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گیاهان مؤثر بر کاهش فشار خوناستفاده از اسید در  نان هنوز اثبات نشده است«لبه تاریکى» را دوباره ببینیدالریجانى مانع سئوال مجلس از روحانى است مزاحمت هاى تلفنى باعث فروپاشى زندگى زوج جوان شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خیابانى ممنوع التصویر نیست

انتقاد استاندار از سن باالى مدیران استان
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چگونه از آرتروز زانــو

 پیشگیرى کنیم؟

معماى تازه محیط زیست ایران

گلر هندبال سپاهان تهدید کرد: 

شاید تابعیتم را تغییر دهم!
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کشف
 100 تن برنج

 هندى آلــوده
 در نجف آباد
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100 ُتن برنج خارجى مشــکوك به آلودگى در 
نجف آباد کشف و امحا شد.

بنا بر اعــالم روابــط عمومى معاونــت غذا و 
داروى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهــان، 
کارشناســان نظارت بر مواد غذایى معاونت غذا 
و دارو 100 تن برنج هندى آلوده و تاریخ مصرف 

گذشته را...
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سامانه بارشى دیر آمد، زود رفتسامانه بارشى دیر آمد، زود رفت
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مهرعلیزاده: بى انگیزگى و محافظه کارى در استان اصفهان حاکم شده است

امین حــیایى
 با دست پــر 
به جشنواره 
رفته است

سیاه بازى جدید سیاه بازى جدید 
فــرا    فــرا    ز!ز!

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

آگهى مزایدهنوبت اول نوبت اول 

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 94/100/986 
مورخ 94/09/15 شوراى اسالمى شهر نســبت به واگذارى (اجاره) تعدادى 
از غرفه هاى تجارى ادارى مجتمع تجارى ادارى نگین با شــرایط مندرج در 
آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/10/23 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند. 

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

آگهى مزایدهنوبت اولنوبت اول

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافق تنامه شماره 960/100/209 
مورخ 96/03/08 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى (اجاره) محل غرفه 
اغذیه فروشى جنب پارك آزادگان واقع در میدان معلم با شرایط مندرج در 
آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/10/23 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند. 

رضا رمضانى شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده(مرحله پنجم)نوبت اول نوبت اول 
پیرو آگهى مزایده شماره 14172 مورخ 96/07/06 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 504 مورخ 96/03/13 شوراى اســالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
فروش 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان شهید 
غالمرضازاده به شرح ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)
- قطعات زمین 2 الى 4 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به 

مبلغ هر قطعه 400/000/000 ریال. 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهى برگزارى مناقصه عمومىنوبت دومنوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/10/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/10/17

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 335)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه در 274- 4- 96
3/197/297/167160/000/000جارىسطح منطقه 3 اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
 تاریخ انتشار: 96/10/06

3

یى ی یىین ی ین
ر با دست پــر  پ دستپب دستپــربا با
ابه جشنواره  ربهجشنوارهش و ج ب
ارفته است رفتهاسترفتهاستف

خیابانى ممنوع التصویر نیست
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سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: قائدى سرمایه فوتبال ایران است و نباید همان بالیى را که سر «مجاهد 
خذیراوى» آوردیم سر قائدى هم بیاوریم.

 امیر قلعه نویى در خصوص شرایط این روزهاى تیمش، شعارهایى که علیه او در بازى ذوب آهن و مشکى پوشان داده 
شد، حواشى چند روز گذشته مهدى قائدى و ... صحبت هایى  انجام داد که در صفحه 4 مى خوانیم.

قلعه نویى: چهار پنج نفر علیه من شعار دادند  

مهرعلیزاده: بىانگیزگى

قا سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت:
خذیر
 امیر قلعه نویى در خصوص شرایط این روز
شد، حواشى چند روز گذشته مهد
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نصف جهان گزارش مى دهدنصف جهان گزارش مى دهد

در پى انتشار اخبارى مبنى بر ممنوع التصویر بودن جواد 
خیابانى گزارشگر فوتبال به علت انتقادهایى که در برنامه 

تلویزیونى «حاال خورشید» درباره زلزله زدگان کرمانشاه و 
شرایط اسکان آنها مطرح کرده بود...
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 آنطور که  از شواهد امر پیداست 
پست اینستاگرامى اخیر جاسم کرار 

با نظر و دستور فراز کمالوند صادر شده است. 

سالروز والدت با سعادت امام حسن عسکرى (ع) را تبریک عرض مى نماییم 
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از زمان وقوع زلزله 7/3 دهم ریشــترى در مرز عراق و 
کرمانشاه حوالى ازگله (کرمانشاه) که پس لرزه هاى آن به 
کشورهاى مجاور هم رسید، تاکنون حرف و حدیث هاى 
بسیارى در خصوص ارتباط وقوع این زلزله و همچنین 
زلزله هاى پس از آن با «آزمایشات پروژه هارپ» مطرح 
شده که البته معاون امنیتى وزارت کشور ارتباط زلزله با 
پروژه هارپ را رد کرده و مى گوید که هیچ مبناى علمى 

ندارد.
سردار محمدحسین ذوالفقارى، معاون امنیتى و انتظامى 
وزارت کشــور درباره ارتباط پروژه هــارپ با زلزله هاى 
اخیر در ایران، اظهار داشت: ما در این زمینه نمى توانیم 

اظهارنظرى کنیم؛ چرا که هیچ گزارشــى از هیچ مرجع 
علمى، نظامى و غیرنظامى به ما نرسیده است.

ذوالفقارى در پاسخ به این سئوال که در روزهاى 29 آبان 
ماه و 21 و 30 آذرماه نور عجیبى در آســمان هاى ایالم، 
تبریز، شوشتر، مسجد سلیمان، گتوند و اللى با صداهایى 
عجیب توسط اهالى رؤیت و شنیده شده است، گفت: ما 
هم، چنین موضوعاتى را در فضاى مجازى دیدیم و در 
همین حد در جریان هستیم و هیچ گزارش رسمى در این 
باره نداشتیم. رده هاى نظامى و رده هاى پدافند هوایى هر 
کدام در حوزه هاى خودشان فعال هستند و اگر موضوع 

خاصى باشد به ما اعالم مى کنند.

نماینده مردم شاهین شهر گفت: که رئیس مجلس شوراى 
اســالمى بنا به دالیلى، مانع اعالم وصول طرح سئوال از 

رئیس جمهور شده است.
حسینعلى حاجى در گفتگو با تســنیم در پاسخ به سئوالى 
درباره آخرین وضعیت طرح سئوال از رئیس جمهور، گفت: 
طرح سئوال از رئیس جمهور به تعداد الزم امضا دارد و طبق 
قانون باید از سوى هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شود اما 
متأسفانه آقاى رئیس مجلس بنا به دالیلى که بنده نمى دانم، 

مانع اعالم وصول این طرح شده است.
وى با بیان اینکه ســئوال از رئیس جمهور حق نمایندگان 
مجلس است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس براى دفاع 

از حقوق سپرده گذاران برخى مؤسســات مالى و اعتبارى 
ســئوال از رئیس جمهور را مطرح کرده انــد چراکه رئیس 
محترم بانک مرکزى به وعده هاى خود براى رفع مشکل 
سپرده گذاران عمل نکرده است و نمایندگان راهى جز سئوال 

از رئیس جمهور ندارند.
حاجى دلیگانى گفت: عدم اعالم وصول طرح ســئوال از 
رئیس جمهور به معنى منتفى شــدن این طرح نیست چرا 
که ما تمام تالش خود را براى دفاع از حقوق سپرده گذاران 

مؤسسات مالى و اعتبارى خواهیم کرد.
به گفته نمایندگان امضا کننده طرح ســئوال از روحانى، 
امضاهاى پاى این طرح به عدد بى سابقه 180رسیده است.

واکنش وزارت کشور به وجود 
نورهاى عجیب در آسمان 

الریجانى مانع سئوال مجلس 
از روحانى است

چرا آیت ا...مکارم 
نماز باران نمى خواند؟

  فارس| آیت ا... مکارم شـیرازى در درس خارج 
خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به وضعیت 
خشکسالى در بسیارى از مناطق کشور بیان کرد: عده اى 
از طرق مختلف به ما مى گویند چرا براى باران، نماز بارانى 
خوانده نمى شود. من نسبت به خود عرض کنم چون نماز 
باران تشریفاتى دارد که انجام آن براى اینجانب مشکل 
است. این مرجع تقلید بیان کرد: حال که نمى توانیم نماز 

باران بخوانیم باید با خلوص نیت دعا و استغفار کنیم.

جیمز باندِ زن مى خواهیم!
  تسنیم| نخسـت وزیر بریتانیـا در اظهارنظرى 
گفته دوست دارد زنى پا در کفش مأمور 007 کند. «ترزا 
مى» از ایفاى نقش یک بازیگر زن در نقش «جیمز باند» 
استقبال کرده و گفته است: روزى هم باید جیمز باند زن 

داشته باشیم.

اعتراض کیهان
«کیهان» دیروز نوشت: طبق     خبر آنالین |
نص صریح قانون اساسى، دولت باید از سوى خانه 
ملت بازخواست و هدایت شود. اما ائتالف مدعیان 
اصالح طلبى و اعتدال و شبه اصولگرایى، تقریباً این 
شأن نظارتى را تعطیل کرده و مجلس را به میزان 
زیادى از موضوعیت انداخته اند. چنین کارکردى در 
دهمین سال ریاست آقاى الریجانى، یک پسرفت 
حتى در مقایسه با نوع تعامل سختگیرانه تیم وى 
در قبال دولت هاى نهم و دهم است. همه این 

ناکارآمدى ها پاى رئیس  مجلس و ائتالف همسو با 
وى نوشته خواهد شد.

حاج نادر، آتش به اختیار است
  باشگاه خبرنگاران جوان | مسعود ده نمکى، 
کارگردان سـینما در مراسـم پاسداشـت نادر طالب زاده 
مستندسـاز گفت: نـادر طالـب زاده و مابقى دوسـتانش 
اخراجى هاى حضرات  در دوران جنگ و انقالب هستند و 
حیاط خلوت این آقایان را به هم زدند. وى ادامه داد: حاج  
نادر به مفهوم واقعى آتش به اختیار است؛ ایشان صاحب 

بصیرت و تکنیک است.

مشاهده شىء نورانى 
شىء نورانى صبح دیروز نزدیک     خبر آنالین |
سـاعت 7 در آسـمان شـهرهاى تبریز، ارومیه و چایپاره 
رؤیت شد. این اتفاق که از چندى قبل در اکثر شهرهاى 
ایران رؤیت شده، این بار در آسمان برخى شهرهاى استان 
آذربایجان غربى مشـاهده شـده و فعًال هیچ تشخیص 
قطعى درمورد آن وجود ندارد گرچه مطالبى در مورد ارتباط 
آن با شلیک موشک بالستیک روسیه منتشر شده است. 

از سران فتنه نبود...
محمدرضا باهنر از چهره هاى برجسته    انتخاب|
جریان اصولگرا اعالم کرد که رئیس دولت اصالحات را 
جزو «سـران فتنه» نمى داند. باهنر در گفتگو با روزنامه 
«خراسان» گفت: آقاى خاتمى را برخى جزو سران فتنه 
مى دانند البته من ایشان را جزو سران فتنه نمى دانم ولى 
فکر مى کنم آقاى خاتمى در 88 کوتاهى هایى داشـته 
که باید جبران کنـد و اگر جبران کند مى توان نشسـت 

و گفتگو کرد .

اجازه ندادند بخوانم
  تسنیم| محمـد گلریـز، خواننده سـرودهاى 
انقالبى مى گوید: در سـال هاى اخیر کارهاى بسـیارى 
خواسـته ام انجام دهم که امکانش فراهم نشـده است. 
دوست داشتم براى شـهید حججى کارى ماندگار بکنم 
اما متأسـفانه ابزارش در اختیارم قرار نگرفت. متأسـفانه 
ارگان هاى مربوطه بهانه شـان کمبود بودجه است. مگر 
قرار است چقدر خرج کنید. آهنگ هاى اجق وجقى تولید 
مى کنند که پول هنگفتى هم برایش خرج مى شود اما در 

نهایت کارِ یک بار مصرفى از آب در مى آورند.

توئیتر
معتادان شسته و تمیز!

  تسنیم| ســرهنگ محمد بخشنده،  
رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر پایتخت با 
اشاره به سوءاســتفاده مافیا از معتادان خیابانى 
گفت: مواردى داشتیم که این باندها از معتادان 
خیابانى سوءاســتفاده کرده و با تغییر سر و وضع 
ظاهرى معتادان و پوشاندن لباس هاى شیک و 
گرانقیمت، براى آنها دسته چک مى گیرند و از آن 
براى معامالت غیرقانونى خود استفاده مى کنند. 

خیابانى 
ممنوع التصویر نیست

  باشگاه خبرنگاران جوان | در پــى 
انتشار اخبارى مبنى بر ممنوع التصویر بودن جواد 
خیابانى گزارشگر فوتبال به علت انتقادهایى که 
در برنامه تلویزیونى «حاال خورشید» درباره زلزله 
زدگان کرمانشاه و شرایط اسکان آنها مطرح کرده 
بود، صبح دیروز رضا رشیدپور در این برنامه در یک 
گفتگوى تلفنى با جواد خیابانى، صحت ممنوع 
التصویر شدنش را جویا شــد که خیابانى گفت: 
هیچوقت این اتفاق رخ نداده است و من همچنان 

کارگر و کارمند سازمان صداوسیما هستم.

شوآف نیکى خانم!
  کافه سینما | در حالى که تصاویرى 
از کاالهایى براى مناطق زلزله زده منتشر شده 
که نام کمپین نیکى کریمى روى آنها درج شده 
است، بعضى از رســانه ها وى را متهم به شوآف 
کرده اند اما این بازیگر در پســت جدیدش پاسخ 
قاطعى به این اتهام داده است. نیکى کریمى در 
اینستاگرامش نوشــت: علت نوشته شدن نام بر 
روى بســته ها براى تبلیغ نیست، چون دوستان 
متوجه شدند چادر و بعضى اجناس آنجا خرید و 
فروش مى شوند به ناچار باید اسم و مشخصات 

روى اقالم نوشته شود.

نصف کشور 
مالیات نمى دهند

  تسنیم| نتایــج بررســى ها در مورد 
پتانسیل مالیاتى کشور نشــان مى دهد، اقتصاد 
ایران تقریبــًا نیمى از پتانســیل مالیاتى خود را 
استفاده نمى کند. به عبارت دقیق تر، طى بیش از 
دو دهه، متوسط تالش مالیاتى (به معناى نسبت 
مالیات جمع آورى شده به میزان قابل جمع آورى) 
حدود 54 درصد بوده اســت. این موضوع دالیل 
بســیارى دارد از جمله آنکه مثًال فــرار مالیاتى 

وجود دارد.

خالق آرم معروف 
درگذشت 

  تسنیم| خالــق یک آرم معــروف در 
ایران که متولد آلمان بود و همسر ایرانى داشت 
و دین اسالم را برگزیده بود، در سن 82 سالگى 
درگذشــت. «کارل اشــالمینگر» که با خط و 
خوشنویســى ایرانى الفت داشت در سال 1352 
آرم ســازمان انتقال خون ایران را طراحى کرد و 
نسخه اصلى طرح که توسط او طراحى شده بود 
هم اکنون در ساختمان انتقال خون استان تهران 

موجود است.

اصفهاِن سفید
  جام جم آنالین | به گفتــه دکتر زارع، 
استاد تمام پژوهشگاه بین المللى زلزله در مناطقى 
چون اصفهان هر دو تا سه هزار سال یک زلزله 
6/5تا 7 ریشتر و هر هشت هزار سال یک زلزله 
باالى 7 ریشــتر اتفاق مى افتد؛ اما در منطقه اى 
مثل جنوب البرز که تهران هم در آن جاى گرفته، 
هر 200ســال انتظار زلزله اى با قدرت 6/5تا 7 
ریشتر و هر سه هزار سال انتظار وقوع زمین لرزه با 
قدرت 7/5ریشتر را داریم. به همین دلیل به منطقه 
البرز «منطقه خطرناك از نظر زلزله» گفته مى شود 

و منطقه اصفهان منطقه کم خطر و سفید است.

«رودیریگو دوترته» بالفاصله پس از انتخاب شدن به عنوان 
رئیس جمهورى فیلیپین، جنگ خود را علیه مواد مخدر آغاز 
کرد. گروه کوچکى از افسران پلیس از «داوائو» زادگاه او به 
پایتخت فیلیپین آمدند. آنان خود را «پسران داوائو» مى خوانند 
و هسته اى اصلى واحدهاى کشتار و ضد مواد مخدر را تشکیل 
داده اند.  خبرگزارى «رویترز» به میان آنان رفته است. این 
خبرگزارى مى نویسد: پلیس در آگوست 2016 میالدى در 
یورشى شبانه وارد خانه «کاترینا پولو» شد و همسرش را با 
شلیک گلوله به سر و قلبش به قتل رساند. این افسران متعلق 
به ایستگاه 6 یا ایستگاه باتاسان بودند که در آن منطقه در خط 
مقدم اقدامات خشونت آمیز در جنگ علیه مواد مخدر قرار 
دارد. از 12 ایستگاه پلیس در آن منطقه ایستگاه 6 مرگبارترین 

آنها بوده است. 
طبق گــزارش پلیس منطقه «کوئزون»، افســران پلیس 
198 نفر را در جریان عملیات ضد مــواد مخدر از جوالى 
2016 تا ژوئن 2017 کشته اند. در سال نخست این کارزار، 
کشته شدگان بر اثر قتل به دلیل مواد مخدر 39 درصد از کل 
جنازه هاى آن ناحیه را تشکیل مى دادند. تقریباً تمام کشتارها 
توســط واحد مبارزه با مواد مخدر در ایســتگاه 6 صورت 

گرفته اند. 
«لیتو پاتاى» در جوالى سال 2016 میالدى فرمانده ایستگاه 
6 بود. او مى گوید افراد تحت فرمانش تنها افراد مسلح مظنون 
را مى کشتند. او مى گوید احساس بدى نسبت به کشتن این 
افراد ندارد چرا که کشتارشان مصداق دفاع از خود بوده است. 
«چارلز اوون مولینوس» تنها افسرى از این واحد است که 
حاضر به مصاحبه با «رویترز» شده است. او با لبخند مى گوید 
مهارت ویژه اى در کشتن دارد. یکى از برجسته ترین افسران 
پلیس داوائو «رونالد دالرزا» است. هنگامى که «رودریگو 
دوترته» در ژوئن 2016 میالدى رئیس جمهور شد او را به 
عنوان رئیس پلیس محلى خود منصوب کرد و به او اجازه داد 
که مبارزه با جرم و جنایت و مواد مخدر را در سرتاسر فیلیپین 
مانند داوائو اجرا کند. دالرزا مى گوید دوترته تمام اختیارات را 
به او داده است. از آن زمان پلیس تقریباً چهار هزار مظنون به 

قاچاق یا مصرف مواد مخدر را کشته است. 
«پاتاى» مانند دالرزا از مواد مخدر متنفر است. او به «رویترز» 

مى گوید ما در مورد افرادى که در معرض مواد مخدر هستند 
بسیار عصبانى هستیم. ما با صداى بلند صحبت مى کنیم و 
ابایى نداریم. مى خواهیم آنان را له کنیم. «رویترز» در ادامه 
مى نویسد: «چارلز اوون مولینوس» براساس گزارش ها در 
29 عملیات 56 نفر را کشته است. او یکى از شش پسر داوائو 

بود که در آگوست 2016 در عملیات کشتن شوهر کاترینا 
پولو شرکت داشت. 

«متئو اندرس» یکى از پلیس ها در ایســتگاه 6 با تحسین 
افسران براى کشــتار معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر به 
«رویترز» مى گوید انجیل نیز این کشــتارها را توجیه کرده 

است. او مى گوید دوترته عامل خشم منصوب شده از سوى 
خداســت و پلیس باید بدون چون و چرا از او پیروى کند و 
مصرف کنندگان مواد مخدر را به اشــد مجازات برساند. او 
مى گوید: این خشم از آن کسانى است که اطاعت نمى کنند. 

درست است؛ این بیرحمانه است.

پلیس مخفى فیلیپین چگونه قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان را مى کشد

ایستگـاه 6

با انتشار بودجه سال 1397، جزئیات ردیف ها و پرداخت بودجه به    ایلنا|
نهادهاى فرهنگى و شبه فرهنگى خاص در بودجه امسال بیش از سال هاى 
گذشته مطرح و خبرساز شد. در این میان جا دارد جداى از بودجه سال 1397 
با نگاهى به بودجه سنوات گذشــته، نه فقط به بودجه نهادهاى خاص که به 
بودجه فردى خاص بپردازیم که در دولت محمود احمدى نژاد براى خود ردیف 

بودجه داشت.
پروفسور «حمید موالنا»، فردى بود که سال ها ستون نویس روزنامه «کیهان» 
بود و در دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد به ایران بازگشت و در 
مرداد ماه سال 1387 محمود احمدى نژاد طى حکمى وى را به سمت «مشاور 

رئیس جمهور» منصوب کرد.
حمید موالنا پیش از انقالب با بورس تحصیلى خاص از وزارت خارجه آمریکا 

به این کشور رفت و تا پایان تحصیالت در مقطع دکترا از این بورس برخوردار 
ماند. وى که سابقه سکونت 50 ساله در آمریکا را دارد، پس از انقالب به عنوان 
یادداشت نویس به همکارى با روزنامه کیهان پرداخت و در سال 87 و پس از 
انتصاب به عنوان مشاور احمدى نژاد، نقشى مؤثر در اظهارات جنجالى محمود 
احمدى نژاد داشت. حمید موالنا اظهارات جنجالى احمدى نژاد به خصوص در 

سازمان ملل را بخشى از «دیپلماسى عمومى» در سیاست خارجى مى نامید.
در همان ایامى که حمید موالنا از ســوى احمدى نژاد به عنوان مشاور رئیس 
جمهور منصوب شده بود، حسام الدین آشــنا در یادداشتى در وبالگ خود در 
خصوص دانشــکده و دانشــگاهى که حمید موالنا در آن تحصیل و فعالیت 
مى کرد، نوشت: دانشــکده خدمات بین المللى دانشگاه آمریکن  مکانى ویژه 
است براى تربیت کادرهاى وزارت خارجه، کاخ ســفید، وزارت دفاع، سیا در 

سطح داخلى آمریکا و متناظران آنها در دیگر کشورها. 
جالب اینجاست که پس از انتصاب حمید موالنا به عنوان مشاور احمدى نژاد، 
نام وى براى نخستین بار در بودجه سال 1387 ذکر و ردیف بودجه اى براى 
او در نظر گرفته شد. این بودجه در آن سال به مبلغ 337 میلیون تومان تحت 
عنوان «بنیاد فرهنگى موالنا» به حمید موالنا پرداخت شــد. این مبلغ (337 
میلیون تومان) عینًا در بودجه سال 1388 قید شد. مجموع مبلغ پرداختى به 
حمید موالنا در بودجه سال هاى 1387 و 1388 مبلغ 674 میلیون تومان بود 
که با توجه به قیمت هزار تومانى دالر در سال هاى 87 و 88 ، مبلغ پرداختى به 

حمید موالنا معادل 674 هزار دالر بود.
حال پرسش این اســت که حمید موالنا با 674 هزار دالر دریافتى چه کرد؟ 
این بودجه دقیقًا در چه محلى هزینه شد؟ و از آن مهمتر اینکه پروفسور حمید 

موالنا در حال حاضر کجاست و به چه کارى مشغول است؟

«اســکاى نیوز» در ادامه انتشــار سلســله 
کلیپ هاى ویدئویى خود در تحلیل زبان بدن 
سیاستمداران جهان، حرکات بدن «والدیمیر 
پوتیــن»، رئیس جمهورى روســیه را مورد 
بررســى قرار داد و عنوان کرد که او یک مرد 
روسى اهل عمل است که این کشور از زمان 

«پتر کبیر» به چشم ندیده است. 
این شبکه انگلیسى در ادامه به طرز راه رفتن 
پوتین درحالى که دست راستش جلوتر از دست 
چپ او حرکت مى کند اشاره و عنوان کرد که 
پوتین این عادت را از زمانى که در ك گ ب 
(سرویس اطالعاتى اتحاد جماهیر شوروى 
سابق) کار مى کرد به ارث برده است. به گفته 
اســکاى نیوز، مأموران این نهاد اطالعاتى 
آموزش دیده اند که دست راستشان بایستى 
همواره براى شکار اسلحه مخفى آماده و جلوتر 
باشد. این شبکه انگلیسى افزود: فارغ از اینکه 

این ادعا درست باشــد، اما این طرز راه رفتن 
پوتین، پرانرژى و هدفمند و مانند مردى است 

که یک مأموریت را دنبال مى کند.
از دیگر حــرکات اشاره شــده در این کلیپ 
ویدئویى، طریقه دست دادن پوتین است. به 
گفته اسکاى نیوز، او همواره دستش را از باال 
به سمت دست مخاطب نشانه رفته تا القا کند 

که او رئیس است.
همچنین بدن رئیس جمهورى روسیه هنگام 
مالقات با یــک مقام سیاســى دو وضعیت 
متفــاوت را دنبــال مى کنــد. در این کلیپ 
ویدئویى، مالقات وى با «امانوئل ماکرون»، 
رئیس جمهورى فرانسه را نشان مى دهد که 
در جریان آن، ماکرون تمــام بدن خود را به 
سمت پوتین متمایل کرده اما رئیس جمهورى 
روسیه، درحالى که نیمه باالى تن خود را به 
سمت ماکرون متمایل کرده، اما نیمه پایین 

تنش یعنى پاهایش را از یکدیگر باز 
و ژســت متفاوتى را گرفته است. 
اســکاى نیوز دراین باره عنوان 
کرد: این اقدام نشان مى دهد که 
پوتین در یــک حالت چهره خود 

را عیان و از ســوى دیگر 
چهره دومش 

پنهان  را 
مى کند.

درباره فردى خاص که در دولت احمدى نژاد ردیف بودجه داشت

 «پروفسور حمید موالنا» االن کجاست؟
  عصر ایران| جمهورى اسالمى ایران در رأى گیرى یک شنبه شب 
قطعنامه پایان دادن به سرکوب ســازمان یافته مسلمانان میانمار در مجمع 

عمومى ملل متحد غایب بود.
ایران ترجیح داد رویه رفتارى مخالفت با طرح وضعیت کشــورها در کمیته 
سوم مجمع عمومى را ادامه دهد و حتى به قیمت جاخالى دادن در حمایت از 
مسلمانان میانمار و به جان خریدن انگ حضور در صف حامیان سرکوب مردم 
مسلمان میانمار، حاضر نشود طرح وضعیت کشورها در این کمیته را بپذیرد. 
شکل و شمایل ظاهرى این رفتار جمهورى اسالمى ایران اما گویاى این است 
که تهران با رفتار خود نخواســته از جبهه مشترك چین - روسیه در مسائل 
جهانى حتى در مسئله اى ناخواسته چون حمایت از سرکوبگرى دولت میانمار 
علیه مســلمانان فاصله بگیرد و بدون رنجاندن این دو کشور در رأى گیرى 
قطعنامه محکومیت سرکوب مســلمانان در میانمار و تعیین فرستاده ویژه 

سازمان ملل در این باره، غایب باشد.
این اقدام دستگاه دیپلماسى با وجود همه توجیه ها و دالیل خود، ایران را در 
کنار گروهى محدود از کشورهایى قرار داده که در جبهه دولت میانمار قرار 
گرفته و کشتار مســلمانان روهینگیایى را محکوم نکرده اند و از این زاویه 

ضربه اى به حیثیت و شأن بین المللى کشور وارد کرده است. 
عالوه بر میانمار کشورهاى چین، روسیه، کامبوج، الئوس، فیلیپین، ویتنام، 
بالروس، سوریه و زیمبابوه به این قطعنامه رأى منفى دادند. ایران و سومالى 

از جمله کشورهایى بودند که در این رأى گیرى شرکت نکردند.
رویه رفتارى عدم مشارکت در رأى گیرى قطعنامه هاى کمیته سوم مجمع 
عمومى این بار به قیمت گزافى براى پرســتیژ بین المللى ایران به ویژه در 
جهان اسالم تمام شد و جمهورى اسالمى ایران را ناخواسته در صف حامیان 

سرکوب مسلمانان میانمار نشاند!

جاخالى دادن ایران 
در حمایت عملى از مسلمانان میانمار!

 دوشنبه شب خبر عجیبى موجب شوك 
دوســتداران محیط زیست ایران شد. 
یک توله یوزپلنگ وســط شهر تهران 
کشف شده بود. پس از آن مشخص شد 
این توله یک یوز ماده هشت ماهه است. 
توله یوزى ماده که برخى آن را «ایران» 
نام داده اند.  از همــان ابتدا این خبر با
 ســئوال هاى بســیارى همراه بود و 
زنده گیــرى توله یــوز در حالى که هر 
روز از تعداد این گونه کاسته مى شود،

نگرانى هاى عمیقى را بــه وجود آورده 
است.هنوز مشخص نیست که این توله 
یوز زیبا به دست چه کســانى و به چه 
قصد زنده گیرى شده است. مهمتر از آن 
سازمان محیط زیست هنوز اعالم نکرده 

که متخلفان چه کسانى هستند.

معماى تازه 
فروشمحیط زیست ایران

روى

ت
پتانس
ایران
استفا
دو ده
مالیات
حدود
بســ
وجود

رز راه رفتن 
ردى است 

 این کلیپ 
ن است. به 
ش را از باال 
ه تا القا کند 

سیه هنگام 
و وضعیت 
 این کلیپ 
 ماکرون»، 
مى دهد که 
ن خود را به 
س جمهورى 
ن خود را به 
نیمه پایین

تنش یعنى پاهایش را از یکدیگر باز 
ژســت متفاوتى را گرفته است.  و
اســکاى نیوز دراین باره عنوان 
کرد: این اقدام نشان مى دهد که 
پوتین در یــک حالت چهره خود 

را عیان و از ســوى دیگر 
چهره دومش 

پنهان  را 
مىکند.

زبـان بدن پوتین
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ســریال «لبه تاریکى» به 
کارگردانى «مارتین کمپل» از دیروز 5 دى 

ماه روى آنتن شــبکه 4 سیما رفته اســت. «لبه تاریکى» 
محصول 1985 بى بى ســى از سه شــنبه هر روز ساعت 
18و15دقیقه پخش مى شــود و روز بعد ســاعت 7 بامداد 

بازپخش مى شود.
«لبه تاریکی» یک درام جنایی و تریلر سیاســی است که 
در شش قسمت 55 دقیقه اي تولید شد و نخستین بار پاییز 
1985 به نمایــش درآمد. «باب پک» و «جــو دان بیکر» 
بازیگران اصلی این سریال هســتند که اولی آوریل 1999 
در 53 ســالگی از دنیا رفت و بیکر 81 ساله از 2012 به این 
ســو در هیچ پروژه اي ایفاي نقش نکرده اســت. موسیقى 
متن این ســریال حاصل همکارى «اریــک کالپتون» و 
«مایکل کامن» بود که تبدیل به یکى از ماندگارترین 
آثار در دنیاى فیلم شد و در سال 1986 جایزه «بفتا» 
براى بهترین موســیقى متن فیلــم را از آن خود 

کرد.
«جدایى دردناك»، «درون ســایه»، «لزوم ارائه 
دلیل»، «شکست حریم»، «نورث مور» و 
«فیوژن» نام هر قسمت از 
این سریال تماشایی است 
کــه داســتان آن ارتباطی 
مستقیم به دوران حکومت 

«مارگارت 
تاچر» بر بریتانیا دارد. 

بازرس «کریون» در جریان رسیدگی 
به تخلف هاي انتخابات اتحادیه معدنچیان شورشــی 

دختر جوان خود را از دست می دهد. تالش او براي یافتن ردي 
از قاتل یا قاتالن به ورود به جریان مبارزه هاي دانشــجویى 

علیه فعالیت هاي هسته اى و اتمی بریتانیا می انجامد و...
«لبه تاریکی» سال 1986 نامزد دریافت 11 جایزه از مراسم 
بفتا شد و جوایز بهترین ســریال درام، بهترین بازیگر مرد 
براي پک، بهترین موسیقی متن تلویزیونی، بهترین تدوین، 
بهترین فیلمبرداري و بهترین صدا را به دست آورد. موفقیت 
این سریال بریتانیایی به اندازه اي بود که سال ها بعد در 2010 
نسخه هالیوودي آن به کارگردانی خالق نسخه تلویزیونی 
تولید شد و «مل گیبسن» نقش اصلی آن را ایفا کرد. «هوارد 
شور» هم موسیقی متن فیلم ســینمایی «لبه تاریکی» را 
ساخت. هر چند فیلم به اندازه سریال مورد توجه قرار نگرفت 

و موفق نبود.
سریال قدیمی و خاطره انگیز «لبه تاریکی» بیش از دو دهه 
پیش در نخستین پخش از تلویزیون ایران بسیار مورد توجه 

قرار گرفته بود.

د ماندنى
یال به یا

ش دوباره سر
پخ

اره ببینید
«لبه تاریکى» را دوب

اره ببینید
«لبه تاریکى» را دوب

بازپخش مى شود.
«لبه تاریکی» یک درام جنایی و تریلر سیاســی است
5در شش قسمت 55 دقیقه اي تولید شد و نخستین بار پا
1985 به نمایــش درآمد. «باب پک» و «جــو دان بیک
9بازیگران اصلیاینسریال هســتند که اولی آوریل99
ا 2 ساله از 2012 به 1 ســالگی از دنیا رفت و بیکر 81 3در 53
ســو در هیچ پروژه اي ایفاي نقش نکرده اســت. موسی
متن این ســریال حاصل همکارى «اریــک کالپتون
ماندگارتر «مایکل کامن» بود که تبدیل به یکى از
6آثار در دنیاى فیلم شد و در سال 1986 جایزه «بف
براى بهترین موســیقى متن فیلــم را از آن خ

کرد.
«جدایى دردناك»، «درون ســایه»، «لزوم ار
دلیل»، «شکست حریم»، «نورث مور
«فیوژن» نام هرقسمت
این سریال تماشایی اس
کــه داســتان آن ارتباط
مستقیم به دوران حکوم

حضور امین تارخ در سریال ماه رمضان 97 
ى  ر ا د بــر یر تصو
مجموعــه تلویزیونــى 
«دســتت را به من بده» 
هم اکنــون در تهران ادامه 
دارد. این ســریال بــراى ماه 

رمضان سال 97 تولید مى شود.
مجموعه تلویزیونى «دستت 
را به من بده» بــه کارگردانى 
محمدمهدى عسگرپورو تهیه 
کنندگى على پورکیانى اوایل 
مهر ماه در تهران کلید خورده و با 
وجود اینکه سه ماه از تولید آن مى گذرد 
تا کنون حدود 35 درصد از این ســریال 
تصویربردارى شده است. گروه تولید هم 
اکنون در یکى از لوکیشــن هاى اصلى 

سریال که منزل حاج رســول با بازى امین تاریخ 
است، کار را دنبال مى کنند. بیشتر بازیگران این 
سریال تلویزیونى تا این بخش از کار جلوى دوربین 
رفته اند و تدوین همزمان مجموعه هم توســط 

محمد حسین غضنفرى در حال انجام است.
به گفته تهیه کننده قرار اســت به زودى نام این 

سریال تغییر کند.
«دســتت را به من بده» یک مجموعه تلویزیونى 
37 قسمتى، پر لوکیشن و پر بازیگر است و از این 
جهت مراحل تولید ســخت و طوالنى دارد. این 
ســریال ماه رمضان 97 از شــبکه 3 سیما پخش 

مى شود.
محمدمهــدى عســگرپور پیش از این ســاخت 
سریال هایى همچون «جراحت»، «نفس گرم»، 
«شیدایى»، «گل هاى گرمسیرى» و...را برعهده 

داشته است.
در ایــن مجموعه، امین تــارخ، فریبا متخصص، 
محمدرضا هدایتى،مریم بوبانــى، مارال فرجاد، 
نیما شــعبان نژاد، دنیا مدنى، بابک بهشــاد، على 
استادى، معصومه قاسمى پور، شیرین آقاکاشى، 

رحمان باقریان، کاظم هژیر آزاد، حسین ملکى 
و... به ایفاى نقش مى پردازند.

در خالصه داستان «دستت را به من بده» 
آمده است: «رســول توالیى به عنوان 
بزرگ تر، محبوب و مــورد اعتماد چند 
خانواده اســت.این اعتماد به واســطه 
بازخوانى گذشته خدشــه دار مى شود.

خانواده هایى که هرکدام با مشــکالتى 
دست و پنجه نرم مى کنند، در پى یافتن 

مقصر اصلى هستند.»

بازیگر نقش «آقاى پــدر» در «قصه هاى تابه تا» گفت: 
بهترین روزهاى کارى که داشــتم براى این سریال 
است و شانس به من رو کرد تا بتوانم پدر «زى زى 

گولو» شوم.
امیرحســین صدیق به بهانه پخش مجموعه 
«قصه هاى تابه تا» از کانال فارسى شبکه آى فیلم، 
درباره نقش اش در این سریال گفت: براى پذیرفته شدن 
در این سریال خیلى زحمت کشیدم، هر چند که زحمات من 
مهم نبود زیرا شانس به  من رو کرد که من آقاى پدر «زى زى 

گولو» شوم.
این بازیگر نام آشناى کشور از نحوه انتخابش براى نقش 
«آقاى پدر» با بیان اینکه على رغم تمایل نداشتن کارگردان 
«قصه هاى تا به تا» و چند بار تست بازیگرى به همین منظور، 

برومند وى را به ناچار براى ایفاى نقش انتخاب کرده است، 
گفت: دستیار کارگردان سریال «قصه هاى تا به تا» چند بار 
من را به خانم برومند معرفى کرد؛ امــا خانم برومند وقتى 
من را براى اولین بار دیدند، اعتقاد داشــتند که من خیلى 
جوانم و چهره ام براى بازى در نقش «آقاى پدر» مناســب 

نیست.
صدیــق افــزود: خانــم برومند از همــان ابتــدا من را 
نمى خواستند و قرار نبود که در ســریال حضور پیدا کنم و 
بازیگر دیگــرى را براى نقش «آقاى پــدر» انتخاب کرده 
بودند، که برایش مشــکلى پیش آمد و نتوانست همکارى 

کند.
صدیق، کار بــا مرضیه برومند را ارزشــمند دانســت و 
اظهار داشــت: به خانم برومند گفته ام کــه هرجا بروید 

با شــما مى آیم؛ زیــرا وقتى ایشــان کارى 
را شــروع مى کننــد، هــدف باالتــرى دارند تا 

فیلمســازى و سریال ســازى. به  دلیل هــدف واالیى 
که دارنــد، عالقــه فراوانــى دارم که با ایشــان کار 

کنم.
«آقاى پدر» افزود: تقریباً از« زى زى گولو» به بعد، ســعى 
کردم با خانم برومند کارکنم و وقت هایى که خانم برومند 
نقشى برایم نداشــت، به عنوان دستیار کارگردان، برنامه 

نویس، طراح صحنه ولباس و... با ایشان همکارى کردم.
شایان ذکر است؛ «قصه هاى تا به تا» هر روز ساعت 17:00 
از شبکه آى فیلم نمایش داده مى شود. تکرار این سریال 
نیز در ساعت هاى 01:00 و 09:00 بامداد روز بعد روى 

آنتن مى رود.

امیرحسین صدیق:

شانس به من رو کرد تا بتوانم پدر «زى زى گولو» شوم

یر تصو
مجموعــ
«دســتت
هم اکنــون
دارد. این ســری
7رمضانسال97 تولید
تلویز مجموعه
بده» را به من
محمدمهدى ع
پ کنندگى على
مهر ماه در تهران
وجود اینکه سه ماه از تول
5تا کنون حدود 35 درصد
تصویربردارى شده است
اکنوندر یکى از لوکیشـ

بازیگر نقش «آقاى پــدر» در «قصه هاى تابه تا» گفت: 
بهترین روزهاى کارى که داشــتم براى این سریال 
است و شانس به من رو کرد تا بتوانم پدر «زى زى 

گولو» شوم.
امیرحســین صدیق به بهانه پخش مجموعه 
«قصه هاى تابه تا» از کانال فارسى شبکه آى فیلم، 
براىپذیرفتهشدن دربارهنقشاشدراینسریالگفت:

برومند وى را به
گفت: دستیار ک
من را به خانم ب
من را براى اولی
جوانم و چهره ا

نیست.
ز قاف صدی

کشاننسس به من رو ک شاننسسبهمنرو

 ساخت موسیقى جدیدترین ساخته ابراهیم 
حاتمى کیا «به وقت شام» به کارن همایونفر 
سپرده شــد. این دومین همکارى ابراهیم 
حاتمى کیا پس از ســاخت موســیقى فیلم 
«بادیگارد» با همایونفر به شــمار مى آید. 
این فیلم توســط هیئت انتخاب دیده شده 
و یکى از فیلم هــاى حاضر در جشــنواره 
ســى و ششــم فیلم فجــر خواهــد بود. 
کارهاى فنى فیلــم در حال انجام اســت 
تا فیلــم براى حضــور در جشــنواره آماده 

شود. 
ســاخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم توسط 
هادى اســالمى در حــال انجام اســت و 
تدوین فیلم را مهرداد خوشــبخت عهده دار 

بود. 
فیلم ســینمایى «به وقت شــام» به گفته 
محمد خزاعى اثرى با پروداکشــن سنگین

 اســت.بخش هایى از فیلــم حاتمى کیا در 
دکورهاى ســاخته شــده در 

شهرك دفاع مقدس 
شــیراز  و  

فیلمبردارى شد.
«به وقت شام» یکى از آثار مهم با موضوع 
داعش است که از اهمیت خاصى برخوردار 

اســت.فیلمبردارى فیلــم برعهده مهدى 
جعفرى بــود و هادى حجازى فــر و بابک 
حمیدیان از بازیگران ایرانى فیلم  هســتند 
و جمعى از بازیگران ســورى و لبنانى در 
این فیلم بــه ایفاى نقش

 مى پردازند.
محمــد 

خزاعى تهیه کننــده این اثر پیش 
از ایــن فیلمى بــا نــام «امپراتور 
جهنم» درباره چگونگى شــکل 
گیــرى تکفیرى هــا تهیــه کرد 
و «به وقت شــام» دومین فیلم 
دربــاره داعــش و تکفیرى ها در 
کارنامه این تهیه کننده به شــمار 

مى آید.
«بــه وقــت شــام» یکــى از 
محصــوالت ســازمان هنــرى 
رســانه اى اوج در ســال 96 قرار 

است در سى و ششــمین جشنواره 
ملــى فیلــم فجــر رونمایــى 

شود.

بعد از پنج سال فیلم محسن امیریوسفى همچنان 
به هیئت انتخاب جشــنواره فیلم فجر نشان داده 

نشده است.
سیدجمال ساداتیان عضو هیئت انتخاب سى و 
ششمین جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه چهار 
روز تا پایان کار هیئت انتخاب جشنواره باقى مانده 

است گفت: «تاکنون فیلم "آشغال هاى دوست 
داشتنى" به هیئت 
انتخاب نشان داده 

نشده است.»
او همچنین گفت: 
«نام ایــن فیلم در 
فهرست فیلم هایى 
کــه باید بــراى 
انتخاب شدن، دیده 
شوند وجود ندارد.»

محسن امیریوسفى 
طــى پنج ســال 
گذشــته، هر سال 
بــراى شــرکت 
فیلمش در جشنواره 
اقدام کرده است. طى این سال ها علت انتخاب نشدن این 
فیلم براى حضور در جشنواره نداشتن پروانه نمایش براى 
فیلم عنوان مى شد. اما امســال بعد از اخذ پروانه نمایش و 
نامعلوم بودن سرنوشت اکران این فیلم، این کارگردان دوباره 
براى حضور در جشــنواره فیلم فجر اقدام کرد و مسئوالن 
جشنواره نیز در موعد مقرر فیلم را به عنوان متقاضى حضور در 
جشنواره ثبت نام کردند. طبق قانون این فیلم باید در فهرست 
هیئت انتخاب باشد و مورد بررسى قرار بگیرد. اتفاقى که رخ 
نداده و هیچیک از مسئوالن مربوطه درباره علت این تصمیم 

گیرى سخن نمى گویند.

سرنوشت نامعلوم سرنوشت نامعلوم 
«آشغــــــال هاى «آشغــــــال هاى 

دوست داشتنى»  دوست داشتنى»  

امین حیایى، بازیگر سینما و تلویزیون کشور امسال با سه فیلم 
راهى جشنواره فجر شده تا شــانس خود براى دریافت سیمرغ 

بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را بیازماید.
حیایى در دوران تحصیل به فعالیــت در تئاتر پرداخت و پس از 
گرفتن دیپلم، ضمن خدمت سربازى در مرکز هنرهاى نمایشى 
نیروى هوایى فعالیتش را آغاز کرد. در ســال 1370 بازیگر یک 

تئاتر کودکان به کارگردانى ثریا قاسمى بود.
در پانزدهمیــن جشــنواره فیلم فجــر نامزد دریافــت جایزه 
بازیگر نقش دوم براى فیلم «براده هاى خورشــید» شد. خیلى 
زمان برد تــا بتواند به عنــوان بازیگر نقــش اول در فیلم هاى 
ســینمایى بازى کنــد و در اولین نقش آفرینــى اش به عنوان 
بازیگر نقش اول در فیلم «ســیب ســرخ حــوا» چندان موفق

نبود.
او در ســال 1381 با بازى در شــش فیلم «مزاحم»، «مانى و 
ندا»، «مونس»، «اثیرى»، «رز زرد» و «بوى بهشــت» روى 
پرده سینماهاى تهران رفت و از این حیث رکورددار بود. حیایى 
همچنین تا به حال در چهار فیلم «هتل کارتن»، «دســت هاى 
آلوده»، «مزاحم» و «تله» از ساخته هاى سیروس الوند به ایفاى 
نقش پرداخته اســت. وى در ســال 1386 برنده جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد جشــنواره فیلم فجر بــراى بازى در فیلم 

«شب» شد.
اما حیایى امسال دست پر به جشــنواره آمده و مى خواهد به هر 
نحوى که شده پس از سال ها جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره 

را تصاحب کند.
وى امســال با ســه فیلم 
بــه  «درخونــگاه» 
کارگردانى ســیاوش 
اسعدى، «شــعله ور» 
بــه کارگردانى حمید 
نعمــت ا... و همچنین 
«دارکوب» به کارگردانى 
بهروز شــعیبى راهى فجر 

شده است.
از نــکات جالــب توجه 
جشــنواره  در  وى 
سى و ششم فجر 
مــى تــوان به 
همــکارى  دو 
جمشــید  بــا 
هاشــم پور در 
فیلــم هــاى 
«دارکوب» و 
«درخونگاه» 

اشاره کرد.

3 فیلم و شان س باالى دریافت سیمرغ

امین حیایى
 با دست پر 

به جشنواره رفته است

»ستت را به من بده»
 توالیى به عنوان
ــورد اعتماد چند 
عتماد به واســطه 
شــه دار مىشود.
دام با مشــکالتى
کنند، در پى یافتن

یشــان کارى 
ف باالتــرى دارند تا 

ى. به  دلیل هــدف واالیى 
ى دارم که با ایشــان کار 

ى زىگولو» به بعد، ســعى
وقت هایى که خانم برومند 
ندستیار کارگردان، برنامه 

 با ایشان همکارى کردم.
0 بهتا» هر روز ساعت 17:00
مى شود. تکرار این سریال 
09:0 بامداد روز بعد روى 

وم

عى تهیه کننــده این اثر پیش 
ــن فیلمى بــا نــام «امپراتور 
م» درباره چگونگى شــکل 
ـرى تکفیرى هــا تهیــه کرد 
ه وقت شــام» دومین فیلم 
ـاره داعــش و تکفیرى ها در 
امه این تهیهکننده به شــمار

ید.
ـه وقــت شــام» یکــى از 
صــوالت ســازمان هنــرى 
6ـانه اى اوج در ســال 96 قرار

ت در سى و ششــمین جشنواره 
فجــر رونمایــى لــى فیلــم

شود.

همــکارى  دو 
جمشــید  بــا 
هاشــم پور در 
فیلــم هــاى 
«دارکوب» و 
«درخونگاه» 

اشاره کرد.

همکارى مجدد کارن همایونفر با «حاتمى کیا»
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ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: قائدى سرمایه فوتبال 
ایران است و نباید همان بالیى را که سر «مجاهد خذیراوى» 
آوردیم ســر قائدى هم بیاوریم.  امیــر قلعه نویى در خصوص 
شرایط این روزهاى تیمش، شــعارهایى که علیه او در بازى 
ذوب آهن و مشکى پوشان داده شــد، حواشى چند روز گذشته 

مهدى قائدى و ... صحبت هاى زیر را انجام داد:
ابتدا از بازى با مشکى پوشان شروع کنیم. 
چه شد که نتوانستید این تیم را شکست 

بدهید؟
در این چند سالى که مربیگرى مى کنم بازى با مشکى پوشان 
یکى از بهترین بازى هاى من بود. واقعــًا فوق العاده بودیم و 
چندین موقعیت خوب گل زنى هم داشتیم اما توپ هایمان گل 
نشــد. واقعاً  نمى توانم در مورد این بازى بحث فنى کنم چون 
از نظر فنى هیچ چیزى کم نگذاشــتیم، ما فوتبال خوبى بازى 

کردیم و از بچه هایم تشکر مى کنم.
پس چرا نتوانســتید مشکى پوشــان ته 

جدولى را شکست بدهید؟
ما دنبال کسب پیروزى بودیم و سعى کردیم از الیه هاى دفاعى 
حریف عبور کنیم اما واقعًا یک نکته من را بسیار ناراحت کرد. 
در جریان بازى بازیکنان مشکى پوشــان بیش از اندازه زمین 
مى خوردند، به این صورت سرعت بازى را مى گرفتند به نظر من 
فوتبال این مدلى هیچ لذتى ندارد و فکر مى کنم خود بازیکنان 
و اعضاى مشکى پوشان هم از این یک امتیاز لذت نبردند. ما 
مقابل پرسپولیس 4 گل خوردیم و بعد باختیم اما فوتبال زیبایى 
بازى کردیم ولى در بازى با مشکى پوشان تا حمله مى کردیم 
بازیکنان این تیم خودشان را زمین مى انداختند بچه هاى ما هم 

آنقدر حیا داشتند که توپ را بیرون بزنند.
رضا عنایتى ســرمربى مشکى پوشان به 
نوعى شاگرد شما محســوب مى شود و 
شــاید انتظار مى رفت مثل شما فوتبالى 

تهاجمى بازى کند.
باور کنید این کارها براى خــود من هم جاى تعجب دارد. من 
به فوتبال بسته خرده نمى گیرم چون بسته بازى کردن نوعى 
تاکتیک است اما اینکه خودمان را مدام زمین بزنیم که دیگر 

تاکتیک نیست.
به نظر مى رسد در فوتبال ایران تعریف بدى 

از بازى جوانمردانه شده است.
دقیقًا همین است، در همین بازى ما با مشکى پوشان 

بارها بازیکنــان این تیم زمیــن خوردند و بیــرون رفتند اما 
یک بار هم منجر به مصدومیت شــدید آنها یا تعویضشــان 
نشــد، فقط حمله ما را به ایــن صورت مى گرفتنــد. البته در 
این وســط نقش داور هم پررنگ اســت، اگــر داور از همان 
دقیقه یک تذکــر بدهد دیگر ایــن اتفاق هــا نمى افتد. فکر 
مى کنم مردم این نوع فوتبال بازى کردن را دوســت نداشته 

باشند.
خیلى ها اعتقاد دارند مهم ترین نکته این 
بازى بازگشت قاســم حدادى فر پس از 

ماه ها مصدومیت است.
بله من هم ایــن موضوع را قبــول دارم البته در کنار قاســم 
مى خواهم از میالد فخرالدینى و بختیار رحمانى هم تشکر کنم 

که خیلى زود خودشان را با تیم هماهنگ کردند.
در ادامه نقــل و انتقاالت چــه برنامه اى 

دارید؟
ما در دفاع چپ، هافبک و مهاجم نیــاز به نیروى جدید داریم. 
شاید اگر یک مهاجم گل زن داشتیم آمار گل زنى هایمان پانزده 
شانزده گل بیشتر بود. البته در این بین از مرتضى تبریزى هم 
تشکر مى کنم که تمام تالشش را براى ذوب آهن انجام مى دهد 
اما ما هم باید فکرى به حال از دســت رفتن موقعیت هایمان 

بکنیم.
نمى خواهید بگویید چه بازیکنانى را مدنظر 

دارید؟
ما فهرست خود را به باشگاه داده ایم، هر موقع که توافق نهایى 

حاصل شد اعالم مى کنیم.
نکته عجیب بازى با مشکى پوشان این بود 
که چند نفرى علیه شما در ورزشگاه شعار 

دادند، چرا این اتفاق افتاد؟
چهار پنج نفرى بودند که علیه من شــعار دادند و بهتراست از 
خودشــان بپرســید که چرا این کار را انجام دادند. شاید علت 
اینکه علیه من شعار دادند این اســت که تیم ما خوب فوتبال 
بازى مى کند و گل نمى زند! البته دیگر به زیبا بازى کردن امتیاز

 نمى دهند. این را هــم باید بگویم که از نظر مــن نه جایگاه 
ذوب آهن اینجاى جدول است و نه شــأن خودمان این است. 
ما مى خواهیم نیم فصل دوم را متفــاوت برگزار کنیم تا خوب 

نتیجه بگیریم.
پس یعنى براى نتیجه گرفتن در آسیا هم 

امیدوارید؟

مطمئن باشید ما در آسیا راحت تر نتیجه مى گیریم و این قول را 
مى دهم که وضعیت خوبى در آسیا داشته باشیم.

در یکى دو روز گذشته اتفاقات حاشیه اى 
زیادى براى مهدى قائدى در استقالل رخ 

داد. نظر شما در این مورد چیست؟
خود من 10 سال پیش با اینگونه حواشى در استقالل برخورد 
کردم و هزینه آن را هم دادم. هیچ وقت یادم نمى رود که چقدر 
در این خصوص به من حمله کردند. بازیکن؛ مخصوصًا  بازیکن 
تیم هاى بزرگ باید حواســش به خودش و کارهایش باشد و 

نباید دنبال حاشیه برود.
پس شــما به نوعى از قائــدى حمایت 

مى کنید؟
ما باید یاد بگیریم که چطور از فضــاى مجازى و امکانات آن 
استفاده کنیم؛ بنده به شخصه با خیلى از این مسائل در استقالل 
برخورد کردم و چوبش را هم خــوردم. در مجموع باید بگویم 
قائدى سرمایه فوتبال ایران اســت و نباید همان بالیى را که 
سر «مجاهد خذیراوى» آوردیم سر قائدى هم بیاوریم. در آن 
طرف هم خود بازیکن باید حواسش به کارش باشد و ما هم در 

زندگى شخصى کسى دخالت نکنیم.
اتفاقى که این روزها در فوتبال ایران رخ 
مى دهد حضور مربیان جوان روى نیمکت  
تیم هاى لیگ برترى و لیگ یکى است، نظر 

شما در مورد این مسئله چیست؟
به نظر من یــک مربى باید پله پله حرکــت کند و به تیم هاى 
بزرگ برســد، ضمن اینکــه مربیگرى یک امر ذاتى اســت. 
یعنى شــما به همان اندازه که به علم مربیگرى نیاز دارید باید 
«ِگل» مربیگرى هم داشته باشید. در کل باالخره این چرخه 
باید بچرخد، یک روزى امثال پورحیدرى و پروین ســردمدار 
مربیان ایران بودند بعد از آن نســل تغییر کرد و بعد از آن هم 
بازهم نســل تغییر مى کند. در کل نباید طورى رفتار کنیم که 

مربیان ما بسوزند.
به عنوان سوال آخر، در سال منتهى به جام 
جهانى ارتباط باشــگاه ها و تیم ملى باید 

چطور باشد؟
در این ماه هاى منتهى به جام جهانــى باید تعامل خوبى بین 
تیم ملى و جام جهانى باشد و آرامش بر فوتبال ما حاکم باشد. 
امیدوارم که با این تعامــل تیم ملى بتواند در روســیه نتیجه

 بگیرد.

قلعه نویى: چهار پنج نفر علیه من شعار دادند  

 آن طور که  از شــواهد امر پیداســت پست 
اینستاگرامى اخیر جاسم کرار با نظر و دستور 
فراز کمالوند صادر شــده است. کرار جاسم 
هافبک تیم فوتبال صنعت نفــت دیروز با 
انتشار پیامى در پیج اینستاگرامى خود از تیم 
صنعت نفت خداحافظى کرد. کرار در متنى که 
در صفحه شخصى اش منتشر کرده، نوشت: 
«با تمام احترامى که براى شما و شهر آبادان 
قائلم دیگر قادر بــه ادامه همکارى و ماندن 
در این تیم محبوب و مردمى نیستم. در این 
مدتى که افتخار پوشیدن پیراهن تیم صنعت 
نفت را داشتم به خاطر تعصب و عالقه شما 
هواداران و تاثیر مربى گرانقدرم بوده و آنچه 
در توان داشتم در زمین ارائه دادم اما متاسفانه 
هیئت مدیره باشگاه قدر و ارزش این تیم و 

بازیکنان و هواداران را نمى دانند.
من در تیم هاى بزرگ ایــران، عراق، قطر و 
امارات بازى کردم و بر حسب تجربه مى دانم 
که اگر به این تیم توجه مى شــد حرف هاى 
زیادى براى گفتن داشــتیم. اما افسوس که 
هیچ گوش شنوایى وجود ندارد. در اینجا جا 
دارد از هواداران آبادانى و همچنین مربیان 
و کادر فنــى و کادر پزشــکى و بازیکنان با 

غیرت تیم که مدت هاســت مشــکالت را 
به جــان خریدنــد و به خاطر مــردم عزیز 
آبــادان دم نزدند عذرخواهــى کنم. باعث 
افتخار من بــود که در کنار شــما عزیزان 
بودم و آرزو مى کنم مســئوالن به این تیم 
با انگیزه بیشتر اهمیت بدهند. بنده از همین 
جا از همه رخصت مى گیــرم و خداحافظى 

مى کنم. 
پیش تر نیز بارها سرمربى تیم صنعت نفت 
آبادان بابت آنچه «مشــکالت مالى تیم» 
نام برده بود با این تیم قهر و آشــتى کرده 
بود و اکنون این روند بــه بازیکنان تیم نیز 
سرایت کرده اســت. صنعت نفت آبادان در 
آخرین بازى خود در ورزشگاه آزادى تهران 
تن به شکست سنگین چهار بر صفر در برابر 
استقالل تهران داده بود. طبق شنیده هاى 
نصف جهان، پست اینستاگرامى جاسم کرار 
با نظر و در خواست فراز کمالوند منتشر شده 
تا با این گونه پست ها هم فشار افکار عمومى 
و هواداران صنعت نفــت  علیه مدیران این 
باشگاه آبادانى بیشتر شود و هم اینکه باخت 
4بر صفر به اســتقالل تهــران کمرنگ تر 
شود. ظاهرا سیا ه بازى هاى فراز همچنان 

ادامه دارد!

هافبک ایرانى تیم آلکمار هلند در تیم منتخب نیم فصل 
اول اردیویسه قرار گرفت.

علیرضــا جهانبخــش بعــد از نمایش درخشــان در 
رقابت هاى نیم فصل اول لیــگ فوتبال هلند به عنوان 
یکى از 11 بازیکن برتر اردیویســه انتخــاب و معرفى 

شد.
جهانبخش که در بین نامزد هاى حضور در تیم منتخب 
قرار گرفته بود، حاال در بین نفرات اصلى تیم منتخب قرار 

گرفته است.
سایت وى  آى هلند با انتخاب تیم منتخب نیم فصل اول 
اردیویســه به تمجید از عملکرد جهانبخش  در آلکمار 

پرداخته و آینده خوبى را براى او متصور شده است. 

ســرمر
ایران اس
آوردیم
شرایط
ذوب آه
مهدى

در این
یکى از
چندین
نشــد.
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کردیم

ما دنبال
حریف
در جریا
مى خور
فوتبال
و اعضا
مقابل پ
بازى ک

بازیکنان
آنقدر ح

باور کنی
به فوتبا
تاکتیک
تاکتیک

دقیقًا هم

قلع

نصف جهان گزارش مى دهد

سیاه بازى جدید فراز!
محسن کدخدایى

 باند اصفهانى فدراسیون فوتبال  که عمدتا از سوى رسانه هاى تهرانى مورد 
حمله قرار مى گیرند درصدد تدارك پــروژه صلح میان برانکو  و کى روش 
هستند. پروژه اى که مى تواند بسیارى از کینه ها و مشکالت را کاهش دهد. 
حتما روزهاى اخیر در رسانه ها خوانده اید که مدت هاست برانکو ایوانکوویچ 
و کارلوس کى روش بر ســر اجراى برنامه هاى آماده ســازى  تیم ملى و 
پرسپولیس با هم اختالفات شدیدى پیدا کرده اند. حتى سال گذشته سرمربى 
تیم ملى در پى اعتراضى که برانکو نسبت به اردوى آماده سازى ملى پوشان 
در دبى آن هم در بحبوحه بازى هاى لیگ برتر و لیگ قهرمانان داشــت، 
اقدام به لغو اردو و بازگرداندن ملى پوشان پرسپولیس به تهران کرد تا آتش 

اختالفات میان این دو مربى شعله ورتر از همیشه شود.
اما این بار بعد از قرعه کشى جام جهانى و مشخص شدن حریفان ایران در 
گروه B که از آن به عنوان گروه مرگ براى تیم ملى نام برده شد، کارلوس کى 

روش برنامه جامع ترى براى آماده سازى ملى پوشان تدوین کرد که علنى 
شدن جزئیات این برنامه مى تواند سرآغاز دوباره اختالفات و جنگ مربیان 
باشگاهى با سرمربى تیم ملى باشــد؛ از جمله برانکو و کى روش. به همین 
خاطر سران فدراسیون فوتبال با اذعان به این اتفاق از حاال دست به کار شدند 
تا در نشستى با سرمربى کروات پرســپولیس مانع شعله ور شدن آتش زیر 

خاکستر در فوتبال ایران شوند.
 طبق گزارشى که دیروز سایت هاى ورزش سه و  خبرگزارى تسنیم و البته 
برخى کانال هاى تلگرامى منتشر کردند از راهروهاى فدراسیون فوتبال خبر 
مى رسد مهدى تاج و سایر مدیران عالى رتبه فدراسیون از جمله ساکت و 
اسالمیان در حال برنامه ریزى براى برگزارى نشستى با برانکو ایوانکوویچ 
هستند تا با این مربى کروات قبل از نشست هم اندیشى مربیان لیگ برترى 
با کارلوس کى روش که یکى دو هفته آتى در دســتور کار قرار دارد، زمینه 
امضاى توافق و تعامل فوتبالى میان سرمربى پرسپولیس و تیم ملى بر سر 

برنامه جامع آماده سازى تیم ملى در راه جام جهانى را فراهم کنند.
نشستى که بنا به عقیده رسانه ها بعید به نظر مى رسد کى روش در آن حضور 
داشته باشد تا تنها سران فدراسیون با تشریح ریز به ریز برنامه جامع تدوین 
شده از سوى این مربى پرتغالى براى برانکو نظر او را براى عملى شدن این 

برنامه جلب کنند. 
سرمربى پرسپولیس با ورود به فشــرده ترین تایم کارى خود با این تیم در 
رقابت هاى داخلى و آسیایى همواره در اظهاراتى که داشت، خواستار در نظر 
گرفته شدن حق باشگاه ها بود؛ از همین رو باید منتظر ماند و دید نشست 
با ســران فدراســیون تا چه اندازه مى تواند این مربى کروات را (که خود 
سابقه حضور به عنوان ســرمربى تیم ملى در جام جهانى 2006 را داشته) 

به گزارش نصف براى قبول برنامه جامع کى روش قانع کند. 
مشکالت ناشى جهان، قانع کردن برانکو مى تواند بسیارى از 
را کاهش دهد.از اختالف سرمربى پرسپولیس و تیم ملى 

دارد از هواداران آبادانى و همچنین مربیان 
و کادر فنــى و کادر پزشــکى و بازیکنان با 

شود. ظاهرا سیا ه بازى هاى فراز همچنان 
ادامه دارد!

بهاره حیاتى

مثلث اصفهانى دست به کار مى شود

6ـرمربى تیم ملى در جام جهانى 2006 را داشته) 
به گزارشنصف ى روش قانع کند. 
مشکالت ناشى ىتواند بسیارى از
را کاهش دهد.ولیس و تیم ملى 

جهانبخش در تیم منتخب   

در همین بازى 
ما با مشکى پوشان 
بارها بازیکنان این 
تیم زمین خوردند 
و بیرون رفتند اما 
یک بار هم منجر به 

مصدومیت شدید آنها 
یا تعویضشان نشد، 

فقط حمله ما را به این 
صورت مى گرفتند. 
البته در این وسط 

نقش داور هم پررنگ 
است، اگر داور از 
همان دقیقه یک 

تذکر بدهد دیگر این 
اتفاق ها نمى افتد. فکر 
مى کنم مردم این نوع 
فوتبال بازى کردن را 
دوست نداشته باشند

آگهى فراخوان عمومى یک مرحله اى شماره 96/5 
نوبت اولنوبت اول

اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه طراحى و تأمین تجهیزات و احداث 
واحدهاى تجارى- خدماتى با زیربناى تقریبى: 15935,575 مترمربع واقع در شهرستان زرین شهر 
به نشانى اصفهان- شهرستان زرین شهر- بلوار معلم- جنب انبار جهاد سازندگى داراى پالك ثبتى 

658/4957، را از طریق مشارکت واگذار نماید. 
لذا از کلیه ســرمایه گذاران حقیقى و حقوقى که داراى پروانه اشــتغال به کار حقوقى پایه دو (2) 
انبوه سازى از وزارت راه و شهرســازى و یا رتبه سه (3) ابنیه از ســازمان برنامه و بودجه کشور 
مى باشــند، دعوت به عمل مى آید با مراجعه به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى

 http://iets.mporg.ir تا روز جمعه مورخ 1396/10/15 اسناد فراخوان را دریافت نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/10/30

گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1396/11/01
نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد- چهارراه فرایبورگ  تلفن: 36681068- 031

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان
م الف: 124231
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دروازه بان اصفهانى هندبال ایران گفت: دعوت نشدن 
به تیم ملى براى خودم هم جالب بــود و به جز اینکه 
براى موفقیت این تیم دعا کنم، کار دیگرى از دســتم 

برنمى آید.
نخســتین اردوى تیم ملى هندبال کشــورمان در راه 
آماده سازى براى حضور در مسابقات قهرمانى آسیا و 
انتخابى جام جهانى 2019 آلمان با حضور بروت ماجک 
سرمربى جدید تیم ملى، با تأخیرى چند روزه از اول دى 
ماه در تهران آغاز شد و بازیکنان دعوت شده پس از سه 
روز تمرین در تهران، بــراى برپایى اردویى تدارکاتى 

راهى اسلوونى شدند.
هرچند اصفهانى ها مانند همیشه پاى ثابت اردوى تیم 
ملى هندبال هستند، اما ماجک این بار عالوه بر دعوت 
از محسن باباصفرى و سعید حیدرى راد دو دروازه بان 
لژیونر هندبال ایــران، از کنار نام ســعید برخوردارى 
دروازه بان ســپاهان گذشــت و على رحیمى را به او 

ترجیح داد.
گذشتن از نام دروازه بان باسابقه سپاهان براى رسانه ها 
و البته خود این بازیکن عجیب بــود. به همین بهانه 

خبرگزارى ایمنا به سراغ سعید برخوردارى رفته است:
مدتى پیــش در ترکیب تیم پلیس 
عراق در جام باشــگاه هاى هندبال 
آسیا شــرکت کردى. از این تجربه 

بگو.
با توجه به اینکه بیشــتر تیم هاى شــرکت کننده در 
جام باشــگاه هاى آسیا بازیکنان کشــورهاى دیگر را 
به عنوان بازیکن قرضى بــه خدمت مى گیرند، پس از 
درخواست تیم پلیس عراق و موافقت باشگاه سپاهان 
و صدور رضایت نامه به مدت یک مــاه براى این تیم 
به میدان رفتم. بیشــتر بازیکنان این تیم، ملى پوشان 
هندبال عــراق بودند کــه در قالب یک تیــم در جام 
باشگاه هاى آســیا شــرکت کردند. در کل تیم پلیس 
عراق شرایط خوبى داشت. عراق در حال سرمایه گذارى 
در رشته هاى مختلف ورزشى است و مسئوالن عراقى 
پس از شرایط جنگى که بر این کشــور حاکم بود، به 

دنبال احیاى ورزش خود هستند.
گویا پیشنهادى هم براى ماندن در 

این تیم داشتى؟
بله. بعد از جام باشگاه هاى هندبال آسیا، مسئوالن تیم 
عراقى عالوه بر اینکه پیشنهاد دادند براى فصل بعد در 
این تیم حضور داشته باشم، حتى پیشنهاد تغییر تابعیت 
و بازى براى تیم ملى عراق را هم مطرح کردند، اما با 
توجه به اینکه تا پایان فصل با ســپاهان قرارداد دارم، 
هنوز تصمیمى نگرفتم. اولویــت خودم، بازى در اروپا 
است. پیشــنهادى هم که دریافت کردم از نظر مالى 
خیلى قابل توجه اســت، اما براى تصمیم گیرى منتظر 

اتمام قراردادم با سپاهان هستم.
برسیم به تیم ملى؛ از دعوت نشدن 
تو به اردوى تیم ملى تعجب کردیم.

نه تنها خود من، همه از این موضــوع تعجب کردند. 
دلیل دعوت نشــدن به اردوى تیم ملى را نمى دانم و 
سرمربى و مربیان تیم باید در این مورد صحبت کنند. 
این تصمیمى اســت که گرفته شــده و امیدوارم تیم 
ملى نتیجه خوبى بگیرد و آینــده خوبى براى هندبال 

کشورمان رقم بخورد.
رئیس فدراسیون هندبال و سرمربى 
تیم ملى در مصاحبه هــاى خود در 
حاشیه تمرینات این تیم، در پاسخ 
به ســوالى در مــورد علت دعوت 
نشدن تو به اردو، به حضور محسن 
باباصفرى و ســعید حیدرى راد به 
عنوان دو دروازه بان لژیونر هندبال 
ایران اشاره کرده بودند. هرچند این 
دو بازیکن کیفیت باالیى هم دارند 
ولى آیا تفکرى در تیــم ملى وجود 
دارد که لژیونرها بر سایر بازیکنان 

اولویت داشته باشند؟
100درصد همین طور است و اولویت با لژیونرها است، 
ولى اینکه این لژیونر در تیم خود چند دقیقه بازى کند، 

در چه سطحى باشد و در چه تیم و کشورى بازى کند 
هم مهم است. البته خود من پارسال از رومانى پیشنهاد 
داشــتم، اما به دلیل اینکه ســرباز بودم و اجازه خروج 
از کشــور نداشــتم این موقعیت را از دست دادم، ولى 
مشخص است که در تیم ملى، فارغ از میزان آمادگى 
بازیکن، اولویت با بازیکنان لژیونر است. تقریبًا 9 سال 
در تیم ملى بزرگساالن بازى کردم و همیشه 30 تا 35 
بازیکن به اردوى تیم ملى دعوت مى شــدند و از بین 
آنها، 18 تا 20 بازیکن انتخاب مى شــدند که امســال 
شاهد این موضوع نبودیم. باز هم مى گویم که دعوت 
نشــدن به تیم ملى براى خودم هم جالب بود و به جز 
اینکه براى موفقیت تیــم ملى دعا کنم، کار دیگرى از 

دستم برنمى آید.
در یک مصاحبه گفته بودى مطمئنى 
که دعوت نشدن از برخى بازیکنان، 
به صورت صددرصد نظر سرمربى 

تیم ملى نبوده است.
ماجک در چند ســال اخیر در تیم ملــى ایران حضور 
نداشت و چند روز بود که به ایران آمده بود و در نتیجه، 
بازى بازیکنان را هم ندیده بود و به هر حال کسى این 
اسامى را به او داده بود. به جز مسابقات لیگ، نزدیک 
به شــش بازى در جام باشگاه هاى آســیا انجام دادم 
و عملکردم مشخص اســت، ولى قطعًا سرمربى تیم 

ملى این بازى ها را ندیده کــه با توجه به آنها بازیکنان 
ملى پوش را انتخاب کند. قطعًا در نــگاه او، بازیکنان 
لژیونر اولویت داشته اند و سایر اســامى هم به او داده 
شده است. بعد از 9 سال حضور در تیم ملى، حاال باید 
تصمیم بگیرم که تابعیت خود را تغییر دهم یا نه و این 
موضوع برایم بسیار ناراحت کننده است، اما ذات ورزش 

بى رحم است.
یعنى ممکن اســت این تصمیم را 

عملى کنى؟!
هنوز در این مورد تصمیمى نگرفتــه ام، اما اگر به این 
نتیجه برسم که ممکن اســت آینده اى نداشته باشم، 
ممکن است تصمیمى بگیرم که به ســود آینده ام در 

هندبال باشد.
اعتقــاد دارى اســامى بازیکنان 
دعوت شده را سایرین به سرمربى 
تیم ملى داده اند، ولى دســتیاران 
او دو مربــى اصفهانــى هســتند 
که اتفاقــاً شــاگرد هــر دو آنها

 بوده اى.
همیــن نکتــه هــم جالــب اســت. نمى خواهــم 
حرفــى بزنم کــه تیــم ملى را دچــار حاشــیه کنم 
و همان طور که گفتــم براى موفقیت تیــم ملى دعا

 مى کنم.

گلر هندبال سپاهان تهدید کرد: 

شاید تابعیتم را تغییر دهم!

خود من پارسال 
از رومانى پیشنهاد 
داشتم، اما به دلیل 
اینکه سرباز بودم و 
اجازه خروج از کشور 
نداشتم این موقعیت 

را از دست دادم، 
ولى مشخص است که 
در تیم ملى، فارغ از 

میزان آمادگى بازیکن، 
اولویت با بازیکنان 

لژیونر است

پرونده 
دژآگه- سپاهان  
مختومه شد

3 میلیارد بدهى مالیاتى باشگاه ذوب آهن که مربوط 
به سالهاى 89، 90 و 91 اســت، همچنان به عنوان 
یکى از مشــکالت ماه هاى اخیر باشــگاه اصفهانى 

مطرح است.
گفته مى شود مبلغ بدهى مالیاتى باشگاه ذوب آهن 
که مربوط به زمان مدیریت مدیران قبلى این باشگاه 

است به سه میلیارد مى رســد و جلسات متعدد ذوبى 
ها براى ارائه راهکار براى حل این مشکل همچنان 

در جریان است.
این مبلغ بدهى مربوط به دوره مالى سالهاى 89، 90 
و 91 است که به دردسر این روزهاى باشگاه اصفهانى 
بدل شده است و باید در نهایت دید ذوب آهن چگونه 

از پس حل این مشکل برخواهد آمد؟
ذوب آهن در سال 2010 و در بهترین دوران خود نایب 
قهرمان آسیا شــد و پس از آن دوران افت شدیدى را 
سپرى کرد و بار دیگر در سه فصل اخیر جزو مدعیان 
فوتبال ایران بود که دو جام حذفى و یک سوپر کاپ را 

به جامهاى پیشینش اضافه کرد.

 دردسرهاى 
مالیاتى
 ذوب آهن

جعفرپور
 علیه پرسپولیس

نصف جهان  شــکایت بازیکن ســابق ســپاهان از 
پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا و مکاتباتى که 
وى در این باره انجام داده مى تواند یک دردسر جدید 

براى این باشگاه قلمداد شود.
 مسیر دریافت مجوز حرفه اى نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان با کمک وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، 
سازمان لیگ و چند سازمان دیگر در نهایت به شکلى 
انجام شد که سه تیم پرطرفدار استقالل، پرسپولیس 
و تراکتورســازى در کنار ذوب آهن مجوز مورد نظر 
فدراسیون فوتبال آسیا را کســب کنند و راهى لیگ 

قهرمانان آسیا شوند.
با این وجود اما اتفاقاتى که طى هفته هاى گذشته رخ 
داده باعث شده تا     شرایط سه نماینده فوتبال ایران 
یعنى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى با بحران 
رو به رو شود و این بحران با شکایت افرادى ایجاد شده 
که طى سال هاى نه چندان دور بارها نسبت به این تیم 
ها ابراز عالقه کردند  و خود را به شکلى مدیون این 

باشگاه ها دانستند.
صمد مرفاوى، خالد شــفیعى، مهــدى جعفرپور و
 چهره هاى پر تعداد زیادى که این روزها براى حذف 
این سه تیم از لیگ قهرمانان آســیا با AFC نامه 
نگارى مى کنند، طى ســال هاى گذشته همواره با 
شعارهاى همیشگى فوتبال نســبت به این تیم ها و 
هواداران آنها ابراز عالقه مى کردنــد اما حاال براى 
دریافت مطالبات خود مسیرى را در پیش گرفتند که در 
صورت به نتیجه رسیدن، ضربه معنوى و مادى بسیار 

بدى به این تیم ها و به ویژه هواداران آنها خواهد زد.
  ســایت پیروزى دیلى در این باره نوشته :اى کاش 
راهکارى از ســوى فدراســیون و کمیته انضباطى 
اندیشیده شــود تا طلبکاران فوتبال از مسیر دیگرى 
براى دریافت م طالبات خود اقدام کنند تا چنین ضررى 
متوجه تیم ها نشود.رسانه هاى نزدیک و وابسته به 
دو باشگاه پرسپولیس و اســتقالل  مى دانند که این 
ونه نامه نگارى ها با اى اف سى چقدر براى تیم هاى 
محبوبشان مضر است و مى خواهند در مطالبى آنها 
را مجاب کنند که به مراجع داخلى بســنده نمایند، 
غافل از اینکه مراجع داخلى آن قدر ســیر طوالنى 
براى تحقــق حقوق و مطالبات یــک بازیکن دارند 
که شخص شــاکى را خســته  و او براى شکایت به 
مراجعى باالتر و در سطح بین المللى مجاب میشود. 
حاال باید دید مهدى جعفرپور بازیکن سابق سپاهان 
که مدت کوتاهى در پرســپولیس بازى کرد با نامه 
نگارى با کنفدراسیون فوتبال آسیا تا چه حد مى تواند

 سرخ ها را به دردســر بیاندازد و آنها را براى پرداخت 
همه مطالباتش مجاب کند.

پرونده
دژآگه- سپاهان
مختومه شد

ل برخواهد آمد؟
20  و در بهترین دوران خود نایب 
ى را پس از آن دوران افت شدیدى را

عیان در سه فصل اخیر جزو مدعیان 
ر کاپو جام حذفى و یک سوپر کاپ را 

ضافه کرد.

جذب اشکان دژآگه توسط سپاهان، احتمال نقل و انتقاالتى جذابى بود که به دالیلى 
نامعلوم به سرانجام نرسید.

  چندى پیش شایعاتى درباره عالقه ســپاهان به جذب اشکان دژآگه نقل برخى 
محافل رســانه اى شــد. این احتمال جذاب نقل و انتقاالتى ایده جالبى به نظر 

مى رسید، زیرا از یک طرف هم سپاهان به بازیکنى با ویژگى هاى دژآگه نیاز دارد و 
هم کاپیتان تیم ملى در فصل منتهى به جام جهانى باید هرچه زودتر به بالتکلیفى 

باشــگاهى خود پایان دهد و تیم جدیدى انتخاب کند. هرچند مدیربرنامه هاى 
دژآگه شایعه مذاکره با سپاهانى ها را رد کرد، اما به نظر مى رسید که عالقه باشگاه 

اصفهانى به جذب ایــن بازیکن ملى پوش دور از واقعیت نیســت. هرچه که بود 
مذاکرات به هر دلیلى جدى دنبال نشد یا به این خاطر که اشکان از اساس تمایلى به 

حضور در فوتبال باشگاهى ایران ندارد یا اینکه توقعات مالى او به اندازه اى باالست 
که سپاهان یا سایر باشگاه هاى لیگ برترى توانایى پرداخت دستمزدش را ندارند.

با این وجود، تداوم بى تیمى دژآگه جاى این امیدوارى را باقى گذاشــته بود که 
کاپیتان تیم ملى با حضورش در لیگ برتر هم به مسابقات باشگاهى ایران جذابیت 

ببخشــد و هم خودش از بالتکلیفى نجات پیدا کند. وقوع این احتمال جذاب اما 
اکنون نزدیک به صفر است، زیرا مدیرعامل سپاهان به عنوان جدى ترین مشترى 

بالقوه این بازیکن اوایل هفته جارى پرونده جذب دژاگه را مختومه اعالم کرد تا 
حضور ستاره تیم ملى در جمع طالیى پوشان اصفهانى کامًال منتفى شود.

عجیب نیست که پرونده جذب دژآگه براى سپاهان خیلى زود بسته شده باشد، 
زیرا باشگاه اصفهانى نه مى تواند بازیکنى را مجاب به بستن قرارداد کند که قلبًا 

مایل به حضور در فوتبال ایران نیست و نه این امکان را دارد که درخواست هاى 
مالى نامتعارف را برآورده کند. آنچه جاى تعجب بســیار دارد این است که چرا 

کاپیتان تیم ملى به بالتکلیفى خود پایان نمى دهد و به شکل غیرقابل درکى در 
فصل منتهى به جام جهانى هنوز بدون تیم است. البته قطعاً کسى از اشکان انتظار 

ندارد که لزوماً به پیشنهادهاى لیگ برترى خود پاسخ مثبت دهد، اما به هر حال 
او باید بین آمدن به ایران و انتخاب یک لیگ متوسط اروپایى هرچه زودتر یکى 

را انتخاب کند، زیرا سخت بتوان تصور کرد باشگاه هاى درجه یک فوتبال اروپا 
به بازیکنى پیشــنهاد همکارى دهند که بدون مصدومیت و هیچ دلیل موجهى 

بیش از یک نیم فصل بدون تیم بوده است حتى اگر آن بازیکن کاپیتان تیم ملى 
ایران باشد و سابقه بازى در بوندسلیگا و لیگ جزیره هم در کارنامه اش به چشم

 بخورد.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005 -031  تماس حاصل فرمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه شبانه روزى 
بیمارستان شهید آیت ا... اشرفى خمینى شهر به همراه مجوزهاى

 بهره بردارى از آن

م الف: 124268 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005 -031 

تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکز خدمات 
جا مع سالمت ابن سینا وابسته به مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

م الف: 124267
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راه هاى بسیارى براى درمان فشار خون وجود دارد که از جمله آنها تغییر شیوه زندگى و استفاده از دارو است. اما در صورتى که به درمان هاى سنتى و گیاهى نیز عالقه مند باشید، روش هاى بسیارى در این 
زمینه وجود دارد. البته اگر مى خواهید از روش هاى گیاهى استفاده کنید، پیش از شروع با پزشک معالج خود مشورت کنید. ، زیرا بعضى از گیاهان اگر به مقدار زیاد مصرف شوند، ممکن است اثرات جانبى 

ناخواسته یا تداخل دارویى داشته باشند.

مؤثر بر کاهش فشــار خون

از گیاهانى است که در طب سنتى چینى 
براى درمان بیمارى فشار خون و

 بیمارى هاى عصبى استفاده مى شود. 
این گیاه با تأثیر بر ورودهاى کلسیم 
در سلول ها، به پایین آمدن فشار خون 
کمک مى کند.

اسانس اسطوخودوس همواره براى ایجاد 
آرامش استفاده شده است. همچنین سبب 

کاهش فشار خون نیز مى شود. هرچند به طور 
کلى از این گیاه در آشپزى استفاده نمى شود، 
اما مى توان از گل هاى آن به همراه رزمارى 

در تهیه نان و کیک استفاده کرد.

براى چاشنى سوپ استفاده مى شود. در طب از تخم کرفس براى 
کاهش فشار خون استفاده مى شود، البته مطالعات نیز این موضوع را 

تأیید مى کنند. عالوه بر این مى توان از آب کرفس نیز براى پایین 
آوردن فشار خون استفاده کرد. به طور کلى این گیاه ادرارآور است و به 

همین دلیل در کاهش فشار خون مؤثر است.

سبزى بسیار خوشمزه و خوش 
طعمى است که 
مى توان آن را به همراه انواع 
غذا استفاده کرد. عصاره 
ریحان اثرات مفیدى در 
کاهش فشار خون دارد، 
هرچند بسیار جزئى 
است.

ربه 
جه گ

ه پن
گیا

ربه 
جه گ

ه پن
حانگیا

ری

زالزالک

تخم کرفستخم کرفساسطوخودوساسطوخودوس

یک درمان گیاهى مؤثر براى کاهش فشار خون که هزاران سال است که در طب سنتى به 
کار مى رود؛ جوشانده زالزالک است. این جوشانده تمام خواص مفید براى سالمت قلب و 
عروق، کاهش فشار خون، پیشگیرى از لخته شدن خون در رگ ها و افزایش جریان خون 
فواید بى نظیررا داراست و مکمل هاى آن به صورت قرص، شربت و چاى در بازار عرضه مى شود.

 سنگ پــا
 استفاده از سنگ  پا پدیده اى جدید نیست و 
در زمان قرون وسطى، ابتدا در رم و سپس 
در خاورمیانه، مردم به استفاده از این سنگ 
رو آوردند و امروزه از سنگ پا در درجه اول 
براى زدودن بافت ها و سلول هاى مرده و به 
عنوان یک الیه بردار در پاشنه پا استفاده 

مى شود.
ســنگ پا به رنگ هاى ســفید، قهوه اى، 
قرمز و مشــکى موجود است و معموال در 
داروخانه ها و مراکز فروش لوازم حمام به 

فروش مى رسد. 
چون کشیدن ســنگ پا به ناحیه کف پا، 
فضوالت و مــواد زایــد را از پایین ترین 
نقطه بدن خارج مى کند، این کار مى تواند 
در تسکین ســردردهاى شدید، دردهاى 
سیاتیکى، درد معده و ...کمک شایانى کند.

دیگر فواید استفاده از سنگ پا این است 
که چرك پــا را تمیز مى کنــد و در نتیجه 
خســتگى و کوفتگى پا برطرف مى شود. 
همچنین براى برخى انواع سردرد و اکثر 
بیمارى هاى مغزى بسیار سودمند است، 
به خاطر اینکه ماده را از قسمت هاى باالتر 
به سمت قسمت هاى پایین بدن مى کشاند 
و اگر سنگ پا خشــن تر باشد، جذب ماده 

زیادتر است.

اگر مى خواهید پاهاى زیبایى داشته باشید، 
توصیه مى شود حداقل دو مرتبه در هفته و 
بهتر است شب  هنگام از سنگ پا استفاده 
کنید تا بعد از ســنگ پا کشیدن پوست پا 

بتواند استراحت کند.
حتما از ســنگ پاى مخصــوص و تمیز 
اســتفاده کنید و آن را در معرض آلودگى 
قرار ندهید، زیرا ممکن است خراش هایى 
در کف پا ایجاد شــده و باعــث انتقال 

میکروب شود. 
در بعضــى از مــوارد ماننــد بیمــارى 
پسوریازیس ، استفاده از سنگ پا مى تواند 
موجب تشدید بیمارى شــود. بنابراین 
توصیه مى شود افراد قبل از استفاده به یک 

پزشک متخصص مراجعه کنند.
اینکه جدیدا اعالم شــده که بیشــترین 
مقدار انسولین در پاشــنه پا است، هیچ 
سندیت علمى ندارد، اما کسانى که دچار 
دیابت نوع 2 هستند، اگر روزانه به مدت 
10دقیقه ســنگ پا بزنند، باعث تنظیم 
انسولین خونشان خواهد شد همچنین این 
عمل باعث چربى سوزى بیشتر و تناسب 
اندام خواهد شد، در بیماران دیابتى در نیمه 
تحتانى بدن و پاها، خون رســانى به طرز 
صحیح انجام نمى شود و ممکن است که 
فرد دچار مشکالتى نظیر ترك کف پا شود؛ 
در واقع استفاده از سنگ پا موجب بهبود 
سیستم خون رسانى شــده و به این 

روش به دیابتى ها کمک مى کند.

یک متخصص طب فیزیکى با اشــاره به اینکه نشستن 
طوالنى مدت به صورت دو زانو و چهار زانو ســبب ابتال 
به آرتروز زانو مى شــود، گفت: ایرانیان به علت استفاده 
نکردن از توالت هاى فرنگى، بیشتر در معرض خطر ابتال 

به آرتروز زانو قرار دارند.
سامان نائب عباسى درباره راه هاى پیشگیرى از آرتروز 
زانو اظهار داشت: انجام ورزش هاى تقویتىـ  عضالنى 
همچون ورزش عضله چهار سر شامل ران پا، ساق پا، قدام 

جلوى پا، پشت ران پا وعضله ناحیه سرینى در اندام هاى 
تحتانى در پیشگیرى از آرتروز بسیار تأثیرگذار است.

وى با بیان اینکه اســتفاده از لبنیات سبب کاهش ابتال 
به آرتروز مى شود، افزود: رعایت ســبک زندگى سالم، 

از آسیب هاى ثانویه به مفصل زانو پیشگیرى مى کند.
این متخصــص طــب فیزیکــى ادامــه داد: افرادى 
کــه پا هــاى آنهــا پرانتزى اســت نیــز بیشــتر از 
ســایرین در معرض خطر ابتال بــه آرتــروز زانو قرار 

دارند.
نائب عباســى در خصوص کفش هاى مناســب براى 
پیشگیرى از آســیب  به زانو نیز عنوان کرد: کفش هاى 
پاشــنه بلند به تنهایى ســبب آرتروز زانو نمى شــوند، 
امــا در انتخــاب کفــش چند نکتــه اصولى شــامل 
انتخاب ســایز مناســب، وارد نشــدن فشــار از باال و 
طرفین و داشتن پاشــنه دو تا سه  ســانتى باید رعایت  

شود.

نارگیل، یکــى از میوه هایى اســت که کمتر 
مصرف مى شــود اما این میــوه، داراى مواد 

معدنى فوق العاده اى است 
که برتر از هر قرص 

و ویتامینــى در 
بــدن عمــل 

مى کند.
شــیر نارگیل با 

خــواص فراوانى 
کــه دارد بهتریــن 

جایگزین براى شــیر 
مادر است و براى نوزاد 

بسیار مفید است.
نارگیل، یکى از 
میوه هایى است 

که کمتر مصرف مى شود اما این میوه داراى مواد معدنى فوق العاده اى است که برتر 
از هر قرص و ویتامینى در بدن عمل مى کند.

شــیر نارگیل ارزش غذاى باالیى داشــته و سرشــار از ویتامین، امالح معدنى، آمینو اســید، 
کربوهیدرات، آنتى اکسیدان ، آنزیم و سایر ریز مغذى هاى مفید براى بدن است.شیر نارگیل را منبع 

غنى از منگنز، مس، سلنیوم و روى دانسته اند.
شیرنارگیل بهترین جایگزین براى شیر مادر است و در مواقعى که شیر مادر وجود ندارد، مى توانید از 

آن استفاده کنید؛ چون خاصیت هاى مفیدى براى نوزاد مى تواند داشته باشد. 

فواید 
شیر نارگیل 
براى نوزاد

فرد دچار مشکالتى نظیر ترك کف پا شود؛ 
در واقع استفاده از سنگ پا موجب بهبود
سیستم خون رسانى شــده و به این

روش به دیابتى ها کمک مى کند.

دارند.جلوى پا، پشت ران پا وعضله ناحیه سرینى در اندام هاى یک متخصص طب فیزیکى با اشــاره به اینکه نشستن 

زی ی یرج ى بر ین
ست و براى نوزاد مادر اس
فیداست.بسیار مف
، یکى ازنارگیل
است میوه ها ایى

که کمتر مصرف مى شود اما این میوه داراى مواد معدنى فوق العاده اى است که برتر 
از هر قرص و ویتامینى در بدن عمل مىکند.

اســید،  شــیر نارگیلارزش غذاى باالیىداشــته و سرشــار از ویتامین، امالح معدنى، آمینو
کربوهیدرات، آنتى اکسیدان ، آنزیم و سایر ریز مغذى هاى مفید براى بدن است.شیر نارگیل را منبع 

غنى از منگنز، مس، سلنیوم و روى دانسته اند.
شیرنارگیل بهترین جایگزین براى شیر مادر است و در مواقعى که شیر مادر وجود ندارد، مى توانید از 

آن استفاده کنید؛ چون خاصیت هاى مفیدى براى نوزاد مى تواند داشته باشد. 

گیـاهــان

اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان

(( فراخوان))
اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان درنظردارد به منظور تامین برق مصرفى ساختمانهاى ادارى خود درمراکز 
شهرستان ها نسبت به نصب سلولهاى خورشیدى فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه مطابق با استانداردهاي وزارت نیرو 
وشرکت توانیر باشرایط زیر اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتهاى داراى صالحیت از شرکت توزیع نیروي برق دعوت به همکارى 

مى نماید .
1-اعتبار طرح از محل تخصیص اعتبارات استانى و به صورت اسناد خزانه اسالمى با سررسید یک تا سه سال مى باشد .

2-پروژه مورد نظر درشهرستانهاى اصفهان ، خمینى شــهر ، نجف آباد ، تیران وکرون، خوانسار، چادگان، فریدونشهر، 
گلپایگان ، کاشان ، آران وبیدگل ، نائین ، خوروبیابانک، شهرضا، سمیرم، دهاقان، اردستان، نطنز ، لنجان ، شاهین شهر ، 

فالورجان ، برخوار و مبارکه  انجام و بر روي پشت بام (مسطح وشیروانی ) انجام  مى پذیرد.
3-تضمین شــرکت درمناقصه به مبلــغ 120/000/000 ریال بصــورت ضمانتنامــه بانکى دروجــه اداره کل آموزش 

فنى وحرفه اى استان اصفهان بااعتبار سه ماهه.
4-کلیه شرکتها مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه وبراي دریافت اطالعات 
بیشتربه آدرس : اصفهان ، میدان آزادى ، خیابان هزارجریب ، مقابل جهاد کشاورزى ، اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان 
اصفهان، طبقه دوم ، دفترفنى مراجعه نمایند ویا با شماره 36693157-031 ویا شماره همراه 09131231300 تماس حاصل 

نمائید.
5-مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1396/10/05 لغایت 1396/10/10 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

6-آخرین مهلت بارگذاري وتحویل پیشنهادها تاپایان وقت ادارى مورخ 1396/10/20 است.
7-زمان بازگشایى پاکتهاى پیشنهاد قیمت تاریخ 23 /1396/10 میباشد.

8-مبلغ برآورد اولیه 14/000/000/000 ریال میباشد.
9-بازدید از محلهاي اجراي پروژه با هماهنگى دفترفنى اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان بالمانع مى باشد .

10 - با توجه به اینکه بازگشائی پاکات عالوه بر سامانه به صورت حضوري نیز انجام می شود لذا ارسال پاکتهاي الف وب وج 
به آدرس  اصفهان – میدان آزادى – خیابان هزارجریب – مقابل جهاد کشاورزى – اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان 

اصفهان – واحد دبیرخانه الزامی میباشد.
11- کلیه شرکت کنندگان الزامًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به بارگذاري پاکتهاي الف وب وج 

اقدام نمایند.
12- داشتن توکن جهت بارگذاري الزامی است.

13-کدفراخوان ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 200963343000002

چاپ دومچاپ دوم

م الف:121389

چگونه از آرتروز زانو چگونه از آرتروز زانو 
پیشگیرى کنیم؟پیشگیرى کنیم؟

محققان دانشــگاه «کالج کینــگ» لندن 
دریافتنــد اســتفاده از دندان هاى مصنوعى 
موجب مى شود کاربر به دلیل دشوارى جویدن 
غذاهاى سالم، از خوردن آنها منصرف شود و 
به همین علت در معرض سوءتغذیه قرار گیرد. 
بر اســاس این تحقیقات افرادى که برخى از 

دندان هاى خود را از دست داده اند نیز به دلیل 
دشــوارى جویدن غذا دچار مشکل مشابهى 

مى شوند.
 در این تحقیقات همچنین معلوم شد استفاده 
از دندان مصنوعى و از دســت دادن دندان ها 
موجــب ضعف عضــالت فــک و صورت 

مى شــود و افراد را در معرض خطر افتادن یا 
شکستن دندان ها قرار مى دهد. با وجود اینکه 
دندان هاى مصنوعى امکان جویدن را فراهم 
مى کنند، قدرت آنها در گاز گرفتن بسیار کمتر 
از دندان هاى واقعى است و همین امر خوردن 

برخى از غذاها را دشوار مى کند.

دندان مصنوعى 
و خطـــــر 
سوء تغذیه
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مرد برادرکش پس از قتل و عــذاب وجدان راز قتل 
برادرش در ایالم را فاش کرد.

سرهنگ حمید فتاحى، رئیس پلیس شهر ایالم اظهار 
داشــت: «مرد جوانى روز دوشــنبه به کالنترى 15 
کشورى شهر ایالم آمد و خود را قاتل برادرش معرفى 
کرد.  مرد جوان مدعى شد بخاطر راحت شدن از آزار 
و اذیت هاى برادر معتادش براى خانواده او را به قتل 

رسانده است.» 
مرد 37 ساله مدعى شد: «برادر 31 ساله ام معتاد بود و 
هر روز خانواده را اذیت مى کرد. مادرم همیشه به من 
مى گفت که برادرت ما را اذیت مى کند و براى تهیه 
پول مواد، خانواده را تحت فشار قرار مى دهد. دیگر از 
دست برادرم جانم به لبم رسید تا اینکه تصمیم گرفتم 

او را به قتل برسانم تا خانواده ام راحت شوند.»
متهم به برادرکشى در مورد نحوه قتل برادرش گفت: 

«عصر پنج شــنبه به بهانه تهیه هیزم براى کباب با 
برادرم به کوه هاى ماربــره رفتیم. حین جمع کردن 
هیزم، با اسلحه شکارى که همراهم بود دو گلوله به 
پهلو و سر برادرم شلیک کردم و او را به قتل رساندم. 
براى مخفى ماندن راز قتل، جســد او را در کوه دفن 
کردم و به خانه خودم رفتم. در این مدت عذاب وجدان 
رهایم نمى کرد تا اینکه تصمیم گرفتم راز قتل برادرم 

را برمال کنم.»
با اعترافات این فرد، تیم هــاى جنایى بالفاصله به 
محل دفن جســد در ارتفاعات ماربره رفته و موفق 

شدند جسد مقتول را کشف کنند. 
سرهنگ فتاحى با بیان اینکه جسد به پزشکى قانونى 
منتقل شد، از آغاز تحقیقات تخصصى پلیس در این 

باره خبر داد.

عذاب وجدان راز برادرکشى را برمال کرد

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان آذربایجان 
غربى با اشــاره بــه آخرین وضعیــت پرونده قتل 
«صادق برمکــى» از صــدور قــرار م جرمیت و 

کیفرخواست این پرونده خبر داد.
مصطفى حبیبــى با اشــاره به آخریــن وضعیت 
پرونده قتل صــادق برمکى گفت: نظر پزشــکى 
قانونى درباره این پرونــده و اصل و قرار مجرمیت 
و کیفرخواست صادر شده است. وى با بیان اینکه 
پرونده به دادگاه ارسال شــد، گفت: براساس نظر 

پزشکى قانونى علت فوت سوختن و آتش زدن بوده 
است.

ســوم مهر ماه ســال جارى در پى اعــالم مرکز 
فوریت هاى پلیس 110 شهرســتان مهاباد مبنى 
بر کشف جسد ســوخته مجهول الهویه در جاده اى 
روستایى، مأموران پلیس آگاهى به همراه بازپرس 
شعبه اول دادسراى مهاباد بالفاصله در محل حاضر 
شدند. در جریان تحقیقات مشخص شد که جسد 
متعلق به شــخصى به هویت صادق برمکى متولد 

1377 ساکن مهاباد اســت. در این زمینه چهار نفر 
دستگیر شدند که سه نفر از آنها به اتهام مشارکت 
در قتل عمد با قرار بازداشت موقت و یک نفر نیز به 
اتهام معاونت در قتل عمد با قــرار قانونى وثیقه به 

زندان معرفى شده اند.
به گفته توکل حیدرى، رئیس کل دادگسترى استان 
آذربایجان غربى در تحقیقات اولیه در بازپرســى 
«د. د» در اقاریر خود انگیزه قتل را مسائل ناموسى 

عنوان کرده است.

کیفرخواست قصاص در پرونده قتل فجیع صادق برمکى

دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان گلستان از 
دســتگیرى فردى خبر داد که با معرفــى خود با عنوان 
قاضى تعزیرات حکومتى از شــهروندان کالهبردارى 

مى کرد.
حجت االسالم و المسلمین ســید مصطفى حقى گفت : 
فردى با جعل عنوان قاضى تعزیرات حکومتى اســتان 
گلســتان مردم را فریب مى داد و از آنهــا کالهبردارى 
مى کرد. وى افزود: بر اساس مستندات و شکایت موجود 
در پرونده، این فرد از یکى از طعمه هاى خود مبلغ 242 

میلیون ریال کالهبردارى کرده است.
این مقــام قضائى بیان داشــت: این متهم که ســابقه 
کالهبردارى نیز داشته است بعد از پنج ماه کار تحقیقاتى 
و اطالعاتى دستگیر و روانه زندان شد. دادستان عمومى 
و انقالب مرکز استان گلســتان با بیان اینکه تحقیقات 
همچنان ادامــه دارد، تصریح کرد: بــا توجه به ماهیت 
پرونده، امکان وجود شــاکیان دیگر نیز وجــود دارد و 
افراد مى توانند براى شــکایت به دادسراى مرکز استان 

مراجعه کنند.
گفتنى اســت، این پرونده در شعبه سوم بازپرسى استان 
گلســتان  در حال رســیدگى و انجام تحقیقات بیشتر

 است.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: در برخورد کامیون با پراید، این خودرو 
به آهن پاره تبدیل شد و دو سرنشین آن به شکل دلخراشى جان باختند.

سرهنگ رضا عزیزى، فرمانده پلیس راه استان همدان با اعالم این مطلب 
افزود: در ساعت 16 عصر روز دوشنبه و در برخورد یک دستگاه پراید و کامیون 
در جاده قدیم همدان به ساوه دو سرنشین پراید کشته شدند. وى ادامه داد: در 
این حادثه خودروى پراید اقدام به سبقت کرده بود که با کامیونى که از مسیر 

روبه رو در حال تردد بود به صورت شاخ به شاخ برخورد مى کند.
ســرهنگ عزیزى خاطرنشــان کرد: در این حادثه خودروى پراید به آهن 
پاره تبدیل شــد و دو سرنشین 56 ســاله آن که با هم زن و شوهر بودند به 
شکل دلخراشى جان باختند. رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: بنابر 
نظر کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه انحراف به چپ خودروى پراید 

اعالم شده است.

پراید زیر چرخ هاى کامیون له شد  

کالهبردارى 24میلیونى 
قاضى قالبى

فرمانده انتظامى شهرستان الهیجان از درگیرى منجر به 
قتل و دستگیرى قاتل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمود قاسمى گفت: سا عت 14 روز دوشنبه 
فردى در تماس بــا 110 از وقوع درگیــرى در یکى از 
روســتا هاى اطراف بخش رودبنه شهرستان الهیجان 
خبر داد. بالفاصله مأموران انتظامى به محل اعزام شدند. 
این مقام انتظامى با بیان اینکه با حضور مأموران درمحل 
مشخص شد علت درگیرى اختالفات مالى بوده، افزود: 
ضارب 56 ساله پس از مجروح کردن فردى 40 ساله از 

محل متوارى شده بود.
فرمانده انتظامى شهرســتان الهیجان با اعالم اینکه 
متأسفانه فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان به علت 
شــدت جراحات وارده فوت کرد، افزود: با پیگیرى هاى 
صورت گرفتــه قاتل کــه در یکى از باغ هــاى اطراف 
شهرستان مخفى شده بود، دستگیر شــد. به گفته وى 
متهم با تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مقام 

قضائى معرفى شد.

آتش سوزى عمدى در زیرزمین مسکونى مرگ کودك 
2/5ساله را رقم زد

ساعت 4:54 صبح روز سه شنبه، آتش سوزى در زیرزمین 
مسکونى در یزد  به وقوع پیوست که آتش نشانان براى 
کنترل حریق وارد عملیات شدند و در بدو ورود به محل با 
صحنه اى مواجه شدند که شعله هاى آتش تمام فضاى 
منزل را فرا گرفته و دود حاصل از آن فضا را تیره و تار کرده 
بود. در نهایت آتش در کمترین زمان ممکن مهار شد و 

هفت نفر از ساکنان به بیرون از خانه منتقل شدند.
کانون این حریق اتاق خواب و دو قسمت از اتاق پذیرایى 
بود و بر اساس مشــاهدات و مذاکرات به عمل آمده با 
شاهدان، این آتش سوزى عمدى و به دلیل انتقام جویى 
بوده است. در این آتش ســوزى مادر 31 ساله خانواده 
به شدت دچار ســوختگى و دختر 2/5ساله اش به علت 
استنشاق دود فوت شد. پنج نفر دیگر از ساکنان این منزل 
که دو نفر از آنها مهمان و اهل زابل هســتند، در شرایط 

عمومى خوبى به سر مى برند.

رئیس کل دادگسترى گلســتان از صدور حکم قصاص 
قاتل سرباز وظیفه آق قالیى در گرگان خبر داد. 

هادى هاشمیان با اشــاره به صدور حکم قصاص قاتل 
سرباز وظیفه آق قالیى گفت: حکم قصاص قاتل پس از 
رسیدگى در شعبه  یک کیفرى یک استان گلستان صادر 
شــد و به زودى براى تأیید حکم، به دیوان عالى کشور 
فرستاده مى شود. وى افزود: پس از تأیید حکم در دیوان 
عالى کشور، پرونده براى اســتیذان به دفتر رئیس قوه 

قضائیه ارسال خواهد شد.
گفتنى است، تیر ماه سال 95، مأموران نیروى انتظامى 
حین گشتزنى در کوى افسران گرگان به فردى مشکوك 
شدند که حین تعقیب و گریز، این فرد با ضربه  چاقو سرباز 
نیروى انتظامــى را زخمى کرد. «امید گرکز»، ســرباز 
وظیفه آق قالیى بود که تیر ماه سال گذشته، حین انجام 
مأموریت و تعقیب و گریز، بــا ضربه چاقوى یک مجرم 
سابقه دار مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر 

شدت جراحت، جان باخت.

یک جوان مشهدى 18 ســاله، در حین فعالیت در یک 
باشگاه بدنسازى غیر مجاز در مشهد فوت کرد.

این جوان که فعالیتش در رشته بدنسازى به کمتر از شش 
ماه مى رسید، طبق برنامه هرشب خود به باشگاه رفته و 

هنگام وزنه زدن متأسفانه سکته مى کند.
پدر این جوان مى گوید: «پسرم مدت زیادى بود که براى 
اینکه بدنش را روى فرم بیاورد، به یک باشگاه ورزشى 
خوش رنگ  و لعاب کــه بدون مجــوز فعالیت مى کرد 
مى رفت. من اصًال خبر نداشــتم که این باشگاه مجوز 
ندارد. مهمترین مســئله درباره فوت فرزندم، نبود مربى 
در کنار او در هنگام وزنه زدن بــوده تا حداقل راهنمایى 
اش کند که با توجه به جثه اش، چه وزنه اى بزند. عالوه  
بر  این یکى از دوستان نزدیک پسرم که با وى به باشگاه 
مى رفت، بعد از حادثه به ما گفت که فرزندم یک شــب 
قبل از این اتفــاق از پودر "پمپ" کــه دارویى محرك 
است، استفاده کرده و براى همین هم ما منتظر هستیم 

تا پزشکى قانونى نیز درباره این ماجرا نظرش را بگوید.»

پسر جوانى که با انتشار تصاویر خصوصى پدرش 
در فضاى مجازى قصد اخاذى از پدرش را داشت 

دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان فارس در رابطه با این پرونده 
گفت: مردى 45 ســاله با مراجعه به پلیس فتا و با 
ارائه مســتنداتى اعالم کرد که شخصى ناشناس 
با شماره تلفن ناشــناس با او تماس گرفته و وى 
را تهدید به انتشار تصاویر شخصى و خصوصى در 
فضاى مجازى کرده و براى انتشار نیافتن تصاویر 
شخصى شاکى درخواست مبلغ صد میلیون تومان 
در قالب پول اینترنتى (بیت کوین) ظرف 24 ساعت 

کرده بود.
سرهنگ حبیب ا... رجبلى  افزود: شاکى در اظهارات 
خود اعالم کرد که این فرد ناشناس بیان داشته که 
تصاویر شخصى را از طریق هک نمودن گوشى به 
دست آورده است. این مقام ارشد انتظامى یادآورشد: 
با توجه به اهمیت موضوع، پرونده در دســتور کار 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت و پس از بررسى 
و اقدامات فنى بر روى پرونده فوق صحت ادعاى 
شاکى تأیید و نسبت به شناسایى متهم اقدام و وى 

به این پلیس احضار شد.
سرهنگ رجبلى گفت: در ابتدا متهم منکر هرگونه 
عمل مجرمانه نســبت به شــاکى شــد و خود را 
فرزند شــاکى معرفى کرد که پــس از رویارویى 
با ادلــه مجرمانه خویش بــه اتهــام وارده اقرار 

کرد. 
متهم در اظهارات خود بیان داشــت که هرگز این 
کار را براى پول انجام نــداده زیرا پدرش از لحاظ 
مالى او را در بهترین شــرایط قــرار داده و انگیزه 
این اقدام را اینگونه بیان کرد کــه چند روز پیش 
هنگامى که گوشى پدرش در اختیارش بوده متوجه 
ازدواج پدرش با زن دیگرى شده  که این موضوع 
براى متهم بسیار ناراحت کننده بوده و به این کار 

مجرمانه اقدام کرده بود.

مزاحمت هاى تلفنى مرد میانسال، باعث تشدید اختالف هاى خانوادگى و فروپاشى 
کانون خانوادگى زوج جوان شد.

زن جوان گفت: «عمرى با آبرو زندگى کرده ام، امــا نزدیک بود بابت گناه نکرده 
آبرویم بر باد رود. شانس آوردم فردى که حیثیتم را به بازى گرفته بود شناسایى و 
دستگیر شد، من از لحظه اى که شکایت کردم تا موقعى که این متهم دستگیر شد 
آرام و قرار نداشتم، در برابر پرونده اى قرار داشتم که چند زن جوان شاکى آن بودند.»

وى ادامه داد: «تمام مدارك و مســتندات، به ظاهر مــرا متهم مى کرد، اما پلیس 
حقیقت را کشف کرد، ماجرا از این قرار بود؛ چند وقت قبل شناسنامه و چند برگ دیگر 
از مدارکم را گم کردم، نمى دانستم که مفقود شدن این مدارك و امروز و فردا کردن 

من براى پیگیرى موضوع چه دردسرى برایم درست خواهد کرد.»
مردى میانســال مدارك این زن را پیدا مى کند، او با این مدارك شناســایى یک 
سیمکارت تلفن همراه با نام و مشــخصات او مى گیرد. بعد هم از سر شیطنت با 
شماره تلفن هایى به طور تصادفى تماس برقرار مى کرد و مزاحم خانم هاى جوان

 مى شد، یکى از طعمه هاى این مرد میانسال، زن جوانى بود که با شوهرش اختالف 
خانوادگى داشت. ادامه دار شدن مزاحمت هاى تلفنى مرد میانسال براى زن جوان 
باعث تشدید اختالف هاى خانوادگى او مى شود و به فروپاشى کانون خانواده این 

زوج جوان مى انجامد.
این زن و شوهر شکایت مى کنند و پلیس در مرحله اول زن جوان را به عنوان مالک 

سیمکارت احضار  مى کند، زن جوان شوکه مى شود.
زن جوان مى گویــد: «واقعیت را به پلیس گفتم، کارشناســان پلیس فتا هم وارد 
عمل شدند و در کمتر از چهار ساعت، متهم پرونده را در تایباد دستگیر کردند. فکر
 مى کردم با فردى جوان و کم سن و سال روبه رو خواهم شد، اما مردى میانسال را 

دیدم که از کرده خود اظهار پشیمانى مى کرد.»
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد خراسان رضوي با اشاره به این پرونده مى گوید: «با 
اعالم شکایت چند زن جوان مبنى بر ایجاد مزاحمت هاى تلفنى، تحقیقات پلیسى 
بالفاصله آغاز شد  و کارشناسان پلیس فتا فردى را به عنوان مظنون احضار کردند 

که مشخصات او به عنوان مالک سیمکارت به ثبت رسیده بود.»
سرهنگ حسن ناگهانى اظهار داشت: «با بررسى هاى اولیه مشخص شد که مالک 
سیمکارت چندى قبل مدارك هویتى خود را گم کرده و متأسفانه سهل انگارى در 

پیگیرى موضوع، فرصت سوء استفاده را براى مرد میانسال فراهم ساخته است.»
وى خاطر نشان کرد: «تصور اشتباه مرد میانسال نیز با این باور که سیمکارت به نام 
فردى دیگر ثبت مدارك شده و اعتماد او به ایمن بودن فضاى مجازى سبب شد تا 
دست به چنین کار اشتباهى بزند اما با تحقیقات علمى پلیس فتا این گونه موارد به 
طور دقیق رصد شده و با افرادى که بخواهند نظم و امنیت و آرامش شهروندان را به 

خطر بیاندازند برخورد جدى مى شود.»

مزاحمت هاى تلفنى باعث فروپاشى زندگى زوج جوان شد

بـازى حیثیتىبـازى حیثیتى

2 نفر در برخورد قطار محلى با آنها در نزدیکى ایستگاه راه آهن «تله زنگ» در محدوده راه آهن ناحیه 
زاگرس اندیمشک مصدوم شدند. به گفته شاهدان حادثه یکى از نگهبانان خط و ابنیه فنى راه آهن 

هنگام سوار شدن به قطار محلى که در حال حرکت بوده زیر چرخ قطار افتاده و مصدوم شده اند. 
فرماندار اندیمشــک با تأیید این حادثه اظهار داشت: حوالى ســاعت 19و30دقیقه دوشنبه قطار 

مسافربرى که در حال حرکت بوده، با دو نفر در محدوده قبل از ایستگاه تله زنگ 
اندیمشک برخورد کرد که موجب مصدومیت این دو نفر شد. پیمان جهانگیرى 

گفت: یکى از این افراد(نگهبان 34 ساله) در اثر برخورد به زیرقطار مى رود 
که از ناحیه هر دو پا دچار جراحت و آسیب شــده و به فرد دیگر آسیب 
خاصى وارد نشده اســت.  وى افزود: بالفاصله پس از وقوع حادثه و با 
تماس با مرکز حوادث راه آهن، این دو مصدوم با توجه به صعب العبور 
بودن منطقه توسط نیروهاى راه آهن تا ایستگاه تله زنگ منتقل و از 
این ایستگاه توسط فوریت هاى پزشکى به بیمارستان امام على(ع) 
اندیمشــک اعزام شــدند. جهانگیرى بیان کرد: با توجه به شدت 
جراحت یکى از مصدومین این حادثه احتمال قطع شــدن هر دو 
پاى این مصدوم وجود دارد.  چگونگى وقوع این حادثه از ســوى

 راه آهن ناحیه زاگرس در دســت بررسى 
است.

ازدواج پدر و انتقام نافرجام پسر

 قطار 
در اندیمشک 2 نفر
 را زیر گرفت

قتل 
بخاطر اختالف مالى

 مرگ دختر2/5ساله 
در آتش سوزى عمدى

حکم قصاص قاتل 
سرباز وظیفه صادر شد

مرگ  پسر جوان در 
باشگاه بدنسازى
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تاج تواضع و فروتنى را بر ســر نهید  و تکبر و خودپسندى را 
زیر پا بگذاریــد و حلقه هــاى زنجیر خود بــزرگ بینى را از 
گردن باز کنید  و تواضع و فروتنى را سنگر میان خود و شیطان 
و لشکریانش قرار دهید، زیرا شیطان از هر گروهى لشکریان 

و یارانى سواره و پیاده دارد.
موال على (ع)

مهندس کریم زاده مدیر امور برق شهرستان 
اردســتان در آســتانه مراســم تجلیل از 
دانش آموزان و دانشــجویان ممتاز خانواده 
برق اردســتان ، عملکرد 9 ماهه امور برق 

اردستان در سال 96 را تشریح کرد.
وى گفت: تعویض 300 عدد کنتور دیماندي 
به کنتور فهام با صرف اعتباري بالغ بر 1900 
میلیون ریال و راه اندازى سامانه خدمات غیر 
حضوري مرکز ســمیع(37121)  با هدف 
انجام 98 درصد خدمات غیر حضوري با ثبت 
9442 درخواست از ابتداي سال تا کنون از 
اقدامات این امور بوده که سامانه خدمات غیر 
حضوري سبب صرفه جویی 47 هزار ساعته 
متقاضیان و 236 هزار لیتر بنزین شده است.

به گفته مهنــدس کریم زاده، احداث ســه 
نیــروگاه 80 و 20 و 6 کیلواتــی و ثبــت 
قراردادهــاي 100 و 80 و 60 کیلواتــی 
نیروگاه هاي خورشــیدي که کاهش تلفات 
شبکه و کاهش آلودگی هاي محیط زیست 
(کاهش تولید گازهــاي گلخانه اي) را در بر 
داشته اســت نیز از جمله اقدامات امور برق 

شهرستان اردستان بوده است.

وى افــزود: عملکــرد برق شهرســتان در 
فروش کنتور به متقاضیان جدید شــهري 
و روســتایی به تعداد 480  دستگاه کنتور با 
صرف اعتباري بالغ بــر 680 میلیون ریال،  
برقرسانی به روستاهاي نصرت آباد، سرهنگ 
آباد، ماریکو، صدر آباد، و بهسازي شبکه هاي 
فرســوده روستاهاي کچوســنگ، آستانه، 
همبر در قالب طرح هاي تملــک و دارایی 
با اعتباري بالغ بر 6 میلیارد ریال، روشــنایی 
شهرك چمران  و بلوار جانباز زواره، روشنایی 
خیابان امام خمینی (ره) و شریعتی اردستان، 
روشنایی ورودي روســتاهاي ماستبندي و 
سرهنگچه و خرم آباد، برقرســانی به کاخ 
تاریخــی ســرهنگ آباد همگــی از محل 
اعتبــارات تبصره توانیر با اعتبــاري بالغ بر 
7 میلیارد ریال، بهســازي شبکه هاي فشار 
ضعیف و فشارمتوسط و پست بلوار دانشجو، 
گلزار پنچ،حســینیه موغار، پست داوري و 
محله سرپل مهاباد، پست علی آباد عبدالکریم 
و... از ردیف بودجه بهسازي فرسوده شهري 
و روستایی با اعتبار 1358 میلیون ریال نیز 
توسط امور برق شهرستان اردستان به انجام 

رسیده است.
مهندس کریــم زاده در ادامه بــه اقدامات 
انجام شــده در زمینه مدیریت مصرف برق 

پرداخت و گفت: حضــور اتوبوس مدیریت 
مصرف، برگزاري همایش هاي متعدد جهت 
دانش آموزان در مقاطــع مختلف،مراجعه 
حضوري چهره به چهره با مشترکین خانگی، 
ممیزي ادارات ســطح شهرستان، تعویض
المپ هاي پرمصرف مشترکین تجاري به 
المپ کم مصرف و LED، و همچنین ترغیب 
و تشویق مشترکین کشــاورزي و تجاري 
در طرح تعطیالت تابســتانی با کاهش 15 
مگاوات برق روزانه که از ابتداي تاریخ برق 
در شهرستان تا کنون به نوعی رکورد شکنی 
در کاهش پیک بار محســوب می گردد از 
جمله اقداماتى بوده که در راستاى مدیریت 

مصرف برق انجام شده است.
به گفتــه مدیــر امــور برق شهرســتان 
اردستان، فعالیت هاى قابل توجهى هم در 
حوزه هــاى فرهنگى به انجام رســیده که 
از جمله مى توان به برگزارى جشــن اعیاد 
شــعبانیه, عید غدیــرو برگــزاري روزانه 
مراســم زیــارت عاشــورا در ماه محرم و 
صفر اشــاره نمود.  برگــزاري فعالیت هاي 
ورزشــی از جمله شــنا و والیبال و فوتسال 
جهــت  پرســنل نیز در راســتاي ایجاد 
شور و نشــاط در بین پرســنل محترم امور 
بــرق اردســتان همــواره مد نظــر بوده 

است. 
اسامى دانش آموزان ممتاز

 پرسنل امور برق شهرستان اردستان 

سید مجتبى مظفرى
سوم ابتدایی

مهرآسا داورى
سوم راهنمائی

امیر رضا کریم زاده
اول دبیرستان

محمدصادق زائرى
دوم ابتدایی

یاسمن آقاشاهى
سوم ابتدایی

امیر محمد کریم زاده
سوم ابتدایی

سارا مومن زاده
اول راهنمائی

محمدعرفان رمضانى
سوم ابتدایی

سبحان بدیعى
سوم ابتدایی

فاطمه صانعى
پنجم ابتدایی

مهدى ایراندوست
دوم ابتدایی

سعید آقا شاهى
سوم دبیرستان

پویا پوربافرانى
اول ابتدایی

احمدرضا اسکندرى
دوم ابتدایی

مهندس کریم زاده مدیر امور برق شهرستان اردستان تشریح کرد 

عملکرد 9 ماهه امور برق 
شهرستان اردستان 

محبوبه قاسمیان
کارشناسى

چهارمین نیروگاه برق خورشــیدى 100 کیلوواتى شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان با نظارت دفتر مدیریت مصرف 
شرکت و همکاري برق شهرستان کاشان و با سرمایه گذارى 
بخش خصوصى به صورت فروش20 ساله تضمینی انرژي 
برق در تاریخ 96/9/7 در شهرستان کاشان به بهره بردارى 
رسید. این نیروگاه ساالنه حدود 180 مگاوات ساعت انرژى 

به شبکه توزیع برق  تزریق می نماید و موجب کاهش تلفات 
شبکه ، کاهش آلودگی محیط زیست ( کاهش تولید گازهاي 
گلخانه اي به میزان 150 تن در سال) و کاهش پیک بار شرکت 
می گردد. در سال جاري سه نیروگاه 100 کیلواتى دیگر نیز در 
شهرستانهاى فالورجان ، خمینى شهر و خور وبیابانک به بهره 
بردارى رسیده اند. با راه اندازي این نیروگاه ، مجموع ظرفیت 

نیروگاه هاي خورشیدي مقیاس کوچک منصوبه در شرکت 
توزیع برق استان  اصفهان به 1200 کیلووات رسیده که 750 
کیلووات آن مربوط به قرارداد هاي 20 ساله فروش تضمینی 
و بقیه مربوط به سامانه هاي خورشیدي مساجد و مدارس و 
ادارات می باشــند و در این زمینه شرکت توریع برق استان 

اصفهان رتبه دوم کشوري را دارد. 

بهره برداري از چهارمین نیروگاه برق خورش یدي
 100 کیلو واتی در استان اصفهان
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افزایش 400 هکتارى عرصه 
ملى نطنز با کشت بادام کوهى

سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى  شهرستان 
نطنز گفت: اجراى طرح توسـعه جنگل با کشت بادام 
کوهى اسکوپاریا در عرصه ملى این شهرستان به 400 

هکتار افزایش مى یابد.
سعید زمانى اظهارداشت: طرح زیست محیطى کاشت 
بذر بادام کوهى با مشارکت کمیته معادن براى واکارى 
پوشـش ضعیف و خشک شـده عرصه ملى، حفاظت 
گونه هاى گیاهـى همچنین جلوگیرى از فرسـایش 

خاك در مراتع روستاى اوره اجرا شد.
وى هزینه اجراى این طرح را 160 میلیون ریال عنوان 
کرد و افـزود: با اجراى این طرح، کشـت بادام کوهى 
اسکوپاریا در اراضى ملى این شهرستان به 400 هکتار 

افزایش مى یابد.

بازدید18هزار گردشگر خارجى 
از امامزاده هالل بن على(ع)

 مدیر اجرایـى امامـزاده محمـد هالل بن علـى (ع) 
آران و بیدگل گفت: نزدیک به 18 هزار نفر گردشگر 
خارجى در 9 ماهه سـال جارى از این آسـتان مقدس 

دیدن کرده اند.
جـواد تکیـه بیـان داشـت: 60 گردشـگر خارجـى از 
کشـورهاى اسـالمى و غیر اسـالمى روزانـه به طور 
میانگین از امامزاده هالل بن على (ع) دیدن مى کنند 
که بیشتر آنها بر اساس آمارهاى موجود از کشورهاى 

اروپایى هستند.
وى بـا اشـاره بـه افزایـش 100 درصـدى حضـور 
گردشـگران خارجـى در امامـزاده محمـد هالل بن 
على(ع) طى سال جارى نسبت به سال هاى گذشته 
افزود: برنامه هایى براى تبدیل این آستان مقدس به 
قطب گردشگرى مذهبى کشور در حال تدوین است 

که در مورد آن اطالع رسانى خواهد شد.

 
افزایش10درصدى 

زاد و ولد در اردستان 
مدیراداره ثبت احوال شهرسـتان اردستان از افزایش 
نزدیـک بـه 10 درصـدى میـزان زاد و ولـد در ایـن 

شهرستان از ابتداى سال جارى تا کنون خبر داد.
علیرضا یوسفى فرد بیان داشت: 453 مورد والدت از 
ابتداى سـال جارى تا پایان آذر ماه در این شهرستان 
ثبت شده که 10 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته افزایش یافته است.
وى با بیان اینکـه 236 نوزاد پسـر و 217 نوزاد متولد 
شـده در سـال جارى دختر هسـتند، افزود: امیرعلى، 
امیرحسین، حسـین و همچنین فاطمه، زهرا و زینب 
به ترتیب بین پسـران و دختـران بیشـترین فراوانى 

اسم را داشتند.

 
تمدید ارسال مقاله به 

همایش ملى اخالق کاربردى
فرصت ارسال مقاله به همایش ملى اخالق کاربردى 
در سـیره ائمه اطهار(ع) با تأکید بر آموزه هاى رضوى 

در دانشگاه اصفهان تا 10 دى تمدید شد.
دبیر علمى ایـن همایش ملى گفت: پژوهشـگران مى توانند 
 gmail.com@applied.ethics۹۶  مقالـه خـود را بـه رایانامـه

بفرستند.
مجتبـى سـپاهى، تحلیـل ابعـاد اخـالق کاربـردى در

 آمـوزه هـاى ائمـه اطهـار(ع) و الگوسـازى اخـالق 
کاربردى دینـى براى نسـل جـوان را از جملـه اهداف 
برگـزارى ایـن همایـش بیـان کـرد و افـزود: اخالق، 
علم و دین، چالـش هـا و راهکارها، اخـالق حرفه اى، 
کالسـیک،  اخـالق  راهکارهـا،  و  هـا  آسـیب 
آسـیب هـا و راهکارها واخـالق معاصـر، چالـش ها و 
راهکارها از محورهاى اصلى این رویداد علمى است. وى 
گفت: اصول اخالق کاربردى در سـیره معصومین(ع)، 
تطبیق مبانى اخالق کاربردى در غرب و اسالم، اخالق 
جنسى، جوان و خانواده موضوع هاى سخنرانى استادانى 

از دانشگاه هاى تهران و قم در این همایش است.
همایش ملى اخالق کاربردى در سـیره ائمه اطهار(ع) 
بـا تأکید بر آمـوزه هاى رضوى 7و8 اسـفند امسـال در 
تاالر صائب دانشکده ادبیات و علوم انسانى در دانشگاه 

اصفهان برگزار مى شود.

خبر

کارشــناس ناظر طرح هاى آبیارى تحت فشار سازمان 
جهاد کشاورزى اســتان اصفهان گفت: در سال جارى 
از 150 میلیــارد تومان اعتبار طرح آبیــارى نوین، 110 
میلیارد تومان نقد و 40 میلیارد تومان اســناد خزانه یک 

و دو ساله است.
مجید امینى اظهارداشــت: اجراى طــرح  آبیارى نوین 
و کم فشــار براى تمام تولیدات اســتان پیگیرى شده

اســت. وى افزود: نسبت به ســامانه هاى جدید و نوین 
آبیارى اقدام شده است به طورى که در دو سال اخیر روند 

خوبى در زمینه آبیارى تجمیعى و نوین داشته ایم.
کارشــناس ناظر طرح هاى آبیارى تحت فشار سازمان 

جهاد کشاورزى استان اصفهان در ادامه گفت: با انجام 
مطالعات در حاشیه زاینده رود به ازاى یک کیلوگرم گندم 
خشک،ســه هزار و 850 لیتر آب مصرف مى شود و پس 

از احداث شبکه هاى 3 و 4 به هزار و 450 لیتر آب رسید.
امینى با بیــان اینکه در گذشــته آبیــارى قطره اى به 
کشاورزان توصیه مى شــد، ادامه داد: با توجه به کاهش 
بارندگى و راندمان توزیــع و انتقال از ســال 93 براى 
طرح هاى تجمیعى و کم فشــار بودجــه در نظر گرفته 
شــد و در قالب طرح تجمیعى بدون تعــرض به اراضى

مالکان این سیســتم به صورت لوله گذارى انتقال داده 
شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از توقیف 175 دستگاه 
خودروي متخلف بــه علت انجــام دو تخلف همزمان 

حادثه ساز در آذر ماه سال جارى خبر داد.
سرهنگ رضا رضایى اظهار داشت: تخلفات حادثه ساز 
عالوه بر ایجاد ترافیک در سطح خیابان ها و معابر عمومى، 
منجر به بروز حوادث ناگوار براى رانندگان و عابران پیاده 
مى شود، به همین دلیل اجراى طرح توقیف خودروهاى 
دو تخلف همزمان در دستور کار پلیس راهور استان قرار 

گرفت.
وى با اســتناد به بند «د» ماده 10 قانون رســیدگى به 
تخلفات افزود: هــرگاه راننده اى به صــورت همزمان 

مرتکب دو تخلف از تخلفات حرکات نمایشــى، تجاوز 
از ســرعت مجاز بیش از 50 کیلومتر در ساعت، سبقت 
غیر مجــاز در راه هــاى دوطرفه، عبور از چــراغ قرمز، 
حرکت بــه طور مارپیــچ و تجاوز به چــپ از محور راه 
شــود، وســیله نقلیه او براى حداقل 72 ساعت توقیف

 مى شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان عنوان کرد: در اجراى 
این طرح در آذر ماه ســال جارى 175 خودروى متخلف 
توقیف شده که ترخیص این خودروها منوط به پرداخت 
کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحســاب و احراز مالکیت 

وسیله خواهد بود.

توقیف 175 خودروى متخلف 
در اصفهان

اختصاص 150 میلیارد تومان 
اعتبار براى آبیارى نوین در استان

مدیر گروه مهندسى بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: ادعاى استفاده از اسید تارتاریک و اسید سیتریک در آرد نان 
توسط این معاونت در حال پیگیرى است و هنوز براى ما محرز و 

تأیید نشده است.
حســین صفارى افزود: با توجه به ادعاهاى مطرح شــده، گروه 
بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان اصفهان از ســطح 
نانوایى هاى اصفهان نمونه بردارى و آنها را به آزمایشــگاه هاى 

مربوطه ارسال کرده است.
وى با بیان اینکه گروه بهداشت محیط مسئول نظارت بر سطح 
عرضه نان در استان اســت، اظهارداشت: در صورت مثبت بودن 
نتیجه این آزمایــش ها، این موضوع را در دســتور کار خود قرار 

مى دهیم، هرچند معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان نیز باید درباره آن بررسى هاى الزم را انجام دهد.

وى با بیان اینکه معاونت غذا و دارو بــر کارخانه هاى تولید آرد 
نظارت دارد، گفت: نمایندگانى از سوى دانشگاه علوم پزشکى به 
عنوان مسئول فنى در این کارخانه ها بر فرآیند تولید آرد نظارت 
دارند.صفارى با بیان اینکه در برخى موارد براى تقویت کیفیت نان 
از اسید اسکوربیک استفاده مى شود، افزود: استفاده از این افزودنى 

در حد مجاز ضرر و زیانى ندارد.
وى خاطرنشان کرد: از دید بهداشــت محیط، تنها مواد افزودنى 
که باید در نانوایى ها به آرد اضافه شود شامل آب، نمک و خمیر 

مایه است.

100 ُتــن برنج خارجى مشــکوك بــه آلودگــى در نجف آباد کشــف 
و امحا شد.

بنا بر اعالم روابط عمومى معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان، کارشناسان نظارت بر مواد غذایى معاونت غذا و دارو 100 تن برنج 
هندى آلوده و تاریخ مصرف گذشــته را که در قالب برندهاى معتبر توزیع 

مى شد، کشف کردند.
بنابر اعالم این روابط عمومى، پس از نمونه بردارى و بررسى این برنج ها، با 

حکم قضائى معدوم و توزیع کنندگان تحویل مراجع قضائ ى شدند.

رویداد کارآفرینى «هم نت» فاضالب 24 تا 26 بهمن ماه ســال جارى در دانشگاه 
صنعتى اصفهان برگزار مى شود.

دبیر اجرایى این رویداد بــا اعالم این خبر گفت: هم نت یک رویداد کارآفرینى ســه 
مرحله اى، مبتنى بر شـــرایط بومى اقتصــادى و کارآفرینى در هر منطقه است.

عبدالرضا کبیرى سامانى افزود: این رویداد از پنل بیان فرصت ها و با طرح مسئله شروع 
شــده و طى آن افراد سعى مى کنند براى خلق ارزش و نیــــز نشان دادن توانمندى 
خود به ســرمایه گذار و یا صاحبان مســئله ایده پردازى کنند، تیم تشکیل دهنـــد 
و اگر توانستند آن را به یک مدل کسب و کار تکــــرارپذیر و با ارزش افزوده تبدیل 

کنند.
وى با اشاره به توسعه و صنعتى شدن جوامع و تغییر اقلیم که منجر به کاهش منابع آب 
در دسترس شده است، ادامه داد: توجه به فاضالب و مدیریت صحیح آن، به عنوان یک 
منبع آبى دائم و مطمئن، اهمیت بسیارى یافته است و همچنین اثرات زیان بار مدیریت 
ناصحیح آن بر محیط زیست و بهداشت عمومى، اهمیت ارائه راهکارهایى براى حل 

معضالت مربوط به این بخش را دوچندان مى کند.
کبیرى افزود: در هم نت فاضالب به دنبال بررسى چالش ها و فرصت هاى موجود در این 
صنعت به منظور خلق ارزش و ارتباط با سازمان هاى ذیربط و پیگیرى موضوع تا یافتن 

راهکارهایى نو و تبدیل آن به مدل هاى قابل اجرا و تکرارپذیر هستیم.
دبیر رویداد کارآفرینى هم نت فاضالب، بومى سازى ساخت تجهیزات مرتبط با تصفیه 
فاضالب، متناسب سازى ساخت پکیج تصفیه فاضالب خانگى با نیازها و دانش روز و 
ارتقاى کیفیت پساب خروجى از نقطه نظر بارمیکروبى را دیگر محورهاى این رویداد 

عنوان کرد.
وى آخرین مهلت ارســال طرح به این رویداد را 15 دى ماه سال جارى عنوان کرد و 
افزود: پیش رویداد (ارائه طرح ها) هم نت فاضالب 24 تا 26 دى ماه و رویداد اصلى نیز 

24 تا26 بهمن ماه به میزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار خواهد شد.

در فرآیند وصول مالیات همواره مالیات دهندگان به 
عنوان یکی از ارکان تأثیر گذار برنظام مالیاتی کشور 
مطرح هستند، از این رو ترغیب آنان به تمکین داوطلبانه 
همواره یکی از دغدغه هاي سازمان امور مالیاتی و نیز 

شرط موفقیت آن به حساب می آید. 
فرهنــگ مالیاتی شــامل عــرف ها، عــادت ها،
سنت ها، دیدگاه ها، منش ها و باورهاي عمومی نسبت 
به موضوع مالیات است. حال اگر یک فرهنگ مالیاتی 
مطلوب در جامعه حاکم باشد، سازمان مالیاتی با کمک 
ابزار و تشــکیالت صحیح با موفقیت بیشتري همراه 
خواهد بود و از طرفی مؤدیان مالیاتی نیز با میل و رغبت 

بیشتري به پرداخت مالیاتی اقدام خواهد کرد.
ناگفته پیداســت که مؤدیان در نظام مالیاتی جایگاه 
خاص و ویژه اي دارند و یکی از ارکان تأثیرگذار بر این 
نظام به شمار می روند، از این رو جلب همکاري و تعامل 
آنان مستلزم وجود فرهنگ مالیاتی کارا و مناسب است. 
ارتقاى فرهنــگ مالیاتی نیازمند یــک تالش همه 
جانبه اســت. باید از طریق مدرسه، خانواده، رسانه ها 
و... مفاهیم مالیات، دالیل منطقی پرداخت مالیات و 
همچنین خدماتی کــه از راه دریافت مالیات از طرف 
دولت به جامعه ارائه می شود، به مردم اطالع رسانی 
شود تا مؤدیان با رضایت خاطر مالیات خود را پرداخت 
کنند. نکته مهمی که وجود دارد این است که سازمان 
مالیاتی با فرهنگســازي مطلوب می تواند مؤدیان را 
در زمینه پرداخت داوطلبانه مالیات به این باور برساند 
که مالیات پرداختی آنان صرفاً در جهت توسعه و رفاه 
اجتماعی خودشان هزینه می شود. پذیرش نظام مالیاتی 
از طرف مؤدیان عامل مهمی در جهت موفقیت سیستم 

مالیاتی به حساب می آید. 
بهبود خدمت رســانی به مؤدیان نیز یکی از راه هاي 
فرهنگسازي مالیاتی اســت، خدمت رسانی شایسته 
به مؤدیان پیروي و تمکین از قوانین مالیاتی را براي 
آنان به سادگی میسر می سازد تا آنها بتوانند داوطلبانه 
به وظایف، تکالیف و تعهدات خود عمل کنند و این امر 
باعث تعامل و ارتباط بیشتر بین مؤدي و ادارات امور 

مالیاتی خواهد شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان با صدور احکام 
جداگانه اى سرپرســت معاونت  آموزشــى و سرپرست معاونت  

پژوهش دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان را منصوب کرد.
احمد آذین در حکمى مجید طغیانى خوراسگانى استاد تمام گروه 
علوم دامى واحد اصفهان را بــه عنوان معاون پژوهش و فناورى 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان منصوب کرد.
همچنین در حکمــى دیگر حمیدرضا جوانمرد، اســتادیار گروه 
مهندسى تولید و ژنتیک گیاهى واحد اصفهان  به عنوان معاون 
آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

منصوب شد. 
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ 
در بازار، اظهار داشت: متولیان امر معتقدند آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان وارد کشور شــده است و همین موضوع 
روى مرغ هاى تخمگذار کشور اثر گذاشته 

اســت، چرا که مجبور به معدوم کردن 
چند میلیون مرغ تخمگذار شده اند.

رسول جهانگیرى با بیان اینکه نباید 
از تأثیر جو روانى بــر گرانى غافل 
شــد، عنوان کرد: براى تنظیم بازار 
یک فرصت دو ماهه نیاز اســت تا به 

مرحله بهره بردارى عملى برسند و مانند 
کاالهاى دیگر نیست که زمان زیادى الزم 

باشد تا بازار تنظیم شود.

وى با بیان اینکه یک واردات اولیه باعث مى شود تا تنظیم بازار 
تخم مرغ به حالت قبلى باز گــردد، مطرح کرد: جوجه ریزى و 
جبران کمبودها نیاز بــه یک فرصت دو ماهه دارد 
و چون روند آن سریع است، بنابراین تنظیم 
بازار تخم مرغ نمى تواند کار مشــکلى 

باشد.
رئیس اتاق اصنــاف اصفهان ادامه 
داد: آلودگى هوا و نوســانات آب و 
هوایــى اجتناب ناپذیر اســت و این 
اجتناب ناپذیــرى در مرغدارى هــا 
بیشتر حس مى شــود که روى به هم 
ریختن تعادل بازار و تغییر قیمت ها اثرگذار 

است.

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت:           
تعداد پروانه هاى صادر شــده از ابتداى ســال جارى تا 
پایان آذر ماه دو هزار و 523 پروانه ســاختمانى و متراژ 
پروانه هاى صادر شــده دو میلیون و 110 هزار و 359 

میلیون مترمربع بوده است.

جمال الدین صمصام شــریعت اظهارداشت: از ابتداى 
ســال جارى تاکنون دو هزار و 523 پروانه ساختمانى 
صادر شده است که در مناطق 7 و 13 تعداد پروانه هاى 
ساختمانى نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
یافته به طورى که در منطقه 7، شــاهد11 درصد و در 

منطقه 13 شاهد افزایش 69 درصدى تعداد پروانه هاى 
صادر شده هستیم.

وى با بیــان اینکه متراژ پروانه هاى صادر شــده نیز از 
ابتداى ســال جارى تاکنون دو میلیــون و 110 هزار و 
359 میلیون مترمربع بوده اســت، افــزود: در مناطق 

5،7،10، 13و 14 شــهردارى اصفهان نسبت به مدت
 مشــابه ســال گذشــته متــراژ بیشــترى پروانــه 
صادر شــده اســت که به ترتیــب منطقه 5 نســبت 
به ســال گذشــته 8 درصد، منطقه هفــت 12 درصد،
منطقــه ده، 19 درصــد، منطقه ســیزده، 87 درصد و 
منطقه 15 یک درصد افزایش متراژ پروانه ســاختمانى 

داشته اند.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه آمار متراژ صدور پروانه مناطق 15 گانه در خرداد 
ماه امسال نســبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش 
داشت، اما تا چند ماه نوســان اندکى ایجاد شد، گفت: 
در آذرماه ســال جارى نیز به دلیل اعــالم تخفیف 35 
درصدى بسته تشویقى ساخت و ساز، متراژ صدور پروانه 

ساختمانى افزایش یافته است.
 وى ارائه تســهیالت کم بهره با اقساط طوالنى مدت 
براى متقاضیان ســاخت مســکن را براى شهروندان 
بــه خصوص افــرادى کــه قصــد ســرمایه گذارى 
در بافت هــاى فرســوده دارنــد، بســیار مؤثــر
 دانســت و از شــهروندان درخواســت کرد با توجه به 
بســته هاى تشــویقى مناســبى کــه شــهردارى 
اصفهان در نظر گرفته، از این فرصت نهایت اســتفاده 

را ببرند.
صمصام شــریعت تأکید کرد: بسته تشــویقى ساخت 
و ســاز مى تواند جانى دوبــاره به صنعت ســاختمان 
بدهد، امــا در کنــار آن باید کمک هــاى دولت براى
 مردم و ســرمایه گــذاران لحاظ شــود، زیــرا ایجاد
 رغبت براى ســرمایه گذاران در امر ســاخت و ســاز،
 تأثیر زیادى در رونق صنعت ســاخت و ســاز خواهد 

داشت.

صدور 2500 پروانه ساختمانى در سال جارى

ارائه تسهیالت کم بهره با اقساط طوالنى
 براى ساخت مسکن

نقش فرهنگسازي
 در نظام مالیاتی

تنظیم بازار تخم مرغ فرصت 2 ماهه مى خواهد

15 دى ماه،  آخرین مهلت ارسال طرح 
به «هم نت» فاضالب

استفاده از اسید در  نان هنوز اثبات نشده است

انتصاب 2 معاون جدید کشف 100 تن برنج هندى آلوده در نجف آباد
در دانشگاه آزاد اصفهــــان

فرماندار اردستان از اختصاص مبلغ پنج میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار 
براى تکمیل ورزشگاه و زمین چمن مصنوعى فوتبال این شهرستان 
خبرداد.علیرضا غیور گفت: مبلغ چهار میلیارد و 700 میلیون ریال براى 
ورزشگاه و یک میلیارد ریال نیز ویژه چمن مصنوعى فوتبال اردستان از 
محل اعتبارات تملک دارایى هاى شهرستان در نظر گرفته شده است.

وى با بیان اینکه چمن مصنوعى و طبیعى اردستان تا تابستان 1397 
آماده بهره بردارى خواهد شد، افزود: عملیات اجرایى خانه کشتى نیز با 
کمک چهار میلیارد ریالى یک فرد نیکوکار آغاز شده و امید مى رود تا 

فروردین سال آینده به بهره بردارى برسد.

اختصاص570میلیون
 براى تکمیل ورزشگاه اردستان

یادداشت
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مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: در راســتاى افزایش و ارتقاى ســطح زیست محیطى 
 ،HSEE شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان، مدیریت
بهداشــت و محیط زیســت این شــرکت حضور میدانى و 
بازدیدهاى دوره اى از واحدهاى تولیدى را افزایش داده است. 

محمد جواد بگى با بیان اینکه شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در احداث تصفیه خانه هاى صنعتى در کشور پیشتاز 
هســتند، گفت: تاکنون 12 تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت 
بیش از 12 هزار متر مکعب در روز به منظور جلوگیرى از ورود

پساب هاى صنعتى به محیط زیست و همچنین تأمین آب مورد 
نیاز فضاى سبز شهرك ها و نواحى صنعتى این استان احداث 

شده است. وى توسعه نیروگاه هاى تولید انرژى هاى نو مانند 
انرژى هاى خورشیدى و بادى را از دیگر برنامه هاى این شرکت به 
منظور کاهش آالیندگى هاى صنعت استان ذکر کرد و افزود: 
به همین منظور، مطالعات و امکان ســنجى هاى اختصاص 
شــهرك هاى صنعتى بدون تقاضاى استان به شهرك هاى 
تولید انرژى هاى نو و تجدیدپذیر در حال انجام است. مدیرعامل 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اظهار داشت: در 
بخش مدیریت پسماندها نیز این شرکت با نگاه ویژه به حفظ 
محیط زیست و فراتر از وظایف قانونى و سازمانى خود، پیگیرى 
دفع اصولى پسماندهاى شهرك ها و نواحى صنعتى استان را در 

دستور کار قرار داده است.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
با اشاره به اینکه از ابتداى امســال تاکنون 113 نفر در 
استان اصفهان بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن دچار 
مسمومیت شده اند، گفت: متأسفانه از این تعداد، ده نفر 

جان خود را از دست دادند.
غفور راســتین با اشــاره به حوادث گاز گرفتگى استان 
اصفهان  اظهار داشــت: از مجموع این افــراد، 92 نفر 
پــس از دریافت خدمات درمانى فوریت هاى پزشــکى 
بــه بیمارســتان منتقــل شــدند و 11 نفر بــا تالش 
تکنســین هاى اورژانس 115 در محل وقوع حادثه به 

صورت سرپایى درمان شدند.

وى تأکید کرد: از تعداد ذکر شــده، 46 نفر زن، 44 نفر 
مرد و ده نفر کــودك بودند؛ همچنیــن 38 نفر در رده 
ســنى زیر 20 ســال، 16 نفر 21 تا 30 ســال، 23 نفر 
31 تا 40 ســال بودنــد و 23 نفر هم بیش از 40 ســال 

داشتند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریــح کــرد: بیشــترین مــوارد مســمومیت در 
ایــن مــدت، بــا 44 نفــر مربــوط بــه کالنشــهر 
اصفهــان و پــس از آن شهرســتان هاى مبارکــه و 
نجف آباد هر یــک ده نفــر و فریدونشــهر 9 نفر بوده 

است.

تبدیل شهرك هاى صنعتى به 
شهرك هاى تولید انرژى هاى نو 

مسمومیت 113 اصفهانى
 با منو اکسید کربن

جشن دانش آموختگى در 
دانشگاه آزاد دولت آباد

جشــن دانش آموختگــى دانشــجویان رشــته 
حسابدارى و کامپیوتر دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
دولت آباد در ســالن همایش خوارزمى این دانشگاه 

برگزار شد.
این مراسم با حضور 90 دانشجوى فارغ التحصیل و 
خانواده آنها برگزار شد و از دانش آموختگان دو رشته 

حسابدارى و کامپیوتر تجلیل شد.

زلزله یک حادثه غیرمترقبه 
محسوب نمى شود

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
زلزله یک حادثه غیرمترقبه نیست، بلکه یک حادثه 
تدریجى محســوب مى شــود که کم کم به وقوع 

مى پیوندد. 
منصور شیشــه فروش اظهار داشــت: حوادث غیر 
مترقبه یعنى حوادثى که انتظار آن نمى رود و به یکباره 
به وقوع مى پیوندد اما زلزله یک حادثه تدریجى است. 
وى با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک 
قرار دارد و زلزله خیز است، افزود: ایران روى کمربند 
زلزله قرار گرفته است و اینگونه نیست که یکباره با 
زلزله مواجه شویم.شیشه فروش افزود: در حال حاضر 
بیش از 800 هزار نفر از دانش آموزان آموزش مقابله با 
زلزله را دیده اند که به هنگام وقوع زلزله در امن ترین 

نقاط قرار بگیرند تا دچار کمترین آسیب شوند.

خبر

فقدان سند مالکیت 
شماره: 1396/12/448378 امیرظهیر فرزند ابراهیم به موجب درخواست وارده بشماره 961218641556817 
مورخ 1396/09/22 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 2206 فرعى از 391 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 355 فرعى که 
آن هم از 391 اصلى جداگردیده واقع در بخش 9 ثبت اصفهان کــه درصفحه 67 دفتر 109 فالورجان امالك 
ذیل ثبت 10941 بنام حبیب شیرزاد فرزند رحیم ثبت و سند بشــماره سریال 762094 صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند انتقال قطعى 62096 مورخ 1352/05/23 دفترخانه 64 اصفهان به نامبرده انتقال قطعى گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/10/06، م الف: 7159 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/10/109
 ابالغ

شماره دادنامه: 9609973653300149 شماره پرونده: 9509983653300558 شماره بایگانى شعبه: 950566 
خواهان: آقاى علیرضا صفا فرزند محمدرضا با وکالت آقاى مسعود حبیبیان فرزند احمد به نشانى اصفهان خیابان 
سعادت آباد جنب آژانس پرستیژ مجتمع پورپونه بلوك دوم طبقه دو دفتر وکالت آقاى محمدحسین نورى خوانده: 
دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان فالورجان به نشانى فالورجان دادگسترى فالورجان خواسته: صدور 
حکم ورشکستگى دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مسعود حبیبیان به وکالت از آقاى علیرضا صفا فرزند محمدرضا 
به شماره ملى 1284554953 به طرفیت دادســتان محترم عمومى و انقالب شهرستان فالورجان به خواسته 
صدور حکم ورشکستگى- خالصه اینکه: وکیل خواهان مدعى گشته است که موکلش از سال 1380 در صنعت 
نساجى (واردات، صادرات نخ و مواد پلى استر) فعال بوده و در ســال 1392 به دالیل متعددى من جمله شرایط 
حاکم بر بازار ناشى از تحریم ها با بحران شدید مالى مواجه و تالش وى جهت تسلط بر اوضاع اقتصادى موثر واقع 
نگردیده و نهایتا اداى دیون او معوق و متوقف گردیده است و بر این اساس تقاضاى اعالن ورشکستگى موکلش 
را نموده است. با توجه به احراز تاجر بودن خواهان به استناد: 1- کارت بازرگانى صادره از سوى اتاق بازرگانى و 
صنایع و معادن و کشاورزى ایران براى خواهان به شــماره 10260390638، 2- گواهى شرکت بازرگانى پلى 
اکریل اصفهان به شماره ثبت 6973 (سهامى خاص) مبنى بر فعالیت خواهان با این شرکت در امر خرید و فروش 
محصوالت شرکت پلى اکریل ایران 3- استشهادیه ضمیمه برگ دادخواست که داراى ارزش شهادت کتبى است 
و داللت بر فعالیت نامبرده در عرصه خرید و فروش امالك به عنوان واسطه را دارد و اینکه اعمال بازرگانى احصا 
شده در ماده 2 قانون تجارت ضابطه اصلى تشخیص بازرگان از غیر بازرگان به شمار مى رود و فعالیت خواهان 
منطبق با بندهاى 1 و 3 این ماده مى باشد و با توجه به احراز اقامتگاه خواهان به عنوان شخص حقیقى بازرگان در 
حوزه قضایى فالورجان به لحاظ تمرکز امور مهم (اینکه خواهان تا اواخر سال 1394 به عنوان مدیرعامل شرکت 
الماس داران مشغول به کار بوده که اقامتگاه آن شرکت فالورجان بوده و نامبرده فعالیت هاى بازرگانى شخصى 
خود را در دفتر آن شــرکت انجام مى داده اســت) و به تبع آن احراز صالحیت این دادگاه در رسیدگى به دعوى 
ورشکستگى مطروحه، موضوع جهت بررسى دقیق نوع و حجم فعالیت هاى مالى خواهان در دوره منتهى به دوره 
توقف و بررسى و توصیف مراودات مالى و نتیجتًا تعیین لیست طلبکاران و بدهکاران وى به همراه میزان طلب 
و بدهى و همچنین شهروندان لیست اموال و دارائى هاى مثبت خواهان به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع 
گردیده. براساس نظر کارشناسى 1- خواهان وجوه نقد قابل توجهى در اختیار نداشته (مبلغ سى و چهار میلیون و 
یکصد و چهل و نه هزار و سه ریال) و همین عدم وجود نقدینگى منتهى به عدم تصفیه مطالبات طلبکاران شده 
است 2- مقدار دارائى هاى خواهان براى پرداخت بدهى هاى وى کافى نمى باشد 3- عالوه بر دیون خواهان از 
بابت چک هاى صادره در وجه اشخاص (مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) نامبرده نسبت به تضمین تعهد 
در قبال اشخاص ثالث اقدام و از طریق ظهرنویسى به عنوان ضمانت یک فقره چک نسبت به ایجاد تعهد پرداخت 
مبلغ شصت میلیارد ریال به نفع شخص ثالث براى خود اقدام نموده است 4- بحران مالى خواهان طى دو دوره 
یکساله منتهى به 1395/10/30 تشدید و آغاز بحران مالى ایشان خردادماه سال 1395 بوده که موضوع در دوره 
مزبور منتج به مازاد بدهى به دالیلى (توقف از تادیه دین) در تاریخ 1395/3/02 رخ داده است. و نظر به اینکه این 
نظر کارشناس و حتى خود دعوى ورشکستگى از سوى دادستان محترم که به عنوان نماینده جامعه در صیانت 
از حقوق عمومى و منافع جامعه در قبال آثار زیان بار اقتصادى ناشى از عملکرد تاجر ورشکسته بر گردش اقتصاد 
مکلف به تعقیب حقوقى و همچنین در صورت اقتضاى تعقیب کیفرى بازرگان متوقف مى باشد، مورد تعرض و 
اعتراض قرار نگرفته است و نظر به نوسانات بازار در سال هاى اخیر و بحران هاى مالى گریبان گیر بنگاه هاى 
اقتصادى من جمله شرکت پلى اکریل که یکى از طرف هاى معامله خواهان از سال 1384 بوده است و جمع بودن 
شرایط الزم براى دین موضوع توقف (مسلم، منجز، حال، مشروع، وجه نقد بودن) و همچنین احراز توقف او (فزونى 
دیون بر دارائى هاى مثبت بازرگان) از تادیه دین به عنوان شرایط اساسى صدور حکم ورشکستگى بازرگان، دادگاه 
مستند به مواد 1002 و 1285 از قانون مدنى و 2، 412، 416، 440، 433، 417، 539، 413 از قانون تجارت و مواد 
21 و 336 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به ورشکستگى خواهان صادر و تاریخ توقف او را 1395/3/02 تعیین و 
اعالم مى نماید. در ضمن آقاى مهدى زمان پور را به عنوان مدیر تصفیه و آقاى مجتبى اکبرى را به عنوان عضو 
ناظر معرفى نموده تا برابر  ضوابط و مقررات قانونى عملیات تصفیه دیون ورشکسته را انجام دهند. راى صادره از 
سوى کلیه اشخاص ذى نفع مقیم ایران ظرف بیست روز و غیر مقیم ایران ظرف 2 ماه قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان خواهد بود. لیکن قبل از قطعیت به صورت موقت قابل اجرا است. م الف: 930 حفیظى 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان /10/129
فقدان سند مالکیت

شماره 1396/08/447217 – تاریخ 1396/09/26 – آقاى اسداله طالبى قهدریجانى فرزند محمدعلى به استناد 
2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که یک جلد سند مالکیت 
مربوط به ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى مربوط به پالك ثبتى 1209 فرعى از 386 اصلى واقع 
در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  به سریال -343044  که در صفحه 459 دفتر 291 امالك ذیل ثبت شماره 
37245 بنامش ثبت شده مفقود گردیده است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . م الف:926 حبیب اکبرى - معاون 

اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان  /10/131 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640201398 شماره پرونده: 9609983640200805 شماره بایگانى شعبه: 960824 
جناب خانم فاطمه دهدارى فرزند آقاجان بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 ق آ د م 
بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى محمدباقر دوستى خواه فرزند محمدزمان به طرفیت شما مبنى بر 
به کالسه بایگانى 960824 ح2 در این دادگاه ثبت و جهت رسیدگى مورخ 1396/12/14 ساعت 10 صبح وقت 
رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن 
اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر 
جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1301 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)  /10/132

حصر وراثت
آقاى محمدرضا اسماعیلى کرکوندى داراى شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 401/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیلى کرکوندى بشناسنامه 3 در 
تاریخ 95/10/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بى بى 
کرمى ورنامخواستى فرزند محمد ش.ش 97 ت.ت 1335 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- معصومه اسماعیلى 
کرکوندى فرزند محمد ش.ش 220 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- سمیرا اسماعیلى کرکوندى 
فررزند محمد ش.ش 1160059276 ت.ت 1368 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- بهنام اسماعیلى کرکوندى 
فرزند محمد ش.ش 7371 ت.ت 1359 صادره از مبارکه (پسر متوفى) 5- احمدرضا اسماعیلى کرکوندى فرزند 
محمد ش.ش 2405 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- محمدرضا اسماعیلى کرکوندى فرزند محمد 
ش.ش 88 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1302 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان  /10/133
مزایده

شــماره: 950162 احترامًا نظر بــه اینکه آقاى مهــدى قربانى برام فرزند غالم حســین بــه پرداخت مبلغ 
1/279/093/484 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 29650000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له 
آقاى على موسایى فرزند سوارعلى و مبلغ 59500000 ریال بابت هزینه اجرایى طبق پرونده کالسه 960029 
شعبه 5 اجراى احکام حقوقى لنجان محکوم گردیده است که به کالسه 950162 در این اجرا ثبت گردیده است 
و در این خصوص اموالى به شرح ذیل توقیف گردیده که مشخصات آنها طبق نظریه کارشناسى و به شرح ذیل 
مى باشد و در ضمن قیمت این اموال نیز طبق نظریه کارشناسى به شــرح ذیل مى باشد که همان قیمت پایه 
مى باشد. 1 یک باب ساختمان سوله به ابعاد 60 * 20 متر همراه با 22 عدد ستون فلزى و 11 عدد رافتر سقف، 
2 یک عدد کانکس 6 مترمربعى، 3 یک دستگاه کانتینر 12 مترى، یک باب سوله به ابعاد 60 متر طول و 20 متر 
عرض جمعا با زیربناى 1200 مترمربع داراى 11 عدد ستون فلزى در سمت شمال و تعداد 11 عدد ستون فلزى 
در سمت جنوب سوله همراه 11 عدد خرپاى فلزى با ارتفاع تاج 9 متر داراى پوشش سقف از نوع گالوانیزه رنگى 
قرمز و برلین هاى فلزى و میل مهار داراى راهبرهاى جرثقیل جهت هدایت جرثقیل سقفى مى باشد لذا با توجه به 
وزن به کار رفته، کیفیت جوش، قدمت و در نظر گرفتن کلیه ى عوامل موثر در ارزیابى قیمت سوله با مشخصات 
موصوف از قرار 2/580/000/000 ریال برابر دو میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال و قیمت کانتینر از قرار مبلغ 
60000000 ریال برابر با شصت میلیون ریال و کانکس از قرار مبلغ 55000000 ریال برابر پنجاه و پنج میلیون 
ریال مى باشد که جمع کل مبلغ سوله و کانتینر و کانکس برابر با 2695000000 ریال برابر دویست و شصت و 
نه میلیون و پانصد هزار تومان مى باشد. همچنین اموال دیگرى به شرح ذیل توقیف گردیده که مشخصات آن 
طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشــد که قیمت آنها نیز ذکر گردیده که قیمت پایه مزایده نیز میباشد. 
طبق نظریه کارشناسى: 1- یک دستگاه جوش رکتیفایر مستعمل و سالم از نوع Ac 600 و جوش آرگون 400 
آمپر مدلpars-el -632سال تولید 1382 ساخت شرکت گام الکتریک، که این دستگاه در کارگاه فوق وجود 
نداشت و با تماس آقاى قربانى با پیمانکار قبلى و باز نمودن درب یک کانتینر دیگر یک دستگاه ترانس جوش با 
مدل متفاوت دیگرى بصورت pars-el -501 p زردرنگ با شماره سریال 202aad36021892 بصورت 
20a/20 .8v -500a/40v وجود داشت که طبق ادعاى ایشــان این دستگاه جوش ارتباطى با پرونده ندارد. 
قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 15000000 ریال به عبارتى پانزده میلیون ریال ارزیابى گردید. 
2- یک دستگاه جوش رکتیفایر مستعمل سالم زردرنگ مدل te 632 با 630 آمپر ساخت شرکت دنیاى جوش 
که فاقد شماره سریال بوده که قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 7000000 هفت میلیون ریال 
ارزیابى میگردد. 3- یک دستگاه جوش co2 مستعمل سالم مدل mig/mag 650 زردرنگ ساخت شرکت 
صبا الکتریک همراه با سیستم خنک کننده و سیستم کنترل با سرى تورچ و بدون کپسول co2 با نشان دهنده 
ى دیجیتالى جریان و ولتاژ با شماره شناسایى tn0202 و کد دســتگاه 112 که قیمت پایه کارشناسى دستگاه 
 co2 رویت شده به میزان 40000000 ریال معادل چهل میلیون ریال ارزیابى میگردد. 4- یک دستگاه جوش
مستعمل سالم مدل mig 600 ساخت شــرکت ایران ترانس همراه با سیستم خنک کننده و سیستم کنترل با 
سرى تورچ و بدون کپسول co2 با کد شناسایى tn0203 مدل it604m، شماره سریال 73145، تاریخ ساخت 
1384/3/17 و بدنه آبى رنگ که قیمت پایه کارشناسى دســتگاه رویت شده به میزان 17000000 ریال هفده 
میلیون ریال ارزیابى میگردد. 5- ترانس جوش رکتیفایر مستعمل سالم مدل pars 630 ساخت شرکت گام 
الکتریک که این دستگاه در کارگاه یافت نشد و آقاى قربانى از وجود آن اظهار بى اطالعى نموده 6- یک دستگاه 
 .shen yang machine tool co ساخت شرکت z 3050 * 16 (i) دریل رادیال مستعمل سالم مدل
کشور چین با مشخصات فنى قطر سوراخ کارى 50 میلیمتر و عمق ســوراخ کارى 300 میلیمتر و سال ساخت

 7. 2008 میباشد که قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 160000000 ریال برابر یکصد و شصت 
میلیون ریال ارزیابى میگردد. 7- جرثقیل سقفى مستعمل سالم 5 تن ساخت شرکت podem بلغارستان و 
دهانه پل 18 متر همراه با قالب، سیم بکسل و موتورهاى حرکت طولى همراه با ریموت کنترل که در حال بهره 
بردارى بوده ولى به دلیل در ارتفاع بودن و عدم وجود مکانیزم دسترسى به پالك آن از روى سطح زمین اطالعات  
آن برداشت شد که قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 120000000 ریال برابر یکصد و بیست 
میلیون ریال ارزیابى میگردد. لذا نتیجه ارزیابى با عنایت به کیفیت اقالم موجود و با در نظر گرفتن قیمت روز اقالم 
مشابه در بازار و همچنین با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر و دخیل در تعیین برآورد قیمت کارشناسى 
به عنوان قیمت پایه جهت ردیف هاى 1،2،3،4،6،7 فوق جمعا به میزان 395000000 ریال برابر سیصد و نود و 
پنج میلیون ریال اعالم میگردد. و همچنین یک دستگاه لیفتراك 5 تن کوماتسو به شماره سریال 7129- 206 
مدل 1982 توقیف گردیده که قیمت آن طبق نظریه کارشناسى که قیمت پایه نیز مى باشد 400000000 ریال 
برابر چهارصد میلیون ریال برآورد گردیده است. لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش اموال فوق جلسه مزایده 
اى در تاریخ 96/11/3 از ســاعت 9 الى 11 صبح در محل دفتر اجراى احکام حوقــى دادگاه باغبهادران برگزار 
نماید، الزم به ذکر است قیمت کل اموال توقیفى طبق نظریه کارشناسى 3490000000 ریال برابر با سه میلیارد 
و چهارصد و نود میلیون ریال مى باشد که همان قیمت پایه مزایده نیز مى باشد. طالبین خریدار مى توانند 5 روز 

قبل از مزایده از اموال واقع در جاده کچوییه، سه راه زمان آباد، کارگاه توسن نصب بازدید نمایند. مزایده از مبلغ 
ارزیابى شده شروع و برنده شخص یا اشخاصى است که حداقل 10٪ مبلغ ارزیابى شده را 3 روز قبل از مزایده به 
حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز و باالترین قیمت را پیشنهاد کند. م الف: 1295 اجراى احکام حقوقى دادگاه 

باغبهادران /10/134
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 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 مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح 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 رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139560302023000492 مورخ 1395/04/30 خانم زهرا ایروانى فرد به شماره 
شناســنامه 1217 کدملى 1286521408 صادره از اصفهان فرزند عبدالعلى بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 168/29 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3553 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/06 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1396/10/21 م الف: 31022 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/135 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان امید شاه پورى 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 همت شیخ زاده به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1554/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/11/07 ساعت 9/30 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. م الف: 7172 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/136
 اخطار اجرایى

شماره 1030/92 به موجب راى شماره 1309 تاریخ 92/12/18 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه لطفعلى کیانى بکیان به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 115/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 91/03/08 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشــد. محکوم له: مهدى فقهى با وکالت خانم اکرم سلیمانى 
به نشانى: امیرآباد-خ طالقانى فلکه شهدا مغازه خواروبارفروشى. 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 تسلیم 

کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:7171 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/137
 اخطار اجرایى

شماره 1027/92 به موجب راى شماره 153 تاریخ 93/02/24 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجیدرحمتى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 119/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سررسید چکها بشــماره 1793734- 90/10/05 به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال و 
1793735-90/10/14 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: مهدى فقهى با وکالت خانم اکرم 
سلیمانى به نشانى: امیرآباد-خ طالقانى فلکه شهدا مغازه خواروبارفروشى. 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 تسلیم 

کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 7170 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/138
 حصروراثت 

زهرا کارشناس نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1826 به شرح دادخواست به کالسه 1056/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه عبدالعظیمى نجف آبادى بشناسنامه 
665 در تاریخ 95/03/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-اکبر کارشناس نجف آبادى ش ش 53، 2-زهرا کارشناس نجف آبادى ش ش 1826، 3-اصغر کارشناس 
نجف آبادى ش ش 344، 4-زهره کارشــناس نجف آبادى ش ش 1523، 5-مریم کارشناس نجف آبادى ش 
ش 2118، 6-اعظم کارشناس نجف آبادى ش ش 818، 7-فاطمه کارشــناس نجف آبادى ش ش 28967، 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف: 7123 رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/141
 اخطار اجرایى

شماره 195/96 به موجب راى شــماره 569 تاریخ 96/06/13 حوزه 8 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســیدمحمودمرتضوى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
حضوردردفترخانه اسنادرسمى و انتقال ســند اتومبیل سمند مدل 1383 باشــماره موتور 12483069190 به 
نام خواهان درحق محکوم له رســول مصلحى به نشانى: نجف آباد خ 17 شــهریور شرقى پالك 11 کدپستى 
851466573. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:  

7184 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/144

 ابالغ 
کالسه پرونده22/96 تاریخ رسیدگى: 96/07/15 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف یزدانشهر 
خواهان: مجیدایمانیان به نشــانى نجف آباد خ منتظرى شــمالى پاساژمنوچهرى کفاشــى ایمانیان کدپستى 
8513685645 خوانده: محترم رحیمى به نشانى روستاى حاجى آباد خ امام غربى منزل آخر سمت راست. خواسته: 
راى اصالحى. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا نظربه اینکه در دادنامه 401 مورخ 96/04/25 صادره از شوراى حل اختالف شعبه چهارم در سطر هشتم سهواً 
(مبلغ یک میلیون و شانزده هزار و هشتصد تومان بابت اصل فاکتور 96/01/20 و پانصدهزارتومان بابت اصل چک 
90/08/30 محکومیت خوانده بوده از قلم افتاده لذا مستند به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى دادنامه مذکور 
به شرح فوق اصالح مى نماید. تسلیم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى اصالحى ممنون مى باشد. راى 
صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف:   

7182  قاضى شوراى حل اختالف چهارم حوزه قضائى نجف آباد-یزدانشهر/ 10/145
حصروراثت 

ناهیدحسینى صوفانى داراى شناسنامه شماره 419 به شرح دادخواست به کالسه 308/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على شــفیعى علویجه بشناسنامه 180 در تاریخ 
96/07/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محسن 
شفیعى علویجه ش ش 1270530844، 2-آزاده شفیعى علویجه ش ش 792، 3-مینا شفیعى علویجه ش ش 
7940، 4-امیرحسین شفیعى علویجه ش ش 2570، 5-گیتى شفیعى علویجه ش ش 7290037693، 6-آرش 
شفیعى علویجه ش ش 1081181826، (فرزندان متوفى)، 7-صنمبرباقرى علویجه ش ش 3807، (مادر متوفى) 
8-ناهیدحسینى صوفانى ش ش 419، (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.م الف:   7181  

رئیس شعبه شوراى حل اختالف مهردشت/10/146
 حصروراثت

حسنعلى اکبرى داراى شناســنامه شماره 83 به شرح دادخواست به کالســه 313/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماهرخ قندهارى علویجه بشناسنامه 42 در تاریخ 
1346/10/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-کلثوم 
اکبرى علویجه ش ش 50، 2-على اکبرى علویجه ش ش 40، 3-حسنعلى اکبرى ش ش 83، 4-تقى اکبرى 
علویجه ش ش 71، 5-فاطمه اکبرى علویجه ش ش 33، (فرزندان متوفى)، 6-عباسعلى اکبرى علویجه ش 
ش 4119، (همســر 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.م الف:   7180 رئیس شعبه شوراى 

حل اختالف مهردشت/10/147
 مزایده

شــماره نامه:9610113733700432 شــماره پرونده: 9409980235700343 حســب محتویات پرونده 
کالســه 960840 الف دســتور ضبط وثیقه و فروش یک باب منزل مســکونى با مشــخصات ثبتى بشماره 
934/25(بامشخصات ذیل) صادر و پس از طى مراحل قانونى و اجرایى وفق ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى 
ملک موصوف ازطریق جلسه مزایده در محل اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد واقع 
در ساختمان دادگسترى (طبقه همکف اتاق 126) برگزار و قیمت پایه از بهاى کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شــد. برنده مزایده مکلف است که 10٪ مبلغ پیشنهادى را فى 
المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقى را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و درصورتى 
که در موعد مقرر بقیه بهاى مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
مى گردد. متقاضیان شــرکت در این مزایده مى توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده جهت مالحظه مال و کسب 
اطالعات به این اجرا مراجعه نمایند. مشخصات:یک باب منزل مسکونى به نشانى نجف آباد خ 17 شهریور کوى 
شهید حجتى بن بست آذرى پالك 42 کدپستى 8514669746 منزل شمالى پالك مذکور به آدرس فوق داراى 
146/7 مترمربع عرصه طبق سند و 240 مترمربع اعیانى در دو طبقه مى باشــد که داراى دوجلد سند دفترچه 
اى بشــماره ملک 934/25 بخش 11ثبت اصفهان واقع در قطعه 5 نجف آباد با میزان مالکیت یک و نیم دانگ 
مشاع و چهارونیم دانگ مشاع از شش دانگ که متعلق به آقاى اکبر نمازیان نجف آبادى ف احمد مى باشد این 
ساختمان داراى امتیازات آب و برق و گاز و تلفن با قیمت کارشناســى شش دانگ آن جمعا 2/100/000/000 
ریال (دومیلیاردویکصدمیلیون ریال) مى باشد.م الف:   7183 مدیراجراى احکام مدنى دادسراى عمومى و انقالب 

نجف آباد/10/148
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان: احمدرضابهادر فرزند محمد باوکالت حسن منتظرى به طرفیت احمدسلیمانى فرزند على به خواسته الزام 
به انتقال سندرسمى پالك ثبتى 52/51 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبتى اصفهان تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع 
در نجف آباد ارجاع و به کالسه 961050ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/28 و ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن احمدسلیمانى فرزند على و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م 

الف:  7178 مجتبى شفیعى-مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) نجف آباد/10/149
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان: على اصغر شیرى فرزند رضا به طرفیت سیدمحمدرضا سیدجعفرى فرزند سیدموسى-اصغرتورجى زاده 
فرزند تقى-منوچهر احمدى فرزند غالمرضا به خواسته حکم به اثبات مالکیت نسبت به قطع زمین زراعى از اراضى 
دشت آباد-الزام به تنظیم سندرسمى زمین مذکور-خلع ید خوانده ردیف دوم-الزام به انجام تعهد مبنى بر حق 
بهره بردارى 40 دقیقه از آب چاه جدید دشت آباد تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 961024ح2 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/28 و ســاعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
سیدمحمدرضاسیدجعفرى فرزندسیدموسى و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
میشود تا خوانده/متهم 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. م الف: 7167 مجتبى 

شفیعى-مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) نجف آباد/10/150

نخســتین محمولــه الیــاف اســتیپل پلــى اســتر شــرکت
پلى اکریل ایران، قطب تولید الیاف کشور به کارخانه هاى نساجى 

ارسال شد.
مدیراجرایى شرکت پلى اکریل ایران گفت: این محموله 22 تنى 
در قالب یک دستگاه تریلر، بارگیرى و مطابق با سفارش مشترى 

ارسال شد.
محسن رجایى اظهار داشت: الیاف استیپل یک و چهار تولیدى این 
کارخانه با اســتفاده از ماده اولیه DMT از کیفیت بسیار باالیى 

برخوردار است.
وى گفت: این الیاف به صورت خالص یا مخلوط با الیاف دیگر در 
فرآیند ریسندگى الیاف و تهیه نخ براى استفاده در صنایع بافندگى، 

تولید پتو و فرش تولید مى شود.
مدیــر اجرایــى شــرکت پلــى اکریل ایــران، شستشــوى
آســان، مقاومــت در برابــر مــواد شــیمیایى وآفتــاب، 
رنگرزى آســان، ثبات رنگ، اســتحکام و مقاومــت مکانیکى 
مناســب را ازجمله ویژگى هاى این الیاف استیپل پلى استر بیان 

کرد.
رجایى افزود: همچنین پنج محموله دیگر از نوع الیاف آماده ارسال 

براى مشتریان داخلى است.
وى گفت: بخش تولید الیاف استیپل پلى استر با تولید روزانه 80 
تن الیاف پلى استر پس از تعمیر و بازسازى پایان آذر امسال وارد 

مدار تولید شد.

مدیر اداره برق شهرستان دهاقان گفت: در سال جارى 239 مشترك جدید در اداره برق شهرستان 
دهاقان جذب شده که با جذب این مشترکین، تعداد کل مشترکین شهرستان دهاقان به 17 هزار و 

533 مورد رسید.
اکبر ترابى اظهارداشت: در سال جارى 239 مشترك جدید جذب شده که با جذب این مشترکان، تعداد 
کل مشترکان شهرستان دهاقان به 17 هزار و533 مورد رسید. وى افزود: به منظور افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه، 700 متر شبکه فشار متوسط در خیابان عطاآباد با اعتبارى بالغ بر 700 میلیون ریال 
احداث شد. مدیر اداره برق شهرستان دهاقان از دیدار با مشترکان پرمصرف خبر داد و اظهارداشت: با 
مشترکین پرمصرف دیدارى صورت گرفت تا از راهنمایى هاى الزم برخوردار شوند، همچنین دیدارى 
با مشترکین صنعتى و مشاوره جهت جلب همکارى براى کاهش پیک بار براى 60 مشترك صنعتى 

به میزان بیش از 200 کیلووات داشته ایم.  
وى اعالم کرد: احداث 80 مورد اتصال زمینى جهت افزایش قابلیت اطمینان شــبکه هاى توزیع در 
سطح شهرستان با اعتبار 200 میلیون ریال و احداث یک کیلومتر شبکه فشار متوسط در بلوار انقالب 
جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه با اعتبارى بالغ بر 400 میلیون ریال صورت گرفت. ترابى گفت: 
نصب ترانس بلوار انقالب و توسعه شبکه فشار متوسط و ضعیف و نصب یک دستگاه50 کیلوولت آمپر 
در روستاى قمبوان به منظور کاهش تلفات و ضعف ولت انجام شد. مدیر اداره برق شهرستان دهاقان 
از کاهش 24 درصدى خاموشى هاى شهرســتان خبر داد و عنوان کرد: با نصب 600 مورد اسپیسر، 
تعداد خاموشى هاى شهرستان 24 درصد کاهش و انرژى توزیع شده نیز 18 درصد کاهش داشته است.

رونق تولید 
در قطب تولید الیاف کشور

کاهش 24 درصدى خاموشى ها در دهاقان 
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مشاهده گونه حمایت شده 
سمور سنگى

تصویر گونه حمایت شـده سمور سـنگى در آبشخور 
منطقه شاهکوه فالورجان ثبت شد.

سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان 
فالورجـان گفـت: دوربیـن نصـب شـده  در منطقه 
شـاهکوه فالورجـان تصویـر این سـمور سـنگى را 

ثبت کرد.
محمد ولید مغربى افزود: ثبت تصویر این گوشـخوار 
شـب فعال، نشـانگر تنوع گونه هاى جانورى منطقه 

است.
سمور سنگى از راسته گوشتخواران و خانواده راسوها 
بوده که بیشـتر شـب فعال و بسـیار زرنگ و سریع و 

چابک است.
زندگى ایـن جانـور زیبا و ارزشـمند در چنیـن فاصله 
نزدیکـى به شـرکت هاى صنعتـى، معـادن، مناطق 
انسانی و شهرهاي بزرگ، نشانگر ارزش زیستگاهی 

منطقه شاهکوه است.

معرفى سرپرست
  بهزیستى استان 

معاون وزیر و رئیس سـازمان بهزیسـتى کشـور طى 
حکمى مرضیه فرشاد را به عنوان سرپرست بهزیستى 

استان اصفهان منصوب کرد.
پیش از این، مرضیه فرشاد به عنوان معاون اجتماعى 
اداره کل بهزیسـتى اسـتان اصفهان در این اداره کل 

فعالیت داشت.

خبر

در استان اصفهان صدســاختمان حیاتى فرسوده نیاز به 
ایمن سازى دارد.

رئیس ســازمان نظام مهندسى اســتان اصفهان گفت: 
مکان هاى فرســوده حیاتى شــامل بیمارســتان ها و 
اداره هاى دولتى در اســتان شناسایى شــده اند که به 
صورت رسمى به مسئوالن و مالکان آنها براى مقاوم و 

ایمن سازى هشدار داده شده است.
على عمو شاهى افزود: در استان صد ساختمان فرسوده 
حیاتــى و عمومى به جز مدارس شناســایى شــده که 
مســئولیت مدارس به عهده اداره کل نوسازى مدارس 
است. وى با اشاره به اینکه در سازمان نظام مهندسى در 

بخش طراحى و نظارت قانونمند و با حساسیت کارها پیش 
مى رود، افزود: متأســفانه هنوز در بخش اجرا و مجرى 
صالحیت دار قانونى عمل نمى شــود و بخش بزرگى از 

مقاومت ساختمان به مجرى آن بستگى دارد.
عموشــاهى گفت: مردم مى توانند با ارائه درخواست به 
سازمان نظام مهندسى و با پرداخت تعرفه دولتى از میزان 
مقاومت ســاختمان هاى خود در برابر حوادثى همچون 
زلزله مطلع شــوند. وى افزود: براى مقاوم سازى بافت 
فرسوده در شهرهاى باالى 500 هزار نفر وام 50 میلیون 
تومانى و براى زیر 500 هزار نفر وام 30 تا 40 میلیونى در 

نظر گرفته شده است.

 مدیر کل روابط عمومى اســتاندارى اصفهان در پاسخ 
به ســئوالى در رابطه با اولویت هاى اســتاندار اصفهان 
در رســیدگى به مشــکالت شــرق اســتان گفت: در 
صحبت هاى استاندار، اولویتى که توسط وى درنظر گرفته 
شده اســت، با توجه به کمبود آب و استمرار خشکسالى، 

بحث ایجاد اشتغال پایدار براى این منطقه است.
قائدیها، با بیان اینکه اشتغال پایدار در رأس اولویت هاى 
استان در این منطقه است، خاطرنشان کرد: تغییر الگوى 
کشت و اســتفاده از گیاهانى که آب کمترى نیاز دارند و 
محصوالت کم آب، از اولویت هاى اســتاندار براى این 
منطقه خواهدبود.وى اظهارداشت: مدیرکل برنامه و بودجه 

زمان اختصاص اعتبار به شــرق اصفهــان را اعالم مى کند 
و  هیئت وزیران در جلســه اخیرخود، با اختصاص مبلغ 250 
میلیارد ریال اعتبار به منظور جبران خسارت و رفع کمبود منابع 
آبى در منطقه شرق اســتان اصفهان و ساماندهى وضعیت 
قنات ها و رودخانه زاینده رود موافقــت کرد. در همین حال 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با 
بیان اینکه باید مشخص شود این ابالغ اعتبار بابت جبران 
بوده و یا تأمین آب است، عنوان کرد: مهم این است که 
مشخص شود این تامین اعتبار در چه بخشى خواهد بود و تا 
زمانى که این مصوبه به دست ما نرسد، هیچ نکته  و حرفى

 نمى توان گفت.

ایجاد اشتغال جایگزین؛ 
اولویت شرق اصفهان

ضرورت ایمن سازى 
100ساختمان حیاتى اصفهان

 حصروراثت 
محمدعلى اولیائى داراى شناسنامه شــماره 5151 به شرح دادخواست به کالســه 589/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا کریمیان بشناسنامه 1020 
در تاریخ 82/03/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1-عباســعلى اولیایى دهقى فرزند رحمت اله تولد 1325 ش ش 4796، 2- محمدعلى اولیایى دهقى 
فرزند رحمت اله تولد 1333 ش ش 5151، 3- کرمعلى اولیایى دهقى فرزند رحمت اله تولد 1328 ش ش 
4797،4-حســینعلى اولیایى دهقى فرزند رحمت اله تولد 1336 ش ش 1091890447، 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. م الف: 7179  شعبه 1 شوراى حل اختالف مهردشت/10/152
 تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139621702023015925 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 906 واقع در 
بخش سه ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام رضا بنى لوحى فرزند سید عباس در جریان ثبت است و 
به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه 96/10/30 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 96/10/06 م الف: 

30940 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /10/157
ابالغ

کالســه پرونده508/96 خواهان: ناصراحمدى فرزند فریدون به نشانى:شــهرکرد-خ کاشانى ك 68پ8 
وکیل---به نشانى---- خواندگان:کبرى اسالمى فرزند سردارعلى 2الهام 3ارام4مژگان5مژده(همگى 
قضاوى خوراســگانى فرزندناصر)6نگاریاریان فرزندحبیب اله7مجید محمدزاده فرزندحســین به نشانى 
همگى مجهوالمکان وکیل----به نشــانى---- خواسته الزام به ســندوحضوردردفترخانه اسنادرسمى 
پالك ثبتى581/359به شماره570036 گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق 
وطى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضى شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا در خصوص دعوي آقاي ناصراحمدى فرزند فریدون  به طرفیت 
1-کبرى اسالمى فرزندسردارعلى 2الهام 3ارام 4مژگان5مژده (همگى قضاوى فرزند ناصر)6نگاریاریان 
فرزندحبیى اله7مجید محمد زاده فرزندحســین به خواسته الزام به انتقال ســندو حضوردر دفترخانه اسناد 
رسمى پالك ثبتى 359/ 581 به شماره570036بابت موضوع پرونده کالسه 508/96(108/93سابق)شعبه 
سوم حقوقى شهرستان فالورجان باتوجه به نامه شماره170/96مورخ 96/5/21ا جراى احکام شوراى حل 
اختالف فالورجان وتقاضاى صدور راى اصالحى به لحاظ عدم درج نام یکى ازخواندگان شورادراثرسهوقلم 
نام خانم نگاریاریان فرزندحبیب اله راقیدنکرده است واشتباه مذکور از مصادیق اشتباهات سهوى و مستلزم 
اصالح راى مى باشد لذامســتندابه ماده309قانون ایین دادرسى مدنى راى به محکومیت 1کبرى اسالمى 
فرزندسردارعلى2الهام 3ارام 4مژگان 5مژده(همگى قضاوى فرزند ناصر)6نگاریاریان فرزندحبیب اله 7مجید 
محمد زاده فرزند حسین به الزام به انتقال سندپالك ثبتى مذکوربه نام خواهان و پرداخت هزینه ى دادرسى 
وهزینه انتقال درحق خواهان صادرواعالم مى نماید. راي اصالحى صادره ظرف مدت 20روزپس  ابالغ قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان فالورجان مى باشد. م الف: 773 شوراي حل اختالف شهرستان 

فالورجان شعبه پنجم/  10/158
مزایده

اموال منقول- شماره : 940347 تاریخ 96/10/03   اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر 
دارد در پرونده شماره 940347 اجرائى موضوع علیه سید مهدى موسوى نودرآمدى و له خانم لیال طاهرپور 
در تاریخ 96/10/27 به منظور فروش یک دستگاه ســوارى پراید به شماره انتظامى 279 ه 18 ایران 23 به 
رنگ خاکسترى نوك مدادى مدل 1384 درب صندوق فرورفتگى دارد. چراغ جلوى آن فرسوده – الستیک 
ها حدود 40درصد سالم ، نوع سوخت بنزین شماره موتور 136317 شماره شاسى 2284705214  از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار 
نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 60/000/000  ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضــور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده 
ده درصد ایداعى به نفع صندوق دولت ضبط میگردد.  م/الف : 935 دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

فالورجان/  10/159 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به جواد قربانى دادخواســتى به خواسته فک پالك به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 603/96 ش8ح ثبت و براى مورخ 96/11/15 ساعت 6 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 2308 شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین  شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /10/123
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده 960230 اجرا و به موجب اجرائیه 9610423759100227 مورخ 
96/5/22 صادره از شعبه اول دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه شرکت بهسامان سنگ زرین به پرداخت 
96/028/909 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ستاره محمودى نافچى و مبلغ /1/000/000 ریال 
بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: دپوى 
سنگ توقیف شده عبارت اس زنگ تایل "مرمریت مشکى نجف آباد" در ابعاد 50 * 50 سانتى متر که جمعا 
در حدود 100 مترمربع مى باشــد. لذا با توجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررسى انجام شده، جنس و نوع 
سنگ موصوف و نیز لحاظ کردن جمیع جهات موثر در قضیه، ارزش کل دپوى سنگ توقیف شده با متراژ و 
مشخصات فوق الذکر در زمان مباشرت به کارشناسى جمعا مبلغ 100/000/000 ریال (معادل بیست میلیون 
تومان) برآورد و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 

مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
96/10/24 از ساعت 12 الى 13 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 2315 کرباسى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه 

اول دادگسترى شاهین شهر  /10/124
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103759208694 شــماره پرونده: 9609983759200548 شــماره بایگانى 
شعبه: 960566 تاریخ تنظیم:96/9/28  ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا محمدى 
فرزند احمد- خواهان زلیخا قاسمى دادخواستى به طرفیت خوانده زهرا محمدى و سجاد تاجمیر ریاحى به 
خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759200548 
شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شــهر ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/11/25 
ساعت 11:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2330 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر /10/125
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423759300187 شــماره پرونــده: 9509983759301205 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951237 تاریخ تنظیــم: 1396/09/26 بموجب درخواســت اجــراى حکم مربوط به شــماره 
9510093759301173 و شماره دادنامه مربوطه 9609973759300021 محکوم علیه فاطمه حیدرپور 
فرزند سید مرتضى نشانى: مجهول المکان محکوم است به تمکین عام و خاص از خواهان علیرضا یزدانى 
جزى فرزند رضا نشانى: گز خ شیخ بهایى کوچه نیکو پ 42 یا پ 44 ضمنا پرداخت مبلغ 400000 ریال بابت 
هزینه اجراى حکم در حق صندوق دولت به عهده محکوم علیه میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 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: 2316 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان شاهین شهر (3 
حقوقى سابق)  /10/126

فقدان سند مالکیت
شــماره: 103/96/3609/26- 96/9/28 آقاى عباس کیان ارثى اورگانى فرزند امیرقلى باستناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 
172698 را که به میزان از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 437/6446 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 
اصفهان (شاهین شهر) که در ص 370 دفتر 587 ذیل ثبت 136011 بنام عباس کیان ارثى اورگانى فرزند 
امیرقلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى/ صلح/ سایر 40806 مورخ 91/7/19 دفترخانه 
128 خورزوق به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره قرار داشته و 
نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2323 ناصر صیادى- 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /10/127  
حصر وراثت

آقاى عباس مطلبى جزى بشناسنامه شماره 142 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 557/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بى بى مولویان 
جزى بشناسنامه شــماره 3293 در تاریخ دوشنبه 23 آذر 1394 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- ناصر مطلبى جزى فرزند محمد شماره شناسنامه: 162 نســبت با متوفى: فرزند 2- عباس 
مطلبى جزى فرزند محمد شماره شناسنامه: 142 نســبت با متوفى: فرزند 3- مصطفى مطلبى جزى فرزند 
محمد شماره شناسنامه: 143 نسبت با متوفى: فرزند 4- مرتضى مطلبى جزى فرزند محمد شماره شناسنامه: 
7477 نسبت با متوفى: فرزند 5- رحمان مطلبى جزى فرزند محمد شماره شناسنامه: 130 نسبت با متوفى: 
فرزند 6- فاطمه مطلبى جزى فرزند محمد شماره شناســنامه: 7986 نسبت با متوفى: فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2309 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)  /10/128

روابط عمومى دانش گاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

آگهى مزایده عمومى- نوبت سوم
دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه در نظر دارد به صورت جداگانه غرفه زیراکس و غرفه موادغذایى را از طریق 

مزایده عمومى به مدت یکسال به شخص یا اشخاص واجد صالحیت به صورت اجاره واگذار نماید: 
بدینوسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود براى خرید و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 
انتشار آگهى به مدت 10 روز به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه واقع در: مبارکه- میدان امیرکبیر- 
بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه- ســاختمان مدیریت و حسابدارى- دبیرخانه مراجعه 

نمایند.
1- مبلغ خرید اسناد مزایده 200000 ریال مى باشد که متقاضى مى بایســت مبلغ فوق را به شماره حساب 
0103578974007 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه واریز و با در دست داشتن فیش واریزى 

جهت تحویل اسناد مراجعه نماید.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- پرداخت هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید محل بوفه ها با شماره تلفن 52464234- 031 

حوزه معاونت عمران تماس حاصل فرمایید.

 شرکت تولید شن و ماسه ریزدانه اسپادانا

آگهى دعوت سهامداران شرکت شن و ماسه ریزدانه اسپادانا سهامى 
خاص ثبت شده به شماره 29936 و شناسه ملى 10260505309 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى و 
مجمع عمومى فوق العاده که به ترتیب در ساعات 8 و 11 مورخ 1396/10/17 در آدرس اصفهان- 
شهرستان شاهین شهر و میمه- بخش مرکزى- دهســتان برخوار غربى- روستا کارخانه 
آسفالت سازى- کارخانه آسفالت سازى- بزرگراه اصفهان- شیراز- بزرگراه شاهین شهر نجف 
آباد- پالك 0 طبقه همکف و کدپستى 8335157312 تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند.

1- دستور جلسه مجمع عمومى عادى:
انتخاب بازرسین قانونى شرکت، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

2- دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
افزایش سرمایه شرکت

نصف جهان پیش بینى اداره کل هواشناســى محقق شد و 
باالخره بعد از ماه ها، پنجمین روز از فصل زمستان در اصفهان 
با بارش باران توأم شد. حجم بارش البته زیاد نبود اما همین 
مقدار هم باعث شد تا آسمان اصفهان از آلودگى ها شسته شود 
و الاقل براى مدتى هواى سالم به ریه شهروندان اصفهانى 

فرو برود.
ظهر دیروز مرکز پایش کیفى هوا که  وضعیت کیفى هواى 
شهر اصفهان را اعالم مى کند خبر داد شاخص کیفى هوا در 
ایستگاه هاى مراقبت دائم نشان مى دهد هواى شهر اصفهان 
سالم بوده است. البته در سالم شدن هواى اصفهان، وزش باد 
بعد از ظهر دوشنبه و بامداد سه شنبه هم بى تأثیر نبود اما آنچه 
آلودگى ها را شست و برد، بارش چند دقیقه اى باران در پیش 

از ظهر دیروز بود.
اصفهانى ها سه روز اول دى ماه و پنج شش روز آخر آذرماه را در 
هوایى بسیار آلوده سپرى کردند و براى همین بارندگى دیروز 
طراوت خاصى به شهر بخشید اگرچه همزمان اعالم شد که 
دوباره از آخر هفته باید به جاى هواى ســالم، سرب و ذرات 
معلق و انواع آلودگى هاى دیگر را به خورد ریه هایمان بدهیم! 

حاال نوبت هواى سرد است
سازمان هواشناسى پیش بینى کرده بود که میزان بارش باران دیروز 
در کالنشهر اصفهان چندان زیاد نیست اما به همان نسبت، نواحى 
غرب و جنوب  استان اصفهان از مواهب آسمان به مراتب بیشتر 
استفاده خواهند کرد. در اطالعیه  اداره کل هواشناسى همچنین 
آمده بود که پس از خروج این سامانه در روز چهارشنبه(امروز) شاهد 

افت 10 تا 12 درجه اى دما در استان خواهیم بود. 

جاده هاى لغزنده اما باز
در همین حال بارش بــرف و باران دیــروز در بعضى 
محورهاى اســتان اصفهان بیشتر مشــهود بود. این 
بارش ها البته به میزانى نبود که باعث مسدود شدن این 
محورها شود اما هشــدار لغزنده بودن جاده ها را در پى 

داشت. بر این اساس دیروز محورهاى دامنه-خوانسار 
و داران-چادگان و جاده هاى شهرســتان فریدونشهر، 
جاده هاى اصفهان- نجف آباد، کمربندى خمینى شهر، 
اصفهان- زرین شهر، اصفهان- میمه، اصفهان- شهرضا 
و اصفهان- اردســتان و محورهاى پیرامون شهرستان 

گلپایگان به دلیل بارش باران لغزنده شــده بود. این در 
حالى است که از صبح روز سه شنبه شاهد بارش برف در 
برخى شهرها مانند فریدونشهر و بوئین میاندشت بودیم 
اما بعد از مدتى بارش برف قطع شــد و این بارش ها به 

صورت باران ادامه پیدا کرد.

نخستین ها در فریدن و لنجان 
با فعالیت سامانه بارشى،  صبح دیروز سه شنبه مردم فریدن 
شاهد بارش نخستین برف زمستانى بودند. ارتفاع برف در این 
شهرستان تا ساعت 9 و 30 دقیقه صبح دیروز ، 5 سانتیمتر و 
میزان بارندگى 24 ساعته 8 میلیمتر بوده است. این در حالى 
است که بارش ها در مقایسه با سال زراعى گذشته 92 درصد 
کاهش و در مقایسه با میانگین بلند مدت سال گذشته 93 در 

صد کاهش داشته است. 
نخستین باران زمستانى، کشــاورزان شهرستان لنجان که 
از قطب هاى کشــاورزى استان محســوب مى شود را هم 
خوشحال کرد. این باران از صبح دیروز شروع به بارش کرد و 
جمع بارش در این شهرستان یک میلیمتر گزارش شده است. 
این در حالى است که بارش هاى امسال نسبت به سال گذشته 

کاهش 97 درصدى را در این شهرستان نشان مى دهد.

تصادف در روز بارانى
هرچه بارش باران در روزگذشــته باعث طراوت کالنشهر 
اصفهان شد، اما مشــکالتى را هم با خودش به همراه آورد. 
از آب گرفتگى معابر که معضل همیشگى شهر بعد از بارش 
باران  (چه کم و چه زیاد) است که بگذریم، دیروز و به فاصله 
چند دقیقه بعد از نزول باران، شاهد ترافیک نیمه سنگین در 
بزرگراه هاي شــهر اصفهان بودیم. همچنین واژگون شدن 
یک تریلی در بزرگراه شهید دستجردي، به ترافیک سنگین 
در این محور کمک کرد. پلیس راهور استان اصفهان هم به 
وقوع بیش از 15 حادثه ترافیکی از صبح دیروز در خیابان هاى 

شهراصفهان اشاره کرد که تنها منجر به خسارت مادي شد.

سامانه بارشى دیر آمد، زود رفت

باران شهر را شست، آلودگى هوا در راه است!

دانشگاه آزاد اسالمى مبارکه
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طى سال هاى گذشته خشــکى زاینده رود فصلى بود 
و حداقل در ســال دو بار مردم اصفهــان امید به جارى 
شدن آب بر بســتر زاینده رود براى کشت بهاره و پاییزه 
کشاورزان داشــتند که در دو ســال اخیر سبب شده که 
خشکى زاینده رود ساالنه شود و امسال این احتمال وجود 
دارد که دیگر مردم اصفهان آبى بر بستر زاینده رود نبینند.

مسئوالن تنها همتشان این اســت که چشم به آسمان 
بدوزند تا با بارش باران، آب بر بستر زاینده رود جارى شود 
و با این اوصاف در شــرایطى که ماه هاى پایانى سال را 
طى مى کنیم، به دلیل عدم بارش باران، هنوز شورایعالى 
آب تشکیل نشده و تا این شورا تشکیل نشود، خبرى از 

تخصیص آب براى کشت پاییزه کشاورزان نیست.
این در حالى است که به گفته متولیان حوزه کشاورزى، 
خردادماه امســال کــه ذخایر آبى بســیارى در حوضه 
زاینده رود وجود داشت، با نامه اى از وزارت نیرو درخواست 
کردند، این آب را براى کشــت پاییزه کشاورزان شرق 
اصفهان ذخیره کنند که متأســفانه بازهــم امروز مردم 
اصفهان و کشــاورزان چوب بى تدبیرى وزارت نیرو را 
خوردند و با مواجهه با سطح پایینى از ذخایر آبى، احتمال 
اینکه در سال آینده با مشکل شرب مواجه شویم، وجود 

دارد.

زاینده رود در انتهاى لیســت برنامه هاى 
دولت

اما باز هم مدیران و مســئوالن به جاى چاره اندیشى به 
امید باران هاى زمستانه نشستند. در این سال ها طرح و

 برنامه هاى بســیارى در راســتاى احیــاى زاینده رود 
صورت گرفت که حالت ســمبلیک این طرح ها باعث 
شــده که زاینده رود پر آب نشــود. اعتراضات چندین 
باره کشاورزان طى ســال هاى گذشته، رایزنى متولیان 
با مقامات باالدست، تشــکیل کمیته پیگیرى مسائل و 
مشکالت زاینده رود و شــورایعالى آب، طرح مصوبات 
9 ماده اى احیــاى زاینده رود، کمیته تشــکیل احیاى

 زاینده رود و هزار و یک طرح و برنامه دیگر نتوانســت 
براى رفع خشــکى زاینده رود کارى از پیش ببرد و تنها 
یک عالمت سئوال بزرگ در به نتیجه نرسیدن تمام این 

برنامه  ها در اذهان عمومى ایجاد کرد.
وقتى هنوز ستاد احیاى زاینده رود در اصفهان نداریم و 

این یک فاجعه است، همین مســئله سبب مى شود، به 
راحتى شاهد انتقال آب از اصفهان باشیم

تدوین ســمبلیک تمام طرح ها، برنامه ها، کمیته ها و 
همایش ها که براى دلدارى مردم اصفهان شکل گرفته 
از یک ســو  و وجود افرادى که از خشکى زاینده رود نفع
مى برند و کمر همت به قطع شــاهرگ حیاتى اصفهان 
بستند، از ســوى دیگر سبب شــده عوارض ناگوارى از 

خشکى زاینده رود بر زندگى مردم اصفهان وارد شود.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى استان اصفهان در 
این ارتباط اظهار داشت: هنوز ســتاد احیاى زاینده رود 
در اصفهان نداریم و این یک فاجعه است، همین مسئله 
سبب مى شود، به راحتى شاهد انتقال آب از اصفهان به 

دیگر استان ها باشیم.

امینى با اشاره به اینکه خشکى زاینده رود هنوز اولویت 
دولت نیست و هر بارى یک موضوعى بر آن برترى یافت 
و امروز پسته هاى رفسنجان در اولویت قرار گرفته است، 
گفت: وقتى خشکى زاینده رود هنوز براى مردم اصفهان، 
فعاالن بازار، صنعت و کشاورزى در اولویت نیست به طور 

قطع پسته رفسنجان در اولویت قرار مى گیرد.
امینى ادامه داد: ما نمى دانیم چرا گندم، لبنیات و برنج که 
در وعده هاى غذایى الزم است، در اولویت نیست اما باید 

پسته رفسنجان تولید شود.
***

وى با بیــان اینکه زمان بازگشــایى زاینــده رود هنوز 
مشخص نیست و باید جلسه شوراى هماهنگى برگزار 
تا تعیین تکلیف شــود، ادامه داد: از اول مهرماه که سال 

آبى آغاز شد، بدون هیچ مصوبه اى سهم صنعت، شرب، 
یزد، کاشان و... تخصیص داده شد، اما با گذشت سه ماه 
از سال آبى، هنوز سهم کشــاورزان و حقابه داران اصلى 

پرداخت نشده است.
امینى در پاســخ به این ســئوال که با این روند و عقب 
انداختن جلسه شــوراى هماهنگى زاینده رود، احتمال 
اینکه آب در سه ماه آخر سال باز شود وجود دارد یا خیر، 
تصریح کرد: تا زمانى که جلسه شوراى هماهنگى برگزار 

نشود، هیچ چیزى مشخص نیست.
وى گفت: در حال حاضر برخى کشــاورزان زمین هاى 
خود را آماده کرده اند و برخى بذر پاشــیده اند و عده اى 
هم منتظر تاریخ بازگشایى آب زاینده رود هستند تا کشت 

را شروع کنند.

***
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان نیز در این 
ارتباط گفت: بى تدبیرى و سوء مدیریت مسئوالن، این 

بار هم دلیل تأخیر در بازگشایى زاینده رود شد.
حسین محمد رضایى اظهار داشت: نیمه خردادماه امسال 
که آب بسته شد، از ســوى صنف کشاورزان نامه به آب 
منطقه اى زدیم که وزارت نیرو آب را براى کشت پاییزه 
کشــاورزان حفظ کند و این در حالى بود که متأسفانه با 
اسرافکارى، امروز شاهدیم با گذشــت سه ماه از فصل 
پاییز همچنان کشاورزان چشم به بازگشایى زاینده رود 
دوخته اند.وى با اشاره به اینکه هنوز جلسه شورایعالى آب 
تشکیل نشده است زیرا میزان بارندگى ها در سرشاخه ها 
به ویژه کوهرنگ و مرکز آن، که چلگرد است، بسیار کم 
بوده، ادامه داد: در صورتى که در تابستان از سهم شرب، 
صنعت، میزان آب کاشــان، یزد و نایین کم مى شد و به 
مقدار 60 تا 70 میلیون متر مکعب آب ذخیره مى کردند، 
امروز به راحتى کشت پاییزه کشاورزان صورت مى گرفت.

تخصیص آب به کشت پاییزه اصفهان بین 
زمین و آسمان

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر به 60 تا 70 میلیون متر مکعب آب براى 
کشت نیاز است و این در حالى است که حجم کلى ذخایر 
آبى 150 میلیون متر مکعب است که اگر این میزان آب 
را برداشــت کنند، به طور قطع با مشــکل شرب مواجه 
مى شویم. وى با بیان اینکه ســال گذشته در این زمان ذخایر 
آبى 340 میلیــون متــر مکعب و دو ســال قبــل نیز 330 
میلیون متــر مکعب بود، اما امســال تنهــا 150 میلیون متر 
مکعــب اســت، اضافــه کــرد: تاکنــون میــزان بارندگى 
مؤثر در سرشاخه هاى زاینده رود 60 میلى متر مکعب بوده است.

***
ناصر حاجیان، عضو ســابق کمیته آب اتــاق بازرگانى 
اصفهان نیز در خصوص وضعیت خشکسالى زاینده رود 
به مهر گفت: احیاى زاینده رود صرفًا با جلسه، همایش و 
فرمان هاى 9 ماده اى و طرح و برنامه حل شدنى نیست 
که اگر اینگونه بود و  در پى هر یک از این برنامه ها حداقل 
دو متر مکعب آب هم وارد رودخانه شــده بود االن باید 

اصفهان را سیل بر مى داشت.

معاون بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان با تقدیم 130شهید مدافع حرم، 
بعد از استان هاى خراســان رضوى و قم رتبه سوم را در 

کشور دارد.
على قریشى افزود: استان اصفهان از سال 1342 تا 1394 
تعداد 23 هزار شــهید، 49 هزار جانباز (5 تا 70 درصد) و 
سه هزار و 556 آزاده تقدیم انقالب اسالمى کرد و از نظر 
جامعه ایثارگرى رتبه نخست کشور را داراست. وى عنوان 
کرد: 18 هزار شهید اســتان اصفهان جوانان 15 تا 23 
ساله اى بودند که داوطلبانه به جبهه هاى حق علیه باطل 
اعزام شدند. قریشى افزود: اصفهان بیشترین شهید را در 

سال 61 تقدیم انقالب کرده است. 
وى در ادامه با اشــاره به جمع آورى و انتشار 800 هزار 
سند از آثار شهداى استان اصفهان در قالب سه جلد کتاب 
افزود: تعدادى از سندها همچنان در حال تدوین بوده و 
نزدیک به هزار و 200 مصاحبه در مورد زندگى خانواده 
شهدا، نحوه اعزام شهید و شهادت آنها انجام و در قالب 

تاریخ شفاهى ضبط شده است.
معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان 
اینکه حدود 14هزار از شهداى اصفهان داراى وصیتنامه 
خود نوشته هســتند، گفت: زندگینامه سایر شهدا نیز در 

دست تحقیق و تدوین است.

 معاون نهضت ســوادآموزى آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضــر به صورت 
میانگین 10 درصد از مــردم اصفهان در بى ســوادى 
مطلق هســتند، گفت: عوامل مختلفى به این امر دامن 

مى زند.
بهمن امید قائمى اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزى هاى 
کالن در کشــور، ســاالنه باید 450 هزار نفــر از آمار 
بى سوادى در کشور کم شود و این در حالى است که هم 
اکنون از جمعیت 79 میلیونى، 49 میلیون نفر از سن ده 
تا 49 سال باسواد هستند و هنوز دو میلیون و 600 نفر در 

این بازه سنى از سواد محروم هستند.

وى آمار بى سوادان سنین ده تا 49 سال استان اصفهان را 
103 هزار نفر اعالم کرد و گفت: سهمیه امسال آموزش 
و پرورش استان اصفهان براى تحت پوشش قرار دادن 

بى سوادان، هشت هزار و 500 نفر بوده است.
امید قائمى با اشاره به اینکه اســتان اصفهان جزو پنج 
استان با سواد کشور معرفى شده است، افزود: باید توجه 
داشــت که عواملى همچون عدم تمایــل به یادگیرى 
در برخى بى ســوادان، عدم تخصیص اعتبارات کافى، 
مهاجرت به اصفهان و میــزان دانش آموزانى که ترك 
تحصیل مى کنند  امکان ریشه کن کردن بى سوادى را 

از ما گرفته است.

شهداى اصفهان داراى
 14هزار وصیتنامه هستند

10 درصد مردم اصفهان
 در بى سوادى مطلق هستند

دلهره کشاورزان اصفهانى از خالى ماندن دست زاینده رودخبر
 در حال حاضر کشاورزان، زمین هاى خود را آماده کرده اند

 و عده اى هم منتظر تاریخ بازگشایى آب زاینده رود هستند تا کشت را شروع کنند

با معرفى پنج مدیر جدید توســط محســن مهرعلیزاده، 
اســتاندارى اصفهان دیروز روز پرترافیکى از انتصابات را 

تجربه کرد.
مهرعلیزاده در حکمى قربانعلى قائمى را به سمت مشاور 
عالى و مسئول هماهنگى امور مشــاوران خود منصوب 
کرد؛ قائمى سابقه فعالیت هاى اجرایى در بنیاد 15 خرداد، 
سازمان منطقه آزاد چابهار، فرماندارى، وزارت راه و ترابرى، 
شوراى اسالمى و شهردارى تهران، جهاد سازندگى، بسیج 
مستضعفین و آموزش و پرورش را در کارنامه دارد.همچنین 
ســعید صادقى به عنوان مدیرکل حوزه استاندار اصفهان 
معرفى و منصوب شــد که پیش از این در سمت مدیرکل 
بهزیستى اســتان اصفهان، مدرس دانشگاه، پژوهشگر 
مسائل روانى-اجتماعى و معاون امور اجتماعى بهزیستى 
استان اصفهان مشــغول فعالیت بود. در ادامه انتصابات 
دیروزاستاندارى، حجت االســالم محمدرضا صالحیان، 
مشاور استاندار در امور روحانیت و حجت االسالم على قمى 
نیز به عنوان دستیار ویژه استاندار در امور روحانیت انتخاب 
و منصوب شدند؛ حجت االســالم محمدرضا صالحیان 
پیش از این به عنوان رئیس مرکز رسیدگى به امور مساجد 
استان اصفهان فعالیت داشته است. همچنین امیر کریمى 
نیز به عنوان دستیار ویژه استاندار اصفهان از مهرعلیزاده 

حکم گرفت.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از کشــف انبار 
دپوى کاالى قاچاق و توقیف محمولــه لوازم یدکى 
خودروهاى خارجى قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال 
در عملیات کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاالى این 

پلیس خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: کارآگاهان پلیس 

آگاهى در پى اطالع از وجود انبــار توزیع لوازم یدکى 
خودروهاى قاچاق در شهر اصفهان، رسیدگى به این 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصى توسط 
کارآگاهان، پس از هماهنگى با مقــام قضائى از انبار 
مذکور بازرسى به عمل آوردند که در این عملیات، تعداد 

زیادى قطعات یدکــى خودروهاى خارجى که همگى 
آنها بدون مدارك گمرکى بودند کشف شد.

وى ارزش کاالى کشف شده را یک میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: در این مورد یک نفر دستگیر و به همراه 
پرونده تشکیل شده براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شد.

مدیرکل حقوقى شهردارى اصفهان گفت: اگر از چاله یا 
چاه موجود در معبر عمومى خسارتى به شهروندان وارد 
شود، شهردارى طبق قانون موظف به جبران خسارت و 

پاسخگویى به شهروندان خواهد بود.
مسعود حیدرى اظهارداشت: یکى از وظایف شهردارى ها، 
مهیا کردن شهرى ایمن و به دور از آسیب و خطر براى 
تردد شهروندان است اما گاهى وجود چاه یا چاله در مسیر 
عبور شهروندان ممکن است باعث بروز مشکل براى آنان 
شود، در چنین شرایطى شهردارى طبق قانون موظف به 

جبران خسارت و پاسخگویى به شهروندان خواهد بود.
 وى خاطرنشان کرد: شهروندان مى توانند چنانچه بر اثر 
وجود این چاله ها دچار خسارت شدند، به معاونت خدمات 
شهرى شهردارى منطقه ســکونت خود مراجعه کنند، 
زیرا شهردارى براى جبران خسارت مردم، شهروندان را 
به نوعى بیمه کرده و پس از مراجعه به خدمات شهرى 
منطقه، فرم بیمــه را به فرد زیان دیــده ارایه مى کند تا 
شهروند با تکمیل فرم، خســارت خود را از بیمه دریافت 

کند.حیدرى تأکیدکرد: شهروندان پس از وقوع خسارت، 
بالفاصله باید به معاونت خدمات شــهرى منطقه محل 
سکونت خود مراجعه کنند زیرا با گذشت مدت بیمه مقرر، 

بیمه از پرداخت خسارت امتناع خواهد کرد.
مدیرکل حقوقى شهردارى اصفهان به قوانین مربوط به 
فعالیت مشاغل مزاحم در شهر نیز اشاره کرد و گفت: طبق 
بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها، شهردارى مى تواند از 
فعالیت مشاغلى که از هر جهت با سروصدا باعث رنجش 

خاطر شهروندان شود، جلوگیرى کند.
وى اظهارداشت: شهردارى در برخورد با مشاغل مزاحم 
اخطارهاى الزم را اعالم و متصدیان این واحدهاى صنفى 
را مکلف مى کند شغل خود را تعطیل کنند، اما گاهى در 
این مسیر با اعتراض صاحبان مشاغل نسبت به تصمیم 
شهردارى مبنى بر تعطیلى شــغل روبه رو مى شود که 
اعتراض آنها در کمیسیونى متشکل از سه عضو شوراى 
شهر بررســى و در ارتباط با این مشاغل تصمیم گیرى 

خواهد شد.

شهردارى خسارت  ناشى از چاله هاى شهرى را 
پرداخت مى کند

توقیف محموله لوازم یدکى میلیونى قاچاق 

استاندار اصفهان 5 حکم 
مسئولیتى جدید امضا کرد

پانزدهمین نمایشــگاه تخصصى مبلمان و دکوراســیون خانگى از امروز تا 10 دى ماه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.

در این دوره از نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگى 107 مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، 
تهران، البرز، خوزستان، فارس و همدان گرد هم آمده اند.

این نمایشگاه در چهار سالن نمایشگاهى به متراژ 9 هزار مترمربع شامل چهار هزار و 600 مترمربع 
فضاى مفید نمایشگاهى برپا مى شود. انواع مبل، دکوراسیون خانگى، سرویس خواب، سرویس 

غذاخورى و تشک به مدت پنج روز در قالب این نمایشگاه عرضه خواهد شد. 
ساعات بازدید از این نمایشگاه، 15 تا 22و30دقیقه است و شهروندان مى توانند طى این مدت از 

محصوالت و خدمات برندهاى حاضر در این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

از امروز؛
آغاز به کارنمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خانگى

اصفهان به تمامى گروه هاى 
خونى نیاز دارد 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کاهش 
اهداى خون در اســتان و نیاز مبرم به همه گروه هاى 
خونى گفت: تعداد مراجعات مردم به مراکز اهداى خون 

اصفهان به میزان 200 نفر کاهش داشته است.
مجید زینلى اظهار داشــت: این در حالى است که نیاز 
ما همچنان پا برجاست و با کاهش مراجعات مردم با 

مشکل مواجه مى شویم.
وى با بیان اینکه در روزهاى عادى به صورت میانگین 
روزانه 400 تا 450 نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال 
خون استان اصفهان مراجعه مى کنند، ابراز داشت: این 
در حالى است که اکنون با توجه به کاهش حدود 150 تا 
200 نفرى مراجعه کنندگان تعداد مراجعات به کمتر از 

300 نفر رسیده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در ادامه با اشاره به 
اینکه در استان اصفهان در همه اوقات داراى شش روز 
ذخیره خون مورد نیاز بوده ایم، تصریح کرد: این در حالى 
است که ذخایر خونى استان در حال حاضر به چهار روز 

کاهش یافته است.
وى با تأکید بر اینکه در حال حاضر در استان اصفهان 
به تمامى گروه هاى خونى نیاز داریم، افزود: از این رو 
فراخوانى را اعالم کرده ایم که مردم نوع دوست استان 
اصفهان به یارى بیماران نیازمند خون و فرآورده هاى 

خونى بپردازند.

راه اندازى سیستم اندازه گیرى 
دماى باترى کک در ذوب آهن

سیســتم ثبت اندازه گیــرى دماى باتــرى کک در 
ذوب آهن راه اندازى شــد. على رمضانى، کارشناس 
پروژه مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایى با اعالم 
این خبر گفت: بدون شک مهمترین عامل در فرآیند 
تولید کک، کنترل دما و رژیم گرمایى باترى است زیرا در 
صورت تنظیم نبودن دما، کک بى کیفیت تولید مى شود.  
وى افزود: همچنین طى مراحل تبدیل زغال سنگ به 
کک و تولید مواد فرار که توســط کارگاه بازیابى مواد 

جمع آورى مى گردد، نیاز به حرارت مناسب می باشد.
وى اظهارداشــت: تنظیم نبودن درجه حرارت باترى 
منجر به بروز خسارت هایى مانند خام شدن سلول کک، 
گیر کردن کک در داخل سلول، کاهش عمر ساختار 

نسوز باترى و ... مى شود.
وى تصریح کــرد : براى مشــخص شــدن دماى 
سلول هاى باترى و آنالیز و برنامه ریزى هاى مربوطه 
بــراى آن باید در 24 ســاعت چندین مرتبــه از این 
سلول ها اندازه گیرى دما صورت گیرد تا با آنالیز دماى 
اندازه گیرى شده و تنظیم پارامترهاى مرتبط بتوان به 

دماى هدف دست یافت. 

انتقاد استاندار از
 سن باالى مدیران استان

محســن مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان در توئیتى 
ضمــن انتقاد از میانگیــن باالي ســن مدیران این 
استان، شــجاعت، شــهامت و ریســک پذیرى در 
تصمیم گیرى ها را رمز ماندگارى مدیران عنوان کرد.

وى در توئیت خود آورده است: میانگین سن مدیران 
دســتگاه هاى اجرایى بسیار باالســت که در نتیجه 
این شــرایط، بى انگیزگى و محافظه کارى در استان 
اصفهان حاکم شده اســت؛مدیران اگر مى خواهند 
بمانند باید شجاعت، شــهامت و ریسک پذیرى را در 

تصمیم گیرى ها داشته باشند.

رفع تصرف 10 هکتار زمین 
بستر زاینده رود

10 هکتار از زمین هاى دریاچه ســد زاینده رود رفع 
تصرف شد.

مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: به همت یگان حفاظت از 
منابع آب، واحد حفاظت ومهندسى رودخانه، 10 هکتار 
از زمین هاى این دریاچه واقع در محدوده روســتاى 
آزادگان شهرســتان بن از متصرفــان پس گرفته

 شد.
مســعود میر محمد صادقى افــزود: زمین هاى رفع 

تصرف شده به وضع قبل بازگردانده شد.


