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درگیرى مسلحانه باند سارقین با پلیس نجف آباد
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پیگیرى سالمتى اکبر عبدى 
توسط مقام معظم رهبرى

ژنرال، تنها مربى بومى 
خاورمیانه

پدر «بنیتا» به اشتباه خود 
اعتراف کرد

اگر مجرى
 شلوار جین با 

کت قرمز بپوشد 
جلف است

شاید برایتان جالب باشــد بدانید رئیسى که 13 
سال بر سازمان صداوســیما ریاست کرده است 
عالقه اى به فیلم دیدن ندارد و تنها سریالى که 
بیشتر قسمت هاى آن را دیده «سلطان و شبان» 
بوده. بخش هایى از اظهارات محمد هاشــمى 
دربــاره وضعیت صــدا و ســیما را  در صفحه 2

 مى خوانیم.
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طوفان شدید در راه اصفهان استطوفان شدید در راه اصفهان است
10

بامداد دیروز رخ داد

على سلیمانى در گفتگو با نصف جهان:

 تو رو خدا 
یه کــارى بکنید!

اولویت
 مهناز افشار در 

 شخصى اش

وو ویتوییتوو و
ز در ز افشارزمه د مهناز افشار دردرار افشار دزناز فش  مهناز افشار درافاز

شخخصى اش شخصى شششص اشخشخصى  شخصى اششخ

3

دیروز و امروز وضعیت صدا و سیما از زبان محمد هاشمى 

 «دوما»! برس به داد ما
 به نظر سپاهان هم چیزى مثل  جمله معروف «دوما» را مى خواهد!  در یکى از رسانه ها مطلبى 
از نویسنده مشهور فرانسوى منتشر شده بود و باعث شد تا توجه مان جلب شود:«یکى براى 
همه و همه براى یکى ». این جمله مشهور «الکساندر دوما» نویسنده مشهور قرن 19 فرانسه 
است. بسیارى از ما کتاب مشهور او «سه تفنگدار» را خوانده ایم. 
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سپاهان هم، چنین چیزى مى خواهد
www.n

حمد هاشمى 

 به نظر سپا
از نویس
همه و هم
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!یه کــارى بکنید! ک ا ارىبکنید!ک یه کــارى بکنید!یهک

مهاجرت هنرمندان اصفهان
 به دیگر کشورها

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: 
به دلیل موانع و مشکالتى که در تولید 

و فــروش وعرصه صنایع دســتى 
اصفهــان وجــود دارد، هنرمندان 
اصفهان به دیگر کشورها مهاجرت 

مى کنند.
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حجت االســالم والمســلمین محمدتقى رهبــر، امام 
جمعه موقت اصفهان از برداشته شــدن نرده بین مردم 
و مســئوالن در نماز جمعه اســتقبال کرد اما در همین 
حال تأکید کرد ایــن اتفاق کافى نیســت و ائمه جمعه 
باید خطبه هاى فراجناحى داشــته باشند و صداى همه 

مردم باشند.
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: امروز دیگر 
این موانع موضوعیت ندارد و باید برداشــته شــود. اما 
برداشته شــدن نرده ها کافى نیســت؛ ائمه جمعه براى 
نزدیک شــدن به مردم باید راهکارهاى عملى بهترى 
پیش بینى کننــد. به عنوان مثال هفتــه اى یک روز در 

دفترشان پاسخگوى مطالبات مردم باشند.
او با اظهار اینکه هرچه مسئوالن به مردم نزدیک تر شوند 
و حرف هاى مردم را بشنوند عالقه مردم به نظام بیشتر 
مى شود و حکومت را بیگانه از خود نمى دانند،گفت: بنده 
براى خطباى جمعه تعیین تکلیف نمى کنم اما خودم به 
عنوان امام جمعه موقت احساس مى کنم ما باید فراجناحى 
در خطبه ها صحبت کنیم. خطبه هــاى ائمه جمعه باید 
انقالبى و نظام محور باشد اما مطالبى گفته نشود که براى 
عده اى رنجش آور و تنش زا باشد. نماز جمعه، نماز وحدت 
اســت و ایجاب مى کند که خطیب جمعــه ضمن بیان 

اصول، منشأ رنجش گروهى از مردم نباشد.

اکبر عبدى در برنامه «ســینما دو» گفت: مقام معظم 
رهبرى دوبــار جویاى حــال وى در زمــان بیمارى

 شده اند.
 بــه گــزارش ایلنــا، ایــن بازیگــر ســینما گفت: 
شــاید باور کردنى نباشــد امــا در این مدت کســى 
کــه اصــًال فکــرش را هــم نمى کردیــم وقتش را 
داشــته باشــد، به ما فکــر کنــد، جویاى احــوال ما
 شــد. «آقا» (مقام معظم رهبرى) در ایــن مدت دو بار 
از طریق دوســتانى که خدمتشان مى رسند، حال من را 
پرسیده بودند و به این دوستان گفته بودند، پیگیر احوال 
اکبر عبدى شــوید و اگر کمک مالى یا دوا و درمان نیاز 

دارند، رسیدگى کنید. واقعًا این موضوع براى من جالب 
بود زیرا اصًال فکر نمى کردم بنده را به یاد داشته باشند 
زیرا ایشان در رأس یک کشور قرار دارند و بسیار سرشان 

شلوغ است.
عبدى ادامه داد: تاکنون مالقاتى با رهبر معظم انقالب 
نداشتم اما از طریق فیلم ها به من توجه کرده اند. ایشان 
حتى درباره بعضى از کارهاى مــن مانند «آدم برفى»، 
«اخراجى ها» و «رســوایى» دست خط نوشتند. ایشان 
درباره بازى بنده در «رســوایى» فرمودند، در 35 سال 
گذشته کســى به این خوبى نقش یک روحانى را بازى

 نکرده بود.

خطبه هاى ائمه جمعه باید 
فراجناحى باشد
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قرار بود صحبت کنیم
معاون امور حقوقى و بین الملل وزارت    ایسنا|
خارجه در نشسـت دسـتاوردهاى جمهورى اسـالمى 
ایران در حوزه حقوق شهروندى به درگذشت گزارشگر 
ویژه حقوق بشـر ایران واکنش نشان داد. غالمحسین 
دهقانى، با ابراز تأسـف از درگذشـت عاصمه جهانگیر 
گزارشـگر ویژه حقوق بشر سـازمان ملل در امور ایران 
گفت: قرار بود طـى هفته هاى آتى با ایشـان مالقاتى 
داشته باشـیم تا در مورد شـرایط حقوق بشـر در ایران 

صحبت کنیم.

مراقب حمله هاى دیگر باشید
  رویداد 24 | مرکز «ماهر» متعلق به سـازمان 
فناورى اطالعات  با پیگیرى حمله سـایبرى به سایت 
روزنامه  قانـون، روزنامه  آرمان و روزنامه سـتاره صبح، 
نتیجه بررسـى هاى انجام شـده را منتشـر کرده است. 
بر اسـاس اعالم مرکز ماهـر، به دلیل مشـترك بودن 
مجرى و تولید کننده نرم افزار 30 سایت خبرى کشور 
که روزنامـه  آرمـان، قانون و سـتاره صبح  هم شـامل 
این سایت هاسـت، ادامه وجـود تهدید نفوذ بـراى این 
سـایت هاى خبرى وجود داشـته که لزوم پیشگیرى و 

افزایش ظرفیت هاى امنیتى را دو چندان مى کند.

شرط گفتگوى ملى
صـادق زیبـاکالم، تحلیلگر    اعتماد آنالین |
سیاسـى اصالح طلب با بیان اینکه اگـر گفتگوى ملى 
از جانب سـپاه، شـوراى نگهبان و چهره هاى شاخص 
اصولگرا مطرح شـود باید آن را جدى گرفت گفت: اگر 
آقایان علم الهدى، جنتى، مصباح یزدى و جبهه پایدارى 
از گفتگوى ملـى صحبت کنند نشـان مى دهد که این 
مسئله براى اصولگرایان جدى است در غیراین صورت 

نباید آن را جدى گرفت و به آن امیدوار بود.

وخامت حال سرکرده داعش
وزارت کشور عراق اعالم کرده سرکرده    میزان |
اصلى داعش به شـدت مجـروح شـده و هم اکنون در 
بیمارستانى در منطقه الجزیره سوریه نگهدارى مى شود. 
«البغـدادى» از ناحیـه پا دچـار شکسـتگى و جراحت 
خطرناکى شـده به طورى که تنهایى قادر بـه راه  رفتن 

نیست و روزهاى پایانى حیاتش را مى گذراند.

فساد، نظام را ساقط مى کند
  جماران | احمد توکلى اظهار داشـت: متأسفانه 
فساد چنان شیوع پیدا کرده که همه مردم از آن تجربه 
دارند. یعنى یا به طور مستقیم تحت فشار فاسدها امور 
خودشـان را تنظیم مى کنند و یا اطرافیان آنها وارد این 
قضیه مى شوند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تأکید کرد: اگر با فساد  مقابله نشـود حتى ممکن است 
موجب سـرنگونى جمهورى اسالمى شـود. جمهورى 
اسالمى توان مقابله با تهدیدهاى نظامى را دارد اما اگر 

با فساد مقابله نشود او را ساقط مى کند.

درآمد نفتى ایران چقدر است؟
  تابناك | بر اسـاس آخرین آمـار ارائه شـده از 
سـوى بانک مرکـزى ایران میـزان فروش نفـت در 9 
ماهه سـال جارى برابر با 48 هزار و 620 میلیارد تومان 
بوده است که هر چند نسـبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایشـى برابر با 56/4درصد را نشـان مى دهـد اما از 
برآوردهاى صورت گرفته در قالب بودجه سـال جارى 

کمتر است.  

اعتراضات  به دلیل بى آر تى!
   انصاف نیوز | حسـن نوروزى سـخنگوى 
کمیسـیون حقوقى قضائى مجلس گفـت: اعتراضات 
در مشهد به دلیل خط بى آرتى بود که شهردارى مشهد 
بین میـدان شـهدا و دروازه قوچان در یـک خیابان 40 
مترى احداث کرد. کسبه را تحریک کرد که نرده هاى 
بى آر تى را بردارند و این مشکالت ایجاد شود. کم کم به 
همه  شهرها تسرى پیدا کرد و ضد انقالب هم توانست 

از آن سوء استفاده کند.

خبرخوان

براساس گزارش تازه اى که توســط انجمن هتلداران 
ترکیه منتشر شده اســت، حدود 2/5 میلیون گردشگر 
ایرانى در سال 2017 میالدى از ترکیه بازدید کرده اند و 
این کشور مقصد اصلى خارجى براى گردشگران ایرانى 

بوده است. 
 روزنامه «حریت» با انتشــار این خبر اشاره مى کند که 
همچنان تعداد گردشگران ایرانى سفر کرده به ترکیه در 
حال افزایش است. این گزارش افزوده است به احتمال 
زیادى براى تعطیالت نوروز حجم سفر ایرانیان به ترکیه 
افزایش چشمگیرى خواهد یافت.  پس از ترکیه، عراق، 
امارات و ارمنســتان، محبوب ترین کشورها براى سفر 
ایرانیان بوده اند. در ســال 2016 میالدى، 1/7میلیون 
گردشگر ایرانى در ترکیه تعطیالت خود را سپرى کردند. 
این گزارش اشاره مى کند که ایرانى ها به طور متوسط 
شــش شــب در ترکیه مى مانند و حدود هــزار دالر 
به ازاى هر نفر پول خرج مى کنند. این در حالى اســت 

که توریســت هاى خارجى از دیگر کشــورها به طور 
میانگین نفرى 630 دالر پول خرج کرده اند. بزرگ ترین 
شهرهاى ترکیه از جمله اســتانبول و پس از آن وان و 
آنتالیا محبوب ترین مقاصــد تفریحى ایرانیان در ترکیه 
هستند. ایرانى ها همچنین براى خرید و کسب  کار نیز 

به ترکیه مى روند. 
این روزنامه مى  افزاید: از آنجایى که کارت هاى اعتبارى 
بین المللى در ایران استفاده نمى شوند، گردشگران ایرانى 
مجبور هستند مقادیر قابل توجهى پول نقد با خود حمل 
کنند. در این گزارش پیشنهاد شــده که براى این کار 
تمهیداتى اندیشیده شــود تا ایرانیان با جایگزین کردن 
کارت بتوانند پرداخت هاى خــود را در ترکیه راحت تر 

انجام دهند. 
ایران سومین بازار براى بخش گردشگرى ترکیه بوده 
است چرا که 2/5میلیون ایرانى در سال گذشته از ترکیه 

بازدید کردند . 

شاید برایتان جالب باشــد بدانید رئیسى که 13 سال بر 
سازمان صداوسیما ریاست کرده است عالقه اى به فیلم 
دیدن ندارد و تنها سریالى که بیشتر قسمت هاى آن را 
دیده «سلطان و شبان» بوده. بخش هایى از اظهارات 
محمد هاشمى درباره وضعیت صدا و سیما را درگفتگو با 

خبرگزارى مهر بخوانید.
■ مى خواهند برنامه شاد بســازند،کار جلف مى شود 
و مجرى با یک کت قرمز و شــلوار جین روى صحنه 
مى آید. رنگ ســرخ براى یک کت مردانه چه معنایى 
دارد؟ دلیلى نــدارد یک مــرد کت قرمز بپوشــد. اگر
 برنامه هاى تحویل سال را هم در نظر بگیرید مجرى ها

کت هاى رنگى مى پوشــند و با مــدل موهاى عجیب 
مى آیند.وضع فعلى جامعه از نظــر فرهنگى محصول 

تلویزیون است.
■ در ســال 64 مدیر خبر به گوینده هاى خبر بیان کرد 
که براى ماه رمضان ریش هاى خود را نتراشند و بعد از 
پایان این ماه هم ریش هاى خود را بگذارند. مدیر رادیو 
نیز ابالغ کرده بود که در روزهــاى ماه مبارك رمضان 
فقط کالم پخش کنند و موســیقى نباشــد. دو روز بعد 
امام(ره) من را صدا کردند و گفتند که آفت ریا و تظاهر به 
مراتب بیشتر از ریش تراشى است. درباره موسیقى در ماه 
رمضان هم بیان کردند اگر موسیقى حرام باشد در روز و 

شب این ماه حرام است و نباید پخش شود.
■ من فکر مى کنم صداوســیمایى را که پایه گذارى 

کرده ام بهترین صداوسیما بوده است.
■آن زمان عده اى نامه اى نوشــته بودند که در آن از 
موســیقى هاى تلویزیون بد گفته بودنــد. در آن دوره 
اختالف نظرها درباره موســیقى به گونــه اى بود که 
وقتى ما یک بار به دیدن یکى از مراجع رفتیم با دســت 
یا یک شــىء ضربه هاى ممتدى به میز نواخت و گفت 
این صوت که از میز بلند مى شود موسیقى است و حرام 
است. حتى آن زمان بسیارى به مارش نظامى که قبل از 
خبر پخش مى شد ایراد مى گرفتند و آنقدر اعتقاد داشتند 

که تلویزیون را خاموش مى کردند.
■ما زمانى به مناســبت فتح خرمشهر خواننده اى را به 
استودیو ضبط دعوت کردیم و سرودى با رقص نور اجرا 
شــد که همین رقص نور مخالفت هاى زیادى را در پى 
داشت. از یک طرف احمد آقا فرزند امام(ره) به من تلفن 

زد و گفت امام(ره) آن اجرا را دیده بودند و حتى احمدآقا 
را صدا کردند و گفته بودند «احمد ببین اینها از این کارها 
هم بلد هستند» اما از طرف دیگر همین اتفاق بازخورد 
متفاوتى داشــت و عده اى که یا خانواده شهید و عزادار 
بودند خوششــان نیامده بــود و درکل فضاى جامعه به 
گونه اى بود که ما هر ابتکارى نمى توانســتیم داشته 

باشیم.
■شخصى نوارى را پیش امام(ره) برده بود و از قطعات 
10 ثانیه اى اورتور که ابتداى موسیقى هایى بودند که 
در صداوسیما استفاده مى شــد، آن را پر کرده بود. این 
نوار با اینگونه کنار گذاشتن موســیقى ها آن را مبتذل 
کرده بود و بعــد ما خدمت امــام(ره) توضیح دادیم که 
موســیقى اصًال به این شکل در صداوســیما استفاده 

نمى شود.

توقیف دندان هاى مصنوعى 
   خبر آنالین | مأموران گمرك بازرگان 
در بازرســى و کنترل یک اتوبــوس که مبدأ آن 
گرجستان بود، دندان هاى مصنوعى ساخت کشور 
ایتالیا را کشف کردند. این محموله قاچاق به شکل 
بسیار ماهرانه اى در قسمت هاى مختلف اتوبوس 
جاسازى شده بود که مأموران گمرك با هوشیارى 
و رصد اطالعات محموله هاى ورودى، موفق به 

کشف این محموله قاچاق شدند. 

من که نمى فهمم!
سیدحســن قاضى زاده هاشمى    ایسنا|
وزیر بهداشت گفت: قیمت سیگار در همه جاى 
دنیا گران تر از ایران است. اینکه بعضى ها با افزایش 
مالیات بر سیگار مخالفت کنند، در حالى که این 
موضوع، هم روى مصرف اثر مى گذارد و هم براى 
خزانه یک منبع درآمد اســت، حقیقتاً من متوجه 

علت مخالفت آنها نمى شوم.

آسیب اجتماعى خطرناك
  ایرنا | مشــاور امور زنان وزیر بهداشت 
گفت: آسیب هاى اجتماعى بین دختران و زنان 
رو به افزایش است. یکى از این آسیب ها رو آوردن 
آنان به سیگار، قلیان و مواد مخدر و به خصوص 
مصرف مواد صنعتى و روانگردان اســت. ساره 
محمدى افزود: متأسفانه در بین قشر دانشجو و 
تحصیلکرده هم این نوع آسیب ها در بین دختران 
دیده مى شود، مصرف ماده روانگردان گل نیز در 
بین دختران و از جمله دختران خانواده هاى با وضع 

اقتصادى باال بیشتر شده است.

حج گران مى شود
  میزان | معاون سازمان حج و زیارت گفت: 
حج سال آینده با افزایش قیمت مواجه مى شود. 
محمد آزاد گفت: براساس توافق با عربستان براى 
حج واجب سال آینده با افزایش تعداد حجاج، 90 
هزار حاجى ایرانى به مکه و مدینه اعزام مى شوند.  
وى افزود: اعزام حجاج از اوایل مردادماه سال آینده 

آغاز خواهد شد.

برنامه هاى افسرده کننده
  عصر ایران| سید محمد بطحائى، وزیر 
آموزش و پــرورش در پیامى توییترى نوشــت: 
از همه  همکارانم، از همــه  خانواده ها و از تمامى  
صاحبنظران درخواست مى کنم؛ براى حذف موانع 
ایجاد نشاط در مدرسه تالش کنند. آزمون هاى 
مکرر و بى ثمر، جزوه هاى فراوان کمک آموزشى و 
کالس هاى متعدد فوق برنامه درسى کودکانمان 

را خسته و افسرده کرده است.

یارانه چقدر ارزش دارد؟
  آفتاب نیوز | حمیدرضــا حاجى بابایى 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به اینکه اکنون یارانه براى فــرد 45 هزار و 500 
تومان است، گفت: این یارانه اکنون به اندازه هشت 
هزار تومــان ارزش دارد. نماینــده مردم همدان 
خاطرنشان کرد: مردم حاضر بودند مطابق روند 
قبل از هدفمندى یارانه ها بنزین گران شود اما به 

این شرط که دریافتى یارانه ها افزایش یابد.

انتقاد شدید مهناز افشار
 از تلویزیون

  افکار نیوز | مهناز افشــار در توییتى از 
پوشش اختتامیه جشــنواره فیلم فجر انتقاد کرد. 
این بازیگر نوشت: «صدا و سیما امسال هم مثل 
همه این سال ها مراسم اختتامیه را جورى نشون 
داد که گویا تقریباً هیچ  زنى توى سالن نیست. از ما 
که گذشت ولى بقیه زنان این مملکت رو اگر نشون 

هم نمیدن، الاقل ببینن.»

دیروز و امروز وضعیت صدا و سیما از زبان محمد هاشمى 

اگر مجرى شلوار جین با کت قرمز بپوشد
 جلف است

شما ریاست ســازمانى را بر عهده 
داشــتید که غیر از ســاختارهاى 
سیاســى و اجتماعى و فنــى و... با 
هنر هم آمیخته است. درآن سال ها 
خودتان چقدر سراغ تماشاى تئاتر 

یا فیلم مى رفتید؟
نمى رفتم.

عالقه نداشتید یا فرصت نمى کردید؟
فرصت و عالقه؛ هر دو را نداشــتم. من بیشتر مطالعه 

مى کردم.
هیچگاه مطالعه هنرى داشتید؟

خیر.

هیچ وقت پیش آمده که کنســرت 
رفته باشید؟

تا به حال نرفته ام.
در منزل چطور کاســت موســیقى 

داشتید؟
گوش نمى کردم.

ویدئو داشتید بخواهید فیلم ببینید؟
بله ویدئو داشــتیم ولى فیلم نمى دیدم. در دفترم ســه 

دستگاه ویدئو داشتم که بیشتر براى بازبینى بود.
سریالى بود که همه قسمت هاى آن 

را دیده باشید؟
بیشترین قسمت هاى «سلطان و شبان» را دیدم.

نه فیلم دیده ام، نه کنسرت رفته ام

مقصد شماره یک سفر ایرانى ها کجاست؟

در نظر اول بیشتر شبیه شوخى است اما واقعیت دارد. در بین 
ده شهر اول گردشگرى جهان در سال 2017 ، امیرنشین 
دبى با جذب 14/9 میلیون گردشگر از عروس شهرهاى 
جهان پاریس و حتى نیویورك پیشى گرفت؛ رکوردى در 
حد اعجاز براى مدیران گردشگرى شهرى که در هشت ماه 

سال آب و هواى تقریباً غیرقابل تحملى دارد.
تحول ســریع از یک بندر ماهیگیرى متروك در دهه 60 
میالدى به چنین جایگاهى در کسب 15 میلیون گردشگر 
و حدود 30 میلیارد دالر درآمد ارزى بدون داشتن حتى یک 
اثر تاریخى در لیست سازمان یونسکو و شرایط جغرافیایى 
و آب و هوایى تقریبًا بد، نشــان از نبوغ مدیریتى و همت 
عالى رؤســا و مدیران این دولت شهر حاشیه خلیج فارس 
دارد که شایســته الگوبردارى اســت؛ هدفى که مدیران 
دبى براى سال 2020 میالدى ترسیم کرده اند جذب 20 
میلیون گردشگر و درآمد 82 میلیارد دالرى است که دور از 
دسترس نیست.  کشورما هر چند در سال هاى اخیر رشد 

مناسبى در جذب گردشگر خارجى داشته است اما همچنان 
با داشتن هزاران اثر تاریخى و رتبه 10 کشور اول یونسکو 
و آب و هواى مناسب نتوانســته است بیش از پنج میلیون 

گردشگر جذب کند!

ما کجا و دبى کجا؟!

عضو «هیئت تحقیق و تفحص از شــرکت هاى کشت 
و صنعت کارون» با اشاره به برخى نتایج در جریان این 
تحقیق و تفحص تصریح کرد: بر اســاس این تفحص 
مطلع شــدیم که یکســرى از افراد نورچشمى از حیاط 
خلوت کارون اســتفاده کرده اند که ایــن افراد یکى از 
عوامل ورشکستگى شرکت هاى کشت و صنعت کارون 

محسوب مى شوند.
عباس پایى زاده در گفتگو با میزان  تأکید کرد: معتقدم این 
افراد منافع هنگفتى از رانت خوارى خود در این شرکت ها 
به جیب زده اند که فعًال نمى تــوان عدد و رقمى از آنها را 

عنوان کرد.

عضو کمیسیون «کشاورزى، آب و منابع طبیعى» مجلس 
با اشاره به برخى تخلفات صورت گرفته، گفت: به عنوان 
مثال اگر قرار بوده این افراد زمینى را پنج میلیون تومان 
اجاره دهند بــه قیمت یک میلیون به یک نورچشــمى 
اجاره داده اند و آن نورچشــمى آمده و با دو برابر قیمت و 
100 درصد افزایش و 100 درصد سود آن زمین را به فرد 
دیگرى داده است؛ بدون اینکه روى آن زمین کار کند و 
آن فرد هم با یک افزایش قیمتى آن زمین را به افرادى 
عادى اجاره داده که نمى توانند بروند و زمین اجاره کنند 
و نهایتًا این زمین با دو الى سه برابر قیمت به دست مردم 

عادى رسیده است.

ردپایى از نورچشمى ها
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مهناز افشار بازیگر مطرح سینماى ایران در جشنواره 
سى و ششم با فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبى 
حضور یافت. او در این فیلم به همراه ســارا بهرامى و 
امین حیایى به نقش آفرینى مى پردازند. مهناز افشار در 
این فیلم نقش یک مادر دلسوز را دارد که معتقد است 
حضور در این نقش برایش اهمیت زیادى داشته است.

مهناز افشار گفت: مایل نیستم که در تلویزیون حاضر 
شوم. البته چیز خاصى را هم از دست نداده ام. ارتباط با 
مردم را خیلى دوست دارم. ترجیح مى دهم در فضاهاى 

دیگرى با مردم ارتباط برقرار کنم. 
افشــار درباره پیشــنهاد هاى دیگر و عدم حضور در 
فیلم هاى دیگر جشنواره گفت:اکنون اولویت هاى من 
با گذشته فرق کرده اســت. اولویت زندگى من دخترم 

اســت. نمى توانم در همه فیلم ها حضــور پیدا کنم. 
البته یــک کار جدید را با آقاى فریــدون جیرانى دارم 
که در آینده بیشــتر درباره آن خواهید شنید. نمایش 
«الیور توئیست» را هم اکنون روى صحنه داریم. فیلم 
آقاى فرمان آرا«دلم مى خواد» هم هنوز اکران نشده 
است. فیلم آقاى کاهانى هم هست که البته هنوز توقیف 
است. انتخاب و اولویت من در «دارکوب» شخصیت 
«نیلوفر» بود و روى این نقش تمرکز داشــتم. اکنون 
سلیقه من در سینما بیشــتر روى نقش هایى است که 
بسیار درونى هســتند و داخل انقالب به پا مى کنند. 
نقش هایــى که شــما در تصویر چیز خاصــى از آن
 نمى بینید اما در درون حرف هاى زیادى براى گفتن 

دارد. واقعاً دیگر دغدغه دیده شدن ندارم.

 بابک حمیدیان با انتشار یادداشتى 
که در اختیار «سینما» قرار داده 

نوشت: با حفظ احترام به تمام 
کاندیدا هاى جشنواره امسال 
مى خواهم نظــر خودم را 
درباره یک اســم بگویم 
که بــه نظرم این اســم 
مهمترین، تأثیرگذارترین 

و باهوش ترین الگوى یک 
نسل است و آن هومن سیدى 

است. هومن سیدى با این حجم 
از شــهرت که در این ســال ها به 

خوبى و با مهارت کســب کرده، نماد و 
الگوى خوبى براى رشد یک سینماگر محسوب 

مى شود. هومن ســیدى عالوه بر فعالیت در عرصه بازیگرى و 
کارگردانى، نسل درخشانى از بازیگران را به سینماى ایران معرفى 

کرده است و الزامًا این معرفى به معنى آن نیســت که آیا نوید محمدزاده وامیر جدیدى اولین بار با هومن سیدى کار 
کرده اند یا خیر. منظور این است که رشد حرفه اى و نزدیک شدن آرام آرام به کمال بازیگرى را هر دوى این ستاره ها 
در کار هاى هومن سیدى داشــته اند. دو بازیگرى که تماشا کردن بازى شــان براى من لذت بخش است و امیدوارم 
نسلى که بازیگرى را دنبال مى کند، نوع رفتار این دو بازیگر درخشان را براى رسیدن به باالترین سطح بازیگرى الگو 

قرار دهد.
دم هومن سیدى گرم که پرچم یک نسل را اینگونه باال نگهداشته. مى خواهم توجه نسل خودم و نسل قبل و بعد از خودم 
را به هومن سیدى به عنوان تأثیرگذارترین الگوى فرهنگى یک سینماگر جلب و از او تقدیر کنم و خوشحالم که با او هم 
نسل هستم و خوشحالم که همزمان با او بازیگرى را آغاز کردم. به نظم ذهنى هومن سیدى بسیار احترام مى گذارم و 

امیدوارم این روندش همیشه پا برجا باشد.

فیلم ســینمایى «هفت معکــوس» قرار 
است به زودى در شبکه نمایش خانگى 

توزیع شود.
مهدى خسروى کارگردان سینما، 
دربــاره آخرین وضعیــت توزیع 
«هفت معکوس» در شبکه نمایش 
خانگى، گفت: قرارداد پخش این 
اثر در شبکه نمایش خانگى بسته 
شده و به احتمال فراوان قبل از عید 

نوروز توزیع مى شود.
گفتنى اســت؛ «هفت معکوس» به 
کارگردانى مهدى خسروى است که 

در بخش هنر و تجربه اکران شد.
در خالصه داستان فیلم آمده است:

«احساس مى کنم همیشه توى زندگیم 
لبه یه پرتگاه وایسادم، دوست دارم بپرم 
پایین ولى هیچوقت جرأتشو نداشتم. 
االنم ندارم...کاش مى شــد برگردم 
به عقب تا یه چیزایى رو درست کنم 

ولى افسوس که غیرممکنه!»
جواد عزتى، نیوشــا ضیغمى، حسام 
نواب صفوى، کامران تفتى و مهران 

رجبى بازیگران این فیلم هستند.

فرشته صدر عرفایى: فرشته صدر عرفایى: 

برخى با پشتوانه مالى بازیگر شده اندبرخى با پشتوانه مالى بازیگر شده اند

فرشته صدر عرفایى بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره فیلم اولى ها گفت: نسل جدیدى که فیلمسازى 
را آغاز مى کنند به آنها فیلم اولى مى گویند از میان این دســته از هنرمندان فیلمسازان خوبى به سینما 

معرفى شدند.
وى در همین راستا افزود: فیلم اولى ها در جشنواره سى و ششم پذیرفته نشده اند و معیار و مالك انتخاب 
فیلم ها هنوز براى بسیارى از هنرمندان مشخص نشده است یعنى بیشتر هنرمندانى که فیلم هایشان به 

جشنواره راه پیدا نکرد با سرمایه بخش خصوصى تولید شدند.
این بازیگر درباره فیلم خود که با بخش خصوصى تولید شد اظهار کرد: به شخصه دوست داشتم که سرمایه 
گذار خصوصى در کنار فیلم باشد اما بنیاد فارابى تعهد کرده بود که سرمایه فیلم را پرداخت کند اما به دلیل 
کمبود پول که مدتهاست با آن دست و پنجه نرم مى کند نتوانست در موعد مقرر مبلغ را پرداخت کند و 

کمتر از آنچه تعهد داشت پرداخت کرد.
وى ادامه داد: نمایش داده شدن فیلم اولى ها در جشنواره فیلم فجر فرصت خوبى براى دیده شدن و نقد 

فیلم هایشان بود.
صدر عرفایى درباره ورود بازیگران جوان به ســینما اظهــار کرد: نباید محدود کنیم چه کســانى وارد 
سینما شوند یا نشوند بلکه هر کســى که توانایى بازى دارد و در نقشــى جا افتاده باید در سینما حضور 
داشته باشــد کســانى که انتخاب اشــتباه در بازیگرى مى کنند و اشــتباه وارد این عرصه شده اند به 
زودى حذف خواهند شد مگر اینکه پشتوانه هاى مالى داشته باشــند و بخواهند بازى آنها در آثار متعدد 
تداوم داشته باشــد و در ســینما بازیگرى را یاد بگیرند و در نتیجه این اتفاق آنقدر فیلم بازى مى کنند تا 

بازیگر شوند.
وى خاطر نشان کرد: اکثر هنرمندانى که به عرصه بازیگرى وارد مى شوند درخشان هستند و  در زمینه هاى 
مختلف فیلمبردارى، فیلمنامه نویسى، کارگردانى و بازیگرى در کنار این هنرمندان استقبال مى کنم. در 
کارنامه هنرى ام همکارى با فیلمسازان، بازیگران و نابازیگران وجود دارد. اگر هنرمندان تازه وارد درست 

انتخاب شده و حمایت شوند مى توانند انتخاب هاى نمونه باشند.

جواد عزتى در   
شبکه نمایش خانگى 

فیلم ســینمایى «هفت
در شبک است به زودى

توزیعشود.
مهدى خسروى ک
آخرین دربــاره

«هفت معکوس»
خانگى، گفت: قر
اثر در شبکه نمای
شده و به احتمالف
نوروز توزیع مى ش
گفتنى اســت؛ «ه
کارگردانى مهدى خ
در بخش هنر و تجربه
در خالصه داستان فیلم
«احساسمى کنم همی
لبه یه پرتگاه وایسادم،
پایین ولى هیچوقت
االنم ندارم...کاشم
به عقب تا یه چیزایى
ولى افسوس که غی
جواد عزتى، نیوشــ
نواب صفوى، کامر
رجبى بازیگران ای

جواد عزتىد  
شبکه نمایشخ

او لویت مهناز افشار در زندگى شخصى اش

تمجید متفاوت بابک 
حمیدیان از هومن سیدى

گالیه بازیگر «دارکوب»

چرا مضحکه مى کنید؟

فرمایش از باال...

چرا حاال؟

حق با حاتمى کیاست!

علت 2 سیمرغ دادن

واقعاً سرما خورده بود؟

انتقادهاى تند و تیز

  میزان | بازیگر فیلم «دارکوب» دربــاره تصمیم هیئت داوران در مــورد آثار این دوره 
از جشــنواره فیلم فجر تأکید کرد: من نســبت به آراء داوران نقد دارم. امســال در بســیارى از 
بخش ها جوایزى به چند کاندیدا به صورت مشترك داده شد و از نظر من مى شد که در رشته هاى 
دیگر نیز این اتفاق بیافتد و در بخش هاى بازیگرى هم ســیمرغ به صورت مشترك اهدا شود.

 نگار عابدى با اشاره به بازى خوب بازیگران در رشته هاى مختلف خاطرنشان کرد: قطعاً انتخاب 
بهترین ها هنگامى که کیفیت ها نزدیک به یکدیگر است سخت بوده اما امکان انتخاب هاى بهتر 

و عادالنه تر وجود داشت اما نشد.

  فارس| «مضحک!» این واژه کوچکى است براى توصیف آنچه این سال ها در داورى 
جشــنواره فیلم فجر دارد اتفاق مى افتد و هرسال حاد تر از قبل مى شــود... هادى حجازى فر 
حتى فوتبالش هم بهتر از پژمان جمشیدى است چه برســد به بازیگرى اش! اما حتى پژمان 
جمشیدى براى تکرارى ترین بازى خودش در «ســوء تفاهم» نامزد سیمرغ بازیگرى است 
اما حجازى فر نه! حاال مشغول تســویه حساب هستید دیگر چرا جشــنواره فجر را مضحکه 

مى کنید؟

مسعود ده نمکى پس از پایان جشنواره فیلم فجر اظهارنظر جالب توجهى    کافه سینما|
درباره این رویداد داشته است. ده نمکى نوشــته: «جشنواره سى و ششم پایان دوگانه اصولگرا و 
اصالح طلب خواهد بود و مرزهاى ایدئولوژیک تغییر کرده و مالك هاى جدید تعیین کننده حوزه 

نقد سینمایى خواهد شد. قبیله گرایى و فرمایش از باال و پول از مهمترین فاکتور ها هستند»

آیا جمشید هاشم پور بزرگ سوپراستار سینماى ایران خودش راضى    آى سینما|
به گرفتن سیمرغ بلورین براى دو ســکانس معمولى اش در فیلم «دارکوب» است؟ اگر این 
ترحم ورزیدن نیست نامش چیست؟ به هاشم پور به وقتش سیمرغ ندادید، خبط کردید اما براى 
جبران خبط گذشته گان چرا از زحمت امروز دیگران مایه مى گذارید؟ این سیمرغ ها سوارى 
نمى دهند، حتى توســط خود اهالى ســینما، هنوز یادمان هســت رضا عطــاران که براى 
«طبقه حساس» سیمرغ گرفت بالفاصله پس از دریافت جایزه اعالم کرد جایزه اش بوى نوید 
محمدزاده مى دهد، اما اینکه مهم نیســت، داوران از «ما» بهترانند. فقط «ما» نمى فهمیم در بدترین حالت بازى هاى جواد عزتى، 
هادى حجازى فر یا ساعد سهیلى در فیلم هایشان بهتر از پژمان جمشیدى است. نه اینکه جمشیدى را نفى کنیم که امید است روز به 
روز موفق تر و بهتر شود اما حداقل «ما» کالهى داریم که قاضى شود برایمان ولى داوران...تازه اینها که گل درشت هایش بود، گل 

ریزهایش بماند براى قضاوت تاریخ!

  تابناك | رئیس رسانه ملى با اشاره به صحبت هاى ابراهیم حاتمى کیا در اختتامیه جشنواره 
فجر مبنى بر بى توجهى صدا و سیما به  فیلم «به وقت شام»گفت: در این زمینه حق با ابراهیم حاتمى 
کیاست. على عسکرى اظهار داشت: در این زمینه در برنامه «هفت» اشتباه کردند و تذکر الزم در این 
خصوص داده شده است. رئیس سازمان صدا و سیما فیلم سینمایى «به وقت شام» را اثرى منحصر به 
فرد و نمایانگر اقتدار و انسانیت جمهورى اسالمى دانست و تصریح کرد: از سردار حاج قاسم سلیمانى 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمى که از ساخت این فیلم ارزشمند حمایت کردند سپاسگزارى مى کنم.

  کافه سینما| رســول صدرعاملــى از داوران جشــنواره فیلم فجــر، در برنامه 
«هفت» اعالم کرد: اهداى دو سیمرغ در جشــنواره ما مسبوق به سابقه است. دوست داشتیم 
دو جایزه بدهیم به فیلمسازانى که یکى در سنگرهاى جنگ و یکى در آسمان زحمت کشیده 
بودند. دوست داشتیم دو فیلمساز از دو نســل متفاوت را روى صحنه کنار هم ببینیم تا نشان 
بدهیم که ســینماى ایران چقدر یکدســت و همدل است. مى خواســتیم آقاى حاتمى کیا با 
حالتى پدرانــه در کنار بهرام توکلى جوان قرار بگیرند که متأســفانه این اتفــاق نیافتاد. رأى 
اکثریت این بود که کارگردانى هر دو فیلم به یک اندازه شایســته تقدیر اســت. او همچنین 
درباره اقبال اندك «التارى» در فهرســت نامزدها، گفت که این فیلــم، هیئت داوران را آزار 

داده است. 

  ایسنا| در مراسم اختتامیه جشنواره سى و ششم فیلم فجر ایستادن 
فرشــته طائرپور روى صحنه آن هم با فاصله از دیگر داوران، با وجود اینکه 
گفته شد به دلیل سرماخوردگى فاصله گرفته بالفاصله در شبکه هاى مجازى 
با شایعاتى همراه شد که دورى او دالیلى از جمله اختالف نظر با دیگر اعضاى 

هیئت داوران دارد، چرا که او برندگان زن جشنواره را در آغوش مى گرفت.

  سینما روزان| خسرو معصومى، کارگردان باسابقه و خالق «کار کثیف» درباره اینکه آیا 
بى توجهى کامل هیئت داوران فجر به فیلمش و عدم کاندیداتورى حتى در یک رشته برایش عجیب 
نبوده ،گفت: نه! اصًال برایم عجیب نبود چون 30 سال است جشنواره فجر را مى شناسم. جشنواره اى 
فامیلى و با لحاظ کردن الگوى خودى و غیرخودى. معصومى در تشریح خودى و غیرخودى اظهار کرد: 
خودى آن است که هرچه به او سفارش مى دهند مى سازد و «چشم قربان» مى گوید اما من «چشم 
قربان» نمى گویم. مشکل آنها مشکل فیلم من نیست؛ آنها گل و بلبل مى خواهند و از وفور دموکراسى 
چنان سرخوشند(!) که بازتابى جز آن را در سینما نمى خواهند. طاقت این را هم ندارند که من در فیلمم 
یک کلمه ولو به طعنه از حسن روحانى حرف بزنم چون آنجاست که بى توجه به لحن طعنه آلود فیلم 
اتهام دریافت رانت را بهم مى زنند درصورتى که یک ریال بابت «کار کثیف» حتى وام هم نگرفته ام. خسرو معصومى در پایان گفتگویش با اظهار 
خوشحالى از اینکه فیلمش در هیچ رشته اى کاندیدا نشده گفت: هیئت داوران فجر همان پیش بینى درباره توزیع جوایز به صورت ارگانى-محفلى 
را صرف کرد. در این شرایط اگر در یکى دو رشته کاندیدا مى شدم حقیقتاً ناراحت کننده بود و خوشحالم که در هیچ رشته اى کاندیداتورى نداشتم!
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رقابت هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا رسماً کلید خورد و 32 تیم 
آسیایى براى رسیدن به مقام قهرمانى قاره کهن با هم در حال رقابت هستند.

در سال هاى اخیر حضور سرمربیان خارجى در تیم هاى آسیایى رواج پیدا کرده 
و تالش باشگاه ها براى تجهیز تیم ها، فراتر از مستطیل سبز و خرید بازیکن 
رفته است. با توجه به اینکه طبق قوانین AFC یک تیم از غرب آسیا قطعًا 
فینالیست لیگ قهرمانان خواهد شد، در این منطقه هم تعداد تیم هایى که 
رو به استفاده از مربیان خارجى آورده اند افزایش یافته است. بررسى مربیان 

تیم هاى غرب آسیا در لیگ قهرمانان 2018 گواه این مدعا خواهد بود.
 

A گروه   
تراکتورسازى ایران:

یکى از تیم هایى که مى توانست لیگ قهرمانان را با سرمربى داخلى شروع 
کند، تراکتورســازى ایران بود اما یحیى گل محمدى با تراکتور نتایج قابل 
قبولى نگرفت و با لبریز شدن کاســه صبر هواداران و مدیریت این باشگاه، 
کار گل محمدى در تبریز تمام شد. تجربه موفق پرسپولیس و استقالل در 
ســال هاى اخیر باعث شــد تراکتورى ها هم به گزینه خارجى فکر کنند 
و ســرانجام ارتغرول ســاغالم ترکیه اى را براى ادامــه فصل و همچنین 

رقابت هاى آسیایى برگزیدند.

االهلى عربستان:
در عربستان خیلى عرف نیســت که به مربیان داخلى بهاى زیادى 
داده شــود. به خصوص وقتى یک تیم در لیگ مدعى است و مى 
خواهد در آســیا هم نتایج خوبى بگیرد، قطعا به سراغ گزینه هاى 
خارجى مى رود. سرگئى ربروف اوکراینى اگرچه با االهلى فراز و

 نشــیب هایى داشــته و در برخى مقاطع – از جمله پــس از حذف مقابل 
پرسپولیس در یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان فصل قبل – حتى در آستانه 
برکنارى از این تیم قرار داشــته، اما سرمربى ســبزهاى جده در آغاز لیگ 

قهرمانان 2018 خواهد بود.
 

الجزیره امارات:
نتایج پرنوســان الجزیره در این فصل حســابى هواداران این تیم را کالفه 
کرده و آنها بارها خواستار برکنارى ســرمربى هلندى تیمشان شده اند، اما 
اعتماد مدیران الجزیره به تین کات فعال از این اتفاق جلوگیرى کرده است. 
البته تجربه مى گوید که نتیجه نگرفتن در آسیا براى اماراتى ها بسیار سنگین 
است و هیچ بعید نیست مرحله گروهى لیگ قهرمانان براى الجزیره با یک 

سرمربى به جز تین کات به اتمام برسد.
 

الغرافه قطر:
آخرین نماینده فوتبال قطر در لیگ قهرمانان پس از اینکه نیم فصل اول لیگ 
ستارگان را به شکلى ضعیف پشت سر گذاشت، با آوردن بولنت ترکیه اى و 
البته خریدهایى مثل وسلى اسنایدر و مهدى طارمى امیدوار است به سطح 
سایر تیم هاى قطرى نزدیک شود و در گروه نسبتا مناسبى که قرار گرفته، 
عرض اندام کند. البته الغرافه قبل از بولنت هم از سرمربى فرانسوى بهره مى 
برد و اگر مربى را تغییر نمى داد هم در زمره تیم هایى بود که از مربیان 

خارجى استفاده مى کنند.
 

 B گروه
ذوب آهن ایران:

تنها تیم ایرانى که از سرمربى داخلى استفاده مى کند، ذوب 
آهن است. تیم امیر قلعه نویى هر چقدر نیم فصل اول لیگ ایران 
را ضعیف آغاز کرد، در نیمه دوم فصل بسیار خوب کار کرد و 
حاال پس از اینکه نماینده هند را در پلى آف آسیا شکست 
داده، آماده حضور در مرحله گروهــى و رقابت با 
حریفان اســت. این بهترین فرصت براى تیمى 
است که به دلیل شــرایط نامناسب نفت راهى 
آسیا شده تا با استفاده از سرمربى باتجربه خود 

در لیگ قهرمانان شرکت کند.
 

الدحیل قطر:
بهترین تیم فوتبال قطر از جمال بلماضى به 
عنوان سرمربى استفاده مى کند. این سرمربى 
الجزایرى که چهار سال هدایت لخویا را به 
عهده داشــت، پس از ادغام این باشگاه با 
الجیش و متولد شدن باشگاه الدحیل، در این 
تیم مشغول به کار شد و با تجربه خود این تیم 
را مثل لخویاى سال قبل در بهترین فرم آماده 

بازى هاى آسیایى کرده است.
 

الوحده امارات:
لورنــت ریجکمپ پس از اینکه در کشــور 
خودش و تیم استوا بخارست موفق به کسب 
چند جام مختلف شــد، مورد توجه ســران 
الوحده قرار گرفــت و از ابتداى این فصل 
به امارات آمد. الوحده کــه با قهرمانى در 
جام امیر امارات شــانس حضور در لیگ 
قهرمانان را کســب کرده، امسال با مربى 
رومانیایــى اش عملکرد خوبى داشــته و 
نزدیک ترین تعقیب کننده العین صدرنشــین 

در لیگ به شمار مى رود.
 

لوکوموتیو ازبکستان:
حضور سرمربى خارجى در ازبکستان کمتر از سایر کشورهاى 
غرب آسیا دیده شــده و قهرمان لیگ این کشــور، یعنى تیم 
لوکوموتیو، از یک سرمربى داخلى استفاده مى کند. آندرى میکلیائف 
ازبک که البته یک رگه روسى هم دارد، موفق شد این تیم را به دومین 

قهرمانى پیاپى در لیگ ازبکستان برساند تا بعد از افول تیم هایى مثل پاختاکور 
و بنیادکار، لوکوموتیو خــودش را به عنوان یک قــدرت نوظهور در فوتبال 

ازبکستان معرفى کند.
 

C گروه
پرسپولیس ایران:

نماد تحول یک تیم با حضور سرمربى خارجى در فوتبال ایران قطعا پرسپولیس 
است. سرخپوشــان پایتخت سال هاى متوســطى را در لیگ ایران سپرى 
مى کردند تا اینکه برانکو ایوانکوویچ در دومین حضورش در ایران، هدایت این 
تیم را به عهده گرفت. برانکو با ثبت انواع رکوردها در فوتبال ایران پرسپولیس 
را یکه تاز کرده و در شرف رســیدن به دومین قهرمانى پیاپى خود با این تیم 
در لیگ برتر است. پروفســور کروات که فصل گذشته تا نیمه نهایى آسیا با 
پرسپولیس صعود کرد، امسال على رغم تمام مشکالتى که پیش روى خود 

مى بیند، چشم به درخشش دوباره در این رقابت ها دوخته است.
 

السد قطر:
ژســوالدو فریرا، ســرمربى پرتغالى که در تیم هاى مختلف اروپایى سابقه 
مربیگرى دارد و یکــى از مربیان موفق تاریخ باشــگاه پورتو محســوب
 مى شود، پس از کسب سه جام در فوتبال قطر با تیم السد، حاال با این تیم در 
رقابت هاى آسیایى شرکت مى کند. فریرا با 71 سال سن یکى از مسن ترین 
مربیان لیگ قهرمانان شمرده مى شود و با در اختیار داشتن ستاره هایى مثل 
ژاوى هرناندز، مرتضى پورعلى گنجى و حسن هایدوس، مى تواند السد را به 

عنوان یک مدعى آسیایى معرفى کند.
 

الوصل امارات:
در امارات کمتر کسى شاهد بوده که تیم هاى باالى جدولى از مربیان داخلى 
استفاده کنند. مسئوالن تیم الوصل از سال 2016 تصمیم گرفتند سرمربى 

آرژانتینى بوکاجونیورز را که با این تیم هم به عنوان بازیکن و هم در لباس 
مربى قهرمان آرژانتین شده بود، براى هدایت تیمشان منصوب کنند. 

رودولفو آروابارنا در نخستین سال حضور در الوصل نایب قهرمانى 
لیگ امارات را براى این تیم به ارمغان آورد تا پس از سالها الوصل 

به رقابت هاى آسیایى بازگردد.
 

نسف قارشى:
دیگر نماینده فوتبال ازبکســتان که در لیگ این کشور مقام 
نایب قهرمانى را به دست آورد هم با یک مربى داخلى پا به لیگ 
قهرمانان مى گذارد. تیم نسف قارشى که سابقه قهرمانى در 
AFC کاپ و حضور در نیمــه نهایى لیگ قهرمانان را در 
کارنامه دارد، امسال رزیقل بردیف را روى نیمکت مى بیند و 
با این مربى در جستجوى یک شگفتى سازى آسیایى است.

 
D گروه

استقالل ایران:
استقاللى ها هم پس از اینکه با مربیان داخلى نتیجه نگرفتند، 

از اواسط فصل جارى سراغ مربى خارجى رفتند. على منصوریان 
فصل پیش با استقالل نایب قهرمان لیگ شد تا امسال وینفرد شفر 

فرصت داشته باشد از این یادگارى به جا مانده استفاده کند. سرمربى 
آلمانى استقالل با تکیه بر تجربه بین المللى اش مى خواهد استقالل را 
از گروه مرگ لیگ قهرمانان سربلند بیرون بیاورد تا خاطرات تلخ سال 
گذشته آبى ها از آسیا هم پاك شود. شــفر به خوبى مى داند در تیمى 
حضور پیدا کرده که سابقه آسیایى درخشانى دارد و نتیجه گرفتن در این 

تورنمنت براى هواداران بسیار مهم است.
 

الهالل عربستان:
بهترین تیم غرب آسیا در فصل گذشته، ســرمربى موفق خود را حفظ کرده 
است. رامون دیاز آرژانتینى پس از حضور در الهالل ابهت سابق را دوباره به 
این تیم بازگرداند و فصل پیش در لیگ و جام پادشاهى آبى ها را قهرمان کرد. 
دیاز اگرچه امســال با توجه به مصدومان متعدد و اتفاقاتى مثل حذف از جام 
پادشاهى فشار زیادى را از طرف مدیران باشگاه حس مى کند، اما با پشتوانه 
تجربه باالیش و همچنین حضور در فینال فصل قبل، امســال مى خواهد 

الهالل را به مقام قهرمانى قاره کهن برساند.

 
العین امارات:

تجربه استفاده از سرمربیان کروات در العین جواب داده و آنها پس از زالتکو 
دالیچ، که به عنوان ســرمربى تیم ملى کرواسى انتخاب شد، سراغ هموطن 
او، یعنى زوران مامیچ رفتند.  مربى 46 ســاله کروات که سابقه درخشانى با 
دیناموزاگرب داشته، امســال گفته که به دنبال کسب جام با العین است و با 

صدرنشینى در لیگ قدم اول در این راه را محکم برداشته است.
 

الریان قطر:
تیم هاى قطرى در سال هاى اخیر کمتر دست به تغییر مربیان خود زده اند 
و این موضوع عالوه بر السد و الدحیل، شــامل الریان نیز مى شود. مایکل 

الدروپ، فوتبالیست افسانه اى دانمارکى که سابقه مربیگرى در تیم 
هایى مثل سوانسى انگلیس و مایورکاى اسپانیا را داشته، 

پس از عملکرد موفقش در لخویا، مورد توجه سران 
الریان قرار گرفت و حاال نزدیک یک و نیم سال از 
حضورش در این تیم مى گــذرد. الدروپ البته با 
الریان کار بسیار سختى دارد. او در لیگ، پشت سر 

السد و الدحیل قرار گرفته و در آسیا هم براى صعود از گروه 
گ  نیاز به معجزه دارد.مر

تیم هاى لیگ قهرمانان آسیا از چه مربیانى استفاده مى کنند 

ژنرال، تنها مربى بومى خاورمیانه 

اند  زده یر کمتر دست به تغییر مربیان خود
شــامل الریان نیز مى شود. مایکل  حیل،

انمارکىکه سابقه مربیگرى در تیم 
ورکاى اسپانیا را داشته، 

 مورد توجه سران
ک و نیم سال از 
 الدروپ البته با 
لیگ، پشت سر ر

 هم براى صعوداز گروه
ارد.

در عربست
داده شــ
خواهد در
خارجى م

عربستان:
بهاىزیادى مربیانداخل به تکه عرفنیس تانخیل

عرض اندام کند. البته الغرافه قبل از بولنت هم از سرمربى فرانسوى بهره
برد و اگر مربى را تغییر نمى داد هم در زمره تیم هایى بود که از مر

خارجىاستفاده مى کنند.

B گروهB
ذوب آهن ایران:

ذ تنها تیم ایرانى که از سرمربى داخلى استفاده مى کند،
آهن است. تیم امیر قلعه نویى هر چقدر نیم فصل اول لیگا
را ضعیف آغاز کرد، در نیمه دوم فصل بسیار خوب کار ک
حاال پس از اینکه نماینده هند را در پلى آف آسیا شک
داده، آماده حضور در مرحله گروهــى و رقاب
حریفان اســت. این بهترین فرصت براى ت
استکه به دلیل شــرایط نامناسب نفت ر
آسیا شده تا با استفاده از سرمربى باتجربه

در لیگ قهرمانان شرکتکند.

الدحیل قطر:
بهترین تیم فوتبال قطر از جمال بلماضى
عنوان سرمربى استفاده مى کند. این سرم
الجزایرى که چهار سال هدایتلخویا
عهده داشــت، پس از ادغام این باشگ
الجیش و متولد شدن باشگاه الدحیل، در
تیم مشغول به کار شد و با تجربه خود این
را مثل لخویاى سال قبل در بهترین فرمآ

بازىهاىآسیایى کردهاست.

الوحده امارات:
لورنــت ریجکمپ پس از اینکه در کش
خودش و تیم استوا بخارست موفق به ک
توجه ســ چند جام مختلف شــد، مورد
الوحده قرار گرفــت و از ابتداى این ف

به امارات آمد. الوحده کــه با قهرمانى
جام امیر امارات شــانس حضور در
قهرمانان را کســب کرده، امسال با م
رومانیایــى اش عملکرد خوبى داشــ
نزدیک ترین تعقیب کننده العین صدرنشـ

در لیگ بهشمار مىرود.

لوکوموتیو ازبکستان:
حضور سرمربى خارجى در ازبکستان کمتراز سایر کشور
غرب آسیا دیده شــده و قهرمان لیگ این کشــور، یعنى
وکوموتیو، از یک سرمربى داخلى استفاده مى کند. آندرى میکلی
ک که البته یک رگه روسى هم دارد، موفق شد این تیم را به دو

مربیان داخلى بهاى زیادى تان خیلى عرف نیســت که به
ـود. به خصوص وقتى یک تیم در لیگ مدعى است و مى 
ر آســیا هم نتایج خوبى بگیرد، قطعا به سراغ گزینه هاى 
مى رود. سرگئى ربروف اوکراینى اگرچه با االهلى فراز و

لو
ازبک

 سال سن یکى از مسن ترین 
ختیار داشتن ستاره هایى مثل 
هایدوس، مى تواند السد را به 

الى جدولى از مربیان داخلى 
ىىىىىىىىىىىىربى 2 تصمیم گرفتند سرم

سسسسسسسسسسسباس ن بازیکن و هم در ل
...ند. مشان منصوب کن
صل نایب قهرمانى 
س از سالها الوصل 

ن کشور مقام 
خلى پا به لیگ 
 قهرمانى در 
رمانان را در 
ت مى بیند و 
یایى است.

جه نگرفتند، 
على منصوریان 

 امسال وینفرد شفر 
ستفاده کند. سرمربى 
 مىخواهد استقالل را

رد تا خاطرات تلخ سال 
خوبى مى داند در تیمى 
د و نتیجه گرفتن در این 

را حفظ کرده ربى موفقخود
الل ابهت سابق را دوباره به 
شاهى آبى ها را قهرمان کرد. 
د و اتفاقاتى مثل حذف از جام 
 حس مى کند، اما با پشتوانه 
ل قبل، امســال مى خواهد 

على ســلیمانى از هنرمندان طنزپــرداز تلویزیون در 
چهارمین گفتگوى خود بــا روزنامه نصف جهان درباره 
سپاهان گفت: سپاهان روزهاى سختى را سپرى مى کند 
و تحمل این روزها براى همه ما سخت است. از مدیران 
این باشگاه مى خواهم براى برون رفت از این روزهاى 
ســخت هر کارى مى توانند انجام دهند.. حرف هاى

شــیرین و جالب توجه ایــن هنرمند با گروه ورزشــى 
نصف جهان را از دست ندهید:

  من همانطور کــه در مصاحبه هاى قبلى هم خدمتتان 
عرض کرده ام  یک سپاهانى هستم و در بیشتر اوقات 
بازى هاى سپاهان را دنبال مى کنم. همیشه به این تیم 
افتخار مى کنم که توانسته در ســال هاى اخیر باثبات، 
تداوم و روندى منطقــى، آقاى فوتبال ایران باشــد و 
بیشترین جام ها را در طول ســال هاى اخیر از آن خود 
کند. به شــما قول مى دهم که تا ابد هوادار ســپاهان

 بمانم.
آخرین قهرمانى ســپاهان در فصل چهاردهم بسیار به 
دلم نشســت؛ چون ســپاهان در آن فصل در شرایطى 

قهرمان لیگ برتر شد که کمتر کســى این احتمال را 
مى داد؛ اما سپاهان با تالش خود و توکل بر خدا توانست 
این احتمال کم را به واقعیت تبدیل کرده و بار دیگر جام 
قهرمانى را به اصفهان بیاورد. واقعًا بعد از 3  فصل دلم 
براى قهرمانى هاى دوباره خیلى تنگ شده و از مدیران و 

مربیان باشگاه خواهش مى کنم که براى قهرمانى هاى 
بیشــتر بازهم تالش کنند. جایگاه فعلى ســپاهان به 
هیچ وجه در شــان و منزلت این باشــگاه نیســت و از 
مدیران مربوطه مى خواهم که شما را به خدا هر کارى 
مى توانید بکنید که ســپاهان از این اوضاع نجات پیدا 
کند. هواداران کمک کنند و بازیکنان هم بیشــتر از هر 

زمانى تالش نمایند.
  سالم مرا به همه مردم اصفهان و هواداران تیم محبوبم 
برسانید.براى تیم عزیز و پر افتخارم که حاال از روزهاى 
اوج فاصله گرفتــه و هواداران پرشــور این تیم آرزوى 
پیروزى و موفقیت دارم و امیدوارم دوباره تیم عزیزمان 
به اوج بازگردد. هواداران این تیم مطمئن باشند که تیم 
محبوبمان دوباره به روزهاى اوج خود بازمى گردد و از این 
روزهاى تلخ فاصله مى گیــرد. من به عنوان یک هوادار 
هر کمکى از دســتم بربیاید براى اوج گیرى دوباره تیم 
محبوبم انجام مى دهم. مسئوالن سپاهان به من بگویند 
چکار کنم من دریغ نخواهم کــرد. به امید اینکه دوباره 
اصفهان به محل جشن هاى سالیانه قهرمانى سپاهان 

تبدیل شود.

على سلیمانى در گفتگو با نصف جهان:

 تو رو خدا یه کارى بکنید!

شــارلوا در دیدارى که کاوه رضایى پاس گل تیمش را 
ارسال کرد مقابل تیم ته جدولى لوکرن به تساوى دست 
یافت. در ادامه هفته بیست و ششم لیگ بلژیک شارلوا 
که کاوه رضایى را در اختیار دارد به مصاف لوکرن رفت. 
شارلوا که نزدیک ترین تعقیب کننده تیم بروژ صدرنشین 
به حســا ب مى آید در این دیدار با نتیجه تساوى یک بر 

یک متوقف شــد. براى شــارلوا مامودو فال روى پاس 
گل رضایى در دقیقه 53 گلزنى کرد.کاوه رضایى طبق 
معمول بازى هاى گذشته از ابتدا در ترکیب حضور داشت 
و 90 دقیقه براى شارلوا بازى کرد. در جدول لیگ بلژیک 
شــارلوا با 48 امتیاز در مکان دوم و لوکرین با 28 امتیاز 

چهاردهم است.

  نصف جهــان: حامــد کاویانپور 
پیشکســوت پرســپولیس کــه 
رابطه اش با على کریمى همیشــه 
در نوسان بوده این روزها از کریمى 
حمایت مى کند. همین نشان مى دهد 
که ایــن دو نفر االن بــا هم خوب 

هستند.
 کاویانپور و کریمى چند سالى بود به 
دلیل مشکالت مالى و اقتصادى که 
با هم داشــتند قهر بودند. حاال و در 
ماجراى خروش کریمى، کاویانپور 
پشت دوست قدیمى اش درآمده. تا 
این حد که اینستاگرامش با حمایت 
از کریمــى، برنامــه 90 را «فتنه» 
معرفى کرده است!  جالب تر اینکه 
او در این پســت وعده افشاگرى 
هم داده و گفته به زودى حرف هایى 
درباره رابطه اش بــا جناب مجرى 

خواهد زد! 

یک فتنه دیگر!

  پاس گل کاوه  

الهه  مهرى دهنوى
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نصف جهان  به نظر ســپاهان هم چیزى مثل  جمله معروف 
«دوما» را مى خواهد!   در یکى از رسانه ها مطلبى از نویسنده 
مشهور فرانسوى منتشر شده بود و باعث شد تا توجه مان جلب 
شود: یکى براى همه و همه براى یکى ». این جمله مشهور 
«الکساندر دوما» نویسنده مشــهور قرن 19 فرانسه است . 
بسیارى از ما کتاب مشهور او «سه تفنگدار» را خوانده ایم. جائى 
که سربازان پادشاه فرانسه یا همان تفنگداران مشهور رمان او 
با این جمله به مصاف دشمنان مى رفتند. شاید خود دوما هم 
نمى دانســت بعدها این جمله چقدر در واژه مشهور مدیریت 

یعنى «کار تیمى»  کاربرى خواهد داشت. 
تمرکز به موفقیت هاى یک تیم به 

جاى به جستجوى جاه طلبى ها 
شخصى رفتن اساس کار همه 

گروه هاى ورزشى و یا غیر 

ورزشى است. نمونه انگیزه هاى تیمى در قالب این شعار را بارها 
دیده ایم. بعضى از رهبران و مدیران سعى در پرداختن و رسیدن 
به تمرکز تیمى دارند و مى دانند که این تمرکز مى تواند تیم را 

حتى در شرایط سخت هم نجات دهد.
نمونه این طرز تفکر را در ورزش بســیار دیده ایم. به عنوان 
مثال هنگامى که تیتو ویالنوا و یا اریک آبیدال در تیم بارسلونا 

مبتال به سرطان شــدند انرژى مضاعفى در سایر 
اعضاى تیم به وجود آمد تا براى دادن امید به 
این اعضاى تیم شان کوشش مضاعفى بکنند. 
این قصه را در فینال یورو 2016 هم شاهد 
بودیم جائى که در خاك فرانســه و 

در مقابل تیم ملى فرانســه تیم 
ملى پرتغــال در همان نیمه 

اول ستاره و رهبر و کاپیتان 

تیم شان یعنى کریس رونالدو را به علت مصدومیت از دست 
مى دهد اما فریادهاى رونالدو با پاهاى لنگان در کنار زمین در 
کنار سرمربى تیم به پرتغالى ها تمرکزى داد که براى رونالدو 
باید بازى را برده و قهرمان شوند و چنین اتفاقى هم افتاد و شعار 

الکساندر دوما را در فوتبال هم اثبات کرد.
در فوتبال ما هم این اتفاق افتاده اســت. نمونه مهم آن مرگ 
هادى نوروزى در لیگ پانزدهم بود که تیم پرسپولیس 
را منسجم کرد و تا آستانه قهرمانى نیز برد.  بازى 
استقالل و صنعت نفت آبادان در نیمه نهایى جام 

حذفى نمونه اى دیگر پند دوما بود. استقالل 
که به علت شرایط جوى تهران از تمرین 
و آمادگى کافى برخوردار نبود در شــهر 
آبادان در حالى پیروز شــد که شاید یکى از 
مهم ترین انگیزه هایش در کنار درایت 

شفر و نمایش شاگردانش، حادثه اى بود که براى مهدى قائدى 
بازیکن جوان تیم شان رخ داده بود. تصادف رانندگى مهدى 
قائدى و عمل جراحى او به گونه اى به بازیکنان استقالل انگیزه 
داد که براى مهدى جوان تالش مضاعفى بکنند و به راستى 
دست به کار بزرگى زدند. باید گفت بسیار امیدواریم که تمرکز 
بر روى شعار «تیم فراتر از فرد» و پیروزى براى تیم با حوادثى 
شیرین نه چون موارد نوروزى و قائدى براى تیمهاى مان باشد.
حاال به نظر مى رسد سپاهان هم براى طلسم شکنى و اینکه 
دوباره بتواند به نوار پیروزى بازگردد به چیزى مانند پند دوما 

احتیاج دارد.

9«الکساندر دوما» نویسنده مشــهور قرن 19 فرانسه است . 
بسیارى از ما کتاب مشهور او «سه تفنگدار» را خوانده ایم. جائى 
که سربازان پادشاه فرانسه یا همان تفنگداران مشهور رمان او 
با این جمله به مصاف دشمنان مى رفتند. شاید خود دوما هم 
نمى دانســت بعدها این جمله چقدر در واژه مشهور مدیریت 

یعنى «کار تیمى»  کاربرى خواهد داشت. 
تمرکز به موفقیت هاى یک تیم به 

جاى به جستجوى جاه طلبى ها 
شخصى رفتن اساس کار همه 

گروه هاى ورزشى و یا غیر 

نمونه این طرز تفکر را در ورزش بســیار دیده ایم. به عنوان 
مثال هنگامى که تیتو ویالنوا و یا اریک آبیدال در تیم بارسلونا 

مبتال به سرطان شــدند انرژى مضاعفى در سایر 
اعضاى تیم به وجود آمد تا براى دادن امید به 
این اعضاى تیم شان کوشش مضاعفى بکنند. 
6این قصه را در فینال یورو 2016 هم شاهد 
بودیم جائى که در خاك فرانســه و
در مقابل تیم ملى فرانســه تیم

ملى پرتغــال در همان نیمه 
اول ستاره و رهبر و کاپیتان 

الکساندر دوما را در فوتبال هم اثبات کرد.
در فوتبال ما هم این اتفاق افتاده اســت. نمونه مهم آن مرگ 
هادى نوروزى در لیگ پانزدهم بود که تیم پرسپولیس 
را منسجم کرد و تا آستانه قهرمانى نیز برد.  بازى 
استقالل و صنعت نفت آبادان در نیمه نهایى جام 

حذفى نمونه اى دیگر پند دوما بود. استقالل 
که به علت شرایط جوى تهران از تمرین

و آمادگى کافى برخوردار نبود در شــهر 
آبادان در حالى پیروز شــد که شاید یکى از 
مهم ترین انگیزه هایش در کنار درایت 

دست به کار بزرگى زدند. باید گفت بسیار امیدواریم که تمرکز
بر روى شعار «تیم فراتر از فرد» و پیروزى براى تیم با حوادثى
شیرین نه چون موارد نوروزى و قائدى براى تیمهاى مان باشد.
حاال به نظر مى رسد سپاهان هم براى طلسم شکنى و اینکه
دوباره بتواند به نوار پیروزى بازگردد به چیزى مانند پند دوما

احتیاج دارد.

مهاجم صربســتانى المپیاکوس به خاطر ندادن ضربه 
پنالتى به مهاجم ایرانى مورد اعتراض شــدید سرمربى 
اسپانیایى قرار گرفت. به گزارش خبرگزارى تسنیم و به 
نقل از سایت اسپورت اف ام، در بازى یکشنبه شب هفته 
بیست ویکم سوپر لیگ یونان دســتور روشن کادر فنى 
المپیاکوس به اوروس جهت قرار گرفتن کریم انصارى فرد 
به جاى او پشت ضربه پنالتى نادیده گرفته شد. ضربه اى 

که توسط اوروس از دست رفت و مى توانست تبدیل به 
پیروزى 2 بر یک المپیاکــوس در مصاف با آترومیتوس 
شــود.کادر فنى تیم المپیاکوس هنگام به دست آمدن 
ضربه پنالتى فریاد زدند که باید کریم انصارى فرد زننده 
آن باشد اما اوروس، مهاجم صربســتانى این دستور را 
درك نکرد. سپس با وجود توضیحى که انصارى فرد به 
اوروس داد او شخصا پشت ضربه پنالتى قرار گرفت و آن 

را از دست داد.
اســپورت اف ام در ادامه نوشــته اســت: ایــن اتفاق 
در تیــم المپیاکــوس قابــل پذیــرش نیســت، هر 
چنــد اوروس در رختکــن المپیاکــوس از کادر فنــى 
عذرخواهى کرد امــا پرونده این مهاجم صربســتانى 
به خاطر نادیده گرفتن دســتور ســرمربى هنوز بسته 

نشده است. 

توبیخ  به دلیل ندادن پنالتى

« دوما»! برس به داد ما« دوما»! برس به داد ما

حاج صفى فرشته نجات شد

ارزانى همچنان مى تازد

گلزنى 
عزت اللهى

 براى آمکار 

المپیاکوس به لطف گلزنى دقایق پایانى احســان حاج صفى از شکســت مقابل 
آترومیتوس گریخت. دو تیم المپیاکوس و آترومیتوس از هفته بیست و یکم سوپر 
لیگ یونان به مصاف یکدیگر  رفتند. المپیاکوس که در این دیدار تا دقایق پایانى 
با نتیجه 2 بر یک از حریف خود عقب بود، دقیقه 2+90 با گل حاج صفى به تساوى 
رسید.کریم انصارى فرد و احســان حاج صفى بازیکنان ایرانى المپیاکوس حضور 

و حاج صفى با گل خود مانع از شکست 90 دقیقه اى در ترکیب داشتند 
این تساوى 43 امتیازى شد و همچنان تیمش شد. المپیاکوس با 

باقى ماند. در رده سوم جدول 

دانیل ارزانى بازیکن دو رگه ایرانى- اســترالیایى بازیکن ماه تیم ملبورن سیتى 
انتخاب شد.

این بازیکن 19 ساله که در پســت هاى هجومى هافبک به کار گرفته مى شود، 
در ماه اخیر عملکرد بسیار خوبى داشته و نشان داده شایستگى این عنوان را دارد.

ارزانى براى تیم هاى زیر 17 سال، زیر 20 سال، زیر 23 سال استرالیا هم به میدان 
رفته و با این شرایط، مى تواند به تیم بزرگساالن هم برسد.

ســوم جدول لیگ استرالیا ملبورن سیتى با 33 امتیاز در رده 
براى ایران هم به میدان است.ارزانى که مى تواند 
گفته که به اســترالیا بــرود، در مصاحبه اى 

عالقه بیشترى دارد.

 

سعید عزت اللهى هافبک دفاعى تیم 
ملى کشورمان امروز در دیدار 
با تیمى از مقدونیه براى 

تیمش گلزنى کرد.
تیم آمــکار پرم که 
ملى پوش ایرانى 
اختیــار  در  را 
امــروز  دارد 
مصاف  بــه 
تیــم بوتیچ 
نیــه  و مقد
و  رفــت 
موفق شد 
بــا 3 گل 
این تیم را 
شکســت 

دهد.
اللهى  عزت 
جوان یکى از گل هاى 
تیمش در این بازى را به ثمر رســاند و 
عملکرد خوبى در این دیدار دوســتانه 

داشت.
 آمکار پرم با 21 امتیاز در لیگ شــانزده 

تیمى روسیه، سیزدهم است. 

سپاهان ، هم چنین چیزى مى خواهدسپاهان ، هم چنین چیزى مى خواهد

عضو جدید هیأت مدیره باشگاه سپاهان گفت: حضورم 
در باشگاه به عنوان عضو هیأت مدیره، تنها براى کمک 

به روند تیم فوتبال سپاهان است و دلیل دیگرى ندارد.
مجتبى لطفى که از روز شنبه به عنوان عضو هیأت مدیره 
باشگاه سپاهان معرفى و جایگزین سعید نکویى شد، در 
مورد دلیل این انتخاب  گفت: حتمًا نیاز به این تغییرات 
احساس شده است تا با یکپارچگى شرکت فوالد مبارکه 
و باشگاه سپاهان، به تیم فوتبال سپاهان براى رسیدن 

به نتیجه مطلوب کمک کنیم. 
وى با بیان اینکه مســئولیت ورزش کارکنان شــرکت 
فوالد مبارکه را بر عهده دارد، افــزود: 15 هزار کارمند 
در کارخانه فوالد مبارکه مشغول به فعالیت هستند و با 
یک خانواده 60 هزار نفرى در ارتباط هستیم که حضور 
کارکنان شرکت بر روى ســکوها براى حمایت از تیم 
فوتبال سپاهان، براى کارخانه فوالد مبارکه از اهمیت 

بسیارى برخوردار است.
 عضو جدید هیأت مدیره باشگاه ســپاهان در پاسخ به 
اینکه محسن طاهرى نیز در ابتداى ورودش به باشگاه 
سپاهان به عنوان عضو هیأت مدیره مشغول به فعالیت 
و پس از مدتى به عنوان مدیرعامل باشگاه معرفى شد 
و آیا قرار است آن روند دوباره تکرار شود و در نهایت او 
بر صندلى مدیرعاملى باشگاه بنشیند، گفت: تا االن که 
چنین صحبتى نشده اســت. در حال حاضر نیز مسعود 
تابش به عنوان سرپرســت باشــگاه ســپاهان فعالیت 

مى کند. 
لطفى افزود: به دلیل اینکه مســئولیت ورزش کارکنان 
کارخانه را بــر عهده و امکاناتى در اختیــار دارم و افراد 
زیادى زیرنظر این بخش فعالیــت مى کنند، مى توانیم 

به باشــگاه کمک کنیم و دلیل اصلى حضورم در هیأت 
مدیره باشگاه سپاهان، صرفًا همین موضوع بوده و چیز 

دیگرى نیست. 
عضو جدید هیأت مدیره سپاهان در پاسخ به این سوال 
که در برخى رسانه ها، گمانه زنى هایى مبنى بر احتمال 
انتخــاب او به عنــوان مدیرعامل این باشــگاه مطرح 
اســت، تصریح کرد: این ذهنیت به دلیل تشــابه این 
موضوع با ورود محسن طاهرى به هیأت مدیره باشگاه 
سپاهان است، اما تا االن چنین بحثى نبوده و من چیزى 
نشــنیده ام. حضور من تنها به عنوان عضو هیأت مدیره 

باشگاه و براى کمک به تیم بوده است. 

لطفى در مورد پیشنهاد حضورش در هیأت مدیره باشگاه 
سپاهان گفت: مدیر سازمان تصمیم مى گیرد و من هم 
عالقه مند به کمک به تیم هســتیم. در گذشته بازیکن 
سپاهان بودم. همه از جایگاه ســپاهان در جدول لیگ 
ناراحت هستند و دوست داریم به هر شکلى مشکالت 

تیم را رفع کنیم تا نتیجه بگیرد. 
وى در پاســخ به اینکه اگــر در ادامه به او پیشــنهاد 
مدیرعاملى باشگاه ســپاهان داده شود قبول مى کند یا 
خیر، اظهار کرد: تا االن که پیشــنهاد نشده است و اگر 
زمانى این پیشنهاد به من داده شود، از من سوال کنید تا 

در مورد تصمیمى که مى گیرم صحبت کنم.

نصف جهــان افشین عبداللهیان کارشناس و مجرى برنامه شب هاى 
فوتبالى با بررسى احتماالت هفته بیست و چهارم، قهرمانى سرخ ها در 
لیگ برتر را مورد بررسى قرار داد. او در بخشى از صحبت هایش گفت: 

«با توجه به اختالف 16 امتیازى پرسپولیس با فوالد، ذوب و سایپا، در 
صورتى که سرخ ها این هفته استقالل خوزستان را شکست دهند 
و رقبا همگى شکســت بخورند، اختالف امتیاز به 19 مى رسد و 
باتوجه به این که تنها 6 هفته و به عبارتى 18 امتیاز تا پایان فصل 
باقى خواهند ماند، سرخ ها قهرمانى لیگ را پیش از دربى جشن 

خواهد گرفت.  
برنامه شــب هاى فوتبالى با بررســى این ادعا، پیشنهاد داد 
سازمان لیگ در این هفته یک جام به ورزشگاه آزادى بیاورد تا 
سرخ ها در صورت پیروزى مقابل استقالل خوزستان، قهرمانى 

را در همین هفته بیست و چهارم جشن بگیرند.
البته باتوجه به چینش بازى ها، این امر بعید به نظر مى رسد. ذوبى ها با 
پدیده اى دیدار خواهند کرد که در نیم فصل دوم وضعیت خوبى ندارد 
و هفته گذشــته نیز مغلوب پارس جنوبى جم شد. ســایپا نیز میهمان 
سپیدرودى خواهد بود که این روزها وضعیت خوبى ندارد و درگیر برخى 
حواشى شده اســت. اما دیدار فوالد با استقالل، ممکن است منجر به 
کنار رفتن فوالد از کورس شود.حاال باید دید سازمان لیگ این پیشنهاد 

عجیب  را بررسى خواهد کرد یا خیر؟

مجتبى لطفى:

اگر ذوب آهن برد چطور؟ قرار نیست مدیرعامل سپاهان  شوم

گلزنى
عزت اللهى
 براى آمکا
سعید عزت اللهى هافبکد
ملى کشورمان امرو
با تیمى از مقد
تیمش گلزنى
تیم آمــک

ملى پوش
در را 
دارد
بــه
تیـ
مق
ر

د
عز
جوان یکى از
تیمشدر این بازى را به ثمر
عملکرد خوبى در این دیدار

داشت.
در لیگ 1 آمکار پرم با 21 امتیاز

تیمى روسیه، سیزدهم است. 

 شب هاى 
سرخ ها در 
ش گفت: 

سایپا، در 
 دهند 
سد و 
صل 
ن 

د
تا

ى 

 ذوبى ها با 
وبى ندارد 
ز میهمان 
گیر برخى

ت منجر به 
ن پیشنهاد 

ر؟ 

ســوم جدول لیگ استرالیا 3ملبورن سیتى با 33 امتیاز در رده 
براى ایران هم به میدان است.ارزانى که مى تواند 
گفته که به اســترالیا بــرود، در مصاحبه اى 

عالقه بیشترى دارد.

ور وس مپی ى یر ن زی ىب ج ن و ر رى ریم ی ر
و حاج صفى با گل خود مانع از شکست 90 دقیقه اى در ترکیب داشتند 

3این تساوى43 امتیازىشد و همچنانتیمش شد. المپیاکوس با
باقى ماند. در رده سوم جدول
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سبزیجات غیر نشاسته اى یا کم کربوهیدرات حاوى ویتامین ها، مواد 
معدنى و فیبر و در عین حال کم کالرى هستند. در اینجا هشت نوع سبزى 

مفید به حال دیابتى هاى نوع 2 بیشتر معرفى شده است:
■   گل کلم: این نوع سبزى سرشار از ویتامین C، فیبر، پتاسیم و فوالت 
است. به عالوه مصرف روزانه 122 گرم از این سبزى در روز تا 14 درصد 

خطر ابتال به دیابت نوع2 را کاهش مى دهد.
■   مارچوبه: این گیاه نیــز در هر فنجان تنهــا 27 کالرى و 5 گرم 
کربوهیدرات دارد و سرشار از ویتامین هاى A و K است. هنگام خرید 
مارچوبه تالش کنید ساقه هاى سبز روشن آن را انتخاب کنید. مصرف 
منظم مارچوبه سبب کنترل میزان قند خون و افزایش تولید انسولین در 

بدن مى شود.
■   اسفناج: این ســبزى کم کربوهیدرات انتخاب عاقالنه اى براى 
مبتالیان به دیابت نوع 2 و حاوى فوالت، بتاکاروتن و ویتامین K است. 
محققان حتى اعالم کرده اند که رژیم غذایى سرشار از سبزیجات برگ 
سبز تیره مانند اسفناج خطر ابتال به دیابت را تا حدود زیادى کاهش مى 

دهد.

■   گوجه فرنگى: حــاوى ویتامیــن Cو یک منبع 
عالى از ویتامین Aو پتاســیم محســوب مى شود. هر 
فنجــان آب گوجه فرنگى تنهــا 32 کیلوکالــرى دارد. 
گوجه فرنگى حــاوى لیکوپن و آنتى اکســیدان هاى 

قوى اســت که در برابر بیمارى هاى قلبى، سرطان 
پروســتات و... محافظت ایجاد مــى کند ضمن این 
که براى دیابتى ها یک خوراکــى کم کربوهیدرات 

است.
■   خیار: یــک فنجان خیار خرد شــده تنها 5 گرم 
کربوهیدارات دارد و شما در صورتى که مبتال به دیابت 
باشــید، بدون هیچگونه نگرانى مــى توانید مقادیر 

زیادى از آن را مصرف کنید. خیار یک منبع عالى از 
ویتامین K، پتاسیم و ویتامین C نیز محسوب 

مى شود.
■   کلم: خــوردن کلــم یک راه 

ارزان بــراى اضافــه کــردن 

ویتامین هاى K و C به رژیم غذایى است البته به عالوه 
.B6 آنتى اکسیدان ها، فیبر، منگنز و ویتامین

■   کلم بروکلى: این نوع کلم نیز عالوه بر اینکه 
کربوهیدرات کمى دارد، سرشــار از ویتامین هاى 
A، C و K، فیبر و آهن وفوالت اســت.محققان 
بر این باورند که کلم بروکلــى عالوه بر فوایدش 
براى دیابتى هــا، مى تواند برخى ســرطان ها را

 دفع کند.

6 عامل 
خستگى در 
طــول روز
خســتگى و بى حالى یکى از مشکالتى اســت که خیلى از افراد به طور روزانه 
با آن دست به گریبان هســتند؛ به این معنى که انرژى و قدرت الزم را براى 
انجام فعالیت هاى جسمى و روحى روزمره ندارند. ممکن است این خستگى 
خفیف یا شدید باشد. شــدت و ضعف آن نیز به علت و شرایط جسمانى هر 

فرد بستگى دارد.
افرادى که خانه نشین و بى تحرك هستند، به ویژه افرادى که از چاقى 

مفرط رنج مى برند حتى با یک گردش ســاده نیز بیشتر از بقیه با این 
حس ناخوشایند روبه رو مى شــوند. با وجود اینکه کمبود انرژى و 

خستگى مفرط مى تواند از کمبود گلبول هاى قرمز ناشى شود 
اما عوامل دیگرى نیز وجود دارند که تأثیر زیادى در شرایط 

جسمى و روحى فرد به جا مى گذارند. در ادامه به شش 
عامل احتمالى بروز احســاس خســتگى اشاره 

مى کنیم.

کم کارى غده تیروئید در شرایطى بروز مى کند که غده تیروئید نمى تواند 
براى تنظیم سوخت وساز بدن به میزان کافى هورمون تولید کند. 

این مسئله یکى از عوامل شایع احساس خستگى است و افراد با وجود 
استراحت، باز احساس ضعف و بى حالى دارند.

دو نشانه کلیدى وجود دارد که مى تواند خستگى را به مشکالت
 تیروئیدى نسبت داد: ناشکیبایى بیمار نسبت به فعالیت حتى بعد

 از فعالیت هایى که تأثیر اندکى روى خستگى  جسمى دارند. 
کمبود انرژى و بى حال بودن حتى با وجود عدم تحرك.

کم کارى غده تیروئید
نارسایى قلبى زمانى بروز مى کند که 

قلب قدرت خود براى پمپاژ خون کافى به 
سمت دیگر

 بخش هاى بدن را از دست مى دهد. زمانى 
که در جریان خون اشکالى بروز مى کند، 
اکسیژن رسانى به سلول ها کاهش پیدا 

کرده و در نتیجه فرد احساس خستگى و بى 
حالى مى کند.

در مراحل اولیه این بیمارى، خستگى 
زمانى بروز مى کند که فرد فعالیت جسمى 
متوسطى داشته باشد. با این حال به تدریج 

که بیمارى پیشرفت مى کند، خستگى 
با کوچک ترین فعالیتى بروز مى کند و 

حتى زمانى که فرد کارهاى روزمره مانند 
مسواك زدن را انجام مى دهد نیز احساس 

خستگى مى کند.
خستگى ناشى از نارسایى قلبى اغلب با 

عالئم دیگرى همچون ورم انتهاهاى بدن 
(انگشتان دست و پا)، نفس نفس زدن در 

حین فعالیت بدنى یا استراحت، عدم تحمل 
فعالیت هاى متوسط و ضعیف، فشار خون 

باال، مشکل در گردش خون، احساس 
سنگینى در پاها، درد یا فشار در ناحیه 

قفسه سینه همراه است.

نارسایى قلبى

کم خونى یک بیمارى کمابیش شایع به 
خصوص در بین  خانم هاى جوان است که به 
دلیل کاهش میزان  گلبول هاى قرمز در خون 
بروز مى کند. به این ترتیب میزان سلول هایى 
که وظیفه انتقال اکسیژن به سمت سلول هاى 

بدن را داشتند کاهش پیدا مى کند.
غالبًا زمانى که روند اکسیژن رسانى به بافت ها 

و مغز با مشکل مواجه مى شود، فرد احساس 
خستگى  و ضعف جسمى و روحى مى کند. 

عالوه بر این،  عالئم دیگرى مانند رنگ 
پریدگى، باال بودن  ضربان قلب در حالت 

استراحت و ضعف موها و  ناخن ها از دیگر 
عالئم شایع کم خونى است.

نى
خو

کم 

دیابت در نتیجه تجمع بیش از اندازه گلوکز در خون به دلیل کمبود انسولین یا مقاومت سلول ها به انسولین 
بروز مى کند. در این صورت سلول ها از انسولین براى تولید انرژى استفاده نمى کنند. سلول هاى بدن نیز 
بدون دریافت قند کافى احساس گرسنگى کرده و به درستى به وظایف خود عمل نمى کنند و به این ترتیب 

عالئم نامطلوبى بروز مى کند. در افراد مشکوك به دیابت عالوه براحساس خستگى مداوم عالئم دیگرى مانند 
تشنگى بیش از حد، از دست دادن ناگهانى وزن، تغییر در ادرار کردن و ضعف در پاها نیز بروز مى کند.

دیابت و خستگى

افسردگى یک بیمارى روحى روانى است که عالمت اصلى آن تغییر 
ناگهانى خلق و خوى بیمار مى باشد. به این ترتیب که فرد احساس 

غم، عدم اعتماد به نفس و کمبود شدید انرژى دارد. این شرایط با یک 
وضعیت غمگینى ساده در زمان هایى که لحظات بدى داشته اید، 

فرق مى کند. عدم توجه به درمان افسردگى ممکن است آن را به یک 
بیمارى مزمن تبدیل کند که اثرات جسمى، روانى و عاطفى دارد.

این وضعیت اگر با شرایط و عالئم فراتر از خستگى مزمن است باید 
مورد توجه قرار بگیرد. از جمله این عالئم مى توان به احساس یأس و 

ناامیدى، از دست دادن اعتماد به نفس، غم عمیق، استرس و اضطراب، 
محرومیت هاى اجتماعى، از دست دادن عالقه به فعالیت هاى روزمره 

اشاره کرد.

افسردگى

کامًال طبیعى است که فردى شب به خوبى نخوابیده باشد و صبح احساس خستگى کند و نتواند به درستى 
تمرکز داشته باشد. خواب خوب یعنى حداقل هفت ساعت خواب مداوم و بدون بیدارى براى احیاى انرژى بدن 

الزم و ضرورى است.
اگر براى به خواب رفتن دچار مشکل مى شوید و یا در طول شب چندین بار بیدار مى شوید، ممکن است که 
دچار خستگى مزمن شوید. در این صورت ممکن است عالئم دیگرى مانند خواب آلودگى در طول روز، آپنه 

خواب، مشکل در به خواب رفتن شبانه و احساس اینکه حتى بعد از خواب نیز استراحت نکرده اید بروز کند.

مشکالت خواب

ى  چا
سبز از جوانه و 

گلبرگ هاى تازه چاى 
به دســت مى آید؛ در فرآیند 

تولید این چاى، اکسایش بسیار کم 
صورت مى گیرد. در این مطلب برخى از 

خواص این گیاه را بیان مى کنیم.
■   کاهش وزن با چاى سبز

پلى فنول هاى چاى ســبز فعالیت آمیالز موجود در 
بزاق ( آنزیم تجزیه کننده قندها) را مهار مى کند بنابراین 

این چاى نقش مؤثرى در کاهش وزن دارد.
■   جلوگیرى از پوسیدگى دندان با چاى سبز

عصاره برگ چاى سبز خواص ضد میکروبى دارد و از ایجاد پالك و 
پوسیدگى دندان جلوگیرى مى کند.

■   محفاظت از قلب در برابر آسیب هاى مختلف با چاى سبز
دانشمندان ماده اى شیمیایى را در چاى سبز شناسایى کردند که در حفاظت از قلب 

در برابر آسیب هاى مختلف مؤثر است.
■   کاهش ترى گلیسیرید خون با چاى سبز

کاتچین موجود در چاى سبز، فعالیت آنزیم لیپاز (آنزیم مسئول هضم چربى ها) در 
لوزالمعده را مهار مى کند بنابراین شکستن چربى با سرعت بسیار کمى صورت 

مى گیرد و چربى خون آهسته افزایش پیدا مى کند.
■   جلوگیرى از بروز فشارخون باال با چاى سبز

مصرف نیم تا 2/5 فنجان چاى سبز در روز احتمال بروز ُپرفشارى 
خون را کاهش مى دهد.

■   جلوگیرى از عوارض دیابت با چاى سبز
چاى سبز از عوارض ناشى از دیابت مانند آب مروارید 

و بیمارى هاى کلیوى نیز جلوگیرى مى کند.
■   پیشگیرى از فشارخون باال 

با چاى سبز

ى  چا
علــت  بــه  ســبز 

داشــتن کافئیــن، از جــذب مــواد معدنى بــه ویــژه آهــن جلوگیرى
 مى کند.

زنان باردار و شیرده، مبتالیان به ناراحتى اعصاب و افرادى که تپش قلب 
نامنظم دارند، نباید در مصرف آن زیــاده روى کنند. مصرف این چاى 

همچون چاى سیاه به همراه غذا، جذب روى، آهن و کلسیم را کاهش 
مى دهد. افراط در مصرف چاى سبز باعث دفع زیاد آب از بدن و 

یبوست مى شود.
افرادى که فشار چشــم باال دارند، نباید از چاى سبز 

استفاده کنند. همچنین مبتالیان به میگرن 
نیــز بایــد در مصــرف آن احتیاط 

کنند.

پیشگیرىپیشگیرى
 از فشارخون باال  از فشارخون باال 

با چاى سبزبا چاى سبز

نتایج یک تحقیق نشان مى دهد مصرف طوالنى مدت روغن 
ماهى یا روغن آفتابگردان خطــر ابتال به بیمارى کبد چرب را 

افزایش مى دهد.
روغن ماهى خواص بسیارى براى سالمتى دارد، اما نتایج یک 
تحقیق حاکى از آن اســت که مصرف بلندمدت این روغن و 
روغن آفتابگردان مى تواند خطر ابتال به اســتئاتوهپاتیت را در 

دوران بعدى زندگى بیشتر کند.
اســتئاتوهپاتیت نوع وخیم تر از بیمارى کبد چرب غیرالکلى 

است.
مطالعه انجام شده نشان داد مصرف طوالنى مدت روغن ماهى 
یا آفتابگردان تغییراتى را در کبد ایجاد مى کند که این عضو از 

بدن را مستعد ابتال به بیمارى کبد چرب مى کند.
از جمله فاکتورهاى کلیدى خطرزا در بروز این نوع از بیمارى 
کبد چرب مى توان بــه اضافه وزن، چاقى، فشــار خون باال، 
کلسترول باال و دیابت نوع 2 اشاره کرد که تمامى آنها به شدت 

تحت تأثیر رژیم غذایى هستند.

تأثیر منفى 
مصرف بلندمدت 
روغن ماهى بر کبد

در این روزها افراد زیادى هستند که از سردرد به علت سرما 
شاکى هستند. بیشترین موارد این نوع سردرد در افراد مبتال 

به سردرد میگرنى اتفاق مى افتد.
منصوره تقــاء، متخصص مغــز و اعصــاب در این باره 
گفت:کســانى که ســردرد میگرنى دارند، علل محرك 
متعددى براى شروع ســردرد خود مى شناسند که به کم 
خوابى یا پرخوابى، گرسنگى یا پرخورى، خستگى و یا نور 
شدید آفتاب مى توان اشــاره کرد. وى ادامه داد: در میان 
محرك ها تماس صورت به خصوص پیشانى با سرما و یا 

تنفس در هواى سرد از موارد شایع است.
وى افزود: افراد مبتال به سینوزیت نیز در سرما تشدید سردرد 
پیدا مى کنند. ســینوزیت معموًال به صورت حاد و اغلب به 
دنبال سرماخوردگى ایجاد مى شود و با درمان آنتى بیوتیکى 

مناسب و داروهاى آنتى هیستامین بهبود مى یابد.
به گفته ایــن متخصص، یک نوع ســردرد وجود دارد که 
به طور خاص و فقط با تماس با ســرما بروز مى کند. این 
نوع سردرد در افراد نوجوان شــایع تر و در خانم ها قدرى 

شایع تر از آقایان است. 
تقاء اظهار داشت: این سردرد در افراد داراى سردرد میگرن 
نسبت به افرادى که سابقه ســردرد ندارند، شایع تر است. 
وى ادامه داد: این ســردرد به دو نوع تقسیم مى شود، نوع 
اول شامل سردردهایى هستند که به علت تماس خارجى 
با سرما ایجاد مى شــوند و نوع دوم سردردهایى که در اثر 

مصرف مواد غذایى سرد ایجاد مى شوند.
 این متخصص مغز و اعصاب افزود: در دســته اول تماس 
با هواى سرد و یا شیرجه زدن در آب سرد مهمترین علت 
ایجاد کننده است . سردرد بالفاصله بعد از تماس ایجاد شده 
و حداکثر در عرض 30 دقیقه بعــد از قطع تماس برطرف 

مى شود . 
تقاء در ادامه بیان کرد:این سردرد ها معموًال دو طرفه بوده 
ولى ممکن است یک طرفه هم باشند و معموًال در نواحى 

پیشانى یا پشت چشم حس مى شوند.
وى گفت: نوع دوم به سردرد بستنى معروف است. 

گهگاه براى این ســردرد نام یخ زدگى ســر 

را هم ذکر مى کنند. این ســردرد بالفاصله بعد از تماس 
قسمت خلفى حلق با مواد خوراکى ســرد ایجاد مى شود 

و معموًال در عــرض 10 دقیقه 
از قطع مصــرف رو به 

بهبودى مى گذارد. 
این نوع ســردرد 
در افراد میگرنى 

شایع تر است.
 

چرا سرِ ما در سرما درد مى گیرد؟

تعادل قند خون       گزینه هاى گیاهى براى حفظ 
Cحــاوى ویتامیــن Cو یک منبع  ح: 
 پتاســیم محســوب مى شود. هر 
2رنگى تنهــا 32 کیلوکالــرى دارد. 
ى لیکوپن و آنتى اکســیدان هاى 

رابر بیمارى هاى قلبى، سرطان 
ظت ایجاد مــى کند ضمن این 
ک خوراکــى کم کربوهیدرات 

5 گرم 5جانخیار خرد شــده تنها
شما در صورتى که مبتال به دیابت 
گونه نگرانى مــى توانید مقادیر 

 کنید. خیار یک منبع عالى از 
Cویتامین C نیز محسوب

 کلــم یک راه
ه کــردن 

C C و K ویتامین هاىK
آنتى اکسیدان ها،
کلم بروک ک■ 
کربوهیدرات ک
K و K، فی A،C
بر این باورند ک
براى دیابتى ه

 دفع کند.

تعادل قند خوهى براى حفظ 
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با تالش پلیس شهرستان نیشابور عامل سرقت به عنف 
از یک ناشنوا شناسایى و دستگیر شد.

ســرهنگ حســین بیات مختارى فرمانــده انتظامى 
شهرستان نیشابور گفت: یک شنبه شب در پى گزارش 
سرقت به عنف مبلغ 20میلیون ریالى از منزل یک ناشنوا 
در یکى از خیابان هاى سطح شهرستان نیشابور به مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 بالفاصله مأموران تجسس 
کالنترى 11 طالقانى به همراه کارآگاهان پلیس آگاهى به 
محل اعزام شدند. وى افزود: در تحقیقات اولیه مشخص 
شد شاکى یک جوان ناشنواست که متهم از روى دیوار 
وارد منزل وى شــده و به محض بیدار شــدن شاکى با 

استفاده از سالح سرد به ناحیه سر وى ضربه اى وارد کرده 
است و پس از ســرقت مبلغ 20 میلیون ریال وجه نقد  از 

محل متوارى شده است.
سرهنگ بیات مختارى خاطر نشان کرد: به دلیل اهمیت 
موضوع، پرونده در اختیار کارآگاهان دایره عملیات ویژه 
پلیس آگاهى شهرستان قرار گرفت که با توجه به وضعیت 
خاص شاکى (عدم قدرت تکلم) با اداره بهزیستى نیشابور 
هماهنگ و از یک مربى مرکز توان بخشــى دعوت شد 
که سخنان شاکى را براى افســر پرونده تشریح کند. با 
کمک مربى و راهنمایى هاى شاکى مشخص شد متهم 
خود یکى از افراد ناشنواست که به علت شناخته شدن از 
سوى شاکى به ناحیه سر وى ضربه اى وارد کرده و پس از 

سرقت متوارى شده است.
متهم 25 ساله که هیچگونه سابقه کیفرى نیز ندارد پس 
از هماهنگى هــاى قانونى و قضائى احضار شــد که در 
مواجهه حضورى با شاکى که از بیمارستان ترخیص شده 
بود وهمچنین در حضور مربى مرکز توان بخشى به بزه 
انتســابى اعتراف و اظهار کرد: اطالعى از هویت شاکى 
نداشتم اما به محض ورود وى بیدار شد که به همین دلیل 

با وى درگیر شدم و وجه نقد را سرقت کردم.
متهم پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به 

دادسرا معرفى شد.

یک معتاد متجاهر کارتن خواب مى گوید: «فوق دیپلم 
عمران هستم. 19سال است که زباله جمع مى کنم و در 

خیابان مى خوابم.»
 براساس آمارهاى رسمى بیش از 15 هزار کارتن خواب 
داریم که برخى از این افــراد بى خانمان، معتاد متجاهر، 
بیماران مزمن روانى، بیماران مبتال به ایدز و هپاتیت و... 
هســتند. معتادان متجاهر هر از چندگاهى توسط پلیس 
دستگیر و به کمپ ها و مراکز نگهدارى فرستاده مى شوند، 
اما از آنجایى که دستگاه هاى مسئول در زمینه نگهدارى، 
بهبود و توانمندسازى معتادان عملکرد مناسبى ندارند، 
این افراد بعد از مدتى دوباره به کف خیابان باز مى گردند 

و این چرخه همچنان ادامه دارد.
«حســن» یک معتاد کارتــن خواب و اهل کیانشــهر 
تهران اســت، اما سال هاســت که روزها و شب هایش 
را در میدان شــوش و حوالــى آن مى گذراند. گفتگوى 
خبرنگار ایلنــا با این معتــاد کارتن خــواب را در ادامه 

مى خوانید:
حسن آقا اهل کجاهستى؟

 بچه کیانشهر هستم.
اینجا چه مى کنى؟

19 سال است که زباله جمع مى کنم.
پیش خانواده ات هم مى روى؟

بله، گاهى به مادرم سرمى زنم.
چى مصرف مى کنى؟
بیسکوییت ساقه  طالیى.

منظورم مواد اســت چه نوع موادى 
مصرف مى کنى؟

همه چى، هر چى که بتوانم تهیه کنم.
از کجا پول موادت را تهیه مى کنى؟

زحمت مى کشم. زباله جمع مى کنم.
چند سال دارى؟

متولد سال 55 و 41 ساله هستم.
تحصیالتت چقدر است؟

فوق دیپلم عمران هستم.
چند بار گرفتنت؟

کمپ زیاد رفتم. المصــب مواد داغونم کرده اســت. 
(به مــزاح مى گویــد) آخه مــن مواد غذایــى مصرف 

مى کنم.
چرا برنمى گردى پیش خانواده ات؟

راهى نیست که بتوانم پیش خانواده ام برگردم، باالخره 
قسمت ما این بود که در خیابان زندگى کنیم. خدا براى 
هیچکس نخواهد که در خیابان زندگى کند و کسى مانند 
ما نشــود. اول براى یکى دو شب آمدم اما االن شده 19 
الى 20 ســال که در کنار خیابان هستم. روزهاى خیلى 

سختى را گذراندم. 

«مجتبى» معتاد کارتن خواب دیگرى است که مبتال به 
ایدز است. او سئواالت خبرنگار ایلنا را اینچنین پاسخ داد:

چند سال دارى و شغلت چیست؟
26 سال دارم. زباله جمع مى کنم.

چند سال اســت در خیابان زندگى 
مى کنى؟

از 15 سالگى به خیابان آمدم.
چرا با خانواده ات زندگى نمى کنى؟

پدر و مادرم از هم جدا شــدند. پدرم ناپدید شد و مادرم 
ازدواج کرد. من هم از 15 سالگى معتاد شدم و بعد هم به 
دلیل رابطه نامشروع به ایدز مبتال شدم. در حال حاضر 

هم در خیابان زندگى مى کنم.
به خانواده ات سر مى زنى؟
بله هر از چندگاهى به دیدن مادرم مى روم.

دوســت نــدارى برگــردى پیش 
خانواده؟

نه، آنها مــن را نمى پذیرند. جایى نــدارم بروم مجبورم 
در خیابان بمانم. چنــد بار به کمپ رفتم امــا دوباره به 
خیابان بازگشتم. من ایدز دارم و در آنجا ما را نگهدارى

 نمى کنند.
در حال حاضر چه نوع موادى مصرف 

مى کنى؟
هر چى که بتوانم تهیه کنم. 

روایتى تلخ  از زندگى 2معتاد کارتن خواب

همه ما در کودکى در حیاط مدرســه بازیگوشــى هاى 
خودمان را داشــتیم، دنبال کــردن همدیگر در حیاط 
مدرســه همیشــه حداقل یک مصدوم را بــه دنبال
 داشــت. همیشــه مصدوم این بازى ها با دستانى دراز 
شده از سوى دوستان از زمین برمى خاست و بازى هاى 
دوستانه دوباره از سر گرفته مى شــد اما این داستان در 
مدرسه روستاى «سفیدکمر» ایجرود استان زنجان به 

همین شکل به پایان نرسید. 
بنا به شــنیده ها، در این مدرســه پس از بازى کودکانه 
دو دانش آمــوز در حیــاط مدرســه و افتــادن یکى از 
دانش آموزان، ولــِى وى که از قضا معلم مدرســه نیز 
بوده وارد ماجرا شــده و «محمد» دیگر دانش آموز این 
بازى که از نظر این ولى مســبب افتادن فرزندش بود 
را به باد کتــک مى گیرد به نحوى کــه این دانش آموز 
از ناحیــه صــورت و بــه ویژه چشــم مورد آســیب

 قرار مى گیرد.
 البتــه ماجرا به همینجا ختم نمى شــود و درخواســت 
رسیدگى موضوع توسط خانواده این دانش آموز از مدیر 
آموزش و پرورش شهرستان ایجرود راه به جایى نمى برد 
و تنها به یک وعده براى رســیدگى بــه این موضوع 
مى انجامــد البته همه این مســائل از طریــق خانواده 

دانش آموز مصدوم ادعا شده است.
مادر محمد در گفتگو با فارس در این زمینه اظهار کرد: 
«روز چهارشــنبه 18 بهمن فرزندم را صحیح و سالم به 
مدرسه فرستادم اما معلم در مدرسه وى را کتک زده به 

نحوى که دچار آسیب و خون ریزى شده است. فرزندم 
با فرزند معلم برخورد داشــته و موجب افتادن وى شده 
که همین موضوع موجب شــده معلم یک پس گردنى 
به وى بزند و پس از افتــادن محمد روى زمین وى را با 

لگد زده است.»
مادر این دانش آموز گفت: «همســر این معلم ســر و 
صورت فرزندم را شسته و نزد من آورده است.» احمدى 
با اشــاره به اینکه وقتــى او را از دور دیدم صورتش باد 
کرده و زخمى بود، عنوان کــرد: «در پیگیرى ها متوجه 
شدم که فرزندم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.»
 وى ادامــه داد: «از قضــا رئیس آمــوزش و پرورش 
شهرســتان ایجــرود نیز در روســتا حضور داشــت و 
وضعیت فرزندم را براى وى تشــریح کردم که به من 
قول داد شــنبه فردى را براى پیگیــرى موضوع اعزام 
کند اما روز شنبه هرچه منتظر ماندیم خبرى از مسئول 
رســیدگى به ماجراى تنبیه فرزند من نشــد و پس از 
پایان ســاعت ادارى فرزندم را براى مداوا به پزشــک 
بردم و تا پاســى از شــب را در مراکز پزشــکى سپرى 

کردم.»
رهبر طومارى رئیس اداره روابط عمومى و اطالع رسانى 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان زنجان در همین 
خصوص در گفتگو با فــارس اظهار کــرد: «موضوع 
مربوط به تنبیه دانش آموز ایجرودى در دســت بررسى 
است و پس از بررسى هاى الزم مراجع ذیربط، موضوع 

اطالع رسانى مى شود.»

بازى کودکانه با چاشنى مشت و لگد معلم!

ربایندگان کوك حسین اسدى کودك گمشده مشگین شهرى که روز سیزده به در اقدام به ربودن این کودك کرده 
بودند، دستگیر شدند.

یک منبع مطلع در شهرســتان مشــگین شــهر دیروز به رکنا گفت: ربایندگان یک خانواده فاقد اوالد ســاکن 
شهرستان کرج هستندکه در روز سیزده به در سال جارى اقدام به ربودن این کودك در منطقه هیرو چاى خلخال 
کرده اند. وى گفت: هم اکنون حدود شش نفر در این رابطه دستگیر شــدند و در زندان خلخال بسر مى برند. این 
مقام مطلع گفت جزئیات بیشتر در حال بررسى اســت. به گفته وى کودك گمشده «حسین اسدى» در سالمتى 

کامل است. 

پدر «بنیتا» دختر بچه هشت ماهه با حضور در دادسراى 
جنایى تهران و حضور در دفتر سرپرست دادسرا از وى 

بابت برخى سخنان و اظهاراتش عذرخواهى کرد.
«حسن قلعه نویى» پدر بنیتا دختر بچه هشت ماهه اى 
که در اواخر نیمه اول امسال از سوى دو مرد جوان ربوده 
شــده و فوت کرده بود دیروز به دادسراى جنایى تهران 
آمد. وى که بــراى انجام کارهاى اجــراى حکم قاتل 
دختر بچه هشــت ماهه اش به دادسرا مراجعه کرده بود 
به دفتر شهریارى سرپرست دادســراى جنایى تهران

 رفت.
قلعه نویى اعالم کرد: «من در حاشــیه برگزارى جلسه 
دادگاه، سخنانى را درباره سرپرســت دادسراى جنایى 
گفته بودم که اشتباه بود.» وى ادامه داد: «جهل نسبت 
به قانون و همچنین شــرایط ناگوارى کــه در آن قرار 
داشتم باعث شد تا من ســخنانى را بر زبان بیاورم که 
صحیح نبود.» وى گفت: «طبیعى است که شما وقتى در 
حالت حزن انگیز هستید و اطالع خاصى هم از قوانین 
ندارید، تحــت تأثیر دیگران حرف هایــى مى زنید که 

درست نیست.»
پدر بنیتا تصریح کرد: «من زمانى که به دادسرا آمدم و 
برگه هایى که امضا کرده بــودم را مجدد مطالعه کردم 
دیدم در آن برگه ها به روشنى درباره مسائل پیش آمده 
صحبت شده و اشتباهى از سوى دادســرا انجام نشده 
اســت.» قلعه نویى گفت: «من از شهریارى سرپرست 

دادسرا عذرخواهى مى کنم نســبت به آن مسائلى که 
مطرح شده است.»

این در حالى است که به گفته پدر بنیتا وکیل این خانواده 
از وکالت این پرونده استعفا کرده و این افراد وکیلى در 

حال حاضر ندارند.
در تاریخ 22 شهریور پدر بنیتا گفته بود: «ما از روز اول، 
قصاص هر دو متهم را مى خواستیم، اما آقاى شهریارى، 
سرپرســت دادســراى امور جنایى و نماینده دادستان 
تهران به ما گفت نمى شود.» وى ادامه داده بود:«نماینده 
دادستان عنوان کرده که ما برگه منع تعقیب متهم ردیف 
دوم در موضوع قتل را امضــا کرده ایم و این موضوع به 
ما ابالغ شده، در حالى که به هیچ عنوان این صحبت ها 

صحت ندارد.»

پدر «بنیتا» به اشتباه خود اعترا ف کرد مرگ 11 نفر در 2 حادثه رانندگى 

 خانه در نبود صاحبخانه آتش گرفت
حریق گسترده ساختمان مسکونى واقع در شهرکرد 

اطفا شد.
مدیرعامل آتش نشــانى شــهرکرد گفت: شامگاه 
یک شنبه حریقى گســترده در 16 مترى دوم بلوار 
سرچشــمه ها رخ داد که توســط مأموران سازمان 

آتش نشانى و خدمات ایمنى شهرکرد اطفاشد.
مجید علیپــور افزود: ســاکنین منزل مســکونى 
حین حریــق در منــزل حضور نداشــتند و حریق 
از طریق همســایگان به 125 اطالع رســانى شده 
است. مدیرعامل آتش نشانى شــهرکرد بیان کرد: 
عملیات اطفاى حریق این ســاختمان مســکونى 
و ممانعــت از دسترســى حریق به دیگــر طبقات 
در حــدود 30 دقیقه به طول انجامیــده که در این 
حادثه انفجار گاز موجب ترس کلیه اهالى شده بود. 

علیپور خاطرنشان کرد: با مهار حریق، ایمنى به منطقه بازگشته و علت این حادثه در حال بررسى است.

 دستبرد یک ناشنوا به خانه ناشنوایى دیگر! 

ســخنگوى اورژانس مازندران از ســقوط یک فروند پاراموتور در این استان خبر داد.زکریا اشــکپور گفت: این حادثه 
حوالى ساعت 15 روز یک شنبه در ســرخ رود شهرســتان محمودآباد در منطقه مرکزى مازندران رخ داد. وى افزود: 
تکنســین هاى اورژانس پس از دریافت پیام وقوع این حادثه به منطقه ســاحلى درویش آباد در ســرخ رود عزیمت 
کردند ولى خلبان 25ســاله پاراموتور بــه دلیل ســقوط از ارتفاع و ضربه شــدید قبل از حضور تیــم اورژانس جان 
باخته بود.  پاراموتور وسیله اى متشــکل از پاراگالیدر و موتور مخصوص جلو برنده اســت که به صندلى خلبان نصب 
مى شود. پاراموتور متشکل از یک قاب و ترکیبى از موتور، ملخ، صندلى یکپارچه و قفس است و به وسیله یک دستگیره 
کوچک که در دست خلبان قرار مى گیرد، کنترل مى شود. این وسیله در گروه وسایل پروازى فوق سبک یا هواپیماهاى 
فوق سبک قرار مى گیرد و چون جزو ورزش هاى هوایى محسوب مى  شود نیاز به باند پرواز ویژه براى فرود و برخاستن

 ندارد.

مرگ پاراموتورسوار جوان در مازندران

عدم توجه به جلــوى رانندگان دو دســتگاه اتوبوس 
مسافربرى اسکانیا در دو حادثه جداگانه چندین کشته 

و مصدوم ب ر جاى گذاشت.
در  اولین حادثه که ســاعت یک بامداد دیروز در مسیر 
مشــهد به تربت حیدریه رخ داد دو نفر کشته و 31 نفر 
مصدوم شــدند. در این سانحه سه دســتگاه خودروى 
اتوبوس اسکانیا، تریلى دانگ فنگ و سوارى پراید درگیر 
بودند و علت این حادثه عدم توجه به جلو از جانب راننده 
اتوبوس بود. این اتوبوس که متعلق به تعاونى 17 بود،  از 

مشهد به سمت بیرجند در حال حرکت بود.

مرگ 9 زن در واژگونى اتوبوس زائران
در حادثه دیگر بر اثر واژگونــى اتوبوس در طبس 9 نفر 

کشته و 35 نفر مجروح شدند.
 ســاعت 2و52دقیقه بامداد روز دوشــنبه وقوع حادثه 

واژگونى اتوبوس مســافربرى اســکانیا به امدادگران 
شهرستان طبس اعالم شــد. بالفاصله شش تیم امداد 
جاده اى از بیهوك و بشره به محل حادثه در سه راهى 
جاده دیهوك- فردوس اعزام شدند. با حضور نیروهاى 
امدادگر در محل ســانحه مشخص شــد یک دستگاه 
اتوبوس مســافربرى اســکانیا با 45 سرنشین واژگون 
شده و 9 نفر از سرنشینان اتوبوس که همگى زن بودند 
جان خود را از دست دادند. 35 نفر در این حادثه مجروح 
شدند که دو نفر به بیمارســتان منتقل و مابقى در محل 

درمان شدند. 
این اتوبوس اســکانیا حامــل 42 زائر زن میانســال 
گچسارانى و ســه مرد بود که از یاسوج به سمت مشهد 
در حال حرکت بوده اســت. در بررسى هاى اولیه علت 
واژگونى عدم توجه به جلو راننده این وسیله نقلیه گزارش 

شده و خستگى و خواب آلودگى وى نیز محتمل است.

نحسى 13
باالخره گریبان کودك ربایان را گرفت!



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اگر مستمندى را دیدى که توشه ات را تا قیامت مى برد و فردا که 
به آن نیاز دارى به تو باز مى گرداند، کمک او را غنیمت بشمار 
و زاد و توشــه را بــر دوش او بگــذار و اگر قــدرت مالى دارى 
بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در 

رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى.
موال على (ع)

شهردارى پیربکران در نظر دارد به منظور استفاده از توان بخش خصوصى و به استناد 
صورتجلسه مورخ 96/10/20 و مجوز شوراى محترم اسالمى شهر با روش سرمایه گذارى 
مشارکت مدنى احداث ساختمان فرهنگســرا واقع در بلوار شهداء شهر پیربکران و 
ساخت 10 دستگاه ویالى تفریحى واقع در دهکده ساحلى قلعه سرشیر را برابر شیوه 
نامه سرمایه گذارى و از طریق انتشار فراخوان واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/7 با در دست داشتن اسناد و مدارك الزم 
که مؤید توانمندى و توانایى هاى مالى و فنى ایشان در جهت اجراى پروژه باشد، براى 
دریافت اطالعات بیشتر و اسناد فراخوان به دفتر سرمایه گذارى وجذب مشارکت هاى 

شهردارى پیربکران مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم 

مهدى دوستى مهدى دوستى –  –   شهردار پیربکران و رئ یس هیأت عالى سرمایه گذارى شهردار پیربکران و رئ یس هیأت عالى سرمایه گذارى

شهردارى شاهین شــهر به استناد مجوز شــماره 4464/ش مورخ 95/12/22 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى معابر بلوار یادگار امام (ره) 

را با مبلغ اولیه 2/517/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/12/12 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

چاپ اول 

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین 
واقع در میدان انقالب- بلوار دانشگاه- جنب خیابان آیت اله محقق- مجاور 

تعمیرگاه زیروبندسازى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه 

مورخ 96/12/02
گشایش پاکت هاى مزایده: روز پنج  شنبه مورخ 96/12/03

محل دریافت اســناد: دولت آباد- بلــوار طالقانى- پایــگاه اینترنتى
 www.dolatabad.ir تلفن 45822010- 031

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ دوم

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آبادحمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

همایش بزرگ پیــاده روى خانوادگى 
درشهرشاپورآباد،شــهرتاریخ،ایثار 
وتالش درتاریخ 1396/11/20راس 
ساعت9:00صبح ازمیدان شهداءبه 
سمت ورزشگاه شهداء به مناسبت سى 
ونهمین ســالگردپیروزى شکوهمند 
انقالب اســالمى برگزار شــد. این 
همایش  همــراه بــا اهداءجوایز به 
شــرکت کنندگان به قیدقرعه توامان 

بابرگزارى جشــن انقــالب درمحل 
سالن ورزشگاه شهداء درقالب تجلیل 
ازنخبگان علمى،قهرمانهاى ورزشى 
درسطح بین المللى،کشورى،استانى 
وشهرستانى در رده هاى مختلف  سنى 
(دختر وپسر)وهمچنین فعاالن عرصه 

فرهنگى بود.
فرید شریعت زاده شهردارشاپورآباداعالم 
کرد: هــدف ازبرگــزارى ایــن برنامه

 کــه بــا اهتمــام وهمــکارى اعضاء 
محترم شــوراى اســالمى وشهردارى 
شــاپورآباد انجام گرفت ،گرامیداشت 
ایــام ا... دهه فجروتجلیــل ازنخبگان 
علمى،فرهنگى وورزشــى درراســتاى 
ترغیــب وتشــویق ایــن عزیــزان 
درکســب موفقیت بیشتروارتقاءسطح 
علم،فرهنگ وورزش شهرشــاپورآباد 

مى باشد.

همایشهمایش
 بزرگ پیاده روى  بزرگ پیاده روى 

در شاپورآباد در شاپورآباد 
برگزار شدبرگزار شد

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 334/ش/96 مورخ 96/11/04 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد 4 پالك زمین از اراضى کارگاهى و مسکونى را با مشخصات ذیل و با قیمت پایه کارشناسى 

به فروش برساند:

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/12/08 فرصت دارند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهردارى www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ اسناد مزایده 

به ساختمان شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول چاپ اول 

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجانحسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

آدرسقیمت پایه کارشناسىمتراژنوع کاربرىشماره پالكردیف
1D1اراضى کارگاهى8/500/000 ریال36/70کارگاهى
خیابان استقالل کوچه پیک3/600/000 ریال187/61مسکونى24
خیابان توحید کوچه قائم3/000/000 ریال179مسکونى33
میدان امام حسین3/000/000 ریال180مسکونى4106
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دستگیرى سارقان تجهیزات 
کشاورزى در سمیرم

فرمانده انتظامى شهرسـتان سـمیرم گفت: سارقان 
تجهیزات کشاورزى و لوازم موجود در باغ ها و مزارع 

شهرستان سمیرم دستگیر شدند.
سـرهنگ سـهراب قرقانى با اشـاره به سـرقت هاى 
صورت گرفته در شـب هاى گذشـته گفت: سـارقان 
در چند شب گذشـته اقدام به سـرقت لوازم و وسایل 
خانه باغ هاى سـمیرم و نیز برخـى تجهیزات باغى و 

چاه هاى آب کشاورزى کرده بودند.
فرمانده انتظامى شهرستان سـمیرم در همین رابطه 
افزود: با دستگیرى یکى از سارقان در مزارع روستاى 
گرموك به همراه دو نفر مالخر موفق به کشف اموال 
سـرقتى از جمله کف کـش، موتورچاه، دینـام، کابل 

وتلویزیون شدیم.
وى تداوم خشکسالى و باز بودن مسـیرهاى خالى از 
برف منتهى به باغ ها و مزارع را از جمله دالیل افزایش 
این نوع سرقت دانست و گفت:  با توجه به این موارد، 
مردم در طول ماه هاى سرد سال وسایل و لوازم خود 

را به مکانى امن منتقل کنند.

افزایش اعتبار احداث 
سد بلطاق به 4/8میلیارد

نماینده مردم فریدن، فریدونشـهر، چادگان و بویین 
میاندشـت در مجلـس شـوراى اسـالمى از افزایش 
اعتبار احداث سد بلطاق به چهار میلیارد و 800 میلیون 

تومان در سال 97 خبر داد.
اکبر ترکى اظهار داشت: هرساله براى خارج نشدن از 
ردیف بودجه مبلغ یک میلیون ریـال اختصاص داده 
مى شده که این اعتبار به چهار میلیارد و 800 میلیون 

تومان در سال 97 افزایش داده شده است.
وى بیان داشت: عملیات احداث سـد بلطاق در سال 
آینده آغاز خواهد شد که با احداث این سد، زمین هاى 
بسـیار زیادى زیر کشـت خواهد رفت و این پروژه در 
آینده از پروژه هـاى بزرگ و ملى در اسـتان اصفهان 

خواهد بود.

سرپرست دانشگاه آزاد 
اسالمى شهرضا معرفى شد

مراسـم تکریم و معارفـه سرپرسـتان دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد شـهرضا با حضور جمعى از مسئوالن 

دانشگاه ، استان و ادارات شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، على شـریف زاده تکریم و فرید نعیمى 

سرپرست معارفه شد.

افتتاح پیست موتورکراس 
محمدآباد 

رئیس هیئـت اتومبیلرانى اسـتان اصفهـان گفت: با 
اختصاص زمینى به وسـعت 10 هـزار مترمربع براى 
احداث پیسـت شـهر محمدآباد و با هزینـه اى بالغ  بر 
یک میلیارد و 500 هـزار ریال، فاز نخسـت آن مورد 

بهره بردارى قرار گفت.
احمـد بازوبنـدى، رئیـس هیئـت موتورسـوارى و 
اتومبیلرانى استان اصفهان گفت: با توجه به پتانسیل 
باال در این منطقه، ایجـاد زیرسـاخت هاى مورد نیاز 
باعث رشد و تعالى ورزش و روحیه جوانان خواهد شد.
وى ادامه داد: این پیسـت ورزشى باهمت شهردارى، 
شـوراى اسـالمى و سـازمان بسـیج مسـتضعفین 
محمدآبـاد جرقویـه و همـکارى مسـئوالن هیئـت 
موتورسـوارى و اتومبیلرانى اسـتان اصفهان احداث 

شده است.

بهره بردارى از هتلینگ 
بیمارستان شریعتى

هتلینگ بخش مامایى بیمارستان شریعتى اصفهان 
به بهره بردارى رسید.

على اعتصام پور، مدیر درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان گفت: این سـاختمان  بیـش از هفت میلیارد 
ریال هزینه در بر داشـته و در زمینى به وسـعت 650 
متر مربع در مدت بیش سـه ماه ساخته و تجهیز شده 

است.

خبر

مدیر اداره آمار و اطالعات شهردارى اصفهان گفت: فایل 
قابل دانلود نهمین کتاب آمارنامه شهر اصفهان در پرتال 
شهردارى به نشانى www.isfahan.ir بارگذارى شده 

تا همه شهروندان امکان استفاده از آن را داشته باشند.
رسول موسوى افزود: به منظور دسترسى همه شهروندان 
به اطالعات شــهر اصفهان، فایل قابــل دانلود نهمین 
نسخه از این کتاب بارگذارى شده اســت، البته در لوح 
فشــرده نیز تمام آمارنامه هاى شهر اصفهان از سال 87 
تاکنون بارگذارى شــده تا آرشیو کاملى در اختیار عالقه 
مندان قرار گیرد. وى ادامه داد: یکى از مســئولیت هاى 
معاونت برنامه ریــزى، پژوهش و فنــاورى اطالعات 

شهردارى اصفهان تهیه آمارنامه شهرى به عنوان بانک 
اطالعات جامع شهرى است که محتواى آن نیز مبناى 
هدف گذارى ها و تصمیم گیرى ها در مدیریت شهرى در 
نظر گرفته مى شود. موســوى تصریح کرد: چاپ کتاب 
آمارنامه شهر اصفهان از حدود 9 سال پیش در دستورکار 
شهردارى قرار گرفت و مبانى تهیه و تدوین آن بر اساس 

استانداردهاى بین المللى ISIC  صورت مى گیرد.
موسوى گفت: اگر آمارنامه ها طبق استاندارد تهیه شود، 
تمام عددها و شاخص ها مقایسه پذیر است و نقشه هاى آن 
هنگام برنامه ریزى و بودجه مبنا قرار مى گیرد تا مدیران بر 

اساس آن نسبت به تعیین سرانه ها اقدام کنند.

مدیر کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
با همکارى اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان، از 
ابتداى ســال جارى تاکنون براى دو هزار و 300هکتار 
از موقوفات استان اصفهان سند مالکیت به نام موقوفه 

اخذ شده است.
حجت االسالم رضا صادقى اظهارداشت: همه مساجد، 
برخى دارالشفاها، تعدادى از بیمارستان ها، حسینیه ها و 
همچنین برخى دارالقرآن ها از جمله موقوفاتى است که 

مردم از آثار و برکات آنان استفاده مى کنند.
وى ادامه داد: در استان اصفهان بیش از 15 هزار موقوفه 
به ثبت رســیده که از این تعداد، هفت هــزار موقوفه 

شامل مســاجد، حســینیه ها، تکایا، حوزه هاى علمیه، 
بیمارستان ها، دارالشــفاها و دارالقرآن ها است و هشت 

هزار موقوفه نیز منفعتى است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
اقدامات معاونت حقوقى و ثبتى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان در سال جارى در راستاى تثبیت مالکیت 
موقوفات و صیانت از حقوق واقفان نیک اندیش، گفت: با 
پیگیرى هاى به عمل آمده و با همکارى اداره ثبت اسناد 
و امالك استان در سال جارى، تاکنون براى دو هزار و 
300هکتار از موقوفات استان اصفهان سند مالکیت به 

نام موقوفه اخذ شده است.

سند مالکیت 2300 هکتار از 
موقوفات اصفهان اخذ شد

شهروندان اطالعات شهر را 
الکترونیکى دریافت کنند

معاون بهــره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به خشکســالى هاى شــدید در 
اصفهان در ســال آبى 96 تا97، نزدیک به 293 میلیون 
متر مکعب آب از تصفیه خانه باباشــیخ على برداشــت 

خواهد شد.
حســن غالمى اظهار داشــت: با توجه به اینکه امسال 
با وضعیت بارشــى نامناســبى مواجه بودیم، بنابراین 
با هماهنگى مســئوالن تصمیم گرفته شــد به منظور 
جلوگیرى از ایجاد مشکل شرب در سال آینده، حداکثر 
برداشت را از تصفیه خانه بابا شیخ على داشته باشیم و به 

صورت مستمر برداشت کنیم.
وى بیان داشت: متأسفانه وضعیت بارش هاى امسال در 
شهر اصفهان بسیار بد بوده است و مجموعًا 4/5 میلیمتر 

بارش داشتیم.
معاون بهــره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان اعالم کرد: این در حالى اســت که در شــرایط 
مشابه سال گذشته 53 میلیمتر بارش داشتیم که نسبت 
به سال گذشته که سال کم بارشى بود، امسال وضعیت 

بسیار نامناسب تر بود.
وى با اشاره به اینکه در سرشاخه ها تا اوایل هفته جارى 
190 میلیمتر بارش داشتیم، اظهار داشت: سال گذشته 
بارش ها در شرایط مشابه نزدیک به 770 میلیمتر بود و 
هم اکنون وضعیت تأمین آب در استان اصفهان خاص 

است.
■■■

غالمى در پاسخ به اینکه در ســال هاى گذشته با جیره 
بندى آب به صورت نامحســوس مواجه بودیم، آیا سال 
آینده ما جیره بندى آب را به شــکل محسوس خواهیم 
داشت، ادامه داد: در سال هاى گذشته حقیقتًا جیره بندى 
نداشتیم و اگر شاهد قطعى آب بودیم، به علت پمپاژهایى 

بود که در یک محله وجود داشــت که با شناسایى این 
افراد، مى توان از قطعى آب در آن محله جلوگیرى کرد 
که باید همســایه ها با ارائه گزارش، ما را در شناســایى 

متخلفین یارى کنند.
وى گفــت: به طور قطع ســال آینده با افت فشــار آب 
مواجهیم و تالش داریــم که با روش هــاى مدیریت 

مختلف از جملــه جلوگیرى از پرت آب که توانســتیم 
طى ســال هاى گذشــته از 31 درصد بــه 17 درصد 
برســانیم، به نوعى بــه مدیریت صحیح آب دســت 

یابیم.
■■■

معاون بهره بــردارى شــرکت آب و فاضالب اصفهان 

بیان داشت: شناسایى مشــترکان پر مصرف یکى دیگر 
از راهکارهایى اســت که براى مدیریت بهینه منابع آب 

صورت مى گیرد.
وى در پاســخ به اینکه 17 درصد پرت آب رقم باالیى 
است، گفت: پرت در دو بخش فیزیکى و غیر فیزیکى رخ 
مى دهد که تنها 10 درصد پرت فیزیکى داریم و بقیه پرت 

غیرفیزیکى است که نشت کردن لوله هاى آب و قدیمى 
بودن کنتورها نیز سبب پرت آب مى شود.

غالمــى گفــت: کنتورهــاى آب باید هر شــش ماه 
یکبار عوض شــود چــون دقتش را از دســت مى دهد 
و قرار شــد در یــک دوره ده ســاله آنهــا را تعویض 
کنیم تــا از هــدر رفت غیــر فیزیکــى آب جلوگیرى 

شود.

معاون شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

سال آینده قطعًا با  افت فشـارآب مواجهیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: طى 
چهار سال گذشته صادرات محصوالت کشاورزى استان 

اصفهان بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
محسن کریمیان اظهارداشت: سرمایه گذارى در بخش 
کشاورزى اســتان اصفهان بر اســاس آمایش سرزمین 
و اقلیم انجام مى شــود و با توجه به بحران آب، کشت 
گلخانه اى و کاشت گیاهان دارویى در این استان بیشتر 
انجام و در حــوزه باغات، درختان بــا مصرف کمتر آب 
کاشت مى شود. وى افزود: با بهبود وضعیت آب و توسعه 
بهره بــردارى از روش هاى نوین کشــاورزى، میزان 
برداشت محصول در این منطقه نیز افزایش خواهد یافت 

و با افزایش میزان تولید، صادرات هم رشد خواهد یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 

به اینکه برندســازى محصوالت کشــاورزى نیز انجام 
مى شــود، ادامه داد: طى چهار ســال گذشته صادرات 
محصوالت کشاورزى استان اصفهان بیش از 30 درصد 
افزایش یافته و ارزش صادراتى این محصوالت به بیش 
از80  میلیون دالر مى رسد که محصوالت با برند تولید 

اصفهان و ایران عرضه مى شود.
وى با بیان اینکه ســرمایه گذارى در بخش کشاورزى 
این استان در حال توسعه است، یادآورشد: طى یکسال 
گذشته 800 میلیارد تومان سرمایه گذارى در این عرصه 
صورت گرفته و عالوه بر ایجاد اشــتغال و خودکفایى در 
محصوالت کشاورزى، به رونق اقتصادى و تولیدى استان 
نیز کمک کرده و عرصه هاى دیگر مانند حمل و نقل از 

این فضاى تولیدى و اشتغال بهره مند شده اند.

سرمایه گذارى 800 میلیاردى در  بخش 
کشاورزى استان نصف جهان برنامه هاى فرهنگى و هنرى باید بر اساس 

ساختارى مشخص تعریف شود.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرســتان لنجان در 

خصوص ارتقاى فرهنگ 
انقالبى با اشــاره به این 
موضــوع بــه دو رویکرد 
اشــاره و عنــوان کــرد: 
بــراى ارتقــاى فرهنگ 
انقالبــى مى تــوان دو 
رویکــرد داشــت؛ اول 
معرفــى فرهنگ انقالب 
و شهادت به نسل امروزى

 در قالــب برنامــه هاى 
مســتند و دوم اینکــه 

بیاییم و ســاختار فرهنــگ انقالبى را تعریــف کنیم. 
یعنــى اگر قرار باشــد در هر شهرســتان یــک برنامه 

فرهنگ و شــهادت اجرا شــود بایســتى پیگیر باشیم 
که چه ســاختارى براى آن تعریف کنیــم. ما باید براى 
نسلى که انقالب را ندیده اند کارهاى زیر ساختى انجام

 دهیم.
داد:  ادامــه  نیکنــام 
مهمتریــن زیرســاخت
 معرفى انقالب به نســل 
امروز واگــذارى این مهم 
به دســت خود مردم است 
کــه در قالــب انجمن ها 
پیگیرى شود. مثل انجمن 
ســینمایى جوان.  به گفته 
نیکنام، مردم بر اساس آن 
آموزه هایى که فرا گرفتند 
فعالیت هاى فرهنگى انقالبى را بررسى مى کنند و انجام 

مى دهند.

نقش مؤثر انجمن ها در ارتقاى فرهنگ انقالبى 

اعظم محمدى
وقتى شهروندان اعتماد کنند که درآمدهاى شهردارى 
به درستى در جهت رفاه مردم هزینه مى شود، شهردارى 

را تنها نخواهند گذاشت.
 شهرداربویین میاندشت درخصوص راهکار کسب درآمد 

پایداربراى شهردارى ها
اظهــار کــرد: مدیــران 
شهرى اگر بتوانند با ارائه 
خدمات شــهرى مطلوب 
در بهســازى و عمــران 
شهرى به گونه اى عمل 
کنند کــه شــهروندان 
بــا  کننــد  احســاس 
مشــارکت در مدیریــت 
پرداخــت  و  شــهرى 
عــوارض قانونــى و یــا 

بــا مشــارکت درپــروژه هــاى شــهردارى بــه
 آنها ارزش داده مى شــود و درآمدهاى شــهردارى به 
درستى در جهت رفاه شهروندان هزینه مى شود، حتى با 
وجود رکود اقتصادى و تنگناهاى مالى، شهردارى را تنها 

نخواهند گذاشت.

 شهردارى ها را نباید به امید کمک هاى مالى دولت اداره کرد. 
عبدالرضا سپیانى با بیان این دیدگاه گفت: اگر زمانى مشکالت 
اقتصادى دولت، مانع حمایت کافى و الزم از شــهردارى ها 
در تأمین هزینــه هاى جارى و عمرانى شــود و یا به دالیلى 
سیاســت ها و قوانین و مقــررات در این زمینــه تغییر کند، 
موفقیت در اداره شهردارى 
ها و شــهرها از آِن مدیرانى 
خواهد بود که از قبل با آمادگى 
کامل، وابســتگى خود را به 
کمک هــاى دولتــى کم 

کرده اند. 
پس بــه نظر مى رســد 
مدیران شهرى باید به این 
امر توجه کنند که آنان ابتدا 
مدیران اقتصادى بوده و 
بحث مدیریــت هزینه و 
درآمد را سرلوحه کار خود قرار دهند و توجه به مشترى 
مدارى را در مدیریت شهرى اهمیت ویژه قائل شوند زیرا 
که شــهردارى ها نه تنها نهادهاى عمرانى، خدماتى و 
فرهنگى هستند بلکه نهادهایى مردمى و به نوعى غیر 

دولتى مى باشند.

بهترین منبع درآمد شهردارى ها، اعتماد شهروندان  است

معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه 
گفت: کارکنان گروه فــوالد مبارکه، طى 
10 ماه سال 1396 موفــــق شدند با 
تولید هفت میلیون و 213هزار تن فوالد 
خام درمجموع بـــــه رشد 16درصدى 
نســـبت به مـدت مشــابه ســال قبل 

دست یابند.
مختار بخشیان  با تشریح عملکرد هریک 
از شــرکت هاى زیرمجموعه گروه فوالد 
مبارکه گفت: در بازه زمانى مذکور، شرکت 
فوالد مبارکه موفق شد با تولید پنج میلیون 
و 427هزار تن فوالد خام نسبت به میزان 
تولید مدت مشابه سال قبل، رشدى 15 

درصدى را به ثبت برساند.
وى با تأکید بر اینکــه هدف گذارى فوالد 
مبارکه براى ســال 1396 تولید شش 
میلیون و 200هزار تن فوالد خام است، 
افزود: به یقین با این پیشرفت بسیار خوب 

تا پایان سال جارى محقق خواهد شد.
بخشــیان در ادامه در خصوص عملکرد 
مجتمع فوالد سبا گفت: طى ده ماه نخست 
موفق شــدیم 623هزار تن فوالد خام 
تولید کنیم و نسبت به میزان تولید مدت 
مشابه سال قبل (548هزار تن) به رشد 

14درصدى دست یابیم.
وى رشد تولید در شرکت فوالد هرمزگان 
را بسیار چشــمگیر و بى سابقه دانست و 
بابیان اینکه در سال جارى فوالد هرمزگان 
تولید یک میلیون و 400هزار تن تختال 
را هدف گذارى کرده اســت، اظهار کرد: 
کارکنان این شرکت نیز در ده ماهه سال 
1396 توانستند به افتخارات زیادى دست 
یابند و با تولید یک میلیون و 163هزار تن 
تختال و 27درصد رشد تولید، نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل (912هزار تن) 

خوش درخشیدند. 

رشد 16 درصدى تولید 
در گروه فوالد مبارکه

در سال هاى گذشته 
حقیقتًا جیره بندى 

نداشتیم و اگر شاهد 
قطعى آب بودیم، به 
علت پمپاژهایى بود 

که در یک محله وجود 
داشت که با شناسایى 
این افراد، مى توان از 
قطعى آب در آن محله 

جلوگیرى کرد 

امسال هزار و 251 خانوار مددجو، خودکفا و از چرخه حمایت کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان خارج 
شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: امسال پنج هزار و 64 طرح اشتغالزایى در این استان 
اجرا و زمینه خودکفایى این تعداد خانوار زیرپوشش این نهاد فراهم شده است.

حمیدرضا شیران هزینه اجراى این تعداد طرح را، بیش از 960  میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: هدف گذارى کمیته 
امداد، توانمندســازى مددجویان و خروج آنها از زنجیره حمایت و طرح هاى اشتغال، بیشترین سهم را در تحقق 

این هدف مهم داشته است.
وى طرح هاى حوزه اشتغال را شامل کار انگیزى، توان افزایى و خودکفایى دانست و گفت: هدف گذارى اصلى 
اجراى این طرح ها، ایجاد اعتمادبه نفس و توانمندى هاى الزم براى مددجویان براى حرکت به سمت خودکفایى 

و خروج از چرخه حمایتى است.

توانمندسازى 1250مددجوى کمیته امداد 
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معاون اتحادیــه صنف تولیدات محصوالت نســاجى 
اصفهان گفت: صنعت پتروشــیمى با افزایش مواد اولیه 

خود نسبت به صنعت نساجى رحم و مروت ندارد.
مرتضى منصورى اظهار داشت: متاسفانه دولت به دلیل 
مشکالت بسیار، نه تنها به نساجى بلکه به صنایع دیگر 
توجهى نــدارد و براى رفع مشــکالت این بخش هیچ 

اقدامى انجام نمى دهد.
وى با بیــان اینکه متاســفانه صنعت پتروشــیمى که 
تولیدکننده مواد اولیه نساجى است نسبت به این صنعت، 
رحم و مروت ندارد، گفت: افزایش نرخ دالر موجب باال 
رفتن قیمت مواد اولیه صنعت نساجى شده و با توجه به 

خصوصى شدن پتروشیمى ها، این بخش به جاى تامین 
نیاز داخل به دلیل افزایش نرخ دالر، تمایل به صادرات 

دارند.
وى تاکید کرد: طى چهار ماه نخســت امسال مواد اولیه 
صنعت نســاجى حدود 30 درصد افزایــش یافته و در 
این فضا فعاالن این صنعت، دیگــر راهى براى رقابت 
با کشــورهایى همچون چین، هند و پاکستان را ندارند. 
منصورى با بیان اینکه در حال حاضر تمایل پتروشیمى ها 
تنها معطوف به صادرات است و از سوى دیگر دولت براى 
ارزآورى با این موضوع مقابله نمى کند، گفت: یکى دیگر 

از کمبودهاى صنعت نساجى به تامین پنبه برمى گردد.

امیرى، مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با اشاره 
به لزوم حرکت به ســمت اعتماد به مودیــان مالیاتى 
گفت: در مبحث درآمدها هر ساله ارقامى تحت عنوان 
سهم درآمدها به استان ها ابالغ مى شود و تاکنون 70 
درصد درآمدهاى پیش بینى شــده در 10 ماهه ســال 
جارى وصول شــده اســت و حدود 30 درصد از برنامه 

عقب هستیم. 
وى افزود: کشــور فعال در بحث درآمدهــاى مالیاتى 
برنامه ریزى نموده اســت و علت آن هم فاصله گرفتن 
از درآمدهاى نفتى اســت. مدیرکل امور مالیاتى استان 
با اشــاره به واریز سه درصد از ســهم مالیات بر ارزش 

افزوده به حســاب 107 شــهردارى و 890 دهیارى در 
سطح اســتان اصفهان بیان داشــت: مراجعات متعدد 
شهرداران و دهیاران موید این مطلب است که سه درصد 
واریزى به حساب شهردارى ها تأثیر مستقیم در تأمین 
درآمدهاى شهردارى ها دارد. وى ضمن اشاره به لزوم 
ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده گفت: 
متاسفانه عده اى در سطح بازار و اصناف بدون ثبت نام 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام به دریافت مالیات از 
کاالهاى معاف مى کنند که این موضوع مى بایست به 
طور جدى توسط سازمان بازرسى اصناف مورد پیگیرى 

قرار گیرد .

بى رحمى پتروشیمى نسبت به 
صنعت نساجى

تحقق70 درصد
 درآمدهاى امور مالیاتى

تعزیه خوانى کهرت خوانسار 
ثبت ملى مى شود

محمدجـواد عصـارى، رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى شهرسـتان خوانسـار گفـت: تعزیه خوانى در 
روستاى کهرت خوانسار قدمتى بیش از 200 سال دارد 

و به زودى در فهرست آثار ملى کشور به ثبت مى رسد.

اصفهان میزبان 30 شهید 
گمنام دفاع مقدس مى شود

پیکرهـاى 30 شـهید گمنـام دوران دفاع مقـدس در 
اصفهان تشییع و خاکسپارى خواهد شد.

همزمان با ایام فاطمیه قرار است استان اصفهان میزبان 
پیکرهاى 30 شهید گمنام دوران دفاع مقدس باشد.

در حاشیه زاینده رود
  باید هتل ساخت

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: ساخت 
هتل در حاشیه زاینده رود به جاى کاربرى هاى مسکونى 
در صورتى که لطمه اى به آثار تاریخى این نواحى وارد 

نکند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
حجت ا... غالمى همچنین احداث پمپ بنزین با افزودن 
کاربرى تجارى شبانه روزى در آنها را ضرورى دانست و 
افزود: این اقدام باعث افزایش امنیت شغلى براى سرمایه 

گذاران در این مکان ها و رفع نیاز شهروندان مى شود.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئت / هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آ گهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001133 مورخ 1396/09/30 خانم زهرا رفیعى الحسینى به 
شماره شناسنامه 911 کدملى 1283578611 صادره از اصفهان فرزند حســن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165/49 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 و 4 فرعى از 4450 
و 4450 – اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001134 مورخ 1396/09/30 آقاى سعید اکبرى به شماره 
شناسنامه 19 کدملى 6229958139 صادره از میمه فرزند عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 165/49 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 و 4 فرعى از 4450 و 4450- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/11/9 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/11/24  م الف: 33700 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /11/188
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند، 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001240 مورخ 1396/11/02 آقاى ابراهیم شیرانى به شماره 
شناسنامه 385 کدملى 1283598256 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2785- اصلى 

واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023001241 مورخ 1396/11/02 آقاى مرتضى اورك شیرانى به 
شماره شناســنامه 278 کدملى 1283300011 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شــماره 139660302023001242 مورخ 1396/11/02 آقاى محمد اورك شیرانى به 
شماره شناسنامه 1606 کدملى 1284676404 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شــماره 139660302023001243 مورخ 1396/11/02 خانم بدرى اورك شیرانى به 
شماره شناســنامه 293 کدملى 1284546756 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 7 و یک پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 5- برابر راى شــماره 139660302023001244 مورخ 1396/11/02 آقــاى محمدابراهیم اورك 
شیرانى به شماره شناسنامه 1904 کدملى 1284756386 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و 
دو پنجم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك 

شماره 2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 6- برابر راى شماره 139660302023001245 مورخ 1396/11/02 خانم مینا بکرانى باالنى به شماره 
شناسنامه 337 کدملى 1285035178 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به 7 و یک پنجم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2785- اصلى 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که قسمتى موروثى و قسمتى به صورت عادى واگذار گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 96/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/24  م الف: 34627 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /11/195
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001223 مورخ 1396/10/30 آقاى اکبر آیتى ســجزه ئى 
به شماره شناســنامه 56 کدملى 5659611192 صادره از کوهپایه فرزند حســینعلى بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 62/31 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5534- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/9 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 96/11/24  م الف: 34617 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/265
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962277 ج/5 له یاسین حجتى و علیه معصومه حدادى مبنى بر دستور فروش در تاریخ 
96/12/20 ساعت 8/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 شش دانگ 

پالك ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف 
مالکانه یاسین حجتى مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 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 تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان- خ شهیدان غربى- کوچه 19- کوچه 
ماهرانى- بن بست سعادت- پالك 42- درب قهوه اى- 20 متر قبل از نانوایى و مسجد امام حسن مشخصات 
پالك: محل معرفى شده بصورت یک باب خانه، با دو جلد سند دفترچه اى با دفترچه شماره 626224 سرى 
ت شماره ملک 16/1666 مجزى شــده از 1207 فرعى ثبت 11/117 دفتر 606 صفحه 597 بخش 14 به 
میزان چهاردانگ از شش دانگ (آقاى یاسین حجتى) و مطابق تصویر سند ارایه شده شماره ثبت 116- 11 
دفتر 606 صفحه 594 بخش 14 به میزان دو دانگ از شش دانگ (خانم معصو مه حدادى)، مى باشد. مساحت 
عرصه مندرج در سند 185 مترمربع که با توجه به ابعاد سند و مقادیر موجود مقدار تقریبى عرصه 134 مترمربع 
و اعیانى در حدود 88 مترمربع میباشد. در زمان بازدید محل داراى بناى مسکونى یک طبقه خشت و گلى با 
طاق چشمه اى است. درب و پنجره ها از شیشه پروفیل هاى فلزى است. در بخشى از کف ها از سرامیک است. 
در سالن بخشهایى از بدنه ها از گچ میباشد و در اتاقها و بدنه هاى سالن داراى گچ برى است. کف سرویس ها 
از سرامیک و آشپزخانه کف سرامیک است. کابینت ها سنگ و فلز میباشد. حیاط سازى از موزاییک و در بخش 
کنارى آن سرویس بهداشتى است. انشعابات موجود گاز، برق، آب میباشد. درب ورودى فلزى میباشد. نظریه 
کارشناسى: با توجه به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل ملک، مساحت عرصه و اعیانى، قدمت اعیانى، ارزش 
انشعابات و حیاط سازى پالك و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى (خصوصاً عرضه و تقاضا)، 
ارزش 6 دانگ ملک به مساحت ذکر شده و مسحدثات اشاره شده در زمان بازدید و بدون در نظر گرفتن دیون 
احتمالى به شهردارى، دارایى و...، برابر 1/390/000/000 ریال معادل یکصد و سى و نه میلیون تومان قیمت 

پایه برآورد و اعالم میگردد. م الف: 33881 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /11/149
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962816ج/ اول له آقاى محمد افخمى اردکانى با وکالت خانم فاطمه قاسمى و علیه 
آقاى حســین (عنایت اله) نعمت الهى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/233/981/861 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى در تاریخ 96/12/19 ساعت 8/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 11/846 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 452/1297 بخش 
16 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى حسین (عنایت اله) 
نعمت الهى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 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 تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد معرفى 
واقع در اصفهان- خیابان امام خمینى- انتهاى خیابان مشیرالدوله- خیابان مهارت- جنب بانک سپه- بین 
نمایشگاه کامیون سپاهان و درخشنده بازدید و اسناد مالکیت بررسى شد که نتیجه به شرح ذیل به استحضار 
آن مقام محترم مى رسد. طبق سند مالکیت، این محل با شــماره ملک 1297 فرعى از 452 اصلى در بخش 
16 ثبت اصفهان با 750 مترمربع (عرصه) مندرج در یک جلد سند مالکیت ثبت شده و مشخصات آن به شرح 
ذیل است: توضیح: سند مالکیت دفترچه اى ارائه نشده طبق رونوشت سند شماره 153930 مورخ 80/11/9 
دفترخانه 2 اصفهان ملک بــا پالك فرعى 1297 فرعى از 452 اصلى مجزى شــده از پالك هاى 891 الى 
895 و 904 (904) الى 929 و 945 الى 989 فرعى از 452 اصلى واقع در بخش 16 اصفهان سابقه ثبت دارد. 
نام مالک آقاى (عنایت اله) نعمت الهى ثبت شده است. بنابراین ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و انشعابات 
ملک (جهت توثیق) جمعًا مبلغ 7/500/000/000 ریال معادل هفت میلیــارد و پانصد میلیون ریال ارزیابى 
مى گردد. ضمنًا مبالغ رهنیت و بازداشــت و غیره از این مبلغ کسر مى شود. توضیحات: حدود اربعه شماًال به 
طول 50 مترى پى به پى پالك 1298 فرعى، شرقا به طول 15 متر پى به پى 1325 فرعى جنوبًا به طول 50 
متر پى به پى 1296 فرعى و غربًا به طول 15 متر پى از به خیابان 30 مترى. ملک فاقد هر گونه اعیانى است 
و ساخت تولید سمت شرق و جنوب به دیوار بلند و ســمت غرب (خیابان) دیوار کوتاه و نرده است. طبق کپى
 پروانه مورخ 79/2/8 شماره 18/1962 له شهردارى منطقه 8 اصفهان مجوز ساخت 32 متر تجارى، 47 متر 
نگهبانى و سرویس و 54 متر  استراحتگاه داشته اســت. مبلغ ارزیابى با در نظر گرفتن جوانب قضیه و وثیقه 
مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومــان (750/000/000 تومان) برآورد و اعالم نظــر گردید. در نتیجه ارزش 
11/846 حبه مشاع آن به مبلغ 1/223/985/861 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 34509 اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى اصفهان /11/426
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/08/464641- 1396/11/16 آقاى حسین زارع فرزند شــعبانعلى به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى گردیده اســت مدعى است که سند مالکیت یک 
چهارم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین به اســتثناى یک حلقه چاه موتورى و موتورخانه پالك 
12/5 واقع در زازران بخ ش9 ثبت اصفهان به ســریال 44002 که در صفحه 97 دفتر جلد 173 امالك ذیل 
ثبت 14527 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود شده است بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى گردد تا هر کس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد 
و در صورت انقضاى مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1093 اکبرى معاون اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان /11/655
ابالغ

شماره درخواست: 9610460358000009 شــماره پرونده: 9609980358000208 شماره بایگانى شعبه: 
960211 نظر به این که آقاى بهرنگ یاعلى فرزند عبدالحمید به اتهام خیانت در امانت از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 960211 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده امکان 
پذیر نبوده است، بدین وسیله در جهت اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج تا متهم ظرف مهلت یک ماه از زمان نشر آگهى در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب اصفهان جهت رسیدگى به اتهام مذکور حاضر گردد. در صورت عدم حضور تصمیم قانونى اتخاذ مى 
گردد. م الف: 35085 شعبه 1 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4) /11/673

ابالغ
شماره درخواست: 9610460358000010 شــماره پرونده: 9609980358000153 شماره بایگانى شعبه: 
960153 نظر به اینکه آقاى بهزاد یکتامنش (هوایى) فرزند حسین به اتهام خیانت در امانت از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 960153 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده امکان 
پذیر نبوده است، بدین وسیله در جهت اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج تا متهم ظرف مهلت یک ماه از زمان  نشر آگهى در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان جهت رسیدگى به اتهام مذکور حاضر گردد. در صورت عدم حضور تصمیم قانونى اتخاذ مى 
گردد. م الف: 35024 شعبه 1 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4) /11/674

ابالغ
شماره درخواست: 9610460362200033 شــماره پرونده: 9609980362200310 شماره بایگانى شعبه: 
960316 ابالغ به آقاى 1- محمد نســیم انورى فرزند خادم على 2- بابک بیــات فرزند اکبر- نظر به اینکه 
1- محمد نسیم انورى فرزند خادم على به اتهام ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشى از عدم پاکسازى محوطه و 
عدم رعایت نکات ایمنى به میزان 25/ تقصیر 2- بابک بیات فرزند اکبر به اتهام ایراد ضرب و جرح غیرعمدى 
ناشى از عدم اعما ل نظارت الزم به میزان 20/ تقصیر حسب شــکایت آقاى محمد محمدى دهنوى فرزند 
عباسعلى به وکالت از خانم فائزه قارى فرزند علیرضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960316 د3 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخ گویى به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 35088 

رضویان- دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /11/675
احضار

شماره درخواست: 9610460358000001 شــماره پرونده: 9609980358000600 شماره بایگانى شعبه: 
960612 چون آقاى میرزا رضا طاهرى فرزند: محمدتقى شکایتى علیه آقا کریم جبارى ده على فرزند: ذوالفقار 
مبنى بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالسه 960612 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشند  حسب ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل مى آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهى جهت پاسخگویى به اتهام خود به این مرجع مراجعه 
نمایند در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 35086 شــعبه 1 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4)  /11/676
ابالغ

شماره درخواست: 9610460362200032 شــماره پرونده: 9609980362201330 شماره بایگانى شعبه: 
961355 ابالغ به آقاى 1- جمشــید خیرى 2- حمید خیرى- نظر به اینکه جمشید خیرى و حمید خیرى به 
اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى با سالح سرد حســب شکایت آقاى امیر قاسمى لم جیرى فرزند 
عباس از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961355 د3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 3 دادیارى 
دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م 

الف: 35087 رضویان- دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /11/677
احضار متهم

شماره درخواست: 9610460359500270 شــماره پرونده: 9609980359501137 شماره بایگانى شعبه: 
961255 آقاى سعید کیانى در پرونده شماره 961255ب16 این شعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعیب قرار 
دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر 

مى شود. م الف: 35082 قرهى بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /11/678
احضار

شماره درخواست: 9610460359500269 شــماره پرونده: 9609980359500549 شماره بایگانى شعبه: 
960619، 1- اصغر سهرابى فرزند کریم 2- محسن کاظمى تنهان ى فرزند یدا... در پرونده شماره 960619 
ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله براساس ماده 
174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت قمرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 35083 

قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/679
احضار متهم

خانم سحر قاسمى فرزند حسین در پرونده شماره 961234ب16 این شعبه به اتهام توهین تحت تعقیب قرار 
دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و 

اظهارنظر مى شود. م الف: 35084 شعبه 16 بازپرسى دادس راى عمومى و انقالب اصفهان /11/680
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793500163 شــماره پرونده: 9609986793500056 شماره بایگانى شعبه: 
960056 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793501524 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793501545 محکوم علیه 1- رســول حیدرى به نشــانى اصفهان، اصفهان، شهرك 
منظریه سپهر 7، طبقه دوم واحد 2 خانم مختارى منزل رسول حیدرى 2- کریم اسکندرى فرزند رحمان به 
نشانى مجهول المکان محکوم است  به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 
هاى 24865036 مورخ 95/12/20 و 24865035 مورخ 95/11/20 عهده بانک سامان بابت اصل خواسته 
و 2/560/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
ها مورخ 95/11/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له اکبر مقبل اصفهانى فرزند محمدحسن به نشانى 
استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، ملک شــهر، انتهاى مطهرى، نبش الماس 1 واحد 1 و 
پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق اجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 

به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35054 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجمع شهداى مدافع حرم) /11/682
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426796900121 شــماره پرونده: 9609986796900345 شماره بایگانى شعبه: 
960345 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796900596 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796902938 محکوم علیه 1- محمدرضا زارع 2- نوید مشکینى محکوم است به پرداخت 
مبلغ صد و چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3462500 ریال هزینه دادرســى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 392384 مورخ 1388/06/03 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: علیرضا فاتحى پیکانى فرزند نصراله به نشان ى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خ استاد فالطورى، ك شکوفه، ساختمان پتروس، ط 3، منزل فاتحى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 35051 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجمع شماره دو) /11/683
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426796900120 شــماره پرونده: 9609986796900242 شماره بایگانى شعبه: 
960242 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976796902929 
محکوم علیه احمد سرفالح محکوم اســت به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1330000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 693973 مورخ 
1385/06/29 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: علیرضا فاتحى  پیکانى فرزند نصراله به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ استاد فالطورى، ك شکوفه، ساختمان پتروس، ط 3، 
منزل فاتحى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35050 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجمع شماره دو) /11/684
اخطار اجرایى

شماره: 960750ش45ح- 96/10/21 به موجب راى شماره 9609976797901743 تاریخ 96/8/23 حوزه 
45 شوراى حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه آقاى نصراله میرزایى فرزند على به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/490/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک (95/7/30) لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: آقاى محمود میرزائى فرزند امان اله به نشانى: اصفهان هشت بهشت شرقى ك 24 ف 3 پ 42. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

35058 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/681

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: وزش طوفان 
محلى با سرعت 70 تا 75 کیلومتر براى امروز و فردا در شهرستان هاى نایین، 

اردستان و نطنز پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان طى 
دو روز آینده اظهارداشت: احتمال بارش پراکنده این سامانه در غرب و شمال 

استان براى امروز پیش بینى مى شود.
 وى با بیان اینکه سامانه فعال در استان اصفهان امروز در مناطق غرب، جنوب 
و جنوب غرب استان اصفهان بارش هاى خوبى را خواهد داشت، افزود: این 

بارش ها به صورت باران و برف پیش بینى مى شود.
مدیر اداره پیش بینى هواشناســى اســتان اصفهان با بیان اینکه براى امروز 
بعدازظهر نیز بارش باران در شهر اصفهان پیش بینى مى شود، تصریح کرد: 

چنانچه بارش باران در شهر اصفهان ادامه دار باشد، این بارش به برف تبدیل 
خواهد شد. 

وى بابیان اینکه ســامانه ناپایدار جوى که از غرب وارد استان شده است، تا 
روز چهارشنبه بر روى استان اصفهان فعالیت خواهد داشت، اضافه کرد: این 
سیستم در مناطق شرقى به صورت وزش باد شــدید پیش بینى مى شود، به 
گونه اى که احتمال وزش طوفان محلى با سرعت 70 تا 75 کیلومتر بر ساعت 

در مناطق شرق به ویژه نایین، اردستان و نطنز وجود دارد.
خدابخش در خصوص وضعیت دمایى استان اصفهان طى سه روز آینده نیز 
گفت: در این بازه زمانى به ویژه در مناطق غربى روند کاهشى دما را خواهیم 

داشت.
وى  با بیــان اینکه امروز روند افزایش دما در اســتان اصفهــان وجود دارد، 

تصریح کرد: این در حالى اســت که از بعد از ظهر روز چهارشــنبه با خروج 
سامانه از استان اصفهان شاهد کاهش هشت درجه اى دما در استان خواهیم

 بود.
 وى ادامه داد: وزش باد بسیار شــدید در غرب، جنوب، جنوب غرب، جنوب 
شرق و شمال شرق اســتان و باد نسبتًا شدید در ســایر نواحى را پیش بینى 
مى کنیم که این وزش باد نسبتًا شــدید در اواخر روز سه شنبه (امروز) بیشتر 

مى شود.
خدابخش با بیان اینکه اوایل روز چهارشنبه ادامه بارش هاى باران و برف به 
ویژه در نواحى غرب، جنوب و جنوب غرب را شاهد هستیم، گفت: همچنین 
وزش باد بسیار شدید در غرب، جنوب غرب به ویژه در شمال شرق و جنوب 

شرق استان را پیش بینى مى کنیم.

طوفان شدید 
در راه اصفهان 

است
امروز در مناطق غرب، جنوب و 

جنوب غرب استان  بارش هاى خوبى 
را خواهیم داشت

دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــى صنعت 
نســاجى اصفهان از 26 تا 29 بهمن ماه در محل 

نمایشگاه هاى بین المللى برپا مى شود.
این نمایشــگاه در دو هــزار و 100 متر فضاى 
نمایشگاهى برپا و از ساعات 15 تا 22 براى بازدید 

عموم دایر خواهد بود.
در نمایشــگاه صنعــت نســاجى اصفهــان در 
سال جارى 68 مشــارکت کننده از استان هاى 
اصفهان، تهران، مرکزى، یزد، آذربایجان شرقى، 
چهارمحال و بختیارى، البرز، قم و فارس، آخرین 
دســتاوردهاى خود را در زمینه هــاى خدمات 
نساجى، ماشین آالت و قطعات نساجى، تولیدات 
مواد اولیه، واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین 
آالت و مراکز علمــى و تحقیقاتــى به نمایش 

عمومى مى گذارند.
حضور نمایندگانى از کشورهاى ترکیه، هند، آلمان 
و انگلیس نیز در این نمایشگاه قطعى شده است. 
ترکیه بزرگترین صادرکننده محصوالت نساجى 
در اتحادیه اروپا به شــمار مى رود و جایگاه بسیار 

مطلوبى در علمى سازى صنعت نساجى دارد.
همچنین همزمان با برپایى نمایشگاه بین المللى 
صنعت نســاجى در اصفهان هشتمین نمایشگاه 
تخصصى فرش ماشــینى، موکت و کف پوش 

برپا مى شود.

برپایى نمایشگاه 
بین المللى صنعت 

نساجى در نصف جهان 
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درگیرى مسلحانه باند سارقین 
با پلیس نجف آباد 

فرمانـده انتظامى اسـتان اصفهان گفـت: یک گروه 
سـارق مسـلح مورد رصد پلیس آگاهى اسـتان قرار 
گرفت و طى عملیاتى بامداد دیروز هشـت نفر از این 

سارقان دستگیر شدند.
سـردار مهـدى معصوم بیگـى دربـاره ایـن عملیات 
نیروهـاى انتظامى اظهارداشـت: یک گروه سـارق 
مسلح در سطح استان فعال بود که با کار اطالعاتى، 
فنى، پلیسـى و علمى که انجام شـد، ایـن تیم مورد 
رصـد پلیـس آگاهـى قـرار گرفـت و طـى عملیاتى 
بامـداد دیـروز پلیـس بـا ایـن تیـم مسـلح درگیـر

 شد.
وى افزود: در این درگیرى، یک نفر از همکاران ناجا 
مورد اصابت گلوله از ناحیه پا قـرار گرفت و دو نفر از 
سارقان مسلح به ضرب گلوله پلیس زمینگیر و تا این 
لحظه هشت نفر از این سـارقان دستگیر شدند که با 
پیگیرى هاى بـه عمل آمده، عملیـات تکمیلى براى 
دستگیرى کامل این باند سـرقت مسلحانه و سرقت 

به عنف در حال انجام است.
گفتنى اسـت سـردار مهـدى معصوم بیگـى پیش از 
ظهر دیروز با حضور در بیمارسـتان شـهید منتظرى 
نجف آباد از یکى از نیروهاى انتظامى مجروح شده در 

درگیرى بامداد دیروز با سارقان، عیادت کرد.
وى همچنین با حضور در آگاهى شهرستان نجف آباد 
با نیروهاى حاضر دیدار و در سخنان کوتاهى با تقدیر 
و تشـکر از عملیات بامدادى این نیروهـا اظهار کرد: 
امنیت مهمترین نیاز و سـرمایه هر جامعه اى اسـت 
که در دسـتان شماسـت و براى حفظ آن باید تالش 

کرد.

خبر

از اسفندماه ســال جارى در بخش درمان غیرمستقیم، 
حذف دفترچه هاى درمانى استارت خواهد خورد. 

على اعتصام پور، مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 250 میلیــون تومان براى حذف 
دفترچه از مراکز درمانى استان اصفهان هزینه شده است، 
اظهار کرد:  در بخش درمان غیر مســتقیم در اسفند ماه 
سال جارى حذف دفترچه بیمه در استان اصفهان استارت 

خواهد خورد.
وى با بیان اینکه در دهه فجر امســال مدیریت درمان 
اســتان اصفهان پروژه اى بــراى افتتاح نــدارد، گفت: 
در حــال حاضر پلــى کلینیک تیران و کــرون، بخش 

آنژیوگرافى بیمارستان شــریعتى و دو بخش هتلینگ 
در بیمارستان هاى اصفهان آماده بهره بردارى است، اما 
هنوز بسترهاى الزم براى ارائه خدمات به مردم را ندارد 
و از این رو نمى توانیم این بخش ها را به صورت رسمى 

افتتاح کنیم. 
اعتصام پــور در رابطه با خدمات درمانى که در اســتان 
اصفهان ارائه مى شود، اظهار داشت: در استان اصفهان 
در سه بیمارستان و 25 پلى کلینیک خدمات درمانى ارائه 
مى شود، همچنین با چهار هزار و 300 پزشک در استان 
قرار داد داریم تا بتوانیم خدمات بهترى را به جامعه هدف 

ارائه دهیم.

تولید عسل در استان اصفهان درحدود 30درصد افزایش یافت.
استان اصفهان پس از استان هاى آذربایجان غربى و شرقى 

سومین تولیدکننده عسل کشور است. 
کارشناس مســئول زنبور عسل ســازمان جهادکشاورزى 
استان اصفهان گفت: امســال چهار هزار و 874تن عسل از 
717هزار کلنى زنبور عسل این استان، عسل تولید شده است. 
محمدمهدى طباییان، میانگین تولید عســل از هر کلنى را 
بیش از 6/5 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: بیش از چهار هزار 
زنبوردار در این استان در زمینه تولید عسل فعالیت مى کنند. 
وى نجف آباد، خوانسار، اصفهان، شهرضا، سمیرم و گلپایگان 
را عمده تولید کنندگان این فرآورده دارویى و گیاهى این استان 

برشمرد وگفت: گون، کنار، یونجه و گشــنیز از انواع عسل 
تولیدى استان اصفهان است. کارشناس مسئول زنبور عسل 
سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان اظهار کرد: پرورش 
دهندگان زنبور عسل استان اصفهان اوایل آذر براى زمستان 
گذرانى به استان هاى گرمسیرى فارس، بوشهر، هرمزگان 
و خوزســتان کوچ و اوایل فروردین هم براى تولید عسل در 
رویشگاه هاى طبیعى فریدونشهر، فریدن، چادگان، خوانسار 
و گلپایگان فعالیت مى کنند. طباییان افزود: همچنین برخى از 
زنبورداران هم در اواخر اردیبهشت براى پرورش زنبور عسل در 
رویشگاه هاى استان هاى مرکزى، شــمالى و چهارمحال 

وبختیارى و کهگیلویه وبویراحمد کوچ مى کنند.

اصفهان؛ سومین تولیدکننده 
عسل کشور

استارت حذف دفترچه درمانى 
از اسفندماه

مدیر عامل شــرکت شــهرك هــاى صنعتى اســتان 
اصفهان با بیان نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید 
و اشــتغال کشــور گفت: تخصصى کردن شهرك ها 
و نواحى صنعتى یــک راهکار مؤثر، دقیــق و آتى نگر 
اســت که راهى جز این مدل، براى هم افزایى، کاهش 
هزینه ها و توســعه صنایــع کوچک و متوســط وجود 

ندارد.
محمــد جــواد بگــى تصریح کــرد: شــهرك هاى 
صنعتــى تخصصى نظیر شــهرك فنــاورى اصفهان،

شــهرك هاى صنعتى برق و الکترونیــک و حوله بافى 
خمینى شهر، سنگ رضوانشــهر، تیران ، نگین میمه و 
محمود آباد اصفهان، شــیمیایى رازى و صنایع دستى 
شهرضا، نساجى راوند و امیرکبیر کاشان، فلزى اشترجان، 
فالورجان و صنایع غذایى خمینى شهر، دهسرخ، مبارکه، 
سروشبادران و داروســازى صفه اصفهان فعالیت بسیار 
خوبى دارند و باید توجه ویژه اى به توســعه آنها داشته 

باشیم.
وى افزود:  تســریع در ایجاد زیر ساخت هاى الزم نظیر 

فیبر نورى، آب، برق، گاز، روشنایى معابر، تصفیه خانه، 
فضاى سبز و آتش نشانى در شهرك هاى صنعتى و ایجاد 
این زیربناها، به عالوه مراکز تخصصى فناورى و کسب و 

کار در شهرك هاى تخصصى ضرورى است.
بگى ارائه مشــاوره فنى و اقتصادى دقیق ، مشوق هاى 
سرمایه گذارى و خدمات ویژه حمایتى به سرمایه گذاران 
را براى توسعه و رونق شهرك هاى تخصصى ضرورى 
دانست و افزود: همه دســتگاه ها و نهادهاى ذیربط باید 
براى رعایت مقررات و برخورد درست  با سرمایه گذاران 

و تولیدکنندگان اهتمام ویژه در تسهیل امور و رفع موانع 
داشته باشند.

مدیر عامل شــرکت شــهرك هــاى صنعتى اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: اســتان اصفهان بــه عنوان
 صنعتى ترین اســتان کشــور با بیشــترین تعداد واحد 
صنعتى و باالترین تعداد شهرك و ناحیه صنعتى پتانسیل 
بى نظیر براى توســعه فــرا صنعتى و فناورى داشــته، 
ولــى بایــد در مکانیابــى و احــداث شــهرك هاى 
صنعتــى جدید و توســعه آنهــا به نحوى عمل شــود

 که در هر شــهرك زمینه ایجاد زنجیــره ارزش افزوده 
و خوشــه هاى صنعتى به ســهولت فراهم و با در نظر 
گرفتن مجتمع هاى تأمین یوتیلیتى متمرکز در خصوص 
مدیریت و بهینه ســازى مصــرف انــرژى و کاهش 
هزینه ها اقدام و با بازاریابى مشــترك در ســطح  بین 
المللى و کنترل کیفــى زمینه و ارتقاى فنــاورى تولید 
و افزایــش بهــره ورى، زمینه براى توســعه صادرات 
در جهــت نیل بــه اهداف اقتصــاد مقاومتــى محقق 

شود.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى
 استان اصفهان خبرداد

شهرك هاى صنعتى 
استان 

تخصصى مى شون د

اجراییه
شــماره اجراییه: 9610426794700203 شــماره پرونده: 9609986794700363 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960363 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976794701406 محکــوم علیه 1- محبوبه اصطهباناتى 2- احمدرضا تهرانى  هر دو به نشــانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 1/762/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى تاخیر تادیه تا اجراى کامل 
حکم در حق خواهان ســهیال کیوانى فرزند بهروز به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خانه اصفهان، خ بنفشه جنوبى، مجتمع بنفشه واحد 10. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهــد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35049 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/685
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426793900166 شــماره پرونده: 9609986793900833 شماره بایگانى شعبه: 
960841 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793901903 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793902563 محکوم علیه احمدرضا حاجى على زاده فرزند حســی ن نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (150/000/000) بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و صد و پنجاه هزار ریال (2/150/000) بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى و حق 
الوکاله وکیل 1- على صادقى ریزى فرزند حسین نشــانى: اصفهان خیابان وحید ابتداى محتشم کاشانى 
(دقیقى) ساختمان عقیق طبقه 4 واحد 7 کدپســتى 8175945238، 2- مینا آقامیر على اکبر فرزند مجید 
نشانى: اصفهان- خ وحید ابتداى محتشــم کاشانى (دقیقى) ســاختمان عقیق طبقه 4 واحد 7 کدپستى 
8175945238 دفتر وکالت آقاى على صادقى ریزى طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 1396/07/02 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له حمیدرضا گیوى فرزند جالل 
نشانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- پروین پل ســرهنگ خ عطار نیشابورى 
سمت چپ فروشگاه گیوى و نیم عشــر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر

 به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35047 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/686
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 9600/79- 28 شــماره دادنامه: 9609976795801150- 96/10/23 مرجع رسیدگى: 
شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبى صابرى ف اسدا... نشانى: اصفهان- خ گلستان- 
فلکه حج- خ استاد شهریار- شقایق 5 خوانده: جواد ا...وردى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک 
فقره چک به انضمام خسارات قانونى و تاخیر گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت مجتبى صابرى به طرفیت جواد ا...وردى بخواسته 
مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره هاى 657879 عهده بانک رفاه کارگران 
به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى 
و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و 
مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى 
خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309 ، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/620/000 
به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى ابالغ به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 95/12/20 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود. م الف: 35046 شعبه 

28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/687

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426795700081 شــماره پرونده: 9609986795700421 شماره بایگانى شعبه: 
960421 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096795700304 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976795700985 محکوم علیه 1- حســین یادگار صالحى فرزند راعلى نشانى: مجهول 
المکان 2- احسان زارع  زهرایى فرزند احمد نشانى: مجهول المکان 3- ابراهیم شهبازى نشانى: مجهول 
المکان (متضامنا) محکوم است به پرداخت مبلغ 26500000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1366250 
ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 636469- 95/3/1 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له عباس کاوه قارنه فرزند 
جواد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ جى- خ مهدیه- کوچه مجاهد- 
پالك 17 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 35045 شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/688

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960977 شــماره دادنامه: 9609976793804215- 96/10/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
هشت شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مسعود کشــاورزیان پور فرزند صفرعلى به نشانى 
اصفهان- میدان امام على- بازار سبزه میدان- جنب پاساژ مهدیه- طالى متین وکیل: آقاى على خشایى 
دهاقانى- نشانى اصفهان- خ نیکبخت- جنب پارکینگ دادگسترى ساختمان عدل- دفتر وکالت گشتاسب 
صادقى خوانده: آقاى سیامک کریم بیرکانى فرزند داریوش به نشــانى مجهول المکان شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى مسعود کشاورزیان پور فرزند صفرعلى 
با وکالت على  خشایى دهاقانى به طرفیت آقاى ســیامک کریم بیرکانى فرزند داریوش به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 139675- 96/4/18 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/540/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (96/4/18) تا تاریخ اجراى حکم و 120/000 هزار ریال بابت نشــر آگهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 35044 شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/689
اخطار اجرایى

شماره: 960165- 96/10/28 به موجب راى شماره 9609976796201638 تاریخ 96/7/29 حوزه 32 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رجبعلى کاظمى قه ى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو وانت پیکان 
(به شماره انتظامى184هـ 59- ایران 44 به شماره موتور 11487058957) در حق خواهان محمد رجایى 
هرندى به نشانى اصفهان خ جى غربى کوى آذر مهر پ 22 مجمع بهار طبقه 3 با احتساب پرداخت نیم عشر 
دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. م الف: 35043 شعبه 32 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/690
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960322 شــماره دادنامه: 9609976794204051- 96/10/16 مرجع رسیدگى: شعبه 
12 شوراى حل اختالف خواهان: على شیرانى به نشانى اصفهان، خ شاپور جدید خ باباگلى فروشگاه یکتا 
ایویکو خوانده: صمد حیدرى سورشجانى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى على شیرانى به 
طرفیت آقاى صمد حیدرى سورشجانى به خواسته مطالبه مبلغ 19/500/000  ریال وجه چک به شماره 
56134- 95/11/10، 56136- 96/1/25 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/438/750 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

تاریخ هاى فوق تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35042 شعبه 12 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/691
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970353502598 شماره پرونده: 9409980366100772 شماره بایگانى شعبه: 
961654 پرونده کالسه 9409980366100772 شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى 
سابق) شاکى: خانم متینه نصراصفهانى فرزند سعید به نشانى اصفهان، اصفهان، خ پروین، حکیم شفایى 
دوم بعد از 4 راه بعد از بانک سپه پ 19 متهم: آقاى رضا ســبزعلى فرزند محمدنبى به نشانى کهگیلویه و 
بویراحمد باشت جنب مسجد صاحب الزمان اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادى 2- تهدید گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتها م 
آقاى رضا سبزعلى آزاد به لحاظ عدم دسترسى بوى دائر بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک به خط 
تلفن همراه خانم متینه نصراصفهانى دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان اصفهان و شکایت شاکى خصوصى و مالحظه متن پیامک هاى ارسالى و پاسخ استعالم واصله 
و عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق و جلسه دادرسى و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابى بوى محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات 
مصوب سال 1375 و مواد 19 و 134 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم را از حیث توهین 
به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى و از حیث تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیرى (که صرفًا 
مجازات اشــد قابل اجرا خواهد بود) محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 35032 گازرى رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى 2 

اصفهان /11/692
حصر وراثت

حسن صادقى میرلطف اله داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 2577/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صمد صادقى میرلطف اله 
به شناســنامه 107 در تاریخ 96/6/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و دو دختر به اسامى: 1- حسن صادقى میرلطف اله به ش.ش 7 نسبت با متوفى 
فرزند 2- حسین صادقى میرلطف اله به ش.ش 210 نسبت با متوفى فرزند 3- رمضان صادقى میرلطف 
اله به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 4- على اکبر صادقى میرلطف اله به ش.ش 8 نسبت با متوفى فرزند 
5- على اصغر صادقى میرلطف اله به ش.ش 198 نســبت با متوفى فرزند 6- کبرى صادقى میرلطف اله 
به ش.ش 2 نســبت با متوفى فرزند 7- زهرا صادقى میرلطف اله به ش.ش 1106 نسبت با متوفى فرزند 
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 باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35101 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/693
حصر وراثت

حمید تجدد داراى شناسنامه شماره 63192 به شرح دادخواســت به کالسه 2562/96 ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى تجدد بشناسنامه 525 در 
تاریخ 96/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر، سه دختر، یک همسر دائمى به اســامى: 1- مجید تجدد به ش ش 2739 نســبت با متوفى فرزند 
2- حمید تجدد به ش ش 63192 نسبت با متوفى فرزند 3- رسول تجدد به ش ش 2338 نسبت با متوفى 
فرزند 4- سعید تجدد به ش ش 92277 نســبت با متوفى فرزند 5- ملیحه تجدد به ش ش 910 نسبت 
با متوفى فرزند 6- مریم تجدد به  ش ش 75000 نسبت با متوفى فرزند 7- آزاده تجدد به ش ش 2946 
نسبت با متوفى فرزند 8- بتول تجدد به ش ش 224 نسبت با متوفى همسر و الغیر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

35104 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/694
فقدا ن سند مالکیت

شماره: 139621702023019083- 96/11/16 خانم بدرى خراسانى زاده فرزند مهدى به استناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاى شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهاردانگ 
و یک چهارم دانگ از ششدانگ یکباب خانه / یک قطعه زمین پالك شماره 2961 واقع در اصفهان بخش 
سه که در صفحه 181 جلد 104 امالك ذیل ثبت 13723 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/

مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

35922 صفائى رئیس ثبت اسناد مرکزى اصفهان /11/695
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103730408445 شماره پرونده: 9609983730401041 شماره بایگانى شعبه: 
961061 خواهان: سعید رضایى دادخواستى به طرفیت خوانده سعید،سجاد،على همگى هالکویى و اصفه 
ترکان و غالمرضا عباســى قلعه شاهى به خواسته تنظیم ســند مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
9609983730401041 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى آن 97/02/02 و 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود 
تا خوانده یکماه پس از نشــر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 7805/م الف- شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/11/718
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103730408451 شماره پرونده: 9609983730401042 شماره بایگانى شعبه: 
961062 خواهان: محمدصادق زمانى دادخواستى به طرفیت خوانده محمدکریم ترابى و غالمرضا عباسى 
قلعه شاهى به خواســته تنظیم سند مطرح که به این شــعبه ارجاع و به کالسه 9609983730401042 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد ثبت و وقت رســیدگى آن 97/02/02 و ساعت 9/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشود تا خوانده یکماه پس 
از نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 7806/م الف- شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

نجف آباد/11/719
 فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/464531 جعفرقلى یزدانى فرزند محمد باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 121/2 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 350 دفتر 216 امالك ذیل 
ثبت 48539 بنام جعفرقلى یزدانى فرزند محمد ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى 
شماره 4779 مورخ 1391/12/15 دفترخانه 265 نجف آباد مع الواسط به او انتقال شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/24، 7841/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/721
 فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/464531 شهناز جون بخش نجف آبادى فرزند محمود باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 121/2 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 353 دفتر 216 
امالك ذیل ثبت 48540 بنام شهناز جون بخش نجف آبادى فرزند محمود ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بعد بموجب سندرسمى شماره 4779 مورخ 1391/12/15 دفترخانه 265 نجف آباد مع الواسط به او انتقال 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/24، 7842/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/722
 مزایده

شماره نامه: 9610113757501343 شماره پرونده: 9609983757301122 اجراى احکام دادگاه عمومى 
بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالســه 960173 اجرایى جلسه مزایده اى علیه شرکت 
ریسندگى آکال و له تعدادى از کارگران آن شرکت به نام هاى على شفیعى و احمد ابراهیمى و جواد اقایى 
و على صادقى، برگزار نماید که مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد: 
نخ هاى توقیفى حاوى 124 کیســه 50 کیلویى معادل 6200 کیلوگرم نخ فرش ماشینى برنگ کرمى از 
جنس پلى پروپیلن با نمره 1600 که در شــرایط کنونى بازار کیلویى 74000 ریال و جمعا 458800000 
ریال برآورد مى گردد. جلسه مزایده در تاریخ 96/12/20 از ســاعت 9الى11 صبح در دفتر اجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. 7848/م الف،مدیراجراى 

احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/723
ابالغ وقت رسیدگى

احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 96/11/25 دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 140/96 به این شورا ارسال گردد. 
کالسه پرونده 140/96 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت، موضوع: مطالبه 73/300/000 ریال 
وجه 3 فقره چک و یک فقره رســید عادى به انضمام خســارات و هزینه دادرسى خواهان: مجید فاروقى 
فرزند حبیب خواندگان: 1.کورش حیدرى2.حامد زارع ده آبادى3.حامد باغستانى (مجهول المکان). محل 
حضور: شوراى حل اختالف علویجه (دادگاه مهردشت) وقت حضور: 96/12/27 راس ساعت 10 صبح. 
خواسته: مطالبه. بدینوسیله به شــما ابالغ میگردد آقاى مجید فاروقى فرزند حبیب دادخواست بطرفیت 
خواندگان1.کورش حیدرى2.حامد زارع ده آبادى3.حامد باغســتانى مبنى بر مطالبه مبلغ مذکور مطرح 
نمودند که در شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه به کالســه 140/96 تحت رسیدگى مى باشد بنا به 
اعالم و درخواســت خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشر آگهى ده روز پس از نشر در این شعبه جهت اداى 

توضیحات حاضر شوید. 7849/م الف، رئیس شوراى حل اختالف علویجه/11/724
 حصروراثت 

نعمت اله صالحى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 1311/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام نساء صالحى کهریزسنگى 
بشناسنامه 232 در تاریخ 51/05/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.نعمت اله صالحى کهریزسنگى ش ش 2، 2.رحمت اله صالحى کهریزسنگى ش ش 
37، 3.زینب صالحى ش ش 28، 4.صدیقه صالحى کهریزســنگى ش ش 877، 5.فاطمه نساء صالحى 
کهریزسنگى ش ش 776، 6.شهربانو صالحى کهریزسنگى ش ش 10، 7.سیف اله صالحى کهریزسنگى 
ش ش 233، (فرزندان متوفى)، 8.غالمحسین صالحى کهریزسنگى ش ش 231، (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 7855/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/11/725
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رئیس بیمارستان شهید بهشــتى اصفهان گفت: به دنبال 
اجبار متخصصان زنان و زایمان به زایمان طبیعى و بسته 
بودن دست آنها براى سزارین، شاهد مرگ نوزاد، مادر و یا 

ایجاد مشکالتى براى هردو هستیم.
بهناز خانى اظهار داشت: بر اساس دســتورالعمل وزارت 
بهداشت، باید سطح ســزارین در بیمارستان هاى دولتى 
کاهش یابد، بنابراین هر مادر باردارى باید تا مشکلى برایش 
پیش نیاید زایمان طبیعى کند، به همین علت بسیار پیش 
آمده که یک مادر از صبح تا عصر درد کشــیده تا زایمان 
طبیعى کند و سپس به دلیل فوریت یا سایر مشکالت، عمل 
سزارین در حالى صورت گرفته که مادر متحمل دردهاى 

زیاد شده یا گاهى مشکالت فراوانى براى نوزاد یا مادر به 
وجود آمده است. وى بیان داشت: در صورتى که متخصص 
زنان و زایمان باید قبل از بروز مشکل مادر را سزارین کند، 
حتى به خواسته خود مادر باید پاسخگوى معاونت درمان،  
بیمه و... باشد. رئیس بیمارســتان شهید بهشتى اصفهان 
اعالم کرد: برخى مادران به دلیل فاکتورهاى بســیارى از 
جمله کوتاهى قد،  کوچک بودن لگن یا عوامل دیگرى که 
پزشک تشخیص مى دهد، نمى توانند زایمان طبیعى انجام 
دهند و قبل از ایجاد هر مشکلى باید سزارین صورت گیرد و 
این در صورتى است که اجبار در زایمان طبیعى بسیارى از 

متخصصان را ترسانده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
نیکوکاران اصفهانى در ده ماهه ســال جارى 21 میلیارد و 
540 میلیون تومان به 15 هزار و 943 نفر از ایتام و فرزندان 

محسنین پرداخت کردند.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه طرح هاى اکــرام ایتام و 
محســنین از جمله طرح هاى موفق این نهاد است، اظهار 
کرد: نیکوکاران اصفهانى در ده ماهه سال جارى 21 میلیارد 
و 540 میلیون تومان در طرح اکرام و محســنین در قالب 
کمک هاى نقدى و غیر نقدى، بــه ایتام و فرزندان نیازمند 

تحت حمایت کمک کردند.
وى با اشــاره به بهره مندى شــش هزار و 640 نفر از ایتام 

اصفهانى از طرح اکرام، بیان کرد: در حال حاضر 35 هزار و 
199 نفر از نیکوکاران اصفهانى عهده دار حمایت از این ایتام 
هستند و در ده ماهه سال جارى 13 میلیارد و 685 میلیون 
تومان به صورت نقد و یک میلیارد و 632 میلیون تومان به 

صورت غیر نقدى به ایتام اصفهان پرداخت کردند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان افــزود: 12 هزار و 
951 حامى، حمایت از 9 هزار و 303 فرزند مشــمول طرح 
محسنین را برعهده گرفته اند و در ده ماهه سال جارى پنج 
میلیارد و 175 میلیون تومان کمک نقدى و یک میلیارد و 
48 میلیون تومان کمک غیر نقدى به این مددجویان اهدا 

کرده اند.

دست متخصصان زنان براى 
انجام سزارین باز نیست

کمک 21 میلیاردى حامیان به 
ایتام و فرزندان محسنین

افزایش 60 درصدى خدمات 
اورژانس به مردم 

مدیر مرکزحـوادث و فوریت هاى پزشـکى اصفهان 
گفت: خدمـات اورژانس به مردم اسـتان اصفهان در 
مقایسـه با سـال هاى اخیر، 60 درصـد افزایش یافته 

است.
غفور راسـتین افزود: مـردم اسـتان اصفهـان در هر 
شـبانه روز به طـور متوسـط هفـت هـزار تمـاس 
بـا تلفـن فوریت هـاى پزشـکى اسـتان اصفهـان 

مى گیرند.
مدیـر مرکزحـوادث و فوریـت هـاى پزشـکى 
150 پایـگاه اورژانـس  اصفهـان بـه فعالیـت 
در اسـتان اصفهـان اشـاره و خاطرنشـان کـرد:
 پایگاه هـاى اورژانـس خدمـات رایگان بـه بیماران 
قلبى و مـادران در حال زایمـان ارائـه مى دهند. وى 
ادامـه داد: در هـر شـبانه روز فقـط در شـهر اصفهان 
بـه 15 بیمـار اورژانسـى خدمـات رایـگان ارائـه

 مى شود. 
وى خدمـات درمـان بیمارسـتان میمـه را بـراى 
بیمـاران اورژانسـى ناکافـى دانسـت و اظهـار
 کـرد: اعـزام بیمـاران از شـهر الیبید به بیمارسـتان 
گلدیس شاهین شـهر نیـز بیش از یک سـاعت زمان 

مى برد.
راسـتین این قول را داد که اگر محل فـرود بالگرد در 
کنار پایگاه اورژانس شهر الیبید آماده شود، از بالگرد 
بـراى اعزام بیمـاران اورژانسـى این شـهر اسـتفاده 

خواهد کرد.

خبر

حصروراثت 
نعمت اله صالحى کهریزســنگى داراى شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به کالسه 1340/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین صالحى 
کهریزسنگى بشناســنامه 231 در تاریخ 55/09/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.نعمت اله صالحى کهریزســنگى ش ش 2، 2.رحمت اله صالحى 
کهریزســنگى ش ش 37، 3.زینب صالحى ش ش 28، 4.صدیقه صالحى کهریزســنگى ش ش 877، 
5.فاطمه نساء صالحى کهریزسنگى ش ش 776، 6.شهربانو صالحى کهریزسنگى ش ش 10، 7.سیف اله 
صالحى کهریزسنگى ش ش 233، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 7856/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/726
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسداله مددى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ 158/440/000 ریال به طرفیت خوانده 
همایون حسامى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1144/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/01/29 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

7863/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/727
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759100571 شماره پرونده: 9609983759100559 شماره بایگانى شعبه: 
960573 تاریخ تنظیم: 1396/11/08 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973759100944 محکوم علیه رضا نصرالهى ده سرخى فرزند على پناه نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان اصل ســفته ها خسارت تاخیر از 
زمان سررسید 92/11/20 و خسارات دادرسى شــامل: 1- حق الوکاله وکیل الهه سلیمى گرگابى فرزند 
حسن نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى نبش کاخ سعادت آباد شرقى ساختمان وکال طبقه دوم 
کدپستى 8164766153 دفتر وکالت آقاى محمدجواد قشالقى 2- هزینه دادرسى به مبلغ 16/920/000 
ریال در حق محکوم له محســن ملکى فرزند اکبر نشــانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین 
شهر و پرداخت هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه اســت که اجراى احکام مکلف به وصول آن مى باشد. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 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: 2690 شعبه 

1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/728
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103760005295 شماره پرونده: 9609983760000176 شماره بایگانى شعبه: 
960292 تاریخ تنظیم: 96/11/12 ابالغ دادخواست و ضمائم به داریوش شیروانى فرزند بهرام- خواهان 
شهردارى شاهین شهر دادخواستى به طرفیت خوانده داریوش شیروانى به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983760000176 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/20 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین 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 رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان 
امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2699 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/729
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200354 شماره پرونده: 9509983759200252 شماره بایگانى شعبه: 
950258 تاریخ تنظیم: 96/10/27 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609973759200721 محکوم علیه احمدرضــا قربانى فرزند غالمرضا نشــانى: مجهول 
المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال شش دانگ پالك ثبتى به شماره 
409/11571 واقع در بخــش 16 حوزه ثبت اصفهان بــا حفظ حقوق مرتهن به نــام محکوم له راضیه 
بخشیان لنجى فرزند عباس نشانى: اصفهان- خ بزرگمهر خ 22 بهمن انتهاى عالمه امینى شرقى کوچه 
انصارالمهدى بن بست بنفشه 2 صادر و اعالم مى گردد (در ضمن پالك ثبتى موضوع دعوى قبال توسط 
خواهان توقیف گردیده اســت) در ضمن هزینه هاى اجرا بر عهده محکوم علیه اســت که در اجرا قابل 
محاسبه اســت. با وکالت: حمیدرضا عباس پور مبارکه فرزند ابراهیم نشانى: مبارکه خیابان امام خمینى 
(ره) چهارراه مسجد جامع پاساژ عباســپور طبقه فوقانى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال 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 شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2704 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /11/730
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده 960472 ح2 اجرا از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شهر محکوم علیه شرکت گیتى پسند به پرداخت مبلغ 1/146/825/217 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له و مبلغ 57/341/260 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
است. صورت اموال مورد مزایده: 94100 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از قرار هر 
متر 12800 ریال- جمعا به ارزش 1/204/480/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم 
علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را 
دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/12/7 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 2700 محســن منتظرى- اجراى احکام مدنى شعبه دوم 

حقوقى دادگسترى شاهین شهر/11/731
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4343/26- 96/11/14 آقاى سعید قوتمند جزى فرزند امرا... به وکالت از طرف فاطمه 
و فرخنده و ربابه همگى زاهدى جزى باستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شــماره 943287 و 704947 را که به میزان ششدانگ به 
شماره پالك ثبتى 321/1 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص 309 دفتر 28 
ذیل ثبت 2980 بنام محمد خان برومند فرزند حاج عبدالغفار ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
قطعى 28816- 45/12/6 دفتر 65 اصفهان به عباســعلى زاهدى جزى که بموجب حصر وراثت نامبرده 
فوت شــده به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند قرار داشته و نحوه 
گم شدن جابجائى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ. ق. ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. توجهًا اینکه طبق 
گواهى حصر وراثت شماره 96- 94/3/23 شوراى حل اختالف شعبه ششم حقوقى عباسعلى فوت شده 
و نامبرده گان فاطمه و فرخنده و ربابه والغیر که طبق وکالتنامه شماره 70709- 96/9/18 دفتر 54 گز 
سعید قوتمند جزى بعنوان وکیل مالکین درخواست نموده است. م الف: 2708 ناصر صیادى- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/732
احضار

تاریخ: 96/11/15 شماره: 960684 احضار متهم- نظر به اینکه خانم طاووس محمدى فرزند عبدالحسین 
به اتهام توهین به شکایت آقاى مراد مصطفى پوریان تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده 
ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگاهى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود و 
در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 2712 محمد نیکبخت- 

دادیار شعبه 5 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر /11/733 
حصر وراثت

آقاى داوود دهخداى بشناسنامه شماره 14773 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 674/96 به تاریخ 96/11/15 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان سکینه خاتون فوالدى بشناسنامه شــماره 7 در تاریخ 96/7/11 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- داود دهخداى فرزند بشیر شماره شناسنامه: 14773 نسبت با متوفى: پسر 2- گوهر 
دهخدایى دهقى فرزند بشیر شماره شناسنامه: 16 نسبت با متوفى: دختر 3- فاطمه دهخداى دهقى فرزند 
بشیر شماره شناسنامه: 831 نسبت با متوفى: دختر 4- اقدس دهخدائى دهقى فرزند بشیر شماره شناسنامه: 
832 نسبت با متوفى: دختر 5- اکرم دهخدا فرزند بشیر شماره شناسنامه: 67839 نسبت با متوفى: دختر 
6- اعظم دهخدائى فرزند بشیر شماره شناسنامه: 68198 نسبت با متوفى: دختر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
گردید. م الف: 2710 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /11/734

حصر وراثت
آوش منجزى بشناســنامه شماره 389 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 673/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان جواد منجزى 
بشناسنامه شــماره 4 در تاریخ 96/9/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- سکینه 

رستمى فرزند عیدى شماره شناسنامه: 272 نسبت با متوفى: همسر 2- آرش منجزى فرزند جواد شماره 
شناسنامه: 195 نســبت با متوفى: فرزند 3- آوش منجزى فرزند جواد شــماره شناسنامه: 389 نسبت با 
متوفى: فرزند 4- محمد منجزى فرزند جواد شماره شناسنامه: 01072400- 196 نسبت با متوفى: فرزند 
5- زهرا منجزى فرزند جواد شــماره شناسنامه: 7187 نســبت با متوفى: فرزند 6- پریسا منجزى فرزند 
جواد شماره شناسنامه: 33956 نسبت با متوفى: فرزند 7- آتوســا منجزى فرزند جواد شماره شناسنامه: 
497 نسبت با متوفى: فرزند 8- نکیسا منجزى فرزند جواد شماره شناسنامه: 478 نسبت با متوفى: فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2702 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /11/735
حصروراثت

محمدتقى قدیرى دهکردى داراى شناسنامه شماره 790 به شرح دادخواست به کالسه 2568/96 ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه برقى کار به 
شناســنامه 269 در تاریخ 96/6/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر، دو دختر، یک همســر به اسامى: 1- بهروز قدیرى دهکردى به ش.ش 4984 
نسبت با متوفى فرزند 2- آزاده قدیرى دهکردى به ش.ش 2359 نسبت با متوفى فرزند 3- مریم قدیرى 
دهکردى به ش.ش 1270539175 نسبت با متوفى فرزند 4- محمدتقى قدیرى دهکردى به ش.ش 790 
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 شــد. م الف: 35108 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجمع شماره سه) /11/736
حصروراثت

فریبا الرابى داراى شناسنامه شــماره 108 به شرح دادخواست به کالســه 2574/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد الرابى به شناسنامه 34 در 
تاریخ 96/10/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر، یک دختر، یک همسر دائمى به اســامى: 1- علیرضا الرابى به ش.ش 354 نسبت با متوفى فرزند 
2- حمیدرضا الرابى به ش.ش 25169 نســبت با متوفى فرزند 3- فریبا الرابى به ش.ش 108 نسبت با 
متوفى فرزند 4- زهرا آبجرمفرد به ش.ش 125 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

35109 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/737
حصروراثت

زهرا عرب لودریچه داراى شناسنامه شماره 194 به شرح دادخواســت به کالسه 2576/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رحیمى حسین آبادى 
به شناســنامه 5 در تاریخ 94/7/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک دختر: 1- زهرا عرب لودریچه به ش.ش 194 نسبت با متوفى فرزند 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 35110 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/738

حصروراثت
فاطمه بیگم میرموالئى داراى شناسنامه شماره 2559 به شرح دادخواست به کالسه 2570/96 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیلى سودانى 
به شناسنامه 996 در تاریخ 90/8/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر، دو دختر، همسر و مادر به اسامى: 1- هادى اسماعیلى به ش.ش 5065 نسبت 
با متوفى فرزند 2- ریحانه اسماعیلى سودانى به ش.ش 1270170538 نسبت با متوفى فرزند 3- راضیه 
اسماعیلى به ش.ش 1272128490 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه بیگم میرموالئى به ش.ش 2559 
نسبت با متوفى همسر 5- صغرى بیگم راهنمائى کرونى به ش.ش 4 نسبت 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: 35111 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/739

حصروراثت
حمید عابدى کیچى داراى شناسنامه شماره 1774 به شرح دادخواست به کالسه 2573/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیبر عابدى کچى به شناسنامه 
5 در تاریخ 96/8/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر، یک دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- سعید عابدى کیچى به ش.ش 608 نسبت با متوفى 
فرزند 2- حمید عابدى کیچى به ش.ش 1774 نسبت با متوفى فرزند 3- قاسم عابدى کچى به ش.ش 
1271170701 نســبت با متوفى فرزند 4- اعظم عابدى کچى به ش.ش 2214 نسبت با متوفى فرزند 
5- زهره صادقى مهیارى به ش.ش 13 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: 35114 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/740
حصروراثت

فخرالسادات حسینى رنانى داراى شناسنامه شماره 44374 به شرح دادخواست به کالسه 2569/96 ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید محمد شریفى به 
شناسنامه 1271491346 در تاریخ 96/10/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر به اسامى: 1- فخرالسادات حسینى رنانى به ش.ش 44374 نسبت 
با متوفى مادر 2- تقى محمد شریفى به ش.ش 22 نسبت با متوفى پدر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

35119 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/741
حصروراثت

اصغر مال داراى شناسنامه شماره 297 به شرح دادخواست به کالسه 2563/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر مال به شناسنامه 2 در تاریخ 96/10/12 

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو برادر به اسامى: 1- 
اصغر مال به ش.ش 297 نسبت با متوفى برادر 2- مصطفى مال به ش.ش 62 نسبت با متوفى برادر 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: 35105 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/742

حصروراثت
حسن محمدى دهنوى داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 2560/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین محمدى دهنوى 
به شناسنامه 2036 در تاریخ 96/1/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر، یک دختر و یک همسر دائمى به اســامى: 1- على اصغر محمدى دهنوى به 
ش.ش 19 نسبت با متوفى فرزند 2- على محمدى به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 3- حسن محمدى 
دهنوى به ش.ش 27 نسبت با متوفى فرزند 4- ابوالفضل محمدى دهنوى به ش.ش 51 نسبت با متوفى 
فرزند 5- محسن محمدى دهنوى به ش.ش 705 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا محمدى دهنوى به 
ش.ش 2647 نسبت با متوفى فرزند 7- معصومه چیت گرده به ش.ش 49 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: 35107 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمع شماره سه) /11/743

تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ تعمیرگاه ومغازه متصله پالك شماره 19/1072 واقع در کلیشاد بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شماره 7002949-1396/8/17دراجراى قانون 
تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى به نام اصغر صادقى کلیشــادى فرزند یداهللا  درجریان ثبت است 
وعملیات تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
وطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزیک شنبه مورخ 1396/12/20ساعت 9/30صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد امد لذا ب موجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار میگردد ك در روز 
وساعت مقرر در این اگهى در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد  تاریخ انتشار :11/24/ 1396 

م الف: 1100اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 11/841
تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششــدانگ تعمیرگاه پالك شــماره 19/1071 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شماره 7002948-1396/8/17دراجراى قانون تعیین 
تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به نام اصغر صادقى کلیشادى فرزند یداهللا  درجریان ثبت است وعملیات 
تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزیک شنبه مورخ 1396/12/20ساعت 9صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد امد لذا ب موجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار میگردد ك در روز وساعت 
مقرر در این اگهى در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد  تاریخ انتشار :11/24/ 1396 م الف: 

1099 اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 11/842
تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1073 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شماره 7002947-1396/8/17دراجراى قانون تعیین 
تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به نام ابراهیم صفرى کلیشادى فرزندکریم  درجریان ثبت است وعملیات 
تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/12/19ساعت 9صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد امد لذا ب موجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار میگردد ك در روز وساعت مقرر در 
این اگهى در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد  تاریخ انتشار :11/24/ 1396 م الف: 1098 

اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 11/843
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى)

 : پرونــده  شــماره   –  1396 /11 /18  –  139603902120000003  : آگهــى  شــماره 
139504002004000592 – پرونده اجرایى کالسه 9500208 – به موجب  پرونده اجرائى کالسه فوق 
تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به پالك ثبتى 386/1321 واقع در قهدریجان بخش نه ثبت 
اصفهان به مساحت 221 متر مربع مورد ثبت صفحه 569 دفتر 354 امالك به شماره 50429 به آدرس 
قهدریجان بلوار مدرس خیابان شهید رجایى کوچه ارشاد 27 کوچه شهید مصطفى ترابى طبق سند رهنى 
شماره 71498 – 92/11/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در قبال مبلغ 515/000/000 
ریال در رهن بانک مهر اقتصاد قرارگرفته و طبق نظر کارشناس رســمى مبلغ 1/141/250/000 ریال 
ارزیابى شــده و پالك فوق داراى 280متر اعیانى دوطبقه با قدمت حدوداً 20 سال و ... داراى انشعابات 
آب و برق و گاز که برابر گزارش کارشناس رسمى دادگسترى داراى دیوارهاى باربر آجرى و ستون هاى 
میانى فلزى سقف ها تیرچه بلوك طبقه همکف مسکونى منهاى 60 کف فرش موزائیک بدنه ها و سقف 
گچ آشپزخانه کف موزائیک بدنه ها تا نیمه گچ و مابقى سیمان ســفید کابینت ها فلزى حمام و سرویس 
بهداشتى کف سرامیک بدنه ها کاشى و طبقه اول بصورت نیمه کاره و در حد سقف و ستون و تیغه حیاط 
سازى و سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن و نماى بیرون آجر زبره و در حال حاضر 
در تصرف مالک مى باشد . لذا پالك فوق از ساعت 9 ال 12 روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 در اداره ثبت 
اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوســى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش مى 
رسد مزایده از قیمت 1/141/250/000 ریال شروع و به باالترین پیشــنهاد نقداً فروخته مى شود . الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد برعهده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول مى گردد . لذا این آگهى فقط یکبار در تاریخ 96/11/24 توســط روزنامه نصف 
جهان منتشر مى گردد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد ، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى 
در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد . الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه 
مى باشد . تاریخ انتشار 96/11/24 – تاریخ مزایده 96/12/23 م الف 1105 اسماعیل زاده _ مدیر اجراى 

ثبت فالورجان/ 11/844

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: به دلیل موانع 
و مشکالتى که در تولید و فروش وعرصه صنایع دستى 
اصفهان وجود دارد، هنرمندان اصفهان به دیگر کشورها 

مهاجرت مى کنند.
عباس شــیردل در خصوص برخى مشکالت در حوزه 
واردات و صادرات نقره اظهار داشت: همچنان تعرفه اى 
براى وارد کردن نقره به صــورت قانونى یا خارج کردن 

آن وجود ندارد.
وى بیــان داشــت: در حال حاضــر هر فــردى تنها 
مى توانــد پنج کیلوگــرم نقره از کشــور خــارج کند 
و این در حالى اســت که تمام صنایع دســتى نقره که 
در اصفهان قلمزنى مى شــود، بیش از ایــن وزن دارد 
و به همین دلیل، اکثــر تولیدات هنرمنــدان اصفهان 
روى دستشــان باقى مى ماند؛ چون خریداران که غالبًا 
خارجى هســتند، نمى توانند این اشیاء را از کشور خارج 

کنند.
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتى اصفهــان گفت: 
یکى از کشــورهاى خارجى با تأســیس یک شرکت، 
بســیارى از هنرمنــدان اصفهانــى را به این کشــور 
دعــوت کــرده اســت، چــون ده برابــر حقوقــى 
کــه در اصفهــان دارند را بــه آنهــا پیشــنهاد داده

 است.

وى اعالم کرد: در بحث واردات نقره هم با مشــکالت 
زیادى مواجه هســتیم به طورى که براى واردات نقره 
خام، به دلیل نبود تعرفه مشــخص، بــه صورت قاچاق 

وارد مى شود.
شــیردل با اشــاره به اینکه صنعــت نقره مــا امروز 
به چالش کشیده شــده اســت، ادامه داد: تا زمانى که 
قانونگذاران فکرى بــراى واردات و خروج نقره نکنند، 
این صنعت که مى تواند یک صنعت درآمدزا باشــد، به 
حاشیه کشــیده مى شــود و تنها هنرمندان را از دست 

مى دهیم.
وى اظهار داشت: امسال به دلیل نوسانات قیمتى که در 
بازار دالر وجود دارد، قیمت مواد اولیه صنایع دســتى به 
شدت افزایش یافته و ضربه ســنگینى بر پیکره صنایع 

دستى وارد شده است.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان بــا بیان اینکه 
آینده خوبى را براى صنایع دســتى نمــى بینیم، اعالم 
کرد: امروز فشــارهاى خارج از بدنه صنایع دســتى به 
این صنعت وارد مى شــود و این صنعت را به رکود برده

 است.
وى ادامه داد: امروز بهترین بازار صنایع دستى مربوط به 
میناکارى است و پس از آن پارچه قلمزنى، فیروزه کوبى، 

خاتم و قلمزنى قرار دارد.

مهاجرت هنرمندان اصفهان به دیگر کشورها
رئیس اتحادیه صنایع دستى: آینده خوبى را براى صنایع دستى نمى بینیم

اعظم محمدىامسال به علت نوسانات قیمت، ضربه سنگینى بر پیکره صنایع دستى وارد شده است
سرانه مصرف تخم مرغ یک خانوار در اصفهان 11 
تا 12 کیلو گرم یعنى معادل 180 دانه در سال است. 
در حالى که میانگین جهانى برابر با 300 دانه تخم 

مرغ است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت سفید گفت: 
در حال حاضر در اصفهان هــر کیلوگرم تخم مرغ 
8320 تومان، تخم مرغ سیمرغ 8520 تومان و در 
فروشگاه ها 7200 تومان وهمچنین هر شانه دو کیلو
 گرمى تخم مــرغ 17 هزار و 40 تومــان فروخته 
مى شود. با این حســاب باید گفت امسال نرخ تخم 
مرغ در مقایسه با سال گذشته با 35 درصد افزایش 
قیمت روبه رو بوده که این دلیل اصلى کم شــدن 

مصرف تخم مرغ در اصفهان است.  
اصغراحسان مهر به ســرانه مصرف تخم مرغ یک 
خانوار در اصفهان اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف 
تخم مرغ هر خانوار در اصفهان 11 تا 12 کیلو گرم 
در سال است در حالى که میانگین جهانى 40 درصد 
بیشتر از سرانه مصرف تخم مرغ هر خانوار اصفهانى 

در سال است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان  
در خصوص بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان و

 مرغ هاى معدوم شده یادآورى کرد: امسال آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان مرغ هاى تخمگذار را دچار کرده اما 

مرغ هاى گوشتى مصون از این بیمارى بودند.

امسال 
مرغ هاى گوشتى 

دچار آنفلوآنزا نشدند 


