیله دو دستگاه خودرو در نقاط مختلف شهر اهواز از جمله خیابان 

باهنر، پادادشهر و فاز 2 اقدام به سرقت مى کردند، شدند.
سردار عباس زاده افزود: متهمان دستگیر شــده در تحقیقات تخصصى پلیس به 50 فقره انواع سرقت شامل 
سرقت منزل، کیف قاپى و محتویات و قطعات خودرو اعتراف کردند که در بازرسى از مخفیگاه متهمان بیش 
از 80 نوع لوازم خانگى سرقت شده کشف شد. فرمانده انتظامى استان خوزستان گفت: متهمان پس از تشکیل 

پرونده راهى مرجع قضائى شدند.

اعتراف به قتل دوست پس از 2ماه

بدهى یک میلیون تومانى، با گلوله تسویه شد
 جواد براى گرفتن 

پولش به در خانه  ما 
آمده بود، با اسلحه اى 
که از چند سال پیش 
تهیه کرده بودم به 

سراغش رفتم؛ سوار 
ماشین جواد شدم؛ از او 
درخواست مهلت کردم 

اما او شرایط بسیار 
سختى را براى تسویه  

مالى پیش پایم گذاشته 
بود؛ دیگر تصمیم به 
کشتن او گرفتم

به فرجام رسیدن پرونده قتل در میان گوسفندان

د:
ست

ون فرار 
موران
ی

سرقت اتوبوس
 با آبمیوه مسموم 

سرقت از باغ مرکبات با اسلحه پالستیکى

کشف جسد در میدان تره بارخودسوزى دختر19ساله

قتل با میله آهنى
 در «سرباز»

انهدام باند سارقان و کشف  50 فقره سرقت
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اى بندگان خــدا! بدانید که تقــوا، دژى محکم و شکســت ناپذیر 
اســت، اما گناه، خانه اى در حال فروریختن و خوارکننده اســت 
که از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد و کسى که بدان پناه برد 
در امان نیست. آگاه باشید با پرهیزکارى، ریشه هاى گناهان را 
مى توان ُبرید و با یقین مى توان به برترین جایگاه معنوى دسترسى 

موال على (ع)پیدا کرد.

مهندس قانع معاون مهندسى و توسعه شرکت مهندسى آبفا 
کشور در نشستى با حضور مهندس امینى مدیرعامل شرکت 
آبفا اســتان اصفهان، حاجى دلیگانى نماینده شاهین شهر و 
برخوار در مجلس شوراى اسالمى و اعضاى شوراى شهر و 
شهرداران شهرهاى شاهین شــهر و میمه و برخوار پیرامون 
اجراى طرح هاى آب و فاضالب در این مناطق گفت: براى 
توسعه شــبکه فاضالب در شهرهاى شهرستانهاى شاهین 
شهر و برخوار باید مسئوالن شهر ، مردم و نیز بخش خصوصى 
نهایت همکارى را با شرکت مهندسى آبفا کشور داشته باشند 
تا بتوان طرح هاى توســعه اى فاضــالب را در این مناطق 

اجرایى نمود.
مهندس قانع افزود: درحال حاضــر براى تکمیل طرح هاى 
آبرسانى به 24 هزار میلیارد تومان و براى پروژه هاى فاضالب 
به 26 هزار میلیارد تومان در کشور نیاز است. این درحالیست 

که در بودجه 97 فقط 2 هزار و 500 میلیارد تومان براى توسعه 
طرح هاى آب و فاضالب در کشور تصویب گردید.

وى افزود: طرح توسعه شــبکه فاضالب در شهرهاى میمه، 
وزوان، دولت آباد، حبیب آباد، گز، شــاپور آباد و سین داراى 
ردیف بودجه هم نیســتند پس براى اینکه مردم این شهرها 
بتوانند هرچه زودتر از خدمات شبکه فاضالب برخوردار شوند 
باید از طریق ماده واحده تبصره3 نهایت همکارى را با شرکت 

آبفا داشته باشند.
معاون مهندسى و توسعه شــرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور خاطرنشان ساخت: شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشــور زمانى اجراى طرح هاى توســعه اى در بخش آب و 
فاضالب را در هر نقطه از کشــور در دستور کار قرار مى دهد 
که اطالعات کامل و جامعى پیرامون مدل مالى و مدل اجرایى 
آن وجود داشته باشد. بنابراین طرح هاى توسعه اى که مدل 

مالى و اجرایى مشخصى نداشته باشند قطعاً در دستور کار قرار 
نمى گیرند چرا که هدف خدمت رسانى بهینه در کمترین زمان 

ممکن به مردم است.
مهندس قانع اعالم نمود: شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان در پروژه توسعه شبکه فاضالب در شهرهاى منطقه 
لنجان و مبارکه با اســتفاده از مدل مالى بیع متقابل بســیار 
موفق عمل کرده اســت به طوریکه آبفا استان اصفهان در 
این زمینه الگوى دیگر شرکتها در کشور محسوب مى شود. 
همچنین آبفا اصفهان توانسته در برخى شهرها مانند نجف 
آباد، درچه ، تیران از طریق مشارکت مردمى که با بهره گیرى 
از ماده واحده تبصره3 است شــبکه فاضالب را اجرا نماید.

وى گفت: شهرداران و اعضاى شوراى شهرهاى شهرستانهاى 
شاهین شهر و میمه و برخوار باید براى اینکه هرچه زودتر طرح 
توسعه شبکه فاضالب در این مناطق اجرا شود تالش خود را 

در جهت جذب سرمایه گذارى بخش خصوصى و مشارکت 
مردم از طریق ماده واحده تبصره3 در دستور کار قرار دهند چرا 
که اجراى طرح هاى توسعه از طریق تزریق منابع دولتى بسیار 

زمان بر است.
***

در ادامه این نشست، مهندس هاشم امینى مدیرعامل شرکت 
آبفا اســتان اصفهان اعالم کرد: سالهاست مردم شهرهاى 
منطقه شاهین شــهر و میمه و وزوان خواهان طرح توسعه 
فاضالب در این مناطق هستند و تاکنون مطالعات توجیهى و 
پدافند غیرعامل این پروژه ها تکمیل شده است اما آنچه مسلم 
است این که باید مسئوالن امر به ویژه اعضاى شوراهاى شهر 
و شهرداران نهایت همکارى را با شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان براى اجراى این پروژه ها در دستور کار قرار دهند زیرا 
اجراى به موقع طرح هاى توســعه شبکه فاضالب مستلزم 

همکارى بخش خصوصى و مشارکت مردمى است.
وى به اهمیت اســتفاده از پســاب در منطقه شاهین شهر و 
میمه و برخوار اشــاره کرد و تصریح نمــود: باتوجه به اینکه 
منطقه شــاهین شــهر و میمه و برخوار داراى آب و هواى 
خشک مى باشد پساب در این منطقه بســیار با ارزش است 
و براى توسعه فضاى ســبز راهى جز استفاده از پساب وجود 
ندارد. در ایــن مناطق بــراى جلوگیرى از توســعه کویر و 
ریزگردها بهره گیرى از پســاب ضرورى به نظر مى رســد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مردم 
ابایى از مشارکت به منظور اجراى طرح توسعه اى ندارند چرا که 
مى دانند این نوع همکارى در نهایت منجر به خدمات رسانى 
بهتر و بیشتر به آنهاست. پس مى طلبد که مسئوالن امر در 
این شهرها نهایت همکارى را در جذب سرمایه گذارى بخش 
خصوصى مردمى در اجراى طرح هاى توسعه شبکه فاضالب 

به خرج دهند تا بتوانیم پروژه فاضالب را در شــهرهاى این 
منطقه مانند شهرهاى منطقه لنجان و مبارکه با موفقیت به 

سرانجام برسانیم.
***

در ادامه این جلسه حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم 
شاهین شهر ، میمه و برخوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شوراى اسالمى از اعضاى شوراهاى شهر 
خواست تالش خود را جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم از 
طریق تبصره3 ماده واحــده افزایش دهند. وى همچنین بر 
اهمیت سرمایه گذارى بخش خصوصى نیز اشاره کرد و افزود: 
برخوردارى از خدمات شبکه فاضالب حق مسلم مردم است و 
از مسئوالن امر خواستاریم نهایت تالش خود را به خرج دهند 
تا مردم هرچه سریعتر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 

قرار گیرند.

معاون مهندسى و توسعه آبفا کشور پیرامون اجراى شبکه فاضالب در شاهین شهر و میمه و برخوار اعالم کرد: 

 توسعه شبکه فاضالب، مستلزم همکارى بخش خصوصى و مشارکت مردمى است

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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غربالگرى ژنتیک در گلپایگان
مدیر بهزیستى شهرســتان گلپایگان از غربالگرى 
ژنتیک زوجینى که در شــرف ازدواج هســتند و یا 
زوج هایى که یکســال از ازدواجشان گذشته است، 
خبر داد.حسن مرادى ادامه داد: زوجین مى توانند به 
صورت حضورى به کارشناس پیشگیرى بهزیستى 
شهرستان مراجعه کنند و یا روزهاى شنبه و چهارشنبه 
با مراجعه به مجتمع شهید تندگویان گلپایگان، تحت 

غربالگرى ژنتیک قرار بگیرند.
وى با بیان اینکه اجراى این طرح تا پایان امســال 
در شهرســتان ادامه دارد، افزود: هــدف از اجراى 
این طرح، کاهش معلولیت ها در نوزادان اســت، اما 
متأسفانه تاکنون زوجین استقبال خوبى از این طرح 

نداشته اند.

برگزارى شانزدهمین آزمون 
قرآن و عترت در کاشان 

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
کاشان، از برگزارى آزمون قرآن و عترت در 10 اسفند 

در این شهرستان خبر داد.
مصطفى جوادى مقدم اظهار داشــت: شانزدهمین 
آزمون قرآن و عترت در دو قالب کتبى و الکترونیکى 
براى نخستین بار به صورت مشارکتى و با همکارى 
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
مرکز امور قرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره 
کل قرآن، عترت و نماز وزارت آمــوزش و پرورش 

برگزار مى شود.
وى، با اشــاره به اینکه این آزمون  بــا هدف ارتقاى 
دانــش قرآنى فعــاالن این عرصه و ســطح بندى 
معلومات آنان برگزار مى شــود، گفــت: این آزمون 
در 24 رشــته در چهار موضوع، حفــظ قرآن کریم، 
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، معــارف اهل بیت(ع) 
به صورت کتبى و رشته انس با قرآن کریم به صورت 

الکترونیکى برگزار مى شود.

احیاى گردشگرى و بومگردى 
روستاهاى خوانسار

معاون فرماندار خوانسار با اشــاره به ظرفیت شغلى 
شهرســتان خوانســار، گفت: بخش گردشگرى و 
بومگردى روســتاهاى شهرســتان به زودى احیا 

مى شود.
عبدا...صانعى اظهارداشــت: طرح هایــى همتراز با 
طرح هاى ملى در شهرستان خوانسار وجود دارد که 
سفیر ایتالیا نیز در ســفر به شهرستان خوانسار از این 

طرح ها بازدید داشت.

برگزارى مراسم گرامیداشت 
شهداى عرفه 

مراسم گرامیداشت شهداى عرفه «سرلشکر پاسدار 
شهید حاج احمد کاظمى و همرزمانش» در اصفهان 

برگزار مى شود.
مراسم گرامیداشت شهداى عرفه پنج شنبه 21 دى در 
خیمه حسینى گلستان شهدا اصفهان برگزار مى شود.

این مراســم با حضور ســردار على فضلى، جانشین 
سازمان بسیج مستضعفین و همزمان با هفتمین روز 
خاکسپارى شهید مدافع انقالب «سجاد شاهسنایى» 

برگزار مى شود.
مراسم گرامیداشت شــهداى عرفه، فردا 21 دى از 
ســاعت 15 تا 17 در خیمه حسینى گلستان شهداى 

اصفهان برگزار خواهد شد.

اصفهان، میزبان 
سمینار«مهارت هاى زندگى قرآنى»

سمینار «مهارت هاى زندگى قرآنى» در ایام ا... دهه 
فجر، به همت معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى واحد 

اصفهان در این شهر برگزار مى شود.
داریوش اسماعیلى، معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى 
واحد اصفهان گفت: این سمینار در ایام ا... دهه فجر 
برگزار مى شود و تا آن زمان باید تمامى توان خود را 
براى هرچه بهتر برگزار کردن این برنامه اختصاص 

دهیم.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: در بازه 
زمانى هشت ماهه ســال جارى، 53 نفر که همگى مرد 
بودند در حوادث ناشى از کار در استان اصفهان جان باختند.

على سلیمانى پور با اشاره به کاهش آمار متوفیان ناشى از 
حوادث کار استان اصفهان در هشت ماهه امسال اظهار 
داشت: در مدت مشابه سال گذشته 74 نفر که همگى مرد 
بودند در حوادث کار جان باختند که امسال این آمار به 53 
نفر کاهش یافته اســت. وى با بیان اینکه برخورد جسم 
سخت و سقوط از بلندى، بیشــترین علت فوت ناشى از 
حوادث کار در استان اصفهان بوده است، افزود: همچنین 
در سال جارى هزار و 793 نفر به دلیل مصدومیت ناشى 

از حوادث کار به مراکز پزشــکى قانونى استان اصفهان 
مراجعه کرده اند.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان همچنین در 
خصوص آمار مراجعات دریافت مجوز ســقط درمانى در 
استان اصفهان گفت: در هشــت ماهه سال جارى 472 
نفر براى دریافت مجوز ســقط درمانى به مراکز پزشکى 
قانونى استان مراجعه و 405 نفر از آنها مجوز سقط درمانى 

دریافت کرده اند.
وى تصریح کرد: آمار متقاضیان دریافت سقط درمانى در 
هشت ماهه سال جارى  نسبت به مدت مشابه سال قبل 

1/3 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 
226 تازه داماد به دلیل عدم توانایى در پرداخت مهریه، در 

زندان هاى استان اصفهان به سر مى برند.
اسدا...گرجى زاده اظهارداشت: در حال حاضر هزار و 85 نفر 
به دلیل جرایم مالى در زندان به سر مى برند. وى با بیان اینکه 
براى آزادى زندانیان جرایم غیرعمد استان اصفهان نیاز به 
200 میلیارد تومان اعتبار هستیم، افزود: از ابتداى سال جارى 
تاکنون نیز 428 نفر زندانى جرایم مالى با اعتبار 38 میلیارد 

تومان از بند رهایى یافته اند.
گرجى زاده تصریح کرد: 19 میلیارد تومان از اعتبارات آزادى 
جرایم غیر عمد استان در سال جارى از محل وام و تسهیالت، 

13 میلیارد تومان از محل گذشــت شکات و شش میلیارد 
تومان نیز از طریق کمک هاى بالعوض بــراى زندانیان 

تأمین شده است.
وى با بیان اینکه 74 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان 
اصفهان نیز با کمک خیریه ها از بند رهایى یافته اند، افزود: این 
مددجویان با کمک 600 میلیون تومانى خیریه ها آزاد شده اند.
گرجى زاده در خصوص تفکیــک زندانیان جرایم غیر عمد 
استان اصفهان نیز گفت: از تعداد هزار و 80 نفر زندانى جرایم 
مالى و غیر عمد اســتان اصفهان، 226 نفر تازه داماد براى 
مهریه، 18 نفر براى پرداخت نفقه و بقیه به دلیل پرداخت دیه 

براى تصادفات و بدهى هاى مالى در زندان به سر مى برند.

226داماد 
دراصفهان زندانى هستند

53 نفر در حوادث کار
 جان باختند

نصف جهان   امسال به دلیل رکود، مالیات، گران شدن 
حامل هاى انرژى و کاهش قدرت خرید مردم،  تعداد 

50 الى 60 واحد صنفى قصابى در شهر اصفهان تعطیل 
شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز با اعالم این خبر 
به نصف جهان گفت: وضعیت عرضه و تقاضاى گوشت 
قرمز در اصفهان مناسب نیست زیرا  در استان اصفهان 
مصرف گوشت دام سبک نسبت به گوشت دام سنگین 
70 درصد بیشتر است و استان هم حدود 20 الى 30 درصد  
دام سبک دارد و مابقى را از شهرهاى دیگر کشور تأمین 
مى کند. ضمن اینکه به دلیل خشکسالى، قیمت علوفه 
ســیر صعودى پیدا کرده یعنى کاه سبز کیلویى 1300 تا 
1400 تومان به فروش مى رسد که این قیمت مقرون به 
صرفه نیست. در نتیجه پروار دام سبک کاهش یافته از آن 
طرف هم گرانى، قدرت خرید مردم را بسیارپایین آورده 
که طى آن مصرف گوشت قرمز کاهش یافته است. با این 

حساب وضعیت عرضه و تقاضا اصًال خوب نیست.
رضا انصارى ادامه داد: با وجود رکــود، پرداخت مالیات 
و هزینه حامل هاى انرژى براى قصابان بســیار سخت 
و سرسام آور اســت. مثًال قبض چهار ماه مصرف برق 
یک واحد قصابى معــادل یک میلیــون و نیم بوده که 

این براى واحد قصابى که روزانه یک الشه مى فروشد 
بسیارسنگین است. همچنین طبق آمار، باالترین فروش 
روزانه گوشت قرمز در اصفهان بین یک تا هشت الشه 
گوسفندى است که تعداد محدودى در باالى شهر این 

میزان فروش را دارند.
رئیس اتحادیه درباره قیمت گوشت دام سبک و سنگین 
مى گوید: گوشت دام سبک گرم کیلویى 40 تا 42 هزار 
تومان به فروش مى رسد. گوشت گوساله مخلوط کیلویى 
38 هزار تومان و ران گوســاله 40 هزار تومان فروخته
 مى شود. همچنین دام سبک زنده درجه یک کیلویى 17 
تا 18 هزار تومان و درجه 2، کیلویى 12 تا 13 هزار تومان 

به فروش مى رسد.
انصارى از خرده فروشــى گوشــت قرمز در فروشگاه 
هاى کوثرکه بدون مجوز از اتحادیه است گالیه دارد و 
مى گوید: طبق ماده 91 قانون نظــام صنفى، در بحث 
خرده فروشى باید از اتحادیه مربوطه مجوز گرفته شود 
و این در حالى است که فروشگاه هاى کوثرفقط از اداره 
کل صنعت و معدن پروانه بهــره بردارى دریافت کردند 
و اقدام به خرده فروشــى مى کنند که این خالف قانون 
اســت و باید از اتحادیه فروشــندگان گوشت قرمز هم 

مجوز بگیرند. 

نصف جهان شهر آران و بیدگل 10 درصد صنعت استان 
را به خود اختصاص داده و 70 درصد جمعیت این شهر 

در بخش صنعت فرش مشغول فعالیت هستند.
عبدالرحیم مفیدى، رئیس شــوراى اســالمى شــهر

آران و بیدگل به نصف جهان گفت: شهر آران و بیدگل 
مرکز شهرستان اســت و جمعیتى باالى 65 هزار نفر 
دارد.  فاصله کیلومترى این شــهر با مرکز اســتان بالغ 
بر 220 کیلومتراست و متأســفانه مشکل بسیارمهمى 
که درگیر و دار آن هســتیم همین مســافت طوالنى 
با مرکز اســتان اســت چرا که هر روز تردد زیادى در 
جاده به ســمت اصفهان انجام مى شــود که بیشتر به 
دلیل مباحث صنعتى اســت یعنى افراد بــراى رفع نیاز 
صنعتى خود با صرف  وقت بــه ادارات مربوطه مراجعه 
مى کننــد. شــایان ذکر اســت شــهر آران و بیدگل

 2 درصد جمعیت و 10 درصد صنعت استان معادل 850 
واحد صنعتى را به خود اختصــاص داده که 70 درصد  

ازجمعیت آن در بخش صنعت فرش مشغول به کارند. 
با این حســاب براى انجام کارهــاى ادارى ترددهاى 
بسیارى در مســیر طوالنى به ســمت اصفهان انجام 

مى شود.
مفیدى از مســئولین استانى خواســتار تفویض اختیار 
به مســئوال ن آران و بیدگل شــد و گفت: متأســفانه 
صنعتگــران آران و بیدگل براى انجــام امورات ادارى 
ریز و درشــت خود باید مدت زمان طوالنى را در تردد 
به سمت شهر اصفهان سپرى کنند تا مثًال مجوز پروانه

 بهره بــردارى  دریافت کنند. ولى چنانچــه اختیارات 
صنعتى بــه آران و بیــدگل تفویض شــود  کاهش بار 
ترافیکى، کاهش آلودگى هوا، کاهش آلودگى صوتى و  
صرفه جویى در وقت و تسریع در انجام کارها را به دنبال 

خواهد داشت. 

به گفته شهردار خمینی شهر،عملیات فاز اول احداث پارك 700دستگاه و دومین جاده سالمت 
این شهر در حال انجام است. 

حاج حیدرى افزود:این پارك در محدوده کانال آب برخوار و میمه در700دســتگاه اســت 
وعملیات عمرانى مرحله اول آن در زمینى انجام مى شــود که  از شمال به خیابان انقالب 
اسالمى، از جنوب به کانال آب، از شرق به میدان نماز و از غرب به بلوار شهید بهشتى محدود 

مى شود. 
وى اظهارداشت:طرح پارك ساحلى سالیان سال منتظر اجرا بود و اکنون با پیشنهاد شهرداري 
و حمایت هاى شوراي اسالمی شهر، فاز اول این پروژه در خیابان انقالب اسالمى و از اواسط 
مهرماه سال جارى آغاز شده است. وى ادامه داد:این پروژه مشتمل بر دو فاز است که تا سال 

آینده تکمیل خواهد شد.
حاج حیدري طول پارك را دو کیلومتر و عرض آن را درحــدود 30 متر اعالم کرد و افزود: 

قسمت غربى این زمین 60 هزار مترمربعى قبال سبز شده است. 
شهردار خمینی شهر گفت: پیاده روهاى این فضا نامناسب بود و قسمت هایى از آن نشست 

کرده بود که از نو پیاده روسازى کردیم.
وى ادامه داد: کل فضاى سبز موجود درحدود دو هزار متر مربع است که در آینده 450 مترمربع 

دیگر هم به این اضافه خواهد شد. 
وى بیان داشت:اما خصوصیت منحصر به فرد این مکان، وجود یک جاده سالمت طوالنى 

جهت پیاده روى و زمین هاي ورزشی در آن است.

وى افزود:پیست دوچرخه سوارى از دیگر کاربرى هاى ورزشى- تفریحى این پارك است و 
زمین هاى اسکیت، والیبال، بسکتبال و ... از دیگر امکاناتورزشى آن مى باشد.   در خصوص 
زمان بندى اجراى این طرح گفت: هم اکنون 70 درصد از سنگ فرش پارك انجام شده است 

و سعى مى کنیم تا عید عملیات عمرانى را کامل انجام دهیم.  

معاون فنى و زیربنایى راه آهن با اشاره به ورود هندى ها 
به تولید ریل ملى گفت: قرار بر این اســت که هندى ها 
در ارائه شــمش و تأمین منابع ملى به کمک شــرکت 

ذوب آهن بیایند.
مازیار یزدانى با اشــاره به ســه ابَرپروژه راه آهن گفت: 
قطار سریع الســیر تهران-قم- اصفهان، برقى شــدن 
قطار تهران-مشهد و برقى سازى راه آهن اینچه برون 

از پروژه هاى کالن شــرکت راه آهن اســت که قطار 
سریع الســیر تهران- اصفهان در حال اجراســت. وى 
ادامه داد: در پروژه برقى شدن تهران- مشهد مشاوران

 شروع به کار کرده اند و همچنین در پروژه برقى سازى 
راه آهن اینچه بــرون، در مرحله تدویــن قراردادهاى 
نهایى با طرف روســى هســتیم و امیدواریم از ابتداى 
سال 97 این پروژه به مرحله اجرا برســد. وى با اشاره 

به پروژه هاى در اولویت راه آهن بــراى ارتقاى ایمنى 
اظهار داشــت: یکى از پروژه هاى در اولویت ما تجهیز 
تمام شــبکه راه آهن به سیســتم ATC اســت.  وى 
افزود: ATC مسیر بافق-  مشــهد نهایى شده است 
و آماده بهره بردارى اســت. یزدانى ادامه داد: سیاست 
ما این اســت که طول شــبکه راه آهن کــه مجهز به 
سیستم سیگنالینگ هســتند به سیستم ATC مجهز 

شوند، بنابراین فقط سه مسیر تهران- شمال، اصفهان-
شــیراز و زاهدان- کرمان که به سیســتم سیگنالینگ 
مجهز نیســتند ،ATC ندارند آن هم به دلیل ترافیک 

پایین این مسیرهاست.
یزدانى با اشاره به ساخت تقاطع همسطح براى افزایش 
ایمنى راه آهن اظهار داشت: هرچند که سطح تقاطع هاى 
غیرهمســطح تکلیف راه آهن نیســت، اما در راستاى 
افزایش ارتقــاى ایمنى ایــن تکلیف را هــم برعهده 

گرفته ایم. 
معاون فنى و زیربنایى راه آهن با اشاره به سرنوشت ریل 
ملى هم گفت: متأسفانه براى تولید ریل ملى، زمان بسیار 
زیادى را از دســت داده ایم اما امروز در مرحله خوبى از 
همکارى هاى بین راه آهن و ذوب آهن براى تولید ریل 
ملى هستیم. وى افزود: به شرکت ها و تولیدکننده ریل 
در هند اعالم کرده ایم که ادامه خرید ریل، تنها از طریق 
ذوب آهن ممکن خواهد بود. بنابراین قرار بر این شــده 
است که همکارى بین هندى ها و ذوب آهن براى تولید 

ریل ملى انجام شود.
یزدانى ادامــه داد: به این صورت که قرار بر این شــده 
هندى ها شــمش ریــل را در اختیار ذوب آهــن قرار 
دهنــد و دغدغه ذوب آهن بــراى تأمین مالــى را رفع 

کنند.
معاون فنى و زیربنایــى راه آهن افــزود: در مذاکرات 
با هندى ها قرار بر این شــده، هندى ها پروســه تولید 
ذوب آهن را ممیــزى کنند و در مشــارکت هاى مالى 
حضور داشته باشند. وى اظهارداشت: بنابراین قرارداد 
سه جانبه اى بین هندى ها، ذوب آهن و راه آهن به امضا 
مى رسد و شرایط تولید ریل ملى کامًال مهیاست و تنها 

مشکل ما تأمین مالى است.
یزدانى همچنین ادامه داد: طلبى که راه آهن از ذوب آهن 
داشــته بابت پیش پرداخت، خرید ریل ملى تهاتر شده 

است.

رهسپارى شمش هندى مورد نیاز ریل ملى
 به ذوب آهن

هندى ها پروسه تولید ذوب آهن را ممیزى کنند

 رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز:

احداث دومین جاده سالمت خمینی شهر60 قصابى در اصفهان تعطیل شده است

رئیس شوراى شهر آران و بیدگل:

اختیارات صنعتى به آران و بیدگل دهید

مدیرعامل شــرکت عمران فوالدشــهر گفت: 
از لحاظ کیفیت بهداشــت و درمان، یک مرکز 
بهداشت توســط شــرکت عمران فوالدشهر با 
اعتبارى بالغ بر ســه میلیارد تومان توســط این 

مجموعه ساخته شده است.
حمیدرضا شیروانى با بیان اینکه ساخت فضاهاى 
فرهنگى، مذهبى و بهداشتى جزو تعهدات شرکت 
عمران نیســت، افزود: ولــى در جهت تکمیل 
خدمات زیربنایى و روبنایى، شــرکت عمران و 
مجموعه شهرهاى جدید با اخذ مجوزهاى قانونى 
الزم، به مشکالت ورود پیدا کرده اند. وى ادامه 
داد: تکمیل مرکز بهداشت و درمان نیز با اعتبارى 
بالغ بر چهار میلیارد تومان،در دست اجراست؛ از 
این رو مناقصه اى در این زمینه در حال برگزارى 

و اسناد مناقصه تهیه شده است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشاره به 
محوطه سازى هاى مسکن مهر این شهر، بیان 
داشــت: به این موضوع اشــراف کامل داشته و 
نواقص را شناسایى کرده ایم، همچنین در سال 
جارى بالغ بر هفت میلیارد تومان قرارداد محوطه 

سازى منعقد کردیم.
شــیروانى گفــت: در حــال حاضــر پیمانکار 
در حــال تجهیــز کارگاه اســت و بــه زودى 
تکمیل محوطه هــاى عمومى مســکن مهر با 
اعتبار هفــت میلیارد تومان در دســتور کار قرار

 خواهد گرفت.
وى با بیان اینکه قراردادى بالغ بر ســه میلیارد 
تومان با مجرى آســفالت نیز منعقــد کرده ایم، 
اضافه کرد: به دلیل وســعت و میزان گستردگى 
کار، طبیعتًا با ســرعتى که در نظــر داریم کارها 
پیش نمى رود ولى در هر صورت، از سال گذشته 
تاکنون آسفالت قسمت عمده اى از معابر مسکن 

مهر فوالدشهر انجام شده است.

احداث مرکز بهداشت 
مسکن مهر فوالدشهربا 
اعتبار3میلیارد تومان
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
نحوه تأمین مالى صنایع و بخش هاى تولیدى را، یکى 
از چالش هاى اصلى اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: 
با کاهش اتکا به نظام بانکى و توســعه روش هاى نوین 
تأمین مالى، مى توان گام هاى مؤثرى در جهت توسعه 

صنعتى و افزایش سرمایه گذارى در کشور برداشت. 
محمد جواد بگى، ارائه تسهیالت گرانقیمت و غیرهدفمند 
و هزینه باالى تأمین سرمایه را، یکى از مشکالت صنعت 
کشور دانست و گفت: به دلیل اتکاى بیش از حد صنایع 
و بخش هاى تولیدى بــه نظام بانکى و عدم توســعه 
روش هاى نویــن تأمین مالى، هزینه تمام شــده تولید 

افزایش یافته و تولیــدات داخلى از قدرت رقابت پذیرى 
مناسبى در مقابل رقباى خارجى خود برخوردار نخواهند 

بود. 
وى کاهش نرخ ســود و تســهیالت بانکى را، یکى از 
رویکردهاى مثبت دولت عنوان کــرد و افزود: با وجود 
کاهش نرخ تسهیالت و سپرده در نظام بانکى، هنوز هم 
این نرخ با میانگین نرخ سود بانکى در کشورهاى رقیب 
حاضر در بازارهاى صادراتــى ایران مانند چین، اتحادیه 
اروپا، ترکیه و... اختالف فاحشى داشته و پرداخت چنین 
نرخ هاى ســودى، هزینه هاى گزافى به تولیدکنندگان 

وارد خواهد کرد.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با اشاره به ضرورت 
برنامه ریزى صحیح در تکمیل پروژه مصالى بزرگ امام 
خمینى(ره) اصفهان گفت: این پروژه با دریافت نظرات 
کارشناســان و صاحب نظران، با نگاه ملى و متناسب با 

معمارى ایرانى، اسالمى شهر اصفهان تکمیل شود.
آیت ا...یوسف طباطبائى نژاد با بیان اینکه این پروژه باید 
با نگاهى ملى تکمیل شود، اظهار داشت: این پروژه باید 
متناسب با معمارى ایرانى اسالمى شــهر اصفهان، به 
صورتى زیبا تکمیل و به بهره بردارى کامل برســد. وى 
با اشــاره به اهمیت کیفى بودن اجراى پروژه مصالى 
امام خمینى (ره) اصفهــان افزود: تکمیل این پروژه باید 

به گونه اى باشــد که آیندگان به ساخت این مصال ایراد 
نگیرند و به صورت اصولى و متناسب با نیازهاى امروز و 

آینده تکمیل شود.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان تصریح کرد: باید 
نظرات مختلف مهندســان و صاحب نظــران طراحى 
و اجراى پروژه هــاى بزرگ، دریافت شــود و با تدبیر و 
دوراندیشى الزم با مدیریت هزینه ها، تکمیل مصالى 
امام خمینى(ره) اصفهان ادامه پیدا کند. آیت ا...یوســف 
طباطبائى نژاد با بیان اینکه کاشت درختان، فضاى اطراف 
مصال را زیبا مى کند، گفت: با توجه به کمبود آب، کاشت 

چمن در فضاى سبز مصال کار اشتباهى است.

توسعه صنعتى با کاهش اتکا 
به نظام بانکى 

مصال 
با نگاه ملى تکمیل شود

صادرات 81 ُتن عسل
 به خارج از کشور

صادرات عسل، بیش از 405هزار دالر ارزآورى براى 
اصفهان داشته است .

مدیــراداره قرنطینه و امنیــت زیســتى اداره کل 
دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون بیــش از 81تن عســل از این اســتان به 
کشــور هاى کویت، امارات، قزاقســتان، عمان و

استان هاى داخلى صادر شده است.
منصــور کیمیایــى، اســتان اصفهــان را یکى از 
قطب هاى صادرات عسل در کشور دانست و افزود: 
پیش بینى مى شود تا پایان امسال بیش از 150تن از 

این محصول به بازارهاى بین المللى صادر شود.

پایدارى وضعیت جوى
 در استان 

مدیر اداره پیش  بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان گفت: جو به نســبت پایدارى تــا اواخر هفته 

جارى براى این منطقه پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش اظهار داشت: تحلیل آخرین نقشه هاى 
پیش یابى هواشناسى در دو روز آینده بیانگر استقرار جو 

به نسبت پایدار بر استان اصفهان خواهد بود.
وى ادامه داد: بر این اســاس، وضعیت جوى در بیشتر 
مناطق اســتان به صورت صاف تا کمى ابرى، گاهى 
وزش باد و در مناطــق مرکزى همراه بــا غبار رقیق

 پیش بینى مى شود.

خبر

مزایده
مزایده امــوال منقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 963043ج/3 آقاى ابراهیــم احمدى و علیه عباس امیــرى قهفرخى مبنى بر در 
تاریخ 96/11/17 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانى پارکینگ شــاهد واقع در اتوبان فرودگاه مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اموال مورد مزایده: 
موضوع ارزیابى یک دستگاه سوارى هیونداى به شماره انتظامى 982س18 ایران 53 احترامًا بازگشت به 
نامه شماره 131/22607/000 کانون منضم به نامه شماره 963043 شعبه سوم اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان اینجانب مرتضى رضایى کارشناس رسمى دادگسترى در معیت خواهان آقاى ابراهیم احمدى از 
یک دستگاه سوارى سیســتم هیونداى تیپ وراکروز IX 55 3800 cc مدل 2010 رنگ مشکى زغالى،
 شش سیلندر، داراى شاسى Au 114970 به شــماره انتظامى 982س18 ایران 53 متوقف در پارکینگ 
شاهد واقع در اتوبان فرودگاه بازدید که گزارش آن به شــرح تقدیم مى گردد. الف) وضعیت خودرو: خودرو 
متوقف در پارکینگ پر از خاك و گرد، باطرى خراب، موتور خاموش، الســتیک ها باددار با آج حدود ٪50 
آج، فاقد بیمه نامه (بیمه نامه آن رویت نگردید، ضمنًا خودرو از مورخه 96/2/20 در پارکینگ متوقف بوده 
است) مالک خودرو مدعى است تا اسفندماه سال 1396 داراى بیمه نامه مى باشد که قابل بررسى است و تا 
زمان تنظیم گزارش بیمه نامه آن رویت نگردید گلگیر عقب سمت راست به همراه سپر تصادف بسیار جزئى 
داشته، وضعیت خودرو در حد متوســط خوب و مالک خودرو آقاى عباس امیرى قهفرخى باشد. ب) ارزش 
خودرو: با توجه به وضعیت بازار خرید و فروش خودروهاى انتقال در مزایده و در نظر گرفتن وضعیت خودرو 
فوق الذکر به شــماره انتظامى 982 س18 ایران 53، ارزش خودرو مبلغ 1/420/000/000 (یک میلیارد و 
چهارصد و بیست میلیون ریال) در حال حاضر تعیین و اعالم مى گردد. ضمنًا مبلغ فوق مى تواند به عنوان 
ارزش پایه کارشناس در مزایده تعیین و اعالم مى گردد. م الف: 30963 منصورى مدیر  اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /10/201
ابالغ

کالسه پرونده: 645/95- 950472 شماره دادنامه: 9609976796901926- 96/4/24 مرجع رسیدگى: 
شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سهیل بینا نشانى: عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانى 
مجتمع اقتصاد مؤسسه راه صادق پ 30 خواندگان: 1- حســین تقى پور جاوى 2- ناصر سلطانى تضامنًا: 
مجهول المکان خواسته: اصالح نام خواندگان گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص درخواست خواهان مبنى بر صدور 
دادنامه اصالحى به دلیل اشــتباه در عدم درج خوانده نفر دوم در دادنامه شماره 815- 95/8/29 صادره از 
این شعبه به استناد ماده 309 ق آ د م. شورا بدینوسیله رأى مذکور را از حیت خوانده به خواندگان 1- حسین 
تقى پور جاوى 2- ناصر سلطانى تضامنًا تکمیل و اصالح مینماید. رأى صادره غیابى و بمدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس بمدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى، حقوقى اصفهان میباشد. تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رونوشت رأى تصحیحى ممنوع است. 
کالسه پرونده اصلى: 95-645 شماره دادنامه: 815- 95/8/29 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 39 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: سهیل بینا به نشانى: خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانى- مجتمع اقتصاد 
موسسه راه صادق پ 30 خواندگان: 1- حسین تقى پور جاوى 2- ناصر سلطانى تضامنًا به نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک به تاریخ 95/8/29 شعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاءکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه مفتوح اســت. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شــورا: درخصوص دعوى سهیل ب ینا به طرفیت 
حسین تقى پور جاوى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 619821 
به انضمام هزینه دادرسى و خســارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ و اطالع در 
جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرك و دفاع موجهى درخصوص دعوى مطروحه مبنى 
بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده، لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلون و ششصد و نود و پنج هزار ریال 1/695/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (91/4/15) (نود و یک) تا زمان اجراى 
حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 30971 شعبه 

39 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/300
گواهی حصر وراثت

آقاي محمدنورعلى لنجانى  بشناسنامه شماره 6 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت ورونوشت شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 96/1453تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین نور على 
بشناسنامه شماره 7 در تاریخ 96/9/14 در گذشته وورثه وي در هنگام درگذشت عبارتنداز : فرزند 1- محترم 
فخرى فخر آبادى  فرزند: اسفندیار  شماره شناسنامه: 6 نسبت با متوفی: همسر 2- صدیقه نورعلى لنجانى 
فرزند: حسین شماره شناسنامه: 5 نســبت با متوفی: فرزند 3 –رویا  نورعلى لنجانى فرزند: حسین شماره 
شناسنامه: 127279335 نسبت با متوفی: فرزند 4- مرضیه نورعلى لنجانى فرزند: حسین شماره شناسنامه: 
26 نسبت با متوفی: فرزند 5- رســول نورعلى لنجانى فرزند: حسین شماره شناســنامه: 1042 نسبت با 
متوفی: فرزند 6- محمدعلى نورعلى لنجانى فرزند: حسین شماره شناسنامه: 6 نسبت با متوفی: فرزند پس 
از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد درغیر اینصورت گواهی حصروراثت 

صادر خواهد شد . م الف: 937 دبیر خانه شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان391/10
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت / هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز  آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139560302023000488 مورخ 1395/04/30 آقاى سید عبداله طباطبائى 
مبارکه به شماره شناسنامه 3904 کدملى 5418659030 صادره از مبارکه فرزند سیدمحمدباقر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 97/04 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3553 باقى 

مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139560302023000489 مورخ 1395/04/30 خانم عفت وهابى مبارکه به 
شماره شناسنامه 428 کدملى 1971121126 صادره از مسجد سلیمان فرزند رمضان بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/04 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3553 باقى مانده- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1396/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/5  م الف: 31027 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/585
ابالغ

شماره پرونده: 347/96 شماره دادنامه: 494- 96/7/29 مرجع رســیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: بهرام فتاحى فرزند عبداحمید با وکالت خانم اکرم شیرازى به نشانى: زرین شهر خ 
کاشانى روبروى دادگسترى خوانده: 1- مسعود عطیه حیدرى 2- بتول نورى هر دو به نشانى مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى بهرام فتاحى فرزند عبداحمید با وکالت خانم اکرم شــیرازى به طرفیت 1- مسعود عطیه 
حیدرى 2- بتول نورى مبنى به انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودروى پراید به شماره شهربانى 262ل26 
ایران 42 مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و تصویر مصــدق قرارداد بیع خودروى مذکور و همچنین با توجه به اســتعالم صورت 
گرفته از پلیس راهور که حکایت از آن دارد که مالکیت خودروى مذکور متعلق به خانم بتول نورى مى باشد 
و به موجب قانون متعارف بد ون امرى در عرف و عادت بدون تصریح در عقد به منزله ذکر در عقد است، لذا 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و مواد 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنى حکم بر الزام خانم بتول نورى به انتقال ســند مالکیت خودروى 
مذکور به نام خواهان و همچنین پرداخت مبلغ هفتصد و هشــتادو پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى 
باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور مستنداً به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم

 مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگاه لنجان مى باشــد. م الف: 1327 یوسفى قاضى شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /10/592
اخطار اجرایى

شماره: 210/96ش3 ح– 96/10/5 به موجب راى شماره 397 تاریخ 96/5/26 حوزه سوم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محســن امینى فرزند آیت ا... به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به انتقال رسمى سند خودروى ســوارى پراید مدل 1381 به شماره انتظامى 
451 ص 31 ایران 43 با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد در حق محکوم له کاظم جعفرى فرزند تقى 
به نشانى زرین شهر خ بهشتى کوچه شهید مجتبى توانگر بن بســت خادمیان پ 27 و نیز محکوم است به 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1328 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان  /10/593
حصر وراثت

آقاى على رضا فتاح پور داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 446/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عجم فتاح پور به شناسنامه 6 در تاریخ 96/09/02 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- روح اله فتاح پور 
فرزند عجم ش.ش 230 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- بختیار فتاح پور فرزند عجم ش.ش 
275 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- مژگان فتاح پور فرزند عجم ش.ش 276 ت.ت 1350 
صادره از اصفهان (دختر متوفى) 4- رضا فتاح پور فرزند عجم ش.ش 169 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 5- على رضا فتاح پور فرزند عجم ش.ش 5 ت.ت 1347 صادره از اردل (پسر 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 1361 توانگر رئیس شعبه  پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/594
حصر وراثت

آقاى على شامرادى داراى شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 452/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهمن شامرادى به شناســنامه 20 در تاریخ 
96/09/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على 
شامرادى فرزند بهمن ش.ش 45 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مرضیه شامرادى فرزند بهمن 
ش.ش 254 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- ملیحه شامرادى فرزند بهمن ش.ش 298 ت.ت 
1361 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- راضیه شامرادى فرزند بهمن ش.ش 1160165319 ت.ت 1370 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- حسین شامرادى فرزند بهمن ش.ش 56 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 6- کبرى شامرادى فرزند بهمن ش.ش 166 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- شوکت 
معتمدى سده فرزند لطفعلى ش.ش 67 ت.ت 1334 صادره از لنجان (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: 1363 توانگر رئیس شعبه  پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/595

احضار
شــماره961049 آگهی احضار متهم- در خصوص شــکایت محمدرضا مرادى علیه علیرضاحاجى على 
فرزندمحمدمهدى دایر برکالهبردارى وتحصیل مال از طریق نامشروع  وقت رسیدگی مورخ 96/11/23 
ساعت11صبح تعیین گردیده اســت لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون 
آئین دادرسی کیفري به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 
103 دادگاه کیفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل 
قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله ابالغ قانونی 
محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  .  م الف: 935 سادات - رئیس 

شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان /10/596
احضار 

 شــماره نامــه:96101136544001076 شــماره پرونــده:9209983655600777 شــماره بایگانى 
شعبه:961873 تاریخ نتظیم:96/9/22 اگهى احضار متهم- نظر به اینکه در پرونده کالسه 961873انقالب 
متهم اکبر انصارى فرزند جانعلى به اتهام ســرقت تعزیزى ده عدد طاقه پارچه موضوع شــکایت سلیمان 
محمدى فرزند محمد على مجهوالمکان اعالم گردیده اســت لذا دراجراى ماده344قانون ایین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت دریکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و اگهى و بدینوســیله به نامبرده ابالغ 
میگردد در تاریخ96/11/24ساعت10:30صبح جهت  رسیدگى به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان 
حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود اگهى 
فوق ب منزله ابالغ ومحسوب و مبادرت ب اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف:857 ابراهیمى- رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان (102 جزایى سابق)/ 10/598
احضار

 شماره نامه:9610113654001064  شماره پرونده:9209983654700264 شماره بایگانى شعبه :961770
تاریخ نتظیم:1396/9/16 آگهی احضار متهــم- نظر به اینکه درپرونده کالســه 961770کیفرى 102 
متهمین رسول قاسمى وجوادقاسمى فرزند-به اتهام تمردنسبت به مامورین ومشارکت درایرادضرب وجرح 
عمدى-توهین به ماموران حین انجام وظیفه موضوع شکایت سید عبداله مهدوى فرزند ستوده  مجهول 
المکان اعالم گردیده اند  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبردگان  ابالغ میگردد در تاریخ 96/11/25ساعت 
8صبح  جهت رســیدگی به اتهام خــود دردادگاه انقــالب فالورجان حاضــر واز خود دفــاع نمایند ودر 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب 
ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف:941 غالمحســین ابراهیمى-رئیس شــعبه 102کیفرى 

دوفالورجان/10/599
ابالغ اجرائیه 

شماره پرونده: 139604002133000100/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600174 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000048 بدین وسیله به آقایان ســیدابراهیم آیتى نجف آبادى فرزند سیدمحمد مقیم: 
نجف آباد خیابان دکترآیت مرکزى کوى انتشارى پالك 201 کدپستى 8513665331 و سیدسجاد آیتى 
فرزند سید مصطفى مقیم: نجف آباد خیابان شریعتى کوچه صفا کوچه شهید روشنایى مجتمع کوشش واحد 
18 که برابر گواهى مأمور مربوطه آدرس تعیین شده ناقص و شــناخته نگردیده ابالغ مى گردد که بانک 
اقتصاد نوین شعبه نجف آباد به استناد قرارداد بانکى شماره 137111058469411 مورخ 95/11/04 تنظیمى 
درهمان بانک براى وصول مبلغ پانصد و هشتاد و دو میلیون و سیصد و پنج هزار و پانصد و نود و هشت ریال 
بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/08/15 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد 
و پنجاه و هشت هزار و ششصد ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه 
علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600174 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع 
شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ 
ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید 
درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر 

نخواهد شد. 7391/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/10/602
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002133000091/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600157 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000050 بدین وســیله به آقاى حامد عظیما فرزند محمدرضا مقیم: نجف آباد خیابان 
شریعتى خیابان رضایى شمالى خیابان نمازى سمت چپ منزل ششم سمت راست کدپستى 8513743757 
که برابر گواهى مأمور مربوطه آدرس تعیین شده ناقص و شناخته نگردیده ابالغ مى گردد که بانک اقتصاد 
نوین شعبه نجف آباد به استناد قرارداد بانکى شــماره 137111029270296 مورخ 95/11/10 تنظیمى 
درهمان بانک براى وصول مبلغ یکصد و بیســت و چهار میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و شصت 
و هشت ریال بابت اصل طلب، ســود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/08/15 و از آن تاریخ به بعد 
روزانه مبلغ یکصد و شش هزار و دویســت و نود و نه ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب 
درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالســه 9600157 در واحد اجراى اسناد 
رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک 
نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج 
و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى 
مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 7393/م الف- فاتحى مســئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف 

آباد/10/603
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002133000099/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600173 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000047 بدین وســیله به آقایان رضا چترایى فرزند ابراهیم مقیــم: نجف آباد خیابان 
15خردادجنوبى خیابان گلزارشهدا کوچه مردانى کئچه ابوترابى کدپستى8518695556، حبیب اله ابراهیمى 
جوزدانى فرزند ابراهیم مقیم نجف آباد جوزدان خیابان شهدا پالك 17 کدپستى 8585111154 و روح اله 
فتحیان نجف آبادى فرزند محمدعلى مقیم: نجف آباد خیابان شریعتى خیابان فرخى کوى رز که برابر گواهى 
مأمور مربوطه آدرس تعیین شده ناقص و شناخته نگردیده ابالغ مى گردد که بانک اقتصاد نوین شعبه نجف 
آباد به استناد قرارداد بانکى شماره 137111048444375 مورخ 94/11/05 تنظیمى درهمان بانک براى 
وصول مبلغ نود و دو میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و نود و شش ریال بابت اصل طلب، سود 
و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/08/15 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ هفتاد و سه هزار و ششصد و 
هشتاد ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است 

که اجرائیه به کالسه 9600173 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر 
تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد به مدت ده روز فرصت دارید نســبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت 
عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد الزم 
به ذکر است چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهى نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید از پرداخت 
حقوقى دولتى معاف خواهید بود. 7392/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/10/605

ابالغ
 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/09/14 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 555/96 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خواندگان 1.على کرم پور 2.ابراهیم کولى وند 
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 شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص 
دعوى خواهان اکبر دواشى بطرفیت خواندگان 1على کرم پور 2.ابراهیم کولى وند به آدرس مجهول المکان 
به خواسته مطالبه مبلغ 108/000/000 ریال بابت یک فقره چک بشماره 162180 به شرح متن دادخواست 
به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 93/12/15 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده 
رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز 
و ثابت تشخیص مســتدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم تضامنى 
بر محکومیت خواندگان 1.على کرم پور2.ابراهیم کولى وند بــه پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/320/000 ریال هزینه دادرســى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
 و 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 93/12/15 لغایت 
زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصــول و ایصال مى گردد درحق 
خواهان اکبر دواشى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خواندگان 1.على کرم پور 2.ابراهیم کولى 
وند غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7380/م الف،قاضى شعبه 3 

شوراى حل اختالف/10/606
ابالغ وقت دادرسى

 شماره ابالغنامه:9610103731505386 شماره پرونده: 9609983731500553 شماره بایگانى شعبه: 
960557 خواهان: اکبر دواشــى فرزند محمد دادخواســتى به طرفیت خواندگان منصور گرجى پور فرزند 
میرزابابا و ناصر گرجى پور فرزند منصور به خواسته محکومیت خواندگان به مطالبه دوفقره چک تقدیم دادگاه 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف 
آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960557 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/12/14 و ساعت 10 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده منصور گرجى پور و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. 7379/م الف-منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/10/607
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت شاهپورمومنى 
به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1179/96 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 96/11/29 ساعت 
4 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و 

ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7357/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/608
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت جوادمانده على 
به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1177/96 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 96/11/29 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. 7356/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/609

ابالغ وقت رسیدگى
 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت مجتبى مانده 
على به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالسه 1175/96 ثبت گردیده 
نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حســب 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 96/11/29 
ساعت 3/30 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده 
محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7355/ م الف شــعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/10/610
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- تیمورصالحى دادخواستى بطرفیت على کیماسى 
به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1183/96 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 96/11/29 ساعت 
3/15 جهت رسیدگى حاضر شــوند و اال نســخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده

 محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شــد. 7354/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف 
آباد/10/611

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه گفت: سهام شرکت فوالد مبارکه از زمان برگزارى مجمع 
عمومى در تیرماه تاکنون، بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

بهرام سبحانى با اشــاره به موفقیت هاى اخیر فوالد مبارکه اظهار داشت: موفقیت فوالد 
مبارکه در نخستین دوره ارزیابى بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و کسب عنوان 
سرآمدى و تقدیرنامه 5 ســتاره و همچنین راهیابى فوالد مبارکه به جایزه جهانى تعالى 

سازمانى، در سایه تالش کارکنان این شرکت به وقوع پیوست.
سبحانى همچنین به مدیریت حمل  و نقل مواد اولیه اشاره کرد و اظهار داشت: مى توان با 
تشکیل یک کارگروه کارآمد از سوى واحد خرید شرکت، حمل مواد اولیه از معادن تا شرکت 

فوالد مبارکه را با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن بررسى کرد.
وى در ادامه بیان داشت: توسعه ها باید با هماهنگى کامل بهره بردار ناحیه صورت گیرد تا 
بدون وارد آوردن هرگونه مانع و خلل در تولید، تحقق اهداف بهره بردار را نیز در برداشته 

باشند.

مدیریت زمان و جلب رضایت مشترى
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر مدیریت زمان در تحویل محصول به مشتریان 
گفت: تحویل به  موقع سفارش به مشترى، نقشى ارزنده در جلب رضایت مشتریان دارد؛ از 

همین رو باید تمامى برنامه ها در این زمینه به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
وى یادآور شد: مدیریت زمان نه  تنها براى فوالد مبارکه، بلکه براى مشتریان نیز مى تواند 

ارزش  افزوده بیشترى را به همراه داشته باشد و منجر به ارتقاى سطح عملکرد شود.
ســبحانى اظهار داشــت: اجراى پروژه هاى اســتفاده از غبارهاى فلــزى در کوره هاى 
قوس الکتریکى و بازیابى پوســته هاى اکســیدى در فرآیند تولید فــوالد مذاب، تأمین 
قطعات یدکــى مورد نیاز نواحــى و همچنین اجراى پروژه هاى آبرســانى شــرکت، از 
دیگر دستاوردهاى این شــرکت اســت که به عملکرد هر چه  بهتر فوالد مبارکه کمک

مى کند.

با افزایش 100 درصدى سهام از تیر ماه تا کنون؛

کام سهامداران فوالد مبارکه شیرین شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: از سوى مسئوالن در مجلس به نمایندگان 
قول داده شد که دانشجویان و افرادى که در تخریب 
اموال عمومى نقشى نداشته اند، به  زودى آزاد شوند 

تا به امتحانات خود برسند.
حیدرعلى عابدى در خصوص بازداشــت شدگان 
محصل و دانشجو در اصفهان در پى اعتراض هاى 
اخیر اظهارداشت: مسئوالن مربوطه قول داده اند در 
اسرع وقت بازداشت شدگانى که در تخریب اموال 
عمومى و اغتشــاش نقش نداشته اند به  زودى آزاد 
شوند، اما برخى از بازداشت شدگان سابقه دار هستند 
و در اغتشاش دست داشته اند که باید مراحل قانونى 

و بازجویى هاى اولیه از آنها طى شود.
وى افزود: نسبت تحصیالت با تعداد دستگیرشدگان 
رابطه عکس دارد، یعنى افرادى که ســواد کمترى 
داشــته اند، اکثریت بازداشــت شــدگان را شامل 
مى شــوند. وى ادامه داد:تعداد بازداشت شدگانى 
که تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس داشته اند، 
بسیار کم است و بیشتر بازداشت شدگان زیر دیپلم 

هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: 
بازداشت شــدگان را افراد شــاغل، بیکار، مجرد و 

متأهل تشکیل مى دهند.  

به زودى؛

آزادى معترضانى که در 
تخریب اموال عمومى 

نقش نداشته اند
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«آموزش زیست شناسى»
در دانشگاه فرهنگیان

فراخوان ارســال مقاله به همایش آموزش زیســت 
شناسى و جشــنواره تجربیات برتر آموزشى و تربیتى 
دبیران زیست شناســى آغاز شــد.دبیر اجرایى این 
همایش گفت: تاریخ، فلسفه و ماهیت علم، راهبردهاى 
تدریس مؤثر، طراحى آموزشى، ارزشیابى، طراحى واحد 
یادگیرى و به کارگیرى فناورى اطالعات و ارتباطات، 
تجربه هاى آموزشــى-تربیتى معلمان، کالس هاى 
چندپایه و تجارب حرفه اى، راهبردهاى تدریس مؤثر 
در آموزش زیست شناسى از محورهاى این همایش 
ملى یک روزه  است.مهدى رجایى افزود: عالقه مندان 
براى ارسال مقاله، کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به 

نشانى اینترنتى hbi.te.cfu.ac.ir/ مراجعه کنند.
وى ادامه داد: همایش کشورى آموزش زیست شناسى 
و جشنواره تجربیات برتر آموزشــى و تربیتى دبیران 
زیست شناسى 30 فروردین ســال آینده در دانشگاه 

فرهنگیان اصفهان برگزار مى شود.

فعالیت750مهدکودك مجوزدار
کارشــناس مســئول امور مهدهاى کودك اداره کل 
بهزیستى استان اصفهان گفت: فعالیت خانه هاى بازى 

و مهدهاى قرآنى بدون مجوز بهزیستى ممنوع است.
عفت نجف پور با بیان اینکــه در حال حاضر 753 مهد 
کودك فعال مجوزدار در استان اصفهان فعالیت دارند، 
اظهارداشــت: از این تعداد، 557 مهد شــهرى، 146 
مهــد روســتایى و 50 مــورد آنهــا هــم آدینــه 

مهد هستند.

خبر

مدیر عامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى شده اصفهان در ســال آینده، دو میلیارد 
دالر صادرات داشــته باشــد که با اهمیت دادن به مسائل 

نمایشگاهى، مى توانیم به این عدد برسیم.
على یارمحمدیان اظهارداشت: محل فعلى نمایشگاه اصفهان 
بسیار محدود است و استانداردهاى مورد نظر را ندارد. وى 
ادامه داد: با احداث نمایشــگاه جدید، وسعت نمایشگاهى 
افزایش پیدا مى کند و از ســه هزار و 500متــر مربع در فاز 

نخست، به دو برابر افزایش مى یابد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان  
با بیان اینکه یکى از مهمترین شــاخص هاى نمایشــگاه 

جدید، افزایش متراژ آن اســت، افزود: اتاق هاى مذاکره و 
قرارداد، فضاى مناسب براى سمینارهاى آموزشى همزمان 
با نمایشگاه در این فضا ایجاد خواهد شد، زیرا به طور معمول 
در نمایشگاه هایى که استاندارد بین المللى دارد محل هایى 
به متراژ پنج برابر غرفه ها، براى آموزش مراجعه کنندگان در 

نظر گرفته مى شود.
یارمحمدیان با بیان اینکه 63 درصد از سهام نمایشگاه بزرگ 
اصفهان متعلق به شهردارى و 34 درصد آن متعلق به اتاق 
بازرگانى اســت، گفت: با قول هایى که از شهردار اصفهان 
و اتاق بازرگانى براى احــداث این پروژه گرفتیم، امیدواریم 
سالن نمایشگاه تا اواخر سال  97 یا اوایل سال 98 افتتاح شود.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 11/6 
درصد افراد در اصفهان دیابت دارند و برآوردمى شــود آمار 

پردیابتى هاى اصفهان دو برابر دیابتى ها باشد.
کمال حیدرى با ابراز نگرانى از شیوه ناصحیح زندگى افراد 
اظهارداشت: آمارها نشان مى دهد در سال 89 درحدود 19 
درصد افراد جامعه دچار فشــار خون بوده اند و این در حالى 
است که این آمار در حال حاضر به 27 درصد افزایش یافته 
است. وى گفت: متأسفانه امروزه علم ثابت کرده پردیابتى ها 

هم به عوارض دیابتى ها دچار خواهند شد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
چنانچه میزان قند خون افراد بین 100 تا 125 باشد، همان 

عوارض دیابت در بدن آشکار مى شود، افزود: از این رو باید 
سبک زندگى سالم را در پیش گرفت تا از شیوع بیمارى هاى 

غیر واگیر پیشگیرى کرد.
حیدرى خاطرنشان کرد: آمار نشــان مى دهد از هر 13 نفر 
دیابتى، 50 درصد از بیمارى خود اطالع دارند و تنها 50 درصد 
آنهایى که خبر دارند، مراقبت مى شوند و از آن 50 درصد نیز 
تنها نیمى کنترل مى شوند، به همین دلیل دیابت و فشار خون 

عوارض زیادى به همراه دارد.
وى با بیان اینکــه 89/8 درصد مردم کم تحرکى و افزایش 
وزن دارند، تصریح کرد: به همین دلیل 60 درصد افراد جامعه 

دچار افزایش وزن شده اند.

11/6 درصد اصفهانى ها 
دیابت دارند

تحقق صادرات2میلیارد دالرى 
اصفهان از مسیر نمایشگاه  

 ابالغ
شماره پرونده: 156/95 شماره دادنامه: 163- 95/4/29 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: زهرا سلحشورى به وکالت از آقاى فرامرز ظاهرى فرزند ابراهیم به نشانى نجف 
آباد چهارراه امام ابتداى خ پانزده خرداد مرکزى  ط فوقانى کاشى قائم خوانده: محمدحسین ایزدى اسفندیار 
به نشانى فوالدشهر بازار ولى عصر ط همکف پ 93 خواسته: مطالبه وجه گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خانم زهرا سلحشورى به وکالت از آقاى 
فرامرز ظاهرى فرزند ابراهیم به طرفیت آقاى محمدحســین ایزدى اسفندیار به خواسته مطالبه خسارت 
به لحاظ معیوب بــودن کار موضوع قرارداد مورخ 90/2/15 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شــرح 
دادخواست تقدیمى شورا با عنایت مفاد دادخواست تقدیمى و مستندات ابرازى خواهان منجمله رونوشت 
مصدق قرارداد مورخ 90/2/15 و رونوشت فاکتورهاى ضمیمه پرونده و همچنین نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى به شماره 226 مورخ 91/5/8 و توجهًا به صورتجلسات شورا و عدم دفاع موثر از سوى خوانده 
نتیجتاً شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار تومان طبق نظریه کارشناسى 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و پرداخت مبلغ 
40/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواســت در (93/9/9) لغایت زمان اداى دین در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم حقوقى شهرستان لنجان اســت. م الف: 1371 ارجمندى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /10/612
ابالغ وقت دادرسى

شــماره: 773/96ش ح- 1396/10/2  خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
120/991/919 ریال به طرفیت خواندگان 1- زهرا اســماعیلى 2- محمدرضا اســماعیلى 3- وجیهه 
اسماعیلى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
773/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/28 ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 1358 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/613
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103731505042 شماره پرونده: 9609983731500699 شماره بایگانى شعبه: 
960707 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفیت خواندگان حیدرقلى نظرپور- على جمالیان 
پور- رضا تراکمه سامانى به خواسته وجه چک خواندگان تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به 
کالسه 960707 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/28 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده رضا تراکمه سامانى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى اطالع و مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 

1321 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /10/614
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103730406888 شــماره پرونده: 9609983730400839 شماره بایگانى 
شــعبه: 960849 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفیت خوانده آقایان عیسى مددى قلى 
پور و ایرج شــجایى برجوى به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983730400839 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسید گى مورخ 
1396/11/23 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 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. م الف: 1302 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /10/615

ابالغ
کالسه پرونده: 293/96 دادنامه: 557- 96/6/15 مرجع رسیدگى: شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: بانک مهر اقتصاد سهامى عام به شــماره ثبت 429709 با مدیریت آقاى علیرضا زمانى به 
نشانى اصفهان، پل آذر، ابتداى توحید، پ 3 وکیل خواهان: خانم هاجرالسادات رضویان به نشانى: نجف 
آباد، خ امام شرقى، جنب داروخانه رســتمى خواندگان: 1- حسین باقرى حسین آبادى فرزند محمدتقى 
2- مصطفى باقرى فرزند مهدى 3- داود باقرى حســین آبادى فرزند حسین هر سه به نشانى مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 418/490202 جمعًا به مبلغ سیصد میلیون ریال 
گردش کار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جزى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلســه شورا به تصدى امضا 
کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا: در خصوص دعواى بانک مهر اقتصاد سهامى عام به شماره ثبت 429709 با 
مدیریت آقاى علیرضا کاظمى (با وکالت هاجرالسادات رضویان) به طرفیت آقایان 1- حسین باقرى فرزند 
محمدتقى 2- مصطفى باقرى فرزند مهدى 3- داود باقرى فرزند حســین به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به عنوان خواسته بر 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 159140/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 3/174/250 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 

وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1395/10/6 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 1259 شعبه 11  

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/616 
اخطار اجرایى

شماره: 138/95ش ح/11 – 1396/4/24 به موجب راى شماره 33 تاریخ 96/1/6 حوزه نجف آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته ا ست. محکوم علیها 1- ابراهیم حیدرى فرزند ناصر 
به نشانى مجهول المکان 2- حمزه عباسى فرزند نادعلى به نشانى جوزدان، شهرك قائم، فرعى معلم 19، 
پ 3 کدپستى 11834-85851 محکوم هستند به پرداخت مبلغ 76/059/912 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/155/750 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 95/8/16 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
اجرائ ى محکوم به پرداخت 3/802/995 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: 
بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجرالسادات رضویان به نشانى اصفهان، پل آذر، خیابان توحید، پالك 2. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 1357 شعبه 101 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/617

اخطار اجرایى
شماره 385/96 به موجب راى شماره 639 تاریخ 96/06/27 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.هاشم رحمتى 2.محمدسلطان زاده به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/682/500 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/02/28 لغایت 
اجراى حکم و پرداخت مبلغ 6/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشند.محکوم له: مریم حسین 
پور باوکالت خانم طلعت صالحى به نشــانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوچه دلنواز کوچه دبیرستان 
شاهد. ماده 34قانون 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 7319/م الف-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/618
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 670/96 دادنامه 992-96/09/29 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف خواهان: على یزدانى نشانى: پلیس راه رسالت، خواندگان: 1.پژمان جوال 
نشانى: مهاباد،آزادگان ك تابان4 پ10 کدپ5915743636 2.ابراهیم فخرى مجهول المکان، موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 895232 جمعا به مبلغ 75/000/000 ریال گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى على یزدانى به طرفیت 1.پژمان جوال 2.ابراهیم فخرى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. 7298/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 / 10/619
 تحدید حدود عمومى

آگهى تحدید حدود عمومى سال 1396
پیرو آگهى نوبتى هاى قبلى اینک تحدید حدود قســمتى از امالك شهرهاى علویجه 1 اصلى و دهق 4 

اصلى واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت به شرح زیر آگهى مى شود.
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى
پالك 4826 فرعى مجزى شده از 3643 فرعى- آقاى رضا کریمى فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 387/41 مترمربع. 
پالك 4914 فرعى- خانم معصومه اکبرى فرزند اکبر ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 254/10 

مترمربع.
پالك 4942 فرعى مجزى شده از 3822 فرعى- قاسم سلیمانى فرزند محمدکاظم ششدانگ یک باب 

مغازه به مساحت 156/43 مترمربع. تاریخ بازدید: چهارشنبه 1396/11/18
دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى

پالك 357 فرعى- خانم محترم قنبرى فرزند قنبرعلى ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 380/40 
مترمربع. تاریخ بازدید: پنجشنبه 1396/11/19

تحدید حدود پالك مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح به بعد در محل شــروع و انجام 
خواهد شــد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها 
در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مط ابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره باید با تقدیم دادخواســت به مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1396/10/20 م الف: 7406 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت /10/620
حصروراثت

صمد غالمى داراى شناسنامه شــماره 30089 به شرح دادخواست به کالســه 1169/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه غالمى قراتپه بشناسنامه 
708 در تاریخ 96/08/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-محمدغالمى ش ش 99، 2-فرشــته غالمى ش ش 1068، 3-زهــره غالمى ش ش 
1080139559، 4-زهرا غالمى ش ش 6531، 5-صمدغالمى ش ش 30089، 6-سعیدغالمى ش ش 
3656، 7-فرزانه غالمى ش ش 9، 8-مهدى غالمى ش ش 522، (فرزندان متوفى)، 9-خسروغالمى 
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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7404/م الف رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/621
 حصروراثت 

مجیدکاظمى داراى شناسنامه شماره 378 به شرح دادخواست به کالسه 1150/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم نوریان نجف آبادى بشناسنامه 143 در 
تاریخ 96/02/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1-کبرى کاظمى نجف آبادى ش ش 387، 2-مجیــد کاظمى نجف آبادى ش ش 378، 3-عباس 
کاظمى نجف آبادى ش ش 1827، 4-محبوبه کاظمى نجف آبادى ش ش 26264، 5-رسول کاظمى 
ش ش 2170، (فرزندان متوفى)، 6-حســن کاظمى نجف آبادى ش ش 26، (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 7402/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/622
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان شرکت نیکوطعم اسپادان به وکالت على محمدخانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک به 
مبلغ نود میلیون ریال و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات 
ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت سید مهدى موئدى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1672/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/11/30 ساعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 7399/ 

م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/623
 اجرائیه 

شماره:9610423730300432 شماره پرونده: 9509983730302792 شماره بایگانى شعبه: 952815 
محکوم له: مهناز مسعودى فرزند فاضل نشانى: نجف آباد امیرآباد خ خاقانى کوى سلمان فارسى پالك37، 
محکوم علیه فضل اله پیروزان فرزند امراله به نشانى اصفهان شــاهین شهر خیابان بهارفرعى4شرقى 
منزل دوم شمالى پ39. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به دادنامه 
شماره 9609973730301143 محکوم علیه محکوم است به پرداخت سیصد عدد سکه بهارآزادى و سى 
مثقال طالى ساخته شده و پرداخته 18 عیار در حق محکوم له اجرائى و نیز پرداخت 400000 ریال بابت 
نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7390 خوشــنویس- رئیس شعبه 1 دادگاه 

خانواده نجف آباد/ 10/625
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002133000118/1 شماره بایگانى پرونده: 9600199 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000053 بدین وسیله به آقاى حسین الیل زاده فرزند محمدرحیم مقیم: نجف آباد بلوار 
بهارستان آخر بلوارشهید حججى خیابان فتاح المنان کوچه سیدالشهدا پالك 11 کدپستى 8518866353 
که برابر گواهى مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه درآدرس اعالمى به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى 
گردد که خانم اکرم آخوندى فرزند قدرت اله باستناد سند ازدواج شماره 2219 مورخ 63/05/27 تنظیمى 
در دفتر ازدواج شــماره 18 نجف آباد جهت وصول یک جلد قرآن مهرالســنه، مقدار هفت مثقال طالى 
ساخته و پرداخته و مبلغ پانصد هزار ریال وجه رایج کشور (باتوجه به تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون 
مدنى به نرخ روز مبلغ 140914772 ریال) درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به 
کالسه 9600199 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسنادرسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت 

به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به 
مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق 
جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر 

نخواهد شد. 7389/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/10/626
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان معصومه نوروزى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده حسین خدادادى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 905/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/30 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 دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7388/ م الف شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/627
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان معصومه نوروزى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مهدى براتى به 
شوراى حل اختالف شعبه گلدشت شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 938/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/21 ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت 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. 7387/ م الف 

شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/628
ابالغ اخطار تبادل لوایح

 شــماره ابالغنامه:9610103730407435 شــماره پرونده: 9609983730400301 شماره بایگانى 
شــعبه: 960302 تجدیدنظرخواه آقاى داود عــرب مارکده دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده ایرج قهرمانى نســبت به دادنامه شــماره 9609973730401030 در پرونده کالسه 
960302 شــعبه چهارم حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى بعلت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانــده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى میشــود تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتردادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى 
دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. درغیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال
 پرونده بــه دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. 7386/م الف- شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف 

آباد/10/629
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان عباس سلیمیان باوکالت عظیمه صادقى و محمدلطفى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت سیدعادل موسوى و مرتضى قانع به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 1707/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/23 
ســاعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى 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 تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 7384/ م الف 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/630
 اخطار اجرایى

شماره 296/96 به موجب راى شــماره 481 تاریخ 96/07/14 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.محمدزهریان2.حسن زهریان به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ یکصدوشصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دومیلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ هاى ذکرشــده لغایت اجراى کامل دانامه درحق محکوم له على مردان 
اله یارى با وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى به نشانى نجف آباد خ امام بعد از چهارراه شهردارى نبش 
کوى شهامت طبقه فوقانى دفتر وکالت (20/000/000ریال95/07/30 و 20/000/000ریال95/08/30 
و 20/000/000ریال95/10/30 و 20/000/000ریــال 95/09/27 و 20/000/000ریال94/11/30 و 
20/000/000ریال95/04/30 و 20/000/000ریــال95/05/30 و20/000/000ریال95/06/30) و 
پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى. ماده 34قانون 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 استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7383/م 

الف-شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/631
 حصروراثت 

امیرمسعود شیرزادپور داراى شناسنامه شماره 71 به شــرح دادخواست به کالسه 910/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى شیرزادپور بشناسنامه 71 در 
تاریخ 96/03/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-امیرمسعود شیرزادپور ش ش 1080364110، 2-یداله شیرزادپور ش ش 1811، 3-نسرین شیرزادپور 
ش ش 31757، 4-اکرم شیرزادپور ش ش 3165، (فرزندان متوفى)، 6-منورباقرى ش ش 815 (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. 7382/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/632

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: در روزهاى گذشــته یک قالده کفتــار راه راه در 
تصادف  جاده اى در نزدیکى ارتفاعات معلى در مســیر 

جاده چوپانان - انارك از بین رفت.
مرتضى جمشیدیان اظهارداشت: این کفتار در نزدیکى 
ارتفاعات معلى در مسیر جاده چوپانان - انارك در حال 
عبور از عرض جاده در شــب بوده که به دلیل ســرعت 
باالى خودرو، دچار حادثه شده، اما راننده خاطى با وجود 
پیگیرى، شناسایى نشده است.وى ادامه داد: کفتار راه راه 
ایرانى از گونه هاى نادر جانورى و حفاظت شده است که 
تلف شدن هر یک از آنها، خســارتى جبران ناپذیر براى 
حیات وحش محسوب مى شــود.فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: محیط زیست 
بارها در ارتباط با لزوم ایجاد جاده هاى روگذر و یا عالئم 
هشدار دهنده جاده اى در مناطق حفاظت شده اى که جاده 
از میان آنها گذر مى کند، هشدار داده است، اما این مسئله 

مورد توجه جدى مسئوالن قرار نگرفته است.

مصوبات ســاخت جاده هاى روگذر در 
مناطق حفاظت شده ضمانت اجرایى ندارد

وى با بیان اینکه هر ساله در جاده هاى اصلى تلفات انواع 
حیات وحش بر اثر تصادفات و برخوردهاى جاده اى رخ 
مى دهد، افزود: در مواردى که ایجاد جاده روگذر براى 
عبور حیات وحش مصوب شــده است، ضمانت اجرایى 
براى ملزم کردن ســازمان هاى موظف وجود ندارد و بر 
این اســاس، تصادفات جاده اى به واقع حیات وحش را 

مورد تهدید جدى قرار داده است.
■■■  

جمشــیدیان شــکار حیوانــات را از دیگــر عوامــل 

تهدید کننــده حیات وحــش توصیف کــرد و گفت: 
در ده روز گذشــته شــش متخلــف شــکار و صید در
 زیستگاه هاى حیات وحش استان اصفهان شامل پارك 

ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو و شهرستان هاى 
گلپایگان و خوانسار دستگیر و به مراجع قضائى معرفى 

شده اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد؛

تلف شدن کفتار راه راه در انارك

بازار میوه و تره بار شهر در چهارمین فصل از سال 
جارى، تغییرات قیمت چندانى را مشاهده نکرد که 
مهمترین دلیل آن، ثبات تغییرات آب و هوایى و 

تکرار نشدن افت محسوس دماست.
بر همین اساس، قیمت اقالم میوه فصل سرد بر 
اساس آخرین تغییرات قیمتى در میادین میوه و 

تره بار اصفهان به شرح زیر گزارش شده است:
هر کیلو انار درجه یک پنج هــزار و 500 تومان، 
«بِه» پنج هزار و 200 تومان، پرتقال تامســون 
جنوب چهار هزار و 200 تومان، پرتقال تامسون 
شمال دو هزار و 200 تومان، انواع پرتقال معمولى 
دو هزار تومان، انواع پرتقال توســرخ جنوب سه 
هزار تومان، کیوى درجه یک ســه هزار و 500 
تومان، گریپ فروت درجه یک ســه هزار تومان، 
لیموشیرین درجه یک ســه هزار و 700 تومان، 
نارنج دو هزار و 200 تومان، نارنگى بندرى هشت 
هزار و 500 تومان، نارنگى بذر پاکستانى پنج هزار 
تومان، سیب درختى درجه یک سه هزار تومان و 

خرمالو چهار هزار و 500 تومان.
 

هواى زمستانى در بازار 
میوه و تره بار اصفهان
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان گفت: ثبت جهانى کلیساهاى ایرانى از جمله 

کلیساى وانک اصفهان در حال پیگیرى است.
فریدون اللهیارى با اشاره به ثبت جهانى کلیساى وانک اظهار 
داشت: ثبت جهانى کلیساهاى ایرانى در حال پیگیرى است 
و قرار است این بناها به صورت مجموعه اى به ثبت برسد و 
کلیساى وانک اصفهان نیز در این مجموعه قرار دارد. وى 
افزود: تعداد بناهاى تاریخى براى ثبت جهانى و لیست انتظار 
زیاد است و در کنار کلیساها، ثبت مساجد جامع و خانه ایرانى 
نیز در دستور کار بوده و برخى از خانه هاى اصفهان نیز در این 

لیست قرار دارند.

مدیرکل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان بیان داشت: اصفهان داراى بناهاى باشکوه تاریخى 
در سرتاسر استان است که بسیارى از آنها ثبت ملى یا جهانى 

رسیده است.
گفتنى است؛ کلیساى وانک عالوه بر نیایشگاه ارامنه، محل 
نگهدارى آثار ارزشمند تاریخى و نسخه هاى خطى قدیمى 
اســت و از این رو یکى از جاذبه هاى گردشگرى اصفهان 

محسوب مى شود. 
این بناى تاریخى در دوران حکومت شــاه عباس دوم و در 
منطقه جلفاى اصفهان احداث شــد که امروزه به یکى از 

جاذبه هاى گردشگرى تبدیل شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: این نهاد در 9 ماهه امســال 117 میلیارد و 790 
میلیون ریال بابت حق بیمه هشــت هزار و 713 خانوار 
تحت حمایت خود به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت 

کرده است.
حمیدرضا شــیران اضافه کرد: حق بیمــه چهار هزار و 
790نفر از زنان سرپرســت خانوار، دو هزار و 34خانوار 
مجرى طرح هاى اشــتغال و هزار و 889 خانوار اشتغال 
غیر یارانه اى این نهاد در 9 ماه ســال جــارى پرداخت 

 شده است. 
وى با بیان اینکه خانوارهاى تحــت حمایت این نهاد از 

مزایاى بیمه تأمین اجتماعى بهره مند هستند،گفت: طرح 
بیمه تأمین اجتماعى مددجویــان از بهترین طرح هاى 
اجراشده براى خانوارهاى مددجو است که باهدف توانمند 
شدن خانواده هاى نیازمند و خروج آنان از حمایت کمیته 

امداد پرداخت شده است. 
شــیران بابیان اینکه اجراى طرح بیمه تأمین اجتماعى 
مددجویان موجب ارتقاى سطح اعتماد به  نفس، امید به 
آینده اى بهتر و حفظ منزلت اجتماعى آنها مى شود، اظهار 
داشت:با ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعى، مددجویان 
از مزایاى بازنشســتگى، ازکارافتادگــى و غرامت فوت 

بهره مند مى  شوند.

ثبت جهانى کلیساى وانک 
در حال پیگیرى است

پرداخت11/7میلیارد حق بیمه 
خانوارهاى تحت حمایت امداد 

برگزارى 2100 جلسه امتحان 
در دانشگاه آزاد اصفهان

 معاون آموزش و تحصیالت تکمیلى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد اصفهان با توجه به آغــاز امتحانات 
این دانشــگاه گفت: بــا پیش بینى تدابیــر الزم و 
برنامه ریزى هاى انجام شــده،96هزار نفر آزمون در 
قالب دو هزار و صد جلســه، طبق زمانبندى از پیش 

تعیین شده در امتحانات شرکت خواهند کرد.
حمیدرضا جوانمرد گفــت: برگزارى منظم و صحیح 
امتحانات بــه عنوان نقطه عطــف و خط پایان یک 
نیمسال تحصیلى، امرى اســت که صرفًا مربوط به 
حوزه آموزش نبوده، بلکه با همکارى و مشارکت همه 
حوزه هاى دانشگاهى امکانپذیر اســت. وى افزود: 
امتحانات نیمســال اول ســال تحصیلى 97-96 از 
16 دى  آغاز و در رشته هاى غیرپزشکى 28 دى  و در 

رشته هاى پزشکى 4 بهمن  پایان مى یابد.
این عضو هیئت علمى واحــد اصفهان گفت: در این 
دوره از امتحانــات، 170 نفــر از حوزه هاى مختلف 
دانشگاه به عنوان مراقب و عوامل برگزارى امتحانات 

در پنج حوزه پیش بینى شده، حضور خواهند داشت.

ساالر عقیلى 
به اصفهان مى آید

اصفهان تا چند روز آینده میزبان ساالر عقیلى خواننده 
محبوب و سنتى خوان کشورمان خواهد بود.

سرپرســت و رهبر ارکســتر ملى اصفهان، با اعالم 
این خبر گفت: ساالرعقیلى خواننده موسیقى سنتى 
ایرانى با آثار ملى میهنى خود و همچنین تیتراژ برخى 
از ســریال هاى تلویزیونى، به زودى مهمان مردم 

هنردوست اصفهان خواهد بود.
به گفته شفیعى، کنسرت ساالر عقیلى 22 و23 دى 
ماه امسال باحضور این خواننده و هنرنمایى ارکستر 
ملى اصفهان در دو سانس 18 و20 در تاالر کوثر واقع 

در سه راه حکیم نظامى اصفهان برگزار مى شود.
موج اشــک، وطن، عشق دیرین،عاشــقى، دریاى 
بى پایان و امید دل از جمله آثــار این هنرمند مطرح 

کشور است.
عالقه مندان براى حضور در این کنسرت مى توانند به 
سایتsharghconcert.ir مراجعه مراجعه  کنند.

انتقال دستگاه سى تى اسکن 
بیمارستان شهرضا 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: دستگاه 
سى تى اسکن بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا به 

خارج استان منتقل شده است.
حجت ا...تنهایى اظهارداشت: یکى از شرکت هایى 
که در زمینــه ارائه خدمات درمانى با دانشــگاه هاى 
علوم پزشکى کشور همکارى مى کرد، یک دستگاه 
سى تى اســکن را در بیمارســتان امیرالمؤمنین(ع)

 مستقر کرد.

خبر

 اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام :على اکبر نام خانوادگی :امینى نام پدر : نادر شغل ازاد :-نشانی محل اقامت : 
مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام :سیدرسول  نام خانوادگی :ابطهى باغکمه نام پدر :سیدمهدى 
شغل :ازاد نشانی محل اقامت :شــهر بهاران –باغکمه خ امام –جنب مســجدجامع کوچه فضیلت پ 
12 محکوم به : به موجب راي شــماره 25تاریخ 1396/1/19حوزه علوم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به موجب راى شماره -تاریخ - شعبه -حقوقی دادگاه عمومی- که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ یازده میلیون وچهارصدهزارریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک لغایت زمان اجراى جکم و هزینه ى دادرسى درحق 
محکوم له و نیم عشراز محکوم به بابت هزینه ى عملیات اجرایى درحق صندوق دولت م الف: 912 شعبه 

ششم حقوقی فالورجان/  10/633
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره ابالغ نامه:9610103656504166 شــماره پرونده:9609983656500399 شماره بایگانى 
شعبه:960891 تاریخ نتظیم:1396/10/2 اگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم/غالمحسین 
بهارلویى فرزند - خواهان اقاى ســید صادق موســوى اغچه بدى باقیومیت اکرم موسوى اغچه بدى 
دادخواستى ب طرفیت خوانده اقاى غالمحسین بهارلویى ب خواسته ابطال سندمطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه9609983656500399شــعبه2دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 
شهرستان فالورجان ثبت ووقت رسیدگى مورخ1397/1/28ساعت9:30تعیین ك حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73قانون ایین دادرسى مدنى ب علت مجهوالمکان بودن خوانده ودر خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــاراگهى میگردد تاخوانده ظرف یــک ماه پس از تاریخ 
انتشــاراگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و دروقت مقررفوق جهت رســیدگى دردادگاه حاظرگردد. م الف:944 مدیردفتر دادگاه حقوقى 

شعبه2دادگاه عمومى فالورجان/10/634
ابالغ

 شماره دادنامه:9609973654000955 تاریخ تنظیم:21 /96/4 شماره پرونده: 9509983655700852 
شماره بایگانی شعبه:951813 دادنامه شاکی : اقاى سیدبهرنگ احمدیان فرزندسید محمود به نشانى 
اصفهان خ سهروردى خ باغ زیارمجتمع کوه نورواحد6-1 متهم :اقاى قاسم جاللى به نشانى فاقدادرس 
مجهوالمکان اتهام:سرقت مستوجب تعزیز  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم 
وبه شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینمایدراي دادگاه در خصوص اتهام  آقاى قاسم جاللى دائربرسرقت 
امول شاکى اقاى سعیدبهرنگ احمدیان فرزند سیدمحمود(سرقت موتوربرق کف کش موتوربرق یک 
کیلو واتى دوعدد قالى ترانس جوشکارى وســیصدمترکابل اچارباطرى قیچى و2قالده سگ باتوجه به 
گزارش مرجع انتظامى وشکایت شــاکى تحقیقات صورت گرفته واینکه متهم درهیچکدام ازجلسات 
تحقیقات مقدماتى ورسیدگى نهایى حاظرنگردیده ودفاعى ننموده است بزه منتسب ب وى محزراست 
دادگاه بااستناد ب ماده661قانون مجازات اســالمى بخش تعزیزات متهم را به تحمل یک سال حبس 
وچهل ضربه شالق ورداموال شاکى به شرح فوق محکوم مینماید راى صادرشده غیابى و ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ ابالغ واخواهى دراین دادگاه وســپس ظرف مدت بیست روزنیزقابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظراستان اصفهان مى باشد./ م الف: 975غالمحسین ابراهیمى - رییس شعبه 102دادگاه 

کیفرى دو شهرستان فالورجان/10/635
مزایده

در پرونده کالسه 960252 اجرایى و به موجب دادنامه 96-1646 صادره از شعبه اول عمومى فالورجان 
محکوم علیه اجرایى فتح اله جوانمردى محکوم است به پرداخت 266/943/000 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب مهدى جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه زمین کشاورزى از 
اراضى جوزدان صحراى معروف به مهدى آباد و داراى قباله نامه عادى و بصورت زراعى و داراى عرصه 
حدود 1500 مترمربع حقابه از چاه مشترك بنام چاه مهدى آباد به میزان 3/5 ساعت در هفته که بارزش 
600/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/11/08 ساعت 
9 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7410/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگســترى 

نجف آباد/10/639
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهناز قدیریان باوکالت نسیبه سیروس دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چهارمیلیون و 
چهارصدهزار ریال به طرفیت خوانده محمدعلى زمانى به شوراى حل اختالف شعبه 6حقوقى شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 467/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/11/24 ساعت 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 دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7425/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/640

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مهناز قدیریان باوکالت نسیبه سیروس دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه چهل و نه 
میلیون ریال به طرفیت خوانده امیدعلى آریایى به شوراى حل اختالف شعبه 6حقوقى شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 469/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/24 
ساعت 15/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 

به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7424/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/641

ابالغ 
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 893/96 دادنامه 1038-96/09/29 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم خواهان: محمدصالح شفیعى نشانى: نجف آباد خ شریعتى کوى صفا پالك24، 
وکیل خواهان: امین سبحانى به نشانى: نجف آباد خیابان قدس غربى نرسیده به مجتمع یاران خوانده: 
جوادمحمدى قلعه ســفیدى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
682363 جمعا به مبلغ 246/160/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمدصالح شفیعى 
به طرفیت جوادمحمدى قلعه سفیدى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/605/000 ریال به عنوان

 هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/09/30 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و 
پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همیــن مدت قابل تجدیدنظرخواهى نــزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7426/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

11حقوقى/10/642
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره ابالغنامه:9610103730407056 شــماره پرونده: 9609983730400881 شماره بایگانى 
شعبه: 960891 خواهان: نسیبه السادات احمدى دادخواستى به طرفیت خوانده سام راستگو و شهریار 
بهادر به خواسته استردادثمن قرارداد مطرح که به این شعبه  ارجاع و به کالسه 9609983730400881 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى آن 96/12/05 و ساعت 8/30 تعیین شده 
است. که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده 

ظرف یکماه پس از تاریخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 7420/م الف- شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/10/643
 ابالغ وقت رسیدگى 

خواهان ها منصورکرداریان-حســین عرب پور باوکالت حمیدمحمدکبیرى بطرفیت ســام راستگو-
شهریاربهادر-طاهره شادکام به خواسته اســتردادثمن قرارداد 85/11/17 به مبلغ 2/250/000/000 
ریال تقدیم که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد ارجاع و به کالسه 961109 
ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/29 ســاعت 11 تعیین شده است. بعلت مجهول المکان 
بودن سام راستگو-شهریاربهادر و درخواست خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتبیک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 7421/ م الف 

مدیرشعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) نجف آباد/10/645
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100370304984 شماره پرونده: 9509983634701292 شماره بایگانى شعبه: 
960249 محاکم کیفرى یک دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
960249 براى عبدا... قربانى ده سوخته فرزند خیرا... اتهام نگهدارى سالح جنگى و.. نظر به متوارى بودن 
متهم تقاضاى کیفرخواست نموده که رسیدگى موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1396/12/12 ساعت 9:00 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى 
به متهمین و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 460. م الف: 32534 

شعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان  /10/664
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460370200027 شــماره پرونده: 9509983635500921 شماره بایگانى 
شعبه: 950339 نظر به اینکه آقاى مهسا کشولى فرزند عبدالعلى شکایتى علیه آقاى غالمرضا جعفرى 
فرزند محمد مبنى بر مشارکت در آدم ربائى و تجاوز به عنف در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 950339 در این دادگاه ثبت و وقت رسیدگى براى روز 1396/11/29 ساعت 9:00 صبح تعیین 
شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکى از  روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى گردد و از 
متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 32526 شعبه 3 دادگاه 

کیفرى یک استان اصفهان (18 کیفرى استان سابق) /10/666

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
با بیان اینکه اســتان اصفهان بیش از هزار و300 پروژه 
ناتمام دارد، گفت: برخى از این پروژه ها، جزو مطالبات 
اصلى مردم هســتند ولى تعداد زیادى از پروژه ها، مورد 

نیاز و مطالبه مردم نیستند.
نعمت ا... اکبرى با اشــاره به کلیات بودجه استان اظهار 
داشت: بودجه اى که براى سال آینده تحت الیحه بودجه 
تنظیم و تقدیم مجلس شــده، از چند منظر متفاوت از 

سال هاى قبل است.
وى تصریــح کرد: اســتان هایى که توانمنــد و تأمین 
کننده منابع اصلى دولت هستند، همان رشد را خواهند 
داشــت که اســتان هایى که بیشــتر گیرنده هستند تا 
دهنده، در این راستا دولت براى ســال 97 تا حد قابل 
توجهى بودجــه نویســى را مبتنى بر عملکــرد قرار 

داده است.
اکبرى گفت: درسطح ملى موفق شدیم تنها 35 درصد 
از بودجه را مبتنى بر عملکرد بنویســیم ولى در ســطح 
دستگاه ها قریب به 100 درصد این موضوع امکانپذیر 

شد.
اکبرى بیان داشت: طبیعتًا براى ســال هاى آینده باید 
مبانى حسابدارى و ثبت عملیات را اصالح کنیم تا به یک 
بودجه ریزى مبتنى بر عملکرد، به معناى واقعى برسیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با 
بیان اینکه مهمترین نکته در الیحه بودجه 97 تفویض 
اختیار به استان هاست، خاطر نشــان کرد: در سال 96 
متوســط بودجه جارى یا تملک دارایى تنها 5 درصد در 

اختیار استان ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزى بود.
وى با بیان اینکه مدیریت اســتان تنها براى 5 درصد از 
بودجه استان تصمیم مى گرفته است، ادامه داد: همچنین 

95 درصد براى بودجــه هر اســتان در مرکز تصمیم 
گرفته مى شــد، اما اکنون با تفویض اختیار به استان ها، 
مدیریت اســتان براى 30 درصــد از بودجه اســتان 

تصمیم گیرى مى کند.
اکبرى با بیان اینکه هنــوز اختالفاتى در زمینه تفویض 

اختیار به اســتان ها وجــود دارد، اظهار داشــت: هم 
زیرساخت ها آمادگى ندارند و هم اینکه فرآیندها براى 
تفویض اختیار آماده نیست، از این رو مخالفت هایى براى 

این کار وجود دارد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان  

بیان کرد: اگر بخواهیم با منابع دولتى پروژه ها را به اتمام 
برسانیم تا سالیان ســال باید هزینه کنیم و بعد ممکن 
است به بهره بردارى نرســد، ولى بخش خصوصى این 
پروژه ها را بــا منابع خود و حمایت هاى ما ســریع تر به 

اتمام مى رساند.

استان اصفهان بیش از 1300 پروژه ناتمام دارد

مدیرعامــل شــرکت ســهامى آب منطقــه اى اصفهــان بــدون ارائــه میــزان 
بارش ها در سرشــاخه هــاى زاینده رود در ســال آبى جارى و ســال آبى گذشــته، 
گفت: آمــار کل بارش هاى سرشــاخه هــاى زاینده رود 15 درصد ســال گذشــته

است.
مســعود میر محمــد صادقــى اضافه کــرد: حجم ســد زاینــده رود نیز بــه حدود 
140 میلیــون متــر مکعب رســیده اســت کــه فقــط 10 درصــد ظرفیــت این

سد است.
براساس اعالم معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان، حجم آب ذخیره 
شده در پشت سد زاینده رود در آبان امسال درحدود 164 میلیون مترمکعب بود که تنها 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شــوراى اسالمى، گفت: حدود 12 درصد از حجم کلى سد را شامل مى شد.
افزون بر 200هزارتن سیب در انبارها و سردخانه هاى این 
شهرستان و استان اصفهان باقى مانده و انبار شده است و 

مشترى هم ندارد.
اصغر سلیمى با اشاره به کشاورزى بودن منطقه سمیرم و 
وابسته بودن مردم این خطه به اقتصاد کشاورزى و باغدارى، 
افزود: باقى ماندن این حجم زیاد از محصول سیب درختى 
مردم این منطقه در انبارها هیچ توجیهى ندارد و تنها به ضرر 
کشاورزانى است که از این راه امرار معاش و گذران زندگى 

مى کنند.

وى با بیان اینکه دولت نباید اجازه دهد اقتصاد صادراتى روند 
نزولى داشته باشد، خاطر نشان کرد: افزایش تعرفه واردات 
سیب توسط کشورهاى خارجى، مانع جان گرفتن اقتصاد 

صادراتى سیب این شهرستان شد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور، با بیان اینکه 
اگر فکر اساسى براى 200 هزارتن سیب صادراتى سمیرم 
در انبارها نشود، در انتها مجبورخواهیم شد، سیب صادراتى 
سمیرم را که با زحمات شبانه روزى و سرمایه کشاورزان تولید 
شده است نابود کنیم، تصریح کرد: کاهش نرخ تولید و ایجاد 
مشوق هاى صادراتى، راهکارى براى نماندن سیب صادراتى 

سمیرم بر روى دست کشاورزان تلقى مى شود.
وى مرغوبیت سیب ســمیرم را در منطقه و کشورمان بى 
نظیر خطاب کرد و گفت: مصرف سیب در کشور ما به حدى 
نیست که بتوان تولید سیب سمیرم را بر اساس بازار داخلى 

ساماندهى کرد.
به گفته این عضو کمیسیون شــوراها، سال گذشته شاهد 
صادرات 45هزار تنى سیب درختى این شهرستان بودیم اما 

امسال این میزان حدود 15هزار تن بود .

200 هزار ُتن سیب در سردخانه هاى سمیرمکل بارش هاى سرشاخه هاى زاینده رود 15 درصد پارسال است
نماینده سمیرم:اگر سیب ها فروش نروند، مجبور خواهیم شد آنها را نابود کنیم

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: مجوز آموزشگاه 
رانندگى با توجه به جمعیت هر شــهر اعطا مى شــود و 
با توجه به جمعیت شــهر اصفهان و آموزشــگاه هاى 
موجــود، مجــوز جدیــدى بــراى آموزشــگاه صادر

 نمى شود.
سرهنگ رضا رضایى اظهار داشت: آموزشگاه رانندگى 

پایه سوم  56عدد، موتورسیکلت پنج عدد، پایه یک و 2سه 
عدد و یکى هم ویژه و در مجموع 65 آموزشگاه رانندگى 

در سطح شهر اصفهان فعالیت دارند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در پاسخ به سئوالى 
در مورد نحوه قیمتگذارى در آموزشــگاه ها عنوان کرد: 
قیمت ها با نظارت پلیس راهور و با هماهنگى ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه شش جلســه آیین نامه، دو  جلسه فنى 
و 12 جلســه عملى براى تمامى متقاضیان گواهینامه 
پایه سوم الزامى است، گفت: امروزه با توجه به ثبت اثر 
انگشت در آموزشگاه، جلسات صورى و تخلفات در این 

زمینه کمتر شده است.

شهردار اصفهان گفت: سیاست شهردارى حرکت 
به سمت استفاده از انرژى خورشیدى، فناورى هاى 
نوین، توسعه فروشگاه هاى زنجیره اى و... است، 
بنابراین مى توانیم در هــر یک از این بخش ها، با 

سرمایه گذاران کشور ترکیه توافق کنیم.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشــت: تاکنون جلسات 
مختلفى بــا هیئت هاى اروپایــى در زمینه هاى 
گوناگون برگزار شده است، اما برگزارى جلسه و 
مذاکره با کشــور ترکیه که همسایه و هم مذهب 

کشور ایران است، بسیار اهمیت دارد.
وى با بیان اینکه تخصص کشــور ترکیه، زمینه 
همکارى بین دو کشــور را فراهم مى کند، افزود: 
زمانى که در کشور ترکیه صلح برقرار بود، بیشتر 
آمار گردشگرى به این کشور تعلق داشت، بنابراین 
با توجه به اینکه اصفهان یک شــهر گردشگرى 
محسوب مى شــود، مى توانیم توافقاتى را براى 
گسترش صنعت توریســم بین دو کشور انجام 

دهیم.
نوروزى خاطرنشــان کرد: سیاســت شهردارى 
حرکت به سمت اســتفاده از انرژى خورشیدى، 
فناورى هــاى نوین، توســعه فروشــگاه هاى 
زنجیره اى و... است، بنابراین مى توانیم در هریک 

از این بخش ها با سرمایه گذاران توافق کنیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه طبق آمار 4 درصد 
از گردشــگران کشــور ترکیه، ایرانى هســتند، 
افزود: شهردارى اصفهان آمادگى دارد در زمینه 
جذب گردشگر در کشــور ترکیه سرمایه گذارى 

کند.

اصفهان آماده همکارى
 با سرمایه گذاران
 ترکیه است

اصفهان از آموزشگاه  رانندگى اشباع شده است


