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شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/263 مورخ 1396/08/10 شوراى 
اسالمى شــهر فالورجان جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار 

نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21 
مى باشد.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى تجدید مناقصه

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت نوبت 
اولاول

پروژه احداث فاز اول (سفت کارى) واحدهاى تجارى ضلع شرقى ساختمان خدمات شهرى

محل پروژه: فالورجان- ضلع شرقى مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 2/500/000/000 ریالمدت پروژه: 4 ماه
ساختمان خدمات شهرى

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه  التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال 1396

کلیات عملیات اجرایى به مساحت زیر بناى 867/12 مترمربع شامل:
گودبردارى- خاکبردارى- اجراى فونداسیون- ستون- سقف- دیوار چینى- گچ و خاك- قالب بندى- پالستر سیمانى- لوله هاى تأسیسات و...

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 96/50028/د  مورخ 96/08/22 هیئت عالى سرمایه گذارى 
در نظر دارد ساماندهى فالفلى هاى سیار سطح شهر واقع در جاده قدیم شاهین شهر بزرگراه آزادگان جنب 

خیابان شیخ بهایى را از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش B.O.L.T اقدام نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر طرح ، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر 
واقع در میدان فاطمیه ساختمان نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567- 031 دریافت نمایند.
- متقاضیان مى بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/10/23 به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى شاهین شهر تسلیم نمایند.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول 

پیشنهادهاى رسیده مختار است.

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول)

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپچاپ
 اول اول

مساحت عرصه آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
(مترمربع)

مدت زمان اجراى 
نوع آورده طرف مشارکتآورده شهردارىپروژه

مشارکت

ساماندهى فالفلى هاى 1
سیار سطح شهر

جاده قدیم شاهین شهر بزرگراه 
آزادگان جنب خیابان شیخ بهایى

حدود 10000 
زمین و مجوز ساخت صادره 4 ماهمترمربع

شهردارى
طراحى و ساخت و 

B.O.L.Tتجهیز

با این سبزى بـوتاکـس کنیدتأثیر مهاجران بر آلودگى هواى شهرانتقاد تند مهناز افشار از سیاست هاى صدا و سیمااقدام به خودکشى 20 نفر در زلزله کرمانشاه شلیک هوایى پلیس، یک نفر را کشت سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

لبــاس سنتـى ابیــانه 
ثبت ملى مى شود

نمى شود انسان یک  دهه همه کاره کشور باشد 
و دهه بعد مخالف خوان شود
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دستگیرى خواستگار قالبى 

مشکوك به ایدز 

آنچه افراد وسواسى باید بدانند

خداحافظ 
خودروى الکچرى! 

5

 سمیرم در 
20 روز گذشته

 5 بار لرزیده است

12

رئیس شوراى اسالمى روستاى 
تاریخى ابیانه گفت: براى حفظ لباس 

سنتى ابیانه، در مراسمى این لباس 
در نوروز 97 ثبت ملى مى شود.

فرماندار سمیرم گفت: تکرار زلزله ها در 20 روز 
گذشته در شهرستان ســمیرم نگران کننده

 است.
محمد حسین نصرتى با اشاره به زلزله دو روز 
گذشته در شهرستان ســمیرم اظهار داشت: این 
زلزله با شدت 3/3 ریشــتر در نزدیکى شهر حنا 

اتفاق افتاده است.

12

3 چهره «بحران آب» در اصفهان خشن تر مى شود
گویاى رقم خوردن وضعیتى حادتر براى سال آینده اصفهان استگویاى رقم خوردن وضعیتى حادتر براى سال آینده اصفهان است

 9

احسان کرمى: 

هرگز به رادیو 
برنمى گردم

با این سبزى بـوتاکـس کنید تهوایى پلیس، یک نفر را کشت ال

6

آنچه افراد وسواسى باید بدانند

3 مى شودمى شود

9

:احسان کرمى: انک ىا ر

اهرگز به رادیو  رادیوگ به یوهرگز ر ب ز ر
دمبرنمى گردم گ نم مبرنمىگردمب ر ى ر

 هر چند آمار و ارقام دیدارهاى دو تیم خیلى به نفع نماینده 
اصفهان نیست، اما  امیر قلعه نویى باید در این دیدار  فیروز 
کریمى که گسترش را حاال به یک تیم خطرناك تبدیل 
کرده ، ببرد و بخشى از انتقاداتى که متوجه اوست را پاسخ 

دهد.

فیروز خطرناکه بزرگوار!

س سنتـى ابیــانه 
ملى مى شود

122

ى اسالمى روستاى 
ه گفت: براى حفظ لباس 

 در مراسمى این لباس
 ثبت ملى مى شود.

ق
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فرماندار: زلزله هاى سمیرم 
نگران کننده شده است 

12

برخى صنایع آب بر
 استان اصفهان

 از ابتدا نباید ایجاد مىشد

رئیس مجلس در دیدار با نمایندگان استان 
در مجلس مطرح کرد:
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موارد مشکوك موارد مشکوك 
در یک انتقالدر یک انتقال

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى سراسر کشور:
سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) را تسلیت مى گوییم 
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خبر این بود: آیت ا...هاشمى شاهرودى، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام براى درمان به خارج از کشور 
رفت. در متن خبر اما هیچ نشانه اى از نام هیچ کشورى 
نبود؛ او فقط به «خارج از کشور» رفته است. جالب اینکه 
برخى نزدیکان وى، ابتدا اصل سفر را هم تکذیب کرده 
بودند! پرس و جوها نیز نتیجه اى نداشت؛ دفتر آیت ا...

نیز هیچگونه اطالعاتى منتشر نکرد.
به گزارش عصر ایران، ساالنه افراد زیادى براى درمان 
به خارج از کشور مى روند و آیت ا... هاشمى شاهرودى 
هم یکى از آنان؛ اما اینکه کشــور مقصــدش را از دید 
مردم ایــران پنهان مى کنند، اثر روانى بســیار بدى بر 

روى مردم دارد. قطعًا نمى توانند ادعا کنند که مســائل 
امنیتى در میان است چراکه کشور مقصد مى داند و در 
جریان جزئیات اســت و حتى شماره اتاق بسترى را هم

مى دانند ولى مردم ایران نمى دانند که مسئول بلند پایه 
کشورشان در کجاى این دنیاست! 

نقدى بر خود آیت ا... نیســت چراکــه او اکنون درگیر 
بیمارى اش است، بلکه روى ســخن با مسئوالن دفتر 
اوســت که مردم ایران را نامحرم مــى دانند. این حق 
مردم ایران اســت که بدانند رئیس مجمع تشــخیص
 مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه ایران، اکنون 

کجاست؟

نماینده مردم پــاوه، جوانرود، ثالث باباجانى و روانســر در 
مجلس گفت: کمک به مناطق زلزله زده را سیاسى و جناحى 
کرده اند.شهاب نادرى در گفتگو با خانه ملت، در خصوص 
مشکالت مردم در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، اظهار 
داشت: برخى از مســئوالن در مناطق زلزله زده حضور پیدا 
کردند و قول هایى دادند که هیچکدام از آنها عملى نشد.این 
نماینده مردم در مجلس شوراى اسالمى با تأکید بر اینکه در 
بحث سرمازدگى چهار مورد فوتى وجود داشته و حداقل 20 
نفر اقدام به خودکشى کرده اند، با توجه به شرایط این آمارها 
قطعاً روز به روز افزایش پیدا مى کنند، عنوان کرد: کدام وجدان 
بیدارى قبول مى کند   دانش آموزان ابتدایى زیر چادر تحصیل 

کنند.عضو کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه منازل 
تخریب شده و آسیب دیده تقسیم بندى شده اند گفت: این 
تقسیم بندى ها اصًال صحیح نیست، زلزله اى با قدرت7/3 
ریشتر و 1307پس لرزه با قدرت هاى متفاوت اتفاق افتاده 
که این زلزله ها باعث شــده تا خانه ها دیگر از اســتحکام 
مناسبى برخوردار نباشــند. قصد این کارشناسان کمک و 

خدمت به مردم نیست بلکه مچگیرى است.
نماینده مــردم پاوه گفت:30 زایمــان در مناطق زلزله زده 
وجود داشته که اکثر نوزادان شرایط خوبى ندارند و به دلیل 
نبود امکانــات و عدم وجود تجهیزات گرمایشــى در حال 

فوت هستند.

 آیت ا... هاشمى شاهرودى در 
کدام کشور بسترى است؟

اقدام به خودکشى 20 نفر در 
زلزله کرمانشاه

وعده ایران به حماس
  آفتاب  نیوز | به گفته رهبر حماس در نوار غزه، 
سردار سلیمانى در تماس تلفنى با او اظهار داشته است: «کلیه 
امکانات و توان بالقوه ما براى نبرد دفـاع از قدس در اختیار 
شماسـت». «یحیى سـنوار» اضافه کرده اسـت که قاسم 
سلیمانى با شاخه هاى نظامى گروه حماس و جهاد اسالمى 
فلسطین هم در تماس است. روابط ایران با گروه حماس که 
در سال هاى گذشـته به دلیل اختالف بر سر جنگ داخلى 
سـوریه به سـردى گراییده بود در ماه هاى گذشته و پس از 

تغییرات در رهبرى این گروه بهبود یافته است.

سفر دولتى ها محدود شد
  تسنیم| یک نماینـده مجلـس از بخشـنامه 
رئیس جمهور براى کاهش سفرهاى خارجى دولتى ها خبر 
داد. محمد مهدى برومندى گفت: اخیراً حجت االسـالم 
حسن روحانى رئیس جمهور بخشنامه اى به دستگاه هاى 
اجرایى مبنى بـر کاهش 50 درصدى سـفرهاى خارجى 
دولتى ها  ابالغ کرده است. وى ادامه داد: مجلس نیز پیگیر 

کاهش سفرهاى غیر ضرورى دولتى هاست.

چمران پولدار نیست!
روزنامـه «جـام جـم» بـا مهدى     عصر ایران |
چمران، رئیس پیشین شوراى شهر تهران مصاحبه کرده 
است. چمران در این مصاحبه در پاسخ به این سئوال که آیا 
شما پولدار هستید گفته: من تاکنون ماشین نداشته ام و تازه 
یک پژو خریده ام، چون اصرار داشتم حتماً تولید ملى باشد. 
محل سکونتم هم یک آپارتمان بى سند با زمین وقفى است 
که هرچه مى خواهیم بفروشیم کسى از ما نمى خرد. حساب 
بانکى ام هم طورى نیست که وقتى وارد بانک مى شوم به 
دلیل سرمایه ام با من سالم علیک کنند. سطح زندگى من 

در حد کارمندى و معلمى است.

قیچى شد
حجت  االسالم حسین ابراهیمى،     رویداد24 |
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیـان اینکه دوقطبى وجود 
ندارد که احمدى نژاد بخواهد ایجاد کند، اظهار داشت: این 
اقداماتى  که انجام مى دهند به مرور زمان از بین مى رود، لذا 
اکنون مى بینیم که آقاى بقایى به 15 سال حبس محکوم 
شـده و به نوعى پر و بال احمدى نژاد قیچى شـده است و 
اکنون تنهاست و امکاناتى ندارد که بخواهد در جامعه دو 

قطبى ایجاد کند. 

دوباره بست مى نشینم
  تابناك | حمید بقایى با راه اندازى جنجالى تازه 
روى کانال تلگرام از قصد خود براى بست نشینى مجدد 
خبر داد. حمید بقایى نوشته است که قصد دارد در اعتراض 
به رفتـار دسـتگاه قضائى با خـود و دیگر نزدیـکان آقاى 
احمدى نژاد، بار دیگر در حرم شاه عبدالعظیم(ع) در جنوب 
تهران بست بنشیند. او حکم دادگاه علیه خود را «ناعادالنه، 
نامشروع و غیرمستند» خوانده و از برخوردهاى امنیتى با 
فعاالن رسانه اى و هواداران احمدى نژاد انتقاد کرده است. 

از لندن هم امن تریم!
سـردار حسـین رحیمـى،    جام جم آنالین |
فرمانده انتظامى تهران بزرگ بـر رویکرد ایجابى پلیس 
اشاره کرد و با اعتقاد به اینکه تهران بر اساس آمارها از لندن 
امن تر است، گفت: دیگر کسانى که شـئونات اسالمى را 
رعایت نمى کنند، به بازداشتگاه نمى بریم و پرونده تشکیل 

نمى دهیم بلکه به آموزش هایى را ارائه مى کنیم.

عمر زمین به پایان مى رسد؟
کارمندان ناسا اطالعاتى را منتشر کردند    روزنو|
که نشـان مى دهدکـره زمین تا یـک ماه آینده بـه پایان 
عمر خود مى رسـد. طبـق این گـزارش، سـتاره اى به نام
«ان. تـى7- 2002» در اولیـن روز مـاه فوریـه 2018 
(12 بهمن) ساعت 11و47دقیقه به وقت محلى به زمین 
برخورد مى کند و جهان با نیرویى معادل انفجار 30 میلیون 
بمب هسته اى نابود خواهد شـد. این اطالعات تنها چهار 
روز بر پایگاه اینترنتى ناسا باقى ماند و بعد از آن کار شناسان 

این سازمان آن را حذف کردند.

توئیتر
4 میلیون 

مجهول التحصیل!
  ایسنا| رئیــس ســازمان نهضــت 
سوادآموزى با اشــاره به تشــکیل شناسنامه 
آموزشى براى 49 میلیون ایرانى گفت: متأسفانه 
هنوز سوابق آموزشــى چهار میلیون نفر را پیدا 
نکرده ایم. على باقرزاده افــزود: مى دانیم این 
افراد زنده هستند و در ایران زندگى مى کنند ولى 
مشخص نیست که کجا درس خوانده و سابقه 
تحصیلى شان چیست؟ وى با بیان اینکه از این 
چهار میلیون، 2/5میلیون نفر در سرشمارى ها 
اعالم کرده اند باســوادند گفت: نمى توانیم به 

خوداظهارى ها استناد کنیم.

پزشکان پرقصور
  ایرنا | در بیــن پرونــده هــاى قصور 
پزشکى ارجاعى به پزشــکى قانونى، جراحى 
زنان و زایمان داراى بیشــترین قصور اســت. 
بعــد از آن هم بــه ترتیب، جراحــى عمومى، 
دندانپزشکى و ارتوپدى باالترین تعداد قصور 
شــکایت و محکومیت را دارند. در مقایسه با 
358 مــورد پرونده جراحــى عمومى، جراحى 
پالســتیک هم با 108پرونــده داراى پرونده 
باالیى اســت که تقریبــًا 40درصــد از این 

پرونده ها محکوم مى شوند.

خداحافظ 
خودروى الکچرى! 

  مهر |  ابالغ دستورالعمل جدید واردات 
خودرو از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در روز چهارشنبه رسانه اى شده است. بر اساس 
این دســتورالعمل جدید، خودروهاى با حجم 
موتور باالتر از 2500 سى سى همچنان اجازه 
واردات نخواهند داشت. بر این اساس مدل هایى 
همچون بى ام و، لکســوس و بنــز دیگر اجازه 
ورود ندارنــد. قیمت برخى از ایــن مدل ها در 
هفته هاى اخیر با 250 تــا 400 میلیون تومان 
افزایش در بازار مواجه شــده و به نظر مى رسد 
ممنوعیــت واردات ایــن خودروها، بــازار را 
به لحاظ قیمت با شوك جدیدى مواجه خواهد 

کرد.

فقط 7 دقیقه 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه    ایرنا |
ملى با بیان اینکه سرانه مطالعه کتاب در ایران 
در هفته 7 دقیقه اســت، گفت: باید با گسترش 
فضاى کتابخوانى به جبران این ضعف و نقص 
کمک کنیم چراکه دانش بشرى تنها از طریق 
مطالعه و اندوخته قابل اکتساب است و مسیرى 

دیگرى ندارد.

آغاز رجیسترى هاى تازه
  ایسنا| پــس از اپــل، گوشــى هاى 
گــوگل، بلک بــرى و موتــوروال بــه عنوان 
مدل هایى که مشــمول فاز اجرایى مرحله دوم 
رجیسترى مى شــوند، اعالم شد؛ بدین ترتیب 
اقداماتــى که تــا پیــش از این تنهــا براى 
گوشى هاى شــرکت اپل الزم بود، اکنون به 
این گوشى ها تســرى یافته و کاربران نیز باید 
از روز جمعه هفته جــارى که زمان آغاز مرحله 
دوم طرح اســت موارد احتیاط را هنگام خرید 

رعایت کنند.

اگر زلزله ها  شدید شود...
  ایسنا|  اســماعیل نجار، معاون وزیر 
کشور با بیان اینکه شــاید نتوان جلوى زلزله 
را گرفت ولى مى توانیم خودمان را ایمن کنیم 
گفت: با توجــه به اینکه زندگــى در تهران در 
جهت ارتفــاع اتفاق افتاده اســت، در صورت 
نیاز به اسکان موقت ده میلیون نفر در تهران، 
باید در زمینى با وسعت سه برابر کنونى تهران 

چادر بزنیم.

  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى | 
 حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
صبح دیروز چهارشــنبه در دیدار مســئوالن و اعضاى 
شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى در سراسر کشور، 
با اشــاره به تالش بى وقفه امریکا براى شبهه پراکنى و 
گرفتن «امید و اعتماد به نفس ملت»، از همراهى خواسته 
یا ناخواسته برخى افراد با اهداف دشمن به شدت انتقاد 
کردند و با یادآورى تحلیل ها و تبلیغات پوچ چهل ساله 
دشمن درباره شکست یا تضعیف جمهورى اسالمى تأکید 
کردند: به فضل الهى و با اتکا به هوشیارى و ایستادگى 
مردم، همچون گذشــته بینــى دشــمنان را به خاك 
مــى مالیم و با تــالش مضاعف مســئوالن براى حل 
مشــکالت معیشــتى و اقتصادى مردم، راه پیشرفت و 

سرافرازى را با اقتدار ادامه خواهیم داد.
رهبر انقالب اســالمى با تبریک سالروز میالد حضرت 
امام حسن عسکرى علیه السالم و گرامیداشت سالگرد 
حماسه مردمى نهم دى سال 1388، از «تبلیغ» به عنوان 
مهمترین وظیفه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى یاد 
کردند و با اشاره به ریشــه قرآنى تبلیغ گفتند: در اسالم 
تبلیغ به معناى «رساندن صادقانه، صمیمانه، مسئوالنه 
و امانت دارانه یک پیام به افکار عمومى بمنظور تفاهم با 
مردم» است تا آنان با احساس مسئولیت به سمت یک 

هدف واال سوق داده شوند و حرکت کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: تبلیغ در اسالم کامًال 
در جهت مخالف با پروپاگانداى غربى ها است که با هدف 
رسیدن به پول و قدرت انجام مى شود و در آن فریب افکار 

عمومى، دروغگویى و بازیگرى نیز جایز است.
ایشــان، دادن امید و اعتماد به نفس به مــردم و تبیین 
فرصت ها و تهدیدها و شناساندن دوست و دشمن را از 
الزامات تبلیغ در اسالم دانستند و خاطرنشان کردند: امروز 
مهمترین هدف جنگ نرم دشمن، گرفتن امید و اعتماد به 

نفِس ملت ایران است.
رهبر انقالب اســالمى، تبلیغ را هماننــد عرصه هاى 
اقتصادى، سیاسى، فرهنگى یک میدان جنگ توصیف 
کردند و گفتند: برخى از اینکه گفته شود جنگ تبلیغاتى 
یا جنگ اقتصــادى و فرهنگى، خوششــان نمى آید و

مى گویند باید از صلح صحبــت کرد، در حالى که جنگ 
دشمن با ملت ایران، در عرصه هاى مختلف یک واقعیت 
اســت و اگر ما از این واقعیت غافل باشیم، طرف مقابل 

هوشیار و مراقب است و طراحى خود را به پیش مى برد.
حضرت آیت  ا... خامنه اى تأکید کردند: البته امروز جنگ، 
جنگ نظامى نیست زیرا آنها جنگ نظامى نمى کنند و 

غلط هم مى کنند اگر بخواهند جنگ نظامى کنند.
ایشان جنگ نرم دشمن را خطرناك تر از جنگ نظامى 
خواندند و در بیان علت اصلى دشــمنى با نظام اسالمى 

افزودند: انقالب اســالمى در طول چهل سال گذشته، 
ساختار و فرمول غلط قدرت حاکم بر دنیا را تغییر و نشان 
داده اســت که یک ملت مى تواند نه سلطه گر باشد و نه 
سلطه پذیر، نه زور بگوید و نه زیر بار هیچ زورگویى برود.

رهبر انقالب اسالمى با یادآورى انواع توطئه ها و فشارها 
اعم از جنــگ و تحریم، تهدید و تهمــت، نفوذ و ایجاد 
اختالف داخلى براى مقابله با ملــت ایران گفتند: ملت 
ایران چهل سال مقتدرانه ایستادگى کرده و توانسته است 
بر همه این توطئه ها فائق آید و از هفت خوانى عبور کند 
که دیگر ملت ها از یک خوان آن نیز نتوانستند عبور کنند.

حضرت آیت ا...  خامنه اى با اشاره به سرنوشت بیدارى 
اسالمى در برخى کشــورهاى عربى و شمال افریقا که 
منجر به فتنه و جنگ داخلى و اختالفات مذهبى و قومى 
شد، خاطرنشان کردند: ملت ایران از همه این مراحل با 
ســربلندى و اقتدار عبور کرد و مقایسه میان جمهورى 
اسالمى و سرنوشت بیدارى اسالمى در برخى کشورها، 

مقایسه اى عبرت آموز است.
ایشان با تأکید بر استمرار دشمنى ها با ملت ایران، گفتند: 
مهم این است که در هر دوره اى طراحى و نقشه دشمن در 
عرصه هاى مختلف را بفهمیم و براساس آن، پیشگیرى، 

دفاع خوب یا حمله پیش دستانه انجام دهیم.
رهبر انقالب اســالمى، مهمترین طراحى جبهه مقابل 
در مقطع فعلى را ناامید کردن مــردم به آینده و گرفتن 
اعتماد به نفس آنان از طریق بزرگنمایى مشــکالت و 
ضعف ها و کاستى ها دانستند و افزودند: امروز در فضاى 
مجازى، هزاران توپخانه در حال شلیک به سمت ملت 
ایران است و اگر گفته مى شود باید مراقب فضاى مجازى 
بود از این جهت است که دشمن نتواند از این فضا براى 
هدف قرار دادن هویت و موجودیت ملت و نظام اسالمى 

استفاده کند.
حضرت آیت ا...  خامنه اى، «انتشــار آمارهاى بى پایه، 
ادعاهاى دروغ، تخریب چهــره هاى مورد قبول مردم و 
انکار موفقیت هاى انقالب اسالمى» را بخش هایى از 
اقدامات در فضاى مجازى براى بدبین کردن مردم بویژه 
جوانان و نوجوانان دانستند و خاطرنشان کردند: متأسفانه 
برخى افــراد بى تقــوا در داخل با متهم کــردن افراد و 
دستگاه ها و تالش براى صحیح جلوه دادن دروغ هاى 

شاخدار بیگانگان، همان کار دشمن را انجام مى دهند.
ایشــان افزودند: ایــن افراد بجــاى آنکه سیاســت
 خود را «دینى» کنند، براى رســیدن به اهداف پَســت 
و حقیر سیاســى، دین خود را با سیاســى کارى همراه 

کرده اند.
رهبر انقالب اســالمى گفتند: این افراد، بى مالحظه و 
بدون در نظر گرفتن خدا و دین و انصاف، در جهت اهداف 
دشمن سخن مى گویند و به قیمت ناامید کردن مردم و 

نسل جوان، دشمن را شاد مى کنند.
حضرت آیت  ا... خامنه اى افزودند: کسانى که دیروز همه 
امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانى که امروز همه 
امکانات مدیریتى کشــور را در اختیار دارند، حق ندارند 
نقش اپوزیسیون بازى کنند و علیه کشور سخن بگویند 
بلکه باید پاسخگو باشند، ضمن آنکه مردم آگاه هستند و 

اینگونه رفتارها در آنان تأثیرگذار نخواهد بود.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به خدمات مهم همه 
مدیران جمهورى اسالمى از ابتدا تاکنون، تأکید کردند: 
البته در کنار این خدمات، صدماتى هم بوده است که باید 
از خدمات سپاســگزارى شــود و صدمات هم مورد نقد 
منصفانه و مسئوالنه و عاقالنه قرار گیرند نه نقد همراه با 
فحاشى و تهمت، چراکه نقد و نقدپذیرى واجب است اما 

تهمت و لجن پراکنى حرام است.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: اینکه فــردى مکرر،

دســتگاه ها یا قواى مختلف را مورد حمله و تهمت قرار 
دهد، هنر نیست زیرا هر کودکى مى تواند با یک سنگ، 
شیشه اى را بشکند، هنر آن است که انسان خدا را در نظر 
داشته باشــد و منطقى حرف بزند و از سخن گفتن براى 
هواى نفس و جهات شخصى و دستیابى به قدرت پرهیز 
کند چرا که خداوند بابت هر ســخنى از انسان سئوال و 

مؤاخذه خواهد کرد.
حضــرت آیــت ا... خامنــه اى بــا تأکید بــر اینکه 
«انقالبى نمایى» غیر از «انقالبى گرى» اســت، گفتند: 
انقالبى گرى کار سختى است زیرا پایبندى و تدین الزم 
دارد و نمى شود که انســان در یک دهه همه کاره کشور 

باشد و در دهه بعد، تبدیل به مخالف خوان کشور شود.
ایشان تأکید کردند: روز نهم دى با آن عظمت، روز پاسخ 
ملت به چنین بازى هایــى و دفاع از ارزش هاى انقالب 
و دین بود که البته امروز هم بحث پایدارى بر ارزش ها 

وجود دارد.
ایشان خاطرنشان کردند: در آن زمان در دفاع از انتخابات 
ایستادگى کردیم و همانگونه که اعالم کردم و با وجود 

فشارها، زیر بار ابطال انتخابات نرفتم.
رهبر انقالب اســالمى با یادآورى ســخنان حکیمانه 
امام خمینى(ره) مبنى بر اینکه «میزان حال فعلى افراد 
است» خاطرنشــان کردند: همه باید مراقب باشیم زیرا 

هیچکس ضمانت درست ماندن تا لحظه مرگ را ندارد.
رهبر انقالب اســالمى در بخش دیگرى از سخنانشان 
وظیفه مهم دســتگاه هاى تبلیغاتى و رســانه ها را در 
پاســخگویى به شــبهات ایجاد شــده از جانب دشمن 
خاطرنشــان کردند و افزودند: نباید جوان ما احســاس 
گیجى و حیرت کند و باید شبهات را برطرف و ذهنها را 

قانع و آسوده کرد.
ایشــان بزرگنمایى رسانه هاى دشــمنان درباره میزان 

مخاطبان را همچون وعده هاى آنان درباره اضمحالل 
جمهورى اســالمى، پوچ و دروغ خواندند و افزودند: روز 
اول انقالب گفتند نظام اسالمى شــش ماه بیشتر دوام 
نمى آورد، در پایان شــش ماه گفتند دو سال، و بعد هم 
مدام این تحلیل هاى بى اســاس را تکــرار کردند اما

 بعد از 40 سال جمهورى اســالمى به حیات طیبه خود 
ادامه مى دهد.

حضرت آیت  ا...  خامنه اى تأکید کردند: همه بدانند در 
این مرحله نیز امریکاى جنایتکار و همدســتان او را به 

فضل الهى زمین گیر خواهیم کرد.
ایشــان رژیم ایاالت متحده امریکا را از فاســدترین و 
ظالم ترین حکومت هاى دنیا برشمردند و افزودند: حمایت 
این رژیم از داعش و تروریست هاى تکفیرى، همدستى 
با حکومت هاى ظالم و دیکتاتور همچون آل ســعود و 
حمایت از جنایتکاران صهیونیست و جنایتکارانى که هر 
روز در یمن مردم را به خاك و خون مى کشند، نمونه هایى 
است که ماهیت پلید و فاسد رژیم امریکا را نشان مى دهد.

رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به تبعیض نژادى حاکم 
بر امریکا و سیستم قضایى این کشــور گفتند: با وجود 
این مشکالت و ایرادهاى مبنایى، آنها دستگاه قضایى 
دیگر کشورها از جمله دســتگاه قضایى متدین ایران را 

متهم مى کنند.
ایشان افزودند: البته دستگاه قضایى ما بدون ایراد نیست 
و بنده از اشــکاالت قوه قضاییه و قوه مجریه بى اطالع 
نیستم اما باید نقاط مثبت و منفى را در کنار هم دید و نباید 

همه را با یک چوب راند.
حضرت آیت ا...  خامنه اى هزینه هاى فراوان و طرح هاى 
پیچیده امریکا را براى ایجاد اختالف سیاسى، مذهبى، 
قومى و زبانى در ایران، بى فایده و شکست خورده دانستند 
و افزودند: به اذن الهى ملت ایران و نظام اسالمى در همه 

عرصه ها امریکا را مأیوس خواهند کرد.
رهبر انقالب اسالمى با مقایسه ریگان از رؤساى جمهور 
ســابق آمریکا با رئیس جمهور فعلى این کشور گفتند: 
ریگان از این فرد فعلى هم هنرپیشه تر بود و هم قوى تر 
و البته عاقل تر، و عمًال هم علیه مردم ایران اقدام کرد و 
هواپیماى مسافربرى ما را زد، اما اکنون در درگاه عذاب 
الهى مؤاخذه مى شــود و جمهورى اســالمى با اقتدار 

افزون تر به رشد و پیشرفت ادامه مى دهد.
حضرت آیت ا...  خامنه اى تأکید کردند: این مسیر در دوره 
رئیس جمهور فعلى آمریکا هم ادامه خواهد داشت و داغ 
از میدان خارج شدن یا ضعیف شدن جمهورى اسالمى بر 

دل اینها هم باقى خواهد ماند.
ایشــان افزودند: البته بعضــى مقامــات آمریکایى با
نرمش هاى ظاهرى و پوشــاندن دســت چدنى خود با 
دستکش مخملى، توانستند در برهه اى سر بعضى از ما 
را گرم کنند اما زود رسوا شدند و امروز حقیقت نیات پلید 
امریکا در قبال اسالم و جمهورى اسالمى کامًال آشکار 

شده است.
رهبر انقالب در بخش پایانى سخنانشان، اقتصاد درون 
زا و مقاومتى را عالج ابزار اصلى دشــمن یعنى تحریم 
برشمردند و افزودند: مسئوالن اقتصاد مقاومتى را جدى 
بگیرند و به زبان آوردن آن اکتفا نکنند و متوجه باشند که 
اقتصاد مقاومتى با واردات بى رویه و ضعف تولید داخلى 

نمى سازد.
ایشــان با تأکید بر خرید اقالم مورد نیاز دســتگاه ها از 
تولیدات داخلى، مردم را بــه اقبال جدى به محصوالت 
داخلى توصیه کردند و افزودند: اینها باطل السحر دشمن 
است، البته نیاز به زمان دارد و ممکن است در شش ماه یا 

یک سال جواب ندهد، اما تنها عالج واقعى است.
حضرت آیت ا...  خامنه اى هوشیارى در مقابل رو ش هاى 
مختلف دشمن از جمله نفوذ در دستگاه هاى تصمیم ساز 
و تصمیم گیــر راکامًال ضرورى خواندنــد و گفتند: باید 
نقشه دشمن را درك کرد و چاپلوسى، ابراز محبت ها و
ارادت ها و دعوت او براى دست دادن و گفتگو را جدى 

نگرفت.
سخن پایانى رهبر انقالب این جمله بود: اگر این موارد 
را رعایت کنیم جمهورى اســالمى به حرکت رو به جلو 
ادامه مى دهد و مشکالتى نظیر تورم، رکود و مشکالت 
معیشتى و اقتصادى مردم که بنده از آنها مطلع هستم با 
همت و تالش مسئوالن قابل رفع است و خداوند گره ها 

را باز خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى سراسر کشور:

نمى شود انسان یک  دهه همه کاره کشور باشد 
و دهه بعد مخالف خوان شود
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مهناز افشار در مراسم اکران مردمى فیلم «خانه کاغذى» به تندى از رفتار مدیران 
صداوســیما به دلیل عدم پخش تصاویر هنرمندان از جمله ناصر ملک مطیعى و 
حسین پاکدل انتقاد کرد و از تلویزیون به عنوان «رسانه ِمیلى» نام برد که به مردم 
و مخاطبان توهین مى کند. او همچنین گفت که جاى گلشیفته فراهانى در ایران 

بسیار خالى است.
این بازیگر گفت: «افســوس مى خورم که تصاویر هنرمندان در رسانه میلى ممنوع 
مى شود و این توهین بزرگى به مخاطب و مردم است و رسانه اى که نام خود را ملى 
گذاشته اصًال اجازه ندارد که پخش تصاویر هنرمندان را ممنوع کند. مدیران تلویزیون 

باید بدانند که آقایان ناصر ملک مطیعى و حسین پاکدل آدم هاى کمى نیستند!»
افشار در پایان با اشــاره به حضور بهزاد فراهانى و فهیمه رحیمى نیا اعالم کرد که 
جاى گلشــیفته فراهانى بسیار خالى است و ما از تماشــاى موفقیت هاى آن لذت 

مى بریم.
پس از صحبت هاى مهناز افشار، تینا پاکروان تهیه کننده و بازیگر «خانه کاغذى» 
هم به انتقاد از عدم پخش تصویر حسین پاکدل در سازمان صداوسیما پرداخت و 

اعالم کرد که هنر توقیف شدنى نیست و باید به این ممنوعیت ها پایان دهیم.

احسان کرمى: 
هرگز به رادیو برنمى گردم

شما با رادیو وارد رسانه ملى شدید، ولى اکنون 
در این مدیوم حضور ندارید. به نظر شــما رادیو 
در سال هاى اخیر توانسته هنرمندان را با کار در 

آن ترغیب کند؟
وقتى آقاى محمد صوفى از رادیو رفتند، من تصور مى کردم با آمدن خانم 
آبروانى به عنوان معاونت جدید اتفاقات خوبى براى رادیو بیافتد. چرا که 
با وى در رادیو تهران کار کرده بودم و تجربه هاى خوبى داشــتم. ولى 
متأسفانه زمانى که  خانم آبروانى معاونت صدا شدند، رادیو آنچنان ترمز 
کرد که همه بچه هاى رادیو با سر توى دیوار رفتند! متأسفانه رادیو دیگر 

کیفیت شش سال پیش خود را ندارد.
فکر مى کنید دلیل این موضوع چه چیزى است؟
دلیلش پیمانکارى شدن مدیریت هاست. متأسفانه شاهد این هستیم 
که برنامه هاى باسابقه اى مانند «جمعه ایرانى» که شناسنامه رادیو 

محسوب مى شوند، به دالیلى که هرگز من نمى فهمم مدتى تعطیل 
و هنرمندانش پراکنده مى شوند. این نشان مى دهد رادیو خیلى راحت در 

این سال ها استعدادهایش را از دست داده است. 
شما به رادیو برمى گردید؟

هرگز برنمى گردم. زمانى که مى خواســتم به تلویزیــون بیایم و روى 
بازیگرى تمرکز کنم، به رادیو تهران رفتم و به آقاى ســعید معدن کن 
مدیر شبکه رادیویى تهران گفتم حاضرم بخاطر رادیو، بازیگرى در تئاتر 
و تلویزیون را کنار بگذارم. وى از این پیشنهاد من استقبال کرد و از من در 
مورد ساخت برنامه اى با همکارى خانم بنفشه رافعى پرسید. من نیز در 
جواب گفتم خانم رافعى و من مى توانیم یک برنامه عصرگاهى بسازیم که 
بعد از سه ماه همه آن را گوش کنند.  معدن کن نیز در این مورد قول مساعد 
داد و به من گفت تا زمان ساخت برنامه هفته اى یک بار اجراى «تهران در 
شب» را بر عهده بگیرم. من نیز سه ماه این برنامه را اجرا مى کردم. ولى در 
حقیقت در آن برنامه محدود به پاسخ به پیامک مخاطبان و یا خواندن چند 
متن ادبى یا شعر شده بودم. این یعنى اینکه من را نمى خواستند. بنابراین 

از رادیو خداحافظى کردم. 
شما غیر از رادیو در تلویزیون نیز به عنوان یک 
مجرى فعالیت داشته اید و توانستید نگاه مخاطبان 
را به خود جذب کنید. نظرتان در مورد مسیرى که 
تلویزیون براى پرورش مجرى در پیش گرفته 
چیست؟ شما با تهیه کننده بودن مجرى ها موافق 

هستید؟
به نظر من بهترین برنامه هاى تلویزیونى مانند «مردم ایران سالم» و یا 
«ماه عسل» آنهایى بوده اند که مجرى در آنها تهیه کننده نیز بوده است. 
من فکر مى کنم تلویزیون اجرا را سرسرى گرفته است و این حرفه را جدى 
نمى گیرد. این عدم کارآمدى در مدیریت مجرى ها نیز کامًال به چشم 
مى خورد و خیلى هم به تلویزیون لطمه زده است. در حقیقت سیاستى در 
زمان آقاى الریجانى بنا گذاشته شد که طبق آن از ستاره شدن مجرى ها 

جلوگیرى مى شود.
نحوه تعامل تلویزیون با مجرى ها در حال حاضر 

چگونه است؟
متأسفانه تلویزیون به شــکل امر و نهى با این موضوع برخورد مى کند. 
مثًال بــه مجرى ها مى گوید به برخــى اجراها نرونــد ولى نمى گویند 

در قبال چه چیزى نباید این کار را بکننــد. من به لحاظ مالى 
احتیاجى به تلویزیون و شغلى مثل بازیگرى ندارم 

ولى کسانى که درآمدشان از اجراست، 
وقتى مى بینند تلویزیون براى 

یک برنامه 200 هزار 

تومان تا یک میلیون 
تومان مى دهــد در حالى که 
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داشته باشند، چرا نباید این کار را انجام دهند؟ اینها موضوعاتى 
است که باید مدیریت شود. 

شما صداسازى یکى از کاراکترهاى محبوب «کاله 
قرمزى» به نام «عزیزم ببخشید» را بر عهده دارید 
و در حقیقت براى او شخصیت سازى کرده اید. 

چگونه به این کاراکتر رسیدید؟
من فعالیتم را در مورد «عزیزم ببخشــید» صداسازى نمى دانم چراکه 
به اعتقاد من همه اینها زیر مجموعه بازیگرى هستند. آقاى طهماسب 
معتقدند صداى کاراکترهاى «کاله قرمزى» باید نزدیک ترین صدا به 

صداى گویندگانشان باشد.
در چند مــاه اخیــر برخى نمایش هــا بخاطر 
بازیگرانشان با قیمت هاى نامتعارف بلیت هاى 
خود را به فروش مى رسانند. آیا شما با این موضوع 

موافقید؟
من فکر مى کنم هر کارى که سبب شود مردم به تئاتر بیایند خوب است، 
هر چند که باعث شود بلیتش گران شود. حق تئاتر است که درآمد زیادى 
داشته باشد و البته حق اهالى تئاتر است که مخاطب خود را چه با 200 هزار 

تومان و یا 500 هزار تومان تعریف کند.
پس شما موافق هستید که مخاطبان براى دیدن 

ستاره ها پول بیشترى بپردازند؟
بله من کامًال موافقم، به نظر من هیچ اشکالى ندارد شما به تئاتر بروید تا 
سوپر استارهاى این کشور را ببینید. تئاتر یا دولتى است یا خصوصى. اگر 
دولت خیلى دلش مى خواهد که مردم با یک رقم خیلى معقول به تئاتر 
بروند، مثل همه جاى دنیا یک یارانه بزرگ به تئاتر بدهد. موضوع این است 
که یک ستاره در قبال یک ماه تئاتر کار کردن چه درآمدى را باید از دست 

بدهد؟ در ضمن درخشش هر ستاره دوره اى دارد و همیشگى نیست.
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در قبال چه چیزى نباید این کار را بکننــد. من به لحاظ مالى 
احتیاجى به تلویزیون و شغلى مثل بازیگرى ندارم

ولى کسانى که درآمدشان از اجراست، 
وقتى مى بینند تلویزیون براى
یک برنامه 200 هزار 

تومان تا یک میلیون 
تومان مى دهــد در حالى که 
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داشته باشند، چرا نباید این کار را انجام دهند؟ اینها موضوعاتى 
است که بایدمدیریت شود.

شما صداسازى یکى از کاراکترهاى محبوب «کاله 
قرمزى» به نام «عزیزم ببخشید» را بر عهده دارید 
و در حقیقت براى او شخصیت سازى کرده اید. 

چگونه به این کاراکتر رسیدید؟
در مورد «عزیزم ببخشــید» صداسازى نمى دانم چراکه  من فعالیتم را
به اعتقاد من همه اینها زیر مجموعه بازیگرى هستند. آقاى طهماسب 
معتقدند صداى کاراکترهاى «کاله قرمزى» باید نزدیک ترین صدا به 

صداى گویندگانشان باشد.
در چند مــاه اخیــر برخى نمایش هــا بخاطر 
ت هاى بازیگرانشان با قیمت هاى نامتعارف بلیت هاى

شما با این موضوع خود را به فروش مى رسانند. آیا شما با این
موافقید؟

ى که سبب شود مردم به تئاتر بیایند خوب است، من فکر مى کنم هر کارى که سبب
عث شود بلیتش گران شود. حق تئاتر است که درآمد زیادى هر چند که باعث شودب

200 هزار  0اشته باشد و البته حق اهالى تئاتر است که مخاطب خود را چه با داشته باش
0تومان و یا 500 هزارتومان تعریفکند.

پس شما موافق هستید که مخاطبان براى دیدن 
ستاره ها پول بیشترى بپردازند؟

بله من کامًال موافقم، به نظر من هیچ اشکالى ندارد شما به تئاتر بروید تا 
سوپر استارهاى این کشور را ببینید. تئاتر یا دولتى است یا خصوصى. اگر 
دولتخیلى دلش مى خواهد که مردم با یکرقمخیلى معقول به تئاتر

بروند، مثل همه جاى دنیا یک یارانه بزرگ به تئاتر بدهد. موضوع این است 
که یک ستاره در قبال یک ماه تئاتر کار کردن چه درآمدى را باید از دست 

بدهد؟ در ضمن درخشش هر ستاره دوره اى دارد و همیشگى نیست.
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تنها یک ماه تا برگزارى بزرگ ترین رویداد سینمایى کشور یعنى 
سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر باقى مانده است و هر روز که 
مى گذرد تب و تاب جشــنواره بیش از پیش مى شــود. جشنواره 
فیلم فجر همیشــه از سوى تماشــاگران و عالقه مندان به سینما 
جذابیت هاى خاص خود را داشته و به نوعى بزرگ ترین گردهمایى 
سینمایى کشور محسوب مى شــود. بازیگران متعددى امسال با 
آثارى گوناگون در جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت که از 

على مصفا امسال با چهار فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى بهمن 
فرمان آرا، «درساژ» ساخته پویا بادکوبه، «سال دوم دانشکده من» 
ساخته رسول صدرعاملى و «واسطه» به کارگردانى آرش الهوتى 

در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.
وى تاکنون براى بازى در فیلم هاى «تابســتان داغ»، «پارتى» 
و «پرى» کاندیداى ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره 
فیلم فجر شده و تنها یکبار براى فیلم «پرى» به این جایزه دست 
یافته است و امسال با این سه فیلم مى خواهد بار دیگر شانس خود 

را امتحان کند. 
همچنین مصفا امسال در فیلم «خوك» ساخته مانى حقیقى نیز به 
ایفاى نقش پرداخت اما با انصراف این فیلم از جشنواره توانست چهار 

فیلم در رقابت داشته باشد.

جمله این بازیگران مى توان به على مصفا اشاره کرد.
مصفا در سال 1345 در تهران متولد شد. وى فرزند مظاهر مصفا و 
امیربانو کریمى است. همچنین وى همسر لیال حاتمى و نوه برادر 
حسینعلى خان نکیسا موسیقیدان اســت. او فارغ التحصیل رشته 

عمران از دانشکده فنى دانشگاه تهران در سال 1374 است.
وى دو فیلم بلندش را با نام هاى «سیماى زنى در دوردست» و «پله 
آخر» با حضور لیال حاتمى کارگردانى کرده است و تاکنون در 29 

فیلم به ایفاى نقش پرداخته است.

    على مصفا با 4 فیلم در کمین سیمرغ نشست

انتقاد تند مهناز افشار
 از سیاست هاى صدا و سیما 

مهناز افشار در مراسم
صداوســیما به دلیل
حسین پاکدل انتقاد
و مخاطبان توهینم

بسیار خالى است.
اینبازیگر گفت: «اف
مى شود و این توهین
گذاشته اصًال اجازه ند
باید بدانند که آقایانن
افشار در پایان با اشـ
جاى گلشــیفته فرا

مى بریم.
پس از صحبت هاى
هم به انتقاد از عدم
اعالم کرد که هنر تو

انتقاد تند
 از سیاس

همایون شجریان
 میزبان اصغر فرهادى شد

اصغر فرهادى که به تازگى فیلمبردارى اثر جدیدش در اسپانیا به اتمام 
رسیده است، مهمان همایون شجریان شد.

شجریان در آخرین شــب از اجراى کنسرت «ایران من» 
میزبان اصغر فرهادى و همسرش پریسا بخت آور بود. 
فرهادى پس از چند ماه حضور در اســپانیا و فیلمبردارى 
تازه ترین اثر خود «همه مى دانند» که «خاویر باردم»، «پنه لوپه کروز» و 
«ریکاردو دارین» بازیگران اصلى آن هستند، به ایران بازگشته است و این 

اولین حضور او در مجامع عمومى است.
فیلم جدید فرهادى  طبق گفته خود او  یک تریلر روانشناسانه است و به زبان 
اسپانیایى ساخته شده که ستارگان بزرگى مثل زوج کالس اول بازیگرى یعنى 
پنه لوپه کروز و خاویر باردم و همچنین بازیگر درجه یک آرژانتینى ریکاردو 

دارین در آن نقش آفرینى مى کنند.

«لژیونر» این بار از شبکه نسیم
پخش دوباره سریال 

مســعود آب پرور، کارگردان که مدتى قبل 
ســریال لژیونر او از شبکه 5 ســیما به روى 
آنتن رفــت، درباره تازه تریــن فعالیت هاى 
خود گفت: فعًال کار خاصى ندارم و همچنان 
منتظر هستم.وى درباره بازخوردهایى که از 
پخش سریالش گرفته است بیان کرد: پخش 
ســریال «لژیونر» بازخورد خیلى پیچیده اى 
نداشت چرا که از شبکه 5 سیما پخش شد و 
درست در زمانى بود که شبکه 5 در حال تغییر 
و تحوالت بود. در واقع با سریال ما این شبکه 
دور جدید سریال سازى را آغاز کرد و به همین 
دلیل آنطور که فکــر مى کردیم بازخوردى 
دریافت نکردیم؛ اما به تازگى شنیدم که قرار 
است سریال از شــبکه نسیم پخش شود که 

فکر مى کنم حداقل کمى بهتر دیده شــود.
کارگردان «هوش سیاه»  در خصوص پروژه 
«کایدون» نیز اظهار داشت: «کایدون» یک 
سریال جاسوســى و امنیتى است و بیش از 
یکسال است که آماده شده و در بنیاد روایت 
کار نگارش آن انجام شده است. این بنیاد در 
ســاخت این مجموعه نیز مشارکت دارد، اما 
نیازمند شریک دیگرى هســتیم تا بتوانیم 
شرایط را براى ساخت و تولید آن مهیا کنیم. 
فعًال همچنان منتظر یافتن سرمایه گذار براى 

این پروژه هستیم.
ســریال «لژیونر» را پیمان عباسى نوشت و 
محمدرضا شریفى نیا، حســن پورشیرازى، 

زهیر یارى، هلیا امامى، ساغر عزیزى، اتابک 
نادرى، پیام احمدى نیــا، آذین رئوف، حامد 
آهنگــى و... بازیگران اصلى این ســریال 
هستند.در خالصه داستان سریال «لژیونر» 
آمده: «بهمن و توفیق دو دوســت قدیمى 
هســتند که از برادر به هم نزدیک تر به نظر 
مى رسند، آنها ناف دختر و پسرشان را به نام 
هم بریده اند. اما بچه هاى آنها که امروز به سن 
ازدواج رسیده اند، راضى به این امر نیستند، این 
باعث مى شود تمام این دوستى 30 ساله کم 
کم تحت الشعاع قرار بگیرد و...» این سریال 

تیرماه به روى آنتن شبکه تهران رفت.

ناصر کریمان، مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 سیما، در خصوص 
زمان پخش ســرى جدید برنامه «هفت» گفت: سرى جدید 
برنامه «هفت» به تهیه کنندگى ســعید پروینى از هفته سوم 
دى ماه روى آنتن شبکه 3 مى رود. وى در خصوص انتخاب 
مجرى برنامه عنوان کرد: در حال حاضر نامى از مجرى گفته 
نمى شود اما همزمان با پخش، مجرى برنامه مشخص خواهد 
شد.گفتنى است؛ سرى اول برنامه سینمایى «هفت» با اجراى 
فریدون جیرانى روى آنتن شــبکه 3 رفت و بعد از آن محمود 
گبرلو و بهروز افخمى اجراى برنامه را به عهده گرفتند.همچنین 
قرار بود اواخر فروردین 96 سرى جدید برنامه «هفت» پخش 
شود اما این اتفاق رخ نداد. حاال با اعالم خبر پخش سرى جدید 
برنامه قبل از جشنواره سى و ششم فیلم فجر باید منتظر ماند 

و دید، سرى جدید برنامه «هفت» چه تغییراتى خواهد داشت.
شایان ذکر است؛ این روزها برنامه «سینما دو» با اجراى حامد 
عنقا از شبکه 2 و «شب هاى شفاهى» محمود گبرلو از شبکه 

«شما» در نبود برنامه «هفت» به مسائل سینما مى پردازند.

«هفت» دوباره مى آید 
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هر چند آمار و ارقام دیدارهــاى دو تیم خیلى به نفع 
نماینده اصفهان نیســت، اما  امیر قلعه نویى باید در 
این دیدار  فیروز کریمى که گسترش را حاال به یک 
تیم خطرناك تبدیل کرده،  ببرد و بخشى از انتقاداتى 
که متوجه اوســت را پاسخ دهد.گســترش فوالد و 
ذوب آهن تاکنون 9 بار در تاریخ لیگ برتر به مصاف 
هم رفته اند که در این بین، سه برد نصیب گسترش 
فوالد و تنها یک پیروزى نصیب ذوب آهن شــده، 
ضمن اینکه پنج بازى نیز با نتیجه تساوى بدون گل 

به پایان رسیده است.
   ذوب آهن اصفهان از ســاعت 14 و 30 دقیقه روز 
جمعه در ورزشــگاه بنیان دیزل به مصاف گسترش 

فوالد تبریز مى رود.
شاگردان ژنرال هفته گذشته پس از آنکه به شکلى 
ناامیدکننده  به تساوى بدون گل برابر تیم قعرنشین 
سیاه جامگان راضى شدند، بهترین فرصت ممکن را 
براى افزودن به اندوخته امتیازى خود از دست دادند. 
به این ترتیب، ذوب آهن که نیم فصل نخست لیگ 
برتر را در رتبه نهم به پایان رساند نه تنها نتوانست در 
نخستین هفته از دور برگشت به نیمه باالیى جدول 
بازگردد کــه با توجه به برد رقبایى چون اســتقالل 
تهران و گســترش فوالد عقب ماندگى امتیازى اش 
نسبت به تیم هاى میانه جدولى بیشــتر هم شد. با 
این اوصاف، شــاگردان امیر قلعه نویــى براى آنکه 
امیدهایشان را براى کسب سهمیه آسیایى همچنان 
زنده نگه دارند محکوم به آن هستند تا در دیدار بیرون 
از خانه برابر گسترش فوالد امتیاز بگیرند به خصوص 
که حریف آنها فعًال رقیب مستقیمشــان براى قرار 
گرفتن در میانه هاى جدول است. در واقع، مى توان 
این مسابقه را یک دیدار شــش امتیازى به حساب 
آورد زیرا همچنانکه پیروزى در آن به مثابه هم امتیاز 

شدن ذوب آهن 
بــا گســترش فوالد 
است باخت در این بازى شکاف 
امتیازى تیم اصفهانــى را با رقیــب تبریزى برابر 

خواهد کرد.
 امابرخالف ذوب آهن که در هفته شانزدهم مقابل 
قعرنشین لیگ متوقف شد گسترش فوالد دست به 
کار بزرگى زد و پارس جنوبى را در ورزشگاه تختى 
جم شکست داد تا صدرنشین سابق لیگ برتر را در 
خانه این تیم مغلوب کرده باشد و فیروز کریمى نشان 
دهد که گسترش را از یک تیم معمولى و بى آزار به 

یک تیم خطرناك تبدیل کرده است.
ذوب آهن در بازى رفت با ســه گل گسترش فوالد 
را در ورزشگاه فوالدشهر شکســت داد تا با آن برد 
قاطع، اولین پیروزى خود در لیگ هفدهم را جشن 

گرفته باشد.
آخرین تقابل گســترش فوالد و ذوب آهن در تبریز 
با تســاوى بدون گل پایان یافت. آن مســابقه نهم 
بهمن مــاه 95 از هفته نوزدهم لیگ شــانزدهم در 
ورزشــگاه بنیان دیــزل برگزار شــد. در آن مقطع 
گسترش فوالد به مانند امروز یک تیم میانه جدولى 
بود اما ذوب آهن با قرار داشتن در رده سوم هنوز حتى 

سوداى قهرمانى در سر داشت.
گســترش فوالد که تازه پنجمین ســال حضورش 
در ســطح اول فوتبال ایران را پشت سر مى گذارد، 
امسال هم به مانند چهار فصل دیگرى که در لیگ 
برتر حضور داشته با جاى گرفتن در میانه هاى جدول 

به وضعیت مطمئنى 
رســیده اســت. در مقابل، 

ذوب آهن که در فصــل جارى افت 
کامًال فاحشى را تجربه مى کند با بیرون افتادن 

از دایره باالنشینان به ناچار رســیدن به میانه هاى 
جدول را به عنوان هدف حداقلى خود در کوتاه مدت 

تعریف کرده است.
 اما ژنرال امیدوار اســت با خریدهایــى که تا حاال 
انجام داده و البته خریدهایى کــه در راه دارد بتواند 
در نیم فصل دوم و ادامه رقابت ها اعاده حیثیت کند. 
ذوب آهن اصفهان تاکنــون بختیار رحمانى و میالد 
فخرالدینى را جذب کرده اســت اما سرمربى ذوب 
آهن همچنان خواهان جذب حداقل یکى دو بازیکن 
دیگر است تا تیم را تقویت کند. در فهرست مد نظر 
امیر قلعه نویى بازیکنانى نظیر میثم تیمورى از پارس 
جنوبى، سجاد شهباززاده از استقالل و عیسى آل کثیر 
از نفت تهران حضور دارند. اما همه این بازیکنان با 

باشگاه هایشان قرارداد دارند.
در این بین با اینکه گفته شده بود سجاد شهباززاده در 
استقالل ماندنى شده اما این بازیکن خواهان جدایى 
از آبى پوشان است زیرا نه تنها در ترکیب اصلى تیم 
قرار نمى گیرد بلکه حتى گاهى به سختى نامش در 
فهرست 18 نفره تیم هم آورده مى شود! باشگاه ذوب 
آهن خواهان جذب آل کثیر هم هست اما مشخص 
نیست براى جذب این بازیکن باشگاه باید با چه فرد 

یا افرادى در باشــگاه نفت تهران مذاکره 
کند.امیر قلعه نویــى همچنین خواهان 
یک بازیکن به نام آریا کیا از تیم دســته 
اولى برق شیراز است که در پست وینگر 

بازى مى کند.
در روزهاى گذشته تیم تراکتورسازى با 
جدایى محمــد ابراهیمى و حضور او در 

ذوب آهن مخالفت کرده بود. 
یک نکته دیگــر را هــم در پایان این 
گزارش فراموش نکنیم. ذوب آهنى ها  
تا بدین جاى رقابت ها در کنار اشتباهات 
فنى تا حدودى هم از اشتباهات داورى 

آسیب جدى دیده اند. 
ژنرال امیدوار است اشــتباهات داورى 
علیه تیم او به حداقل برســد تا با یارانى 
که در نیم فصل جذب این تیم شــده اند 
بتواند به وضعیت فعلى سبزها سر و سامان 
دهد و شدت انتقادات علیه خود را کاهش 

دهد.

ذوب آهن- گسترش فوالد جمعه در تبریز
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شدن ذوب آهن 
بــا گســترش فوالد 
است باخت در این بازى شکاف 
امتیازى تیم اصفهانــى را با رقیــب تبریزى برابر 

خواهد کرد.
 امابرخالف ذوب آهن که در هفته شانزدهم مقابل 
قعرنشین لیگ متوقف شد گسترش فوالد دست به 
کار بزرگى زد و پارس جنوبى را در ورزشگاه تختى 
جم شکست داد تا صدرنشین سابق لیگ برتر را در 
باشد و فیروز کریمى نشان  خانه این تیم مغلوب کرده
آزار به  معمولى و بى دهد که گسترش را از یک تیم
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ش فوالد جمعه در تبریز
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فیروز 
خطرناکه 

بزرگـوار!

لژیونر هندبال کشــورمان با گالیه از شرایط تیم 
دیناموبخارست رومانى در لیگ اروپا گفت: تیم ام را 

در فصل بعد تغییر خواهم داد. 
  ا... کرم اســتکى بازیکن جوان هندبال کشورمان 
به عنوان اولین لژیونر این رشته راهى اروپا شده و 
هندبال این قاره این روزها با دیدن عملکرد مثبت 
وى روى خوش به دیگر هندبالیســت هاى ایرانى 
نشان داده طوریکه شــاهد حضورشان در ترکیب 
تیم ها هستیم.  ا... کرم چندســالى است که با تیم 
دیناموبخارست رومانى قرارداد همکارى دارد. در دو 
سال گذشته وى همراه برادرش سجاد و همچنین 
علیرضا موسوى سه هندبالیســت مطرح این تیم 
اروپایى بودند. در حالیکه در فصل گذشــته این دو 
برادر اصفهانى درخشــش بیشــترى در تیم خود 
داشتند در بیشتر بازى هاى فصل  2018 - 2017 
کمتر نام آنها در بازى دیده شــده و زمان کمترى 
در میدان بودند.  لژیونر ایرانى شاغل در رومانى در 
گفتگو یى و در پاسخ به این سئوال که «آیا از شرایط 
تیم باشگاهى اش راضى است یا خیر؟»، گفت: تیم 
ما در لیگ رومانى شرایط بســیار خوبى دارد اما در 
باشگاه هاى اروپا نه. مربى ما مى داند که من و برادرم 
سال آینده دیگر در این تیم نخواهیم ماند به خاطر 

همین زیاد از ما در مسابقات امسال بازى نگرفت. 
وى تصریح کرد: سال گذشــته سجاد توانست در 
همین تعداد بازى در لیگ اروپا بهترین گلزن شود 
اما امسال مربى تیم زیاد به ما بازى نداد و بیشتر با 
بازیکنان جدیدى که قصد دارند سال آینده نیز با این 

تیم باشند کار کرد.
استکى خاطرنشــان کرد: همین بازى ندادن من و 
برادرم و موسوى باعث شد تا شرایط تیم دینامو در 
لیگ اروپا خوب پیش نرود. به هر حال من سال آینده 
با این دینامو بخارست رومانى نخواهم بود شاید به 
تیم دیگرى در رومانى بروم یا اینکه به پیشنهاداتى 

که از باشگاه هاى فرانسه و آلمان  دارم، فکر کنم. 

استپانیان در پاسخ به این پرسش که امسال کدام تیم 
شانس زیادى براى قهرمانى در لیگ برتر دارد، اظهار 
داشت: به نظر من پرسپولیس  در حال حاضرحرف اول 

را در فوتبال ایران مى زند.
لئون اســتپانیان در مورد شرایط ســپاهان در لیگ 
امسال و اینکه شاگردان کرانچار نتایج چندان خوبى 
نگرفته اند، گفت: درباره نتایج سپاهان باید مجموعه 
این تیم نظر بدهند، ولى من معتقدم که ســپاهان 
تیم خوبى دارد و بازیکنان باکیفیتى در این تیم بازى 
مى کنند. راستش را بخواهید من نمى دانم چرا سپاهان 
تا االن نتایج خوبى نگرفته است، ولى فکر مى کنم در 

آینده این شرایط قابل تغییر باشد.
هافبک پیشین تیم فوتبال سپاهان   ادامه داد: سپاهان 
چند بازیکن جدید را خدمت گرفته است. امیدوارم آنها 
با تقویت خود بتوانند در ادامه نتایج خوبى بگیرند و در 

جدول رده بندى به رده هاى باالتر بیایند.
وى در پاســخ به این پرسش که امســال کدام تیم 
شانس زیادى براى قهرمانى در لیگ برتر دارد، اظهار 
داشت: به نظر من پرسپولیس حرف اول را در فوتبال 
ایران مى زند. آنها سه سال است که در کنار هم بازى 
مى کنند. اعتقاد من این است که پرسپولیس قهرمان 
خواهد شد. البته استقالل هم در این هفته ها نتایج 
خوبى گرفته است. آنها مربى بزرگى دارند و احتماًال 

خیلى زود به رده هاى باالتر خواهند رسید.

نصف جهان علیرضا بیرانوند توانست رکورد مدت زمان گل نخوردن 
در لیگ برتر را بشــکند اما اشــتباهات او در لیگ هفدهم امتیازات 
زیادى از سرخپوشان گرفته است. درست است که علیرضا بیرانوند 
رکورد گل نخوردن در لیگ برتر را شکست و به عدد قابل توجهى در 
این آیتم رسید اما مرورى بر گل هاى خورده اش در این فصل نشان 
مى دهد شاید اگر او ثبات بیشترى داشــت حتى این تعداد گل را نیز 
دریافت نمى کرد. هر چند بیرانوند ظرفیت فنى باالیى دارد اما هر بار 
که پرســپولیس گل مى خورد و او در این گل مقصر اصلى است این 

فرضیه دوباره مطرح مى شود که اگر خط دفاع پرسپولیس مثل غالب 
اوقات مستحکم نباشد به بیرانوند امیدى نیست. البته بیرانوند مقابل 
سپیدرود تا حدودى این فرضیه را به ســمت رد شدن پیش برد اما 
دوباره در اهواز کارى کرد تا یادمان بیفتد حتى در این فصل درخشان 
هم کم اشتباه نکرده است. پرسپولیس تا اینجاى فصل فقط 7 گل 
در لیگ خورده که 6 تا از آنها را بیرانوند دریافت کرده است اما در 4 
تاى آنها خودش مقصر اصلى بوده. در واقع غیر از گل هاى دیدار با 

مشکى پوشان و تراکتورسازى که اولى بر اثر مجموعه اى 

از اشتباهات رقم خورد و دومى با گاف شجاع ثبت شد در بقیه گل ها 
بیرانوند نقش اصلى را ایفا کرده است. 

گل ایستگاهى از آقاخان مقابل پیکان که نخستین باخت را رقم 
زد، دو گل بازى با سپاهان که در اصفهان برد را از پرسپولیس 

گرفت و این آخرى مقابل فوالد که توپ از دستان 
بیرانوند جدا شــد و بازهم دو امتیــاز در لحظات 

پایانى از دســت رفت، حتما براى او نمره منفى در 
بر خواهد داشت.

گول
 رکوردش را 

نخورید!

 شجاع ثبت شد در بقیه گل ها 

 که نخستین باخت را رقم 
از پرسپولیس هان برد را

پ از دستان 
 در لحظظات 

نمره منففى در 

استپانیان:

شرایط سپاهان
 قابل تغییـــر است

 استکى  تیم عوض مى کند

ذوب آهنى شد؟نشد؟ سپاهانى چطور؟

بلواى اکبر ایمانى
 خشایار بیدمشکى 

بحث خروج و فســخ قرارداد اکبر ایمانى با تیم فوتبال 
پدیده و احتمال حضور او در ذوب آهن و یا سپاهان دیروز 

حسابى داغ بود.
اکبر ایمانى که این فصل با درخشش در ترکیب پدیده به 
تیم ملى هم رسیده است، به دلیل اینکه باشگاه نتوانست 
از نظر مالى نیازهاى او را برآورده کنــد، از این تیم جدا 

مى شود.
 بنا بر اعالم رسانه ها و تائید  این بازیکن،در قرارداد ایمانى 
بندى وجود داشت که اگر باشــگاه تا نیم فصل زیر 45 
درصد از پولش را بدهد مى تواند یک طرفه قرارداد خود را 
فسخ کند و او از همین بند استفاده کرد و از جمع شاگردان 

رضا مهاجرى جدا شد.
 دقایقى بعد  پس از مخابره خبر دیروز فسخ قرارداد هافبک 
ملى پوش تیم پدیده مشهد با این تیم سایت ورزش سه 
خبرى را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که وى به 

جمع شاگردان قلعه نویى پیوسته است:
 این سایت در این باره نوشــت:اکبر ایمانى که یکى از 
بازیکنان مورد اعتماد کــى روش در اردوهاى اخیر تیم 
ملى محسوب مى شود هفته گذشته و به دلیل پرداختى 
زیر 45 درصد، با فســخ قرارداد خود از جمع مشهدى ها 
جدا شد تا در ادامه لیگ با پیراهن تیم دیگرى در میدان 

حضور پیدا کند.ایمانى پس از این جدایى با مسئوالن تیم 
تیم رذوب آهن توافق کرد تا به عضویت این تیم دربیاید 
و یک فصل و نیم آینده را در خدمت سبزپوشان اصفهانى

 باشد.
اما این خبر با تکذیب هر دو طرف همراه بود. 

 اکبر ایمانى در گفتگویى دیگر به این خبر واکنش نشان 
داد و گفت: نمى دانم خبر پیوستن من به ذوب آهن از کجا 
مطرح شد ولى من قرار نیســت به این تیم بروم و هیچ 

صحبتى با مسئوالن این باشگاه انجام نداده ام.
او در مورد تیم جدیدش هم مى گوید: چند پیشنهاد خوب 
دارم و بعد از بررســى نهایى مقصد بعدى ام را مشخص
 مى کنم. امسال ســال جام جهانى است و من تالش

 مى کنم بهترین تصمیم را براى آینده ام بگیرم.
باشــگاه ذوب آهن هم  دیروز در بیانیه اى خبر پیوستن 
هافبک پدیده به این تیم را تکذیب کرد و در سایت رسمى 

خود نوشت:
پیش از ظهر دیروز در رسانه هاى گروهى، خبرى مبنى 
بر پیوستن اکبر ایمانى بازیکن تیم پدیده مشهد به تیم 
ذوب آهن را منتشر کرده اند که این باشگاه ضمن تکذیب 
این خبر اعالم مى کند هنوز هیچ توافقى با وى صورت 

نگرفته است.
بر اساس اعالم باشگاه ذوب آهن، خبرهاى رسمى نقل 
و انتقاالت باشگاه از طریق سایت و کانال رسمى باشگاه 

اعالم خواهد شد.
البته متن سایت باشگاه ذوب آهن با این مضمون که هنوز 
هیچ توافقى  با وى صورت نگرفته است نشان مى دهد که 
احتمال توافق خیلى دور از دسترس نیست و مى توان این 

تکذیب را احتماال موقت تلقى کرد.
 اما دیروز و تا لحظه انتشــار این گــزارش  کریمویى 
مدیرعامل باشگاه پدیده خراسان  هم نسبت به جدایى 
ایمانى واکنش تندى نشان داد و اظهارات زیر را مطرح 

کرد:  
■ ادعــاى ایمانى مبنى بــر عدم دریافــت 45درصد 
قراردادش کذب محض است و هر باشگاهى ایشان را 
خواست از ما استعالم کند اگر چه اتفاقات تلخى در مورد 
بازیکنان خارجى سال هاى گذشته ما رخ داد که پیگیر 
برطرف شدن مشکل هستیم اما امســال در پدیده هم 
از بحث برنامه ریزى اجرایى و هم مالى ســعى کرده ایم 
بر اساس نظم و نسخ جلو رفته که تا حد مناسبى نیز این 

اتفاق افتاده است.
■ ایــن ادعاى دریافت کمتــر از 45درصد ایشــان را 
صددرصد تکذیب کرده و قطع به یقین باشگاه مستندات 
الزم در خصوص انجام تعهدات نسبت به بازیکن نامبرده 
بر اســاس قرارداد را در اختیار دارد. این بازیکن به هیچ 
عنوان اجازه مذاکره و عقد قرارداد را با ســایر باشگاه ها 
را نداشته و نخواهد داشت. لذا در این خصوص به کلیه 
باشگاه هایى که با ایشــان وارد مذاکره مى شوند اعالم 
مى شود که حتما قبل از مذاکره و انعقاد قرارداد از طریق 

باشگاه پدیده استعالم 
بگیرند و بعد وارد عمل شوند 

تا بعدا گالیه اى از عواقب ثانویه آن براى 
باشگاه مذاکره کننده نباشد.

■ طبق آیین نامه کمیته انضباطى از سال1392 اصل 
بر صداقت بازیکن اســت و وقتى بازیکنى ادعا مى کند 
بند قراردادش رعایت نشــده، مى تواند طى نامه اى که 
در این کمیته ثبــت مى کند، با شــماره ثبتى دبیرخانه 
برود با تیم دیگرى قرارداد ببندد و در صورتى که باشگاه 
مستندات داشته باشد مى تواند شکایت کند. در این مورد 
متاسفانه ایمانى صداقت نداشته و ما منتظریم تا باشگاه 
مورد نظرش وارد مذاکره شود تا رسما از هر دو شکایت

کنیم.
■ من از همین جا اعالم مى کنم تا بعدا حرفى باقى نماند؛ 
باشگاهى که با ایشان وارد قرارداد شود به دلیل مستندات 
دقیق باشگاه پدیده در آینده دچار مخاطره خواهد شد به 

صورتى که هم فصل 
نقل و انتقاالتش را از دست 
خواهد داد و هم اینکه خــود این بازیکن 
جداى از محرومیت بر اساس آیین نامه انضباطى تا سه 

برابر قراردادش جریمه خواهد شد.
به گزارش نصف جهان، این همه اتفاقاتى بود که دیروز 
تا لحظه نگارش این گزارش افتاد. طبق شنیده هاى ما 
بحث پیوســتن ایمانى به ذوب آهن جدى است و پس 
از اینکه ادعاى باشگاه پدیده پیش آمد دو طرف ترجیح 
دادند تا این خبر را فعال تکذیب کنند. هر چند  نوع تکذیب 
ذوب آهن نشان مى دهد که تمایالتى براى جذب ایمانى 
در آینده بســیار نزدیک وجود دارد. ضمن اینکه پس از 
انتشار خبر فســخ ایمانى با پدیده،  مدیران سپاهان هم 
در گفتگو با کرانچار نظر او را بــراى جذب این هافبک 
ملى پوش جویا شــدند که باید دید در نهایت چه اتفاقى 

خواهد افتاد.

 فصل دوم و ادامه رقابت ها اعاده حیثیت کند. 
هن اصفهان تاکنــون بختیار رحمانى و میالد 
دینى را جذب کرده اســت اما سرمربى ذوب 
همچنان خواهان جذب حداقل یکى دو بازیکن 
ست تا تیم را تقویت کند. در فهرست مد نظر
میثم تیمورى از پارس عه نویى بازیکنانى نظیر
ى،سجاد شهباززاده از استقالل و عیسىآل کثیر

ت تهران حضور دارند. اما همه این بازیکنان با 
ه هایشان قرارداد دارند.

 بین با اینکه گفته شده بود سجاد شهباززاده در 
الل ماندنى شده اما این بازیکن خواهان جدایى 
 پوشان است زیرا نه تنها در ترکیب اصلى تیم 
نامش در  به سختى مى گیرد بلکه حتى گاهى
تیمهم آورده مى شود! باشگاه ذوب 8ت18 نفره

خواهان جذب آل کثیر هم هست اما مشخص 
 براى جذب این بازیکن باشگاه باید با چه فرد 

اولى برق شیراز است که در پست وینگر 
بازى مى کند.

روزهاى گذشته تیم تراکتورسازى با  در
جدایى محمــد ابراهیمى و حضور او در 

ذوب آهن مخالفت کرده بود. 
یک نکته دیگــر را هــم در پایان این 
گزارش فراموش نکنیم. ذوب آهنى ها  
تا بدین جاى رقابت ها در کنار اشتباهات 
فنى تا حدودى هم از اشتباهات داورى 

آسیب جدى دیده اند. 
ژنرال امیدوار است اشــتباهات داورى 
علیه تیم او به حداقل برســد تا با یارانى 
که در نیم فصل جذب این تیم شــده اند 
بتواند به وضعیت فعلى سبزها سر و سامان 
دهد و شدت انتقادات علیه خود را کاهش 

دهد.

ضعیت مطمئنى 
ده اســت. در مقابل، 

هن که در فصــل جارى افت 
 فاحشىرا تجربه مى کند با بیرون افتادن

باالنشینان به ناچار رســیدن به میانه هاى  ه
 را به عنوان هدف حداقلى خود در کوتاه مدت 

ف کرده است.
رال امیدوار اســت با خریدهایــى که تا حاال 
 داده و البته خریدهایى کــه در راه دارد بتواند 

افرادى در باشــگاه نفت تهران مذاکره یا
کند.امیر قلعه نویــى همچنین خواهان 
یک بازیکن به نام آریا کیا از تیم دســته 
گ ک ا ا ل ا
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سعید نظرى

 این دیدار مــى توانــد رونمایى از ماهــى پرنده 
سپاهانى ها باشد. در روزهاى گذشته نوشتیم که 
ابراهیم عالمه گلر تیم ملى سوریه که به تازگى  به 
سپاهان پیوسته به جهت انعطاف و حرکت هاى

سریعش  از ســوى برخى کاربران اینترنتى در 
ســوریه با لقب ماهى پرنده مورد خطاب قرار 
گرفته است. حاال زردها امیدوارند که ماهى 
پرنده امنیت را بــه دروازه آنها بازگرداند. آن 
هم در دیدار با حریف سرسختى همچون 
پدیده!سپاهان و پدیده مشهد در مجموع 
هفت بار در لیگ برتر رو در روى هم قرار 
گرفته اند که سپاهان دو بار و پدیده سه بار 
طعم پیروزى را چشیده اند و دو دیدار نیز با 

نتیجه تساوى به پایان رسیده است.
در رویارویى هاى دو تیم 13 گل به ثمر رســیده 
است که سهم پدیده 9 گل و ســپاهان چهار گل 

بوده است.
نکته جالب اینکه پدیده در دو فصل و نیم اخیر برابر 
ســپاهان بازنده نبوده است و دو پیروزى سپاهان 
برابر پدیده نیز در اولین فصل حضور این تیم در 

لیگ برتر به دست آمد.
از آخرین پیروزى سپاهان برابر پدیده که در فصل 
قهرمانى ســپاهان در لیگ چهاردهم رقم خورد 
دقیقًا بیش از هزار  روز مى گذرد و در این فاصله، 
پدیده در پنج دیدار ســه بار سپاهان را شکست 

داده است.
یاران کرانچــار از ســاعت 15 و 15 دقیقه روز 

جمعه در ورزشگاه نقش جهان پذیراى پدیده مشهد 
هســتند و امیدوارند در این دیدار خانگى  تیم مشهدى 

را شکست دهند.
طالیى پوشان  در شانزدهمین هفته از لیگ برتر، بازى باخته به سایپا را 
در دقایق پایانى مسابقه به تساوى کشاندند تا با واریز تک  امتیاز آن دیدار 
بیرون از خانه برابر حریف نسبتاً باالجدولى شان شروع تقریباً نویدبخشى 

را در آغاز نیم فصل دوم براى خود رقم بزنند.
برخالف سپاهانى ها که از نتیجه رقم خورده در دیدار هفته گذشته خود 
رضایت نسبى داشتند، پدیده به تساوى خانگى برابر پیکان بسنده کرد تا 
دور برگشت لیگ هفدهم را خیلى خوب شروع نکرده باشد. تیم مشهدى 
البته در فصل جارى بســیار فراتر از انتظار ظاهر شده است و در مقطعى 
حتى در زمره باالنشینان جاى داشت، اما یک اتفاق خارج از مستطیل سبز 
باعث شد تا این تیم ناگهان از رده هاى باالى جدول به نیمه پایینى آن 
پرتاب شود و آن حکم فیفا مبنى بر کسر شش امتیاز از پدیده بود که به 
خاطر پرداخت نکردن بدهى یکى از بازیکنان سابق این تیم اتفاق افتاد. 
همین شــرایط منجر به آن شــد تا پدیده با وجود آنکه در فصل جارى 
نسبت به سپاهان نتایج بهترى گرفته است در همسایگى تیم بحران زده 

اصفهانى قرار بگیرد.
دیدار همســایه هاى نیمه پایینى جدول را باید یک دوئل شش امتیازى 
به حساب آورد، زیرا همانطور که پیروزى برابر پدیده به مثابه هم امتیاز 
شدن ســپاهان با این حریف خواهد بود شکســت در این مسابقه براى 
تیم اصفهانى به قیمت افزایش فاصله امتیازى با رقیب مشــهدى تمام 

خواهد شد.
ســپاهان در بازى رفت با چهار گل در ورزشگاه ثامن مغلوب پدیده شد. 
آن نتیجه، سنگین ترین باخت سپاهان در تاریخ 17 ساله لیگ حرفه اى 

به حساب مى آمد.
آخرین تقابل دو تیم در اصفهان هم به کام پدیده به پایان رســید. در آن 
مســابقه که پنجم مردادماه 95 از هفته اول لیگ شانزدهم در ورزشگاه 
فوالدشهر برگزار شد، میهمان مشهدى با تک گل محمدحسین مرادمند 
میزبان خود را شکســت داد تا فصل جدید به شــکل نامناســبى براى 

طالیى پوشان اصفهانى آغاز شود.
ســپاهان که در حال حاضر با رتبه اى دورقمى در نیمه پایینى جدول به 
سر مى برد، براى پایان دادن به شرایط دور از شــأن فعلى باید حداکثر 
امتیازات دیدار خانگى با پدیده را به حساب خود واریز کند. طالیى پوشان 

در صورتى که به این هدف تحقق بخشند با یک تیر، اصفهانى 
دو نشان خواهند زد؛ نخســت آنکه تا حدودى به وضعیت نامساعدشان 
در جدول رده بندى سر و ســامان مى دهند و دوم اینکه انتقام شکست 

تحقیرآمیز دور رفت را از این حریف خواهند گرفت.
  برگردیم به بحث ماهى پرنده!با صــدور کارت بازى ابراهیم عالمه این 
بازیکن مى تواند با صالحدید کرانچار در مقابل پدیده براى اولین بار براى 
سپاهان بازى کند.به طول انجامیدن جستجوهاى سپاهان براى یافتن 
یک گلر مطمئن باعث شد تا ابراهیم عالمه در روزهاى پایانى شروع نیم 
فصل دوم به اصفهان برسد و به همین دلیل مسئوالن باشگاه نتوانستند 
کارهاى ادارى این بازیکن را به موقع انجام دهند و عالمه به دیدار ابتدایى 

نیم فصل دوم برابر سایپا نرسید.
اما در روزهاى اخیر باشگاه ســپاهان پیگیر کارهاى صدور ITC این 
بازیکن شد و در نهایت با صدور کارت بازى گلر تیم ملى سوریه توسط 
کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ این بازیکن مى تواند زردپوشان را در 

دیدار برابر پدیده همراهى کند.
محمودزاده مسئول کمیته نقل و انتقاالتى سازمان لیگ با تایید این خبر به 
خبرگزارى هاگفته:  با تایید کمیته تعیین وضعیت و کمیته انضباطى کارت 
بازى ابراهیم عالمه نیز مانند شریفى صادر شد و این بازیکن مشکلى براى 

حضور در دیدار برابر پدیده ندارد. 
سپاهان تا پایان هفته شانزدهم از سه گلر خود یعنى لى اولیویرا، مهدى 
صدقیانى و کى خسروى در چارچوب دروازه اش استفاده کرد، اما هیچ یک 

از این سه بازیکن نتوانستند رضایت کرانچار را جلب کنند.
حاال با صدور کارت بازى عالمه انتظار مى رود این بازیکن در مقابل پدیده 
از ابتدا راهى میدان شود و مشکالت سپاهان در چارچوب دروازه که در 
طول فصل به شدت آنها را اذیت کرده، رفع کند. شاید ابراهیم عالمه با 

لقب ماهى پرنده رمز عبور از پدیده باشد!
در این دیدار خانگــى  در روز جمعه انتظار مى رود هواداران ســپاهان 

را از دیدار تیم محبوبشان  به عمل آوردند. استقبالى استقبالى خوب 
که البته اگر  در طول بازى پرشور باشد 
و در پایان بــا نتیجه اى برخالف 
میل آنها رقم بخــورد تبدیل به 
موجى اعتراضى علیه مدیران 

و مربیان سپاهان خواهد شد. 

دوئل کرانچار و مهاجرى در ورزشگاه نقش جهان

عبور از پدیده 
با ماهى پــرنده!

یک رسانه معتبر ورزشى یونان از نهایى شدن پرونده انتقال ملى پوش ایرانى پانیونیوس به المپیاکوس خبر داد. 
به گزارش خبرگزارى ها و به نقل از ســایت SDNA یونان، احســان حاج صفى باید نفس راحتى براى انتقالش به تیم المپیاکوس بکشــد، زیرا فقط جزئیات کوچکى براى نهایى شدن

 پرونده انتقالش باقى مانده  است.
در ادامه این خبر آمده است: اولین خرید زمستانى المپیاکوس در فصل نقل وانتقاالت ماه ژانویه اروپا احسان حاج صفى است و به نظر مى رسد سفید و  قرمز 

پوشان آتنى مى خواهند آن را نهایى شده بدانند.
مدافع چپ 27 ســاله ایرانى نیاز به اندکى زمان دارد تا پیراهن تیم المپیاکوس را بر تن کند. تمامى توافق هــاى کلى براى انتقال حاج صفى میان 

المپیاکوس و پانیونیوس صورت گرفته و فقط جزئیات باقى مانده اند.

انتقال 
حاج صفى نهایى 
شد

بالفاصله پس از پایان محرومیت تراکتورسازى 
از نقل و انتقاالت، این تیــم با جذب 7 بازیکن 
جدید بازگشت پر سر و صدایى داشت. احسان 
پهلوان، مهدى مهدى پور، امید عالیشاه، دانیال 
اسماعیل فر، قائم اســالمى خواه، رضا شربتى 
و جوردى مارتینــز آلمیدا خریدهــاى جدید 
تراکتورســازى بودند. خریدهایى که شش تا 
از هفت تاى آن ها، بــدون پرداخت مبلغى و به 
عنوان بازیکن ســرباز با این باشــگاه قرارداد 

بستند.
تراکتورسازى با اضافه شــدن این 6 نفر، حاال 
14 بازیکن مجانى در ترکیبش دارد که بسیارى 
از آن ها، بازیکن تیمى دیگر بودند و بدون میل 
باشگاه مبدا، با تراکتورى ها قرارداد بستند. این 
فصل، ســازمان لیگ رقم قرارداد بازیکنان را 
اعالم نکرد اما اگر قرار باشــد قیمت بازیکنان 
را بر اساس رقم پارســال هم در نظر بگیریم، 
تراکتورسازى ســود هنگفتى بابت استفاده از 

بازیکنان سرباز کرده است.
فصل پیش عالیشــاه 950 میلیون، مهدى پور 
700 میلیون، پهلوان 700 میلیون، اسماعیلى 
فــر 400 میلیــون و شــربتى 100 میلیون با 
باشگاه هشــان قرارداد بستند. هادى محمدى 
هم دو فصل پیش، قــراردادى 350 میلیونى با 
ذوب آهن داشت. یعنى با محاسبه رقم قرارداد 
سال هاى قبل، تراکتورسازى از استخدام این 6 
نفر به تنهایى بیشتر از سه میلیارد تومان سود 
کرده است. 8 ســرباز دیگر، رقم قراردادى که 
رسما در ســازمان لیگ اعالم شود نداشتند اما 
هر چقدر هم قرار باشد رقم قراردادشان را کم و 
مثل شربتى، در حد 100 میلیون تومان در نظر 
بگیریم باز هم سود تراکتورسازى از 4 میلیارد 

تومان عبور مى کند.
6 خرید جدید بدون پرداخت هزینه و داشــتن 
14 بازیکن رایگان، امتیاز ویــژه اى براى تیم 
این فصل گل محمدى است. امتیازى که لیگ 
پانزدهم که همزمــان بازیکنانى مثل رفیعى، 
خلیل زاده، رحمانى، عبــدا...  زاده و کریمى در 
این باشــگاه حضور داشــتند به نتیجه موفقى 
منتهى نشد اما این بار گل محمدى امیدوار است 
با امتیاز بازیکن سرباز و ستاره هایى بزرگى که 
بدون زحمت جذب کرده، نتایجى متفاوت با نیم 

فصل اول بگیرد. 

میثم تیمــورى بازیکــن تیم فوتبــال پارس 
جنوبى در گفت وگو یى  در مــورد اینکه ظاهراً 
در فهرســت بازیکنان مدنظر قلعه نویى حضور 
داشته اســت، گفت: بله، چون از طرف باشگاه 
ذوب آهن با من تماس گرفتنــد که من هم به 
آنها گفتم با پارس جنوبى قــرارداد دارم و بهتر 
است با باشگاه صحبت کنند پارس جنوبى هم 
با جدایى ام مخالفت کرد زیرا هیچ باشــگاهى 
بازیکن خوبش را به راحتى از دســت نمى دهد. 
من تا پایــان فصل با پــارس جنوبى قرارداد 

دارم و تا آن زمان به هیچ چیز دیگرى فکر
 نمى کنم.

   ذوب آهن 
به دنبال جذبم بود

 6 سرباز مجانى!

آماده خورى هاى
 بى پایان!

سعید نظرى

 این دیدار مــى توانــد رونمایى از ماهــى پرنده 
سپاهانى ها باشد. در روزهاى گذشته نوشتیم که 
ابراهیم عالمه گلر تیم ملى سوریه که به تازگى  به 
سپاهان پیوسته به جهت انعطاف و حرکت هاى
سریعش  از ســوى برخى کاربران اینترنتى در 
ســوریه با لقب ماهى پرنده مورد خطاب قرار 
گرفته است. حاال زردها امیدوارند که ماهى 
پرنده امنیت را بــه دروازه آنها بازگرداند. آن 
هم در دیدار با حریف سرسختى همچون 
پدیده!سپاهان و پدیده مشهد در مجموع 
هفت بار در لیگ برتر رو در روى هم قرار 
گرفته اند که سپاهان دو بار و پدیده سه بار 
طعم پیروزى را چشیده اند و دو دیدار نیز با 

نتیجه تساوى به پایان رسیده است.
3در رویارویى هاى دو تیم 13 گل به ثمر رســیده 
9 گل و ســپاهان چهار گل  9است که سهم پدیده

بوده است.
نکته جالب اینکه پدیده در دو فصل و نیم اخیر برابر 
ســپاهان بازنده نبوده است و دو پیروزى سپاهان 
برابر پدیده نیز در اولین فصل حضور این تیم در 

لیگ برتر به دست آمد.
از آخرین پیروزى سپاهان برابر پدیده که در
قهرمانى ســپاهان در لیگ چهاردهم رقم
دقیقًا بیش از هزار  روز مى گذرد و در اینف
پدیده در پنج دیدار ســه بار سپاهان را ش

داده است.
5 و 15 دقی 5یاران کرانچــار از ســاعت 15

برخالف سپاهانى ها که از
رضایت نسبى داشتند، پدی
دور برگشت لیگ هفدهم
البته در فصل جارى بســی
حتى در زمره باالنشینان ج
باعث شد تا این تیم ناگها
پرتاب شود و آن حکم فیف
خاطر پرداخت نکردن بده
آ همین شــرایط منجر به
نسبت به سپاهان نتایج به

اصفهانى قرار بگیرد.
دیدار همســایه هاى نیمه
به حساب آورد، زیرا همانط
شدن ســپاهان با این حری
تیم اصفهانى به قیمت افز

خواهد شد.
ســپاهان در بازى رفت با
آن نتیجه، سنگین ترین با

به حساب مى آمد.
آخرین تقابل دو تیم در اص
مســابقه که پنجم مردادم
فوالدشهر برگزار شد، میهم
تد شکس را میزبانخود

ن محرومیت تراکتورسازى 
7ن تیــم با جذب 7 بازیکن 
ر و صدایى داشت. احسان 
امید عالیشاه، دانیال ى پور،

ــالمى خواه، رضا شربتى 
 آلمیدا خریدهــاى جدید 
ند. خریدهایى که شش تا 
ـدون پرداخت مبلغى و به 
باز با این باشــگاه قرارداد 

6فه شــدن این 6 نفر، حاال 
ر ترکیبش دارد که بسیارى 
ى دیگر بودند و بدون میل 
ورى ها قرارداد بستند. این 
گ رقم قرارداد بازیکنان را 
رار باشــد قیمت بازیکنان 
ســال هم در نظر بگیریم، 
د هنگفتى بابت استفاده از 

 است.
ه 950 میلیون، مهدى پور 
ن 700 میلیون، اسماعیلى 
 و شــربتى 100 میلیون با 
داد بستند. هادى محمدى 
0ــراردادى 350 میلیونى با 
نى با محاسبه رقم قرارداد 
6ورسازى از استخدام این 6

 از سه میلیارد تومان سود 
ز دیگر، رقم قراردادى که 
گ اعالم شود نداشتند اما 
شد رقم قراردادشان را کم و 
100 میلیون تومان در نظر 
4تراکتورسازى از 4 میلیارد 

پرداخت هزینه و داشــتن 
متیاز ویــژه اى براى تیم 
ى است. امتیازى که لیگ 
ان بازیکنانى مثل رفیعى، 
عبــدا...  زاده و کریمى در 
 داشــتند به نتیجه موفقى 
ر گل محمدى امیدوار است 
ز و ستاره هایى بزرگى که 
رده، نتایجى متفاوت با نیم 

کــن تیم فوتبــال پارس 
ى  در مــورد اینکه ظاهراً 
ن مدنظر قلعه نویى حضور 
 بله، چون از طرف باشگاه 
س گرفتنــد که من هم به 
وبى قــرارداد دارم و بهتر 
ت کنند پارس جنوبى هم 
کرد زیرا هیچ باشــگاهى 
حتى از دســت نمى دهد. 
 پــارس جنوبى قرارداد 

 هیچ چیز دیگرى فکر

ب آهن 
 جذبم بود

باز مجانى!

خورى هاى
 پایان!

نصف جهان  وقتى هفته گذشته حسین هدایتى پرده از باج دادنش به فدراسیون بر سر انتقال امیرى و سیدجالل 
به پرسپولیس داد و گفت که کى روش هم در جریان اســت، برخى ها نوشتند که هدایتى در ازاى پرداخت 
حقوق کى روش توانسته مجوز این انتقال را بگیرد و حاال برخى مدعى اند با گفته هاى جدید هدایتى مبنى 

بر پرداخت حقوق کى روش صحت ادعاى مذکور تایید شده است.
  ســایت پیروزى دیلى بــه عنوان ارگان رســانه اى هــواداران پرســپولیس یک ســئوال را مطرح 
کرده اســت. چرا به امیرى و ســیدجالل اجازه رفتن به پرســپولیس نمى دادند؟ چــرا این دو امکان 
رفتن به هر باشــگاه دیگرى داشــته اند جز پرســپولیس؟ و چرا ایــن موضوع بــا دادن باج آن هم 
با راضى کردن کى روش حل شــده اســت؟ حدس ما به عــدم رضایت کى روش بــه انتقال این 
بازیکنان به پرســپولیس اســت. اگر گفته هاى هدایتى در مورد مخالفت فدراســیون با این انتقال 
صحت داشــته باشــد، چه دلیل دیگرى مى توان پیدا کرد کــه هم نقش کــى روش را در این میان 
مشــخص کند و هم اینکه معلوم شــود مشــکل این بازیکنان براى پیوســتن به پرســپولیس چه 

بوده؟
 در هر صورت به نظر مى رسد پاى کى روش و اختالفش با برانکو در میان باشد. یادمان نرود که هدایتى 
پس از حضور منصوریان در اردوى تیم ملى که در راستاى راضى کردن امیرى براى پیوستن به استقالل 
تلقى شد به اردوى تیم ملى رفت و با کى روش دیدار کرد و همچنین جمله برانکو را هم نباید فراموش 

کرد که کى روش مى خواهد قهرمان لیگ را مشــخص کند. جمله اى که به نوعى آغاز اختالف 
کى روش و برانکو پس از قضیه عدم حضور ملى پوشان پرسپولیس در ایفمارك بود. باید 

در انتظار شفاف سازى فدراسیون فوتبال بود و دید چه واکنشى به این ادعاها خواهند 
داشت.

موارد مشکوك در یک انتقال
در انتظار شفاف سازى فدراسیون

 داد تا فصل جدید به شــکل نامناســبى براى 
غاز شود.

ضر با رتبه اى دورقمى در نیمه پایینى جدول به 
دن به شرایط دور از شــأن فعلى باید حداکثر 
دیده را به حساب خود واریزکند. طالیى پوشان

وب ى ىب ب ور ل ب ن بوب یم ر ی ز ر
طول بازى پرشور باشد اگر  در که البته
وو در پایان بــا نتیجه اى برخالف
میل آنها رقم بخــورد تبدیل به
موجى اعتراضى علیه مدیران

مربیان سپاهان خواهد شد. و

رفصل 
م خورد 
 فاصله، 
شکست

روز  یقه

شکســتد میزبان خود را
طالیى پوشان اصفهانى آغ
ســپاهان که در حال حاض
سر مى برد، براى پایان داد
خانگى با پد امتیازات دیدار

سین هدایتى پرده از باج دادنش به فدراسیون بر سر انتققال امیرى و سیدجالل 
در جریان اســت، برخى ها نوشتند که هداییتى در ازاى پرداخت  وش هم
ن انتقال را بگیرد و حاال برخى مدعى اند با گفته هاىج جدید هدایتى مبنى 

ت ادعاىمذکور تایید شده است.
را مطرح ن ارگان رســانه اى هــواداران پرســپولیس یک سســئوال
یدجالل اجازه رفتن به پرســپولیس نمى دادند؟ چــررا این دو امکان 
ــته اند جز پرســپولیس؟ و چرا ایــن موضوع بــا ددادن باج آن هم 
اســت؟ حدس ما به عــدم رضایت کى روش ببــه انتقال این  ـده
مخالفت فدراســیونن با این انتقال  در مورد گفته هاى هدایتى اگر .
 دیگرى مى توان پیدا کرد کــه هم نقش کــى روشش را در این میان 
 شــود مشــکل این بازیکنان براى پیوســتن به پرسســپولیس چه 

 کى روش و اختالفش با برانکو در میان باشد. یادمانن نرود که هدایتى 
 تیم ملى که در راستاى راضى کردن امیرى براى پیوسستن به استقالل 
با کى روش دیدار کرد و همچنین جمله برانکو را ههم نباید فراموش  و

قهرمان لیگ را مشــخص کند. جمله اى که به نووعى آغاز اختالف  هد
نکوپس از قضیه عدم حضور ملى پوشان پرسپولیس ددر ایفمارك بود. باید 

ب به این ادعاها خواهند  فاف سازى فدراسیون فوتبال بود و دید چه واکنشى

شکوك در یک انتقتقال
در انتظار شفاف سازىفدرراسیون
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چار و مهاجرى در ورزشگاه نقش ج

سبکشــد، زیرا فقط جزئیات کوچکى براى نه

نظرمى رسد سفید و  قرمز 

ىانتقال حاج صفى میان 

ت دهند.
همین هفته از لیگ برتر، بازى باخته به سایپا را 
ه تساوى کشاندند تا با واریز تک  امتیاز آن دیدار 
 نسبتاً باالجدولى شان شروع تقریباً نویدبخشى

ى خود رقم بزنند.
خود گذشته هفته دیدا در خورده ق جه نت ز

در صورتىکه به این هدف تحقق بخشند با یک تیر،اصفهانى
دو نشانخواهند زد؛ نخســت آنکه تا حدودىبه وضعیت نامساعدشان
در جدول رده بندى سر و ســامان مى دهند و دوم اینکه انتقام شکست

تحقیرآمیز دور رفت را از این حریف خواهند گرفت.
  برگردیم به بحث ماهى پرنده!با صــدور کارت بازى ابراهیم عالمه این
براى اولین بار براى مقابل پدیده بازیکن مى تواند با صالحدید کرانچار در

انتقال 
صفى نهایى 

را شکست
طالیى پوشان  در شانزدهم
در دقایق پایانىمسابقه به
بیرون از خانه برابر حریفن

را در آغاز نیم فصل دوم براى
از که ها اهان خالفس ب

جهان

حاج صهایى شدن

 در ورزشگاه نقش جهان پذیراى پدیده مشهد 
د و امیدوارند در این دیدار خانگى  تیم مشهدى 

ا ف کا ا خ ق ف ا ک

یى ه ىىى
شد

جمعه
هســتند

ن

ج
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یک متخصص مغز و اعصاب گفت: 
سردرد، لمسى بدن و تشنج از عالئم تومورهاى مغزى 
هستند که ممکن است با ایجاد اختالل در عملکرد فرد همراه 
باشند.
حقى آشتیانى افزود: بیشتر مواقع یکى از نشانه هاى تومورهاى 
مغزى سردرد است که به طور آهسته در مدتى افزایش مى یابد و 
به مسکن ها هم جواب نمى دهد، به ویژه در افرادى که سابقه سردرد 
نداشته اند و جدیداً براى شان ایجاد مى شود.
وى ادامه داد: تومورهاى مغزى به دلیل فشارهاى زیاد داخل جمجمه و فشار 
مغز ممکن است تاربینى، دوبینى و گاهى مشکالت شنوایى ایجاد کنند.
آشتیانى اظهار داشت: یکى دیگر از عالئم این بیمارى این است که در 

طول زمان بیمار دچار ضعف یا لمسى یک طرفه بدن مى شود. وى 
افزود:عالئم دیگرى هم هست که ممکن است طى چند ماه خود را 
نشان  دهند و گاهى سردردهاى حاد و شدیدى ایجاد مى شود که به 
علت خونریزى در داخل تومور است.

آشتیانى گفت: این عالئم اگر سیر پیش رونده داشته باشند نگران 
نیست کننده هستند. تومور با آزمایش خون قابل تشخیص 
باید حتماً عکسبردارىMRI صورت بگیرد. 
بیمار باید به دکتر، جراح یا متخصص مغز و 
اعصاب مراجعه کند. 

غذاهایى براى سالمت چشم
افرادى که رژیم غذایى گیاهى دارند بهتر است براى حفظ دید خود به خصوص در شب 

از موادى که داراى چربى کم و فیبر باالست، استفاده کنند.

فلفل دلمه اى قرمز خام
فلفل قرمز یکى از منابع سرشار ویتامین C است و براى رگ هاى خونى چشم شما بسیار مفید است و تحقیقات علمى 

 C مى گوید که خطر ابتال به آب مروارید را به شدت کاهش مى دهد. این نکته را بدانید که حرارت باعث از بین رفتن ویتامین
مى شود بنابراین شما باید فلفل دلمه اى را به صورت خام مصرف کنید.

تخمه آفتابگردان و آجیل
تخمه هاى آفتابگردان و آجیل منبع غنى از ویتامین 

E است. تحقیقات نشان داده است که مصرف مرتب 
ویتامین E از مشکالت چشمى به علت باال رفتن سن 
جلوگیرى مى کند. همچنین ممکن است به پیشگیرى 
از ابتال به آب مروارید کمک کند. فندق، بادام زمینى و 

کره بادام زمینى نیز داراى ویتامین E هستند.

ماهى ساالمون
شبکیه چشم شما به دو نوع اسید چرب امگا3 براى سالم ماندن نیاز 

دارد که DHA و EPA نام دارند. شما مى توانید این دو نوع چربى 
را در ماهى هایى مانند قزل آال، ماهى تن، ساالمون و... پیدا کنید. 

به نظر مى رسد عدم مصرف چربى هاى مفید مانند امگا 3 باعث 
خشک شدن چشم خواهد شد.

تخم مرغ
زرده تخم مرغ به دلیل داشتن روى، به بدن شما در استفاده از لوتئین و زآگزانتین 

کمک مى کند. در واقع رنگ زرد و نارنجى تخم مرغ از شبکیه چشم شما در مقابل 
آسیبى که از یک نور آبى مضر به چشم شما مى رسد، محافظت مى کند. در واقع به 

افزایش میزان رنگدانه هاى محافظ در مولکول چشم کمک مى کند.

کلم بروکلى
این سبزى شفا بخش داراى ویتامین B و C و E است. اینها در واقع ویتامین هایى هستند که از سلول هاى چشم در برابر آسیب رادیکال هاى آزاد 
محافظت مى کنند تا آنها نتوانند بافت هاى شبکیه چشم شما را تخریب کنند.

E و E است C و C B این سبزى شفا بخش داراى ویتامینB

سبزیجات
سبزیجاتى مانند کلم ها و اسفناج منبع غنى از ویتامین C و E هستند. آنها همچنین داراى لوتئین و 
زآگزانتین هستند. این گیاهان که بیس آنها مبتنى بر ویتامین A است، خطر 
ابتال به بیمارى هاى چشمى را کاهش مى دهد. 

سبزیجاتى مانند کلم ها و اسفناج
زآگزانتین

سردرد،
هستند که ممک

حقى آشتیانى افز
مغزى سردرد است
به مسکن ها هم جواب

وى ادامه داد: تومورهاى مغزى
مغز ممکن است تاربینى،
آشتیانى اظهار داشت: یک
طول زمان بیمار دچار ضع
افزود:عالئم دیگرى هم هس
نشاندهند و گاهىسردرده

آشتیانى گفت: این عالئم
کننده هستند. تومورب
باید حتماً عکس
بیمار باید بهد

یک روانپزشک 
با تأکید بر اینکه افراد گرفتار وســواس باید درمان 

دارویى براى آنها انجام شود، گفت: تقویت اعتماد به نفس در جهت کمک به 
این بیماران بسیار حائز اهمیت است.

مهدى قاسمى درباره مشکل وسواس و راه هاى درمان آن اظهارداشت: براى رفع این مشکل افراد باید حتمًا به 
روانپزشک مراجعه کنند تا درمان دارویى مورد نیاز را براى آنها انجام داد.

وى افزود: البته به غیر از درمان دارویى، بهره مندى از برخى روش هاى روانشناسى نیز مى توان به افراد مبتال به وسواس کمک کند.
این روانپزشک با تأکید بر اینکه اطرافیان فرد وسواسى براى رفع این مشــکل باید همکارى هاى الزم را داشته باشند، ادامه 

داشته و براى این مسئله داد: افراد داراى وســواس معموًال اعتماد بــه نفس پایینى 
باید اقدامــات الزم را انجام دهند، بــه عبارتى افراد 

مبتال به وســواس توانایى هاى خود را چندان 
قبول نداشــته و تمایل دارنــد مدام آن را 

تکرار کنند تا بلکه مشــکل آنها رفع 
شود.

قاسمى با اشــاره به اینکه 
افراد وسواســى نباید 

زمانى که افکار 
وسواس 

به 

غ  ا ســر
مى آیــد  شــان 

رنجیــده  خاطر شــوند، گفت: 
توصیه مى شــود افراد وسواســى زمانى که 

دچار مشــکل مى شــوند یک نفــس عمیق 
کشــیده و براى لحظاتى تالش کنند تمرکز 
کنند چرا که اضطراب بر فکر وسواســى غلبه 

مى کند.
وى خاطرنشــان کرد: افراد وسواســى باید 

حتمًا داروهاى ویژه اى که روانپزشــک 
برایشان تجویز مى کند، استفاده کنند 

تا روند بهبــودى آنها به مرور زمان 
حاصل شود.

آنچه افراد وسواسى 
باید بدانند

کمک به مقابله با عفونت هاى تنفسى با مصرف سیر
سیر که به دلیل خواص ضدویروسى، ضدباکتریایى، ضدقارچى و آنتى اکسیدانى اش در جهان شناخته شده است، مى تواند بسیارى از مشکالت سالمت را نیز حل کند

مطالعات نشان مى دهد ترکیب سولفور فعال موجود در سیر مى تواند با باکترى هاى قوى موجود در عفونت هاى مزمن نظیر فیبروز کیستیک مقابله کند.
یافته ها نشان مى دهد ترکیب ســولفور موجود در ســیر مى تواند قوى ترین مقاومت باکتریایى را داشته باشــد و قادر به نابودى ترکیبات مهم در سیستم هاى ارتباطاتى

 باکترى هاست.
زمانى که بیوفیلم نابود یا تضعیف شود، هم آنتى بیوتیک و هم سیستم ایمنى خود بدن مى توانند به شکل مستقیم ترى به باکترى ها حمله کنند و در نتیجه عفونت را از بین ببرند.

با این سبزى 
بـوتاکـس کنید 

اســفناج یکى از موادغذایِى بسیار سالم است. 
طبق بررســى هاى صورت گرفته، بیش از 10 
آنتى اکسیدان فالونوئید در این سبزى وجود دارد 
و این آنتى اکسیدان ها تنها یکى از چند ماده  آلى 

و معدنى موجود در اسفناج هستند.
اشعه  فرابنفش ممکن است در تماس با پوست 
فرد عامل ابتال به سرطان پوســت شود یا به 
 A و C ظاهر پوست آسیب برســاند. ویتامین
موجود در اسفناج، آسیب ناشى از اشعه  فرابنفش 

را بهبود مى بخشد.
اگر مصرف مواد غذایى  حاوى آنتى اکسیدان، 
مانند اسفناج را در رژیم غذایى روزانه  خود قرار 
دهید، سرعت تولید سلول هاى پوستى افزایش 
پیدا مى کند و تولید کالژن را در پوست تحریک 
مى کنید، کالژن یکى از مواد ســازنده  پوست 
است که در بهبود کشســانى و زیبایى پوست 

نقش دارد.
این ســبزى در حفظ ســالمت پوست نقش 
ویژه اى دارد، اشــعه  فرابنفش ممکن اســت 
در تمــاس با پوســت فرد منجر به ســرطان 
پوست شــود یا ظاهر پوســت را خراب کند. 
ویتامین C و A موجود در اسفناج، آسیب ناشى 
از اشعه  فرابنفش را ترمیم مى کنند. اگر مصرف 
مواد غذایى  حاوى آنتى اکسیدان، مانند اسفناج را 
در برنامه  غذایى روزانه  خود قرار دهید، سرعت 
تولید سلول هاى پوستى را باال مى برید و تولید 

کالژن را در پوست تحریک مى کنید. 
فیتونوترینت هاى موجود در اسفناج به سم زدایى 
بدن کمک مى کنند و با جلوگیرى از رشد انبوه 
فلورهــاى میکروســکوپى روده،کارکرد کبد 
را بهبود مى بخشــند. همچنیــن بین کاهش 
التهاب لوله  گــوارش ومصــرف فالونوئید و 
کارتنوئیدهاى درون اســفناج رابطه مستقیم 

وجود دارد. 
اسفناج در پیشــگیرى از دیابت بسیار 
مؤثر اســت، این ســبزى حاوى 
اســتروئیدهاى مفیــدى به نام 
فیتواکسایتروئید است. بررسى ها 
نشان داده اند 
این استروئید، 
لیســم  بو متا
گلوکز یــا همان 
شــکر خودمــان را 
افزایــش مى دهــد و 
تیــب  ین تر به ا
قندخون  سطح 
پایدار مى ماند و 
باال نمى رود.

ى که سابقه سردرد 
شان ایجاد مى شود.
خل جمجمه و فشار 
شنوایى ایجاد کنند.
ى این است که در 

ن مى شود. وى 
چند ماه خود را 
مى شود که به 
ل تومور است.

تهباشند نگران 
نیست یص
یرد.

غز و 
 کند. 

وجود دارد.
اسفناج در پیشــگیرى از دیابت
مؤثر اســت، این ســبزى
اســتروئیدهاى مفیــد
فیتواکسایتروئید است. بر
نشان
این اس
بو متا

گلوکز یــ
خودم شــکر
افزایــش مى د
ین تر ا به
ق سطح 
پایدار م
باالن

محققان دریافتند نوزادانى که با آغاز شش ماهگى با تخم مرغ تغذیه شدند، داراى غلظت بسیار باالى کولین، سایر نشانگرهاى زیستى در 
مسیر کولین و اسید داکوزاگزازنئیک (DHA) در خونشان بودند.

کولین( ماده مغذى اى که همچون ویتامین B عمل مى کند) و DHA (اسیدچرب امگا3 که به عنوان مؤلفه ساختارى مغز عملى مى کند) 
نقشى اساسى در رشد و عملکرد مغز نوزاد ایفا مى کنند.

همانند شیر یا غالت، تخم مرغ هم از رشد اولیه اعضاى بدن حمایت کرده و از این رو سرشار از مواد 
مغذى هستند. وى افزود: تخم مرغ اسیدهاى چرب ضرورى، پروتئین ها، کولین، ویتامین 
هاى A و B12، سلنیوم و سایر مواد مغذى حیاتى را در سطحى باالتر یا قابل مقایسه با 

سایر محصوالت حیوانى تأمین مى کند.
نتایج نشان داده که دادن زودهنگام تخم مرغ به شکل قابل توجهى موجب بهبود 

رشد در بین نوزادانى مى شود که از ابتداى شش ماهگى با تخم مرغ تغذیه شده اند.

به نوزادتان تخم مرغ ب دهید

نشانه هاى تومور مغزى چیست؟

ى
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فرمانده انتظامى گلســتان گفت: ســه 
شرورى که پس از درگیرى دسته جمعى 
در تهران به سمت گلستان متوارى شده 
بودند، سه شنبه شب در غرب این استان 

دستگیر شدند.
سردار على اکبر جاویدان اظهار داشت: در 
پى وصول نیابت قضائى و حضور مأموران 
تهران بزرگ براى دستگیرى تعدادى از 
اراذل و اوباش متوارى به سمت گلستان، 
تیمى از مأموران وارد عمل شده و تحقیقات 

جهت شناسایى و دســتگیرى آنان آغاز 
شد. وى افزود: با شناسایى مخفیگاه این 
اوباش و حضور مأموران در محل، متهمان 
با استفاده از یک دستگاه خودروى سوارى 
در مسیر بندرگز به سمت تهران متوارى 

شدند.
فرمانده انتظامى گلســتان تصریح کرد: 
در ایــن عملیات تعقیــب و گریز پس از 
گرفتار شــدن متهمان در تور ایســت و 
بازرســى مأموران در پلیس راه نوکنده 

(شهرســتان بندرگز)، ســرکرده باند با 
استفاده از یک ســالح به سمت مأموران 
حمله ور شــد. وى بیان داشــت: پس از 
اخطارهاى مکرر مبنى بر تســلیم شدن و 
شــلیک چند تیرهوایى ازسوى مأموران، 
متهمان به دســتور پلیس توجهى نکرده 
و مأموران نیــز با رعایت قانــون به کار 
گیرى ســالح، ســرکرده بانــد را که از 
اشرار سرشــناس تهران است مجروح 
کردند و  موفق به دستگیرى هر سه متهم 

شدند. 
سردار جاویدان تصریح کرد: در بازرسى 
از مخفیگاه این سه شرور در بندرترکمن 
نیز مقادیرى مشروبات الکلى به همراه دو 

تیغه قمه کشف  شد.
گفتنى اســت؛ این اشــرار در ماه هاى 
گذشــته با ارســال ویدئوهاى تلگرامى 
براى اراذل و اوباش تهران خط و نشــان 
کشیده و آنها را به هماوردى ترغیب کرده 

بودند.

حریق سقف سالن تولید ماست میوه اى بزرگ ترین واحد تولید 
لبنیات کشور در آمل با حضور آتش نشانان مهار و خاموش شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانى آمل در این باره گفت: حریق 
شرکت تولیدى لبنیات در شهرستان آمل ساعت 19 و 55 دقیقه 
سه شنبه شب به سامانه 125 اطالع داده شد و با توجه به وسعت 
شرکت کاله 15 آتش نشــان به همراه سه خودروى سنگین و 

پشتیبانى و سه خودروى سبک به محل اعزام شدند.
حسین نذیرى افزود: آتش نشانان بالفاصله با حضور در شرکت 
و پیدا کردن کانون حریق، نسبت به اطفاى آن اقدام و از سرایت 
آتش به تأسیســات مجاور جلوگیرى کردند. وى با بیان اینکه 
این عملیات دو ســاعت و 30 دقیقه ادامه داشت، تصریح کرد: 
به دلیل اینکه این حریق در کانال تأسیسات رخ داد دسترسى به 
محل حریق را مشکل کرده بود و آتش نشانان با رعایت نکات 
ایمنى و بهره گیرى از کپسول اکسیژن، عملیات اطفاى حریق 

را انجام دادند. 

«یسنا»، کودك حاجى آبادى از توابع استان هرمزگان که توسط پدرش مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود هم اکنون در هوشیارى کامل به سر
مى برد و قادر به خوردن غذاست.

یسناى 2 ساله که پس از ضرب وشتم توسط پدرش راهى بیمارستان شده بود، پس از ده روز سرانجام صبح روز دوشنبه در بیمارستان بندرعباس 
به هوش آمد. این کودك که از ناحیه شکم دچار آسیب جدى شده بود، پس از جراحى هاى سنگین داخلى در ناحیه شکم و روده مورد مداوا قرار 
گرفت که البته هنوز باید تحت نظر باشد. به گفته پزشکان معالج، حال این کودك دو ساله رضایت بخش است و مشکل خاصى وجود ندارد و 
یسناى کوچک مى تواند به زودى به خانه اش  برگردد. یسنا 26 آذرماه سال جارى از سوى پدرش که به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشته و ظاهراً 
سابقه بسترى شدن در بیمارستان اعصاب و روان را نیز دارد، از ناحیه شکم با جسم برنده دچار مصدومیت شدید شد. این کودك دوساله پس از 
اعزام به بندرعباس در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى شد و تحت چند عمل جراحى قرار گرفت و در ادامه به بیمارستان کودکان منتقل  شد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى تهران 
گفت: پنج نفر از ساکنان یک ســاختمان چهار طبقه در 

خیابان دماوند تهران از میان دود و آتش نجات پیدا کردند.
سیدجالل ملکى با اعالم خبر آتش سوزى در یک ساختمان 
چهار طبقه در خیابان دماوند دربــاره جزئیات این حادثه 

اظهار داشت: ساعت 20و7دقیقه  سه شنبه شب یک مورد 
آتش سوزى در یک ساختمان در خیابان دماوند به سامانه 
125 اعالم شد که به سرعت آتش نشــانان سه ایستگاه 
آتش نشانى همراه با خودروى حامل تجهیزات تنفسى در 
مدت زمان سه دقیقه به محل حادثه رسیدند. وى ادامه داد: 
محل حادثه یک ساختمان چهار طبقه مسکونى بود که در 
طبقه همکف آن یک مغازه تأسیساتى به وسعت حدودى 
15 متر وجود داشت، آتش در قســمت مغازه آغاز شده و 
کامًال شعله ور بود به حدى که ارتفاع شعله به چندین متر 
مى رسید و بخشى از نماى سنگى ساختمان را تحت تأثیر 

قرار داده بود.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران خاطرنشان کرد: آتش 
به سرعت در حال گسترش به ساختمان و ورود به طبقات 
باالیى بود همچنین مقدارى دود از طریق راه پله ها به داخل 
این ساختمان و ساختمان مجاور سرایت کرده و وضعیت 

ناایمنى را براى ســاکنان به وجود آورده بود. ملکى افزود: 
تعدادى از ساکنان، خودشان در لحظات اولیه از ساختمان 
خارج شده بودند و آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم 
شدند، گروهى مشغول خاموش کردن آتش شده و گروه 
دیگر با استفاده از تجهیزات تنفسى با ورود به این ساختمان 
و ساختمان مجاور مشغول خارج کردن ساکنان شدند. وى 
با بیان اینکه در نهایت آتش نشانان موفق شدند پنج نفر را 
از داخل ساختمان به ســالمت خارج کنند، تصریح کرد: 
آقایى حدوداً 25 ساله که داخل مغازه حضور داشت از نواحى 
مختلف بدن دچار سوختگى شــده بود که براى انتقال به 
مراکز درمانى به عوامل اورژانس تحویل داده شد همچنین 
یک دستگاه خودروى سوارى اُپتیما که کنار مغازه پارك 
شده بود براثر این حادثه دچار خساراتى شد.  ملکى متذکر 
شد: در نهایت پس از حدود دو ساعت آتش خاموش و محل 

ایمن سازى شد.

مرد جوان که با اسامى و هویت هاى مجعول، به عنوان خواستگار و با طرح 
پیشنهاد دروغین ازدواج، زنان و دختران را طعمه خود قرار مى داد و پس از 
جلب اعتماد و فریب این افراد اقدام به سرقت طال و عابربانک هاى آنها 
مى کرد پس از دستگیرى و در اعترافاتش  گفت که مشکوك به بیمارى 

هپاتیت و ایدز است.
چندى قبل مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران در جریان سرقت 
و فریبکارى مرد جوانى قرار گرفتند که با طرح دوستى و خواستگارى از 
دختران و زنان، با چرب زبانى اعتماد آنها را جلب کرده و سپس اقدام به 

سرقت طال یا کارت هاى بانکى آنها کرده است. 
همین کافى بود تا کارآگاهان براى دستگیرى متهم فریبکار وارد عمل 
شوند. آنها در گام نخســت پى بردند که متهم براى اجراى نقشه هاى 
فریبکارانه و شــیطانى اش خود را با نام هاى مختلف معرفى کرده و 

طعمه هایش را در بیمارستان، مترو و مراکز شلوغ انتخاب کرده است.
بدین ترتیب مأموران با اقدامات فنى و پلیســى و تصویرى که زنان از 
متهم داشتند تجسس هاى میدانى خود را آغاز کردند و عکس وى را در 
اختیار حراست بیمارستان ها، مراکز تجارى و شلوغ و پلیس مترو قرار 
دادند تا اینکه روز پنج شنبه 23 آذر ماه سال جارى مرد جوان وقتى پاى در 
بیمارستان شهید رجایى گذاشت از سوى مأموران حراست شناسایى شد 
و در ادامه مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران با حضور در بیمارستان 

موفق به دستگیرى متهم شدند. 
فرزاد 39 ساله که مدتى است درجواب آزمایش هایش متوجه بیمارى 
هپاتیت و ایدز شده ادعا مى کند از زمانى که متوجه بیمارى اش شده دیگر 
با طعمه هایش رابطه برقرار نکرده و هنوز بیمارى اش تأیید نشده و باید 

آزمایش هاى دیگرى انجام دهد.
سابقه دارى؟

2 بار دستگیر شدم و هربار در اتهاماتم تبرئه شدم، یکبار در قم به اتهام 
زورگیرى که وقتى براى شناسایى به محل هاى سرقت رفتم کسى مرا 
شناسایى نکرد و تبرئه شدم و یکبار هم در اصفهان گوشى سرقتى پیدا 
کرده بودم و آن را تحویل کالنترى دادم اما چون مدتى از آن اســتفاده 
کرده بودم پلیس آگاهى مرا دستگیر کرد که پس از تحقیقات پلیسى 

بى گناه شناخته شدم.
شغلت چه بود؟

راننده اتوبوس بودم.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

االن به جرم خواستگار قالبى و فریب دادن زنان و سرقت 

طال و عابربانک آنها دستگیر شدم.
چطور با طعمه هایت آشنا مى شدى؟

تو خیابان و محل هاى شلوغ طعمه هایم را شناسایى مى کردم و پس 
از چرب زبانى و اعتمادسازى ماجراى خواستگارى را مطرح مى کردم.

چطور اعتمادسازى مى کردى؟
پس از اینکه با آنها آشنا مى شدم براى آنها خرید مى کردم و با این ترفند 

دختران و زنان به من اعتماد مى کردند.
ماجراى سرقت طال چه بود؟

با یک خانم درخیابان دوست شدم و پس از اینکه براى او لباس و مانتو 
خریدم پیشنهاد ازدواج را مطرح کردم تا اینکه یک روز متوجه شدم دستبند 
طالیش خراب شده که طال را به من داد که برایش درست کنم و پس 

از آن با هم به شمال رفتیم و در آنجا زنجیرش را گرفتم و وقتى به تهران 
آمدیم به دلیل اینکه دیگر کارى به من نداشت زنجیر طالیش را فروختم 

ولى از دستبند طال بى اطالع هستم.
عابربانک دخترجوان را چطور سرقت کردى؟

یک روز جلوى مترو دخترجوانى به ســمتم آمد و ادعا کرد که گوشى 
موبایلش خاموش شده و از من خواســت تا با گوشى موبایلم با پدرش 
تماس بگیرم که پس از آن با او طرح دوستى ریختم و چندبارى با هم 
تلفنى صحبت کردیم. یک روز با هم به خیابان انقالب رفتیم و 400 هزار 
تومان برایش خرید کردم اما پس از آن دختر جوان دیگر جوابى نداد تا 
اینکه پس از یک هفته جوابم را داد و متوجه شــده بود که عکس هاى 
خصوصى اش را دارم و وقتى در مورد 400 هزار تومان پول صحبت کردم 

قرار گذاشت تا با هم به سینما برویم و بعد از آن پول را بازگرداند. داخل 
سینما بودیم که برادرش زنگ زد و دختر جوان ادعا کرد که باید زود برود 

و آنجا بود که کارت عابربانکش را به من داد.
شما بدهکار باشید کارت بانکى تان را در اختیار 

کسى قرار مى دهید؟
دختر جوان مى گفت که همان مبلغ 400 هزار تومان داخل کارتش است.

یعنى شما بیگناهى؟
نه، اتهاماتم را قبول دارم اما همه آنها اتفاقى بود.

ازدواج کردى؟
بله، یک ماه عقد بودم که همسرم متوجه کارهاى من شد و از هم طالق 

گرفتیم.

چطور دستگیر شدى؟
یک روز به علت بیمارى قلبى ام به بیمارستان شهید رجایى رفتم و زمانى 
که وارد بیمارستان شــدم مأموران حراست به سراغم آمدند و دستگیر 
شدم، باور کنید راه فرار داشــتم اما پاهایم سست شده بود و قدرت قدم 

برداشتن نداشتم.
شنیدم با یکى ازطعمه هایت هم در بیمارستان 

آشنا شدى؟
بله، ولى وقتى فهمیدم او نیز بیمــارى ایدز دارد دیگر قطع رابطه کردم 

و حتى به او پول هم دادم اما نمى دانم چرا از من شکایت کرده است.
خودت هم بیمارى ایدز دارى؟

مشکوك به هپاتیت هستم و براى ایدز هم باید آزمایش بدهم.
چطور متوجه بیمارى ات شدى؟

راننده هاى اتوبوس هر شــش ماه یکبار براى تأیید سالمت بودنشان 
آزمایش مى دهند که چندى قبل آزمایش دادم که جواب آن مشکوك 
به بیمارى هپاتیت و ایدز بود که پزشکان گفتند باید سه ماه دیگر براى 

آزمایش هاى نهایى به هالل احمر بروم که دیگر دستگیر شدم.
وقتى فهمیدى بیمار هستى به رابطه هایت ادامه 

مى دادى؟
نه، از آن زمان به بعد دیگر با کسى رابطه نداشتم.
فکر مى کردى دستگیر شوى؟

دستگیرى من اتفاقى بود و مى دانم به دلیل شکستن دل پدرم دستگیر 
شدم یا به اصطالح «آه پدرم» مرا گرفت.

مگر با پدرت چه کار کردى؟
یک روز با پدرم درگیر شدم و با و جود اینکه پدرم آسم داشت او را به عقب 
هل دادم و روى زمین افتاد، وقتى پدرم از روى زمین بلند شد نفرینم نکرد 

ولى در چشمانش دیدم که دلش را شکستم و از دستم ناراحت است.
بعد از آزادى چه کار مى کنى؟

به شهرمان مى روم و دست پدرم را مى بوسم و به پاهایش مى افتم که 
مرا ببخشــد. همان کار رانندگى اتوبوس را انجام مى دهم و اگر جواب

 آزمایش هایم منفى باشد ازدواج مى کنم و تشکیل زندگى مى دهم و این 
قول را مى دهم که دیگر دست به هیچ کار اشتباهى نزنم.

بنا به این گزارش، بازپرس پرونده با توجه به گسترده بودن اقدامات این 
متهم با تقاضاى چاپ عکس فرزاد خواست تا کسانى که در دام فریبکارى 
این خواستگار قالبى گرفتار شده اند به پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران در 

میدان نیلوفر مراجعه کنند.

شــلیک تیر هوایى مأمور پلیس براى پایان دادن بــه درگیرى و نزاع بین دو طایفه در روســتاى 
«ســعیدآباد» از توابــع بخش جاجرود پردیس ســبب کشــته شــدن یکــى از طرفین دعوا 

شد.
روز سه شنبه در تماس با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 وقوع درگیرى میان دو طایفه در روستاى 
ســعیدآباد از توابع بخش جاجرود در شهرستان پردیس اســتان تهران اطالع داده شد که به دنبال 
آن مأموران پلیس در محل حاضر شــدند. با حضور مأموران در محل آرامشــى نسبى ایجاد شد 
اما ناگهان با درگیرى مجــدد طرفین نزاع، تعــدادى از متنازعین با مأمــوران پلیس درگیر

 شدند.
 در این حین یکى از مأموران با هدف آرام کردن فضا اقدام به تیراندازى هوایى کرد اما 
به دلیل ازدحام جمعیت گلوله به یکى از افراد حاضر در این نزاع برخورد کرد و این فرد 

جان خود را از دست داد.
براســاس اعالم مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى شــرق استان تهران 
بررسى هاى پلیس در این زمینه آغاز شــده و اگر در این بررسى ها قصور یا 
کوتاهى از ســوى مأموران اثبات شــود با مأمور مذکور طبق مقررات و 

قوانین برخورد خواهد شد.

دستگیرى خواستگار قالبى مشکوك به ایدز 

زمینگیر شدن 3 شرور تهرانى در گلستان 

حریق در بزرگ ترین واحد تولید لبنیات کشور

کودکى که شکمش دریده شده بود 
به هوش آمد

نجات 5 نفر از میان دود و آتش 

دند. 

 اکنون در هوشیارى کامل به سر

 دوشنبه در بیمارستان بندرعباس 
احیه شکم و روده مورد مداوا قرار 
ت و مشکل خاصى وجود ندارد و 
خدر شیشه اعتیاد داشته و ظاهراً
ید شد. این کودك دوساله پس از 
 بیمارستان کودکان منتقل  شد.

شــلیک تیر هوایى مأمور پلیس براى پایان دادن بــه درگیرى و نزاع بین دو طایفه در روس
«ســعیدآباد» از توابــع بخش جاجرود پردیس ســبب کشــته شــدن یکــى از طرفین

شد.
روز سه شنبه در تماس با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 وقوع درگیرى میان دو طایفه در رو
ســعیدآباد از توابع بخش جاجرود در شهرستان پردیس اســتان تهران اطالع داده شد که به
آن مأموران پلیس در محل حاضر شــدند. با حضور مأموران در محل آرامشــى نسبى ایج
اما ناگهان با درگیرى مجــدد طرفین نزاع، تعــدادى از متنازعین با مأمــوران پلیس

 شدند.
 در این حین یکى از مأموران با هدف آرام کردن فضا اقدام به تیراندازى هوایى
ا به دلیل ازدحام جمعیت گلوله به یکى از افراد حاضر در این نزاع برخورد کرد و

جان خود را از دست داد.
براســاس اعالم مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى شــرق استان
بررسى هاى پلیس در این زمینه آغاز شــده و اگر در این بررسى ها ق
کوتاهى از ســوى مأموران اثبات شــود با مأمور مذکور طبق مقر

قوانین برخورد خواهد شد.

ود 

شلیک هوایى پلیس، یک نفر را کشت فرمانده انتظامى کوهدشت لرستان از دستگیرى قاتل فرارى پس از گذشت دو سال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ على نجات کرمى گفت: پلیس آگاهى شهرستان کوهدشــت درپى درگیرى و نزاع دسته جمعى در  دو سال گذشته 
دریکى از روستاهاى اطراف شهرستان و به قتل رسیدن یک نفر ، موضوع به طور ویژه در دستور کار این فرماندهى قرار گرفت. 
وى افزود: پلیس آگاهى شهرستان با انجام اقدامات پلیسى و گستراندن چتر اطالعاتى موفق شد، روز دوشنبه شخص متوارى 
را در محور کوهدشت – خرم آباد با یک دستگاه خودرو شخصى شناســایى کند و با هماهنگى مقام قضائى خودروى موردنظر 

توقیف و قاتل دستگیر شد.
فرمانده انتظامى کوهدشت اظهار داشــت: قاتل در بازجویى هاى به عمل آمده به جرم خود معترف و براى سیر مراحل قانونى 

تحویل مراجع قضائى شد.

پایان فرار 2ساله قاتل 
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پس از ســتایش پــروردگار، همانا من شــما را به تــرس از خدا 
ســفارش مى کنم، خدایى که آفرینش شــما را آغــاز کرد و به 
سوى او باز مى گردید. خدایى که خواســته هاى ما را برآورد  
و بازگشت به سوى او نهایت آرزوى شماست. راه راست شما به 
او پایان مى پذیرد و به هنگام ترس و وحشت، او پناهگاه شماست.

موال على (ع)

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند دوم صورتجلسه مورخ 
96/09/29 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش 
دو قطعه زمین با کاربرى کارگاهى- خدماتــى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند تا تاریخ 1396/10/25 جهت دریافت اســناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر به واحد مالى شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت 
تکمیل و تحویل اســناد مزایده پایان وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ 

1396/10/27 مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبتنوبت
  اولاول

ساسان اکبرزاده
همراه با برگزارى جشــن میالد حضرت امام حســن 
عســکرى علیه الســالم، طرح هاى عمرانى، فرهنگى 
و خدماتــى در منطقــه 12 شــهردارى اصفهــان 
با حضور شــهردار، اعضاى شــوراى شــهر، معتمدین 
محلــى و خانــواده معظم شــهدا بــه بهره بــردارى 

رسید.
شــهردار اصفهان پس از افتتاح خیابان شــهید آریانژاد 
و بوســتان کوى مهدیه و مجموعه ورزشــى حضرت 
امیرالمؤمنین (ع) و کلنگزنى پروژه مشــارکتى تجارى- 
ادارى در میدان شــهید علیخانى ملکشــهر، در جشن 
میالد امام حســن عسکرى علیه الســالم در مجموعه 
ورزشى حضرت امیرالمؤمنین (ع)، در جمع مردم منطقه 
12 شــهردارى اصفهان حاضر شد و با اظهار خوشحالى 
از حضور گســترده، پرنشاط و پرشــور مردم منطقه 12 
در این جشــن گفت: با بهره بردارى از مجموعه ورزشى 
امیرالمؤمنین (ع)، مــردم این محلــه مى توانند اوقات 
فراغت را با شور و نشاط بیشترى سپرى کنند. البته مردم 
در این منطقه شایسته خدمات بســیار بیشترى هستند 
و از اینکه عدالت منطقه اى در ایــن منطقه مدنظر بود 

خوشحالم.
قدرت ا... نــوروزى سیاســت شــهردارى اصفهان را 
محرومیت زدایــى، توجه به مناطق محــروم، برقرارى 
عدالت و... دانست و گفت: امید اســت بتوانیم در نقاط 
محروم شــهر، امکان تأســیس مجموعه هاى مختلف 
ورزشى، فرهنگى و... را مهیا سازیم. وى خاطرنشان کرد: 
امروز براى حل معضالت اجتماعى و پیشــگیرى از آثار 
سوء اجتماعى، باید مجموعه هایى براى پر کردن اوقات 

فراغت جوانان ایجاد شود.
شــهردار اصفهان با بیــان اینکه مجموعه ورزشــى 

امیرالمؤمنین (ع) در ملکشــهر داراى امکانات بسیارى 
چون زمین چمن، ســالن هاى چندمنظوره و... اســت، 
گفــت:  مجموعــه ورزشــى امیرالمؤمنیــن (ع) بین 
مناطق محروم در اصفهان شــاید کم نظیر و یا بى نظیر

 باشد.
نوروزى با قدردانى از مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان 
در احداث مجموعه ورزشــى امیرالمؤمنین (ع) و دیگر 
پروژه ها افزود: امید اســت از امکانات مجموعه ورزشى 

امیرالمؤمنین (ع) به نحو شایسته، استفاده شود. 
شهردار اصفهان درخصوص پروژه هاى به بهره بردارى 
رســیده در منطقه 12 هم گفت: امروز بوستان شهرك 
مهدیه و مجموعه ورزشى حضرت امیرالمؤمنین (ع) به 
بهره بردارى رســید و کلنگ پروژه مشارکتى تجارى- 

ادارى در میدان علیخانى ملکشــهر به زمین زده شــد. 
نوروزى همچنین از افتتــاح پروژه هایى در دهه فجر در 
منطقه 12 و شــهر اصفهان خبر داد. وى در عین حال 
گفت: زنان و مردان شاد، جامعه سالم و پاك را به ارمغان 
مى آورند و ایجاد مجموعه هایى چون مجموعه ورزشى 
امیرالمؤمنین (ع) راهى براى رفع معضالت اجتماعى به 

شمار مى رود.
شــهردار اصفهان تأکید کرد: سیاست شورا و شهردارى 
اصفهان، افتتاح و بهره بردارى از اینگونه مجموعه ها، در 

مناطق محروم همچون زینبیه، حصه و... است.
نوروزى گفــت: امید اســت با ســرمایه گذارى بخش 
خصوصى و همکارى ســازمان ها شــاهد افتتاح هرچه 

بیشتر اینگونه مجموعه ها باشیم.

شــهردار اصفهــان اظهار داشــت: مــردم منطقه 12 
شهردارى اصفهان، از فعالیت هاى انجام شده عمرانى، 
خدماتــى، فرهنگى و ورزشــى، اظهــار رضایتمندى 

کرده اند.
نوروزى تکمیل خط اول مترو، اجراى پروژه میدان امام 
على علیه السالم، اتمام قسمت شرقى پروژه چهارباغ و... 
را از مهمترین پروژه هاى اجرایى شــهردارى اصفهان 
برشمرد و گفت: اتمام پروژه هاى نیمه تمام و البته افتتاح 
برخى پروژه هاى عمرانــى، خدماتى و فرهنگى در دهه 

فجر امسال، در دستور کار قرار دارند.
■■■

مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان هم گفت: در زمان 
کلنگزنى مجموعه ورزشى امیرالمؤمنین (ع)، قول دادم با 

کمک همه همکاران و با یک کار جهادى، این مجموعه 
را در مدت یکسال و نیم به انجام برسانیم که امروز این 
مجموعه در موعد مقرر به بهره بردارى رســیده است و 
یکــى از اســتانداردترین و بى نظیرترین مجموعه هاى 

ورزشى در شهر اصفهان است. 
محمدرضا برکت اظهار داشت: در چهار سال گذشته، 200 
پروژه در منطقه 12 اصفهان با تالش جهادى همکاران 
به انجام رسیده اســت و نوید مى دهم در یک ماه و نیم 
آینده نیز چندین پروژه بزرگ همچون پارك، خیابان و... 

در این منطقه به بهره بردارى برسد.
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان تصریح کرد: در سال 
جارى 80 درصــد پروژه هاى عمرانــى در منطقه 12 با 
توجه به رکود را انجام دادیم. این در حالى است که ما 70 

درصد آزادسازى و احداث خیابان مفتح و آزادگان را انجام 
داده ایم و امید داریم این پروژه ها به ثمر بنشیند.

وى در زمینــه پروژه هاى بهره بردارى شــده هم گفت: 
امروز خیابان شهید آریانژاد و بوســتان کوى مهدیه در 
مساحت 27 هزار مترمربع با 11 میلیارد تومان، ظرف پنج 
ماه احداث شد و تغییرات اساسى در زیرساخت هاى آن 

صورت گرفت و به بهره بردارى رسید.
برکت گفت: مجموعه ورزشــى حضرت امیرالمؤمنین 
(ع) نیز که داراى امکانات و ســالن هاى مختلف است 
با پنج میلیارد و 500 میلیون تومان بهره بردارى شــد و 
کلنگ عملیات اجرایى پروژه مشارکتى تجارى- ادارى 
در میدان شهید علیخانى ملکشهر با زیربناى 18 هزار و 
602 مترمربع با پارکینگ طبقاتى، رستوران بام در هفت 
طبقه با حضور مسئوالن، شهردار و اعضاى شوراى شهر 

به زمین زده شد.
■■■

نکته جالب اینکه در جریــان افتتاح پروژه هاى عمرانى، 
خدماتى و فرهنگى منطقه 12 اصفهان، شهردار اصفهان 
از حســین جوهرى یکى از پارکبانان منطقه خواست تا 
بوستان کوى مهدیه را با بریدن روبان مخصوص افتتاح 
کند و کلنگ پروژه مشــارکتى تجــارى- ادارى میدان 
علیخانى ملکشهر را نیز شــیرازى، عکاس پیشکسوت 

خبرى به زمین زد.
شایان ذکر است در پایان مراسم افتتاحیه و پس از اقامه 
نماز مغرب و عشا با حضور شهردار، اعضاى شوراى شهر 
اصفهان، جمــع کثیرى از ســاکنین، معتمدین محلى، 
خانواده معظم شهدا و... جشن میالد امام حسن عسکرى 
(ع) در مجموعه ورزشــى حضرت امیرالمؤمن ین (ع) با 
برنامه هاى متنــوع فرهنگى و هنرى به اجرا گذاشــته 

شد. 

در مراسمى با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت

بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 12 شهردارى اصفهان
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کاهش موالید در گلپایگان
سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان گلپایگان گفت: 
در 9 ماهه امسال، هزار و 58 والدت در این شهرستان 
ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  کاهش 

داشته است.
محمدرضا غفارى افزود: همچنین در این مدت 458 

نفر در شهرستان گلپایگان فوت شده اند.
وى از ثبت 463 واقعه ازدواج در مدت مزبور خبر داد و 
گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 133 

واقعه کاهش داشته است.
غفارى اضافه کرد: در 9 ماه امســال نیز 113 واقعه 

طالق در گلپایگان ثبت شد .

از «محیط زیست» تا «محیط 
نیست» در خانه هنرمندان

نمایشگاهى از آثار پوستر با عنوان «محیط نیست» 
از سوى خانه گرافیک حوزه هنرى برگزار مى شود.

مدیر خانه گرافیک حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
در این نمایشــگاه مجموعه اى از آثار هنرمندانى که 
دغدغه پرداختن به مشــکالت محیط زیست دارند 
ارائه شــده اســت و این آثار با رویکردى انتقادى به 
آگاهى بخشى در خصوص معضالتى که تهدیدکننده 

محیط زیست است پرداخته اند.
امیرمســعود حالج افزود: هنرمندانى که آثارشان در 
این نمایشگاه ارائه شده، از نقاط مختلف کشور هستند 
و معضالتى همچون نابودى جنگل ها، خشکسالى، 
آلودگى هوا و به طور کلى نابودى طبیعت به دســت 
انسان و زندگى صنعتى و ماشــینى را مورد نقد قرار 

داده اند.
مدیر خانه گرافیک حوزه هنرى خاطرنشــان کرد: 
ساعات بازدید از این نمایشگاه از ساعت 10 تا20 است 
و عالقه مندان مى توانند براى دیدن این آثار به خانه 

هنرمندان مراجعه کنند.

گازرسانى 96 درصدى به 
روستاهاى اردستان

مدیر اداره گاز شهرســتان اردستان با بیان اینکه هم 
اکنون 155 روستا در شهرستان از نعمت گاز طبیعى 
برخوردار هســتند، گفت: روســتاهاى محدودى در 
شهرستان اردســتان از نعمت گاز طبیعى برخوردار 
نیســتند که عمده دلیل آن فاصله آنها با خط گازدار 

است.
علیرضا اعالمى با بیان اینکه در سال 1387 به اولین 
روستا در این شهرستان گازرسانى شده است، اظهار 
داشــت: بعد از گذشت 9ســال تعداد 155روستاى 
شهرستان معادل 96درصد از روستاهاى واجد شرایط، 

از نعمت گاز طبیعى برخوردار هستند.
وى با بیان اینکه در شهرســتان اردســتان پوشش 
90درصدى گازرســانى به واحدهــاى مرغدارى را 
داریم، افزود: امیدواریم با گازرســانى به تعدادى از 
مشــترکین مرغدارى هایى که در مسیر روستاهاى 
فاقد گاز  قرار دارند و با کاهش فاصله این روستاها با 
خط گازدار، در سال آینده شاهد عملیات گازرسانى به 

روستاهاى باقیمانده باشیم.

عامالن آتش زدن درِ مسجد 
در مبارکه دستگیر شدند

سرپرست فرماندارى شهرستان مبارکه از دستگیرى 
عامالن آتش زدن دِر مسجد امام محمد باقر (ع) در 

شهر مبارکه خبر داد.
جواد سلطانى اظهارداشــت: عامالن آتش زدن دِر 
مسجد امام محمدباقر(ع) شهر مبارکه با پیگیرى هاى 
دستگاه هاى امنیتى و نظامى شهرستان، شناسایى و 

تحویل مقامات قضائى شدند.
وى با بیــان اینکه بازجویى ها هنــوز به طور کامل 
انجام نشده است، تصریح کرد: طبق آخرین اظهارات 
متهمان، این افراد تحت تأثیر جوســازى یک شبکه 

ماهواره اى اقدام به این عمل کرده اند.
سرپرســت فرماندارى شهرســتان مبارکه افزود: با 
پیگیرى هاى الزم از طریق تشدید نظارت و افزایش 
تعداد نیروها و دوربین هاى نظارتى و با تالش نیروى 
انتظامى، عامالن ایــن حادثه در کمتــر از پنج روز 

شناسایى و دستگیر شدند. 

خبر

مدیر عامل شرکت خدماتى شهرك صنعتى رنگسازان 
شهرضا گفت: طرح فیبر نورى شــهرك صنعتى رازى 
شــهرضا در بیش از هزار هکتار از مساحت این شهرك 
صنعتى در حال اجراســت و دهه فجر بــه بهره بردارى 

مى رسد.
احمدرضا صدرى اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرك 
صنعتى رنگسازان شهرضا در بحث مخابرات مشکالتى 
داشت و ارائه خدمات مخابراتى، یکى از مطالبات اساسى 
صنعتگران بود، در راســتاى فراهم کردن امکانات اولیه 
براى صنعتگران، مکاتبات الزم با شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان انجام شد. وى با بیان اینکه در این راستا، 

همکارى ها و مســاعدت هاى الزم از ســوى شرکت 
شهرك هاى استان انجام شــد، افزود: در ابتداى امسال 
پیمانکار این پروژه مشخص شد و از اردیبهشت ماه آغاز 
به فعالیت کرد. صدرى خاطر نشان کرد: تاکنون حفارى 
خاکى براى اجراى پروژه مخابــرات در فاز یک و 2 در 
حدود 10 هزار متر و اجراى میکرو داکت در این دو فاز در9 
هزار متر انجام شده است. وى پیرامون اجراى این پروژه 
در فاز 3 گفت: حفارى خاکى در فاز 3 درحدود شش هزار 
متر اســت که 800 متر آن باقى مانده و عملیات اجرایى 
میکروداکت 3500متر انجام شده که6000 متر آن هم 

باقى مانده است.

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
به منظور کنترل بیمارى آنفلوآنــزاى فوق حاد پرندگان در 
اصفهان و پیشگیرى از این بیمارى، در حال حاضر جوجه 

ریزى تک دوره اى را متوقف کردیم.
امیر حسین افیونى اظهار داشت: با توجه به شیوع آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان و درگیرى بســیارى از کشــورها با این 
معضل، در ســطح اســتان اصفهان اقداماتــى به منظور 
پیشــگیرى و کنترل این بیمارى انجام دادیم. وى افزود: 
جلوگیرى از فعالیت واحدهاى غیرمجــاز پرورش طیور و 
مرغدارى هــاى غیر مجاز و کنترل جوجــه ریزى در این 
واحدها، ممیزى واحدهاى موجود بــراى تمدید پروانه و 

مجوز جوجه ریزى، پیگیرى براى رفع نواقص تأسیساتى و 
تجهیزاتى واحدها و پیگیرى بیمه واحدهاى پرورش طیور و 
جلوگیرى از بارگذارى هاى جدید در مناطق پرتراکم و جوجه 
ریزى هاى تک دوره اى از اقداماتى بوده که در راســتاى 
پیشگیرى از آنفلوآنزاى فوق حادپرندگان در دستور کار جهاد 

کشاورزى قرار گرفت.
افیونى گفت: همچنین طرح ضدعفونى واحدها، تخصیص 
تسهیالت براى بازسازى واحدها، کنترل ترددها و تشکیل 
جلسات ساماندهى مرغدارى هاى غیرمجاز از دیگر اقدامات 
شکل گرفته در راستاى جلوگیرى از ورود بیمارى آنفلوآنزا به 

استان اصفهان بوده است.

جوجه ریزى تکدوره اى 
در اصفهان متوقف شد

فیبرنورى شهرك رازى 
به بهره بردارى مى رسد

رئیس پلیس فتاى اصفهان گفت: فــردى که با ترفند 
دعانویســى و رمالى در فضاى مجازى از شــهروندان 
کالهبردارى مى کرد، توسط مأموران پلیس فتاى استان 

اصفهان شناسایى و دستگیر شد.
سرهنگ مصطفى مرتضوى اظهار داشت: در پى شکایت 
یکى از شهروندان مبنى بر اینکه مبلغ چهار میلیون ریال 
به حساب فردى که در فضاى مجازى تبلیغ دعانویسى 
مى کرد، واریز کرده و این شخص دیگر جوابگوى تلفن 
او نیست، بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
فتا قرار گرفت. وى افزود: شاکى اظهار داشت در یکى از 
شبکه هاى اجتماعى مجازى با فردى که خود را دعانویس 
و رمال معرفى مى کرد آشنا شدم و براى رفع مشکل خودم 
مبلغ چهارمیلیون ریال به حســاب او واریز کردم اما وى 

پس از واریز وجه، دیگر جوابگوى تلفن خود نبود.
رئیس پلیس فتاى اصفهان ادامه داد: با جمع آورى مدارك 
و مستندات پلیسى و انجام تحقیقات تخصصى در فضاى 
مجازى، متهم شناســایى و پس از دستگیرى تحویل 

مرجع قضائى شد.
سرهنگ مرتضوى تصریح کرد: متهم با تبلیغات فریبنده 
در فضاى مجازى و اغفال کاربران، پس از دریافت مبالغى 
از آنها با گفتن جمالت و اطالعات معمولى از کاربران، 
آنها را فریب داده و مدت ها با این شــگرد کالهبردارى 

مى کرد. 

مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدیدفوالدشهر 
گفت: شــرکت عمران فوالدشــهر هیــچ بودجه 
دولتى براى اجراى پــروژه در اختیار نــدارد و تنها 
منبعى کــه براى تأمیــن هزینه هاى این شــرکت 
وجود دارد، فــروش و واگذارى زمین و ســاختمان

 است.
حمید رضا شیروانى اظهار داشت: در شهرهاى جدید 
طبق آمار سرشمارى هر پنج سال یکبار جمعیت این 
شهرها دو برابر مى شود، البته این مهم در سال هاى 
اولیه محسوس نبوده، اما زمانى که بارگذارى جمعیتى 
از ده هزار نفر گذشت، در سرشمارى ها خود را نشان 

مى دهد.
وى ادامــه داد: این مهم به گونه اى اســت که طبق 
آمار سرشمارى سال 95 جمعیت فوالدشهر درحدود 
80 هزار نفر بوده و طبق آمار غیررسمى که در اختیار 
داریم، جمیتى بالغ بر 110 هزار نفر در این شهر جدید 

ساکن هستند.
شیروانى اضافه کرد: فوالدشهر در حوزه شهرسازى 
فراز و نشیب هاى بسیارى را پشت سرگذاشته و زمانى 
که مسکن مهر در کشور عملیات اجرایى آن آغازشد، 
سهمیه اولیه فوالدشهر 63 هزار واحد مسکونى تعیین 
شد و در نهایت 31 هزار واحد مسکونى در این شهر 
شکل گرفته است. وى عنوان کرد: نباید فراموش کرد 
مسکن مهر فوالدشهر امروز در قالب برزن هاى ایثار 
و فرهنگ شکل گرفته و مردم در واحدهاى مسکونى 
 C  این محالت ساکن هستند و قسمتى نیز در برزن

سکونت دارند.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر 
تصریح کــرد: از ایــن جهــت باید توجه داشــت 
ساکنان مســکن مهر فوالدشــهر از دستگاه هاى 
خدمت رســان، خدمــات مى خواهنــد، از این رو 
دســتگاه هاى خدمات رســان نیز باید با یک برنامه 
از پیــش تعیین شــده در راســتاى ارائــه خدمات 

به شــهروندان در میــدان عمل حضــورى فعال 
داشته باشند.

شیروانى خاطرنشان کرد: متأســفانه این مهم تا به 
امروز به درستى محقق نشده و این در حالى است که 
براساس قانون، با ایجاد شهرهاى جدید دستگاه هاى 
اجرایى مکلف هستند متناسب با پیشرفت شهر نسبت 
به پیش بینى امکانات و خدمات زیربنایى و رونمایى 

شهر اقدام کنند.
وى یادآور شــد: در طول زمان ساخت مسکن هاى 
مهــر، شــاهد افزایــش قیمــت تمام شــده این 
مســکن ها بودیم و از یک ســو مردم معتقد بودند، 
قیمت ها نبایــد از حدى فراتر رود و از ســوى دیگر
 ســازنده ها نیز مطرح مى کردند که به دلیل به روز 
بودن و افزایش هزینه ها، آنها نیز به روز هزینه هاى 
مربوط به این واحدها را پرداخت کرده اند و بر همین 

اســاس عدد مد نظر آنها باید از متقاضیان دریافت
 شود.

■■■   
شــیروانى افزود: با توجه به اهمیت موضوع، بالغ بر 
70 درصد وقت مجموعه شرکت عمران فوالدشهر 
به این موضوع اختصاص یافتــه بود و با تالش هاى 
انجام شده طى یکســال گذشــته درحدود هشت 
هزار واحد مســکونى در قالب تعاونى ها، شرکت ها و 
انبوه سازان مختلف بهاى نهایى واحدهاى مسکونى 
را تعیین کرده و در قالب توافــق طرفین موضوع به 

پایان رسید.
■■■   

مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر  
یکى دیگر از چالش هاى پیش روى شرکت عمران 
فوالدشهر در مسکن مهر را حوزه خدمات این پروژه 

دانست و گفت: باید توجه داشت ما امروز در شرایطى 
قرار داریم که رکود اقتصادى به شدت خود را بروز و 

ظهور داده است.
شــیروانى تصریح کرد: شــرکت عمران فوالدشهر 
از ابتداى امســال تاکنــون چندین نوبــت آگهى 
فراخــوان بــراى اجــراى پروژه هاى در دســت 
اقدام خود صــادر کرده کــه تنها دو نفر شــرکت 
کننده داشــته و رقم آن نیــز چهار میلیــارد ریال 
بوده اســت، اما با توجه به اینکه شــرایط ســختى 
را شــاهد هســتیم، تنها با مدیریت و عزم جهادى 
مى توان کام مردم را با اتمام پروژه هاى متعدد شیرین

 کرد.
■■■   

شــیروانى در بخش دیگرى از ســخنانش از اجراى 
پروژه انتقال فاضالب مســکن مهر با اعتبارى بالغ 
بر 35 میلیــارد ریال خبر داد و اضافه کرد: قســمتى 
از پروژه هایــى کــه شــرکت عمران فوالدشــهر 
در دســت اقدام دارد، نماى بیرونى نداشــته و نمود 
بیرونى ندارد و پروژه انتقال فاضالب مســکن مهر 
به طول هزار و 500 متر در عمــق 12 مترى زمین، 
یکى از ایــن پروژه هاســت و چنانچه ایــن پروژه 
به اتمام نمى رســید، با توجه به افزایش ســکونت 
در مســکن مهــر، پس زدگى فاضالب در شــهر را

 شاهد بودیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید  فوالدشهر ادامه 
داد: البته نباید فراموش کرد در ســال گذشته بالغ بر 
280 میلیارد ریال قرارداد اجرایى با پیمانکاران منعقد 
شــد و در حال حاضر مازاد بر آن قراردادها، تاکنون 
165 میلیارد ریال قرارداد اجرایى با پیمانکاران منعقد 
شــده و همچنین صدمیلیارد ریال آگهى مناقصه در 
مرحله انتخــاب پیمانکار بــوده و 440 میلیارد ریال 
در حال تکمیل اســناد مناقصه تا پایان سال جارى

 است.

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر:

تنها منبع درآمد عمران فوالدشهر،فروش و واگذارى زمین و ساختمان است دستگیرى رمال اینترنتى 
در اصفهان

هرچند امروزه مالیات ستانی در چارچوب قانون بوده 
و مالیات مهمترین منبع درآمد دولــت ها براي ارائه 
هر چه بهتر خدمات به جامعه است اما متأسفانه هنوز 
فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه نشده است . 
فرهنگ مالیاتی یعنی تمایل افراد به پرداخت مالیات و 
این به عنوان ضرورت تلقی شود نه به عنوان زور. شاید 
یکی از دالیل ضعف فرهنگ مالیاتی، عدم اطالع افراد 
جامعه از محل مصرف مالیات است. اگر مؤدي مالیاتی 
و افراد جامعه بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت 
می پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی 
براي خودشان می شود با میل و رغبت بیشتر حاضر به 
مشارکت هستند. درمقابل، عدم توجه به ایجاد زمینه  
فرهنگســازي و نپرداختن به موقع مالیات خسارات 
جدي را به بدنه اقتصاد وارد می کند. دولت درجهت 
تحقق بخشی از خواسته هاي مردم درخصوص باال 
بودن سطح رفاه و درآمد، توســعه عدالت اجتماعی 
وخدمات آموزشــی، تولید و اشــتغال و سطح باالي 
پوشــش هاي بیمه اي برنامه هایی را تنظیم کرده 
وبه مرحله اجرا در آورده اســت که هدف غایی این 
برنامه ها آشنایی مردم و مؤدیان مالیاتی با محل هزینه 
کرد مالیات  است تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند 
پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت 

رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. 
شفاف سازي اقتصادي و جلب اعتماد آحاد مردم براي 
پرداخت مالیات در صورتی محقق خواهد شــد که 
فعالیت هاي ترویج فرهنگ مالیاتی در سراسر کشور 
انجام شود. رسانه ها و ارگان هاي فرهنگی و آموزشی 
کشور می توانند با کمک به امر فرهنگسازي مالیاتی، 
 یاریگر دست اندرکاران نظام مالیاتی باشند. باگسترش 
اعتماد،ترویج روح جمعی وبهره گیري از شیوه هاي 
اخالقی، فرهنگی را در جامعه گســترش می دهیم 
که افراد جامعه به پرداخــت مالیات به عنوان وظیفه 
دینی و مسئولیت اجتماعی نگاه می کنند و فرار از آن را 
معصیت و گناه می شمارند و به آن به صورت یک امر 
مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات 
را مترادف با خیانت ملی و تجــاوز به حقوق دیگران

 می دانند.

نقش فرهنگسازي مالیاتی در 
تحقق درآمدهاي مالیاتی

یادداشت

کاهش نزوالت آسمانى سال جارى در اصفهان به ویژه 
در پاییزى که گذشت، اگر در ســه ماه باقیمانده از سال 
جبران نشود، سال آینده، بحران آب چهره اى خشن تر 

به خود خواهد گرفت.
سال هاست که استان اصفهان با کاهش نزوالت آسمانى 
و خشکسالى دست و پنجه نرم مى کند و خشکى زاینده 
رود به عنوان رگ حیات نصف جهان مزید بر علت شده 

تا بحران آب کامًال حس شود.
وضعیتى که امســال از بارندگى و نــزوالت جوى در 
اصفهان مشاهده شده و آمارهایى که در منابع مختلف 
نقل مى شود، گویاى رقم خوردن وضعیتى حادتر براى 
سال آینده اصفهان نسبت به سال هاى گذشته است و با 
توجه به شرایط موجود، باید براى سال آینده برنامه ریزى 

ویژه اى صورت گیرد. 
به گفته رئیس مرکز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان، اســتان اصفهان نسبت به سال 
گذشته تاکنون با کاهش 87 درصدى در بارندگى مواجه 

بوده است.
کورش خسروى بر این اعتقاد است که اگر این روند تا 
پایان سال ادامه یابد، اصفهان باید خود را براى بحرانى 

بزرگ آماده کند.
وى اولین و مؤثرترین اقدام براى این آمادگى را، تشکیل 

«ستاد بحران آب» در اصفهان پیشنهاد مى کند.
استاندار اصفهان نیز در روزهاى اخیر براى برون رفت 
از تنش آبى در اســتان اصفهان، شرکت آب منطقه اى 
و ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان را موظف به 
تهیه «برنامه جامع مصرف بهینه آب در بخش صنعت» 

کرده است.
محسن مهرعلیزاده ســازمان هاى مذکور را مکلف به 
برنامه ریزى براى مصرف بهینه آب در صنایع مختلف 
استان کرد و افزود: دستگاه هاى مرتبط نیز باید نسبت به 
تسریع در اجراى تعهدات و مصوبات مرتبط با ساماندهى 
رودخانه و ارائه الگوى کشت و کنترل برداشت آب در این 
حوضه آبریز اقدام کنند.  وى همچنین پیش از این زاینده 
رود را ستون فقرات این منطقه و آسیب به آن را آسیب به 

تمام ارکان و بخش هاى شهر عنوان کرده بود.

■■■   
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان نیز در تشریح 
وضعیت فعلى این اســتان گفت: 94 درصد از جمعیت 
و 95 درصد از مساحت این اســتان درگیر خشکسالى 

درازمدت است.
مجید بیجندى با اشاره به استمرار شرایط خشکسالى در 
استان اصفهان به مدت 17 سال پیاپى افزود: بر اساس 
مدل هاى پیش نگر اقلیمى ایــن وضعیت همچنان در 
اســتان ادامه دارد و براى مقابله بــا آن به برنامه ریزى 

بلندمدت ملى و منطقه اى نیاز داریم.
به گفته وى، تقسیم بندى خشکسالى این استان از نظر 
مساحت به ترتیب 11 درصد خشکســالى خفیف، 48 

درصد خشکسالى متوسط، 30 درصد شدید و 6 درصد 
استان درگیر خشکسالى بسیار شدید است.

به گفته کارشناســان، مصرف ســرانه آب در اصفهان 
151لیتر است و درحدود 70درصد منابع آبى استان در 
بخش کشاورزى، 10 درصد در بخش شرب و 20 درصد 

در بخش صنعت و سایر موارد مصرف مى شود.
این در حالى است که کاهش چشمگیر نزوالت آسمانى، 
خشکســالى شــدید و خالى بودن 76 درصدى حجم 
سدهاى اســتان اصفهان، وضعیتى را براى این استان 
رقم زده است که از به صدا درآمدن زنگ خطر و هشدار 
گذشــته و به وضعیت «آژیر قرمز» که یادآور دلهره و 

نگرانى ایام جنگ است، وارد شده است.

کاهش یا قطع کشت محصوالت کشاورزى آب بَر، استفاده 
صحیح و منصفانه از آب شرب و تصفیه پساب هاى صنعتى 
و اســتفاده از آب حاصل از آن در صنعت، ســاده ترین و 
ابتدایى ترین راه هایى اســت که مى توان براى کاهش 
شدت بحران آب در اســتان اصفهان و کشور از آن بهره 
برد و همه افراد جامعه مى توانند با اجراى این اقدامات در 

کنترل این بحران کمک کنند.
در ایــن بیــن اســتفاده از توانایــى هــا، راه حل ها 
و دســتاوردهاى شــرکت هــاى دانــش بنیــان و

 اســتارتاپ ها و حمایت آنها توسط مسئوالن مى تواند 
گره گشاى بسیارى مشکالت به ویژه در حوزه بحران 

آب باشد.

چهره «بحران آب»  در اصفهان خشن تر مى شود
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مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن گفت: ذوب آهن 
اصفهان در نیم قرن گذشته عالوه بر تولید محصوالت 
فوالدي، توانسته اســت در مسائل فرهنگی و اجتماعی 

پیشتاز باشد.  
 احمد صادقی به فراز و نشــیب هاي اقتصادي شرکت 
اشاره کرد و اظهار داشــت: با تمهیدات صورت گرفته، 
بخشی از بدهی هاي شرکت پرداخت شده و شرایط ذوب 
آهن در سال 1397 بهتر خواهد شــد. وي گفت: پیش 
بینی بازار و تولید محصوالت جدیــد، یکی از ملزومات 
شرکت هاي بزرگ صنعتی اســت و از اصول رقابت در 
بازارهاي جهانی است و ذوب آهن اصفهان سعی کرده 

است در این امر همواره یکی از پیشتازان باشد.
مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن بیان داشت: بسیج 
و بسیجیان وارثان خون شهدا هستند و باید وظیفه خطیر 
خود که تولید در جبهه صنعت است را با روحیه جهادي 
همچون ایثارگران دوران دفاع مقدس به نحو احسن به 

انجام رسانند.
صادقی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به لحاظ تعداد 
شهدا، جانبازان و ایثارگران در زمره برترین شرکت هاي 
ایران قرار دارد، گفت: این امر نشان از روحیه باالي ایثار 
در این شرکت دارد که در شرایط بحرانی، اثرات خود را به 

خوبی نشان می دهد.

رئیس اداره آموزش و دوره هاى  ســوادآموزى اســتان 
اصفهان گفت: در زنــدان اصفهان مرکــز یادگیرى و 
کالس هاى یادگیرى براى بى سوادان فراهم شده است 
و در شهرستان هاى مبارکه، فالورجان و زندان نسوان 
این فعالیت ها براى زندانیان و باســواد کردن آنها انجام 

مى شود .
قائدى اظهارداشت: امروزه پرونده  بى سوادى به دو دلیل 
مهاجر پذیرى استان اصفهان و وجود دانش آموزانى که 
ترك تحصیل مى کنند، بسته نمى شود و همواره شاهد 
بى سوادى در  استان هستیم. وى تأکید کرد: کیفیت از 
اولویت هاى وزارتخانه اســت و آموزش دهنده ها دوره 

آموزشى را زیر نظر جهاد دانشگاهى مى بینند و به فعالیت 
مى پردازند. رئیس اداره آموزش و دوره هاى  سوادآموزى 
استان اصفهان اظهار داشت: براى کشور هشت میلیون 
بى سواد آمارى کمى نیست و 10 درصد جامعه ما بى سواد 
هستند. وى ادامه داد: حدود هزار نفر آموزش دهنده در 
استان فعالیت مى کنند و در سال 85 در استان اصفهان 
تعداد 165 هزار نفر بى سواد وجود داشته که در سال 95 
این سرشمارى به دوهزار نفر رسیده است. قائدى افزود: در 
نواحى4 و 5 و6شهر اصفهان و شهرستان هاى فالورجان، 
خمینى شهر و نجف آباد به دلیل مهاجرپذیرى و تراکم 

جمعیت آمار بى سوادى باالتر است.

اولویت ذوب آهن
افزایش تنوع محصوالت است

زندانیان بى سواد
باسواد مى شوند

رونمایى از سامانه 
«میثاق مهر» در اصفهان

سامانه «میثاق مهر» براى پیشگیرى از افزایش آمار 
طالق، به عنوان یک آسیب مهم اجتماعى دیروز در 

اصفهان رونمایى شد.
معاون اجتماعى پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان گفت: این سامانه در راستاى افزایش 
آگاهى جوانان قبل از ازدواج براى داشتن یک زندگى 
مطلوب و جلوگیرى از  افزایش آمار طالق راه اندازى 

شده است.
محمد رضا قنبرى افزود: در این ســامانه اینترنتى با 
نشانى اینترنتى misaghemehr.ir به کاربران 
آموزش هــاى الزم را در دوران قبــل، حین و بعد از 

ازدواج آموزش مى دهد. 

هشتمین جشنواره مردمى 
فیلم عمار برگزار شد

افتتاحیه اکران مردمى هشتمین جشنواره مردمى فیلم 
عمار در مسجد علیقلى آقا اصفهان برگزار شد.

مراسم افتتاحیه اکران مردمى هشــتمین جشنواره 
مردمى فیلم عمار در اصفهان همراه با جشن میالد امام 
حسن عسکرى(ع) و اجراى طرح نذر کتاب همزمان با 

نماز مغرب و عشا در مسجد علیقلى آقا آغاز شد.
در آیین افتتاحیه هشــتمین جشــنواره مردمى فیلم 
عمار، فیلم هاى منتخب جشــنواره عمار به نمایش 

گذاشته شد.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان 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 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015001478 مورخ 96/07/26  نبى اله آزمائى صادق آبادى فرزند رضاقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,27 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
1 - راى شماره 139660302015001930 مورخ 95/09/28  اکبر سلیمیان ریزى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146,73 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شــماره 139660302015000749 مورخ 96/05/10  اله رحم اسکندر زاده فرزند مهدى قلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132,14 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شــماره 139660302015000750 مورخ 96/05/10  منصور امینى فرزند نجفعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 124,37 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 13966030201500836 مورخ 96/05/26  على شیر محمدى باباشیخعلى فرزند محمد 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193,66 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 - اصلى که 
به شماره 1943 – اصلى تبدیل گردیده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى على یار شیر محمدى .
4 - راى شــماره 13966030201500837 مورخ 96/05/26  خانم شهناز شــیروانى باغشاهى فرزند 
ناصرقلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 213,98 مترمربع مفروزى از پالك 328 - اصلى 
واقع در قریه باغشاه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله صادقى 

نوگورانى .
5 - راى شماره 139660302015000842 مورخ 96/05/26  محمود آقائى ریزى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 287,46 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
6 - راى شــماره 139660302015000862 مورخ 96/05/28  رسول بت شکن فرزند مرتضى نسبت 
به 22 سهم مشاع از 66 سهم ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 1646,30 مترمربع مفروزى از پالك 
26 فرعى از 168 - اصلى واقع در وشمندجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین احمدیان باغبادرانى .
7 - راى شــماره 139660302015000959 مورخ 96/06/29  محمد حسین على زاده جهمانى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,83 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139660302015000961 مورخ 96/06/29  اکبر صداقتى فرزند امیر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 183,76 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شماره 139660302015000962 مورخ 96/06/29  محسن خادمیان ریزى فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,36 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شــماره 139660302015000963 مورخ 96/06/29  کبرى طغیانى ریزى فرزند حسینقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139660302015000964 مورخ 96/06/29  رضا جعفریان ریزى فرزند فتح اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شــماره 139660302015000965 مورخ 96/06/29  خدیجه موســویان ریزى فرزند سید 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شماره 139660302015000967 مورخ 96/06/29  سروى ناز حسنخانى ریزى فرزند حسین 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
14 - راى شماره 139660302015000968 مورخ 96/06/29  ابوالقاسم جبرائیلى ریزى فرزند حبیب اله 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شماره 139660302015000972 مورخ 96/06/29  مصطفى نصرالهى ریزى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 2,76 مترمربع مفروز پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان 

جهت الحاق با پالك 107/4153 .
16 - راى شــماره 139660302015000973 مورخ 96/06/29  ناصر خادمى ریزى فرزند شــکراله 
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 130,86 مترمربــع مفروزى از پــالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى ابوالفتح

 قهرمان .
17 - راى شــماره 139660302015000974 مورخ 96/06/30  محمــود باقریان ریزى فرزند عباس 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 181 مترمربع مفروزى از پالك 5 فرعى از 106 - اصلى 
واقع در حیدر آباد کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

احمد باقریان ریزى .

18 - راى شماره 139660302015000975 مورخ 96/06/30  مهدى کریمیان ریزى فرزند تقى نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94,37 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .

19 - راى شماره 139660302015000976 مورخ 96/06/30  سودابه طغیانى ریزى فرزند عباس نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94,37 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .

20 - راى شماره 139660302015000977 مورخ 96/06/30  سلمان قربانى ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,81 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله محمدى ریزى .
21 - راى شــماره 139660302015001025 مورخ 96/07/13  على بهرامى فرزند محمد نســبت به 
ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 8527,42 مترمربع مفروزى از پالك 33 – اصلى باقیمانده که به 
پالك 33/155 تبدیل گردیده واقع در مبارك آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى مهدى حاتمى .
22 - راى شماره 139660302015001061 مورخ 96/07/27  فخرى سلطانى کله مسلمانى فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 177,41 مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى واقع در کله 
مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم سلطانى کله مسلمانى .
23 - راى شــماره 139660302015001073 مورخ 96/07/29  امیر خاشــعى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ قسمتى از یک بابخانه و باغ متصله به مساحت 653,48 مترمربع پالك 552 فرعى باقیمانده 
از 354 - اصلى واقع در کچوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حاجى 

محمد عطائى کچوئى .
24 - راى شماره 139660302015001074 مورخ 96/07/29  پروین سلحشور فرزند موسى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147,14 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شماره 139660302015001075 مورخ 96/07/29  مهدى قربانى ریزى فرزند مرتضى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,34 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139660302015001078 مورخ 96/07/29  عبداله هاشم زاده ریزى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125,32 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
27 - راى شماره 139660302015001079 مورخ 96/07/29  مهدى توسلى ریزى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224,70 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
28 - راى شماره 139660302015001080 مورخ 96/07/30  محبوبه طوقانى ریزى فرزند بهمن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
29 - راى شــماره 139660302015001081 مــورخ 96/07/30  محمــد مبشــرى فرزنــد 
اســداهللا نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 351,68 مترمربع مفــروزى از پالك 107 
- اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى

 ابوالفتح قهرمان .
30 - راى شماره 139660302015001082 مورخ 96/07/30  برات سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,98 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شماره 139660302015001083 مورخ 96/07/30  اسماعیل انصارى ریزى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شماره 139660302015001084 مورخ 96/07/30  محمود عزتى ریزى فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 53,49 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شماره 139660302015001085 مورخ 96/07/30  حسین کریمى فرزند محمد نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,70 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
34 - راى شماره 139660302015001086 مورخ 96/07/30  مرضیه کریمى ریزى فرزند مظاهر نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,70 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
35 - راى شماره 139660302015001174 مورخ 96/08/27  حسین على ابراهیمى چمگردانى فرزند 
هاشم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 3005,84 مترمربع مفروزى از پالك 
150 - اصلى واقع در مزرعه تیغ نداشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

بهرام کیانرسى .
36 - راى شماره 139660302015001175 مورخ 96/08/27  حسین على ابراهیمى چمگردانى فرزند 
هاشم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 8778,06 مترمربع مفروزى از پالك 
150 - اصلى واقع در مزرعه تیغ نداشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

بهرام کیانرسى .
37 - راى شماره 139660302015001176 مورخ 96/08/27  مریم باقرى باباشیخعلى فرزند رجبعلى 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 162,49 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسماعیل حبیبى .
38 - راى شــماره 139660302015001177 مــورخ 96/08/27  مهدیه باقرى باباشــیخعلى فرزند 
رجبعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,49 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسماعیل حبیبى .
39 - راى شــماره 13966030201501178 مورخ 96/08/27  اکبر شیر محمدى فرزند خدایار نسبت 
به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 150,48 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 - اصلى که به شماره 
1943 – اصلى تبدیل گردیده واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى تقى و حاجتعلى نوروزى .
40 - راى شــماره 139660302015001189 مورخ 96/08/29  محبوبــه طوقانى ریزى فرزند بهمن 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى به مســاحت 21,93 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139660302015001190 مورخ 96/08/29  رضا سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 302 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شــماره 139660302015001191 مورخ 96/08/29  محترم مهربانى ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,44 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شــماره 139660302015001192 مورخ 96/08/29  گوهرشاد نجارى ریزى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 54,55 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
44 - راى شــماره 139660302015001193 مــورخ 96/08/29  اعظم پور باغبان فرزند حســنقلى 
نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 40,16 مترمربع مفــروزى از پــالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى ابوالفتح

 قهرمان .
44 - راى شــماره 139660302015001194 مورخ 96/08/29  ابراهیم خادم ورناخواستى فرزند داود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شماره 139660302015001199 مورخ 96/08/30  بهروز نقدى دورباطى فرزند عوضعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 368,13 مترمربع مفروزى از پالك 35 فرعى از 194 - اصلى 
واقع در مزرعه محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

احمد آقا احمدى زنگنه .
46 - راى شماره 139660302015001200 مورخ 96/08/30  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شماره 139660302015001201 مورخ 96/08/29  حبیب اله على صادقى ریزى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 295,77 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .  
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ  1396/09/22 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ     

1396/10/07م الف: 1230 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان /9/520
مزایده

مزایده نوبت اول- واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظر دارد درخصوص پرونده کالسه 
961515 جلسه مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 1396/11/03 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به میزان 498/388/283 میلیون ریال در حــق محکوم له و به جهت فروش یک قطعه 
زمین مسکونى فاقد سابقه ثبتى به مساحت 43/90 مترمربع فاقد اشتراکات آب، برق و گاز واقع در زرین 
شهر، خیابان امام جنوبى، کوچه شهید خیرا... سلیمیان با کدپستى 8471614146 به عنوان سهم االرث 
محکوم علیه آقاى سید مهدى موسوى فرزند سید عباس که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
350/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرک ت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

1308 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان /10/142
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم شرکت زرین کوالك با وکالت رضا رضایى درخواستى به مبلغ 12/000/000 
ریال بطرفیت بهمن قصرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 677/96 در شعبه یک 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر واز نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/11/9 ساعت 4 عصر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نمای د در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 1309 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/143
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759307713 شماره پرونده: 9609983759301597 شماره بایگانى شعبه: 
961838 تاریخ تنظیم: 1396/09/19 ابالغ دادخواست و ضمائم به افروز اسدى فرزند نامدار- خواهان 
دادخواســتى به طرفیت خوانده به خواســته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983759301597 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شــاهین شهر (3 حقوقى سابق) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/10/18 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق مو ضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نبوت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع) – خیابان 
شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شــهر. م الف: 2246 شعبه 1 دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /10/160
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم نوشــین دادخواه على آبادى- خواهان آقاى مســعود جواهرى 
دادخواستى با موضوع استرداد وسایل به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که 
به کالسه 531/96 ش10ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 10/30 صبح تعین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در 

تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2106 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/161 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103759307047 شماره پرونده: 9609983759301346 شماره بایگانى شعبه: 
961580 تاریخ تنظیم: 1396/08/27 ابالغ دادخواســت و ضمائم به رامین شفیع پور ظلم آبادى فرزند 
غالم- خواهان خانم پرى شفیع پور دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رامین شفیع پور به خواسته طالق 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759301346 شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/8 ساعت 11:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق مو ضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نبوت 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 رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شــهر- میدان امام حسین (ع) – خیابان شــهید منتظرى- خیابان شهید 
توالیى- دادگسترى شاهین شهر م الف: 1884 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى 

سابق) /10/162
ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9610106836708849 شــماره پرونده: 9609986836701312 شماره بایگانى 
شعبه: 961432 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: مهرداد پویا فرزند شــکراله کدملى: 1286917042 
نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/11/09 دوشنبه ساعت: 10:00 محل حضور: اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 
205 درخصوص دعوى زهرا صانعى عطاآبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 31029 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) 

 10/163/
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426795700049 شماره پرونده: 9509986795700670 شماره بایگانى شعبه: 
950670 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795700259 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976795700479 محکوم علیه اشرف نورى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان، اصفهان 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال سند رسمى خودرو پراید 
شماره انتظامى 228 ط 43 ایران 13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 120000 ریال هزینه نشر آگهى در حق  محکوم له محمد شریعتى فرزند حسین به نشانى اصفهان، 
اصفهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل 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 بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29802 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/845
اخطار اجرایى

شماره: 69/96 ش 51- 1396/9/18 به موجب راى شــماره 96099776805100945 تاریخ 96/7/5 
حوزه 51 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حشمت ا... 
اسکندرزاده به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال 
سند رســمى یک دســتگاه وانت مزدا 200 بن به شــماره انتظامى 399ب18 ایران 11 و پرداخت مبلغ 
1/360/000 ریال هزینه دادرسى. مشــخصات محکوم له: مصطفى طاوسى به نشانى بلوار ارغوانیه بعد 
از پمپ بنزین انبار کاشى فروردین. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29828 شعبه 51  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/846
اخطار اجرایى

شماره: 659/95- 96/9/14 به موجب راى شماره 852 تاریخ 95/10/25 حوزه 53 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد مرزبان به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ صد و چهار میلیون و ششصد و ده هزار ریال وفق رسید عادى مورخه 94/7/13 بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2710/250 ریال هزینه دادرسى بانضمام 120/000 ریال نشر آگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر از تقدیم دادخواست 95/6/27 لغایت وصول قابل محاسبه در 
اجراى احکام و نیم عشر در حق دولت. مشخصات محکوم له: جابر عبدالهى منش فرزند جعفر به نشانى خ 
مدرس، خ ضابط زاده ك ش کرباسى ك اردى بهشت با وکالت محمد احسان زارع زاده اصفهانى. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف: 29839 شعبه 53  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/847

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن: در محالت پایین شهر اصفهان قیمت مسکن به 
یک میلیون و 700 هزار تومان به ازاى هر متر مى رسد

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: در 
حال حاضر روزنه  و دیدگاهى براى رشــد مسکن در 

اصفهان وجود ندارد.
احمد توال اظهار داشــت:  وضعیــت خرید و فروش 
مســکن هر روز در اصفهان بدتر مى شود و امروزه 
دیدگاه و روزنه اى براى رشد مســکن در اصفهان 

وجود ندارد و باید کار از سوى دولت آغاز شود.
وى بیان داشت: معموًال اقتصاد ما یک اقتصاد دولتى 
است و 85 درصد اقتصاد دست دولت است و اگر هم 
بخش خصوصى اراده کند که اقدام جدى در جهت 
خرید و فروش مســکن انجام دهــد، بدون حمایت 

دولت امکانپذیر نیست.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان ادامه داد: 
قیمت مسکن متناسب با اقتصاد خانوارها نیست و در 
محالت پایین شــهر اصفهان قیمت مسکن به یک 

میلیون و 700 هزار تومان به ازاى هر متر مى رسد.
وى گفت: خانه خالى در اصفهان نداریم و بسیارى از 

خانه هاى ساخته شده به فروش رفته است.
توال افزود: این آمار که بالغ بر دو میلیون خانه خالى 
در سطح کشــور داریم، درست نیست اما خانه هایى 
وجود دارد که به دلیل اینکه بــا وضعیت اقتصادى 
مردم جــور در نمى آیــد، روى دســت صاحبخانه 

مانده است.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با اشاره 
به اینکه در ضعیف ترین نقطه هاى شهر االن متراژ 
خانه ها بین یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون 
و 700 هزار تومان است و قدرت خرید مردم به این 
میزان نیست، اضافه کرد: در استان هایى مثل گیالن، 
مازندران و خراسان رضوى که بیشتر جنبه توریستى، 
زیارتى و تفریحى دارد شرایط خرید و فروش مسکن 

بهتر است.

مدیر امور ســینماى حوزه هنرى اصفهــان گفت: فیلم 
سینمایى «سد معبر» ساخته محسن قرایى در سینماهاى 

حوزه هنرى اصفهان اکران مى شود.
مصطفى حسینى اظهار داشت: از دیروز فیلم انیمیشنى 
«راز سیاوش»  به کارگردانى محمد ربانى در ژانر کودك 

و نوجوان در پردیس سینمایى چهارباغ اکران شد.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان با اشاره به اکران 
فیلم سینمایى «سد معبر» بیان داشت: «سد معبر» ساخته 
محســن قرابى از فیلم هاى تحسین شده جشنواره هاى 
مختلف جهانى اســت که به زودى در سینماهاى حوزه 

هنرى اصفهان اکران مى شود.
وى با بیان اینکه«سد معبر» روایت کارمند شهردارى به 
نام قاسم است که در تالش براى بهبود وضعیت زندگى 
خود است، گفت: در این فیلم حامد بهداد، باران کوثرى و 

نادر فالح  به ایفاى نقش مى پردازند.
حسینى با اشاره به اکران فیلم سینمایى کمدى «دختر 
عمو، پسر عمو» نیز در پردیس سینمایى اصفهان بیان 
داشت: این فیلم ساخته روح انگیز شمس و با بازى مجید 
صالحى و نیوشا ضیغمى است که اکران آن به زودى در 

سینماهاى اصفهان آغاز مى شود.

 اکران«سد معبر»
 وضعیت خرید و فروش مسکن  و «راز سیاوش» 

در اصفهان هر روز بدتر مى شود
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فوالد مبارکه 
نشان سرآمدى دریافت کرد

مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره 
به کسب نشان ســرآمدى از بنیاد مدیریت کیفیت 
اروپا گفت: این شــرکت بزرگ تریــن تولیدکننده 
فــوالد در ســطح ایــران، خاورمیانــه و شــمال

 آفریقاست.
بهرام سبحانى اظهار داشــت: در همین راستا این 
شــرکت باید خودش را با یک چارچوب اســتاندارد 
تطبیق دهد و بــراى خود یک الگــو تعریف کند و 
سامانه اى داشته باشــد که براى رسیدن به اهداف 

خود از آن بهره مند شود.
وى در ادامــه با تأکید بــر لزوم مدیریــت کارآمد 
شــرکت فوالد مبارکه با توجه به گســتردگى آن، 
گفت: به صورت مشــخص صنایع خودروســازى، 
پروفیــل و لوله ســازى در داخــل و خارج کشــور 
بخــش اصلــى مصرف کننــدگان ورق فــوالد 
مبارکه را تشــکیل مى دهند؛ از این رو شــرکتى با 
این گســتردگى نباید به شکل ســلیقه اى مدیریت

 شود.
ســبحانى، ایــن روش را کــه مدیریــت یــک 
ســازمان در مقطعى فقط به ارتقاى سیســتم و در 
زمان مدیریــت بعدى فقــط به تولیــد تکیه کند، 
یک آفت بــراى ســازمان هاى بزرگ دانســت و
 تصریح کــرد: ســازمان متعالى باید بــراى خود 
چارچوب مشــخص تعریف کند و هر دو این موارد 
را در کنار هم ارتقا دهد تا به رشــد و بالندگى منجر

 شود.

خبر

مدیــرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 
اصفهان گفت: ثبت نام اتباع و مهاجران خارجى در طرح 
آمایش 12 با توجه به تعدد درخواســت هاى اتباع، تا 15 

دى ماه تمدید شد.
مهدى سلیمانى اظهار داشت: ثبت نام در این طرح از مهر 
ماه آغاز شده و بنا بر درخواست مکرر اتباع، تا تاریخ 15 

دى ماه ادامه خواهد داشت. 
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 
با بیان اینکه همه اتباع افغانستانى و عراقى مشمول طرح 
که موفق به شــرکت در آمایش نشــده اند، مى توانند با 
مراجعه به دفاتر خدمات اتباع خارجى استان در آمایش 

شــرکت کنند، ابراز داشــت: پس از 15 دى ماه، فرآیند 
اجراى آمایش 12 به اتمام مى رسد و ارائه خدمات ادارى 
به دارندگان کارت آمایش 11 و هویــت 10 امکانپذیر 

نیست.
ســلیمانى با بیان اینکه بــراى اخذ نوبت، سرپرســت 
خانوار باید با در دست داشــتن مدارك اقامتى اعضاى 
خانــوار، بــه دفتر خدمــات اتبــاع خارجــى مربوطه 
مراجعــه کند، اظهار داشــت: براســاس زمــان نوبت 
اعالم شــده در برگه نوبت دهى، سرپرســت و تمامى 
اعضاى خانوار به دفتر خدمات اتبــاع خارجى مربوطه 

مراجعه کنند.

مدیراجرایى شــرکت پلى اکریل اصفهان گفت: به دنبال 
تأمین منابع براى خریدEM براى ماه هاى آینده هســتیم 
و پیش بینى مى شود اوایل بهمن ماه کارخانه اکریلیک وارد 

خط تولید شود.
محسن رجایى اظهارداشــت: کارخانه «استیپل پلى استر» 
و کارخانه «DMT» و ماشــین پنجم تولیــد «نخ یارن 
پلى استر» اکنون در خط تولید هســتند. وى افزود: در حال 
حاضر میزان تولید «نخ پى.او. واى» بیــن 10 تا 15 ُتن در 
روز و الیاف «استیپل پلى استر» درحدود 80 تن در روز است.

رجایى با اشاره به اینکه ظرفیت اصلى تولید کارخانه استیپل 
پلى اســتر، 120 تن در روز و تولید نخ «پى. او. واى» 30 تن 

در روز است، گفت: ماشین هاى قدیمى این شرکت درحدود 
60 تن در روز ظرفیت تولید دارند و پیش بینى مى شود تا 20 
روز آینده وارد خط تولید شوند. وى افزود: امیدواریم کارخانه 
به زودى به ظرفیت مناسب و پول برسد، چرا که اکریلیک 
آن انحصارى بوده و پلى اکریل تنها تولیدکننده کشور است 
و با سیاستگذارى هاى صورت گرفته، تولید نخ پلى استر به 
ظرفیت اصلى خود خواهد رسید. رجایى در خصوص زمان 
سوددهى پلى اکریل اظهار داشت: مشکل سال هاى گذشته 
این بود که پلى اکریل پایین تــر از ظرفیت خود فعال بود اما 
اگر تمام بخش هاى کارخانه  به ظرفیت اصلى خود برسد، 

مى توان به سوددهى سال آینده این مجموعه امیدوار بود.

پلى اکریل 
سال آینده سودآور مى شود

تمدید ثبت نام اتباع و مهاجران 
خارجى در طرح آمایش

ابالغ
کالسه پرونده: 72-94 شــماره دادنامه: 420-96/7/24 تاریخ رســیدگى: 96/5/23 مرجع رسیدگى: 
شــعبه 49 شــوراى حل اختالف خواهان: مهدى ســمیعى به نشــانى اصفهان میدان الله اول زینبیه 
مجتمع مسکونى الله بعد از مســجد الزهرا کوچه الله گلســتان 9 پالك 1 خوانده: محسن جوهرى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى مهدى سمیعى 
به طرفیت آقاى محســن جوهرى مبنى بر مطالبه مبلــغ 25/000/000 ریال وجــه دو فقره فاکتور به 
شــماره هاى 1276 و 1285 به تاریخ هاى 93/2/13 و 93/4/3 با این وصف کــه خوانده اقدام به خرید 
البســه از خواهان نموده که جمع دو فاکتور 28060000 ریال مى باشــد که خوانده مبلغ 25/000/000 
ریال آن را بدهکار مى باشــد لذا با عنایت بــه محتویات پرونده خصوصاً فاکتورهاى مذکور مســتنداً به 
مــواد 198- 515- 519 ق.ا.د.م حکــم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلــغ 25/000/000 ریال
 به عنوان اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/19 لغایت زمــان اجراى حکم و وصول 
و ایصال طبق شــاخص بانک مرکزى و محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 1/640/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرســى صادر و اعالم مــى نماید. راى صــادره غیابى بوده و ظــرف 20 روز پس از ابالغ

 قابل واخواهى در این شعبه و سپس بعد از 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 29850 شعبه 49 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/848

ابالغ
کالسه پرونده: 960585 شــماره دادنامه: 9609976797901409- 96/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
45 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید صدرى به نشــانى اصفهان خ طالقانى چهارراه سرتیپ 
صدرالکترونیک به وکالت امیر سامان صبا به نشانى: اصفهان خ شمس آبادى ساختمان رازى آخر واحد 119 
خوانده: محمد محمدزاده به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق فاکتور با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى سعید صدرى با وکالت 
امیر سامان صبا به طرفیت محمد محمدزاده به خواسته مطالبه مبلغ 178/389/000 ریال طبق فاکتور (10) 
پیوست پرونده به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه 
را  وارد و ثابت تشخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/389/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/469/740 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/5/11) لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 29806 شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان /9/849
ابالغ

کالسه پرونده: 960768 شماره دادنامه: 9609976797901444- 96/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه 45 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على محمد طالبى به نشانى اصفهان، شیخ طوسى شرقى خ فجر 2 
قرض الحسنه نسل فردا خوانده: ستار حبیبى توشکانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
به میزان 12/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى و تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على محمد طالبى به طرفیت 
آقاى ستار حبیبى توشکانى به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بابت وجه چک به شماره 544794 
به عهده بانک ملت شعبه خ پروین به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه دادرسى شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى 
مبنى بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و 
مستنداً به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 118/000 تومان بابت هزینه دادرسى 
و 12/000 تومان بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 544794- 86/6/19 (12/000/000 ریال) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى محسوب و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 29780 

شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/850
ابالغ

کالسه پرونده: 960480 شماره دادنامه: 9609976796201558- 96/7/23 مرجع رسیدگى: شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین یوسفى به نشانى: اصفهان خ هشت بهشت غربى بین چهارراه 
گلزار و ملک مجتمع جام جم واحد 32 وکیل: مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان به نشانى اصفهان خ کاوه پل 
چمران ساختمان ادارى آفتاب، طبقه اول واحد 1 خوانده: سجاد قدیمى چرمهینى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حسین یوسفى 
به طرفیت آقاى سجاد قدیمى چرمهینى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 
477845 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در 
جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 765/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/11/25) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

29789 شعبه 32 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/851
ابالغ

کالسه پرونده: 960690 شماره دادنامه: 9609976796201825- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مسعود حیدرى نشانى: اصفهان خ نیکبخت بعد از دادگسترى مقابل 
مشاور امالك اکبرى وکیل: خانم مریم صمدانى نشــانى: فالورجان خ میثم مجتمع تجارى زاینده رود 
خوانده: آرام نجیمى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى مسعود حیدرى با وکالت خانم مریم صمدانى به طرفیت آرام نجیمى به خواسته مطالبه 
مبلغ R 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ى 764741/25- 94/3/25 به عهده ى بانک 
ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى م 73 در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 80/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و R 1/910/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت 
تأخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (764741/25- 94/3/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

29779 شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان /9/852
ابالغ

کالسه پرونده: 960559 شماره دادنامه: 9609976794402675- 96/8/30 مرجع رسیدگى: شعبه 14 
شوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: محمود معصومیان اصفهان- خ امام خمینى- خ شریف شرقى 
بعد از تقاطع چهارم- روبروى کوچه 42- مبل یاشا خوانده/ خواندگان: حمید عبدالهى على آبادى مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى محمود معصومیان به 
طرفیت حمید عبدالهى على آبادى به خواســته مطالبه مبلغ R 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 
204061 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
 20/000/000 R 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
ریال بابت اصل خواسته و R 1/330/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/3/5) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

29804 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/854
ابالغ

کالسه پرونده اصلى: 9609986794700479 شماره دادنامه: 9609976794702745 تاریخ رسیدگى: 
96/09/04 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمید جمشیدیان به 
نشانى: مشتاق دوم- برآن شمالى روستاى جوزدان نبش کوچه شاهد 7 خوانده: محسن قهرمانى سعیدلو 
به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده کالسه و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى حمید جمشیدیان به طرفیت محسن قهرمانى سعیدلو 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بانک ملى به شماره 563042 جمعًا به مبلغ 120/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرچک (95/04/31) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 29821 شعبه 17 حوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/855
ابالغ

کالسه پرونده: 960693 شماره دادنامه: 9609976794203739- 96/8/25 مرجع رسیدگى: شعبه 12 
شوراى حل اختالف خواهان: محمد جمشیدى زاده اص- میدان جمهورى اسالمى کوى آب و فاضالب 
پالك 33 خوانده: منیژه عباسى مقدم مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى حل 
اختالف: درخصوص دعوى محمد جمشیدى زاده به طرفیت منیژه عباسى مقدم به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه چک به شــماره 010311594- 93/11/15 به عهده بانک سامان به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 2/065/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (93/11/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 29808 شعبه 12 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /9/857

ابالغ
کالسه پرونده: 960081 شماره دادنامه: 9609976794202778- 96/6/30 مرجع رسیدگى: شعبه 12 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه وکیل: امیر قاسمیان اصفهان: 
چهارراه پلیس- ابتداى توحید جنوبى- مجتمع تابان- طبقه اول- واحد 1 خواندگان: 1- محمدعلى رجالى: 
اصفهان- سبزه میدان- سه راه بازار ریسمان- کفش رجالى 2- مجید زمانى: اصفهان- سبزه میدان- سه 
راه بازار ریسمان- کفش رجالى 3- مهدى جاللى: اصفهان- سبزه میدان- سه راه بازار ریسمان- کفش 
رجالى 4- آژنگ حجازى اصفهان- سبزه میدان- سه راه بازار ریسمان- کفش رجالى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. خواندگان همگى مجهول المکان مى باشند. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى تعاونى 
اعتبارى ثامن االئمه با وکالت امیر قاسمیان به طرفیت 1- محمدعلى رجالى 2- مجید زمانى 3- مهدى 
جاللى 4- آژنگ حجازى به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 352103 به 
عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1515000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه و هزینه نشر آگهى از تاریخ سررسید چک موصوف (95/3/12) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 29793 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره 2) /9/858
ابالغ

کالسه: 950371 شماره دادنامه: 1073- 95/6/4 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مجید راستگو نشانى: میدان شهدا نبش فلکه کفش ارسى خوانده: کبرى عابدان پور نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه سفته بانضمام خسارات با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى 
اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى مجید راستگو به طرفیت کبرى عابدان پور به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال وجه سفته/ سفته هاى به شماره خزانه دارى کل 895618- 350871 
و 2350871 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خوهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا 
به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و دو میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى هزینه نشر اگهى طبق تعرفه 
قانونى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى 
باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به 
خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 29765 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/859
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970350501520 شماره پرونده: 9609980350500058 شماره بایگانى شعبه: 
960065 تصمیم نهایى شماره 9609970350501520 خواهان: سید جواد قرشى فرزند سید مهدى به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خانه اصفهان خانه اصفهان فلکه 5 طبقه خ 
میخک فرعى اول 25 دستگاه پ 109 خواندگان: 1- نادر خانى 2- غالمعلى علیخانى همگى به نشانى 
اصفهان- ملک شهر خ انقالب اسالمى ك کیامرثى ك 24 ك ســهیل بن بست کیانوش پ 33 واحد 
3- توران ملک محمد به نشانى اصفهان- ملک شــهر خ انقالب اسالمى ك کیامرثى ك 24 ك سهیل 
بن بست کیانوش پ 33 واحد 1، 4- امیرحسین اسدى عاشــق آبادى به نشانى اصفهان- عاشق آباد خ 
گلستان شهدا جنب گلستان شهدا منزل شخصى پ 1 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- الزام 
به تنظیم سند رسمى ملک 3- مطالبه خسارت 4- مطالبه خسارت دادرسى 5- مطالبه وجه گردشکار: دادگاه 
با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى سید جواد قرشى فرزند سید مهدى به طرفیت آقایان امیرحسین اسدى 
عاشق آبادى و خانم توران ملک محمد، غالمعلى على خانى، نادر خانى به خواسته الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال شش دانگ آپارتمان پالك ثبتى 68 اصلى مجزا شده از 1600 بخش 14 
اصفهان و مطالبه وجه بابت مابه التفاوت آپارتمان به مبلغ 200/000/000 ریال و مطالبه خسارت تأخیر در 
انجام تعهد از زمان تقدیم دادخواست به مبلغ 150/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب قرارداد شماره 316019 
خواهان دعوى یک واحد آپارتمان از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است، خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با 
حضور در بنگاه معامالت امالك فروش خوانده ردیف اول را تأیید نموده اند حسب بند 1- 4 قرارداد فروشنده 
متعهد شده که در مورخه 1395/2/15 آپارتمان را رسماً به نام خریدار انتقال نمایند و حسب بند 7- 6 قرارداد 
وجه التزام تخلف از انجام تعهد روزانه مبلغ 500/000 ریال تعیین شده است و حسب توضیحات قرارداد 
طرفین توافق کرده اند که در صورتى که متراژ آپارتمان که به خواهان واگذار شده کمتر از 180 متر باشد 

میزان کسرى بر مبناى مترى 16/660/000 ریال تعیین و به خواهان عودت گردد خواندگان حاضر نشده 
و خدشه اى به اساس مبایعه نامه ارائه شده از ناحیه خواهان به دادگاه ارائه ننموده اند و حسب استعالم به 
عمل آمده از اداره ثبت اســناد و آپارتمان موضوع دعوى در حال حاضر به نام خواندگان ردیف دوم و سوم 
ثبت مى باشد و مساحت آن را 169/23 متر اعالم نموده اند نظر به اصل صحت و لزوم قراردادها مادام که 
فساد بیعى به اثبات نرسد اصل بر صحت آن است و با عنایت به اینکه انتقال سند از آثار عقد بیع است دادگاه 
دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 198- 519- 520 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 219- 220- 223 قانون مدنى حکم به الزام خواندگان ردیف دوم و ســوم به حضور در دفترخانه و 
انتقال پالك ثبتى شماره 24884 فرعى از 68 اصلى مفروز و مجزا شده از 1600 فرعى از اصلى و نیز خوانده 
ردیف اول را به پرداخت 171/600/000 ریال مابه التفاوت کسرى متراژ مساحت آپارتمان براساس توافق 
و محکومیت خواندگان ردیف اول تا سوم به پرداخت 150/000/000 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد 
و پرداخت 9/205/400 ریال به نسبت به محکومیت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره 
حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 29845 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/860
ابالغ

شماره درخواســت: 9610460350900151 شــماره پرونده: 9609980350900649 شماره بایگانى 
شعبه: 960759 درخصوص دعوى خواهان محمدجواد داورى دولت ابادى بطرفیت خواندگان مصطفى 
کیان ارثى و على حمد جعفرى دره سارى بخواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک دادخواستى را به شعبه 
9 حقوقى اصفهان تقدیم نموده است که دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 1396/11/24 راس ساعت 
11 داراى وقت رسیدگى مى باشد نظر به مجهول المکان بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان با تجویز 
ماده 73 قانون ائین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع 
از زمان رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره. م الف: 29786 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /9/861
ابالغ

شماره درخواســت: 9610460350900150 شــماره پرونده: 9609980350900477 شماره بایگانى 
شعبه: 960554 درخصوص دعوى خواهان میثم سرچشمه با وکالت خانم صبا حسین پور بطرفیت خوانده 
سعید دمورى بخواسته مطالبه وجه چک دادخواستى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم نموده است که 
دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1396/11/25 راس ساعت 10/30 داراى وقت رسیدگى مى باشد نظر به 
مجهول المکان بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان با تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از زمان رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق 

شماره 352 م الف: 29788 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/862
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100370103450 شماره پرونده: 9009980358400713 شماره بایگانى شعبه: 
930118 شاکى نماینده دادستان و عبدالجبار صالحى و... شکایتى به طرفیت متهم بهروز نصیرى به خواسته 
قتل عمدى مســلمان تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان استان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به 
شــعبه 1 دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (17 کیفرى استان ســابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 453 ارجاع و به کالسه 
9009980358400713 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/12/27 ساعت 9:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا 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: 29852 شعبه 

1 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (17 کیفرى استان سابق) /9/863
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353705978 شماره پرونده: 9109980359400925 شماره بایگانى شعبه: 
930872 دادخواست و ضمائم به آقاى على و بابک یزدخواستى فرزند حسین شکات آقایان حجت اله و 
محمد و خداداد شادمند دادخواستى به طرفیت متهمین على و بابک یزدخواستى به اتهام جعل و استفاده از 
سند مجعول مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9109980359400925 شعبه 111 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (111 جزایى سابق) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/11/24 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شکات مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29840 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /9/865
احضار

شماره نامه: 9610110359701339 شماره پرونده: 9609980359700692 و 9609980358400593 
شماره بایگانى شعبه: 960729 و 960728 در پرونده کالسه 960729-728 شعبه 18 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان آقاى منصور ابراهیمى شکایتى علیه متهم ناصر ابراهیمى دایر بر توهین و تمرد 
به مامورین – تخریب- توهین به اشخاص عادى مطرح نموده که در جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع 
گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانى جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذه خواهد نمود. م الف: 29774 ابراهیمى بازپرس شعبه 18 دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان /9/866

مدرك فارغ التحصیلى اینجانب ابراهیم شفیعى فرزند حسن به شماره شناسنامه 9584 صادره از فالورجان در مقطع کارشناسى ناپیوسته رشته مهندسى برق- قدرت 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 148915000102 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى فقدان مدرك تحصیلى نوبت سوم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تأکید بر 
تأثیر مهاجرت در افزایــش آلودگى هواى اصفهان گفت: 
مدیریت شهرى و کالنشهرها باید در بحث مهاجرت، توجه 

جدى به ظرفیت سنجى شهرها را مدنظر قرار دهند.
رحمان دانیالى با بیان اینکه در این راستا طرح جامع کاهش 
آلودگى هواى اصفهان از ســال 92 آغاز شد که تاکنون 
ادامه داشــته است، اظهار داشــت: در این طرح، تکالیفى 
براى تمامى دســتگاه هاى اجرایى اندیشیده شده است و 
در شرف به روزرســانى طرح جامع کاهش آلودگى هواى 

اصفهان هستیم.
وى با بیــان اینکه برآیند کارهاى انجام شــده توســط 
دســتگاه هاى اجرایى، منتج به نتایج قابل توجهى شد به 
نوعى که تعداد روزهاى سالم 2/7برابر نسبت به زمان آغاز 
طرح افزایش یافت، افزود: البته در تکالیف انجام شده، نقطه 
ضعف هایى وجود دارد، اما کمبود بودجه مطرح شده از سوى 
برخى نهادها نمى تواند دلیل متقن و قابل قبولى براى عدم 

انجام وظایف آنها باشد.
مدیرکل محیط حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
اشاره به اینکه پژوهشى در ارتباط با نقش و درصد تمامى 
عوامل آالینده در آلودگى هــواى اصفهان در حال انجام 
است، بیان داشت: زیرساخت هاى اندِك سیستم حمل و 
نقل عمومى در آلودگى اصفهان تأثیرگذار اســت اما تردد 
زیاد خودروها نیز خود عامل مهمى در این راستا محسوب 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه آلودگى ناشــى از گرد و غبار باید از 
آالیندگى صنعتى و ترافیکى جدا باشد، درباره آلودگى بیش 
از حد این روزهاى اصفهان تأکید کرد: شرایط امسال بسیار 
خاص بود و به دلیل زمان دیرهنگام آغاز سرما و پایدارى 

هوا،شاهد روزهاى آلوده بسیارى بودیم.
دانیالــى با تأکید بــر اینکــه 15 میلیون لیتر مــازوت از 
نیروگاه هاى اصفهان حذف شــده است، بیان داشت: باید 
بر این نکته تأکید کنیم که اصفهــان در مصرف گازوئیل 
رتبه نخست و در مصرف چهار فرآورده نفتى، رتبه چهارم 

کشورى را دارد.
وى در ارتباط با معاینــه فنى خودروها، با بیــان اینکه از

 سال هاى گذشته اقداماتى در این زمینه انجام شده است 
و بازدیدهاى دوره اى توسط کارشناسان آزمایشگاه ها به 

شکل سرزده انجام مى شــود، گفت: البته باید بگوییم که 
این اقدامات کافى نیســت، چراکــه در اصفهانى زندگى 

مى کنیم که یک میلیون خودرو و 600 هزار موتور سیکلت 
دارد.

■■■
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان در پاسخ 
به این ســئوال که پس از ســال ها، اجــراى طرح جامع 
کاهش آلودگى اقــدام تأثیرگذارى در راســتاى کاهش 
آلودگى هواى اصفهان شــاهد نبودیم، ابراز داشت: پلمب

 مشعل هاى مازوت سوز نیروگاه شهید منتظرى، مهمترین 
اقدام اجرایى در این طرح بود، امــا از دیدگاه من این طرح 

وحى منزل نیست.
■■■

دانیالى مهاجرت روزافزون را در افزایش آلودگى اصفهان 
مؤثر برشمرد و گفت: بحث سیل  ورود مهاجران به اصفهان 
و تأثیر آن در آلودگى ناشى از حمل و نقل، بحث بجایى است 
و بر این اساس، مدیریت شهرى و کالنشهرها باید در بحث 
مهاجرت توجه جدى داشته باشــد و از ارگان هاى مرتبط 

تقاضاى توجه مکفى و ظرفیت سنجى شهرها را داریم.
■■■

دانیالى در پاسخ به این ســئوال که کانون اصلى گردوغبار 
در استان شرق اصفهان است، به چه دلیل طرح نهالکارى 
10 هزار هکتار از این منطقه به نتیجه نرسیده است، گفت: 
بحث گردوغبار شرق اصفهان یک نقطه را شامل نمى شود و 
کانــون هــاى گردوغبــار توســط منابــع طبیعــى 
شناسایى شده اســت و مالچ پاشــى و نهالکارى آن آغاز 

خواهد شد.

پلمب بســیارى از معادن شرق اصفهان 
مقطعى بوده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان 
اینکه بخــش زیادى از ایــن گردوغبار شــرق مربوط به 
معادن اســت، اضافه کرد: 80 درصد  این معادن را پلمب 
کردیم اما امــرى مقطعى بــود و در حال انجــام راهکار 

بنیادى ترى از طریق بخش خصوصى هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مطرح کرد

تأثیر مهاجران
 بر آلودگى هواى شهر



1212استاناستان 3121پنج شنبه  7 دى   ماه   1396 سال چهاردهم

ســاالنه بیش از 12 هزار ُتن محصوالت گلخانه اى از 
اصفهان به ســایر اســتان ها و همچنین خارج از کشور 

ارسال مى شود.
مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
به صادرات محصــوالت گلخانه اى از این اســتان به 
کشور هاى حاشیه خلیج فارس و روسیه اشاره کرد و گفت: 
ساالنه درحدود 12هزار و 500تن انواع محصوالت صیفى 

به خارج از کشور و استان هاى همجوار صادر مى شود.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشــت: از ابتداى امســال 
تاکنون بیش از 160هکتار از اراضى گلخانه اى اســتان 
زیر پوشش کشت گل و گیاهان زینتى و هزار و 485هکتار 

از این اراضى نیز زیر پوشش ســبزى و صیفى جات قرار 
گرفته اند.

وى با بیان اینکــه در این مدت بیــش از 190هزار تن 
ســبزى و صیفى شــامل انــواع گوجه فرنگــى، فلفل 
دلمه اى، خیار و توت فرنگى تولید شده است، افزود: تولید 
80میلیون شاخه، اصله و گلدان شــامل انواع گیاهان و 
درختچه هاى زینتى از دیگر محصوالت تولید شــده در 

گلخانه هاى استان است.
رئیس زاده با اشــاره به فعالیت بیش از دو هزار و 650نفر 
بهره بردار در گلخانه هاى استان گفت: هم اکنون بیش از 
16هزار نفر درمراکز گلخانه اى اصفهان فعالیت مى کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: پرداختن به مرمت 25 اثر تاریخى 
در محور شرق اصفهان در دستور کار این اداره کل قرار 

گرفته است.
فریدون اللهیارى با اشــاره به رشــد پنج برابرى ورود 
گردشــگران خارجى به اصفهان در سه سال اخیر اظهار 
داشت: خوشــبختانه مدیریت ارشد اســتان هم اینک 
سیاست توسعه گردشگرى را سر لوحه فعالیت هاى استان 
قرار داده و هم اینک گردشگرى در پهنه استان گسترشى 
منطقى یافته است. وى با اشــاره به لزوم توسعه پایدار 
گردشگرى در محور شرق شهرســتان اصفهان گفت: 

متأسفانه با بروز خشکســالى مکرر در مرکز ایران، هم 
اینک منطقه شرق شهرستان با تنگناهاى جدى روبه رو 
شده و با برنامه ریزى هاى به عمل آمده، تالش داریم تا 
گردشگرى را در منطقه شرق اصفهان نیز همانند سایر 

مناطق استان نهادینه سازیم.
اللهیارى با اشاره به تدابیر ســازمان میراث فرهنگى در 
شــرق اصفهان تصریح کرد: با توجه به غناى فرهنگى 
منطقه شرق و وجود آثار تاریخى بى نظیر در این منطقه، 
تالش داریم تا با مرمت آثار تاریخى شــهرها و مناطق 
این منطقه و تعریف مســیرهاى گردشگرى، به توسعه 

گردشگرى در این منطقه اهتمام ورزیم.

صدور ساالنه12هزار ُتن 
محصول گلخانه اى از استان

مرمت25 اثر تاریخى 
در شرق اصفهان 

حاشیه امنى 
براى مدیران وجود ندارد

فرماندار کاشان گفت: شأن مسئول و مدیر در جامعه، در 
گرو نوع رفتار وى با مردم است و مطابق آموزه هاى دینى 
و ارزش هاى اسالمى، مردم ولى نعمت مسئوالن هستند 
و بنابراین هیچ حاشیه امنى براى مدیران ناقض حقوق 

شهروندى وجود ندارد.
حمیدرضا مؤمنیان افزود: ایجاد فرصت هاى برابر مبتنى 
بر قانون و شــفافیت در عرصه هــاى مختلف ادارى و 
اقتصادى ثمره منشور حقوق شهروندى است و مسئوالن 
با رعایت اصول آن، زمینه رضایتمندى بیشتر مردم را 

فراهم کنند.

فراخوان دومین کنفرانس ملى 
نانوساختارها

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملى نانوساختارها، 
علوم و مهندسى نانو در دانشگاه آزاد کاشان منتشر شد.

بنابراعالم دبیرخانه این کنفرانس ملى، پژوهشــگران 
فعــال در زمینه فنــاورى نانو مــى تواننــد آخرین 
یافته هــاى علمى خــود را تــا 30 دى  بــه رایانامه

 info@nanoconfkashan.ir  بفرستند.
نانو مواد و مواد پیشرفته،نانو ســاختارها و روش هاي 
شناسایی، سنتز و ساخت آنها،شــبیه سازي، طراحی 
و مدل ســازي در فناوري نانو،کاربرد فنــاوري نانو در 
پزشکی وداروسازي، صنعت ساختمان، برق و انرژي، 
نساجی و فرش، نفت، گاز وپتروشیمی، محیط زیست و 
تجاري سازي، مالکیت فکري و مدیریت فناوري نانو از 

محورهاى اصلى این کنفرانس است.
 دومین کنفرانس ملى نانوساختارها، علوم و مهندسى 
نانو 25 بهمن  امسال در مرکز تحقیقات علوم ومهندسی 

نانو دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار مى شود.

ابطال مجوز فعالیت
 3 دفتر کاریابى 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
اعالم کرد: مجوز فعالیت ســه دفتر مشاوره شغلى و 
کاریابى غیردولتى داخلى و غیرفعال در استان ابطال 

شده است.
ایــن اداره کل در اطالعیــه اى با اشــاره به مصوبه 
جلســه هیئت اســتانى و ماده 9 آیین نامــه اجرایى 
قانون مجازات اشــتغال به حرفه کاریابى و مشاوره 
شــغلى بدون پروانه مجــوز فعالیت دفاتر مشــاوره 
شــغلى و کاریابــى غیردولتــى داخلــى «پایا» و 
«کاویان» در شهرستان اصفهان و مؤسسه کاریابى 
غیردولتى«رهنما» در شهرســتان فریدونشهر را به 

دلیل فعال نبودن و فقدان عملکرد لغو کرد.
هم اینک 56 دفتر مشاوره شغلى و کاریابى غیردولتى 
داخلى و هشت دفتر مشاوره شغلى و کاریابى غیردولتى 

خارجى در استان اصفهان فعال است.

خبر

فرماندار سمیرم گفت: تکرار زلزله ها در 20 روز گذشته در 
شهرستان سمیرم نگران کننده است.

محمد حسین نصرتى با اشاره به زلزله دو روز گذشته در 
شهرستان سمیرم اظهار داشت: این زلزله با شدت 3/3 

ریشتر در نزدیکى شهر حنا اتفاق افتاده است.
وى با اشاره به اینکه این زلزله خسارت جدى را به همراه 
نداشته است، افزود: تنها خســارات گزارش شده ناشى 
از این حادثه طبیعى ترك برداشــتن تعدادى از منازل 

مسکونى بوده است.
فرماندار سمیرم در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بیشــترین نگرانى ما تکرار زلزله در شهرستان سمیرم 
است، تصریح کرد: طى 20 روز گذشــته، پنج زلرله در 

سمیرم اتفاق افتاده است.
وى با اشــاره به اینکه جلســات مدیریــت بحران در 
شهرستان تشکیل و برنامه ریزى هاى مورد نیاز انجام شده 
است، گفت: به منظور فرهنگسازى و آموزش شهروندان، 

چندین مانور آموزشى را در دستور کار قرار داده ایم.
نصرتى در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه 
به آغاز به کار ســتاد بازآفرینى شــهرى بافت فرسوده 
مصوب شهرهاى ســمیرم، کمه و حنا شناسایى شده 
است، ابراز داشت: براى احیاى این بافت فرسوده مصوب 
اعتبارات طراحى را از محل اعتبارات شهرستانى و احیا 
و مقاوم سازى را از اعتبارات اســتانى و ملى تخصیص 

داده ایم.

سمیرم در20 روز گذشته5بارلرزیده است

سومین جشــنواره ایده برتر به همت مرکز تحقیقات 
شــیمى رازى دانشگاه آزاد اســالمى واحد شهرضا و 
همکارى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

برگزار شد.
رئیس مرکز تحقیقات شــیمى رازى دانشــگاه آزاد 
اسالمى شــهرضا در این جشــنواره گفت: سومین 
جشنواره ایده برتر با هدف ارزش گذارى به ایده هاى 
خالقانه جوانان در بخش دانش آموزى و دانشجویى، 

پس از انتخاب نفــرات داراى ایده برتــر به کار خود 
پایان داد.

نظام الدین میرســتارى با بیان اینکــه فراخوان این 
جشنواره از ابتداى آبان سال جارى شروع شد، افزود: 
در این جشنواره 38 ایده شامل 14 ایده دانش آموزى و 
24 ایده دانشجویى به دبیرخانه رسید که پس از انجام 
داورى اولیه، 25 ایده از طرف هیئت داوران براى ارائه 

شفاهى انتخاب شد.

دانش آموزان یکــى از مدارس هیئت امنایى شــهر 
اصفهان در اعتــراض به نصــب دکل مخابراتى در 
مدرســه شــان دیروز از رفتن به کالس هاى درس 

امتناع کردند.
این دانش آموزان دیروز با نرفتن ســر کالس هاى 
درسشــان نســبت به نصب دکل مخابراتى در این 

مدرسه اعتراض کردند.
والدین این دانش آموزان که ضعیف شــدن سیستم 
دفاعى بدن، تخریب DNA ســلول هــا و ابتال به 
سرطان، افسردگى، کم اشتهایى، سردرد و چشم درد 
و دیگر تأثیرات سوء بر روى فرزندانشان را بخشى از 
عوارض امواج دکل BTS تلفن  همــراه مى دانند، 

خواستار جمع آورى این دکل شدند.

البته مسئوالن آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان 
جمع آورى دکل وجود نــدارد، قول دادند تا پایان این 

ماه کابل هاى آن را قطع کنند.
در این مدرســه درحدود 700 دانــش آموز در مقطع 

متوسطه اول تحصیل مى کنند.

رئیس شوراى اسالمى روستاى تاریخى ابیانه گفت: 
براى حفظ لباس سنتى ابیانه، در مراسمى این لباس در 

نوروز 97 ثبت ملى مى شود.
رضا علیرضایى اظهارداشــت: روستاى تاریخى ابیانه 
از نظر فرهنگى و سنتى ریشــه در تاریخ دارد و مردم 
این روستا با حفظ سنت ها، آیین ها، رسومات و پوشش 
خود نقش مؤثرى در زنده نگهداشتن رسوم گذشتگان 
داشــته و تاکنون هیچ کدام از آنها نه تنها از بین نرفته 

بلکه گرامى نیز داشته شده است.
وى افزود: مــردم ابیانه که در سراســر ایران یا خارج 
از ایران، بــه محض ورود به روســتا لباس ســنتى 

ابیانه را بر تن مى کنند تا اصالــت اصلى خود را حفظ
 کرده باشند. 

اعتراض به نصب دکل مخابراتى در مدرسه  

جشنواره ایده برتر در دانشگاه آزاد شهرضا

لباس سنتى ابیانه ثبت ملى مى شود

احضار
شــماره نامــه: 9610110359701340 شــماره پرونــده: 9609980359701193 و 
 ،9609980359701196  ،9609980359701195  ،9609980359701194
9609980359701198، 9609980359701197 شــماره بایگانى شــعبه: 961257، 961258، 
961259، 961260، 961262، 961261 در پرونده کالسه 961257 الى 961262ب18 شعبه 18 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى ســیدمحمد طباطبایى، سیدرضا هاشمى، حمزه 
کااور، محمود اکبرى، حسین فدایى، محمدعلى طراح، محمد احمدى، محمود سیاحان، على عظیمى 
شکایتى علیه متهم متهم مهدى جهانیان اصفهانى فرزند حســین دایر بر جعل عنوان، سرقت برق 
کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین و تمرد به مامورین، تخریب، توهین به اشخاص 
عادى مطرح نموده که در جهت رســیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد حســب ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت 
پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى 
اتخاذه  خواهد نمود. م الف: 29776 ابراهیمى بازپرس شعبه 18 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 

9/867/
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970353801527 شــماره پرونده: 9609980358600512 شماره بایگانى 
شعبه: 961121 تصمیم نهایى  شماره 9609970353801527 شاکى: آقاى علیرضا قدیرى جاجائى 
فرزند صادق به نشانى شهر اصفهان خ وحید ك شهیدان باقرى  ك شماره 30 بن بست فرزان پ 38 
متهم: آقاى روح اله محمدى به نشانى سه راه حکیم نظامى نبش خ قزلباش سمت چپ امالك ارگ 
(مجهول المکان) اتهام: ایراد جرح عمدى با چاقو دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرســى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى روح اله 
محمدى دائر بر ایراد جرح عمدى با چاقو نسبت به آقاى علیرضا قدیرى جاجائى فرزند صادق دادگاه با 
عنایت به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان و ادله احصایى در آن، 
شکایت مصدوم، گواهى صادره از پزشکى قانونى و فیلم مربوط به وقوع بزه و عدم حضور متهم براى 
دفاع از خود در هیچ یک از مراحل دادســرا و اظهارات مطلعین و سایر تحقیقات انجام شده و قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به وى محرز و مسلم بوده لذا از لحاظ جنبه خصوصى جرم مستنداً 
به مواد 448، 449، 462، 488 و 711 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 به پرداخت دو صدم دیه 
کامل از بابت ارش تعبیه لوله و ثلث دیه کامل از بابت جراحت جائفه در ناحیه سمت چپ قفسه سینه 
در حق شاکى و از بابت جنبه عمومى مســتند به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمى در بخش 
تعزیرات مصوب 1375 به تحمل یک ســال حبس تعزیرى محکوم و اعالم مى گردد و اما در مورد 
اعتراض شاکى نســبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه هفتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان که براساس آن قرار منع تعقیب آقایان امیر و حمید محمدى از اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى 
اصدار یافته است، نظر به اینکه از ناحیه معترض دالیل قابل قبولى که موجب نقض قرار معترض عنه 
باشد اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگى مطابق مقررات قانونى و به نحو صحیح بوده لذا دادگاه ضمن رد 
اعتراض مستنداً به مواد 271 و 273 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 92 عینا قرار صادره را تایید و 

ابرام مى نماید. راى صادره در قسمت محکومیت غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت تایید قرار منع تعقیب قطعى مى باشد. م الف: 29783 پناهى 

رئیس شعبه 112 دادگاه کیفرى دو اصفهان (112 جزایى سابق) /9/868
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970353801524 شــماره پرونده: 9609980358900530 شماره بایگانى 
شعبه: 961114 تصمیم نهایى شــماره 9609970353801524 شاکى: خانم مرضیه کثیرى فرزند 
محمد به نشانى شــهر اصفهان خ جى خ شــهروند کوى صفاییه صفاییه 9 متهمین: 1- آقاى میثم 
یوســفى فرزند قدمعلى با وکالت آقاى نوید خوروش فرزند علیرضا به نشانى دولت آباد بلوار طالقانى 
ابتداى خیابان اباذر غربى 2- آقاى جمال یوســفى فرزند قدمعلى به نشــانى مجهول المکان اتهام: 
مشارکت در سرقت از منزل در شب گردشــکار: با توجه به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسى 
و رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به انشــاى راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقاى 
میثم یوسفى فرزند قدمعلى با وکالت آقاى نوید خوروش فرزند علیرضا 2- آقاى جمال یوسفى فرزند 
قدمعلى مبنى بر مشارکت در سرقت شبانه از منزل خانم مرضیه کثیرى فرزند محمد که اموال مسروقه 
مورد ادعاى شاکیه شامل بیست و دو عدد پالتو زنانه، چهار عدد پتو، شانزده عدد لباس مجلسى زنانه، 
هشت دست کت و شلوار، شــش عدد چمدان، یک ساك لباس زمســتانه پسرانه، یک ساك حاوى 
اسباب بازى و عروسک چهارده عدد کاپشن و اوور مردانه، ســاعت دیوارى و تلفن دیوارى دادگاه از 
توجه به کیفرخواست صادره و دالیل احصایى در آن، شکایت شاکى، گزارش مرجع انتظامى، اظهارات 
مطلعین من جمله همسایه شاکیه و نیز شــاگرد امالکى که متهمین را روز قبل از وقوع سرقت جهت 
دیدن منزل شاکیه براى اجاره نمودن به محل سرقت برده اســت و تایید این موضوع از سوى متهم 
ردیف اول و بررســى پرینت ورودى و خروجى و مکان آنتن دهى تلفن همراه متهم و برادرش که در 
ساعت 00:40 بامداد مورخ 1395/3/10 در محل سرقت آنتن دهى داشته که منطبق با دفاعیات انجام 
شده در مرحله تحقیق از متهم ردیف اول منطبق نبوده چرا که وى اظهار داشته در شب وقوع سرقت 
در خیابان رکن الدوله در منزل پدرش یا منزل خواهرش در خیابان ابوذر خوراسگان بوده است در حالى 
که حســب تحقیقات فاصله بین منزل خواهر متهم تا محل سرقت که هر دو در محدوده خوراسگان 
اصفهان بوده است چندین دکل مخابراتى است و با دکل مخابراتى که تماس هاى محل منزل پدرى 
متهمان را پوشش مى دهد نیز بســیار فاصله دارد و همچنین متهم ردیف دوم که برادر متهم ردیف 
اول مى باشد نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگى حاضر نشده است و متهم ردیف اول نیز عنوان نموده 
از وى آدرســى ندارد و دیگر تحقیقات انجام شــده در مراحل تحقیقات مقدماتى و قرائن و امارات و 
محتویات پرونده بزهکارى متهمان را محرز و مســلم دانسته لذا مستندا به ماده 656 قانون مجازات 
اسالمى در بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 125 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 هر یک 
از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و تحمل چهل ضربه شالق و رد اموال مسروقه به نحوه 
تضامن محکوم مى نماید. راى دادگاه در مورد متهم ردیف دوم غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و نسبت به متهم ردیف اول حضورى و ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 29784 پناهى رئیس شعبه 112  

دادگاه کیفرى دو اصفهان /9/869

ابالغ
شماره دادنامه: 9609970353701451 شــماره پرونده: 9509980359501772 شماره بایگانى 
شعبه: 960733 تصمیم نهایى شــماره 9609970353701451 شاکى: آقاى جمال شیروانى فرزند 
حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ امام خمینى، شهرك مهدیه 
روبه روى کوى سپاهان متهمین: 1- آقاى حسن حاتمى کاسوایى فرزند حسین 2- آقاى رضا عباس 
زاده بزى فرزند حمزه همگى به نشانى اتهام: کالهبردارى گرشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام  
آقایان 1) رضا عباس زاده بزى فرزند حمزه 2) حســن حاتمى کاسوایى فرزند حسین حسب شکایت 
آقاى جمال شیروانى فرزند حسن دایر بر  کالهبردارى از طریق خودپرداز به مبلغ 33/094/928 ریال، 
موضوع کیفرخواست مورخ 96/6/1 صادر از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده، شکایت شاکى، تراکنش استعالم یافته از حساب شاکى و انتقال گیرنده- استعالم از 
مخابرات پیرامون مالکیت خط شماره 09214339463 تماس گیرنده به شاکى، عدم حضور متهمان 
در مقام دفاع با وصف ابالغ احضار، به وسیله نش ر آگهى بزه معنونه به ایشان محرز تشخیص داده شده 
دادگاه مستند به ماده 741 قانون تعزیرات عالوه بر محکومیت ایشان به رد مبلغ 33/094/928 ریال 
در حق شاکى به صورت مساوى؛ هر یک از ایشــان را به تحمل سه سال حبس تعزیرى محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
بوده، سپس با وصف انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. م الف: 29842 نوروزى دادرس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان /9/870
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970353701452 شــماره پرونده: 9509980359500416 شماره بایگانى 
شعبه: 960746 و تصمیم نهایى شــماره 9609970353701452 شاکى: آقاى بهرام نوروزى فرزند 
یداله به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شــهر اصفهان خ مشتاق دوم ك 36 یا نسیم بن 
بست شهید نیازى پ 2 متهمین: 1- آقاى ابراهیم سیفى به نشانى اسالمشهر خ مهدیه محله ك 16 
پ 12، 2- آقاى محمدرضا انجم روز به نشــانى تهران شهر رى بلوار امام حسین خ ش اسدالهى ك 
شهسوارى پ 42 اتهام: مشارکت در کالهبردارى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1) محمدرضا انجم روز فرزند محمود 2) ابراهیم ســیفى فرزند منوصر مالک خط 09211497708 
حسب شکایت آقاى بهرام نوروزى فرزند یداله دایر بر کالهبردارى مبلغ 40/912/725 ریال از طریق 
خودپرداز بانک، موضوع کیفرخواست مورخ 96/5/31 صادر از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، 
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شــاکى، تراکنش مالى حساب شاکى و انتقال گیرنده، 
تحقیقات معموله ضابطین و اینکه متهمان چه در دادسرا و چه در مرحله رسیدگى دادگاه با عدم حضور 
دفاعى در مقام رد اتهام ارائه ننموده بزه معنونه به ایشان محرز تشخیص داده شده مستند به ماده 741 
قانون تعزیرات مشارالیها را عالوه بر رد مبلغ 40/912/725 ریال به صورت مساوى در حق شاکى، هر 
یک را به تحمل سه سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه، سپس با وصف انقضاى مهلت واخواهى ظرف 

بیســت روز پس از آن قابل تجدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 29843 
نوروزى دادرس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 

جزایى سابق) /9/871
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970354301673 شــماره پرونده: 9209980360101032 شماره بایگانى 
شعبه: 950876 شاکى: آقاى جواد جهان فر فرزند رجبعلى با وکالت آقاى مهدى باقرى خاروانى فرزند 
حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، هشت بهشت غربى، حدفاصل 
بزرگمهر و گلزار، ساختمان وکال، طبقه دوم متهم: آقاى محمدحســین اصفهانى زاده فرزند مهدى 
به نشانى شاهین شهر، خ نظامى، نبش 3 غربى، ساختمان نظامى ط 2 واحد 6 اتهام: فروش مال غیر 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمدحسین اصفهانى زاده حسین پور فرزند مهدى 
دائ ر بر فروش مال غیر میزان 105 متر سهم مشاعى پالك ثبتى 15182 بخش پنج اصفهان موضوع 
شکایت آقاى جواد جهانفر فرزند رجبعلى با وکالت آقاى مهدى باقرى خاورانى بدین توضیح که متهم 
سهم مشــاعى خویش در پالك موصوف را طى قولنامه عادى مورخ 91/2/24 به شاکى مى فروشد 
مدتى بعد مشخص مى گردد وى قبًال در سال 1389 میزان مالکیت مشاعى خویش در پالك مذکور را 
به طور رسمى و قطعى به خانم ساناز شریف آرا منتقل نموده و مالکیتى نداشته است بنابه مراتب فوق، 
شیوه اظهارات شاکى در مقام طرح شکایت، مالحظه روگرفت مصدق قولنامه عادى تنظیمى، پاسخ 
استعالم وضعیت ثبتى پالك از اداره ثبت اسناد امالك اصفهان، نظریه کارشناس رسمى دادگسترى 
که مصون از اعتراض و دفاع باقى مانده است، مؤداى شهادت مطلعین و نظر به عدم دسترسى به متهم 
و عدم حضورش با وصف ابالغ آگهى در روزنامه، در دادسرا و دادگاه و با التفات به سایر قراین و امارات 
موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 1 قانون مجازات 
راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى حکم 
بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیرى و پرداخت ســى میلیون ریال به عنوان جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت و پرداخت همان مبلغ در حق شاکى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 29853 زین العابدینى 

رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان /9/872
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610100351308973 شماره پرونده: 9509980351300286 شماره بایگانى 
شعبه: 950328 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سید عیسى مهرى فرزند سید یحیى نشانى: مجهول 
المکان  در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى رضا زراعتى شمس آبادى به طرفیت شما نسبت به دادنامه 
1287 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ 
مى شود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید. در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 29817 

شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/897

رئیس مجلس شوراى اسالمى خواستار تدوین سند جامع 
آب براى حل بخشى از مشــکالت فرا استانى تأمین آب 

در کشور شد.
علــى الریجانــى درنشســت بــا نمایندگان اســتان 
اصفهــان گفــت:  مجلــس بایــد از دولــت بخواهد 
هرچه ســریع تــر  ســند جامــع آب کشــور را تدوین

 کند.
وى با اشــاره به ســهمیه بندى شــدن آب استان هاى 
اصفهــان و چهار محــال و بختیــارى در شــورایعالى 
آب، از مســئوالن این اســتان ها خواســت تا از اضافه  
ســهمیه تعییــن شــده شــورایعالى آب اســتفاده

بهینه کنند.  
رئیس قوه مقننه خواستار بررسى طرح انتقال آب اصفهان 
به کرمان شد و گفت: برخى صنایع استان اصفهان آب بر 
است که اگر از ابتدا آمایش صورت گرفته بود، نباید ایجاد 
مى شد، اما اکنون باید راهکارهایى براى کاهش مصرف 

آب پیدا کرد.
ناصر موســوى الرگانى، نماینده مــردم فالورجان در 
مجلس شــوراى اســالمى و رئیس مجمع نمایندگان 

اســتان اصفهان نیز با اشاره به خشکســالى هاى پى در 
پى حوضــه زاینده رود گفــت: درچنین شــرایطى صد 
میلیارد تومان براى طرح بن-بروجن گذاشــته شده که 
بعد از مصوبه شــورایعالى آب صــورت گرفته و خالف 

قانون است.
محمدجواد ابطحى، نماینده خمینى شهر نیز با بیان اینکه 
مسئله آب از نان شــب واجب تر است، گفت: مشکالت 
ذوب آهن به آتشى زیر خاکستر تبدیل شده که باید فکرى 

به حال آن کرد.
ابوالفضل ابوترابى، نماینده نجف آباد در خانه ملت نیز با 
تأکید بر اینکه براى حل مشــکل آب باید کمیته راهبرى 
تشکیل مى شــد که تاکنون صورت نگرفته، عنوان کرد: 
زمین هاى زاینده رود نشســت کــرده و خطر در کمین 

اصفهان است.
زهرا سعیدى مبارکه، نماینده مبارکه نیز درباره مشکالت 
آب گفت: طرحى بــه اجرا درآمده کــه از کارون، آب به 
اصفهان مى کشــند، بعد همان آب را با لوله کشــى به 
همــان منطقه باز مــى گردانند کــه غیرمنطقى به نظر

مى رسد.

ســمیه محمــودى، نماینــده شــهرضا نیــز در ادامه
 این جلســه از انتقال آب کشــاورزى به اســتان هاى 
دیگر انتقــاد کــرد و افزود: انتقــال آب کشــاورزى از

 حوضه اى بــه حوضه دیگر غیرقانونى اســت همچنین 
باید جلوى انتقــال آب از اصفهان به رفســنجان گرفته

شود.
اصغر سلیمى، نماینده ســمیرم با اعالم وضعیت ناهنجار 
کشــاورزى در این منطقه به دلیل خشــک شدن چاه ها 
گفت: 90 درصد مردم سمیرم کشاورز هستند. وى با اشاره 
به 70 هزار هکتار زمین کشاورزى در این شهرستان گفت: 
انتقال آب به رفسنجان وضعیت را براى کشاورزان بغرنج

 مى کند.
حجت االسالم والمسلمین احمد سالک، نماینده اصفهان 
نیز خواستار بازنگرى در طرح بن-بروجن شد و گفت: فقط  
شش کیلومتر مانده تا به زاینده رود رسیده و از آب اصفهان 

برداشت کنند.
وى گفت: لوله کشــى آب ســمیرم به کرمان نیز باعث 
مهاجرت به شــهرها مى شــود  کــه از آســیب هاى 

جدى است.

رئیس م جلس در دیدار با نمایندگان استان در مجلس مطرح کرد:

برخى صنایع آب بر استان اصفهان 
از ابتدا نباید ایجاد مى شد


