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ادویه اى قوى براى مبارزه با گلودرد 15 درصد نان مصرفى اصفهانى ها فانتزى استمنیژه  حکمت: بلد نیستم ضد مرد فیلم بسازمبحران بدهى در سازمان تأمین اجتماعى قتل کارفرما با پرتاب میلگرد  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

هشدار درباره مصرف یک قرص خطرناك
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استقالل
 قربانى بعــدى 

غلتک سبز!

5

چند سالى بیش نیست که دارویى به نام «زولپیدم» وارد بازار دارویى ایران 
شده است که به واسطه نبود مطالعات کافى در باره این تازه وارد ناشناخته، 

سریعًا جایگزین بیشتر خواب آور ها شد با این تفاوت که هم پزشک 
و هم بیمار هیچ نگرانى از بابت عوارض داروى زولپیدم 

نداشتند.
حاال مدتى است مواجهیم با تعداد زیادى از بیمارانى که بدون مصرف 

مقادیرى زولپیدم قادر به ادامه زندگى روزمره شان نیستند. 

 اصفهانى ها با سپاهان راند اول مبارزه تهران- 
اصفهان در هفته بیست و دوم رقابت هاى لیگ 
برتر را واگذار کردند و  امروز نگاه ها به ذوب آهن 
و ورزشگاه فوالدشهر اســت که در راند دوم این 
دوئل، جبران مافات کند و استقالل را در اصفهان  

قلع و قمع نماید.
آخرین بازى هفته بیســت و دوم لیگ برتر یکى 

از حساس ترین بازى هاى هفته خواهد بود، ...

2

معاون اول رئیس جمهور به اصفهان سفر مى کند
9
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چهره شما، کمبودهاى بدنتان      
را نشان مى دهد

مرزبان مفقود شده کجاست؟

رکوردهاى ویرانگر 
رقیب ذوب آهن

2 هجوم هجوم 55 روزه پلیس اصفهان به قاچاقچیان روزه پلیس اصفهان به قاچاقچیان
در قالب طرح هاى ذوالفقار در قالب طرح هاى ذوالفقار 77 و  و 88 اجرا شد اجرا شد

12

براى افتتاح3 طرح ملى؛

یه عالمه مدیون «عالمه»!
 سپاهانى ها روزهاى بسیار وخیمى را پشت سر مى گذارند، آنها هشت دیدار 
فینال گونه براى فرار از منطقه سقوط که روزى تصور آن  هم برایشان خنده 

دار بود فاصله دارند.
ســپاهان با برکنارى کرانچار به تیمش شــوك وارد کرد امــا نتیجه این 
شــوك ها  تا حاالدو شکســت بوده اســت. ابتدا با کریم قنبرى و سپس با 

منصور ابراهیم زاده...
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پژمان بازغى کپى بردارى پژمان بازغى کپى بردارى 
از «جانى دپ» رااز «جانى دپ» را

 تأیید کرد! تأیید کرد!
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حذف حذف 
یارانه نقدىیارانه نقدى
 منتفى شد منتفى شد

صخطرناك
دارویى ایران
د ناشناخته، 

شک

صرف

آگهى مزایده مرحله سوم

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش
 4 قطعه زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده 
حداکثر تا تاریخ 1396/11/24 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1396/11/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالك هاى مورد مزایده:

نوبت دوم

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى72 مترمربع15
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى71 مترمربع16

بر بلوار معلم و فشار قوىعادىتجارى83 مترمربع164

اطالعیه
اعالم عمومى عوارض شهردارى کاشان

 در سال 1397

روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى کاشان

به اطالع عموم شهروندان  و مردم شریف ســاکن در محدوده و حریم شهر کاشان 
مى رســاند در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 
1387/02/17 مجلس شوراى اســالمى تعرفه عوارض محلى شهردارى کاشان و 
سازمان هاى وابسته پس از بررسى هاى کارشناسانه تصویب و طى ابالغیه شماره 
7/8204/ك مورخ 1396/11/14 به تأیید نهایى استاندارى محترم اصفهان رسیده 
و از ابتداى سال 1397 اجرا مى گردد طبق اعالم شهردارى کاشان این اطالعیه به 

منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض فوق مى باشد. 

 سپاهانىى
فینالگ گ
دار بودد
ســپاهها
شــوك ه
منصور ابرر

 راند دوم مبارزه تهران- اصفهان 
این بار در ورزشگاه فوالدشهر

منا
: ای
س

عک
  /  

دند
کر

د 
زدی

8 با
 و 

ر 7
فقا

وال
ى ذ

 ها
رح

ر ط
ن د

فها
اص

س 
 پلی

ى
دها

ور
ستا

ز د
ن ا

ارا
رنگ

خب
وز 

دیر

فراخوان عمومى دعوت به ارزیابى کیفى مناقصه گران
شماره: 9661020

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان امور تدارکات

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: شرکت هاى پیمانکارى واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول 
ذیل به استناد قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شناسایى و رتبه بندى نماید.

فراخوان ارزیابى کیفى مناقصهردیف

1

شناسائى پیمانکار جهت ممیزى و ارائه برچسب انرژى به ساختمان هاى ادارى و عمومى در 
محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع اسناد: 1396/11/15
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/11/28

به منظور ارزیابى توان اجراى کار پیمانکاران متقاضى، از کلیه شرکت هاى ذیربط که ظرفیت آماده به کار در این زمینه 
دارند دعوت مى شود:

اسناد فراخوان را از طریق سایت هاى زیر دریافت و تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1396/11/28 به آدرس: اصفهان- چهارباغ 
عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال 

نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir  1- سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

در ضمن پس از جلسه ارزیابى کیفى و انجام بررسى هاى الزم به شرکت هایى که در ارزیابى کیفى برنده شوند جهت فرایند 
مناقصه اطالع رسانى خواهد شد.

مدارك مورد نیاز:
* مستندات ثبتى شرکت شامل اساسنامه، آگهى ثبت روزنامه، صاحبان امضاى مجاز، کد اقتصادى و...

* مستندات معرف توان مالى شرکت شامل ترازنامه و...
* مستندات معرف توان عملیاتى شرکت شامل چارت سازمانى، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیالت، سابقه کارى و...
* رزومه کارى شرکت و سوابق کارى مرتبط همراه با تأییدیه هاى الزم و داشتن تجربه کافى و مرتبط با موضوع فراخوان

* گواهینامه هاى اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکارى وزارت کشور، گواهینامه تأیید صالحیت و گواهینامه 
صالحیت ایمنى وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مى باشد.
* به مدارك فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت کنندگان در فراخوان مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده پیشنهاددهنده مى باشد.
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بر اساس اظهاراتى که از دولت به گوش مى رسد، حذف 
یارانه نقدى ثروتمندان که در الیحه بودجه 97 پیشنهاد 
شده بود و کمیسیون تلفیق هم بر آن صحه گذاشت، در 

سال 97 اجرا نخواهد شد.
ظاهــراً دولت به دلیــل اینکــه مجلس با پیشــنهاد 
اولیه اش مبنى بر اینکه تنها چند قشــر درســال جدید 
یارانه بگیرنــد موافقت نکرده و ســازوکار جدید حذف 
یارانه پردرآمدها را هم تعیین نکرده اســت، تمایلى به 
اجراى مصوبه جدید ندارد و معتقد است به همان دلیلى 
که در ســال 95 و 96 دولت نتوانست یارانه ثروتمندان 
را حذف کند، در سال 97 هم توان اجراى این قانون را 

ندارد.
در همین باره محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه هم با بیــان اینکه به این دلیل که مشــخص 
نیســت که به چه طریق باید دهک هاى پردرآمد حذف 
شوند نحوه حذف دهک هاى پردرآمد همانند سال 96 
مى شود، ادامه داد: در ســال 96 نیز دولت اجازه داشت 
که یارانه 24 میلیون نفر را قطع کند، اما واقعیت موضوع 
این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون 
روش جیب 80 میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که 
چه شخصى پول دارد و چه شخصى پول ندارد با سیاست 

دولت مغایر است.

چند سالى بیش نیست که دارویى به نام «زولپیدم» وارد 
بازار دارویى ایران شده است که به واسطه نبود مطالعات 
کافى در باره این تازه وارد ناشــناخته، سریعًا جایگزین 
بیشتر خواب آور ها شــد با این تفاوت که هم پزشک و 
هم بیمار هیچ نگرانى از بابت عــوارض داروى زولپیدم 
نداشتند. حاال مدتى اســت مواجهیم با تعداد زیادى از 
بیمارانى که بدون مصرف مقادیرى زولپیدم قادر به ادامه 
زندگى روزمره شان نیستند. گزارشاتى از اعتیاد به زولپیدم 
توسط ورزشکاران، پزشکان، دانشجویان و دانش آموزان 
وجود دارد که لزوم پرداختن به این اعتیاد مدرن را روشن 

مى سازد. 

زولپیدم داراى اثرات خواب آور و آرام بخشــى است که 
پزشکان براى درمان بى خوابى و همچنین بعضى اوقات 
به عنوان شل کننده عضالنى تجویز مى کنند. با توجه به 
توانایى زولپیدم در برداشــتن مهار هاى ذهنى، شباهت 
عملکردى به الکل دارد و هنگامى کــه در دز هاى باال 
استفاده شود مى تواند سبب عوارض فراوانى شود. به دلیل 
آنکه در کشور ما جوانان ما محدودیت دسترسى به الکل 
دارند، در مواردى این دارو جایگزین الکل شده است. بر 
خالف باور ابتدایى، این دارو سبب ایجاد تحمل، وابستگى 
و اعتیاد مى شود و الزم است سایر همانند اعتیاد ها مورد 

توجه قرار گیرد.

حذف یارانه نقدى
 منتفى شد

هشدار درباره مصرف
 یک قرص خطرناك

 نفت در ازاى میگ
   انتخاب | «الدیــار» چــاپ بیروت نوشــت: 
در آخرین ســفر فرمانده ارتش ایران به روسیه، وى به 
روس ها پیشنهاد خرید 500 هواپیماى میگ31 و میگ 
35 را داد، که در مقابل آن ایران روزانه یک میلیون بشکه 
نفت به روس ها واگذار کند. عالوه بر این، در پیشــنهاد 
ایران فروش نفت با قیمتى پایین تر به روس ها به مدت 
ده سال نیز وجود داشت. این روزنامه عرب زبان در ادامه 
آورده است: پوتین با این معامله و فروش 500 هواپیما به 
ایران موافقت کرد تا روسیه پذیراى هزاران نفر از جوانان 

ایرانى براى آموزش خلبانى نظامى  باشد. 

از ماست که بر ماست
  عصر ایران| نماینده مردم اصفهان در مجلس با 
اشاره به اعتراضات اخیر موسوم به دختران خیابان انقالب 
گفت که این معترضین ســال هاست پشت دروازه هاى 
تبعیض جنســیتى مانده اند. ناهید تاج الدین در صفحه 
شخصى خود در توییتر نوشت:  دختران خیابان انقالب، 
همان دخترانى هستند که ســال هاست براى سهمیه 
قبولى کنکور، براى اشــتغال، براى مشارکت سیاسى، 
براى تصدى پســت هاى مدیریتى، بــراى حضور در 
ورزشــگاه ها، براى اجراى موســیقى زنده بر روى سن 
و... پشت دروازه هاى تبعیض جنسیتى مانده اند. از ماست 

که برماست...

دستور دارند روسرى بردارند
یوســف  ســید   ... ا آیــت     رویداد 24 | 
طباطبایى نژاد امام جمعه اصفهان در نماز جمعه اصفهان 
گفت: بسیارى از انســان هاى فاسقى که دستور از غرب 
مى گیرند و در خیابانى در تهران روسرى را از سر خود بر 
مى دارند، دستور دارند و با قصد کمرنگ کردن حجاب در 
میان مردم مؤمن این اعمال را انجام مى دهند. زمانى که 
انسان در انجام گناه بى باك شد دیگر با آن گناه مأنوس 

خواهد شد.

دوباره عوض مى شود؟
  آفتاب  نیوز| روزنامه «قانون» نوشت: این روزها 
شایعه جدیدي در راهرو هاي صدا و سیما شنیده  می شود 
که براي بسیاري از مخاطبان، جذاب است. شایعه تغییري 
کالن در مدیریت سازمان صدا و سیما و استعفاي چندباره 
علی عسکري در یکسال اخیر بارها شنیده شده است اما 
به نظر می رسد این بار جدي تر از گذشته باید درباره آن 
صحبت کرد. شایعاتی که نشــان می دهد عمر ریاست 
علی عسکري بر صدا و سیما به دو سال نخواهد رسید و به 

زودي به پایان می رسد.

بازداشت جاعل خطرناك
 رکنا| فردى با نام «رسول . ع » که با جعل عنوان 
دبیرى یکى از احزاب سیاسى و در پوشش هاى بازرس 
ویژه رهبرى، مأمور اطالعات، سردار، پلیس امنیت، بازرس 
شوراى نگهبان و بازرس کل در تبریز به کالهبردارى از 
اشخاص مبادرت مى کرد توسط مراجع امنیتى و قضائى 
دستگیر شد. وى هم اکنون در اختیار دستگاه قضائى استان 

آذربایجان شرقى است. 

آمار بازداشتى ها
 ایلنا| علیرضا رحیمى عضو کمیســیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس با بیان اینکه به گفته 
رئیس ســازمان زندان ها آمار کل زندانیان حوادث دى 
ماه 4972 نفر بوده است، گفت: باقیماندگان در بازداشت 
مربوط به استان هاى همدان، خوزستان، فارس، اصفهان 

و تهران هستند.

پوتین راننده کمباین مى شود!
  ایسنا| «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، 
در بازدید از یک کارخانه تولید تجهیزات کشاورزى گفت: 
در صورتى که نتواند در انتخابات ریاست جمهورى امسال 
براى یک دور دیگر به ریاســت جمهورى برسد شغلش 
را عوض کرده و راننده کمباین مى شــود! «کنستانتین 
بابکین» مدیر عامل این کارخانه نیز از این پاسخ پوتین 

استقبال کرد و گفت: ابداً مشکلى در استخدام او نیست!

خبرخوان

یک کارشــناس اقتصادى در گفتگو بــا افکارنیوز اظهار 
داشت: امروزه 55 میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش 
بیمه هاى بازنشستگى قرار دارند و از این جمعیت نزدیک 
به 18 میلیون نفر بازنشسته مستمرى بگیر هستند. در این 
میان سازمان تأمین اجتماعى با 41 میلیون نفر جمعیت تحت 
پوشش و صندوق بازنشستگى کشورى با شش میلیون نفر 

بزرگ ترین این صندوق ها هستند .
ســیامک قاســمى متذکر شــد: از مجموع 16 صندوق 
بازنشســتگى ایران به غیر از دو صنــدوق، 14 صندوق در 
آستانه ورشکســتگى قرار دارند و بحران در سازمان تأمین 
اجتماعى و صندوق بازنشستگى کشــورى از آنچه تصور 

مى شود نزدیک تر است. 
قاسمى یادآور شد: تنها در سال 95 سازمان تأمین اجتماعى 
بیش از 9 هزار میلیارد تومان کسرى نقدینگى داشته است و 
پیش بینى مى شود این عدد در سال 1400 به 40 هزار میلیارد 

تومان و در ســال 1404 به 120 هزار میلیارد تومان برسد. 
به عبارت دیگر در ســال 95 مصارف نقدى سازمان تأمین 
اجتماعى شامل عمدتاً حقوق بازنشستگى و بیمه هاى درمان 
9 هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع نقدى سازمان بوده است.

وى ادامه داد: در سال 95 ســازمان تأمین اجتماعى براى 
جبران این کســرى نزدیک به 9/5هزار میلیــارد تومان از 
شبکه بانکى کشور استقراض کرده اســت. به بیان دیگر 
بحران صندوق ها آوارى بر ســر بحران شبکه بانکى نیز 

شده است .
این کارشناس اقتصادى گفت: بنابر ادعاى صورت هاى مالى 
سازمان تأمین اجتماعى جمع بدهى دولت به این سازمان تا 
 پایان سال 95 به عدد 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
عالوه به این برآورد مى شود که به این بدهى در سال جارى 
در حدود 18 هزار میلیارد تومان و در ســال آینده 31 هزار 

میلیارد تومان افزوده مى شود.

روزنامه «جام جم» با مهدى فخیم زاده کارگردان فیلم 
پرفروش «تشریفات» مصاحبه کرده است.  بخش هایى 

از اظهارات این کارگردان مشهور سینما را بخوانید:
■زمانى که فیلمنامه «تشــریفات» را به وزارت ارشاد 
دادیم، توقیف شد!  در جلســه توجیهى به ما گفتند شما 
اســالم را نمى فهمیــد و از مارقین و ناکثیــن برایمان 
گفتند. اعضاى آن جلســه اصًال درکى از سینما نداشتند 
و حرف هایى مى گفتند که ما نمى دانستیم در جوابشان 

چه باید بگوییم.

■من فیلم را 30 روزه در شــیراز ســاختم. هیچ بازیگر 
معروفى هم نــدارد و نقش اصلى فیلــم را خودم بازى 

مى کنم.
■در جلسه توجیهى، روحانى اى به نام  گل محمدى که 
من بعد از آن جلسه دیگر هیچ وقت ندیدمش از فیلمنا مه 
دفاع کرد و گفت شخصیت «توحید» شباهت زیادى به 
مرحوم شــجونى دارد ولى ما در زمان نوشتن فیلمنامه 
اصًال به دنبال ما به ازاى واقعى نبودیــم و در آن زمان 

فیلمسازى سفارشى هنوز شکل نگرفته بود.

■حوزه هنرى هم در ســال 63 چند فیلــم پروپاگاندا 
مثل «توبه نصوح» اکران کرد که با شکســت روبه رو 
شد. اما «تشــریفات» خوب فروخت و همه گمانه ها را 

برهم زد.
■ فیلم را به جشــنواره اول یا دوم فجر ارائه کردیم اما 
قبولش نکردند. مدیر آن زمان فارابى جمله اى گفت که 
هیچ وقت از یادم نمى رود: «بهار را در قالب پاییزى روایت 
کردى!» منظورش از بهار موضــوع انقالبى فیلم بود و 

قالب و ساختار فیلم را به پاییز تشبیه کرد.

روزنامه «آرمان» باحجت االسالم والمسلمین على یونسى، 
مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت هاى قومى و مذهبى 
و وزیر اطالعات دولت اصالحات گفتگویى انجام داده است. 
وى در پاسخ به این سئوال که:«شما با این دیدگاه آقاى باهنر 
موافق هستید که منشــأ اعتراضات از تریبون هاى رسمى 
آغاز شد؟» گفت: بله؛ بدون شــک این اتفاق رخ داده است. 
متأسفانه برخى از ائمه جمعه، صداوسیما، برخى روزنامه ها 
و برخى ارگان ها و نهادها در این زمینه نقش داشتند که این 
نقش، انکارناپذیر است. از ســوى دیگر من معتقدم جریان 
احمدى نژادى نیز نقش مهمى در این قضیه داشت و با حرمت 

شکنى هایى که انجام داد زمینه ساز اعتراضات اخیر بود.

شــهرام جزایري درباره اقدامات آتــى اش با خبرآنالین 
به گفتگو نشســته که اظهارات او را در این بــاره در ادامه 

می خوانید:
■ به زودي بزرگ ترین بانک شهرام را در دنیا علم خواهیم 
کرد و تصمیم دارم کنار هتل آقاي ترامپ یک برج با ارتفاع 

بلندتر بسازم. چند میلیون ایرانی خارج از کشور بیش از هزارو 
300 تا هزارو 400 میلیارد دالر ســرمایه دارند که یکی دو 
درصد آن مال ماست و می تواند متعلق به ما باشد. امیدواریم 
مدیریت شود و 20 و 25 میلیون دالر فاینانس می گیریم و 
با استفاده از مکانیسم هاي فوق العاده پیشرفته مثل ارزهاي 

دیجیتالی سقف هاي جدید را می شکنیم. 
■  وقتی خبرها به ایران رسید متوجه می شوید... در ضمن 
می خواهم ارز دیجیتالی «شهرام کوین» را به زودي رونمایی 
کنم. این ارز رمزگذاري شــده در جهان معرفی می شــود، 
همانطور که می دانید مالک «بیت کوین» هنوز خودش را 
معرفی نکرده، اما من ارز دیجیتالی ام را با اعتبار و پشتوانه 
معرفی می کنم.  در 15 سال زندانم هم هیچ متوقف نشدم، 

در زندان می گفتند چرا موبایل و اینترنت دارد. 

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بیمارى آیت 
ا...هاشمى شاهرودى گفته است: ایشان بیمارى داشتند و به 
درمان نیاز بود. بعد کار به جایى رسید که قرار شد عمل جراحى 
انجام دهند. در عمل جراحى که انجام شد غده اى کلیه ایشان 
را گرفته بود. در اتاق عمل قرار بود غده را بردارند که کلیه را 
برداشتند. یعنى پزشکان چاره اى نداشتند و لحظه اى باید 
تصمیم مى گرفتند اما در هر صورت کلیه را اشتباه برداشتند و 
پاتولوژى کردند و مشاهده شد که کلیه سالم است و مى شد 
همان غده را بردارند.  آنجا بود که یک عده از پزشکان اصرار 
کردند ایشــان به خارج از کشــور بروند و درمان شوند این 
تصمیم پزشــکان بود ولى اینکه در بیت رهبرى، شوراى 
نگهبان یا مجمع این تصمیم گرفته شــده باشد، صحت 

نداشت. البته برخى مى گویند که اگر ایشان نمى رفتند بهتر 
بود ولى برخى نیز معتقدند که اینکه رفتند بهتر شد. من نیز 
اعتقاد داشتم که اگر این اتفاق نمى افتاد مناسب تر مى بود ولى 

خب در این فضا تصمیم گیرى ساده نیست.

حمید بعیدى نژاد، سفیر ایران در انگلیس اینستاگرامش 
را با پســتى در مورد گربه اى به اسم «پالمرستون» که 
ساکن ثابت ولى غیر دیپلمات ساختمان وزارت خارجه 
این کشور است، به روز کرد که خواندنش خالى از لطف 
نیســت. ســفیر ایران با این تذکر که «هر کس انتظار 
خواندن مطلبى جدى در این یادداشــت دارد بهتر است 
از خوانــدن آن خوددارى کند و هرکس سراســر آن را 
مضحکه مى پندارد بهتر است قدرى جدیت در آن فرض 
نماید.» نوشــت: دیپلمات هایى کــه در وزارت خارجه 
انگلیس رفت و آمد مى کننــد به طور طبیعى چند بارى 
با یکى از ساکنان ثابت ولى غیر دیپلمات ساختمان آن 
وزارت برخورد مى کنند.  این ساکن محترم کسى نیست 
جز «پالمرستون» گربه مخصوص وزارت خارجه که از 
13 آوریل 2016 رسمًا به سمت «موش گیر اصلى» آن 
وزارت منصوب شده است. ظاهراً ابتکار دعوت گربه به 
ساختمان وزارت خارجه، هم براى کمک به کنترل رشد 
موش هاى ســاختمان و هم تلطیف فضاى کارى بوده 
است. پالمرستون این گربه ســیاه و سفید به نام یکى از 
نخســت وزیران معروف انگلیس نامگذارى شده است 
و بخاطــر قدردانى از زحماتش جوایــز مخصوصى نیز 
دریافت کرده اســت. وى اولین موش خود را سه هفته 
بعد از انتصاب خود به این موقعیت گرفت و در سال اول 
خدمت خود مجموعًا موفق به گرفتن 26 موش شــده 
است. او داراى یک حساب توییترى است که 61 هزار 

دنبال کننده دارد.
روابط او با مقام «شامخ موش گیر» دفتر نخست وزیرى 
که گربه زیبایى به نام «لرى» است چندان خوب نبوده 
است و دعواى این دو را خبرنگاران توانستند ثبت و ضبط 
کنند که منجــر به دخالت پلیس شــد. لرى محبوبیت 
بیشترى دارد و حساب توییترى اش بیش از 161 هزار 

دنبال کننده دارد (قابل توجه آنهایى که به دنبال افزایش 
مستمر دنبال کننده هاى خود در شبکه هاى اجتماعى 
هستند). لرى با 12 سال ســابقه بیش از تمام رهبران 

احزاب سیاسى انگلیس در سمت خود سابقه دارد.
گربه مهم بعدى در این مجموعه «گالدستون» نام دارد 
که «موش گیر اصلى» ساختمان خزانه دارى است او هم 

مانند پالمرستون تقریباً جدید است. او توانست در سه ماه 
اول خدمت خود شش موش بگیرد و تا به حال 26 موش 

گرفته است.
پالمرســتون، گالدســتون و لرى موقعیت هاى خوبى 
دارند و آزادانه در ســاختمان هاى تحــت قلمرو خود 
رفت و آمد مى کنند و بســیار محبوب هستند. ما وقتى 

پالمرستون را در وزارت خارجه دیدیم با نهایت آرامش 
روى یکى از مبل هاى اتاق مهمانان استراحت مى کرد و 
ظاهراً صحبت هاى ما هم با همکاران راحتى او را بر هم 
نمى زد. وقایع زندگى این گربه ها از طرف مردم دنبال 
مى شود و آنها حتى از کشــورهاى مختلف هدایایى به 

مناسبت هاى گوناگون هم دریافت مى کنند.

ما عصبانى ترینیم
  دیده بان ایران | مؤسســه مطالعاتى 
«گالوپ»، ایران را در سال 2017 عصبانى ترین 
کشور جهان معرفى کرده است. طبق داده  آمارى 
این مؤسســه، از میان 142 کشور مطالعه شده 
جهان در ســال 2017 به ترتیب ایران، عراق و 
سودان جنوبى عصبانى ترین مردم جهان را دارند. 
میزان مردم عصبانى این کشورها به ترتیب 50 
درصد (ایران) 49 درصد (عــراق) و 47 درصد 

(سودان جنوبى) است.

شرط پخش زنده اختتامیه  
  ایسنا| محمد حســام پور، مدیر تأمین 
برنامه شبکه نمایش با اشــاره به چالش هایى 
که براى پوشش مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر وجود دارد، اظهار کرد: در جایى که پوشش 
و کالم تعارض جدى با عرف مرسوم در جامعه 
ایرانى و اســالمى دارد، تلویزیــون نباید آن را 
به طور کامل پخش کند. امــا بدانیم که تعامل 
دوطرفه است؛ به این معنى که هنرمندان دوست 
دارند اختتامیه جشنواره به صورت زنده پوشش 
داده شود بنابراین عرف جامعه نیز از سمت آنها 

رعایت خواهد شد.

سانسوِر
 گردن مهتاب کرامتى!

   کافه سینما | تصاویــرى از گردن 
مهتاب کرامتى در فیلم سینمایى «جاده قدیم» 
ســاخته منیژه حکمت، سانسور شــده بود. این 
خبرى اســت که همزمان با نمایــش این فیلم 
در جشنواره فیلم فجر منتشر شد. این سکانس 
در اوایل فیلم قرار دارد و شیوه اى مشابه بعضى 
روش هاى صدا و ســیمایى، براى محو گردن 

مهتاب کرامتى، درباره آن اعمال شده بود.

کمبود مسجد در کشور
  تابناك | محمدحسین عبداللهى، رئیس 
اتحادیه انجمن هاى اسالمى کشورتأکید کرد: 
براى هر 1600شیعه در کشــور ما یک مسجد 
وجود دارد و این رقم واقعًا قابل تأمل اســت. ما 
امروز به 250هزار مســجد نســبت به جمعیت 

خود نیاز داریم.

معمار ایرانى 
در فهرست بهترین ها

تازه تریــن  از  یکــى    هنرآنالین | 
پروژه هــاى معمار ایرانى ســاکن فرانســه در 
فهرست نامزدهاى بهترین ساختمان هاى 2018 
قرار گرفت. این پروژه ســاختمان مسکونى  در 
شهر «مون پولیه» فرانسه واقع است و عملیات 
ســاخت آن اواخر ســال 2017 به پایان رسید. 
فرشید موسوى معمار ایرانى متولد 1344 شیراز 
و استاد دانشــگاه هاروارد به عنوان یک طراح 
نوآور به فهرســت قابل توجهــى از پروژه هاى 
موفقیت آمیز از جمله طراحى موزه هنر معاصر در 
کلیولند و فروشگاه «ویکتوریا بکهام» در لندن 

منجر شده است. 

آغاز مرحله جدید 
رجیسترى 

  تسنیم| طبــق اعالم ســامانه طرح 
رجیســترى تلفن همراه، طى کــردن فرآیند 
انتقال مالکیت همه گوشى هاى اپل چه نو و چه 
کارکرده از دیروز شنبه الزامى شد. خریداران پیش 
از خرید باید از رجیســتر بودن گوشى اطمینان 
حاصل کنند. درخصوص گوشى هاى دست دوم، 
خریدار باید گوشى را پیش از خرید به تنظیمات 
کارخانه برگردانده و رجیسترى کند. الزم است 
فروشــنده گوشى دســت دوم هم با مراجعه به 
ســامانه طرح رجیسترى و ارســال پیامک به 
سرشماره « 77775 *» و انتخاب گزینه انتقال، 

مالکیت خود را از گوشى سلب کند.

روایت سفیر ایران از مالقات با گربه شاغل در وزارت خارجه انگلیس

دیپلمات متفاوت!

مهدى فخیم زاده: گفتند بازیگر فیلم«تشریفات» مثل « شجونى» است

ورشکستگى«صندوق هاى بازنشستگى» جدى است

بحران بدهى در سازمان تأمین اجتماعى

برج شهرام، کنار برج ترامپ!

بیمارى آیت ا...هاشمى شاهرودى از زبان باهنر 

متهمان ناآرامى هاى اخ یر
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میترا حجار یکى دیگر از هنرمندانى اســت که بــه تازگى به جمع 
بازیگران فیلم ســینمایى «کاتیوشــا» به کارگردانى على عطشانى 

پیوسته است. 
«کاتیوشــا» به کارگردانى و تهیه کنندگى على عطشــانى فیلمى 
پربازیگر و در ژانر کمدى است که فیلمنامه آن را مهدى على میرزایى 

بر اساس طرحى از مهراب قاسم خانى نوشته است.
به تازگى میترا حجار به این فیلم پیوسته اســت و پیش از این سیما 
تیرانداز، ارژنــگ امیرفضلى، لیال اوتادى، قاســم زارع، لیندا کیانى، 
مهران رجبى، خشایار راد، بیژن بنفشــه خواه و امید منصورفالح به 
عنوان بازیگران «کاتیوشــا» معرفى شــدند و به زودى چند چهره 
دیگر نیــز به جمع بازیگــران این فیلــم اضافه و معرفــى خواهند 

شد.
در خالصه قصه کمدى «کاتیوشا» آمده است: «من اگه بخوام 
توى زندگیم موفق باشم حتمًا نباید اونجورى به زندگى 

نگاه کنم که تو نگاه مى کنى.»
 

سحر دولتشاهى از جمله بازیگران فعال حاضر در جشنواره سى و ششم فجر 
است با «عرق سرد»، «امیر» و «چهارراه استانبول».  دولتشاهى در «عرق 
سرد»سهیل بیرقى که روایتگر ماجرا ممنوع الخروجى یک فوتبالیست زن 
توسط همسرش است، محجبه ظاهر شده است. او در این فیلم ایفاگر معاون 
فدراسیون فوتبال اســت و براى همین بوده که پوششى رسمى براى او به 
منظور ایفاى نقش انتخاب شده اســت. به تازگى کامران حجازى مجرى 
طرح «عرق سرد» خبر صدور پروانه نمایش «عرق سرد» را اعالم کرد 
و به این ترتیب این فیلم مى تواند از همین حاال براى پخش 
خود برنامه ریزى کند. باران کوثرى، امیر جدیدى، 
لیلى رشیدى، هدى زین العابدین و سحر 
دولتشاهى بازیگران اصلى «عرق 

سرد» هستند.

بازیگر فیلم «شاخ کرگدن» شباهت بسیار زیادى به «آنجلینا جولى» 
دارد.

محسن محسنى نسب، کارگردان فیلم «شاخ کرگدن» در خصوص 
اخبار منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر حضور آنجلینا جولى در 
این فیلم گفت: بازیگرى به نام رامانا سیاح در فیلم ما بازى مى کند که 

اتفاقًا در خارج از کشور هم سکونت دارد.
وى افــزود: از آنجایــى که «شــاخ کرگــدن» در خــارج از ایران 
فیلمبــردارى مى شــد، او را بــه شــهر وارنــا بلغارســتان دعوت 
کردیم تا در فیلم مــا بازى کند. این بازیگر تنها شــباهت بســیار 
زیادى بــه بازیگر مطــرح ســینماى هالیــوود (آنجلینــا جولى)

 دارد.
اکران فیلم «شاخ کرگدن» از چهارشنبه در سینماهاى کشور آغاز شد.

در خالصه داستان این فیلم  آمده: «ســال هاست که صدرا خارج از 
کشور زندگى مى کند. او زمینه تحصیل خواهرش بهار را در خارج از 
ایران فراهم کرده است. صدرا تصمیم دارد روز تولد بهار در سفرى که 
انتظارش را مى کشد، بهترین هدیه را به او بدهد اما در مسیر فرودگاه 

ارمنستان تا هتل، ربایندگان بهار را گروگان مى گیرند تا اینکه...»
در این فیلــم بازیگرانى چون پژمان بازغى، اترى وســکانیان، رضا 
حیدرى، انوشیروان محســنى، شــقایق کفایى، ویکتوریا آنتابیان، 
آشوت وسکانیان، فرشید شــفیعى، فرید کیانى و بابک نورى ایفاى 

نقش مى کنند.

در دهمین سالگرد فوت 
«هیث لجــر» ، بازیگر 
نقش «جوکر» در فیلم 
«شــوالیه تاریکــى»، 
«کریســتوفر نوالن» 
ســخنانى دربــاره این 
بازیگر بیان کرده اســت. 
هیث لجر در تاریخ 22 ژانویه 
سال 2008 بر اثر ترکیب مرگ آور 
دارو هــاى قانونى درگذشــت. مرگ 
غیرمنتظره  او تمام اهالى ســینما و مخصوصًا 
کســانى که در فیلم  در کنار او بودنــد و همچنین 

طرفدارانش در سراسر دنیا را شوکه کرد. 
 حاال و پس از گذشت ده سال، کریستوفر نوالن، کارگردان آثار 

«بتمن»، نظر خود را درباره «شوالیه تاریکى» مى گوید.
نــوالن در مصاحبه اى که در روز دهمین ســالگرد مرگ هیث لجر 
منتشر شد، نگاهى مختصر به عملکرد فوق العاده هیث لجر در نقش 
جوکر انداخته اســت. نوالن با تعریف از تعهدات او بر روى صحنه 
اینگونه گفت: «او به شــیوه هاى مختلف به مــن مى گفت که چه 
مى خواهد بکند. سپس درباره آن حرف مى زدیم و من سعى مى کردم 

نقش تماشاگر او را ایفا کرده و به نوعى او را درگیر کنم. اما نقطه قوت 
بزرگ او، غیرقابل پیش بینى بودنش بود؛ هیث لجر عالقه  زیادى به 
مخفى کردن حقه هایش داشــت. براى مثال او نه یکباره، بلکه به 
طور تدریجى آن "صدا" را ایجاد کرد، مثًال: "جوکر اینجاســت !" او 
را مى دیدیم که با آن آرایش و لباس هاى عجیبش، شــخصیت خود 
را مى پوشــید و من نیز باید جزئى از این فرآیند خالقانه مى بودم که 
البته بسیار برایم جالب بود. روى صحنه هم همیشه صحنه هایى مثل 
دست زدن ها و تغییر صداهاى خیره کننده او را شاهد بودیم. صداى 
او کامًال غیرقابل پیش بینى بود. او نوعى نواك عجیب و مخصوص 
خودش را ساخته بود و از آن پس بازیگران زیادى را دیده ام که سعى 
کردند این کار او را تقلید کنند. هیچگاه نمى توانســتیم حدس بزنیم 
صداى او زیر خواهد شد یا بم. هیچیک از حرکات او را نمى توانستید 

حدس بزنید و همین مسئله او را ترسناك جلوه مى داد.»
در مراسم آکادمى ســال 2009، بازى فوق العاده هیث لجر در نقش 
جوکر براى او نامزدى بهترین بازیگر مکمل و در نهایت بردن آن را به 
ارمغان آورد. این اولین بار (و هنوز هم تنها مرتبه) بود که بازیگر یک 
فیلم در ژانر ابَرقهرمانى توانست در زمینه بازیگرى، جایزه اسکار ببرد. 
هالیوودى ها بارها سعى کرده اند که عملکرد او را تقلید کنند و نوالن 
نیز از اهمیت بازى او در صنعت فیلم مى گوید:«من بســیار مفتخر 
هســتم که با این بازیگر بزرگ همکارى کرده و در میراث او مؤثر 

بوده ام. او یک انسان فوق العاده و یک بازیگر فوق العاده بود. او براى 
خانواده و اطرافیانش، همانند تاریخچه سینما، بسیار باارزش بود. او 
به شیوه هاى مختلف به سینما کمک کرد و من از دخیل بودن در این 

امر بسیار به خودم افتخار مى کنم.»
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منیژه  حکمت: بلد نیستم ضد مرد فیلم بسازم

«دورهمى» 
جمعــه شــب 

میزبان داریوش فرهنگ 
بود و این هنرمند ماجراى جالبى 

درباره عاشــق شــدنش تعریف کرد. 
فرهنگ در ابتداى صحبت هایش، در خصوص 

فعالیت خود در عرصه هنر گفت: پیش از هرچیز من هم در 
صحنه تئاتر بازى مى کردم و هم کارگردان بودم. حدود نیم قرن 

فعالیت هنرى دارم اما چندان اهمیتى ندارد؛ آنچه مهم است ماندن و صیقل 
خوردن است. اینکه در این حرفه بمانى و ماندگار شوى. حرفه ما خوشبختانه 

بازنشستگى ندارد و تا زمانى که خداوند لطفش را از ما دریغ نکند ما خواهیم ماند. در این 
مدت، نقش هاى متعددى را بازى کردم. اما بارها نقش پدربزرگ ها به من پیشــنهاد شده، اما 

هیچ وقت چنین نقش هایى را بازى نکرده ام! وى درباره کارنامه کارى خود در سینما و تلویزیون گفت: 
12 فیلم سینمایى ساختم که از بین آنها سه فیلم «طلسم»، «دو فیلم با یک بلیت» و «یک گزارش واقعى» را خیلى 

دوست دارم. آخرین کارم هم در تلویزیون، بازى در مجموعه «در جستجوى آرامش» بود که زمان مناسبى براى پخش 
نداشت و ولى موضوع و داستان خوبى داشت. این هنرمند درباره ماجراى عاشق شدنش گفت: عاشقى من به دوران تحصیلم  

بر مى گردد. سر پیچ کوچه ما دخترى بود که از پنجره خانه شان بیرون را نگاه مى کرد. من و همکالسى هایم هر وقت زیر پنجره آنها 
مى رسیدیم، زنگشان را مى زدیم و سر آن دختر در مدرسه همیشه با هم دعوا مى کردیم. تا اینکه یک روز دیدم پنجره خانه شان بسته است؛ 

خیلى ناراحت شدم و آمدم خانه و مادرم بى آنکه حرفى بزنم گفت اسمش چیه و بعد یک قلم و کاغذ جلوى من گذاشت و گفت برایش نامه بنویس و من 
نوشتم. بعد مادرم نامه را برد و به آن دختر داد؛ اما از قضا هفته بعد از آن محل رفتند. هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که کسى را دوست بدارى ولى او هیچ 

تالشى براى این عشق نکند.
فرهنگ در ادامه ضمن توصیه به نسل جدید در خصوص کتاب خواندن و مطالعه، درباره بیکارى هنرمندان گفت: عده زیادى از ما بیکار بودنمان 

دست خودمان است، در حرفه ما پارتى بازى، رابطه و باندبازى وجود دارد. اما چه خوب است که کار ما پارتى ما شود و این خیلى زننده است 
که کتاب نخوانیم.

رهنگ 
داریوش ف

رجام 
ق ناف

جراى عش
حدود یک ماه قبل و بعد از رونمایى از نخستین تصاویر پژمان بازغى ما

در فیلمى با نام «آهوى پیشونى سفید2» بود که درباره شباهت هاى 
بیش از اندازه گریم بازغى و گریم «جانى دپ» در «چارلى و کارخانه 
شکالت سازى» و «آلیس در سرزمین عجایب» صحبت هاى زیادى 
به میان آمد. حاال بازغى که ایفاگر کاراکتر «بله بله» در فیلم است به 
بهانه گالیه از عدم راهیابى این فیلم به جشنواره فجر کپى بردارى را 

تأیید کرده و حتى آن را تعمدى دانسته است.
پژمان بازغى در مورد عدم حضور فیلم «آهوى پیشونى سفید 2» در 
این دوره از جشنواره فیلم فجر گفت: جاى خالى این فیلم امسال به 

شدت در جشنواره احساس خواهد شد.
پژمان بازغى درباره شــباهت ظاهرى خود بــا کاراکترهاى جانى 
دپ در فیلم «آهوى پیشــونى ســفید 2»  گفت: واقعیــت گریم و 
شــخصیت جانى دپ در فیلم «آهوى پیشــونى ســفید 2» الگوى 
خوبى بــراى ما بود و ایــن اتفاق تعمــدى بود. البته این شــباهت 
تنها ظاهرى اســت و در بــازى تفاوت هاى زیادى وجــود خواهد 

داشت.
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منیژه  حکمت
نشست رسانه اى فیلم سینمایى «جاده قدیم» به کارگردانى منیژه حکمت 
با حضور عوامل فیلم و اصحاب رســانه در پردیس سینمایى ملت تهران 

برگزار شد.
درابتداى این نشســت منیژه حکمت گفت: بهترین عوامل سینما همراه 
این فیلم بودند. قرار بود من این فیلم را در سال 94 بسازم که مسئله انرژى 

هسته اى داغ بود و  شرایط اقتصادى نیز که همیشه وجود دارد.
حکمت با اشــاره به اینکه این فیلم از دغدغه هایم مى آید، افزود: سخت 
است چنین فیلمنامه اى را کار کردن، به طورى که فیلمنامه علیه خودش 
عمل نکند. شــاید قبل از این اگر کار مى کردم، شانس کار کردن با چنین 

گروهى را نداشتم.
کارگردان «جاده قدیم» درباره اینکه تــا چه اندازه این فیلم دچار ممیزى 
شده است، گفت: خوشبختانه فیلمنامه اى که نوشته شده بود، ساخته شد 
به غیر از برخى نکاتى که همیشــه باید در فیلم ها رعایت شوند. من آدم 

حاشیه پردازى نیستم، مطالبه گر هستم و این را مى گویند حاشیه.
حکمت درباره اسپانسرهاى فیلم گفت: من با صداى بلند مى گویم که ما 
اسپانسرى نداریم و اسامى که در تیتراژ مى بینید را براى اکران پاك خواهیم 

کرد. بانک پارسیان هم تنها به ما یک شعبه داد. 
کارگردان «جــاده قدیم» در پاســخ به اینکه آیا ســاخته شــدن فیلم 

«فروشنده» باعث شد شما راحت تر کار کنید، گفت: فیلمنامه این فیلم پنج 
سال قبل در خانه سینما ثبت شده است. هیچ مرکز آمارى درباره تجاوز و 
چنین ناهنجارى هایى وجود ندارد. مسئولین این حوزه آن را انکار مى کنند. 
باید تحقیق کرد تا ببینم این روند ناهنجارى به کجا مى رسد. روز پنج شنبه 
من در سینما آزادى و مگامال بودم و شاهد بودم که درصد کمى از بلیت ها 
به مردم تعلق دارد و درصد باالیى در اختیار ارگان هاى خاص است و این 

موضوع براى من بسیار ناراحت کننده است. 
منیژه حکمت درباره ضد زن بودن یکــى از کاراکترهاى فیلم اظهار کرد: 
من همه مردهاى فیلمم را دوست دارم. ضد مرد بلد نیستم فیلم بسازم و به 

جنسیت کاراکترها نگاه نمى کنم.
منیژه حکمت در سى و ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر تنها کارگردان 
زنى اســت که فیلمش به نمایش در مى آید. فیلم «جاده قدیم» توســط 
حکمت نوشته شــده و با موضوع زن، اجتماع، خانواده جلوى دوربین رفته 
است. «جاده قدیم» داستان زنى کارمند را روایت مى کند که شب عید نوروز 
با مشکالتى مواجه مى شود. نقش اصلى این فیلم بر عهده مهتاب کرامتى 
است و آتیال پسیانى، پرویز پورحسینى، ترالن پروانه، محمدرضا غفارى، 
هدى زین العابدین دیگر بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى نقش 

مى پردازند.

درصد کمى از بلیت ها 
به مردم تعلق دارد و 

درصد باالیى در اختیار 
ارگان هاى خاص است و 

این موضوع براى من بسیار  
ناراحت کننده

 است

ها

صحبت هاى نوالن درباره 10 سالگى رفتن هیث لجر
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ماهى پرنده جلوى تحقیر سپاهان را گرفت

یه عالمه مدیون 
«عالمه»!

الهه مهرى دهنوى

 ســپاهانى ها روزهاى بســیار وخیمى را پشت سر
 مى گذارند، آنها هشت دیدار فینال گونه براى فرار از 
منطقه سقوط که روزى تصور آن  هم برایشان خنده 
دار بود فاصله دارند.ســپاهان با برکنارى کرانچار به 
تیمش شوك وارد کرد اما نتیجه این شوك ها  تا حاالدو 
شکست بوده اســت. ابتدا با کریم قنبرى و سپس با 

منصور ابراهیم زاده...
ســپاهانى ها در دو بازى بدون کرانچار مقابل فوالد و 
پرسپولیس دو شکســت را پذیرفت تا شرایط این تیم 
مطرح بغرنج تر از قبل شــود. البته که ابراهیم زاده تنها 
چند روز است که هدایت ســپاهان را به دست گرفته و 
شاید بتواند در بازى هاى باقیمانده سپاهان را از بحران 

خارج کند. 
باخت به پرسپولیس چهارمین باخت متوالى سپاهان در 
لیگ هفدهم بود. زردها با زالتکو کرانچار به ذوب آهن و 
سپیدرود رشت باختند. پس از قطع همکارى با او، کریم 
قنبرى هدایت سپاهان را برعهده گرفت اما تیم اصفهانى 
با قنبرى هم به فوالد باخت تا  ابراهیم زاده هدایت این 
تیم را تا پایان فصل برعهده بگیرد. منصور هم در مقابل 
پرسپولیس کارى از پیش نبرد تا چهارمین باخت متوالى 
سپاهان رقم بخورد. با این باخت سپاهان با 20 امتیاز در 
رده سیزدهم باقى ماند اما اختالفش با تیم پانزدهم جدول 
یعنى استقالل خوزستان به یک امتیاز رسید.  باخت جمعه 

دهمین باخت سپاهان در این فصل بود!
 نگاهى داشته باشیم به دیدار سپاهان- پرسپولیس که 
راند اول مبارزه تهران- اصفهان در هفته بیست و دوم 
رقابت هاى لیگ برتر بود و  امروز(یک شنبه) راند دوم  آن 

در ورزشگاه فوالدشهر خواهد بود:
 زردها در  این دیدار کار ســختى را پیش روى داشتند و 
در دقایق ابتدایى دروازه خود را باز شده دیدند.یک گل 
از علیپور در نیمه اول و گلى دیگر از شجاع خلیل زاده در 
نیمه دوم کافى بود تا سپاهان باختى دیگر در کارنامه اش 

ثبت شود و نتواند از فشار  قعرنشینى خارج شود.
در شرایطى که پرســپولیس حداقل سه موقعیت صد 

در صدى دیگر توسط منشا و علیپور براى بیشتر 
کردن تفاضل گل پیروزى در نیمه اول داشت، 
یک بار تیرك دروازه و یکــى دوبار  نیز عالمه 
و در ادامــه بى دقتى عجیب علیپــور تنها یک 
پیروزى یک گله براى آنهــا در نیمه اول رقم زد.
اشــتباهات دفــاع ســپاهان باعث شــده تا 

داد تا شکست دو گله پایان کار ســپاهان در استادیوم 
آزادى باشد و زردپوشان یک گام دیگر به بحران سقوط 
در فاصله هشت هفته مانده به پایان مسابقات نزدیک 
شوند. این شکســت و وضعیت وحشــتناك سپاهان 
در جدول رده بندى باعث شــد تا هواداران ســپاهان 
کنایه هاى زیــادى را از ســوى پرسپولیســى ها در 

ورزشگاه آزادى بشنوند.
هواداران سپاهان که لیگ را با توجه به جذب مهره هاى 
جالب توجه با داعیه قهرمانى آغــاز کرده بودند و 
انتشار عکســى از کانون هواداران آنها که  به 
پایان موفقیت هاى استقالل و پرسپولیس و 
بازگشت قهرمانانه  آنها اشاره داشت 
با حواشى زیادى همراه شده بود، 
اکنون در قعر جدول حاضر شده 
اســت. اتفاقى که باعث شده تا 
آنها نــه از شــانس قهرمانى که 
حتى اکنون تنها براى بقا در جدول 

بجنگند.

آن طــور کــه خبرگــزارى هــا و
 ســایت هاى خبرى گــزارش دادند، 
هواداران پرســپولیس اما در استادیوم 
آزادى در این دیدار این وضعیت اسفبار 
را با شعارهاى عجیب و غم انگیز 
اشاره کردند. شعارهایى که در 
آن کرى خوانى شدید همراه با 
درخواست براى بقاى سپاهان 
وجــود داشت:«ســپاهان 
قهرمان تو لیگ برتر بمان» 

پرســپولیس هر بــار در موقعیــت حمله قــرار گیرد، 
دروازه ایــن تیم تهدید شــود و فرشــاد احمــدزاده، 
علیپور، منشــا و امیرى به خوبى توانســته اند فضاى 
خالى مدافعان ســپاهان را مــورد هدف قــرار دهند.
ســپاهان که تنها در فــاز تهاجمى توانســته موفق 
عمل کنــد، روى درخشــش دروازه بان ســورى خود 
از شکســت ســنگین در نیمه اول نجات یافت و على 
علیپور نیز در شــرایطى توانســته تــک گل تیمش 
را رقــم بزند کــه در ثانیه هــاى پایانــى از فاصله دو 
قدمى و دروازه خالــى ضربه اش را راهــى اوت کرد.

ســپاهان  در نیمه اول نتوانســت آنطور که باید روى 
دروازه پرســپولیس خطرى را ایجاد کنند و تنها یک بار 
توسط شریفى ضربه آنها به تیرك دروازه برخورد کرد.
 سپاهان  نیمه دوم را در شــرایطى آغاز کرد که امیدوار 
بود بتوانند بازى را به ســود خود تغییر دهند. اتفاقى که 
با حمالت پردامنــه آنها همراه بود و شــاید اگر داورى 
ســخت گیرانه بود مى توانســت با اعالم پنالتى روى 
ساســان انصارى در صحنه برخورد با بیرانوند، شرایط 
را تغییر دهد.پرسپولیس که مطمئن از پیروزى به نظر 
مى رسید، با حفظ قواى خود در میانه زمین و نیم نگاهى 
به دروازه حریف به دنبال دســتیابى به گل هاى بعدى 

بود و در این میــان صاحب موقعیت هاى خوبى 
روى ضدحمالت نیز شدکه ابراهیم 

عالمه مانع از این اتفاق  مى شد.
دروازه بــان ســورى نیز در 

ادامــه روى ضربه ســر 
خلیل زاده ناکام نشان 

و همچنین شعار «سپاهان با لیگ برتر دیگه باى باى».
سپاهانى که روزگارى در استادیوم آزادى برترى چهار گله 
و قهرمانى را جشن گرفته بود، این بار در آزادى با نتایج 
خود کارى کرد تا هواداران وفادارش هم نایى براى کرى 
خوانى نداشته باشند و با حسرت تنها به گذشته فکر کنند 

و امیدوار به آینده باشند.
اما یک نکته تلخ که رسانه هاى هوادارى سپاهان هم 
به عنوان یک افســوس از آن یاد کردند!روز پنج شنبه 
22 مرداد 1394 آخرین بارى بود که سپاهان  موفق شد 
پرسپولیس را شکست بدهد و بعد از این همه وقت هنوز 
خبرى از پیروزى سپاهان در الکالسیکوى ایران نیست. 
 پایان این گزارش را با ستایش از ماهى پرنده سورى به 

پایان مى بریم.
سپاهانى ها طى نیم فصل اول مسابقات لیگ هفدهم 
نمایش پرنوسانى در خط دروازه داشــتند و بسیارى از 
امتیازات حساس خود را به دلیل اشتباهات گلرهاى خود از 
دست دادند، اما با اضافه شدن عالمه شرایط به سود زردها 

در این پست تغییر کرده است.
 سنگربان ملى پوش تیم ملى سوریه که پس از حضور در 
اصفهان ثبات قابل توجهى به این پست بخشیده است، 
در دیدار برابر پرســپولیس نیز یکى از معدود بازیکنان 
خوب سپاهان بوده اســت. عالمه  که در فوتبال سوریه 
به خاطر برخى واکنش هاى ســریع و  ملقب به ماهى 
پرنده است ،عالوه بر اینکه روى گل اول پرسپولیس دو 
مرتبه متوالى مانع از فروپاشى دروازه اش شد 
و در نهایت روى ضربه سوم مغلوب شد، 
دقایقى پیش از پایان نیمه اول موفق شد 
در موقعیتى تک به تک با منشا با شیرجه اى 
به موقع توپ را از جلوى پاى این بازیکن برباید. 
وى در نیمه دوم هم سه موقعیت صد در صد را مهار کرد 
و در برخى صحنه ها هم با بسته نگه داشتن زاویه باعث 
شد تا ضربات پرسپولیسى ها در چارچوب دروازه نباشد و 
یک تنه جلوى شکست فاجعه بار و تحقیر آمیز سپاهان در 

ورزشگاه آزادى را گرفت.
به گزارش نصف جهان، حاال 8 دیدار سرنوشت ساز براى 
بقاء در لیگ برتر باقى مانده است. سپاهانى ها فراموش 
نکنند که جدول رده بندى براى سقوط یک تیم به رزومه  
و افتخارات گذشته آنها نگاه نمى کند. بهتر است هر چه 

زودتر به خودشان بیایند.

هافبک ازبکستانى با غیبت در تمرین اخیر آبى ها مشخص 
شد براى بازى با ذوب آهن در هفته بیست و دوم استقالل 

جایى در ترکیب تیمش ندارد. 
 ســرور جپاروف در بــازى با صنعت نفــت با وجود 
مصدومیت بازى کرد و حدود دقیقه 60 هم جاى 
خود را به فرشــدى باقرى داد تــا مصدومیتش 

تشدید نشود.
جپاروف بعد از این بازى هرگز در تمرین گروهى 
استقالل شرکت نکرده است تا مشخص شود او 

فعًال شرایط حضور کامل در میادین را ندارد.
با این شــرایط جپاروف بــه طور قطــع در بازى با
 ذوب آهن در ترکیب استقالل به میدان نخواهد رفت؛ 
اما ممکن است در دقایق پایانى در صورت نیاز در زمین 

حاضر شود.

شایعه اى در مورد انتخاب مدیرعامل بعدى سپاهان به گوش رسیده که اگر اتفاق بیفتد بدون 
شک باز هم آرامش فعلى این باشگاه را بر هم خواهد زد.

به گزارش ایمنا، بعد از پشــت ســر گذاشــتن یک دوره پرفشــار و البته پرحاشــیه در بحث 
کادر فنى تیــم فوتبال و مدیریت باشــگاه ســپاهان در نهایــت تصمیمــات الزم از جانب 
مدیریــت مجموعه فــوالد مبارکــه و هیئت مدیره باشــگاه گرفته شــد تا مســعود تابش 
به عنــوان سرپرســت، کارهــاى مدیریتى را بــر عهــده بگیــرد و منصــور ابراهیم زاده 
هــم بــه عنــوان ســرمربى بــر روى نیمکــت ســپاهان نشســت تــاراه نیمه تمــام

زالتکو کرانچــار را به پایــان برســاند. در مــورد ابراهیم زاده کــه بحثى نیســت چون او 
قــرارداد خودش را با ســپاهان در هیــأت فوتبال به ثبت رســانده و تا پایــان فصل هدایت
تیم را در اختیار دارد و فعًال اخبار ضد و نقیضى در مورد نیمکت تیم فوتبال سپاهان وجود ندارد.

اما در بحث مدیریت باشــگاه همچنان پرونده باز است و خیلى ها منتظرند تا در نهایت تصمیم 

مدیران باالدست باشــگاه را براى انتخاب یک مدیر دائمى ببینند. نام هاى بسیار زیادى مثل 
علیرضا رحیمى، ابراهیم خلیلى، محمدرضا ساکت، احمدرضا نیک کار، على اکبر ابرقویى نژاد، 
محمد سلطان حسینى، مهرزاد خلیلیان و حتى همین مسعود تابش به عنوان مدیرعامل بعدى 
سپاهان مطرح شده که بعضى  از این اسامى توســط مدیرعامل مجموعه فوالد مبارکه به طور 
کامل تکذیب شد و بعضى دیگر هم هنوز امکان حضورشان وجود دارد، ولى با این حال همه این 
اسامى از لحاظ شناخته شدن در بین مردم اصفهان و هواداران سپاهان حداقل امتیازها را دارند 

و در قدم بعدى باید در مورد توانایى هاى مدیریتى شان تصمیم گیرى کرد.
نکته مهــم اینجاســت که باشــگاه ســپاهان به عنــوان یک باشــگاه قدیمى، باســابقه 
و بین المللــى در فوتبال ایــران احتیاج به یــک مدیر کامــًال بومى دارد که مــورد پذیرش 
هواداران باشــد و با شــناختى که از جو فرهنگى اصفهان و عقاید ورزشــى مــردم دارد در 
مواقع الزم بهتریــن تصمیم را اتخاذ کند. با این حال  شــایعه اى عجیب در محافل ورزشــى

اصفهان منتشر شــده که اگر حقیقت داشته باشــد باید فاتحه مدیریت باشــگاه سپاهان را 
خواند. گفته مى شــود که بر اثر فشــارهاى مدیریتى خارج از مجموعه فوالد مبارکه یکى از 
مدیران سابق سرخابى که بســیار هم پرحاشــیه بوده و البته کارنامه موفقى هم در این حوزه 
ندارد، براى حضور در رأس باشــگاه ســپاهان کاندیدا شــده که هیچ بعید نیست در آینده اى  
نزدیک خودش را به سپاهان تحمیل کند. ســابقه مدیریت اصغر باقریان در تیم سپاهان که با 
وجود اصالــت اصفهانى اش یــک مدیر غیربومــى در بین هواداران شــناخته مى شــد به 
خوبى نشــان مى دهد که خانواده بزرگ ســپاهان بــراى اینکه به موفقیت دســت پیدا کند 
از این لحــاظ احتیاج به مدیرانــى دارد که پایگاه مردمى در بین هواداران داشــته باشــند و 
اصفهان که خودش امروز به سراســر ایران مدیر ورزشــى صادر کرده آنقــدر خالى از مدیر

نتخاب نیســت که امــروز بخواهند از بیــرون برایش  مدیرعاملــى ا
است.کنند که رزومــه کارى موفقى هم نداشــته 

به سراســر ایران مدیر ورزشــى صادر کرده آنقــدر خالى از مدیر ز
نتخابهند از بیــرون برایش مدیرعاملــى ا
است.موفقىهم نداشــته 

ویسى سپاهان را 
نابود کرد

مهدى سید صالحى در گفتگویى به  شدت از شرایط این 
روز هاى سپاهان انتقاد کرد و گفت: بازیکنان به خودشان 
بیایند و کمى هم به حیثیت این تیم فکر کنند، تا چه زمانى 
هواداران سپاهان باید بابت نتایج ضعیف این تیم عذاب 
بکشند.وى ادامه داد: ســپاهان مهره هاى خوبى دارد و 
از نظر دریافتى و امکانات نســبت به تمام تیم هاى لیگ 

برتر از شرایط مطلوب ترى 
برخوردار اســت اما نمى دانم بازیکنان چه 
زمانى مى خواهند به خودشان بیایند؛ براى من که 
هفت سال بازیکن این تیم بودم و سابقه کاپیتانى در 
این تیم را هم دارم نتایج ضعیف این تیم به هیچ عنوان 
برایم قابل هضم نیست؛ بازیکنان باید براى برون رفت 

سپاهان از وضعیت فعلى از تمام وجود مایه بگذارند.
ســید صالحى در واکنش به این پرسش که سپاهان در 
مقطعى بازى قابل قبولى ارائه مى داد اما نتیجه نمى گرفت 
اما اکنون حتى آن بازى زیبا را هم شــاهد نیستیم افزود: 
نتایج ضعیف هفته هاى گذشته موجب پایین آمدن اعتماد 
به نفس بازیکنان شده است اما سپاهان از چند بازیکن 
ملى پوش و نامدار در ترکیب خود سود مى برد و باید از این 

وضعیت خارج شود.
وى در ادامه به انتقاد از عبدا... ویسى پرداخت و تصریح 

کرد: ویسى در صحبت هایش ادعا مى کند که پیشکست 
سپاهان است در حالى که آن زمانى که او در این تیم 

بازى مى کرد خبرى از قهرمانى و دوران پر افتخار 
نبود بلکه در زمان ساکت بود که پایه هاى موفقیت 
این تیم ساخته شــد و بازیکنانى مانند محرم 
نوید کیا، هادى عقیلى و من در این دوران نقش 
داشتند؛ ویسى با دور کردن بازیکنان با تجربه 
استخوان بندى خوب سپاهان را نابود کرد، سئوال 

من این است که ویسى که ادعاى پیشکسوتى 
این تیم را دارد در حال حاضر کجاست که پاسخ 

هواداران ناراحت این تیم را بدهد؟

مدیر وارداتى ممنوع!

هافبک ازبکس
شد براى با
ت جایى در
 ســر
مص
خو
تش
جپ
است
فعًال
با این
 ذوب آه
اما ممکن
حاضر شود.

زودتر به خ

جپاروف غایب قطعى
 بازى با ذوب آهن!

تیم فوتبال سپاهان در حالى به پرسپولیس باخت که دو بازیکن موفق اصفهانى ها 
در بازى رفت در روز جمعه فرصت بازى پیدا نکردند.باخت ســپاهان در مقابل 
پرسپولیس قابل پیش بینى بود و به همین خاطر هواداران سپاهان آنچنان از عملکرد 
تیمشان در مقابل قرمزها ناامید نشده اند، ضمن اینکه قضاوت اشتباه داور مسابقه 
هم مزید بر علت شد تا سپاهان نتواند به نتیجه مناسبى در ورزشگاه آزادى دست پیدا 
کند. با این حال نگاهى به سبک بازى سپاهان در بازى مقابل پرسپولیس و استفاده 
ابراهیم زاده از مهره هایى که در اختیار داشت یک نکته را یادآورى مى کند که نشان 
مى دهد سرمربى جدید سپاهان با وجود اینکه نسبت به موضوعات روانشناسى 
ورزشى اشراف کامل دارد، در بازى مقابل پرسپولیس دقیقاً از نکته اى گذشت که 

از نظر منطقى نباید اتفاق مى افتاد.
پرسپولیس در این دو سال قدرت بالمنازع فوتبال ایران در سطح لیگ برتر بوده 
که با اقتدار نسبت به رقباى خودش و با فاصله اى تقریباً مطمئن به سمت قهرمانى 
حرکت کرده است. در بیان قدرت تیم پرسپولیس همین بس که در لیگ امسال تا 
قبل از انجام بازى هاى هفته بیست و دوم فقط دو تیم پدیده و سپاهان طعم باخت 

در مقابل شاگردان برانکو را نچشیده بودند که با نتیجه روز جمعه، نام سپاهان هم از 
این لیست خارج شد. در این شرایط امتیاز گرفتن از پرسپولیس چه در قالب تساوى 
و یا شکست این تیم در کنار گلزنى به قرمزها یکى از موضوعاتى است که بدون 
شک بازیکنان بقیه تیم هاى لیگ برترى را در بورس رسانه ها قرار مى دهد و از این 
لحاظ بسیار به نفعشان است. به همین خاطر استفاده از بازیکنانى که از نظر سابقه 
درخشش در مقابل پرسپولیس شرایط خوبى داشته باشند یکى از عوامل برترى 
روحى و روانى تیم ها محسوب مى شود و این مسئله حتى در فوتبال روز دنیا هم 
مورد توجه قرار مى گیرد و بعضى بازیکنان در مقابل یک تیم خاص همیشه عملکرد 

خوب و درخشانى دارند که ممکن است در بازى هاى بعدى تکرارش نکنند.
اما اگر نگاهى به بازى  رفت سپاهان و پرسپولیس بیندازیم که در روز 30 شهریورماه 
امسال در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد به یاد مى آوریم که نتیجه تساوى دو 
بر دو در آن مسابقه حاصل درخشش چند بازیکن خاص بود که به دالیل مختلف 
نتوانستند در بازى برگشت به میدان بروند. جالل الدین على محمدى زننده گل 
دوم سپاهان در بازى رفت که مصدوم بود و نتوانست به بازى برگشت برسد، اما 

مروان حسین عراقى به عنوان زننده گل نخست سپاهان و رضا میرزایى به عنوان 
صادر کننده گل دوم سپاهان در بازى رفت، دیروز جمعه بر روى نیمکت نشستند و 

در تمام 90 دقیقه فرصت حضور در مقابل پرسپولیس را پیدا نکردند. قصدمان 
این نیست که بگوییم اگر مروان و میرزایى به زمین مى رفتند حتماً شرایط 

براى سپاهان عوض مى شــد، اما حداقل این دو بازیکن به واسطه 
عملکرد مثبت در بازى رفت مقابل پرســپولیس از لحاظ روحى و 
روانى آمادگى بسیار بیشترى براى قرار گرفتن در مقابل بازیکنان 
خط دفاعى پرسپولیس را داشتند که البته منصور ابراهیم زاده ترجیح 

داد از هیچکدام استفاده نکند. با این وجود سپاهان هنوز چیزى را از 
دست نداده و در این هشــت بازى آینده فرصت الزم براى نجات از این 

شرایط را دارد، اما پیشنهاد مى کنیم یک تیم کارشناسى در سپاهان حتماً شرایط 
بازیکنان این تیم در مسابقات دور رفت را در برابر تیم هاى خاص مدنظر قرار بدهند 
و اطاالعات آن به منصور ابراهیم زاده برسد تا او بتواند در لحظات تأثیرگذار بازى از 

بین بهتر و بهترین مورد دوم را براى تیمش انتخاب کند.

چرا مروان و رضا بازى نکردند؟



ورزشورزش 05053153 سال چهاردهمیک شنبه  15 بهمن  ماه   1396

استقالل، قربانى بعدى غلتک سبز!
 راند دوم مبارزه تهران-اصفهان این بار در ورزشگاه فوالدشهر

 اصفهانى ها با سپاهان راند اول مبارزه تهران- اصفهان 
در هفته بیســت و دوم رقابت هاى لیگ برتر را واگذار 
کردند و  امروز نگاه ها به ذوب آهن و ورزشگاه فوالدشهر 
اســت که در راند دوم این دوئل، جبران مافات کنند و 

استقالل را در اصفهان  قلع و قمع نماید.
آخرین بــازى هفته بیســت و دوم لیگ برتــر یکى از 
حســاس ترین بازى هاى هفته خواهد بود، جدالى که 
امتیازات آن در سرنوشت دو تیم تهرانى و اصفهانى در 

کورس کسب سهمیه آسیا اهمیت زیادى دارد.
تیم هاى ذوب آهن و استقالل امروز در حالى مقابل هم 
قرار مى گیرند که هر دو تیم دور برگشــت را متفاوت از 
دور رفت آغاز کرده و براى ایستادن در صدر بهترین هاى 
نیم فصل دوم رقابت فشرده اى با هم دارند. نیم فصل 
نخست کابوس وار باعث شــد تا ذوب آهن و استقالل 
تغییرات گســترده اى در بین کادر فنى و بازیکنان خود 
داشته باشند تا امروز در شرایط کامال متفاوت نسبت به 
بازى رفت براى کسب سه امتیاز شیرین و ارزشمند این 

دیدار تالش کنند.
در دیدار رفت فصل جارى و اولیــن تقابل قلعه نویى با 
استقالل روى نیمکت ذوب آهن در حالى که منصوریان 
شــرایط خوبى را در جمع آبى پوشــان سپرى نمى کرد 
و بابت نتایج ضعیف زیر تیغ تیز انتقادات قرار داشــت، 
تساوى 2-2 در ورزشگاه آزادى و فریاد خشم سکوهاى 
استقالل تصمیم منصوریان را براى جدایى قطعى کرد. 
منصوریان در نشست خبرى پس از بازى اعالم کرد دیگر 
روى نیمکت استقالل نخواهد نشست تا کارش را با این 
تیم تمام کرده و شفر جایگزین وى شد و بدین ترتیب 
مى توان از ذوب آهن و امیر قلعه نویى به عنوان قاتالن 

علیمنصور نام برد.
 قلعه نویى تاکنون در مجمــوع 14 بار در لیگ برتر 

مقابل اســتقالل قرار گرفته اســت که حاصل 
آن 7 پیروزى و 4 شکســت بوده اســت و 

3 بازى هم به تســاوى انجامیده  است. 
تیم هاى قلعه نویى مقابل استقالل 20 
گل زده اند و در مقابل 18 بار دروازه شان 

باز شده است.   
 موضوعى کــه ذوب آهنى ها  باید بــه آن توجه کنند 
اینست که استقاللى ها  در آخرین تمرین پیش از بازى با 
ذوب آهن، تقریبا در تمام دقایق این تمرین سبک ضربه 

از سوى دیگر بازگشت سیدحسین حسینى به ترکیب آن 
هم بعد از زدن رکورد گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران 
مى تواند بر جذابیت هاى این مصاف اضافه کند آن هم 
مقابل کسى که خود زمینه ســاز حضور این بازیکن در 
استقالل شد. امیر قلعه نویى همواره اعتقاد داشت حسینى 
مى تواند یکى از بهترین دروازه بان هاى ایران باشد و حاال 
شاگردانش باید در روزى به دنبال شکست دادن استقالل 
و ادامه روند خوب خود باشند که این دروازه بان آماده را 

پیش رو مى بینند.
اما به سراغ دیدگاه هاى سرمربى ذوب آهن براى دیدار 
برویم. امیر قلعه نویى که قطعا انگیزه هاى فراوانى براى 
این دیدار دارد و البته برخى این انگیزه ها را بروز نمى دهد 

در مورد مصاف امروز اینگونه مى گوید:
«بازى با استقالل یک مصاف بسیار سخت و جذاب است. 
دو تیم در شرایط خوب خود به مصاف همدیگر مى روند 
و به نظر مى رسد امتیازات این بازى نقشى بسیار مهم در 
معادالت باالى جدول داشته باشد. از همه بازیکنان ذوب 
آهن خواســتم با نهایت تمرکز و تالش در این مصاف 
حاضر شوند و بسیار امیدواریم که هر سه امتیاز این بازى 
در اصفهان بماند.تمامى تالش خــود را به کار خواهیم 
گرفت تا بتوانیم یــک بازى خوب را مقابل اســتقالل 
تهران به نمایش بگذاریم و از هواداران ذوب آهن و مردم 
اصفهان هم مى خواهیم تیم خودشــان را در این بازى 

تنها نگذارند.»
 اى کاش مردم اصفهــان، دوســتداران ذوب آهن و 
هواداران سپاهان حتى اگر عالقه اى به ذوب آهن ندارند 
در این دیدار حیثیتى به ورزشگاه فوالدشهر بروند و اجازه 
ندهند همچون بسیارى از دیدارها ذوب آهن در اصفهان 
تبدیل به مهمان شود. کارى نداریم که به راحتى اجازه 
مى دهید که در روزى که ســبزها   میزبان نفت آبادان 
در اصفهان هســتند تبدیل به مهمان شوند و هواداران 
رقیب در ورزشــگاه نقش جهان از هواداران اصفهانى 
بیشتر باشند.حداقل در این دیدار مهم و سرنوشت ساز به 
خود زحمت دهید و براى حمایت از دیگر تیم اصفهانى 
آن هم در تقابل با یکى از قدرت هــاى فوتبال تهران 
که روى آنها حساســیت دارید وارد عمل شــوید. اگر 
اصفهانى ها از روى سکو هواى ذوب آهن را داشته باشند، 
غلتک سبز اصفهان مى تواند در ادامه روندش این بار از 

روى آبى هاى تهران عبور کند.

ایستگاهى تمرین کردند تا مشخص شود وینفرد شفر 
روى این موضوع حساب ویژه اى باز کرده است.آن گونه 
که خبرگزارى ها در این باره گزارش دادند،شفر در طول 
تمرین نحوه اســتقرار بازیکنان در هنگام زدن ضربات 
ایستگاهى را به آنها آموزش داد تا آنها از کمترین فرصتى 

که نصیبشان مى شود بتوانند نهایت استفاده را بکنند.
 به سراغ یک موضوع دیگر در این دیدار  احتماال جذاب 
برویم. در این چند روز رسانه ها از انگیزه هاى شخصى 
در  این دیدار حســاس که ما از آن به عنــوان راند دوم 
مبــارزه فوتبالى تهــران- اصفهان یاد مــى کنیم نام

برده اند و اعتقاد دارند که  ایــن انگیزه ها مى تواند این 
دیدار را جذاب تر کند. 

این دو تیم در جدول نیز در نزدیکى یکدیگر قرار دارند 
تا به نوعى دیدار عصر یکشنبه آنها توافق شش امتیازى 
براى قلعه نویى و شرکا باشــد و هر دو سرمربى خارج از 
هیاهو و حاشیه هاى این دیدار قطعًا به دنبال کسب هر 
3 امتیاز بازى براى ارتقاى جایگاه خود در جدول هستند.

اما از انگیزه هاى بازیکنى  مانند ســید مهدى رحمتى 
براى این دیدار ســخن گفتیم، ولى ظاهرا  طبق آنچه 
که سایت ورزش سه  و ســایر خبرگزارى ها نوشته اند 
بعد از ســه هفته حضور در ترکیب اصلى و حراست از 
دروازه استقالل در لیگ برتر و نیمه نهایى جام حذفى در 
جدال دشوار با صنعت نفت در آبادان وینفرد شفر رسما 
اعالم کرد مهدى رحمتى باز نیمکت نشین خواهد شد تا 
سیدحسین حسینى بار دیگر مرد اول استقالل در لیگ 

برتر لقب بگیرد.
تصمیمى که پیرمرد آلمانى مدعى شد به صراحت پیرامون 
آن با دو دروازه بان خود صحبت کرده و آنها را در جریان 
قرار داده است. اما نیمکت نشــینى رحمتى و بازگشت 
سیدحسین حســینى به ترکیب اصلى آن هم در آستانه 
جدال بــا ذوب آهن در هفته بیســت و دوم از این حیث

مى تواند جالب توجه باشد که مانع رویارویى دوباره 
کاپیتان اول استقالل با امیر قلعه نویى خواهد 
شد، اتفاقى که در بازى رفت به شکل 
و شــمایل دیگرى رقم خورد تا 
دوئل قلعه نویى- رحمتى 

رخ ندهد.
اســتقالل که در  دروازه بــان 

گذشته تقابل هاى تمام ســال هاى 
مربى سابق خود انتقامى و حیثیتى با 

است در بازى رفت بعد از اتفاقات حاشیه اى داشته 
بنا به تصمیم علیرضا منصوریان سرمربى وقت 
استقالل از تیم کنار گذاشــته شد تا سیدحسین 
در اولین بازى هاى فصل مقابل ذوب آهن قلعه 
نویى قرار بگیرد و حاال با گذشــت نیم فصل 
وینفرد شــفر با بازى دادن چرخشى به 
گلرهاى آماده خود مانع رویارویى 
رحمتى با قلعــه نویى آن هم در 

نصف جهان شد.

 حضور پر تعداد مربیان و بازیکنان پیشین استقالل در 
جمع سبزپوشان اصفهانى باعث شده تا این دیدار رنگ 
و بوى متفاوتى داشته باشد. امیر قلعه نویى که سال هاى 
زیادى هدایت استقالل را برعهده داشت با تیم آماده خود 
مطمئناً انگیزه هاى زیادى برابر آبى پوشان تهرانى دارد. 
تقابل هاى قلعه نویى با استقالل همواره نه تنها از لحاظ 
فوتبالى بلکه حاشــیه هاى زیادى را به خود دیده است 
و به همین دلیــل انتظار مى رود دیدار امــروز نیز مانند 
تقابل هاى قبلى قلعــه نویى جذاب و 
البته پر حاشــیه باشد.از سوى 
دیگر سبزپوشان در فصل نقل 
و انتقاالت زمستانى دو بازیکن 
پیشــین آبى ها را نیز به خدمت 

گرفتند. میالد فخرالدینى و بختیار رحمانى دو بازیکنى 
که به ذوب آهن پیوستند و سابقه حضور در استقالل را 
دارند و هر دو بازیکن در شرایطى از این تیم جدا شدند که 
حاشیه هاى زیادى ایجاد شد. این دو بازیکن نیز مطمئنا 
مانند امیرقلعه نویى انگیزه هاى باالیى براى درخشش 
برابر تیم ســابق خود دارند. در میان بازیکنان استقالل 
نیز چهره هایى مانند مهدى رحمتــى پژمان منتظرى 
امید ابراهیمى و خسرو حیدرى چهره هایى هستند که

 تقابل هــاى آنها بــا امیر قلعــه نویى مــى تواند بر 
بازى اضافه کنند. جذابیت هاى  این 

بهاره حیاتى

  رقیب آسیایى ذوب آهن در فصل جارى رکوردهاى ویرانگرى در لیگ ستارگان 
به ثبت رسانده است.

امیر قلعه نویى و شــاگردانش روز 23 بهمن ماه در حالى 
باید مقابل الدحیل قطر صف آرایى کنند که این 
تیم در این فصل از لیگ ســتارگان قطر 
بدون این که شکســتى را متحمل 
شود رکوردهاى جالب توجهى از 

خود به ثبت رسانده است.
جمال بلماضى و شــاگردانش بعد از این که فصل گذشته تیم هاى الجیش و 
لخویا با هم ادغام شدند این فصل با عنوان الدحیل اولین تجربه خود را در لیگ 
ستارگان همچنین لیگ قهرمانان پشت سر مى گذارند که در همین مدت کوتاه 

آمارها و رکوردهاى ویرانگرى از خود برجا گذاشته اند.
 صدرنشین حال حاضر لیگ ستارگان با برترى پرگل 4-0 برابر االهلى نه تنها 
دوازدهمین برد این فصل را جشن گرفتند بلکه با رسیدن به حد نصاب 54 گل 

زده در 15 هفته عنوان خطرناك ترین خط آتش تاریخ لیگ ستارگان را نیز به 
خود اختصاص دادند. در کنار این آمار روند شکست ناپذیرى آنها نیز حفظ شد 

تا با 39 امتیاز مدعى اول قهرمانى لقب بگیرند.
خط حمله الدحیل با در اختیار داشتن یوسف العربى مراکشى و یوسف المساکنى 
تونســى در حال حاضر از پس هر حریفى برآمده و امیرقلعــه نویى به همراه 
شاگردانش اگر دنبال کسب نتیجه در استارت لیگ قهرمانان هستند چاره اى 

ندارند تا موتور گلزنى این زوج ویرانگر از شمال قاره آفریقا را خاموش کنند.

رکوردهاى ویرانگر رقیب ذوب آهن

 سایت ورزش سه در گزارشــى جالب توجه با توجه به دیدار امروز استقالل- ذوب آهن 
نگاهى اجمالى به تقابل هاى دیدنى این بازى بزرگ انداختــه که خواندن آن خالى از 

لطف نیست.

مظاهرى –حسینى؛ پیش به سوى روسیه
درون دروازه دو تیــم گلرهایى انجام وظیفه خواهند کرد که تمــام دغدغه فکرى آنها 
معطوف به ایستادن در فهرست نهایى تیم ملى براى سفر به جام جهانى روسیه 2018 

است.
 رشید مظاهرى و سیدحسین حسینى با آمار و عملکرد قابل قبول در لیگ برتر در حال 
حاضر جزو آماده ترین دروازه بان هاى فوتبال ایران هستند که در فهرست مدعوین به 
تیم ملى از شانس نســبتا برابر براى قرار گرفتن در فهرست نهایى کارلوس کى روش 

برخوردار هستند.
 هر دو دروازه بان امروز با انگیزه اثبات توانایى در چارچوب دروازه خود مى ایســتند، به 
این امید که با ثبت کلین شیت و نمایشى دیدنى شــانس بیشترى براى سفر به روسیه 

داشته باشند.

منتظرى – کى روش؛ فرار و قرار  
بعد از مصدومیت طوالنى مدت در حســاس ترین برهه زمانى به اوج آمادگى برگشت 
تا با حضورش به ساختار تدافعى استقالل بیشتر از هر زمان دیگر آرامش بدهد. پژمان 
منتظرى یکى از گران ترین خریدهاى تابستانى استقالل در بازى حساس نیمه نهایى
جام حذفى مقابل صنعت نفت هم گلزنى کرد و هم نقش به سزایى در فرار این تیم از جهنم 
برزیل ایران به سمت فینال و کسب جام داشــت تا امروز در محک جدى دیگر این بار 
عهده دار مهار مهاجم برزیلى و تنومند ذوبى ها باشد. کى روش استنلى مهاجم موردعالقه
 قلعه نویى در روزهایى که همراه با تبریزى زوجى مرگبار تشــکیل داده  امروز در دوئل 

مستقیم با منتظرى جدال فرار و قرار را رقم خواهند زد.
 

تبریزى – حسینى؛ بزن و نخور
دو تن از باهوش ترین بازیکنان حاضر در ترکیب ذوب آهن و اســتقالل در این دوئل
مى توانند سرنوشــت بازى را رقم بزنند. بازیکنانى ملى پوش و آینــده دار که در تمام 
هفته هاى گذشته جزو ستاره هاى تاثیرگذار بودند و با عملکردى که در ساختار تهاجمى 
و تدافعى داشــتند همه نگاه ها را به خود معطوف کردند. تبریــزى به عنوان گلزن اول

 ذوبى ها از هر موقعیتى یک گل براى این تیم ســاخته و حاال دومین گلزن برتر فصل 
قلمداد مى شود تا با اتکا به این عملکرد شانس رسیدن به جام جهانى را زنده نگاه دارد. 
درست مثل مجید حســینى که با عملکرد فوق العاده خود نوید ظهور مدافعى باهوش و 
تأثیرگذار را داده و نمایش دیدنى او در آبادان نقش غیرقابل انکارى در فینالیست شدن 

استقالل در حذفى داشت.

خالد – قربانى؛ رینگ خونین  
با اتفاقاتى که در ساختار تدافعى ذوب آهن مقابل حریف هندى در پلى آف لیگ قهرمانان 
رخ داد، تغییرات در مهره چینى اجتناب ناپذیر است از همین رو شانس خالد شفیعى براى 
اولین تجربه ثابت با پیراهن ذوب آهن خیلى باال مى رود. خرید جدید ذوبى ها در این چند 
هفته حضور گاه و بیگاهى در ترکیب تیمش داشته؛ اما این بار تصور مى شود او با ورود 
به جمع 11 نفر اصلى وظیفه مهار على قربانى را عهده دار باشد. دو بازیکنى با فیزیکن 
نسبتاً خوب که مى توانند جنگى خونین در فوالدشهر داشته باشند. قربانى که در مصاف 
با صنعت نفت تا توانست داد و فریاد شفر را در آورد همچنان انتخاب اول پیرمرد آلمانى در 
نقش بزن بهادر خط حمله استقالل است، بلکه با جنگ هاى فیزیکى که او راه مى اندازد 

وینگرهاى این تیم بتوانند در گلزنى موفق شوند.
 

قلعه نویى – شفر؛ افتخار و اقتدار
سکانداران دو تیم امروز در اولین تقابل رسمى خود در لیگ برتر انگیزه هاى کامال متفاوتى 
دارند. امیر قلعه نویى همواره با هر تیمى مقابل اســتقالل قرار گرفته بازى از حساسیت 
خاصى برخوردار شده چون آبى ها هر چه افتخار در لیگ برتر دارند با این مربى به دست 
آورده اند. امیر که خوب مى داند امتیازات این بازى تا چه اندازه روى معادالت باالى جدول 
تأثیر مستقیم دارد امروز در فوالدشهر با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده، اول اینکه با 
شکست دادن استقالل به یکه تازى در دور برگشت ادامه دهد، دوم این که اقتدار خود 

را بار دیگر به رخ بکشد. 
در آن سوى میدان وینفرد شفر در نخستین سفر به نصف جهان ایران اصال دوست ندارد 
ترمز نتایج خوب هفته هاى گذشته استقالل کشیده شود به خصوص آن هم مقابل تیمى 
که هدایتش را قلعه نویى برعهده دارد از همین رو همچنان دنبال افتخارآفرینى بیشتر و 
باالبردن شانس ایستادن استقالل در جایگاه دوم جدول است که کلید این قفل مى تواند 

با برترى مقابل ذوب آهن باز شود.

جنگ ستارگــــــــان در فوالدشهر

تماشاى این تقابل ها را از دست ندهید
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کبد چرب امروزه شیوع زیادى پیدا کرده و بروز آن در کودکان یک 
اخطار جدى است.

یک متخصص طب ایرانى گفت: خوردن ژله، بستنى، تنقالت حاوى مواد 
نگهدارنده و رنگى، خوردن آب سرد در حالت ناشتا و تند غذا خوردن در کودکان، موجب 

بروز «کبد چرب» در آنها مى شود.
ارمغان سادات کیهانمهر افزود: شیوع کبد چرب در کودکان چاق نسبت به کودکان با وزن 

طبیعى، باالتر است و اصالح سبک زندگى به بهبود این بیمارى کمک مى کند.
این متخصص طب ایرانى تصریح کرد: پرهیز از مصرف فست فود، پرهیز از مصرف 
غذاهاى بسیار چرب، پرهیز از نوشیدن آب بین غذا، پرهیز از تند خوردن، پرهیز از درهم خورى، پرهیز 

از خوردن آب یخ (خصوصاً در فصول سرد و ابتداى صبح) از راه هاى پیشگیرى از بروز کبد چرب 
در کودکان است. وى  خاطرنشان کرد: مصرف موادى مانند ژله، بستنى، تنقالت حاوى مواد 

نگهدارنده و رنگى مى تواند باعث بروز کبد چرب در کودکان شود و مصرف بیشتر مقویات کبد 
مانند انار، به، سیب، زرشک و دارچین در قالب میوه، مصرف بیشتر نخود در غذاها نیز 

از کبد چرب در کودکان جلوگیرى مى کند. وى یادآور شد: مصرف تنقالتى مانند 
مویز، نخودچى، فندق، بادام و مصرف سکنجبین ملس نیز براى 

سالمت کبد بسیار
 مفید است. 

یک جراح کلیه و مجارى ادرارى با بیان اینکه مبتالیان به سنگ 
کلیه باید غذاهاى کم چربى و پرفیبر بخورند، گفت: افرادى که 

ســنگ کلیه دارند، در صورت افزایش درجه حرارت بدن تا 38/3 
درجه سانتیگراد حتماً در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند.

ســیمین وحیدى با تأکید بر اینکه براى دفع همه انواع سنگ هاى کلیه، 
نوشیدن روزانه حداقل هشت لیوان مایعات و بیشتر از همه آب ضرورى است، 

گفت: اگر نوع سنگ کلیه کلسیمى یا فسفرى باشد، از مصرف فرآورده هاى لبنى، 
شکالت و نارگیل خوددارى کنید.

وى گفت: افرادى که سنگ هاى کلیوى از نوع فسفاته دارند، باید رژیم غذایى حاوى مواد 
اسیدى مصرف کنند زیرا اسیدها به اسیدى نگهداشتن مختصر ادرار کمک مى کند. این 

جراح کلیه و مجارى ادرارى به افرادى که دچار سنگ کلیوى اسیداوریکى هستند، توصیه 
کرد: مصرف رژیم غذایى حاوى مواد قلیایى، به قلیایى نگهداشتن ادرار کمک مى کند.

وحیدى رعایت رژیم غذایى کم چربى و پرفیبر را براى مبتالیان به انواع ســنگ هاى کلیوى 
ضرورى دانست و گفت: انواع میوه هاى حاوى سیترات نیز از حالل هاى سنگ هستند.

وى اضافه کرد: در صورت بروز عالیم عفونت کلیه (ســوزش و ناراحتى هنگام ادرار کردن یا 
احساس مکرر نیاز فورى به ادرار کردن)، یا عالیم جدید و غیرقابل توجیه، با پزشک معالج خود 

مشورت کنید. 
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ککبد چرب امروزه شیوع زیادى پیدا کرده و بروز آن در کودکا
اخطار جدى است.

 متخصص طب ایرانى گفت: خوردن ژله، بستنى، تنقالت حاو
وو رنگى، خوردن آب سرد در حالت ناشتا و تند غذا خوردن در ک

دبروز «کبد چرب»درآنها مى شود.
چت کیهانمهر افزود: شیوع کبد چرب در کودکان چاق نسبت به
کباالتر است و اصالح سبک زندگىبه بهبود این بیمارىکمک ب،
اصص طبایرانى تصریح کرد: پرهیزازمصرف فست فود، پره

دهد
مصرف بیش از حد چهره شما، کمبودهاى بدنتان را نشان مى 

غذاهاى فرآورى شده و 
مصرف ناکافى از غذاهاى 
گیاهى، بدون در نظر 
گرفتن این که چه میزان 
غذا مى خورید، مى تواند 
شما را در معرض خطر 
کمبود مواد مغذى قرار 
دهد. حتى زمانى که یک 
رژیم غذایى متعادل را 
دنبال مى کنید نیز احتمال 
تجربه کمبود برخى 
ویتامین ها و مواد معدنى 
وجود دارد.

زمانى که بدن با کمبود 
برخى مواد مغذى مواجه 
است، تغییراتى در صورت 
رخ مى دهند. در ادامه با 
برخى از این کمبودها که 
خود را در صورت انسان 
نشان مى دهند، بیشتر آشنا 
مى شویم.

ویتامین C نقشــى کلیدى در بدن انســان ایفا مى کند. این 
ماده مغذى، سیستم ایمنى بدن انسان را تقویت مى کند، به 
بهبود زخم ها کمک مى کند و ســالمت استخوان ها را حفظ 

مى کند.
کمبود شدید ویتامین C مى تواند موجب خونریزى لثه شود. 
البته نباید نگــران خونریزى اندك پس از مســواك زدن یا 

استفاده از نخ دندان باشید. زنگ هشــدار زمانى به صدا در 
مى آید که لثه هاى شــما بسیار حساس شــده اند. از دیگر 
نشانه هاى کمبود ویتامین C مى توان به آهنگ کند بهبودى 
زخم ها، خشکى مو و ظهور لکه هاى قرمز روى پوست اشاره

 کرد.
اگر با این نشانه ها مواجه هستید، مى توانید افزایش مصرف 

میوه ها، ســیب زمینى، توت ها، فلفل ها، بروکلى، اسفناج و 
همچنین در صورت نیاز مصرف مکمــل ویتامین C را مد نظر 
 C قرار دهید. مقدار مصرف توصیه شده روزانه براى ویتامین
براى زنان 75 میلى گرم و براى مردان 90 میلى گرم اســت. 
البته این مقادیر حالت حداقلى دارند و در صورت مصرف بیشتر 

نیز با مشکل مواجه نمى شوید.

لب هاى رنگ پریده یکى از نشــانه هاى شناخته شده کمبود آهن 
است.، سرماخوردگى هاى مکرر، ریه هاى دردناك و احساس درد 
در زبان اشاره کرد. کمبود ریبوفالوین نیز مى تواند خود را در لب ها 
نشان دهد.  این کمبود احساس درد و ترك خوردگى لب ها را موجب 
مى شود. خوشبختانه مى توانید این ماده مغذى را از منابع غذایى 

مانند ماهى سالمون، کلم بروکلى، پنیر و بادام تأمین کنید.از منابع 
خوب براى آهن نیز مى توان به حبوبات، مغزهاى خوراکى، اسفناج و

 مکمل هاى آهن اشاره کرد.

شرایط مو مى تواند اطالعات بسیارى را درباره وضعیت 
سالمت شــما در اختیارتان قرار دهد. موى خشک یا 
نازك مى توانــد به معناى کمبود بیوتین باشــد. بنابر 

نتایج یک پژوهــش، از هر ده زنى کــه ریزش مو را 
تجربه مى کردند، چهــار نفر از آنها کمبــود بیوتین 

داشتند.

شما مى توانید بیوتین مورد نیاز خود را از طریق مصرف 
بادام، جو دوســر، تخم مرغ، غــالت کامل و مکمل ها 

تأمین کنید.

کمبود ویتامین B12 در میان گیاهخواران شایع است، 
زیرا این ویتامین به طور معمول در محصوالت غذایى 
حیوانى یافت مى شود. کمبود این ماده مغذى مى تواند 

موجب رنگ پریدگى پوست شود. از دیگر نشانه هایى 
که باید مد نظر قرار دهید، مى توان به خستگى، کاهش 

اشتها، تنگى نفس و اسهال اشاره کرد.

اگر قصد دارید کمبود ویتامین B12 را درمان کنید، باید 
مصرف ماهى، گوشت قرمز بدون چربى، پنیر، ماست و 

غالت صبحانه غنى شده را مد نظر قرار دهید.

C کمبود ویتامین

کمبود آهن

دریافت ید ناکافى مى تواند موجب پف کردن چشــم ها شود. از 
ســوى دیگر، پژوهش ها مصرف بیش از حد یــد را با کم کارى 

تیروئید پیوند داده اند.

از دیگر نشــانه هاى کمبود ید مى توان به ناخن هاى شکننده و 
پوست خشک اشــاره کرد و همچنین افراد مبتال به این شرایط 

ممکن است به راحتى وزن اضافه کنند.

شما مى توانید چشــم هاى پف کرده و دیگر عالئمى که به آنها 
اشاره شــد را در صورت مصرف مواد غذایى حاوى ید مانند لوبیا 

سفید، توت فرنگى و ماست بهبود ببخشید.

خشکى و پوسته پوســته شدن پوســت به ویژه در فصل 
زمستان عادى است. اما اگر پوســت شما خشک تر از حد 
عادى شده است، این مى تواند نشانه اى از مصرف ناکافى 

اسیدهاى چرب امگا3 باشد. کمبود اسیدهاى چرب امگا3 
مى تواند حتى میزان چین و چروك روى صورت را افزایش 

دهد.

از جمله منابع خوب براى اسیدهاى چرب امگا3 مى توان 
به ماهى هاى چرب، بذر کتان، دانه هاى چیا، و گردو اشاره

 کرد.

کمبود ُید

B7کمبود ویتامین

B12 کمبود ویتامین

ش

نباید نگــرا البته

ک

کمبود امگا-3

کمبو

کم

ص ین

یک
نگهدارنده و

ارمغان سادات
طبیعى،

این متخصص

م تأمین کنید.از منابع 
اى خوراکى، اسفناج و

ر قرار دهید، مى توان به خستگى، کاهش 
فس و اسهال اشاره کرد.

ن چرن چرن چرمصرف ماهى، گوشت قرمز بدون چر
را مد را مدرا مد نظر قرغالت صبحانه غنى شده را مد

درمان گلودرد با هل
هل براى درمان گلودرد بسیار مؤثر 
است؛ براى این منظور هل را باید با 
زنجبیل، دارچین و آویشن مصرف 
کنید؛ هل احتقان مجارى تنفسى را 
رفع کرده و از بروز التهاب هاى شدید 
پیشگیرى مى کند؛ دمنوش هل به 
همراه کمى عسل نقش مؤثرى در 
بهبود گلودرد دارد.

کبد چرب در کودکان

الیان به سنگ 
ت: افرادى که 

3رت بدن تا 38/3
جعه کنند.

انواع سنگ هاى کلیه،  ه
ر از همه آب ضرورى است، 

، از مصرف فرآورده هاى لبنى، 

فاته دارند، باید رژیم غذایى حاوى مواد 
اشتن مختصر ادرار کمک مى کند. این 

سنگ کلیوى اسیداوریکى هستند، توصیه 
یایى نگهداشتن ادرار کمک مى کند.

 براى مبتالیان به انواع ســنگ هاى کلیوى 
ترات نیز از حالل هاى سنگ هستند.

یه (ســوزش و ناراحتى هنگام ادرار کردن یا 
مجدید و غیرقابل توجیه، با پزشک معالج خود 

ب ر ر و و ى یز وین ریبو بو ر ر ن ب
ن دهد.  این کمبود احساس درد و ترك خوردگى لب ها را موجب 
شود. خوشبختانه مى توانید این ماده مغذى را از منابع غذایى 

ر ر ن ى ل

حفظ سالمت کلیه ها با هل
هل ُمدر (ادرار آور) است و به دفع کلسیم و اوره انباشته شده در کلیه ها کمک شایانى مى کند. مصرف منظم 
هل تأثیر بسزایى در پیشگیرى و بهبود بیمارى هاى دستگاه ادرارى همچون سنگ کلیه، نفریت، سوزش و 

تکرر ادرار دارد. هل همچنین براى درمان عفونت هاى دستگاه ادرارى نیز استفاده مى شود.

خواص گوارشى هل
هل به هضم چربى ها کمک و مشکالت گوارشى را کمتر 
مى کند؛ براى بهبود مشکالت گوارشى دمنوش هل با 
رزمارى را مصرف کنید.

رفع بوى بد دهان با هل
هل یک درمان خانگى بسیار 
مؤثر براى رفع بوى بد دهان است. 
جویدن دانه هاى هل بوى بد دهان را 
از بین مى برد. طبق تحقیقات صورت 
گرفته، عصاره هل با برخى از

 باکترى هاى بیمارى زاى موجود در 
دهان مانند «استرپتوکوك موتانس» 
و «کاندیدا آلبیکانس» مقابله مى کند؛ 
همچنین ماده اصلى موجود
 در روغن هل «سینِئول» نیز ضد 
عفونى کننده اى 
قوى است.

دفع سموم بدن با هل
هل سرشار از منگنز است، بنابراین در دفع 

سموم بدن نقش مؤثرى دارد؛ براى این 
منظور افراد باید روزانه یک فنجان دمنوش 

هل میل کنند. 

درد با هل
ن گلودرد بسیار مؤثر 
ن منظور هل را باید با 
ین و آویشن مصرف 
ن مجارى تنفسى را 
التهاب هاى شدید  وز
کند؛ دمنوش هل به 
سل نقش مؤثرى در 
بهبود گلودرد دارد.

رفع بوى بد دهان با هل
هل یک درمان خانگى بسیار
مؤثر براى رفع بوى بد دهان است.
جویدن دانه هاى هل بوى بد دهان را
از بین مى برد. طبق تحقیقات صورت
گرفته، عصاره هل با برخى از
 باکترى هاى بیمارى زاى موجود در
دهان مانند «استرپتوکوك موتانس»
و «کاندیدا آلبیکانس» مقابله مى کند؛
همچنین ماده اصلى موجود
 در روغن هل «سینِئول» نیز ضد
عفونى کننده اى
قوىاست.

دفع سموم بدن با هل
هلسرشار از منگنز است، بنابراین در دفع 

سموم بدن نقش مؤثرى دارد؛ براى این 
منظور افراد باید روزانه یک فنجان دمنوش

هل میل کنند.  درد
گلو

 با 
رزه

 مبا
براى

ى قوى 
ادویه ا

درد
گلو

 با 
رزه

 مبا
براى

ى قوى 
ادویه ا

ِهل میوه اى کوچک با پوست تیره و 
دانه هاى خوشبو است. هل، میوه گیاهى 
از تیره زنجبیل هاست و انواع مختلفى 
مانند هل سیاه، هل سفید و هل سبز 
دارد. در این مطلب برخى از
 خواص این گیاه را بیان 
مى کنیم

بایدها و نباید هاى 
تغذیه اى براى
  سنگ کلیه

فقدان مدارك
کارت ســبز اتومبیــل دوو مــدل ســى یلــو مــدل 1380 به 
شماره پالك ایران 13- 322 ج 51 و شماره موتور G 15 MF 840025 و 
شــماره شاســى IR 80165027815 به نام فاطمــه اخوان طباخ 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

فقدان مدارك
کلیه اســناد و مــدارك و برگ ســبز اتومبیــل پراید هاچ بــک بنزینى 
مدل 1387 به شــماره پالك ایران 13- 712 ى 19 و شماره موتور 2632538 و 
شماره شاسى s 1442287198294 به نام محمدرضا بهزاد جزى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
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مرد جوان تهرانى که قصد داشت به زندگى خود پایان دهد یک روش جدید را خلق کرد.
رئیس کالنترى 127 نارمک تهران از خودکشى جوانى 34 ساله در روز چهارشنبه هفته گذشته خبرداد.

سرهنگ مجتبى سهرابى گفت: بامداد چهارشنبه بود که مأموران کالنترى واحد127نارمک از خودکشى مردى 
34 ساله در خانه مجردى خود باخبر شدند. وى افزود: پس از اطالع از این موضوع سریعاً مأموران به محل مراجعه 
کردند و تحقیقات خود را در این زمینه انجام دادند. سرهنگ سهرابى اظهار کرد: تحقیقات محلى در خانه این مرد 
34 ساله نشان از این داشت که این فرد با کشیدن کاور لباس زیپ دار روى سر خود و کشیدن شلنگ گاز شهرى 

به درون کاور خود را کشته است.
بنابر گفته رئیس کالنترى 127 نارمک ماجراى فاش شدن راز خودکشى این مرد مجرد در خانه اش، از سوى یکى از 
آشنایانش به مأموران آتش نشانى اطالع داده مى شود. پس از حضور مأموران آتش نشانى در محل، در که از پشت 
قفل بود باز مى شود و با گشوده شدن این در، مرگ مرد 34 ساله محرز مى شود.  سرهنگ سهرابى خاطرنشان کرد: 
مرگ این جوان 34 ساله به بازپرس کشیک پایتخت اطالع داده شد و بنابر نظر بازپرس، جسد براى فاش شدن ابعاد 

بیشترى از مرگ این مرد مجرد به پزشکى قانونى منتقل شد.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان قلعه گنج از کشف مقادیر زیادى سالح جنگى از جمله آر پى جى، نارنجک، 
انواع اسلحه از قبیل کالشینکف و ژ3 به همراه فشنگ و بیسیم مخابراتى از داخل یک خانه باغ در این شهرستان خبر 

داد.
سجاد افشار منش اظهار کرد: طى یکسرى اقدامات اطالعاتى از سوى سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل 
اطالعات استان کرمان محل دپوى محموله سنگین سالح و مهمات قلعه گنج مورد شناسایى قرار گرفت و با دستور 
قضائى ضربه به این باند در دستور کار قرار گرفت. وى با هشــدار به اینکه ضربه به باندهاى کالن مواد مخدر در 
دستور کار دادستانى قرار دارد، افزود: طى چند روز گذشته یک تن و 240کیلوگرم انواع موادمخدر از جمله حشیش 

و تریاك در این شهرستان کشف و ضبط شد. 
افشارمنش بیان کرد: در هفته گذشته طى چند عملیات جداگانه مسلحانه، در مجموع چهار نفر از اعضاى باندهاى 
قاچاق مواد مخدر دستگیر شدندو همچنین دو دستگاه خودرو به همراه دو قبضه سالح جنگى کالشینکف کشف 

و ضبط شد. 
شهرستان قلعه  گنج در فاصله 420 کیلومترى جنوب مرکز کرمان قرار دارد.

فرمانــده انتظامــى شهرســتان پردیس 
اســتان تهران گفت: فردى که کارفرماى 
خود را با میلگرد به قتل رســانده بود پس از 
اقدامات اطالعاتى در شهر هرات افغانستان 

شناسایى و دستگیر شد. 
غالمرضا حســنوند در خصوص دستگیرى 
قاتل فرارى شــهروند بومهنى اظهار کرد: 
حدود هفت روز پیش در یکى از کارگاه هاى 
ســاختمانى حوالى میدان امام خمینى (ره) 
شهر پردیس، چند کارگر افغانستانى مشغول 
به کار بودند که چند نفر از آنها بر سر مسائل 
جزئى با هم درگیر شده و «حسین ایمانى»، 
کارفرماى آنها بــراى میانجى گرى و رفع 

مجادله وارد دعوا مى شود.
فرمانده انتظامى شهرســتان پردیس ادامه 
داد: در ادامه، این درگیرى شــدت گرفته و 
جوان 26 ساله افغانســتانى اقدام به پرتاب 
یک میلگرد به ســمت کارفرمــا مى کند. 
حســنوند اضافه کرد: پــس از پرتاب، این 
میلگرد باعث شکسته شدن و مجروح شدن 

سر کارفرما مى شود. 
وى تصریح کــرد: پــس  از ایــن حادثه، 
بالفاصله فرد مجروح بــه درمانگاه منتقل 
مى شود که متأسفانه قبل از رسیدن و در راه 

جان خود را از دست مى دهد.
فرمانده انتظامى شهرستان پردیس اظهار 

کرد: تحقیقات مقدماتى پس از وصول این 
گزارش انجام شد و هماهنگى هاى قضائى 
با دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان 
پردیــس و همچنیــن بازپــرس صورت

 پذیرفت. 
حسنوند گفت: با اخذ دستور قضائى، اقدامات 
اطالعاتى گسترده اى براى شناسایى متهم 
که پس  از این حادثه از محل متوارى شــده 
بود، آغاز شــد. وى افزود: طــى اطالعات 
اولیه، متهم به  کشــور افغانســتان متوارى 
شده بود و با هماهنگى هاى به  عمل  آمده، 
در شهر هرات کشور افغانستان شناسایى و 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان پردیس ادامه 
داد: متهم پس از دستگیرى در مرز کشورمان 
به مأمــوران اعزامى فرماندهــى انتظامى 
شهرســتان پردیس و در کمتر از هفت روز 
از جنایت به آگاهى ایــن فرماندهى منتقل 
شــد و هم اکنون در بازداشت به سر مى برد. 
حســنوند با بیان اینکه این فرد با دریافت
 پاســپورت و مجوزهاى قانونــى چندین 
سال در کشــور حضور داشته و حتى ازدواج 
هم کرده بــود، اظهار کرد: ایــن پرونده در 
مراحل ابتدایى اســت و تحقیقــات براى 
مشــخص شــدن نکات اصلى این پرونده 

ادامه دارد.

اعضاى یک خانواده شامل یک زن و یک مرد در 
پى آتش سوزى گسترده در یک خانه مسکونى 
واقع در شهرك فجر ســاوه دچار سوختگى 90 

درصدى شدند.
 ســاعت 8 و 15 دقیقه صبح روز شــنبه آتش 
سوزى منزل مسکونى در شهرك فجر ساوه به 
نیرو هاى آتش نشانى و اورژانس اطالع داده شد.
 بالفاصله دو کد عملیاتى پایگا ه هاى شــهرى 
به محل حادثه اعزام شده و مصدومین از سوى 
عوامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى ســاوه به تکنســین هاى اورژانس 
تحویــل داده شــدند. در این حادثــه یک زن 
و یــک مــرد دچــار ســوختگى 90 درصدى
 شدند که پس از اقدامات الزم پیش بیمارستانى 
به مرکز درمانى شــهید مدرس ســاوه انتقال

 یافتند.

284 روز از حادثه تلخ تروریســتى میرجاوه گذشــت؛ 
حادثه اى که به شهادت و مجروحیت 11 نفر از مرزبانان 
غیور هنگ مرزى میرجاوه منتهى شد؛ حادثه اى که یک 
مفقود داشت؛ «ســعید براتى» همان که وضعیتش در 

هاله اى از ابهام مانده است.
به گزارش فارس، غــروب 6 اردیبهشــت 96 بود که 
حادثه اى تلخ به وقوع پیوست؛ 12 نفر از مرزبانان هنگ 
مرزى میرجاوه به هنگام تعویض پست در منطقه مرزى 
چاهندو مورد حمله و کمین تروریســت ها قرار گرفتند. 
خبرى تلخ که غــم و اندوه را در دل خــود جاى داده و 
حاکى از جانباختن و شــهادت تعدادى از فرزندان غیور 

این مرز و بوم بود.
پیگیرى ها شروع شد از فرماندهى ناجا و مرزبانى گرفته 
تا فرماندارى و استاندارى همه و همه از وقوع حادثه خبر 
داشتند اما کسى از آمار دقیق شهدا و مجروحین خبرى 
نداشــت. منابع محلى و آگاه هر لحظه از تعداد شــهدا 
مى گفتند تــا اینکه آخرین خبر مبنى بــر آن بود که ده 
نفر شهید شده اند و دو نفر مجروح. در لحظاتى بعد خبر 
تصحیح شد؛ 9 نفر شهید و دو نفر مجروح؛ اما یک مسئله 
وجود داشــت؛ با این آمار یعنى سرنوشت 11 نفر معلوم 

شده بود، اما از یک نفرخبرى نبود.
لحظات به کندى مى گذشت؛ خانواده هاى مرزبانان با 

نگرانى تمام، اخبار را رصد مى کردند.
ساعتى بعد از حادثه، اعالم شد که سردار رضایى فرمانده 
مرزبانى در محل حادثه حاضر شــده اســت. ساعتى 
نگذشته بود که گروهک تروریستى جیش الظلم با انتشار 
بیانیه اى مســئولیت این حمله تروریســتى را بر عهده 
گرفت. شهدا شناسایى شدند: ستوان سوم على پودینه، 
ستوان سوم محســن دایى زاده، ستوان سوم حمیدرضا 
جهان تیغ، ســرباز وظیفه حجت کاظمى، سرباز وظیفه 
صادق خدادادى، ســرباز وظیفه امیر مکارى، ســرباز 
وظیفه مهدى امینى، ســرباز وظیفه حسن طاهریان و 
ســرباز وظیفه معین بیانى. داود باشتنى و مرتضى ادنى 
نیز به عنوان مجروحان این حادثه تروریستى مشخص 
شدند و در این بین سرنوشت «سعید براتى» در هاله اى 

از ابهام ماند.
روزها، دقایق و ســاعت ها گذشت؛ چشــم انتظارى ها 
ادامه داشت؛ همه منتظر بودند تا خبرى از مفقود حادثه 
میرجاوه گزارش شود؛ اما هیچ خبرى از وضعیت سعید 

براتى نبود.
سردار سعید منتظرالمهدى، سخنگوى نیروى انتظامى 
در اولیــن موضع گیرى نســبت به حادثه تروریســتى 

میرجاوه،  مســئولیت آن را متوجه دولت پاکستان دانست 
و اعالم کرد: تروریست ها از خاك پاکستان، مرزبانان را با 

سالح هاى دوربرد به شهادت رسانده اند.
بازتاب ها و محکومیت هاى این حمله تروریســتى ادامه 
داشــت؛ وضعیت دو مجروح حادثه تروریســتى نیز رو به 
بهبود بود، اما همچنان هیچ خبرى از ســعید براتى نبود. 
گمانه زنى ها شروع شد، شایعه ها قوت گرفت؛ شاید سعید 

براتى اسیر شده باشد؛ شاید...
سردار مؤمنى جانشین فرمانده ناجا در 9 اردیبهشت، درست 
سه روز بعد از این حادثه وارد زاهدان شد و پس از حضور در 
محل حادثه اعالم کرد که سرباز مفقود حادثه تروریستى 
میرجاوه پس از مجروحیت توســط تروریست ها به خاك 
پاکستان منتقل شده و سرنخ هایى از این موضوع به دست 

آمده است.
اسارت مرزبان مفقود ناجا به سرتیتر اخبار تبدیل شد.

11 اردیبهشت معاون سیاســى و امنیتى خراسان شمالى 
اعالم کرد سرباز مفقود حادثه میرجاوه شهید شده و جسد 
وى در حال انتقال به ایران است؛ انتشار این خبر به سرعت 
در فضاى رســانه اى پیچید؛ خبر مبهم بود، جنازه مرزبان 

مفقود چطور از مرز خراسان شمالى سر درآورده است؟
13 اردیبهشــت محمدجواد ظریف وزیر امــور خارجه به 
پاکستان رفت؛ پیگیرى حادثه میرجاوه موضوع این سفر 
عنوان شد و فرمانده مرزبانى نیز وزیر امور خارجه را در این 

سفر همراهى مى کرد. 
ســخنگوى نیروى انتظامى در نشســت خبرى خود در 
13 تیرماه در پاســخ به پرسش فارس در خصوص آخرین 
وضعیت ســعید براتى، گفت: رایزنى هــا و پیگیرى هاى 
مستمر و مستند در حال انجام است و تا االن سرنخى پیدا 

نشده است.
14 تیرماه بود سردار حســین ذوالفقارى معاون امنیتى و 

انتظامى وزارت کشــور در خصوص سالمت مرزبان ناجا 
گفت: دالیلى نداریم مبنى بر اینکه ایشان زنده نباشد؛ طبق 
آخرین اطالعات ایشان مجروح بوده و در دست گروهک 
تروریستى است. وى گفت: طبق رایزنى ها قرار بوده، دولت 
پاکســتان پیگیرى هاى الزم را انجام دهد و در این زمینه 
همکارى کند تا بتوانیم از سرنوشــت این سرباز اطالعى 
به دســت آوریم اما تا این لحظه نتوانستند نتیجه قطعى 

را اعالم کنند.
سردار ذوالفقارى در خصوص گمانه زنى ها درباره دست به 
دست شدن سرباز بین گروهک هاى تروریستى گفت: این 
موارد مبتنى بر اطالعات نیســت؛ پیگیر ى ها ما از طریق 
دولت پاکستان در حال انجام است اما با روش هاى دیگر نیز 

پیگیر این قضیه هستیم.
دوباره روزها گذشــت و هفته ها سپرى شد تا اینکه سردار 
قاسم رضایى فرمانده مرزبانى ناجا در تاریخ 27 شهریور با 

اشاره به زنده بودن سعید براتى، گفت:  تالش و پیگیرى هاى 
مســتمر مرزبانى ناجا و دستگاه دیپلماســى کشور براى 
بازگشت این سرباز همچنان ادامه دارد. وى افزود: آخرین 
پیگیرى هایى که داشته ایم و همچنان دنبال آن هستیم، 
این است که از طریق سیســتم هاى اطالعاتى و دستگاه 
دیپلماسى جمهورى اســالمى ایران و هم از طریق اقوام 
منطقه دو طرف (منطقه مرزى چاهندو میرجاوه سیستان 
و بلوچستان) مطلع شدیم که این سرباز در اختیار آنان بوده 

و زنده است. 
ســردار رضایى گفت: اکنون در حال رایزنى هســتیم تا 
این ســرباز را به خانواده اش باز گردانیم. وى ضمن ابراز 
امیدوارى نسبت به بازگرداندن این سرباز ایرانى به وطن، 
افزود: از دولت پاکستان و مسئوالن پاکستانى در این زمینه 
درخواست داشتیم که سرباز ایرانى سالم به کشور بازگردد 
که آنان در این خصوص تالش مى کنند. فرمانده مرزبانى 
نیروى انتظامى اظهار کرد: حتى در این خصوص سفیر ایران 
در پاکستان نشست هایى با دادستان کل پاکستان برگزار 
کرده تا سرباز یاد شده سالم به آغوش خانواده خود بازگردد.

این خبر نیز هاله اى از امید را در بین خانواده، دوســتان و 
همرزمان ســعید براتى به وجود آورد؛ اما در همین نقطه 
متوقف ماند تــا اینکه خبــرى در تاریــخ 21 دى 96 در 
شبکه هاى مجازى منتشر شد مبنى بر اینکه پدر مرزبان 
ربوده شده ایرانى از تماسى مشــکوك سخن گفته بود و 
اینکه براى  آزادى فرزندش درخواست چهار میلیارد تومانى 

شده است. 
منابع آگاه در آخرین پیگیرى ها اعالم کردند که ســعید 
براتى سالم اســت؛ در پاکستان اســت و اسیر گروهک 
تروریستى جیش الظلم؛ آنها در پاسخ به سئوال خبرگزارى 
فارس درباره اینکه این گروهک در قبال آزادى مرزبانمان 
چه مى خواهند،گفتند: هیچ چیزى طلب نکرده اند... تالش 

مى کنیم با همکارى دولت پاکستان آزادش کنیم.
امروز 15 بهمن 96 است؛ یعنى درســت 284 روز بعد از 
حادثه تروریستى میرجاوه و هنوز از وضعیت مرزبان مفقود 

ناجا هیچ خبرى نیست.
تعداد روزها شــاید براى ما یک عدد باشد اما قطعاً  براى 
پدر و مادر سعید براتى لحظات و روزهاى زجرآورى بوده 
و خواهد بود. 284 روز گذشته، با اخبار ضد و نقیضى که 
سرنوشت سعید براتى را در هاله اى از ابهام فرو برده است. 
خانواده این سرباز چشــم به راه هستند؛ درست است که 
تالش دستگاه انتظامى و دیپلماسى ادامه دارد، اما سئوال 
این اســت که این سرباز کجاســت و آخرین وضعیتش 

چیست؟

مرزبان مفقود شده کجاست؟

رئیس پلیــس شهرســتان نیشــابور از 
دستگیرى ســارقان کابل هاى برق چاه 
موتورهاى کشــاورزى با ده فقره سرقت 

خبر داد. 
سرهنگ حســین بیات مختارى گفت: در 
پى گزارش ســه ســرقت کابل هاى برق 
چاه هاى عمیــق کشــاورزى در بخش 
میان جلگه موضوع با تقویــت و افزایش 
گشت هاى محســوس و نامحسوس به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وى افزود: تحقیقات در ایــن رابطه ادامه 
داشت تا اینکه جمعه شب مأموران پاسگاه 
انتظامى عشــق آباد هنگام گشــتزنى در 
محدوده روســتاى کالته اکبرآباد به یک 
دستگاه پژو 405 مظنون شدند که بالفاصله 
خودرو را با عالیم هشــدار دهنده متوقف 
کرده و در بازرسى از خودرو حدود 25 متر 
کابل فشار قوى مربوط به چاه موتورهاى 
کشــاورزى به همراه مقادیرى مواد مخدر 

صنعتى کشف کردند.
ســرهنگ بیات مختارى تصریــح کرد: 
پس از هماهنگى هــاى قضائى و قانونى 
متهمان 36 و 37 ســاله سابقه دار که اهل 
یکى از شهرستان هاى دیگر استان بودند 
در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ده 
فقره ســرقت کابل ها از چــاه موتورهاى 
کشاورزى بخش میان جلگه و روستاهاى 
بخش مرکزى نیشــابور اعتــراف کردند. 
رئیس پلیس شهرستان نیشابور خاطر نشان 
کرد: با هماهنگى مقام قضائى تحقیقات از 
متهمان در پلیس آگاهى براى کشف دیگر 

جرائم احتمالى ادامه دارد.

دستگیرى سارقان
 کابل هاى برق

چاه موتورهاى کشاورزى

رئیس پلیس استان البرز از انهدام هفت باند خفت گیرى در این استان خبر داد.سردار عباسعلى محمدیان از دستگیرى 17 سارق 
خفت گیر طى هفته گذشته که در فردیس و کرج اقدام به خفت گیرى مى کردند، خبر داد و اظهار کرد: سارقان دستگیرشده 

در قالب هفت باند شامل پنج باند سرقت به عنف گوشى تلفن همراه و کیف قاپى، یک باند سرقت خودرو و یک باند 
سرقت طال و جواهر از افراد میانسال اقدام به سرقت مى کردند. وى افزود: این سارقان با استفاده از سالح سرد با 

تشکیل باندهاى دونفره و سه نفره که میانگین سنى آنها 18 تا 27 سال بوده، با اختیار داشتند پنج دستگاه خودروى 
پراید، سمند و پژو پارس و دو دستگاه موتورسیکلت با تردد در نقاط مختلف شهر، سد راه شهروندان شده و با 

به کارگیرى سالح سرد، گوشى تلفن همراه، وجه نقد و سایر اموال آنان را سرقت مى کردند.
به گفته رئیس پلیس استان البرز در مواقعى که شــهروندان در خود مقاومت نشان مى دادند، سارقان ضمن 
سرقت اقدام به جرح مالباختگان مى کردند و متوارى مى شدند. سردار محمدیان اظهار کرد: سارقان در برخى 
مواقع با استفاده از یک دستگاه خودرو سمند در پوشش مسافرکش، مبادرت به سوار کردن زنان مسن کرده و 

در بین راه، با توسل به زور اقدام به سرقت کیف حامل وجه نقد و طالهاى مالباخته مى کردند. وى افزود: متهمان 
که داراى سابقه کیفرى مرتبط بودند طى اقدامات گسترده پلیسى و چندین عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند و در 

بازجویى هاى مأموران جمعاً به صد فقره سرقت اعتراف کردند و تاکنون 20 نفر از مالباختگان نیز به پلیس مراجعه کرده 
اند. وى بابیان اینکه پیش بینى مى شود که تعداد شکایت ها بیشتر از این آمار باشد، از شهروندان خواست درصورتى که طى 

سه ماه گذشته از آنها اقدام به زورگیرى شده است، به پلیس مراجعه کنند.

قتل کارفرما با پرتاب میلگرد قتل کارفرما با پرتاب میلگرد  پایان پرسه زنى هاى شوم 7 باند خفت گیرى

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از مرگ چهار نفر در پى سقوط یک 
دستگاه خودرو پژو 405 به داخل رودخانه کشکان لرستان خبرداد.

صارم رضایى اظهار کرد: ساعت 22 جمعه شب یک دستگاه خودرو پژو 
405 که از خرم آباد به ســمت پلدختر در حرکت بود بــه داخل رودخانه 

کشکان سقوط کرد.
 سرنشینان این خودرو که اعضاى یک خانواده اهل شهرستان رومشکان 
بودند پس از این ســقوط جان خود را از دست دادند. وى افزود: با تالش 
نیرو هاى امــدادى جمعیت هالل احمــر، اورژانس، پلیــس و غواصان 
شهرستان هاى خرم آباد و ازنا ساعت 2 بامداد جسد هر چهار سرنشین 

خودرو از آب بیرون کشیده شد.  سقوط مرگبار پژو 405 به رودخانه

سوختگى 90 درصدى 
اعضاى یک خانواده 
در پى حریق گسترده 

خودکشى مرد جوان با روشى جدیدکشف محموله سنگین مهمات
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به نیکى ها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست و زبان 
بدى ها را انکار کــن و بکوش تا از بدکاران دورباشــى 
و در راه خــدا آنگونه که شایســته اســت تــالش کن و 
هرگز سرزنش مالمتگران ، تو را از تالش در راه خدا 

موال على (ع)باز ندارد.

آگهى مزایده مرحله دوم

محسن حیدرى- شهردار اردستان

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئ ت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد به افراد 
حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
96/11/21 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به 

دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
1) یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید بهشتى

2) یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك هفت تیر
3) پنج قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در شهرك امام حسن (ع)

4) مزایده واگذارى امتیاز بهره بردارى از مرکز معاینه فنى خودروهاى ســبک شهردارى واقع در شرق کمربندى شهر 
اردستان در قالب قرارداد اجاره یک ساله 

آگهىنوبت  دوم

على پیراینده- شهردار نطنز

تعرفه عوارض محلى شــهردارى نطنز که در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
ش وراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تهیه و تنظیم و به تصویب 
شوراى اسالمى شهر رسیده و تمامى صفحات آن به مهر شوراى اسالمى و دفتر امور شهرى 
و شوراهاى استاندارى ممهور شده، مورد موافقت استاندارى محترم قرار گرفته است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى نطنز به نشانى www.natanz.ir مراجعه 
و یا با شماره تلفن هاى 2119- 2120- 54224710- 031 واحد مدیریت درآمد شهردارى 

تماس حاصل نمائید.

آگهى مزایده عمومى
شماره 87/96

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان امور تدارکات و انبارها

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

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ یکشنبه مورخ 96/11/15 لغایت پنج شنبه 96/11/19 در ساعات ادارى 
4- آدرس محل تحویل اسناد: اصفهان، چهارباغ باال، خیابان شریعتى، شرکت توزیع برق استان اصفهان 

5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى 
سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان 

6- زمان تحویل اسناد: از روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 لغایت ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخ 96/11/29 
7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان 

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

واریزى به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
9- شرکت هاى مجاز به حض ور در این مزایده عبارتند از: 

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

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

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

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

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

آگهى مزایده عمومى اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان 
بیمارستان گلدیس شاهین شهر به صورت اجاره بهاى ماهیانه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

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

م الف: 139596 فرمایند. 

آگهى تمدید مناقصه 96/42

 مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد ثبت مشاغل در سامانه 118 شهر اصفهان با برآورد 5/345/000/000 ریال (پنج میلیارد و سیصد و چهل و 
پنج میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 214/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 

لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت 
مربوط مى باشند دعوت به عمل مى آید.

از تاریخ 96/11/15 لغایت 96/11/21 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 
باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه: 
1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.
5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید خواهد شد. 

تاریخ برگزارى شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مزایده

ساعت برگزارى 
مزایده

9/30 صبح87/9696/11/29مزایده فروش سیم مسى اسقاطى1

مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/03/28 در نظر دارد 
اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر 
شامل بلوارها و خیابان هاى اصلى، کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 10 نفر 
نیروى کار طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، تنظیف 
معابر، شست و شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى از 
قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایستگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، 
سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لجن جوى ها 
و انهار، جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف 
و یخ معابر اعم از سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و پاکسازى کلیه معابر شهرى 
و به ویژه معابر مقابل اماکن عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، 
ادارات و... از برف که بردن برف آن به وسیله خودرو مقدور مى باشد (توضیح: در سایر 
موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها 
و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه 
معابر و زمین هاى بایر شهرى، با هماهنگى مسئول امور شهرى شهردارى، پاکسازى 
محل هاى حفارى شده و محل هایى که عملیات تراش آسفالت در آن انجام مى گیرد. 
تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و حمل زباله ها به محل سکوى زباله و یا 

محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و 
شهردارى ها باید رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و 

شهردارى ها در معامالت دولتى و شهردارى ها را داشته باشند.
2. شرکت کنندگان مى بایست داراى تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعى 
در امور خدماتى بوده و از نظر مالى توانایى پرداخت سه ماه حقوق و مزایاى ماهانه 

کارگردان بدون نیاز به دریافت مبلغى از کارفرما شهردارى را داشته باشند.
3. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد 
مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 
104629754001 نزد بانک صادرات شعبه طرق رود به نام شهردارى طرق رود (چک 

مورد قبول نمى باشد).
ب: نحوه شرکت در استعالم:

1. متقاضیان واجد شــرایط بند الف مى توانند جهت شــرکت در استعالم و اخذ 
مشــخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 
96/11/15 به امور مالى شهردارى مراجعه و جهت دریافت نقشه و مشخصات مبلغ 
300000 ریال به حساب جارى سپهر شماره 0108957406000 بانک ملى شعبه سرابان 
به نام شهردارى طرق رود واریز و نســبت به دریافت اسناد به دبیرخانه شهردارى 

تحویل نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 
96/11/25 طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده 

در قبال اخذ رسید به دبیرخانه شهردارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اسناد مناقصه و مشخصات مدارك مربوطه (شامل اساسنامه و 

مدارك ثبتى شرکت برابر اصل شده باشد) و گواهى تعیین صالحیت شرکت.
پاکت ب: محتوى پیشنهاد پیمانکار که با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضاء و 

مهر پیمانکار رسیده باشد.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز پنج شنبه مورخ 96/11/26 در کمیسیون 
معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با 

هماهنگى قبلى در کمیسیون بالمانع است.
4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا 

آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد. 
5.کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که 

بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.
6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه 
بانکى یا سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه 

طرق رود واریز و رسید آن را به شهردارى تسلیم نمایند.

7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار 
بوده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه 
موضوع پیمان ها تنها تا 25 ٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد.

9. پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط 
دستگاه نظارت و کسر ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار مى باشد بدیهى 

است پس از تحویل قطعى قرارداد ده درصد مذکور مسترد خواهد شد. 
10. آئین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر 
شده و قراردادى که براساس شرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد 

مالك عمل طرفین خواهد بود.
11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.

12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد 
مصوبه اداره کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1397 مبلغ 

موردنظر برحسب درصد اضافه مى گردد.
13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى 

شهردارى بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.
14. پیمانکار باید داراى توان، تجربه و تخصص کافى و توان پرداخت سه ماه حقوق و 

مزایا کارگران خود را بدون هرگونه پرداخت از سوى شهردارى داشته باشد.
15. تأمین کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد. 

16. شهردارى دو دستگاه ماشــین آالت موردنیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت 
جمع آورى زباله را در اختیار پیمانکار قرار مى دهد که کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات 
به عهده پیمانکار است و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از 
صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه 
نیسان شهردارى) بر عهده کارفرما مى باشد. در صورت جابجایى و تغییر ماشین آالت 

مذکور از سوى شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
17. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است 

و سوابق و مدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.
18. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.

19. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارائه مفاصا حساب 
از سوى مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

20. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
21. مناقصه به صورت مکتوب برگزار مى گردد لذا کمترین قیمت پیشنهادى واصله 

مالك واگذارى مناقصه خواهد بود.
22. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت مقرر و عدم انعقاد قرارداد ســپرده 
ایشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب 
تا نفر سوم (در صورت عدم مراجعه نفر اول، نفر دوم در صورتى به عنوان برنده اعالم 
مى گردد که فاصله قیمت وى با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد 

نفر سوم با نفر دوم.)
23. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده 
شهرى و آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور 
مالى شهردارى طرق رود و یا با شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.

24. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.
25. نوبت اول در تاریخ 1396/11/08 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 
1396/11/15 در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد. مهلت اخذ اسناد حداکثر هفت 
روز بعد از انتشار آگهى نوبت اول (تا پایان وقت ادارى ساعت 13:30 روز یک شنبه 

مورخ 1396/11/15 مى باشد.
26. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین 

شرکت و شهردارى معرفى نماید.
27. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نســبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد 
کارگران به دســتگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دســتگاه نظارت نســبت به 
پرداخت بیمه و کسورات به مرا جع ذیربط و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام

 نماید.

نوبت دوم
رشکت توزیع برق استان اصفهان



استاناستان 09093153 سال چهاردهمیک شنبه  15 بهمن  ماه   1396

پخت 10تن سمنو
 در فالورجان و فوالدشهر

10تن سمنو در فالورجان و فوالدشهر پخته و بین 
مردم توزیع شد.

خّیران روســتاى شــرودان فالورجان همزمان با 
ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و دهه فجر 
در جوار امامزاده شــریف از نــوادگان حضرت امام 
حسن عســگرى(ع) بیش از هفت تن سمنو در سه 
پاتیل بزرگ مســى پخته و میان مردم این روســتا 

تقسیم کردند.
براى پخــت این مقدار ســمنو بیــش از 240کیلو 
جوانــه گنــدم و بیــش از 180 کیلو آرد اســتفاده

 شده است.
همچنین  بازاریان شــهر فوالدشهر هم بیش از سه 
تن سمنو را طبخ و بین شش هزار نفر از مردم توزیع 

کردند.
براى پخت این مقدار ســمنو، بیش از 110کیلوگرم 
جوانه گندم و بیش از 70کیلوگرم آرد اســتفاده شده 

است.

مرمت فاز اول 
حمام خسروآقا تا پایان سال

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان گفت: مرمت و احیاى فاز اول حمام خسروآقا 
تا پایان ســال جارى با اعتبــار 200 میلیون تومان 

تکمیل مى شود.
حسین جعفرى اظهارداشت: مرمت حمام خسروآقا 
که به دلیل قدمت زیاد فرسوده شده، در دو فاز انجام 
مى شــود، اکنون فاز اول آن در ضلــع غربى حمام، 
بازسازى طاق چشــمه هاى چهارحوض و قسمت 
گرم خانه در دست احیا و مرمت است و تا پایان سال 

جارى تکمیل مى شود.

افتتاح 14 پروژه عمرانى
 در دهاقان

فرمانــدار دهاقــان گفــت: 14 پــروژه عمرانى 
با اعتبــارى بالغ بــر 36 میلیــارد ریــال در دهه 
فجــر در شهرســتان دهاقان بــه بهره بــردارى

 مى رسد.
على اصغر قاســمیان با بیان اینکــه 60 برنامه در 
ایــام ا... دهــه فجــر در دهاقــان در دســتور کار 
قرار گرفته اســت، افــزود: به مناســبت دهه فجر 
60 برنامــه  کــه شــامل بخش هــاى مذهبــى، 
هنرى و فرهنگى اســت، در شهرســتان دهاقان 

برگزار مى شود.
وى از افتتاح 14 پروژه عمرانى خبر داد و گفت: 14 
پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر 36 میلیارد ریال در 
ایام دهه فجر در شهرستان دهاقان به بهره بردارى 

مى رسد.

راهکار بیمه سالمت براى 
افرادى که بیمه نشده اند

مدیر اداره بیمه ســالمت شهرســتان نطنز گفت: 
کســانى که تاکنــون تحت پوشــش هیــچ نوع 
بیمه اى نبوده انــد یا چنانچه تحت پوشــش بیمه 
ســازمان هاى بیمه دیگر بوده و بیمــه آن ها قطع 
شــده اســت، در صورتى که در بیمارستان بسترى 
شوند، مى توانند قبل از ترخیص به دفاتر پیشخوان 
طرف قراداد مراجعه و تحت پوشــش بیمه سالمت

 قرار گیرند.
جواد تدبیرى با بیــان اینکه 40 درصــد مردم این 
شهرســتان، داراى دفترچه بیمه روستایى هستند، 
افزود: شــهرهایى با جمعیت کمتــر از 20 هزار نفر 
در سازمان بیمه ســالمت به صورت رایگان تحت 

پوشش قرار گرفته اند.
وى گفت: بیمه شــدگان در شهرهاى نطنز، بادرود، 
طــرق رود و خالدآباد و هم چنین تمامى ســاکنان 
روســتاهاى شهرســتان نطنز در قالــب صندوق 
روستاییان و شهرهاى کمتر از 20 هزار نفر جمعیت 
داراى دفترچه بیمه رایگان هســتند و ســرانه بیمه 

آنها توسط دولت پرداخت مى شود.

خبر

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: به دنبال ســاماندهى مشاغل 
مزاحم در شــهر اصفهان، عملیات اجرایــى کارگاه نیک 

اندیش براى انتقال این مشاغل در دستور کار قرار گرفت.
اصغر کشــاورزراد اظهارکرد: شــهردارى اصفهان براى 
ساماندهى مشاغل مزاحم، احداث شهرك صنایع کارگاهى 
نیک اندیش با زیربناى 13 هزار و 700 متر مربع در سه راه 
پنیارت، ابتداى خیابان ارغوانیه در دســتور کار خود قرار 
داده اســت. وى با بیان اینکه در شهرك صنایع کارگاهى

 نیک اندیش 83 واحد کارگاهى و فروشــگاهى در شش 
بلوك احداث مى شود، افزود: عملیات اجرایى بلوك یک 

و2 شهرك صنایع کارگاهى نیک اندیش با مساحت چهار 
هزار و 200متر مربع و با اعتبــار 37 میلیارد ریال تکمیل 

شده است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: عملیات اجرایى بلوك 
3و4 با مساحت چهار هزار و 100 مترمربع تاکنون60 درصد 

پیشرفت داشته و تا پایان سال جارى تکمیل مى شود.
کشاورز راد گفت: عملیات اجرایى بلوك 5 شهرك صنایع 
کارگاهى نیک اندیش نیزبا مســاحت سه هزار و 700متر 
مربع تاکنون 50 درصد پیشرفت داشــته و در سال آینده 

تکمیل مى شود.

رئیس دانشکده علوم پزشــکى اصفهان گفت: اصفهان 
مجهز به 34 مرکز تحقیقاتى در حوزه پزشــکى است، 
اما هیچ نهادى از نتایج علمى یــا پروژه هاى این مراکز 

استفاده نمى کنند.
محمد حســن امامى اظهار داشــت: با وجودى که هم 
اکنون بیش از 30 مرکز تحقیقاتى در حوزه هاى مختلف 
پزشکى در شــهر اصفهان وجود دارد، اما هیچ نهادى از 
نتایج علمى یا پروژه هاى این مراکز استفاده نمى کنند.
وى بیان داشت: الزم است که به منظور عدم هدر رفت 
ســرمایه و علمى که در هریک از این مراکز تحقیقاتى 
به کار برده شــده اســت، از نتایج مراکز تحقیقاتى در

 حوزه هاى مختلف در راســتاى پیشــبرد و پیشــرفت 
فعالیت هاى علمى استفاده شود.

رئیس دانشکده پزشــکى اصفهان با بیان اینکه باید به 
سمت اجماع نظر در همه شاخه هاى پزشکى براى انجام 
فعالیت هاى مؤثرتر برویم، ادامه داد: سرطان یک بیمارى 
است که بر اثر نامنظم شدن ســلول ها در بدن به وجود 
مى آید و نحوه زندگى کردن بسیار در بروز سرطان نقش 
دارد.وى گفت: سرطان یک بیمارى نقص ایمنى به شمار

 مى رود که بر اثر ضعیف شدن سیستم ایمنى در بدن و 
اینکه ســلول ها توان مقابله با عوامل غیر ایمنى بدن را 

نداشته باشند، به آن مبتال مى شویم.

اصفهان مجهز به 34 مرکز 
تحقیقاتى پزشکى است

مشاغل مزاحم در شهر اصفهان 
ساماندهى مى شود

نصف جهان   رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
لنجــان پیرامون برنامه هاى ســى و نهمین ســالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى گفت: برگزارى نمایشــگاه 
آثار تجسمى، نمایشــگاه کتاب، اجراى شب هاى شعر 
و محفل هاى ادبى، اجراى شــب شــعر در شهرهاى 
شهرستان، اجراى نمایش در فوالدشهر، اجراى کنسرت 
موسیقى در زرین شــهر و برپایى محفل ادبى حافظ و 
کارگاه سبک شناسى شــعر در چمگردان از جمله این 

برنامه هاست.
فرهاد نیکنام همچنین گفت: جشــن بــزرگ انقالب 
اســالمى با عنوان فجر فاطمى با تعامل بین نهادها روز 
12 بهمن ماه در محل تاالر آهــن ذوب آهن با حضور 

پرشور مردم و مسئوالن شــهرى و شهرستانى برگزار 
شد.

وى با اشــاره به فعالیت هاى فرهنگى نهادها  به بحث 
ارتقاى ســطح فرهنگ عمومى جامعه اشــاره و اظهار 
کرد: براى ارتقاى ســطح فرهنگ عمومى باید در زمینه  
پیشگیرى ازآسیب هاى اجتماعى وارد شد و قشر جوان 
را آگاهــى داد و با توجه به این موضــوع باید گفت هیچ 
جامعه اى در زمینه کنترل آسیب هاى اجتماعى نتوانسته 
مســائل را کامل حل و فصل کند. ما سعى داریم مسائل 
اجتماعى را با آگاهى بخشى به مردم در قالب برنامه هاى 
فرهنگى توسط انجمن هاى مردم نهاد و حمایت و نظارت 

سازمانى به حداقل برسانیم. 

اعظم محمدى

15درصد نان مصرفى استان اصفهان، نان هاى فانتزى 
است که در مقایسه با ســال 94 با افزایش سه برابرى 

همراه بوده است.
رئیس اتحادیه نان هاى فانتزى حجیم و نیمه حجیم 
استان اصفهان گفت: بالغ بر 250 واحد صنفى  پروانه دار 
شامل 180 واحد کارگاه تولیدى و 70 واحد فروشگاهى 
فعال هستند و تعدادى هم براى دریافت پروانه کسب در 

دست اقدام هستند.
على اکبر جهانگیرى در خصوص شــرایط پخت نان 
حجیم گفت: نان حجیم اتاق تخمیر دارد و  در حرارت 

غیر مستقیم آتش پخته مى شود.
وى با اشــاره به اینکه قیمت یک بســته نان با وزن 
850 گرم نــان پخته با کیفیت، ســه هــزار تومان 
اســت، یادآورى کرد: دو ســال قبل نان هاى فانتزى 
در اصفهــان 5 درصد نــان مصرفى مــردم را تأمین 
مى کرد در حالى که امســال با افزایش ســه برابرى، 
بالغ بــر 15 درصــد نــان مصرفى مــردم اصفهان 
نان هاى فانتزى حجیم و نیمه حجیم اســت. بر این 
اساس امسال درصد مصرف نان هاى فانتزى اصفهان 
در مقایسه با شهرهاى دیگر کشور روند رو به رشدى

 داشته است. 

 15 درصد
 نان مصرفى اصفهانى ها

 فانتزى است

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: گمرك استان 
اصفهان در ده ماهه امسال، یک تریلیون و 535 میلیارد 

ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.
اسدا... احمدى ونهرى بیان داشــت : در ده ماهه سال 
1396 از اســتان اصفهان، 851  قلم کاال به وزن ســه 
میلیون و 885 هزار تن و بــه ارزش یک میلیارد و 323 
میلیون و 436 هزار دالر به مقصد 104 کشــور جهان 
صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
از لحاظ وزن 61 درصد و از نظر ارزش 32  درصد افزایش 

داشته است.
وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان 
را آهــن آالت و فــوالد بــه ارزش 349 میلیون دالر، 
محصوالت پتروشــیمى 317 میلیون دالر، فرش 135 
میلیــون دالرعنوان کــرد و اظهار داشــت: مهمترین 
کشــورهاى مقصد کاالهاى صادراتى استان اصفهان 
عراق با 356 میلیــون دالر و 27 درصد، امارات متحده 
عربى با 205 میلیون دالر و 16 درصد، افغانستان با 192 

میلیون دالر و 15 درصد، پاکستان با 105 میلیون دالر و 
8 درصد و تایلند با 88 میلیون دالر و 7 درصد سهم از کل 

صادرات استان هستند.
مدیر کل گمــرك اصفهان اذعان داشــت: 72 هزار و 
422 تن کاال به ارزش 324 میلیون و 251 هزار دالر به 
گمرك اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از نظر وزن 9 درصد و از نظر ارزش 22 درصد 

افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه در راستاى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى 
و با راه اندازى و استفاده از سامانه پنجره فرامرزى شاهد 
افزایش 27 درصدى درآمد گمرکات اســتان اصفهان  
هستیم، افزود: این اداره کل با داشتن 138 کارمند، در ده 
ماهه 1396، بالغ بر یک تریلیون و 535 میلیارد و 434 

میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.
احمدى ونهرى در خصوص مهمترین کاالهاى وارداتى 
گمرك اصفهان طى ده ماهه 1396 گفت: ماشین آالت 
مکانیکى با 38 درصد، ماشین آالت برقى با 19 درصد، 
اجزا و قطعات منفصله ماشین آالت 11 درصد، کاغذ و 

مقوا با 3 درصد و پنبه 3 درصد  بوده است.
وى در ادامه اظهار داشت: عمده ترین کشورهاى صادر 
کننده به مقصــد گمرك اصفهان چین بــا 19 درصد، 
آلمان با 15 درصد، کره جنوبى با 13 درصد، ایتالیا با 12 
درصد در صدر کشــورها صادرکننده به استان اصفهان 

بوده اند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از سفر 
معاون اول رئیس جمهور به این اســتان همزمان با ایام 

دهه فجر براى افتتاح سه طرح ملى و صنعتى خبر داد.
مدیر روابط عمومى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزى ها و پیش 
بینى هاى اولیه، مقرر است سه طرح ملى توسعه مجتمع 
فوالد سبا، فوالد ســپید فراب کویر و فیلم هاى صنعتى 
شرکت سپهر پلیمر سپاهان با حضور اسحاق جهانگیرى، 
معاون اول رئیس جمهور همزمان با ایام دهه فجر امسال 

افتتاح شود.
حسین توکل افزود: این طرح هاى ملى به مناسبت سى 
و نهمین ســالگرد پیروزى انقالب اســالمى ایران و با 
سرمایه پنج هزار و 306 میلیارد ریال و 146 میلیون یورو و 
اشتغالزایى 456 نفر در استان اصفهان افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
نیز گفت: یکى از ســه طرح ملى مذکور شــامل طرح 
توســعه ورق هاى فوالدى مجتمع فوالد سبا در گروه 
فوالد مبارکه اصفهان با سرمایه 253 میلیارد ریال و 146 

میلیون یورو است.
اســرافیل احمدیه اظهار کرد: با اجراى این طرح، تولید 
کالف گرم نوردیده شــده با افزایش ظرفیت 850 هزار 
ُتن به باالى یک میلیون و 600 هزار ُتن مى رسد و زمینه 

اشتغال مستقیم 150 نفر فراهم مى شود.
وى طرح دوم را تولید میلگرد آجدار در شرکت سپید فراب 
کویر در شهرســتان آران و بیدگل عنوان و اظهارکرد: 
این طرح با ظرفیت تولید 550 هزار ُتن و سرمایه گذارى 
هزار و 238 میلیارد ریال زمینه اشتغال 160 نفر را فراهم 

مى کند.
احمدیه درباره طرح ســوم نیز گفت: خــط تولید فیلم 

تخصصى و کاغذ مصنوعى شرکت سپهر پلیمر سپاهان 
در شهرك صنعتى ســه راهى مبارکه با سرمایه گذارى 
هزار و 538 میلیارد ریال و ظرفیت سه هزار و 800 ُتن، 

منجر به اشتغالزایى براى 146 نفر مى شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: عالوه بر سه طرح ملى مذکور، 9 واحد 
تولیدى استانى با ســرمایه گذارى 952 میلیارد ریال و 
ایجاد 203 فرصت شــغلى همزمان با دهه فجر به بهره 

بردارى مى رسد.
احمدیه افزود: این طرح ها شامل بهره بردارى از 9 واحد 
تولیدى در شهرستان هاى اصفهان، لنجان، شاهین شهر 

و میمه، کاشان، آران و بیدگل و شهرضاست.

بیش از هــزار میلیارد ریــال تســهیالت صادراتى در 
9 ماه ســال جارى توســط بانــک توســعه صادرات 
اســتان اصفهــان بــه بخــش هــاى مختلــف

پرداخت شد.
رئیس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
تسهیالت این بانک در دو ســال گذشته موجب ایجاد 
بیش از یکصد فرصت شغلى مســتقیم و غیر مستقیم 

شده است. 
نیمــا بزرگمهر اظهــار کــرد: در 9 ماه ســال جارى 
معــادل 36 میلیــون یــورو ارز حاصــل از صادرات 
محصوالت شــرکت هــاى تولیدى اســتان از طریق 
بانک توســعه صادرات اســتان اصفهان به کشور وارد

شده است.
وى ادامه داد: همچنیــن در این مدت بانک توســعه 
صادرات استان اصفهان اقدام به نقل و انتقاالت ارزى 
معادل ده میلیون یورو به خارج از کشور کرده که بیشتر 

براى خرید و ورود مواد اولیه کارخانه ها بوده است.
وى تأکید کرد: این آمار در مقایســه با دوره مشابه سال 
قبل در بخش حوالجات ارزى وارده (صادرات) بیش از 
110 درصد و در بخش حوالجات ارزى صادره (واردات) 

48 درصد رشد داشته است. 
بزرگمهر با اشــاره روابط بانک توسعه صادرات ایران با 
بانک هاى خارج از کشــور گفت: پس از اجرایى شدن 
سند برجام، این بانک با حدود 120 بانک خارجى در اروپا، 

آسیا و افریقا روابط بانک برقرار کرده است.

حمایــت ویــژه بانــک صــادرات از 
صادرکنندگان و شرکت هاى دانش بنیان  

رئیس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
این بانک در راستاى اجراى سیاست هاى ابالغى اقتصاد 
مقاومتى و به منظور حمایت از اشتغالزایى، با هدف بهبود 
معیشــت جامعه از صادرکنندگان به ویژه شرکت هاى 

دانش بنیان فعال در این حوزه حمایت ویژه مى کند. 
وى افزود: بانک توســعه صادرات ایران در آذر ســال 
جارى به منظــور حمایــت و تقویت تــوان صادراتى 
شــرکت هاى دانش بنیان اقدام به امضاى تفاهمنامه 
بــا معاونــت علمــى و فنــاورى ریاســت جمهورى

کرد.
بزرگمهر ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، دسترسى 
شــرکت هاى دانش بنیان به ابزارهــاى تأمین مالى و 

اعتبارى صادراتى از طریق بانک توسعه صادرات ایران 
تسهیل و تســهیالتى با نرخ 12 درصد به آنها پرداخت 

مى شود. 
بزرگمهر اضافه کرد: تســهیالت مذکــور با نرخ هاى 
ترجیحى 13/5 و 14/5 درصد بــه متقاضیان پرداخت 

مى شود. 
وى با اشــاره به اینکه بانک توســعه صادرات ایران در 
سال جارى اقدام به تهیه بسته حمایت از صادرکنندگان 
نمونه ملى نیز کرده اســت، گفت: از امتیازات این بسته 
حمایتى مى توان بــه اعطاى تخفیــف نیم درصدى 
در نرخ ســود تســهیالت، کوتاه کردن زمان بررسى 
درخواست تســهیالت به حداکثر ده روز، ارائه خدمات 
ویژه در محل کارخانه و تسهیل شرایط اخذ وثیقه اشاره 

کرد.
بزرگمهر خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران 
استان اصفهان نیز عالوه بر مشــارکت در طرح هاى 
ملى همچون طرح رونق تولید، حمایت از شرکت هاى 
کوچک و متوسط و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج از فعاالن اقتصادى اســتان با تخصیص منابع 

ارزى و ریالى حمایت مى کند. 

رئیس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان از رکود بازار 
گالیه کرد و گفت: این رکود مانع افزایش قیمت ها 

حتى در بازار شب عید است.
اکبر زاهدى با اشــاره بــه ایجاد فســتیوال ها و 
جشــنواره هاى فروش کفش در ایــام دهه فجر و 
جشنواره هاى بازار شب عید، اظهار کرد: کفش هاى 
موجود در بازار دو نوع کالســیک و اسپرت است 
که در بخــش کفش هاى کالســیک تقریبًا همه 
کفش هاى موجود، از نوع ســاخت داخل اســت و 

کفش کالسیک خارجى نداریم.
وى با اشــاره به تجهیزات پیشــرفته کشورهاى 
خارجى در تولید کفش اســپرت، بیان کرد: همین 

امر باعث شده است که 60 تا 70 درصد بازار کفش 
اسپرت، از نوع کفش هاى خارجى و وارداتى باشد، 
البته تولیدکننــدگان داخلى نیز به حــد خوبى از 
کیفیت رسیده اند و کفش هاى اسپرت تولید ملى با 

نمونه هاى خارجى قابل رقابت است.
رئیــس اتحادیه صنف کفاشــان اصفهــان ادامه 
داد: البته باید از تولید ملى حمایت شــود تا کیفیت 
آنها نیز روز به روز بیشــتر شــود و این حمایت از 
تولیدکننده داخلى با فراهــم کردن تکنولوژى ها و 
فناورى هاى نوین در تولید کفش اســپرت ممکن 

است.
وى با اشــاره به صادرات محدود کفش کالسیک 
تولید ملى به کشــورهایى نظیر عراق و افغانستان، 
عنوان کرد: در تولید کفش کالسیک چرم طبیعى یا 
مصنوعى هیچ مشکلى نداریم و بازار آن در اختیار 
تولیدکنندگان داخلى است و حتى به صورت محدود 

نیز صادرات داریم.
زاهدى در پایان با اشاره به رکود بازار گفت: به نظر 
نمى رسد بازار شب عید امسال شاهد افزایش قیمت 
باشد هرچند که قیمت مواد اولیه کفش تا حدودى 
افزایش داشته است اما رکود بازار مانع از این شده 

است که قیمت کفش نیز افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور به اصفهان سفر مى کند

درآمد 1/5 تریلیون ریالى گمرك اصفهان طى امسال

پرداخت100میلیارد تسهیالت صادراتى در استان

رئیس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان:

رکود بازار کفش، مانع افزایش قیمت است

براى افتتاح3 طرح ملى؛

برپایى محفل ادبى حافظ در لنجان
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
با برنامه ریزى هاى انجام شده شده به زودى 15 سالن 
ســینمایى جدید در اســتان اصفهان به بهــره بردارى 

مى رسد.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلى انصارى با بیان 
اینکه سینما به عنوان رسانه بزرگ سمعى و بصرى نقش 
بزرگى در فرهنگســازى دارد،  افزود: امروزه بسیارى از 
کشورهاى پیشرفته با استفاده از این ابزار فرهنگ خود را 
منتقل کنند. وى با تأکید بر اینکه سینما مى تواند در همه 
زمینه ها به توسعه کمک کند،  ابراز کرد: خوشبختانه در 
سى و نهمین جشنواره پیروزى انقالب اسالمى مى توان 

گفت سینما رو به رشد بوده و ســینماى ایران به عنوان 
ســینماى مطرح، جاى خود را پیدا کرده که البته هنوز 

جاى کار دارد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با بیان 
اینکه امروز براى کار فرهنگى نیاز به توسعه و اقدامات 
بیشترى داریم،  افزود: امروز در مجموعه استان اصفهان 
33 سالن سینما وجود دارد که بخش زیادى از این توسعه 

سالن هاى سینما به شش سال اخیر بر مى گردد. 
حجت االسالم والمسلمین انصارى با بیان اینکه اصفهان 
رتبه دوم تعداد سینماهاى کشور را دارد،  اظهار کرد: البته 

هنوز در این زمینه نیاز به توجه بیشترى داریم.

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان گفت: با تشکیل دبیرخانه دائمى 
ستاد نجات زاینده رود، اســتاندارى اصفهان را در قالب 
یک کارگروه راهبردى براى نجات زاینده رود همراهى 

مى کنیم.
حمیدرضا قلمکارى بــا بیان اینکه موضــوع آب یک 
موضوع بین بخشى اســت و همه  نهادهاى تأثیرگذار 
باید در این زمینه همکارى ویژه داشته باشند، اظهار کرد: 
به این منظور از ســال 94 طرحى با عنوان «ستاد ملى 
نجات زاینده رود از ســرآب تا پایاب» در اتاق بازرگانى 
اصفهان مطرح شد که در ادامه و با تالش هاى صورت 

گرفته توانســتیم دفتر این ســتاد را در محل اتاق دایر 
کنیم.

وى با ابراز خرسندى از تصمیم استاندار جدید اصفهان 
در خصوص ایجاد ســتاد نجات زاینــده رود افزود: بر 
اســاس  تعامالت صورت گرفته، براى آنکه میان اتاق 
بازرگانى و اســتاندارى اصفهان که مجرى ستاد نجات 
زاینده رود است، هم افزایى بیشترى ایجاد شود، در نظر 
داریم دبیرخانه دائمى ســتاد نجات زاینده رود را در اتاق 
بازرگانى اصفهان ایجاد و در قالب یک کارگروه راهبردى، 
استاندارى اصفهان را براى نجات زاینده رود بیش از پیش 

همراهى کنیم.

15سینماى جدید در استان 
به بهره بردارى مى رسد

استاندارى را براى نجات 
زاینده رود همراهى مى کنیم

دیدارحداد عادل 
با استاندار اصفهان 

غالمعلى حــداد عادل بــا محســن مهرعلیزاده، 
اســتاندار اصفهان دیــدار و در خصوص مســائل 
مختلف اســتان به ویژه موزه بزرگ اصفهان گفتگو 

کرد.
 محســن مهرعلیــزاده در ایــن دیدار با اشــاره به 
اینکــه مقدمــات تبدیــل کارخانه ریســباف به 
موزه هنرى فراهم شــده اســت، اظهارداشــت: 
این مکان تاریخى بــه عنوان مــکان فرهنگى با
 ایجــاد غرفــه هایــى از توانمندى هــاى هنرى 
وصنایــع دســتى موجب توســعه گردشــگرى، 
اشــتغالزایى و توســعه اقتصــاد ایــن شــهر 

خواهد شد.

 سلفى« من و پرچم»
همزمان با ســى و نهمین فجر انقالب اســالمى، 
فراخوان شرکت در مسابقه ســلفى من و پرچم در 

اصفهان منتشر شد.
بنابــر اعــالم روابــط عمومــى صداوســیماى 
مرکــز اصفهــان، مــردم اصفهــان مــى توانند 
عکس هاى خود شــامل ســلفى با پرچم ایران به 
همراه جملــه اى زیبا دربــاره پرچم را به نشــانى  
isfradioadmin@  در فضاى مجازى ارسال 
کنند.بر این اساس، آخرین فرصت ارسال عکس تا 

22بهمن اعالم شده است.

خبر

حصر وراثت
على اصغر رحمتى داراى شناســنامه شماره 502 به شرح دادخواســت به کالسه 2391/96ح54  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اصغر رحمتى 
به شناســنامه 502 در تاریخ 96/8/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- على اصغر رحمتى به ش.ش 
502 نســبت با متوفى فرزند 2- صدیقه رحمتى اندانى به ش.ش 72 نسبت با متوفى فرزند 3- طیبه 
رحمتى اندانى به ش.ش 745 نســبت با متوفى فرزند 4- عصمت رحمتى به ش.ش 65 نســبت با 
متوفى فرزند 5- عزت رحمتى به ش.ش 315 نسبت با متوفى فرزند 6- بتول رحمتى به ش.ش 139 
نسبت با متوفى فرزند 7- سکینه رحمتى اندانى به ش.ش 5 نســبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33829 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /11/356
حصر وراثت

سکینه طاهرى کفرانى با وکالت معصومه فدائى تهرانى داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالسه 2384/96ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد توکلى به شناسنامه 385 در تاریخ 96/10/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر و یک همســر و مادر به اسامى: 
1- امیرمهدى توکلى فارفانى به ش.ش 1274136288 نســبت با متوفى فرزند 2- ساجده توکلى 
فارفانى به ش.ش 5650050546 نسبت با متوفى فرزند 3- ســکینه طاهرى کفرانى به ش. ش 4 
نسبت با متوفى همسر 4- زلیخا طاهرى کفرانى به ش.ش 2 نســبت با متوفى مادر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 33830 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /11/357
حصر وراثت

سپنتا اکبر داراى شناسنامه شماره 1947 به شــرح دادخواست به کالسه 2385/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرحیم اکبر به شناسنامه 
233 در تاریخ 96/10/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پســر و یک همسر به اسامى: 1- ســپنتا اکبر به ش.ش 1947 نســبت با متوفى فرزند 
2- انوشا اکبر به ش.ش 406 نسبت با متوفى فرزند 3- نیوشا اکبر به ش.ش 1215 نسبت با متوفى 
فرزند 4- زهراء اکبر به ش.ش 136 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33832 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/358
حصر وراثت

مهسا قبادزاده داراى شناسنامه شماره 1740184785 به شرح دادخواست به کالسه 2381/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا قبادزاده به 
شناسنامه 111 در تاریخ 96/9/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- زهره قبادزاده به ش.ش 754 نسبت با متوفى 
فرزند 2- سمیه قبادزاده به ش.ش 1824 نسبت با متوفى فرزند 3- مهرى قبادزاده به ش.ش 7687 
نسبت با متوفى فرزند 4- مهســا قبادزاده به ش.ش 1740184785 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا 
هادى زاده به ش.ش 367 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33833 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/366
حصر وراثت

طاهره على قاســمى خوراسگانى داراى شناســنامه شماره 11420 به شــرح دادخواست به کالسه 
2460/96ح54  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ربابه سیفى خوراسگانى به شناسنامه 5821 در تاریخ 84/9/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و شش دختر و همسر به اسامى: 1- حسنعلى 
على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 6764 نسبت با متوفى فرزند 2- نادعلى على قاسمى خوراسگان 
به ش.ش 82 نسبت با متوفى فرزند 3- علیرضا على قاسمى خوراســگانى به ش.ش 123 نسبت با 
متوفى فرزند 4- رسول على قاســمى خوراسگانى به ش.ش 229 نســبت با متوفى فرزند 5- ملک 
على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 210 نسبت با متوفى فرزند 6- بتول على قاسمى خوراسگانى به 
ش.ش 150 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه على قاسمى خوراسگانى به ش.ش 69 نسبت با متوفى 
فرزند 8- طاهره على قاسمى خوراســگانى به ش.ش 11420 نسبت با متوفى فرزند 9- مهرى على 
قاسمى خوراسگانى به ش.ش 8052 نســبت با متوفى فرزند 10- پرى على قاسمى خوراسگانى به 
ش.ش 87 نسبت با متوفى فرزند 11- حسین على قاسمى خوراســگانى به ش.ش 1098 نسبت با 
متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33817 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/367
حصر وراثت

مهدى قاسمى یک لنگى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 2480/96ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قاسمى یک 
لنگى به شناسنامه 1089/3589 در تاریخ 79/8/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پســر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- رضا قاسمى یک 
لنگى به ش.ش 56 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمحســین قاسمى یک لنگى به ش.ش 1 نسبت به 
متوفى فرزند 3- مهدى قاسمى یک لنگى به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 4- مصیب قاسمى یک 
لنگى به ش.ش 3 نسبت با متوفى فرزند 5- رجبعلى قاســمى یک لنگى به ش.ش 60662 نسبت با 

متوفى فرزند 6- مرتضى قاسمى یک لنگى به ش.ش 60664 نســبت با متوفى فرزند 7- مصطفى 
قاسمى یک لنگى به ش.ش 24 نسبت با متوفى فرزند 8- شــهربانو قاسمى یک لنگى به ش.ش 3 
نسبت با متوفى فرزند 9- فاطمه قاسمى یک لنگى به ش.ش 3 نسبت با متوفى فرزند 10- معصومه 
قاسمى یک لنگى به ش.ش 1103/3603 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 33816 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/368

حصر وراثت
سیدرضا معزالدینى داراى شناسنامه شماره 408 به شرح دادخواست به کالسه 2465/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمحمد معزالدینى به 
شناسنامه 72 در تاریخ 96/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک دختر، دو پسر و همسر به اسامى: 1- سیدرضا معزالدینى به ش.ش 408 نسبت 
با متوفى فرزند 2- سیدشــهاب الدین معزالدینى به ش.ش 1544 نسبت با متوفى فرزند 3- مسعوده 
معزالدینى به ش.ش 885 نسبت با متوفى فرزند 4- سکینه آزاد به ش.ش 222 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33809 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/369
حصر وراثت

آقاى عبدالمجید کلیشادى داراى شناسنامه شــماره 981 به شرح دادخواست به کالسه 2468/96ح 
54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى 
کلیشادى حسن آبادى به شناسنامه 293 در تاریخ 96/8/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یک همســر به اسامى: 1- عبدالمجید کلیشادى 
به ش.ش 981 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا کلیشادى به ش.ش 1776 نسبت با متوفى فرزند 
3- سعید کلیشادى حســین آبادى به ش.ش 644 نســبت با متوفى فرزند 4- امیرحسین کلیشادى 
حسین آبادى به ش.ش 329 نسبت با متوفى فرزند 5- بلقیس نمازى خویدکى به ش.ش 94 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 33808 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/370
مزایده

شــماره نامه: 9610113757501307 شــماره پرونده: 8909982506200417 شــماره بایگانى 
شعبه: 950065 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 
950065 اجرایى جلسه مزایده اى علیه وثیقه گذار خانم مریم کالنترى با عنایت به ضبط وجه الوثاقه 
برگزار مى نماید؛ مشخصات مال مورد مزایده به قرار ذیل است: ملک مذکور دو حبه از 72 حبه پالك 
ثبتى 14960 از دفتر 74 صفحه 261 بخش 15 ثبت اصفهان واقع در دهق به آدرس دهق خ شــهید 
مطهرى نبش فرعى شمالى پالك 51 مى باشــد و ملک با پالك 51 شهردارى داراى مساحت 232 
متر مربع زمین و حدود 135 مترمربع زیربنا واقع در یک طبقه مى باشــد و ساختمان مذکور با دیوار 
باربر آجرى و بعضى دیوارها خشــتى مى باشد و ســقف آن با تیرآهن پوشیده شده است پوشش کف 
ســاختمان با موزاییک و پوشش دیوارها با گچ سفیدکارى شده اســت دربهاى خارجى و درب حیات 
آهنى و دربهاى داخلى ســاختمان چوبى هستند نماى ســاختمان با آجر زبره مى باشد و پوشش کف 
حیاط موزایى و سیمان است و ساختمان داراى انشــعاب آب، برق، گاز مى باشد عمر ساختمان حدود 
50 سال است و با توجه به مشخصات فوق الذکر ارزش ساختمان جهت مبلغ پایه کارشناسى هشتاد 
و پنج میلیون ریال برآورد مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 96/12/13 دردفتراجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شــرکت درمزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. توضیحــًا کلیه هزینه هاى جانبى مربــوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشــد. 7670/م 

الف،مدیراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/391
مزایده

شعبه ى پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده به کالسه ى 2625/96 
ش 10105 م ش له خانم زهرا سلیمانى و علیه محمد حســینى به آدرس اصفهان خ امام  خمینى خ 
نبرد کوچه باغ کاج آخر کوچه منزل دو طبقه اجرنمایى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 
 LED 18/110/919 ریال اموال توقیفى از محکوم علیه به شــرح: 1- تعداد یک دستگاه تلوزیون
42 اینچ با مارك TCL مستعمل به مبلغ 8/000/000 ریال 2- تعداد 2 تخته فرش ماشینى 9 مترى 
با مارك ساریان آبى رنگ مستعمل جمعًا به مبلغ 5/000/000 ریال که جمع کل اموال ارزیابى شده 
به مبلغ 13/000/000 ریال مى باشد که حدود اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد 
جلسه مزایده اى مورخ 96/11/29 ســاعت 9 تا 10 صبح در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف 
واقع در خیابان آتشــگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف طبقه دوم مجتمع 
شهید حججى برگزار نماید طالبین شرکت در جلســه مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه 
حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده به شماره حساب (2171350205001) بانک ملى و ارائه ى 
فیش آن به این شعبه ى اجراى احکام از اموال توقیف شده بازدید نمایند پیشنهاددهنده ى باالترین 
مبلغ برنده ى مزایــده خواهد بود. م الف: 35022 مدیر اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان 

11/408/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837111334 شماره پرونده: 9609986837101662 شماره بایگانى 
شعبه: 961806 خواهان خانم شــیوا رنجبر فرزند مسعود دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمود 
عطائى نوکابادى فرزند منوچهر به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9609986837101662 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگى آن 1396/12/19 ساعت 08/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  آقاى محمود عطائى نوکابادى فرزند منوچهر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. ضمنًا داور واجد شرایط که متاهل داراى 30 سال سن و از بستگان سببى 
یا نسبى باشــد را در دادگاه حاضر نمایید. م الف: 35029 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى) /11/409
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 961482ش6 خواهان سعید شاه سیاه دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت علیمردان صمیمى شــلمزارى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 96/12/20 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ســاختمان صبا پالك 57، کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 35033 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/410
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793702583 شماره پرونده: 9609986793701488 شماره بایگانى شعبه: 
961488 دادخواست و ضمائم به خانم فاطمه شاه سیدجالل الدین فرزند حمیدرضا خواهان آقاى سیدامید 
سیدیان اصل دادخواستى به طرفیت خوانده خانم فاطمه شاه سیدجالل الدین به خواسته مطالبه خسارت 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701488 شعبه 7 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/22 ساعت 
10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف: 35071 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/412
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796302976 شماره پرونده: 9609986796301173 شماره بایگانى شعبه: 
961174 دادخواست و ضمائم به خانم ســمیه امینى فرزند على اکبر خواهان امیر زواره زادگان با وکالت 
راحله اعتمادى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم سمیه امینى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301173 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/24 ساعت 08:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35075 شعبه 33 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/413
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106796302978 شــماره پرونده: 9609986796300745 شماره بایگانى 
شعبه: 960746 دادخواســت و ضمائم به آقاى جواد جوانمرد- خواهان حســین صفرى دادخواستى به 
طرفیت خوانده جواد جوانمرد به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796300745 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/24 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35079 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/414
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351012045 شماره پرونده: 9609980351000912 شماره بایگانى شعبه: 
961115 دادخواست و ضمائم به آقاى اکبر یحیى فرزند عباسعلى و ســهیل غالمى خواهان آقاى على 
غالمى فرزند حسن دادخواستى به طرفیت خواندگان اکبر یحیى فرزند عباسعلى و سهیل غالمى به خواسته 
تأمین خواسته و مطالبه وجه چک و خسارات تأخیر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351000912 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/23 ساعت 13:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان اکبر یحیى فرزند عباســعلى و سهیل غالمى و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواندگان اکبر یحیى فرزند 
عباسعلى و سهیل غالمى ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف: 35030 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/415
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961483ش6 خواهان سعید شاه سیاه دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
محمود احمدى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخه 96/12/20 ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 35028 شعبه ششم شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/416

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106796901562 شماره پرونده: 9609986796900546 شماره بایگانى شعبه: 
960546 دادخواست و ضمائم به آقاى وحید امامى گریزى فرزند مجید، آقاى جالل بابا احمدى میالنى 
فرزند شریف، آقاى امیر حقیقى پوده فرزند حسنعلى خواهان بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى با 
وکالت آقاى محمود سنجرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى جالل احمدى میالنى، آقاى وحید امامى 
گریزى، آقاى امیر حقیقى پوده به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796900546 شعبه 39 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/20 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35048 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/417
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002004000570/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600313 شــماره ابالغیه: 
139605102120000767 بدین وسیله به اقاى اصغر شیخ فرزند حسین على به شماره شناسنامه 421 
 B 7 -شماره ملى 1287777074 صادره از اصفهان ساکن اصفهان- فوالد شــهر- فلکه معلم- محله
خیابان ذاکر شمالى- مجتمع کاشى اصفهان ابالغ مى شود که آقاى امیر احمدى فرزند نصراله به استناد 
اسناد رهنى شماره 79395 و 84598 و 84972 مورخ 1394/04/22 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 129 
شهر اصفهان جهت وصول مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل و مبلغ بیست میلیون ریال بابت حقوق 
دولتى متعلقه طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600313 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ چهارم دى ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مامور ابالغ، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار محلى (نصف جهان) آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد 
وثیقه مندرج در اسناد رهنى فوق با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل 
فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شــد. م الف: 1062 اسماعیل زاده- مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى فالورجان /11/420
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002004000571/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600314 شــماره ابالغیه: 
139605102120000771 بدین وســیله به آقاى اصغر شیخ فرزند حســین على به شماره شناسنامه 
421 شماره ملى 1287777074 صادره از اصفهان ساکن اصفهان- فوالد شهر- فلکه معلم- محله- 7 
B خیابان ذاکر شمالى- مجتمع کاشى اصفهان ابالغ مى شــود که آقاى فیروز على نقى فرزند ابوالقاسم 
بوکالت آقاى امیر احمدى بموجب وکالتنامه شماره 46205 مورخ 1396/06/11 دفترخانه اسناد رسمى 
236 شاهین شهر به استناد سند رهنى شماره 84973 مورخ 1395/06/03 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 
129 شــهر اصفهان جهت وصول مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت حقوق 
دولتى متعلقه طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600314 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ چهارم دى ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مامور ابالغ، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار محلى (نصف جهان) آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد 
وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل 
فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شــد. م الف: 1063 اسماعیل زاده- مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى فالورجان /11/421
مزایده

مزایده امــوال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه 2/ج 961736 له آقاى سید حمید متحملیان و علیه آقاى سعید سلیمى 
فرزند هوشــنگ مبنى بر مطالبه مبلغ 7/455/254/560 ریال بابت محکوم بــه و 10/500/000 ریال 
هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/12/12 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سرقفلى یک باب مغازه استیجارى با مشخصات

 مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت. موجر محل فوق اداره اوقاف اصفهان و اکنون در 
تصرف استیجارى محکوم علیه مى باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف مدت 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه اســت. اوصاف ســرقفلى مــورد مزایده: یک
 باب واحد تجارى طالفروشى واقع در بازار بزرگ سراى سنگتراش ها گوشه جنوب غربى محوطه (طبقه 
همکف) جنب نمازخانه با مساحت حدود 15 متر مربع و فضاى مربوط به یک دستگاه راه پله فلزى گرد به 
مســاحت حدود 1/34 مترمربع در طبقه همکف و طبقه فوقانى با سقف قوسى که از طریق راه پله مذکور 
دسترسى داشته و به مساحت حدودى 13/1 مترمربع مى باشــد، حداکثر ارتفاع مفید طبقه فوقانى 1/80 
متر و حداقل 1/20 متر، پوشــش بدنه و سقف در همکف MDF، پوشــش کف همکف سنگ، پوشش 
بدنه و سقف طبقه فوقانى گچ و کف سرامیک 30 × 30 مى باشــد. واحد تجارى دارى انشعاب برق تک 
فاز، ویترین و یک عدد اسپیلیت مى باشد. محل موصوف به صورت وقف بوده و طى قرارداد اجاره رسمى
 در ید خواهان سعید سلیمى قرار گرفته اســت. با توجه به مشــخصات فوق الذکر، مساحت، موقعیت و 
مشخصات ذکر شــده و همچنین با در نظر گرفتن جمیع عوامل دخیل در موضوع کارشناسى، باالخص 
اوقافى بودن محل، میزان ســرقفلى این واحد (با در نظر گرفتن کلیه حقوق مکتســبه و تجارى) به مبلغ 
7/800/000/000 ریال معادل هفتصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. – ضمنا مطابق 
نامه اداره اوقاف سرقفلى مذکور منوط به پرداخت اجراى موقعه و جارى رقبه و همچنین ده درصد تفاوت 
ســرقفلى بابت انتقال به نفع موقوفه خواهد بود. م الف: 34547 مدیر اجراى احکام مدنى دادگســترى 

اصفهان /11/425

معاون روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال تا پایان آذرماه 44 
نفر در حوادث مختلف مرتبط با کار جان خود را از دست 
داده اند، در حالى که سال گذشته در همین مدت 71 نفر 

فوت کرده بودند.
ســیف ا...علیخانى با اشــاره به بازرســى هاى انجام 
شــده از واحدهاى صنعتى، اظهارداشــت: با مشارکت 
62 نفر بازرس فعــال از ابتــداى فروردین تــا پایان 
آذر، بازرســى ها 22 هــزار و 983 مــورد بــوده کــه 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 5 درصد افزایش

 داشته است.
وى مدت زمان رســیدگى به هر پرونــده را به صورت 
میانگین 32 روز اعــالم کرد و افزود: تعداد شــکایات 
بیــن کارگر و کارفرما کــه در 9 ماهه ســال 1396 به 
اداره کار ارســال شــده، 25 هزار و 317 دادخواســت 

بوده است.
معاون روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان تعداد آراء صادره در 9 ماهه اخیر هیئت 
تشــخیص را 23 هزار و 536 رأى اعالم کرد و افزود: 
همچنین پنج هزار و 335 رأى سازشى نیز از سوى هیئت 

تشخیص صادر شده است.
وى در رابطه با حوادث کار در اصفهان ابراز کرد: تعداد 
حوادث اتفاق افتاده در 9 ماهه سال گذشته هزار و 178 
مورد بود که این آمار با کاهش قابل توجه به 804 مورد 

در سال 96 رسیده است.

به رغم کاهش تعداد و تلفات حوادث کار در اصفهان؛

ماهانه 5کارگرجان خود را از دست مى دهند

مدیر اداره پیش  بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: به دلیل استقرار جو پایدار، شرایط 
براى غبار محلى و افزایش آالینده هاى صنعتى 
در کالنشهر اصفهان و مناطق صنعتى این استان 

تا سه روز آینده مهیاست.
حســن خدابخش افــزود: تحلیل نقشــه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى به نسبت پایدار تا 

فردا بر روى استان اصفهان است.
وى افزود: آسمان نیز در بیشــتر نقاط استان به 
صورت صاف تا قســمتى ابرى، گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود. 
مدیــر اداره پیش  بینــى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفــت: دماى هوا در بیشــتر 
مناطق این اســتان یک تا 3 درجه ســانتیگراد

 افزایش مى یابد.

افزایش غلظت آالینده ها 
در هواى اصفهان



استاناستان 11113153 سال چهاردهمیک شنبه  15 بهمن  ماه   1396

جاده هرند-کوهپایه 
در دهه فجر افتتاح مى شود

شهردار هرند گفت: با اتمام آســفالت این مسیر در 
چند روز آینده، رســما جاده هرند_کوهپایه در دهه 
فجر با حضور مسئوالن افتتاح و زیر بار ترافیک قرار 

مى گیرد.
حمید شهبازى اظهارداشت: بهبود وضعیت جاده هرند 
کوهپایه یکى از خواسته هاى دیرین شهروندان است 
که شهردارى هرند در حوزه مدیریت شهرى به جد 

پیگیر بوده است.
وى با اشــاره به شــمار زیاد تردد در محــور هرند-
کوهپایه، افزود: این جاده، محــور عبورى نایین به 
سمت شیراز و شــهرضا و یکى از مسیرهاى پر تردد 
در شرق اصفهان به شمار  مى  آید که متاسفانه تاکنون 
بیش از 52 نفــر را به کام مرگ کشــانده و وضعیت 
کنونى مسیر ایمن را براى اســتفاده فراهم نیاورده 

است.
شهردار هرند تصریح کرد: از ســال 1392 دو بانده 
کردن جاده هرند_کوهپایه آغاز شد که پنج کیلومتر 
از آن به اتمام رســید و هم اکنون زیــر بار ترافیک

 است.
وى در ادامه گفــت: زمان براى اجــرا و احداث 10 
کیلومتر باقى مانده از این جاده به دلیل نبود منابع مالى 
کافى طوالنى شــد و  پیمانکار نسبت به زیرسازى و 

ساخت پل ها اقدام کرد.
شهبازى بیان داشت: حدود دو ماه قبل زیرسازى این 
مسیر به اتمام رسید و با اجراى هشت دهنه پل براى 
مسیر آب جاده براى آســفالت آماده اما به دلیل عدم 

منابع کافى با وقفه روبه رو شد.

خبر

همزمان با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال و آغاز 
سال 97، برنامه ریزى  براى برگزارى دهمین نمایشگاه 
صنعت گردشــگرى و هتلدارى اصفهان نیز آغاز شده 

است.
یکى از اصلى ترین ویژگى هاى این نمایشگاه، برگزارى 
در دو بخش همزمان اســت؛ در یکــى از بخش هاى 
نمایشگاه صنعت گردشگرى و هتلدارى اصفهان، آخرین 
دستاوردهاى حوزه گردشگرى از سراسر کشور به نمایش 
در مى آید و در بخشى دیگر، دومین نمایشگاه تجهیزات 
هتل، رستوران، فست فود و کافى شاپ برگزار مى شود و 

به ارائه جدیدترین محصوالت این عرصه مى پردازد.

این در شرایطى اســت که اســتان اصفهان به عنوان 
استان مادر در بخش آشــپزخانه هاى صنعتى به شمار 
مى رود و حضور تولیدکنندگان این تجهیزات از استان 
اصفهان و دیگر استان هاى کشــور در این نمایشگاه، 
پل ارتباطى ویژه اى را میان فعــاالن این عرصه ایجاد

 خواهد کرد.
نمایشگاه صنعت گردشــگرى و هتلدارى اصفهان از 
اهمیت ویژه اى در سطح کشور برخوردار است و با توجه 
به جایگاه محورى این اســتان در بخش گردشگرى، 
پیش بینى مى شــود بخش قابل توجهى از فعاالن این 

عرصه، در نمایشگاه حضور داشته باشند.

مدیر ترافیک شهرى شــهردارى اصفهان گفت: علت 
اصلى ترافیــک اصفهان به خصوص در مرکز شــهر، 
پارك هاى دوبل خودروها ناشــى از جانمایى نامناسب 

کاربرى هاى تجارى و خدماتى است.
مسعود بنده خدا اظهارداشــت: با وجود پارکینگ هاى 
متعدد در مرکز شهر، شهروندان تمایل زیادى به استفاده 
از پارکینگ ها ندارند و بیشتر ترجیح مى دهند خودروى 
خود را در حاشــیه خیابان  پارك کنند و همین موضوع 
باعث پارك هاى دوبــل و راهبندان هاى طوالنى مدت 

مى شود.
مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 

فرهنگ اســتفاده از پارکینگ باید در بین مردم نهادینه 
شــود، گفت: با توجه به ظرفیت خالــى پارکینگ هاى 
شهر و اشــباع ظرفیت پارك هاى حاشیه اى، آموزش و 
فرهنگسازى براى افزایش تمایل شهروندان به استفاده 

از پارکینگ ها امرى مهم و ضرورى است.
وى با اشاره به اینکه در سال هاى اخیر طرح هاى زیادى 
براى ســاماندهى پارك هاى حاشــیه اى از جمله طرح 
پارکومتر، پارکبان، موبایل پارك در کالنشــهرها اجرا 
شده اســت، افزود: قرار اســت در اصفهان با همکارى 
پلیس راهور، 14 خیابان شهر به سیستم پارکومترهاى 

هوشمند مجهز شود.

تجهیز14 خیابان شهر به 
پارکومترهاى هوشمند 

برنامه ریزى براى برگزارى 
نمایشگاه گردشگرى 

حصروراثت 
على حسین خودسیانى داراى شناسنامه شماره 19 به شــرح دادخواست به کالسه 1240/96 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان 
محمدخودسیانى چقیورتى بشناســنامه 419 در تاریخ 86/02/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1.مرتضى خودسیانى چقیورتى ش 
ش 10، 2.على حسین خودسیانى ش ش 19، 3.فاطمه خودسیانى ش ش 12، 4.حاجیه بى بى 
خودسیانى ش ش 18، (فرزندان متوفى)، به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 7720/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/440
ابالغ 

کالسه پرونده:818/96 شماره دادنامه966-96/09/18 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 8 شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: محمدفرقانى به نشــانى نجف آباد خ شــریعتى خ بهمن ك رز 
پ85 خوانده: هادى علیپور به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى فک پالك. گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى محمدفرقانى بطرفیت هادى علیپور بخواسته تقاضا فک پالك 
اتومبیل شورلت مدل 1365 بشــماره 43-259 م 97 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
وارده باتوجه به محتویات پرونده و نیز جوابیه اســتعالم پیوســتى از اداره راهور نجف آباد که 
مالکیت خودروى فوق را بنام خواهان اعالم نموده و نیز باتوجه به مبایعه نامه فى مابین خواهان 
و خوانده که با امضاى طرفین رسیده، لذا مستنداً به مواد 10 و 219 آیین دادرسى مدنى راى به 
محکومیت خوانده هادى علیپور به 1.فک پالك اتومبیل شورلت مدل 1365 بشماره 259-43 
م 97 مى نماید. 2.پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 3. 
پرداخت هزینه هاى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 96/07/29 لغایت اجرا مى نماید.
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى نجف آباد مى باشــد. 7721/م الف- قاضى شــوراى حل 

اختالف 8 حوزه قضائى نجف آباد/11/441
 حصروراثت 

مهدى سپهرى با وکالت حسن منتظرى داراى شناسنامه شــماره 373 به شرح دادخواست به 
کالسه 1276/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس ســپهرى بشناســنامه 164 در تاریخ 96/06/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1.صدیقه صفرى ملک آبادى ش 
ش 35، (همسر متوفى) 2.مهدى سپهرى ش ش 373، 3.فاطمه سپهرى ش ش 898، 4.زهرا 
سپهرى ش ش 790، 5.بتول ســپهرى ش ش 547، 6.مجید سپهرى ش ش 224، (فرزندان 
متوفى)، متوفــى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 7707/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/442
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالســه پرونده:186/96 شــماره دادنامه 586-
96/04/10 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى 
ســفرى وکیل خواهان مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه 
ارشاد مجتمع ارشاد خوانده على زینلى به نشــانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى ســفرى باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت على زینلى به 
خواسته مطالبه وجه چک بشماره 528108 -92/03/25 و 528109-92/04/25 و 122680-
92/07/26 و 122681-92/08/26 بانضمام هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیرتادیه از 
تاریخ صدور چکها. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه 
بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و صد و هشتاد و 
هشت هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخهاى فوق الذکر و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانــون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 7709/م الف-قاضى 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/443
 اخطار اجرایى

شماره 182/96 به موجب راى شماره 182/96 تاریخ 96/04/12 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.محمدمهرابى 2.رسول 
مهرابى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ شش میلیون تومان 
بابت اصل خواســته و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و نشرآگهى و 
خسارت تاخیردرتادیه از سررســید هاى مورخ 92/03/01 و 92/05/01 لغایت اجراى حکم و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ سیصدهزارتومان بابت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به 
نشانى: صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پ2. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند
 و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7710/م الف-شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف 

نجف آباد/11/444
 اخطار اجرایى

شماره 183/96 به موجب راى شــماره 183/96 تاریخ ... حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه خداداد احمدى به نشانى ایالم-

فرودگاه قدیم خیابان مصباح 6931189841 محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان 
بابت اصل خواســته و مبلغ صدهزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
مورخ 92/07/15 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال در حق محکوم 
له اجرایى و پرداخت مبلغ چهارصدهزارتومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم 
له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید 
سلیمان عباسى پ2. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7711/م الف-شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/445
 ابالغ

شــوراى حــل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده:158/96 شــماره 
دادنامه534-96/03/30 مرجع رســیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجتبى ســفرى وکیل خواهــان مجتبى حقیقى به نشــانى نجف آبــاد خ امام کوى 
ارشاد مقابل حســینیه ارشاد مجتمع ارشــاد خوانده على اکبر مقیمى به نشانى مجهول المکان 
بخواســته: مطالبه وجه چک(سه فقره) گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى مجتبى 
سفرى باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت على اکبر مقیمى به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون 
تومان وجه سه فقره چک بشماره هاى 812580/57 -93/02/30 و 93/03/30-812581/43 
و 812582/29-93/04/30 بانضمــام هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و خســارت 
تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته 
و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون تومان بابت وجه ســه فقره چک و یکصد و 
پنجاه هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشــرآگهى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخهاى 
93/02/30 و 93/03/30 و 93/04/30 لغایت پرداخت و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون 
وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشــد. 7712/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/446
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قرض الحسنه ولى عصر دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
مجتبى صالحى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 591/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/19 ساعت 3/45 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7596/ م الف شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/447
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قرض الحسنه ولى عصر دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
مجتبى صالحى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 592/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/19 ساعت 3/45 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7595/ م الف شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/448
 ابالغ وقت دادرسى

شماره: 710/96- 96/11/4 ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به 1- سمیرا صباحى 2- مهدى 
کبیرى خواهان کیانوش جهانگیرى دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند خودرو 
زانتیا در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 710/96 ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 96/12/19 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر 
گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف: 2624 شعبه ششم شوراى حل اختالف ش هر گز /11/449

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103759209834 شــماره پرونده: 9609983759200788 شماره 
بایگانى شــعبه: 960813 تاریخ تنظیم: 1396/11/04 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت 
و ضمائم به علیرضــا آذرکیا فرزند ســعید- خواهان پیــام گودرزى دادخواســتى به طرفیت 
خوانده علیرضا آذرکیا فرزند ســعید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983759200788 شــعبه 2 دادگاه عمومى حققوى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/02/22 ســاعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضو ع ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حســین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2636 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه /11/450
ابالغ قرار تأمین

شــماره دادنامــه: 9609973759201326 تاریخ تنظیــم: 1396/10/21 شــماره پرونده: 
9609983759200788 شماره بایگانى شــعبه: 960813 خواهان: آقاى پیام گودرزى فرزند 
مسعود با وکالت آقاى میثم محمدى جزى فرزند محمدرضا به نشانى اصفهان- شاهین شهر- 
شاهین شهر خ عطار بین فرعى 3 و 4 غربى ساختمان ترنج ط دوم خوانده: آقاى علیرضا آذرکیا 
فرزند سعید به نشانى: مجهول المکان خواسته: تأمین خواسته قرار تأمین خواسته: درخصوص 
تقاضاى آقاى پیام گــودرزى به طرفیت آقاى علیرضا آذرکیا فرزنــد مبنى بر صدور قرار تأمین 
خواسته معادل 300/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره سریال 195/24127908 
مورخ 96/9/1 با بررسى اجمالى و مستندات دادخواست مستنداً به شق () ماده 108 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار تأمین خواســته به معادل 300/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده 
صادر و اعالم مى گردد قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظــرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در این دادگاه مى باشد. م الف: 2637 حبیب اسالمیان- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر  /11/452
ابالغ

شــماره دادنامــه: 9609973759302069 تاریخ تنظیــم: 1396/09/11 شــماره پرونده: 
9509983759301292 شماره بایگانى شعبه: 951326 خواهان: خانم آرزو محققیان گورتانى 
فرزند قاسمعلى به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ سعدى جنوبى 
2 شرقى پ 58 واحد 1 خوانده: آقاى سید قاسم بهشتى فرزند سید مقصود به نشانى اصفهان- 
برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ سعدى جنوبى 2 غربى پ 2 جنوبى خواسته: طالق به 
درخواست زوجه رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم آرزو محققیان فرزند فرزند قاسمعلى 
به طرفیت آقاى سید قاسم بهشتى فرزند مقصود به خواسته تقاضاى صدور حکم طالق (گواهى 
عدم امکان سازش) با عنایت به مالحظه روگرفت ســند نکاحیه پیوست پرونده که حکایت از 
رابطه زوجیت طرفین داشته و اینکه زوجه دلیل تقاضاى خود را اعتیاد زوج به مواد مخدر و ترك 
زندگى مشترك و سوء معاشرت با زوجه اعالم نموده اســت، با مالحظه جوابیه استعالم واصله 
از تشــخیص هویت و زندان مرکزى که مراجع مذکور سوابق متعددى از زوج درخصوص مواد 
مخدر اعالم نموده اند، جوابیه تحقیقات کالنترى صورت گرفته در مورخ 95/12/21 که ضمن 
تائید مراتب اعتیاد به مواد مخدر زوج، حکایت از عدم مراجعت زوج به منزل مشــترك و تلویحا 
ترك زندگى مشترك توسط وى مى نماید، با عنایت به جمیع موارد فوق و مالحظه نظریه واصله 
از سوى داوران تعیینى حسب صورتجلسه داورى مورخ 96/8/23 واصله از شوراى حل اختالف 
که نظر داوران تعیینى نیز عدم امکان ادامه زندگى مشــترك میان زوجین بوده و از سویى بذل 
مهریه توسط زوجه حسب اظهارات وى در صورتجلسه مورخ 95/11/13 حکایت از عسر و جرح 
ایشان در ادامه زندگى مشــترك مى نماید و با توجه به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران 
موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدائى دارد لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور 
خانواده ضمن احراز تحقق شــرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به 
اســتناد مواد 1119 قانون مدنى، 26، 27، 28  و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن 
صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق 
صادر و اعالم مى نماید خواهان مى تواند با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شــرط ضمن 
عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و خود را به طالق باین خلق نوبت اول مطلقه نماید 
و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و به وکالت از شوهرش 
امضا نماید و با توجه به بذل مهریه توسط زوجه، طالق از نوع خلق مى باشد و درخصوص سایر 
حقوق مالى زوجه با توجه به اظهارات وى در صورتجلســه 95/11/13 که در این پرونده فقط 
درخواســت صدور حکم طالق را دارد نامبرده متعاقبا مى تواند به نحو جداگانه مطالبه نماید و 
حضانت فرزند مشترك با توجه به اظهارات زوجه بر عهده زوج بوده و نفقه وى نیز بر عهده زوج 
و حق مالقات زوجه درخصوص فرزند مشــترك محفوظ است لذا دادگاه درخصوص این موارد 
مواجه با تکلیف نیست. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهى در این شعبه 
و پس از پایان مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار گواهى صادره از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 2630 

شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /11/456
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610423759300238 شــماره پرونده: 9609983759300508 شماره 
بایگانى شــعبه: 960668 تاریخ تنظیم: 96/11/8 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
شــماره دادنامه مربوطه 9609973759301960 محکوم علیه اکبر احمدى فرزند على شیر به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه فرزند مشترك از تاریخ تقدیم دادخواست 
(1396/4/7) لغایــت (1396/8/30) به روزانه 120/000 ریــال و ماهیانه 3/600/000 ریال 
جمعا 520/000 /17 ریال و پس از آن روزانه 120/000 ریال صادر و اعالم مى نماید همچنین 
محکوم به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 52/800 ریال و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت 

هزینه کارشناسى به ماخذ محکوم به مى باشد ضمنا هزینه اجرا به مبلغ 105600 تومان به عهده 
محکوم علیه مى باشد. مشخصات محکوم له: مریم وصفى فرزند عبداالمیر به نشانى اصهفان 
برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر، گلدیس، میدان جماران، نیم فرعى یک غربى ساختمان 
ایران زمین واحد 2. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 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 ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل 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 فهرســت 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 بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

2640 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /11/458
اخطار اجرایى

شماره: 831/95ش8ح- 96/10/30 به موجب راى شماره 238 تاریخ 96/5/17 حوزه 8 شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مهران صحرائى فرزند 
محمد به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 18/000/000 ریال بابت 
اصل  خواسته و مبلغ 1/120/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک 
95/2/28 تا زمان وصول در حق محکوم له جمیل نورى فرزند غفار به نشــانى فردوسى، نبش 
2 و 3 غربى آجیل نورى، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 2622 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/459
ابالغ

شــماره پرونده: 133/96 شــماره دادنامه: 203/96 تاریخ دادنامه: 96/9/26 خواهان: آقاى 
على حسینى با وکالت رســول حق شناس ساکن: شاهین شــهر خ دکتر حسابى نبش فرعى 2 
مجتمع الماس ط 5 واحد 23 خوانده: آقاى امین قائد امینى به نشــانى مجهول المکان شوراى 
حل اختالف شهر گرگاب- شعبه هفتم حقوقى شاهین شهر به تاریخ 96/9/26 پس از بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى على حسینى با وکالت رســول حق شناس به طرفیت 
آقاى امین قائد امینى به خواســته مطالبه مبلغ چهل میلیون و سیصد و ده هزار و دویست ریال 
وجه یک فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات دادرسى، شــورا با توجه به مالحظه مستندات 
ابرازى خواهان و شهادت شهود و احراز اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان، دعو ى خواهان 
را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 515 و 522- 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد و ده هزار و دویست ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ پانصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست (96/7/26) 
تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
قابل واخواهى در این شورا مى باشد و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه عمومى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2645 شکوهى قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

هفتم شاهین شهر /11/463
ابالغ

شماره پرونده: 130/96 شماره دادنامه: 205/96 تاریخ دادنامه: 96/9/26 خواهان: على حسینى 
با وکالت رسول حق شناس ساکن: شاهین شهر خ دکتر حســابى نبش فرعى 2 مجتمع الماس 
ط 5 واحد 23 خوانده: محمدرضا پورى عطار ساکن: مجهول المکان شوراى حل اختالف شهر 
گرگاب- شــعبه هفتم حقوقى شاهین شــهر بتاریخ 96/9/26 پس از بررسى محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص 
دعوى خواهان آقاى على حسینى با وکالت رسول حق شناس بطرفیت آقاى محمدرضا پورى 
عطار فرزند اکبر به انضمام مطلق خسارات دادرسى، شورا با توجه به مالحظه مستندات ابرازى 
خواهان و شهادت شهود و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان، دعوى خواهان را محمول 
بر صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 515 و 522- 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست (96/7/26) 
تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
قابل واخواهى در این شــورا میباشد و پس از آن ظرف بیس ــت روز قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه عمومى شاهین شهر میباشد. م الف: 2644 غالمرضا شکوهى- قاضى شعبه هفتم شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/465

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان از 
افتتاح و اجراى 71 طرح و برنامه فرهنگى و هنرى در حوزه هاى میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در پهنه استان اصفهان همزمان با 

دهه فجر  خبر داد.
فریــدون الهیارى گفت: بــا توجه به نیاز اســتان اصفهان به توســعه 
زیرساخت هاى گردشــگرى، تالش کرده ایم تا با هدف گذارى مناسب 
در این زمینه، در بخش هاى مختلف از جمله ایجاد واحدهاى اقامتى گام 
برداریم و در همین راســتا در ایام دهه فجر با تالش فعاالن گردشگرى 
استان و حمایت هاى بخش دولتى دو هتل سه ستاره در شهرستان هاى 

اصفهان و نطنز به بهره بردارى مى رسد.
وى تاکید کرد: با افتتاح این دو هتــل، 149 اتاق و 350 تخت به ظرفیت 
اقامت استان افزوده شــده و از این طریق، 75 فرصت شغلى جدید براى 
دانش آموختگان گردشگرى استان ایجاد مى شود. وى ادامه داد: همچنین 
با حمایت بخش دولتى، 350 میلیارد ریال در این دو طرح توسط بخش 

خصوصى سرمایه گذارى شده است.

بهره بردارى از 14 اقامتگاه بومگردى در استان
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان با اشاره به ســایر طرح هاى این اداره 
کل که در ایام دهه فجر افتتاح مى شود، گفت: هم اکنون 230 اقامتگاه 
بومگردى در استان اصفهان فعال اســت و این استان در این زمینه رتبه 
نخست کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین در راستاى اجراى 
سیاست گسترش گردشــگرى در پهنه استان و توســعه فعالیت هاى 
فرهنگى و اقتصادى در روستاها و شهرهاى کوچک استان، 14 اقامتگاه 
بومگردى، شــامل پنج اقامتگاه بومگردى در محور شــرق شهرستان 
اصفهان براى حمایت از مردم این محور که به دلیل بروز خشکســالى 
ممتد در تنگناى اقتصادى به سر مى برند، دو اقامتگاه بومگردى در شهر 
اصفهان، دو اقامتگاه بومگردى در شهرستان فریدون شهر در غرب استان 
اصفهان، صدور مجوز تاسیس یک اقامتگاه بومگردى در شهر ابوزیدآباد 

از توابع شهرستان آران و بیدگل، ســه اقامتگاه بومگردى در شهرستان 
کویرى نائین و یک اقامتگاه بومگردى در شهرستان شاهین شهر و میمه 

همزمان با دهه مبارك فجر به بهره بردارى مى رسد.
وى در خصوص اشتغال زایى و افزایش ظرفیت اقامت در این واحدها اظهار 
داشت: با بهره بردارى از این اقامتگاه هاى بومگردى، در حالى که 364 نفر 
به ظرفیت اقامت گردشگران در روستاها و شهرهاى کوچک استان اضافه 

مى شود، براى 70 نفر نیز ظرفیت اشتغال در روستاها ایجاد مى شود.

افتتاح 7 خانه تاریخى در اصفهان و کاشان
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با اشــاره به توســعه مرمت 
خانه هاى تاریخى و تبدیل آنها به اقامتگاه ســنتى و مراکز پذیرایى در 
سطح اســتان گفت: در همین زمینه و با تشــویق بخش خصوصى، سه 
اقامتگاه ســنتى در شــهر اصفهان و چهار اقامتگاه سنتى در شهرستان 
کاشان با تشــویق فعاالن گردشگرى و دوســتدار میراث فرهنگى و با 
نجات خانه هــاى تاریخى در معرض تخریب، پــس از مرمت به مراکز 

خدمات رسان گردشگرى تبدیل شده اند که در این راستا بخش خصوصى 
با ســرمایه اى معادل 100 میلیارد ریال براى 40 نفر از دانش آموختگان 

گردشگرى تولید اشتغال خواهد کرد.

افتتاح مرکز فرهنگى و تفریحى در شهر اصفهان
وى از افتتاح یک مرکز فرهنگى و تفریحى در شهر اصفهان همزمان با 
دهه فجر خبر داد و گفت: این مجتمع تفریحى، ورزشى و اقامتى با تشویق 
فعاالن گردشگرى جهت ســرمایه گذارى در طرح هاى نوین خدمات 
رسانى گردشگرى، با ظرفیت اقامت 38 نفر، همراه با یک مجموعه بزرگ 
تفریحى و با ســرمایه گذارى بخش خصوصى بالغ بر340 میلیارد ریال 

افتتاح خواهد شد.
الهیارى همچنین افزود: افتتاح موزه گالرى نقره در گالرى ســردر بناى 
تاریخى بازار قیصریه اصفهان، افتتاح نمایشــگاه تصاویر اجراى ورزش 
ملى چوگان و تالش دوستداران میراث فرهنگى در راستاى ثبت جهانى 
این ورزش ملى به روایت تصویر در بناى تاریخى مسجد شیخ لطف ا... و 
افتتاح یک پایگاه حفاظتى جدید میراث فرهنگى در محور شرق شهرستان 
اصفهان در راســتاى بهبود کیفیت حفاظت از آثار تاریخى این منطقه از 

جمله برنامه هاى فرهنگى این اداره کل در دهه فجر است.

افتتاح خانه هاى ترویج صنایع دستى در 11 شهرستان
وى در خصوص اقدامــات ایــن اداره کل در حوزه صنایع دســتى نیز 
اظهارداشت: همزمان با دهه فجر، حوزه معاونت صنایع دستى و هنرهاى 
ســنتى این اداره کل 31 برنامــه فرهنگى و هنرى را اعــم از برگزارى 
نشست هاى تخصصى، افتتاح خانه هاى ترویج صنایع دستى، رونمایى 
از محصوالت صنایع دســتى خاص و نمایشــگاه هاى صنایع دســتى 
در شهرســتان هاى اصفهان، کاشــان، نائین، فریدن، خور و بیابانک، 
فریدونشهر، گلپایگان، برخوار، نجف آباد، شاهین شهر و سمیرم در دستور 

کار خود دارد.

اجراى 71 طرح میراث فرهنگى در استان همزمان با دهه فجر
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به تکمیل امکانات زیر ســاختى شهرك هاى 
صنعتى این شهرســتان اظهار داشــت: با تکمیل کل 
پروژه هاى مصوب سال 96، ظرفیت بسیار مناسبى براى 
سرمایه گذارى در شهرســتان خمینى شهر ایجاد شده 
است و بستر الزم براى جذب ســرمایه گذاران داخلى و 

خارجى فراهم شده است.
محمد جواد بگى تصریح کرد: پروژه هاى گازرســانى، 
مخابرات و فیبر نورى و تأمیــن آب مورد نیاز واحدهاى 
صنعتى از اقدامات مهم این شرکت براى تکمیل امکانات 
زیر ساختى الزم براى توسعه سرمایه گذارى و تولید در 

شهرك ها و نواحى صنعتى این شهرستان بوده است. 
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان با اشــاره به اقدامات انجام شــده براى تأمین 
زیر ســاخت هاى الزم براى نواحى صنعتى تخصصى 
حوله بافى و صنایع غذایى در این شهرستان تصریح کرد: 
این نواحى با هدف ساماندهى واحدهاى صنفى مزاحم 
شهرى فعال در زمینه هاى حوله بافى و صنایع غذایى در 

شهرك ها ایجاد شده است.
وى در ادامه از آمادگى این شــرکت بــه منظور تحویل 
رایگان زمین براى واحدهاى عام المنفعه مانند درمانگاه، 

واحدهاى آموزشى و ... خبر داد.

دبیر اجرایى هشتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: 
بلیت هاى هشــتمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان 80 
درصد به صورت اینترنتى و 20 درصد به صورت حضورى 
فروخته مى شــود و تمام تالش ما بر این است که بتوانیم 
حضور مردم را با کمترین زحمت بر روى صندلى ســینما 

داشته باشیم.
رضا دهقانى اظهارکرد: آنچه برآوردها از فروش بلیت هاى 
اینترنتى نشان مى دهد، استقبال از روز اول جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان مناسب بوده است. وى افزود: بلیت هاى 
هشتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 80 درصد به صورت 
اینترنتى و 20 درصد به صورت حضورى فروخته مى شود 

و تمام تالش ما بر این اســت که بتوانیم حضور مردم را با 
کمترین زحمت بر روى صندلى سینما داشته باشیم.

دبیر اجرایى هشتمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر براى افزودن فیلم هاى بیشتر به نتیجه 
نرسیده ایم و همچنان رایزنى ها براى پر شدن سانس هاى 

خالى در حال انجام است.
دهقانى تصریح کرد: در حال حاضر 13 فیلم سوداى سیمرغ 
و پنج فیلم ژانر کودك در مجموع 18 فیلم براى اکران در 
اصفهان در نظر گرفته شده است و اگر مى خواهیم تعداد 
فیلم ها از این میزان بیشتر باشــد، باید برخى ارگان ها به 

میدان بیایند.

تحویل رایگان زمین
 براى ساخت درمانگاه

80درصد بلیت فیلم فجر 
اینترنتى به فروش مى رسد

بهره بردارى از
28 پروژه عمرانى در نطنز 

فرماندار نطنز گفت: دردهه مبارك فجر، 28 پروژه 
عمرانى با اعتبارى بالغ بر 720 میلیارد ریال در نطنز 

به بهره بردارى مى رسد.
یوسف حســنى اظهار داشــت: عالوه بر 28 پروژه 
عمرانى که با حضور یکى از مقامات ارشد استانى در 
دهه فجر افتتاح مى شود، هشت طرح مخابراتى نیز به 

بهره بردارى مى رسد.

صداى زنگ انقالب
 در مدارس استان

زنگ انقالب همزمان با سراســر کشور در مدارس 
استان اصفهان طنین انداز شد.

اســتاندار در این آیین کــه به صــورت نمادین در 
هنرستان ابوذر اصفهان برگزار شد، با تأکید بر تقویت 
روحیه انقالبى بودن و استکبارستیزى در بین نسل 
جوان گفت: انقالب سراســر حماســه و پر افتخار 
کشورمان، دستاوردهاى بسیارى داشت که باید آن 

را حفظ کرد. 
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه بیش از 800 هزار 
دانش آموز در مدارس اســتان مشغول به تحصیل 
هســتند، افزود: این قشــر باید ضمن قدر دانستن 
شــعور و فکر و عقیده ســالم خود، عملکرد مدیران 
و مسائل سیاســى درون و خارج کشــور را تحلیل

 کنند. 
در پایان مراسم کیک تولد 39 سالگى انقالب برش 

داده شد.

بهره بردارى
 از1000 مسکن مهر 

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان از بهره 
بردارى از هزار و 277 واحد مسکن مهر، 94 کیلومتر 
پروژه راهسازى و اجراى ده طرح عمران و بهسازى 
شهرى همزمان با دهه فجر امســال در این استان 

خبر داد.
حجت ا... غالمى میزان اعتبار این طرح ها را افزون 
بر 150 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: از واحدهاى 
مســکونى مهر که در ایــن ایام به بهــره بردارى 
مى رســد، 715 واحد مربوط به شهرهاى باالى 25 
هزار نفر، 78 واحد مربوط به شهرهاى زیر 25 هزار 

نفر و 484 واحد مربوط به فوالد شهر است. 
وى ادامــه داد: از 150 هزار و 352 واحد مســکن 
مهر داراى متقاضى در اســتان اصفهــان تاکنون 
146 هــزار و 106 واحــد افتتاح شــده اســت و با

 برنامه ریزى انجام شــده واحدهاى مســکن مهر 
باقیمانده در این اســتان به تعداد چهار هزار و 250 
واحد، از دهه فجر تا پایان سال جارى به بهره بردارى 

خواهد رسید. 

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113640201636 شماره پرونده: 9609983640200929 شماره بایگانى 
شعبه: 960950 جناب آقاى ابراهیم جعفرى نســب فرزند محمد بدینوسیله نظر به مجهول 
المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى 
بندر خاکى بختیاروند فرزند داودعلى به طرفیت شما مبنى بر اعتراض ثالث اجرایى به کالسه 
بایگانى 960950ح2 در این دادگاه ثبت و مورخ 1396/12/21 ساعت 11/30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر 
و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رســیدگى حاضر شوید. م الف: 1526 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/11/466
اخطاریه

شــماره پرونده: 139604002129000075/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600094 شماره 
ابالغیه: 139605102129001236 ابــالغ اخطاریه ممنوعیت خروج از کشــور به مجید 
نعمتــى چرمهینى احد مدیونیــن پرونده اجرایى کالســه 9600094 بدینوســیله به مجید 
نعمتى چرمهینى، نام پدر: نعمت اله شــماره شناسنامه 121 شناســه ملى: 6209801447 
متولد 1356/10/05 به نشانى: چرمهین بلوار آبشــار خیابان سعدى اخطار مى شود که بنابر 
تقاضاى متعهد له پرونده (بانک کشــاورزى چرمهین) در مورخه 1396/07/01 بابت بدهى 
تان به بســتانکار ممنوع الخروج از کشــور گردیده اید و طبق گزارش مورخ 1396/07/10 
مامور، ابالغ واقعى به شــما در آدرس فوق (اعالمى متعهدله) میسر نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار و مســتفاد از ماده 18  آیین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا، مفاد این 
اخطاریه فقط یــک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى جهت اطالع شــما 
آگهى مى شــود. م الف: 1524 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى اســناد رسمى 

لنجان /11/467
اخطاریه

شــماره پرونده: 139604002129000073/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600092 شماره 
ابالغیه: 139605102129001184 ابالغ ممنوعیت خروج از کشور آقاى حسنعلى جوزى 
نجف آبادى فرزند محمد به شــماره ملى 1090818671 و شماره شناسنامه 626 در اجراى 
عملیات اجرایى پرونده 9600092 به موجب این اخطاریه به شــما اخطار مى گردد که مورخ 
1396/07/01 بابت بدهى به بانک کشاورزى چرمهین ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. 

م الف: 1523 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/468
اخطاریه

شــماره پرونده: 139604002129000073/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600092 شماره 
ابالغیه: 139605102129001185 ابالغ ممنوعیت خروج از کشــور آقاى اکبر خدابخشى 

چرمهینى فرزند اله یار به شــماره ملى 6209756417 و شــماره شناســنامه 27 در اجراى 
عملیات اجرایى پرونده 9600092 به موجب این اخطاریه به شــما اخطار مى گردد که مورخ 
1396/07/01 بابت بدهى به بانک کشاورزى چرمهین ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. 

م الف: 1522 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/469
مزایده

مزایده نوبت اول واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظــر دارد پرونده اجراى 
کالسه 961053 جلســه مزایده اى در روز سه شــنبه مورخ 96/12/08 از ساعت 9 لغایت 
10/30 صبح و به منظور وصول محکوم به به میــزان 201/458/204 در حق محکوم له و 
مبلغ 10/072/910 ریال به عنوان هزینــه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت و به جهت 
فروش یک باب گاودارى واقع در زرین شــهر، اله آباد، گاودارى جواد خاشــعى به مساحت 
700 مترمربع عرصه و 80 مترمربع اعیانى و محوطه نگهدارى دام و علوفه با سقف شیروانى 
و داراى چاه آب و برق فاقد ســابقه ثبتى که توســط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 
550/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
برگزار نماید. طالبین خریدار مى تواننــد به مدت 5 روز قبل از موعــد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقدا پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

1515 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/470
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000301/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600364 شماره 
ابالغیه: 139605102129001202 «ابالغ اجراییه کالسه 9600364 به آقاى محمدرضا 
ابراهیمى»بدین وسیله به آقاى محمدرضا ابراهیمى، نام پدر اســماعیل، شماره شناسنامه: 
306، شماره/ شناسه ملى: 1171080360، متولد: 1356/03/01، به نشانى: باغشاد، محله 
مدیسه، کوچه شهید محمدرضا عابدى ابالغ مى شود که خانم راضیه ابراهیمى جهت وصول 
تعداد سیصد عدد سکه تمام بهار آزادى و بیست و پنج مثقال طالى ساخته شده هجده عیار 
به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 5495 دفتر ازدواج 161 شهر لنجان اصفهان، 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9600364 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1396/10/16 مامور، ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق به شرح 
اعالمى متعهد له میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقــدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهــد یافت. م الف: 1514 

محمدرضا ابراهیمى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/471
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000283/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600341 شماره 
ابالغیه: 139605102129001242 ابالغ اجرائیه 9600341 بدین وسیله به آقاى کیامرث 
طهماسبى آب خره فرزند بختیار به شناســنامه شماره 109 و کدملى شماره 5558652624 
صادره از شهرکرد ساکن زرین شــهر خیابان مدنى کوچه مفقود االثر عباسى ابالغ مى شود 
که على خاکى ریزى جهت وصول مبلغ 15/000/000 (پانزده میلیون) ریال به استناد چک 
شماره 9201/489964 عهده بانک قوامین علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9600341 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/10/07 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1513 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/472
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000291/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600352 شماره 
ابالغیه: 139605102129001237 «ابــالغ اجراییه کالســه 9600352 به على محمد 
موسوى، سعید موســوى، رقیه موسوى، زهره موسوى، فاطمه موســوى، سجاد موسوى» 
بدین وسیله به: 1. فاطمه موســوى ریزى نام پدر: جالل تاریخ تولد: 1330/07/14 شماره 
ملى: 1170433480 شماره شناسنامه: 160 به نشانى: زرین شهر- خیابان آیت اله کاشانى- 
کوچه مبارز- کوچه مشتاق پ 4 کدپستى 8471964335، 2. سجاد موسوى ریزى نام پدر: 
مسعود تاریخ تولد: 1366/08/18 شــماره ملى: 1171254172 شماره شناسنامه: 6934 به 
نشانى: زرین شــهر- خیابان حافظ- کوچه نایب پ 182 کدپستى 8471777695، 3. سعید 
موسوى ریزى نام پدر: جالل تاریخ تولد: 1349/12/11 شماره ملى: 1170550509 شماره 
شناسنامه: 918 به نشانى: زرین شهر- خیابان ایت اله کاشانى کوى مبارز- کوچه مشتاق پ 
4 کدپستى 8471964335، 4. رقیه موسوى ریزى نام پدر: جالل تاریخ تولد: 1357/09/20 
شماره ملى: 1170098983 شماره شناســنامه: 10035 به نشانى: زرین شهر- خیابان آیت 
اله کاشانى کوى مبارز- کوچه مشتاق پ 4 کدپستى 8471964335، 5. زهره موسوى ریزى 
نام پدر: جالل تاریخ تولد: 1341/01/17 شماره ملى: 1170487505 شماره شناسنامه: 35 
به نشانى: زرین شــهر- خیابان ایت اله کاشــانى کوچه مبارز- کوچه مشتاق پ 4 کدپستى 
8471964335، 6. على محمد موســوى ریزى نام پدر: جالل تاریــخ تولد: 1326/03/02 
شماره ملى: 1170416462 شماره شناسنامه: 137 به نشــانى: زرین شهر- خیابان ایت اله 
کاشانى کوچه مبارز- کوچه مشتاق پ 4 کدپســتى 8471964335 ابالغ مى شود که خانم 

مهناز باقرى بداغ آبادى جهت وصول مبلغ 294/129/310 (دویســت و نود و چهار میلیون 
و یکصد و بیســت و نه هزار و ســیصد و ده) ریال بانضمام مقدار بیست مثقال طالى ساخته 
شده هجده عیار به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 6428 دفترخانه ازدواج 93 
شهر زرین شهر استان اصفهان، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9600352 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/10/11 و 1396/10/12 
مامور، ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق به شرح اعالمى متعهد له میسر نگردیده است، لذا 
بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید، عملیات 
اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 1512 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /11/475
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى حسین صالحى دادخواســتى به مبلغ 6/000/000 ریال 
بطرفیت آقاى سید حسین قدیمى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
577/96 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 4/30 بعدازظهر در جلسه 
شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 1508 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /11/478
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى اســفندیار فرهمند دادخواستى به مبلغ سى و چهار میلیون 
و پانصد هزار ریال بطرفیت خانم مریم محمدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 1062/96 در شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود، در روز سه شنبه مورخ 96/12/22 ساعت 9/30 
صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1503 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/480

اعظم محمدى 

پروژه باغ بانوان با مســاحت 20 هکتار و پارك جنگلى با 
مساحت 150 هکتار در دهه فجر با حضور مسئوالن شهر 

مجلسى کلنگزنى مى شود.
شهردار مجلســى گفت: شــهردارى مجلسى اسفند 94 
تأسیس شــد و از ســال 95 شــروع به کار کرد و امروز

 پروژه هاى شاخصى داریم که بحث بودجه آن را درحال 
پیگیرى داریم ودرصورت تصویب اجرایى مى شود.

ســید امین ا... موســوى به دو پروژه اى که در دهه فجر 
کلنگزنى مى شود اشاره و عنوان کرد: پروژه باغ بانوان در 
فضایى به مساحت 20 هکتار که در قالب چند فاز در حال 
طراحى آن هستیم دردهه فجر کلنگزنى مى شود. شایان 
ذکر است عملیات اجرایى این باغ در چند فاز انجام مى شود 
که فاز اول آن شامل سازه هاى خدماتى است و فازهاى 
بعدى آن با توجه به نقدینگى شهردارى شامل سالن هاى 
مخصوص کافى شاپ، زمین هاى ورزشى مثل اسکیت، 
والیبال، بستکبال، فوتبال سالنى، تنیس روى میز، شطرنج 
و دوچرخه سوارى اســت.  طراحى باغ بانوان با محوریت 

فرهنگى، ورزشى و تفریحى دیده شده است.
همچنین افتتاح و راه اندازى بازارچه خود اشتغالى بانوان 
در دهه فجر، پروژه دیگرى اســت که بــا هدف کمک 
به اشــتغال بانوان بــراى اولین بار در دهــه فجر انجام 
مى شود. شایان ذکر اســت در این بازارچه بانوان بدون 
پرداخت هیچ هزینه اى، مشــغول به فروش اجناس خود 

مى شوند.

بازارچه شهر مجلسى
 در دهه فجر 

راه اندازى مى شود
ساسان اکبرزاده

با حضور استاندار، فرماندار و جمعى از مسئوالن، روبان 
نمایشگاه کشــفیات کاالهاى قاچاق و مواد مخدر که 
در قالب اجــراى طرح هاى ذوالفقــار 7 و 8 در قرارگاه 
عملیاتى اقدام و عمل از سوى نیروى انتظامى به نمایش 
گذاشته شده بود چیده شد و این نمایشگاه با توضیحات 
فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان، مورد بازدید

 قرار گرفت. 
اســتاندار اصفهان پس از بازدید از کشــفیات نیروى 
انتظامى، با تبریک سى و نهمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى گفت: امروز فرصتى دست داد تا از تالش هاى 
مجدانه نیروى انتظامى در استان که براى تأمین امنیت 
و تعمیق آســایش و رفاه مردم، با عوامل مخرب قاچاق 
کاال و مواد مخــدر، مبارزات جدى داشــته اند، بازدید 

داشته باشم. 
محســن مهرعلیزاده افزود: قاچــاق کاال در نوع خود، 
کارى پســت و مخرب اســت چرا که به اقتصاد کشور 
لطمه مى زند و من به عنوان مســئول عالى استان به 
همه این ســوداگران هشــدار مى دهم اگر از این کار 
دســت برندارند و امنیت عمومى جامعــه را به انحاى 
مختلف به خطر بیاندازند مطمئنــًا ضربات مهلکترى 
را خواهنــد دیــد. البته قلبــًا مایل به این کار نیســتم 
و راه بازگشــت براى آنان فراهم اســت و توصیه دارم 
بازگردند اما اگر بازنگشــتند مطمئنًا با اقدامات جدى و 
جبران ناپذیرى از ســوى نیروى انتظامى استان مواجه 

خواهند شد. 
رئیس شــوراى تأمین اســتان اصفهان، قاچاق کاال را 
پدیده اى آزاردهنده دانســت و گفــت: قاچاق کاال به 
اقتصاد کشور لطمه زده و قاچاقچیان کاال قدرت درك 
عواقب این کار براى جامعه را نمى دانند، در این صورت 
اگر نصایح مؤثر نباشــد باید با آنان بــا زبان زور و توان 
قدرتمند جمهورى اســالمى از طریق نیروى انتظامى 
برخورد شود تا از قاچاق کاال جلوگیرى شده و در نتیجه 
از صنعت داخلى حمایت کنیم. این درحالى اســت که 
پدیده مواد مخدر نیز، یک پدیده زشت اجتماعى به شمار 
مى رود و تجارت نابودکننده بشریت است. بنابراین اراده 
مسئوالن در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ستاد مبارزه 
با مواد مخدر استان، متالشــى کردن باند قاچاقچیان

 است.
وى  ادامه داد: ما مســئول و مکلف هستیم اجازه حتى 
انجام یک کار در این مقوله ها را در استان ندهیم و باید با 
برنامه ریزى، طراحى و اقدام به موقع به همراه مسئوالن 
مربوطه، میزان قاچاق کاال و مواد مخدر به اســتان را 

نزدیک به صفر برسانیم. 
استاندار از تالش یک هفته اى نیروى انتظامى در قالب 
اجراى دو طــرح ذوالفقار7 و 8  قدردانــى کرد و گفت: 
برگزارى این نمایشگاه نشان مى دهد سوداگران از هر 
شیوه اى براى قاچاق اســتفاد کرده و مى کنند و این به 
ما مى فهماند باید هوشیارتر به همه ابعاد توجه کنیم و با 

قدرت بیشترى بتوانیم کشفیات دیگرى داشته باشیم. 

مهرعلیزاده اظهار کرد: هیچ چیــزى جز تأمین امنیت 
و ایجاد نشاط و شــادى مردم براى ما ارزشمند نیست 
و ما در کنار تأمین معیشت و اشــتغال، مکلف به ایجاد 
و حفظ امنیــت در جامعه هســتیم. وى خاطرنشــان 
کرد: به لطف خــدا و با برنامه ریــزى صحیح و تالش 
همه ایثارگران و اقتــدار نیروهاى امنیتــى، نظامى و 
انتظامى در ســى و نهمین ســالگرد پیروزى انقالب 
مفتخریم که کشــورى امــن داریم و مهمتــر اینکه 
میزان درك، آگاهى و شــعور اجتماعى مردم بســیار

 باالست. 
مهرعلیزاده مردم ایران را مردمى مســلمان و پایبند به 
اخالق اســالمى و داراى تربیت تاریخــى، اجتماعى و 
خانوادگى خواند و گفت: این امر موجب شد تا پلیس ما 
در اغتشاشات اخیر، با نجابت با برخى از افرادى که حتى 
به آنان توهین مى کردند بــا صبر و احترام برخورد کند. 
وى به ترفندهاى استکبار و دشــمنان هم اشاره کرد و 
افزود: دشــمن با تحریم، مى خواست ناامنى اقتصادى 
ایجاد کند تا کارخانجات اشــتغال را از دســت بدهند و 
امروز پس از گذشت 39 ســال از انقالب، مردم فهیم 
ایران اسالمى که از این ضربه ها زیاد دیده اند، با قدرت

 ایستاده اند. 
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: مــردم اعتراضاتى به 
عملکردهاى امثال بنده داشته و سرگردانى در ادارات را 
برنمى تابند، تبعیض را قبول ندارند ولى خوب مى فهمند 

اعتراضى که در خانواده دارند به دشمنان ارتباطى ندارد 
که دشمنان پیام بدهند و دلسوزى کنند و از دموکراسى 
ســخن بگویند. مردم ایــران در دوران جنگ تحمیلى 
240 هزار شهید تقدیم انقالب اسالمى کردند و حوادث 
اخیر فقط بخــش کوچکى از پرونده مــردم در انقالب

 است. 
مهرعلیزاده وحدت را رمز موفقیت خواند و گفت: دشمن 
وحدت مــردم را هدف قرار داده و ما باید هوشــیارتر از 
همیشه توطئه هاى دشــمنان را خنثى کنیم و دشمن 
نیز بداند که دیگر دوران طراحى توطئه گذشــته است. 
بنابراین ما ایستاده ایم و به دشــمن مى گوییم بجنگ 

تا بجنگیم. 
■■■ 

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان نیز به خبرنگاران 
گفت: در راســتاى مبارزه با کاالهاى قاچاق از سلسله 
طرح هاى اقدام و عمل، در اجراى طرح ذوالفقار 7، ده تیم 
عملیاتى با تمرکز بر ایستگاه هاى بازرسى و ورودى هاى 
جنوب و شرق اســتان اصفهان، طى پنج روز، کاالهاى 
قاچاق که برآورد ارزش اولیه آن ده میلیارد تومان است 

را کشف کردند. 
ســردار مهدى معصوم بیگى افــزود: در این رابطه 57 
پرونده قاچاق کاال تشکیل شد که 21 پروژه آن باالى 
یکصد میلیون تومان بوده و 70 قاچاقچى دستگیر شدند 
و 52 خودرو حمل کاالى قاچاق نیز توقیف شد که این 

عملیات در نوع خود از نظر طراحى و میزان دستاوردها 
منحصر به فرد است. 

وى ادامه داد: همزمان با اجراى طرح ذوالفقار 7، طرح 
ذوالفقار 8 نیز با تمرکز بــر کانون هاى جرم مواد مخدر 
و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر انجام شد و طى پنج 
روز مأموریت، کانون هاى جرم متالشى و با قاچاقچیان 
برخورد شــد و بیش از یک تن مواد مخدر هم کشف و 

ضبط شد. 
ســردار معصوم بیگــى اظهار کــرد: با اجــراى طرح 
ذوالفقــار 8 بیــش از 300 قاچاقچى خــرده فروش و 
معتادان به مواد مخدر دســتگیر شــدند و هشت باند 
متالشى و 20 دســتگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف

 شد. 
البته در کنار اجراى طــرح ذوالفقار 8، برخورد با اراذل و 
اوباش در دستور کار بود که توفیقات بسیار خوبى نیز به 
دست آمد و از آنان میزان قابل توجهى سالح هاى سرد 

و گرم ضبط شد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: در برخورد 

با اراذل و اوباش، مناطق آلوده شهر، پاکسازى شد. 
گفتنى است کشــفیات نیروى انتظامى استان اصفهان 
در طرح هاى ذوالفقار 7 و 8 شــامل کاالهاى قاچاق از 
جمله  خودروهاى حمل کاالهاى قاچاق، اسباب بازى، 
موتورسیکلت و... و مواد مخدر شامل هروئین، حشیش، 

تریاك و... بوده است. 

در قالب طرح هاى ذوالفقار 7 و 8 اجرا شد

هجوم 5 روزه پلیس اصفهان به قاچاقچیان

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اقدامات انجام شــده در 
استان اصفهان براى تکمیل زنجیره تولید فوالد و جدیت 

در تعلیق مجوزهاى راکد، تقدیر کرد.
محمد شریعتمدارى در پیامى خطاب به اسرافیل احمدیه، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از جدیت این استان در شفاف ســازى عملکرد و جدیت 
در تعلیــق مجوزهاى راکد تقدیر کــرد و خواهان توجه 
سایر استان ها و جدیت در تکمیل زنجیره فوالد و ابطال 

مجوزهاى راکد شد.

تقدیر وزیر صنعت از 
تکمیل چرخه تولید فوالد 

در اصفهان


