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برنده اصلى مناظره

افشاى یک البیگرى علیه اصفهـان
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بهرامى: براى بازى در      
«دارکوب» از درون شکستم

ولنتاین ممنوع است

مافیایى که پشت پرده 
حذف نشدن «کنکور» است
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باید از بحران
 به سالمت

 عبور کنیــم
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به عقیــده ما برنــده اصلى برنامــه 90   عادل 
فردوســى پور بود که توانست با دعوت به موقع 
على کریمى و ساکت و کنار کشیدن خودش از 
دعواى طرفین، برنامه اش را 

سرپا نگه دارد. 

پیشکسوت باشگاه سپاهان، ســتاره سال هاى 
دور باشگاه ســپاهان و مردى براى تمام فصول. 
پیشکسوتى که هیچگاه سپاهان را تنها نگذاشت و 
همواره در پست هاى مختلف به سپاهان خدمت 
کرده اســت. بازیکن، مربى، مالک، مدیرعامل، 
قائم مقام از مسئولیت هاى مسعود تابش در طول 

سال ها خدمت به سپاهان بزرگ بوده است. 
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اصفهان؛ مقصد مراجعان عمل هاى زیبایى از ایران و جهاناصفهان؛ مقصد مراجعان عمل هاى زیبایى از ایران و جهان
12

اظهارات مهم رئیس سازمان هواشناسى کشور درباره وضعیت اقلیم ایران

در اجراى قانون اساسى 
همه باید مشارکت 

داشته باشند

پژمان جمشیدى: 
با قدرت به راهم
ادامه خواهم داد

8 دقیقه لعنتـــى!
    برخالف پیش بینى ها طوفان سبز ایران در قطر کارى از پیش نبرد و نتیجه اى  حول و حوش دیدار با 
سایپا را در قطر کپى پیست کرد. الدحیل-ذوب آهن یک استارت تلخ براى شروع دوباره سبزها در آسیا بود.
شــاگردان امیر قلعه نویى در حالى که نیمه اول را به سود خود به پایان رســانده بودند در نیمه دوم و با 

فرصت طلبى مهاجمان حریف و اشتباهات بازیکنان خودى نتیجه نهایى بازى را از دست دادند. 
5

خبرى از طوفان سبز در قطر نبود

گفتگوى نصف جهان با کاپیتان دیروز
و سرپرست امروز سپاهان
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى دیروز در نشست 
مشترك استانداران، وزرا، رؤساى سازمان هاى اقتصادى 
و مدیران مؤسســات مالى و اعتبارى اظهارداشــت: ملت 
جلوست، اما دستگاه هاى تبلیغاتى ما از ارزیابى هاى جهانى 

نیز عقب هستند و بذر یأس مى پاشند.
رئیس جمهور در بخش دیگرى از ســخنان خود گفت: در 
روز اول شروع بحران و اغتشاشات به پلیس دستور دادیم 
که بدون سالح امنیت را در خیابان ها برقرار کند.  اینکه یک 
بحران در طول یک هفته جمع مى شود، اقدامى بسیار بزرگ 

و ارزنده است.
رئیــس جمهور با بیان اینکه قانون اساســى کشــورمان 

ظرفیت هاى بسیار زیادى دارد و به خوبى مى تواند، ضمن 
اداره کشور، رضایت عمومى را هم به شرط التزام و اجراى 
کامل آن برقرار سازد، اظهار داشت: باید از همه ظرفیت هاى 
قانون اساسى در مدیریت بهتر امور استفاده کنیم و فصول 
مختلف قانون اساسى از جمله فصل سوم قانون اساسى که 

مربوط به حقوق ملت است را مورد توجه قرار دهیم.
روحانى گفت: در اجراى قانون اساسى، همه دستگاه ها، باید 
مشارکت داشته باشند اما رئیس جمهور مسئولیت و وظایف 
خاصى نسبت به اجراى قانون اساسى دارد و مسئول اجراى 
آن است و در این مســیر همه قوا و نهادها باید در کنار هم 

قرار بگیرند.

نماینده مردم خمینى شــهر در گفتگو با میزان، با اشاره به 
گزارش «تحقیق و تفحص از دوتابعیتى ها» گفت: ممکن 
است برخى از افراد دو تابعیتى افراد خوبى باشند، اما نباید دور 

از رصد دستگاه هاى اطالعاتى و امنیتى ما محفوظ بمانند.
سیدمحمدجواد ابطحى با بیان اینکه بیش از یک میلیون افراد 
دوتابعیتى در کشور داریم، گفت: خیلى از این افراد انسان هاى 
خوبى هستند و ازجمله پزشکان؛ اما ما با آنهایى که در نظام 

پست قانونى گرفتند کار داریم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: تعداد 100 دوتابعیتى بنا بر اعالم از سوى 

دستگاه هاى اطالعاتى و انتظامى بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دوتابعیتى ها در ســطح 
تصمیم گیرندگان اقتصادى فرهنگى و سیاســى هستند، 
گفت: در حال حاضر زن و بچه هــاى خیلى از این مقامات 
دوتابعیتى در خارج از کشــور زندگى مى کنند. همچنین 
تابعیت هاى مختلف اعم از تابعیت اسکاتلند، کانادا، آمریکا و 

انگلیس در بین مسئوالن ارشد نظام وجود دارد.
ابطحى تأکید کرد: ما نمى گوییم دوتابعیتى ها جرمى مرتکب 
شده اند، اما تقاضا مى کنیم این افراد از سمت خود استعفا کنند 
چرا که دوتابعیتى نمى تواند مدیر ارشد نظام باشد.نماینده 
مردم خمینى شهر با اشاره به سطوح مقامات دوتابعیتى گفت: 

ممکن است سطح این مقامات به وزیر هم برسد.

در اجراى قانون اساسى، همه 
باید مشارکت داشته باشند

مسئوالن ارشد تابعیت
 چه کشورهایى را دارند؟

همه پرسى، نعل، میخ!
  ایسنا| سـخنگوى شـوراى نگهبان نسـبت 
به بخشـى از سـخنرانى رئیس جمهـور در راهپیمایى 
22بهمن درباره برگزارى همه پرسـى واکنش نشـان 
داد. عباسعلى کدخدایى، در کانال تلگرامى خود از جمله 
نوشت:  اصل 59 مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه 
است. شـاید آقاى رئیس جمهور با اصل دیگرى آن را 
اشتباه گرفته اند... جمله اى منسوب به اینشتین است 
که مى گویـد: آنان که گاهى به نعل مـى زنند و گاهى 
هم  به میخ، عاقبت چکش واقعیت روى انگشتان آنها 

مى خورد.

بحث درباره شکل حجاب است
  ایلنا| مسـعود گـودرزى، عضو فراکسـیون 
امید مجلس در پاسخ به پرسشى درمورد اعتراض هاى 
صورت گرفته به نحوه پوشش زنان در جامعه و اینکه آیا 
کمیسیون امنیت ملى بحثى در این مورد داشته یا خیر، 
گفت: البته در کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
بحثى درباره موضوع حجاب اجبـارى صورت نگرفته 
است. حجاب یک موضوع دینى است و بحثى درمورد 
آن وجود ندارد و آنچه بعضاً عنوان مى شـود، مربوط به 
شکل حجاب است. این در حالى است که شکل حجاب 
نیز مشخص است و ما چنین بحثى نداریم که حجاب 
لزومًا به معناى پوشـیدن چادر اسـت  چنان که ما حتى 
در مجلس شوراى اسـالمى نیز اجبارى براى پوشش 

چادر نداریم.

فداى دل ظریفت!
  سینما سینما| محمدعلى ابطحـى، فعال 
سیاسـى اصالح طلـب درباره فیلـم «به وقت شـام» 
ابراهیم حاتمى کیا نوشته است: «فیلم "به وقت شام" 
را دیدم...گمان مى کردم به شـبهات موجـود در مورد 
حضور ایران در سوریه و اینکه چرا مرز دفاعى از کشور 
به کیلومترها دورتر رفته اسـت و یا معناى دفاع از حرم 
چیست پاسخ داده است. اما در این موارد در فیلم جز چند 
دیالوگ شعارى چیزى نیست. حتى مظلومیت نیروهاى 
شهید شده در سوریه هم در فیلم دیده نمى شود... فداى 
دل نـازك آقاى ظریـف. نفهمیدم کجـاى فیلم گریه 

ایشان را در آورده بود...»

چه شده که این جور شده؟
حجت االسـالم قـدرت ا...    اعتماد آنالین|
علیخانى سیاستمدار اصالح طلب در گفتگو با روزنامه 
«آرمـان» گفـت: هنگامـى که یـک معتـرض رفتار 
غیرعادى نشان مى دهد، یک خانم در خیابان حجاب 
خود را برمى دارد، فردى با قمه به نهاد ریاست جمهورى 
حمله ور مى شـود یا یک معترض مقابل مجلس روى 
سقف اتوبوس خود مى رود، در واقع عصبانیت خود را از 
وضعیت موجود جامعه و عملکرد برخى مسئوالن نشان 
مى دهد. اینها نشانه عصبانیت مردم است. چه شده که 
به این روز افتاده اند و دست به چنین کارهاى مى زنند؟ 

مسبب اصلى این وضعیت چه کسانى هستند؟

تنها یک نفر بازداشت است
  مهر|  منصور غالمى، وزیـر علوم، تحقیقات و 
فناورى گفت: تقریباً همه دانشـجویان بازداشـتى آزاد 
شدند و تنها یک مورد دانشجوى بازداشتى وجود دارد 
که پیگیر آزادى وى هستیم. وزیر علوم تأکید کرد: طى 
روزهاى گذشته دو نفر از دانشـجویان دانشگاه تهران 

بازداشت بودند که این دو دانشجو نیز آزاد شدند.

یک احمدى نژاد براى 70 سال!
  خبر آنالین| حسـن غفورى فـرد، نایب رئیس 
جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى گفت: [سـال 88] 
من فکر مى کردم احمدى نژاد ظرفیت رئیس جمهور 
شـدن ندارد چون در تراز ریاست جمهورى نبود. امروز 
هم شاهد هستیم مى رود حرم عبدالعظیم حسنى بست 
مى نشیند، در مجموع اقدامات احمدى نژاد خیلى تراز 
ریاسـت جمهورى را پاییـن آورد. اصولگرایـان دنبال 
یافتـن احمدى نـژاد ثانى نیسـتند. همان یکـى براى 

70سال ما بس است.

خبرخوان

  آى سینما| ابراهیم حاتمى کیا که در اختتامیه 
سى و ششــمین جشــنواره فیلم فجر خود را «فیلمساز 
وابسته» و «فیلمساز نظام» توصیف کرد، بعد از جشنواره 
فجر سى و دوم در سال 92 در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران از اینکه عده اى مى خواستند او را در جشنواره فجر 
آن سال «فیلمساز وابسته» معرفى کنند، انتقاد کرده بود! 
بدون هیچ توضیح اضافه، حرف هاى چهار سال پیش و 

صحبت هاى چند شب پیش او را بخوانید:
■  حاتمى کیا در برنامه نقد و بررسى فیلم سینمایى «چ»، 
30 بهمن 1392: «دوستان جشنواره فجر مى خواهند من 
را فیلمساز وابسته تعریف کنند که از دست همکاران خود 
جایزه نگرفته اما از دست رئیس جمهور جایزه مى گیرد، 
پس هوشــمندى به من مى گوید به نام نامى بچه هاى 
جنگ غریب بایستم. ضمن اینکه من از این شیشه هاى 
سیمرغى که به ســینماگران مى دهند زیاد دارم و حتى 
دیگر در طاقچه خانه خود جاى یکــى دیگر را ندارم.» 

(منبع: خبرگزارى مهر)
■  حاتمى کیا در اختتامیه سى و ششمین  جشنواره فیلم 
فجر، 22 بهمن 1396:  «من فیلمساز وابسته ام. فیلمساز 
این نظام ام... من 30 سال است روى این سن مى آیم و 
مى  روم. برایم اولین بار نیست این اتفاق... افتخار مى کنم 
فیلمى ســاخته ام درباره مدافعان حرم. افتخار مى کنم از 

حاج قاسم سلیمانى جایزه گرفته ام...»

هامون سبطى، یک کارشناس آموزش و پرورش با اشاره 
به عوامل آسیب زاى ناشى از کنکور سراسرى اظهار کرد: 
هیچگاه یک معلم، چه در مدرسه دولتى، چه در مدرسه 
غیردولتى چه در آموزشگاه و... نمى گوید من روش هایى 
را به تو دانش آموز تعلیم مى دهم که بدون حل مسئله و 
بدون فهم درس از عهده پاسخگویى به سئواالت تستى 
برآیى، اما این رسم تازه چند سالى است که باب شده و 
برخى مدرسان برخى مؤسســات بر روى تکنیک هاى 
تســت زنى مانور تبلیغاتى مى دهند و ایــن موضوع را 
القامى کنند که نیاز به دانــش و دانایى، مطالعه و تعمق 
نیســت و تکنیک هایى وجود دارد که فقط در توبره این 

مؤسسات پیدا مى شود.
وى ادامــه داد: در این میان شــاهد افزایش ســاخت 
برنامه هاى مشارکتى این دست مؤسسات کنکورى با 
رسانه ملى طى چند سال اخیر بوده ایم که بر شدت این 
آسیب افزوده است. این کارشــناس آموزش و پرورش 

با بیان اینکــه در برخى از این برنامه هاى مشــارکتى، 
مــدرس تکنیک هایى را آموزش مى دهــد که به هیچ 
وجه در کنکور جواب نمى دهد و یــک نوع فریب عوام 
است مدعى شــد: دیده شده این مؤسســات بابت این 
روش هاى خارق العاده و بسته هاى جادویى هزینه هایى 
بین پنج تا 25 میلیــون تومــان از خانواده هاى ناآگاه 
دریافت کرده و بســته هاى آموزشــى خــود را به آنها

 فروخته اند.  
سبطى ادامه داد: به استثناى چند استاد نامى و شریف، 
نظارتى بر صالحیت علمى برگزارکنندگان این برنامه ها 
وجود ندارد. حتى از آنان مدرك تحصیلى هم درخواست 
نمى شــود. فقط باید هزینه اى پرداخت شود تا آنتن در 
اختیار افراد ســودجو قرار گیرد. چرا مسئوالن در برابر 
این رســوایى آشــکار و فریب عمومى واکنشى نشان

 نمى دهند؟ مافیــاى واقعى آموزش کشــور در اینجا 
نهفته است.

سردار سرلشکر فیروز آبادى مشاور عالى نظامى فرمانده کل 
قوا در واکنش به خبر دستگیرى برخى از فعاالن محیط زیست 
و معاون رئیس این سازمان به اتهام جاسوسى گفت: در سه 
سال گذشته در اروپا جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که 
جنگ با ایران نمى تواند جنگ نظامى، جنگ فرهنگى یا جنگ 
سیاسى باشد؛ به همین دلیل گفتند باید با هر چیزى که داریم 
با ایران بجنگیم و اسمش را هم گذاشتند «جنگ هیبریدى».
به گزارش ایلنا، سردار فیروزآبادى در تشریح جزئیات جنگ 
هیبریدى افزود: در جنگ هیبریدى ممکن است، ایرانگرد 
بفرستند که جاسوس باشد، ممکن است فعال محیط زیستى 
بفرستند که جاسوس باشد، ممکن است دانشمند فعال در 

تحقیقات کشاورزى بفرستند که جاسوس باشد.  
رئیس ستاد کل نیروهاى مســلح در دوران جنگ ایران و 
عراق ادامه داد: به طور مثال یک خانم و آقایى را از آلمان به 
عنوان جاسوس استخدام مى کنند، بعد از دبى و کویت آنها را 
سوار کشتى ماهیگیرى کرده و به خلیج فارس مى فرستند 
تا سیستم هاى دفاعى ما را شناسایى کنند، اما وقتى آنها را 
دســتگیر مى کنیم مى گویند آنها براى ماهیگیرى آمدند و 

جهانگرد بوده اند.
سردار فیروزآبادى به نمونه دیگرى از موارد جاسوسى اشاره و 
تصریح کرد: براى مثال افرادى چندین سال پیش به عنوان 
فعالیت براى جمع آورى کمک به فلسطین به ایران آمدند. از 
تهران شروع کردند، بعد به ورامین رفته و از آنجا به سمت 
نایین و یزد راه افتادند. ما به مسیرى که انتخاب کرده بودند 
شک کردیم. اگر کسى مى خواهد براى فلسطین کمک جمع 
کند باید به تهران و اصفهان بیاید جایى که مردم هستند و پول 
دارند، نه وسط کویر راه بیافتند. آنها این مسیر را ادامه دادند و 
تا جیرفت کرمان رفتند. زمانى که به تهران رسیدند، خودشان 
را اجازه دادیم از کشور خارج شوند، اما اموال همراهانشان را 

نگه داشتیم.

او ادامه داد: در اموالشــان انواع جانوران صحرایى را خریده 
بودند مثل سوسمار، مارمولک و آفتاب پرست. سپس بررسى 
کردیم که این موارد به چه دردشــان مى خورد، بعد متوجه 
شدیم پوست آنها امواج اتمى را جذب مى کند و اینها جاسوس 
اتمى بودند که مى خواستند با این بهانه در داخل جمهورى 
اسالمى از طریق پوست این جانوران صحرایى به این نتیجه 

برسند که ما در چه مکان هایى معدن اورانیوم داریم و کجا در 
حال کار اتمى کردن هستیم.

او با اشاره به روش هایى که دشمن براى نابودى کشور اتخاذ 
کرده است، ادامه داد:  فرض کنید؛ یک فردى از خارج کشور 
به داخل آمده در حال مطالعه بر روى کارخانجات است، اما 
بدانید که آنها یک جدول درســت کرده  اند که این جدول 

توسط اطالعاتى که از طریق 500 نفر جمع شده، پر مى شود 
و بعد این جدول محصول جاسوسى آنها را مشخص مى کند 
نه آن کارى که این جاسوس در حال انجام آن است، بنابراین 
بسیارى از ایرانى هایى که جاسوس هســتند و بسیارى از 
جاسوسان خارجى که در ایران فعالیت جاسوسى مى کنند، 

خودشان هم حتى نمى دانند که در حال جاسوسى هستند.

مشاور عالى نظامى فرمانده کل قوا جزئیات «جنگ هیبریدى» را تشریح کرد

 جاسوسى اتمى از ایران با مارمولک و سوسمار
فروش ویالى الکچرى پدر

  رکنا| آوا جوهرچى دختر مرحوم حســن 
جوهرچى، عکس هــا و مشــخصات کاملى از 
ویالیشان در شــهرکى در جاده آمل را که براى 
فروش گذاشته اند منتشر کرد. وى نوشت مصالح 
این ویال از تهران انتقال داده شــده و شهرك هم 
تهرانى نشین(!) است. این ویالى سه طبقه 356 
متر زمین و 350 متر زیربنا دارد و طبقه سوم «روف 
گاردن» است. قیمت هم 650 میلیون تومان و قابل 

مذاکره براى نوع پرداخت است.

خط قرمز دور نام رشیدپور 
  رکنا| مهدى قزلى دبیر اجرایى جشنواره 
شــعر فجر درباره انتخاب  مجرى برنامه اختتامیه 
جشــنواره شــعر فجر گفت: گزینه اولیه ما آقاى 
رشیدپور بود، چون ایشان ترك هستند و اختتامیه در 
تبریز برگزار مى شد، گزینه مناسبى به نظر مى رسید 
حتى پیش مذاکراتى هم داشتیم. البته باید بگویم 
همه اینها پیش از این بود که اساساً برنامه «هفت» 
و جشنواره فیلم فجر شروع شود. در ادامه از انتخاب 

ایشان منصرف شدیم.

رکوردشکنى واردات خودرو
بر اســاس آمارهــاى تجارت    تسنیم|
خارجى در ده ماهه ســال جارى، حداقل 46هزار 
خودرو وارد کشور شده و 1/2میلیارد دالر ارز خارج 
شده است. گفتنى است، بر اساس گزارش منتشر 
شده از سوى برخى دســتگاه هاى دولتى، به طور 
کلى در ده ماهه امسال 58 هزار خودرو وارد کشور 
شده است. دلیل این اختالف آمارى هنوز مشخص 

نشده است.

خودتان را تطبیق دهید
عیســى کالنترى،    جام جم آنالین|
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با 
روزنامه «جام جم» گفته است: مردم و کشور باید 
زندگى شان را با کم آبى وفق دهند. ما کشور پرآبى 
نیستیم که هر چقدر و هر جا که دلمان خواست آن را 
مصرف کنیم. به عنوان مثال، وقتى عده اى براى آب 
خوردن مشکل دارند، افزایش فضاى سبز مفهومى 
ندارد. ما هم باید با این شرایط کم آبى زندگى مان 

را تطبیق بدهیم.  

ولنتاین ممنوع است
  روزنو | رئیس پلیس امنیت عمومى استان 
کرمان از برخورد با صنوف متخلفى خبر داد که به 
تبلیغ و عرضه اجناس با نام و عالیم ولنتاین اقدام 
مى کنند.  ســرهنگ پرواز گفت: از آنجا که انجام 
هرگونه تبلیغ یا عرضه اجناس با نام و عالیم  ولنتاین 
ممنوع اســت، صنوفى مانند خرازى، گلفروشى، 
پوشــاك، قنادى و چاپخانه زیر ذره بین نیروهاى 

نظارتى پلیس قرار مى گیرند.

جایگزین «پیک  نوروزى» 
  عصر ایران | معاون آموزش ابتدایى وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه بررسى ها نشان داده 
پیک هاى نوروزى در تثبیــت و تعمیق یادگیرى 
چندان نقشــى نداشتند گفت: داســتان خوانى و 
داســتانگویى جایگزین پیک هاى نوروزى مى 
شــود. همچنین ویژگى هاى کتاب مناسب را به 
اســتان ها ابالغ خواهیم کرد تــا از معرفى کتب 

نامناسب خوددارى شود.

دمنوش هاى الغرى 
تأیید نشده

  میزان | کیانوش جهانپور، ســخنگوى 
ســازمان غذا و دارو گفت: تاکنون مجوزى براى 
فرآورده هــاى دمنوش بــه منظــور الغرى در
 کوتاه ترین زمان ممکن از جانب ســازمان غذا و 
دارو صادر نشده است و مردم باید نسبت به مصرف 

اینگونه محصوالت آگاه  باشند.

مافیایى که پشت پرده حذف نشدن «کنکور» استحاتمى کیاى سال 92 و حاتمى کیاى سال 96 

داود پرهیزکار، رئیس سازمان هواشناســى کشور دیروز در 
جلسه اى با حضور نمایندگان دستگاه هاى مختلف از جمله 
سازمان جنگل ها، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم 
و... موارد مهمى از وضعیت اقلیمى ایران از جمله مباحث مربوط 
به آب را بیان کرد که بخشى از سخنان او را در ادامه مى خوانید:
■  گزارش ارزیابى مرجع ملى «هیئت بین الدولى تغییر اقلیم» 
به دفتر مقام معظم رهبرى، سران ســه قوه، وزرا و رؤساى 
کمیسیون هاى مجلس ارسال شده است. در این گزارش زنگ 
خطرها را براى مســئوالن به صدا در آوردیم. در این گزارش 
مطرح کردیم  که گرمایش و تغییر اقلیم به حوزه هاى مختلف 
از جمله سکونتگاه هاى روستایى آسیب جدى وارد مى کند. در 
حال حاضر نیز بخش زیادى از روستاهاى شرق و مرکز کشور 
به سبب کم بارشى تخلیه شده است و ساکنان آنها مجبور به 

مهاجرت شده اند. 
■  متأسفانه شاهد ارائه و انجام طرح هاى غیر علمى در حوزه 

آب هستیم که به مثابه دادن آدرس غلط به مردم است.
■  مطمئناً بارورسازى ابرها مشکل کم آبى را حل نمى کند. 
تا کنون یک مقاله نیز یافت نشده که ادعا کند با بارورسازى 
ابرها توانسته است مشکل کم بارشى را در کشورى حل کند اما 
متأسفانه در بعد ملى شاهد طرح برخى موضوعات عجیب از 

سوى برخى افراد که عنوان استاد دانشگاه را نیز یدك مى کشند، 
هستیم؛ استادى که ادعا مى کند با بارورسازى ابرها مى توان به 
اندازه صدتا کرخه و کارون آب تولید کرد آن هم با لیترى شش 
ریال. با این ادعاها چطور مى توانیم بــه مردم بگوییم که در 

مصرف آب دقت کنند؟
■  واضح اســت که نباید با اقلیم بجنگیم بلکه باید با اقلیم 
سازگارى پیدا کنیم. این موضوعى است که بارها تأکید شده اما 
کسى آن را جدى نمى گیرد. باید قبول کنیم که در یک منطقه 
خشک هستیم و آب در این منطقه حکم طال را دارد. این اقلیم 

منطقه است و نمى شود آن را تغییر داد.
■  در چنین شرایطى ایده هاى ژول ورنى براى انتقال آب خزر 
به مناطق مرکزى کشور و انتقال آب دریاى عمان به کرمان 
به منظور ایجاد صنعت فوالد در این منطقه داده مى شود. این 
ایده ها همگى تخیلى است. انتقال آب ها مثل همان ایده تمیز 
کردن هواى تهران با هواپیما با آبپاش است که زمانى عده اى 
خواستند با هواپیماى سم پاش آب بپاشند و با این کار هوا را تمیز 
کنند؛ کارى که باعث شد همه دنیا به ما بخندند. اینها همه ناشى 
از فکرهاى بیمار است که شب خواب نما و صبح بلند مى شوند و 

طرحى را بدون داشتن مبناى علمى اجرا مى کنند.
■  متأسفانه هنوز طرح هاى توســعه بدون مطالعه به اجرا 
مى رسند. عده اى با البیگرى سیاسى مى توانند پول اجراى 
طرح ها را به دست آورند و بدون اینکه طرح ها پشتوانه علمى 
داشته باشــند آنها را اجرا کنند. اساساً عمده مشکالت کشور 
از همین البى هاى سیاسى ناشــى مى شود. براى مثال یک 
نماینده از طریق البى تالش مى کند صنعت را از هرمزگان به 
اصفهان ببرد که همین کار باعث خشکى زاینده رود مى شود.
وقتى مباحث علمى جاى خود را به مباحث سیاسى مى دهند 
عده اى هم دنبال اجراى طرح هاى توســعه بدون پشتوانه 

علمى مى روند.

اظهارات مهم رئیس سازمان هواشناسى کشور درباره وضعیت اقلیم ایران 

افشاى یک البیگرى علیه اصفهان
به گزارش تسنیم، کامران سیدامامى برادر کاووس 
سیدامامى که در روزهاى گذشته به اتهام همکارى 
با یک شبکه جاسوسى و جمع آورى اطالعات به نفع 
بیگانگان در بازداشت خودکشى کرده است در گفتگو 
با رسانه ها اظهار داشت: ما در حال حاضر داغداریم و 
از رسانه ها خواهش داریم که به شایعات دامن نزنند.

وى افزود: واقعاً تعدادى از رسانه ها مریض هستند و 
دائمًا ما را تحت فشار گذاشته اند که مجبور به بیان 

خالف واقع شویم.
برادر کاووس سیدامامى تصریح کرد: بنده و همسر 
مرحوم، جنازه را دیده ایم و با اصرار معاون دادستان 
که «جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسى کنید»، 
این کار را کرده ایم و به جز آثار حلق آویزشدن که روى 
جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم 
کامًال مشخص است، هیچ مســئله دیگرى وجود 
ندارد و خودکشــى از طریق حلق آویز کردن کامًال 

مشهود است.
کامران سیدامامى تصریح کرد: من شخصاً مایل به 

کالبدشکافى مجدد نیستم.

برادر  سیدامامى: 

برادرم خودش را 
حلق آویز کرده است
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ثریا قاســمى بازیگــر پیشکســوت ســینما و تلویزیون و 
برنده دو ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم فجــر در ارتباط 
با ســى وششــمین جشــنواره فیلم فجر گفت: هیچ حس و 
حالى نســبت به جشــنواره فیلم فجر ندارم؛ این جشــنواره 
برایــم خالــى از هرگونــه اهمیتى اســت چرا کــه اینقدر 
شرایط این جشــنواره و شــرایط سینما نامناســب شده که 
دیگــر ترجیح مــى دهــم ذهــن و انــرژى ام را صرف آن

 نکنم.
بازیگر فیلم سینمایى «دختر شیرینى فروش» افزود: متأسفانه 
چند سالى است که جشــنواره فیلم فجر و کل سینماى ایران 
دچار حواشى فراوانى شده که این حواشــى و این اتفاقات به 
سیستم مدیریتى و نظارتى آن باز مى گردد و از این رو دیگر در 
توان و حوصله ما نیست که بخواهیم یکایک دردها و مشکالت 
عدیده اى که ســینما و جشــنواره فجر را احاطه کرده بازگو 

کنیم.
وى ادامه داد: داورى ها، انتخاب ها، فیلم ها و خالصه همه چیز 
جشنواره مشکل دارد؛ احترام به پیشکسوتان سینما در جشنواره 
فیلم فجر مدت هاســت از یاد همه رفته و اینها اتفاقات تلخ و 
دردآورى است که ما شاهد آن هستیم و وقتى مى بینیم هیچ 
گوش شنوایى براى شنیدن حرف ها و دردهاى مان وجود ندارد 

ترجیح مى دهیم سکوت کنیم.
برنده دو ســیمرغ بلورین براى فیلم هــاى «ویالیى ها» و 
«مارال» تأکید کرد: طى سال هاى اخیر بسیارى از سینماگران 
و هنرمندان در تأمین نیازهاى اولیه زندگى شان دچار مشکالت 
عدیده اى شده اند اما هیچیک از مدیران فرهنگى و سینمایى 
به مشکالت آنها توجهى نداشــته اند و اصًال قدمى براى رفع 

مشکالت متعدد آنها برنداشته اند.
قاسمى  متذکر شد: ســینماى ایران از مشــکالت زیربنایى 
عدیده اى رنج مى برد؛ سینماى امروز ایران جاى افرادى شده 
که هیچ علمى از آن ندارند پس بگذارید تا وقتى آنها هســتند 

راحت کارشان را انجام بدهند!
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روایت برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر از روزهاى سخت بازیگرى

بهرامى: براى بازى در «دارکوب» از درون شکستم
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بازیگر فیلم «التــارى» در صفحه اینســتاگرامش نوشــت: 
برخورد داوران جشــنواره بــا فیلم «التارى» خــارج از اصول 
تعریف شــده داورى و ارزیابى آثار راه یافته به بخش مســابقه 
و بدعتى خطرناك براى ارزیابى ســایر عوامــل تولید یک فیلم

 است.
 حمید فرخ نژاد پس از صحبت هــاى داوران در برنامه «هفت» 
در صفحه اینســتاگرام خــود نوشــت: «از صحبت هاى چند 
تن از داوران محترم جشــنواره فیلم فجر چنیــن بر مى آید که 
عدم رضایــت از مضمون فیلــم _ترویج خشــونت_ به اجماع 
کلى داوران به صــرف نظر از داورى ســایر رشــته هاى فنى

 و بازى بازیگران ایــن فیلم انجامیده، وظیفــه حذف یا حضور 
کلى یک فیلم در پروســه رقابت به عهده هیئت انتخاب است 
نه هیئت داورى، یا مثًال در صــورت عدم رضایت هیئت داورى 
از مضمون یک فیلم مى تــوان در بخش فیلمنامــه یا بهترین 
فیلم، اثــر مذکــور را از گردونــه رقابت حذف کــرد،  برخورد 
داوران جشــنواره با فیلم «التــارى» خارج از اصــول تعریف 
شــده داورى و ارزیابى آثار راه یافته به بخش مسابقه و بدعتى 
خطرناك بــراى ارزیابى ســایر عوامل تولید یک فیلم اســت 
که باید جــدا از مضمون اثر و بــا نگاه فنى مــورد ارزیابى قرار

 بگیرند.»
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بازیگر برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر براى 
بازى در فیلم «دارکوب»  درخصوص سختى هاى 
بازى در این فیلم گفت: واقعیت امر هیچ فرقى بین 
فیلم «دارکوب» و یــا «ایتالیا ایتالیا» وجود ندارد و 
من در هر کارى که وارد شوم تمام تالشم را انجام 

خواهم داد.
سارا بهرامى درباره استاندارد بودن شرایط تولید فیلم 
«دارکوب» افزود: البتــه این را فراموش نکنیم که 
وقتى در فیلمى گروه و عوامل خوب و یکدست باشند 
کار هر بازیگرى بهتر و بیشتر دیده مى شود. بازى 
در فیلم «دارکوب» دقیقاً به همینگونه بود و فعالیت 

من حاصل تالش عمومى یک گروه منسجم بود.

بازیگر فیلم «ایتالیا ایتالیا» دربــاره احتمال بازى 
دوباره در نقش یک معتاد تأکید کرد: من هر نقش 
جذابى که به من بدهند بازى مى کنم و اگر باز هم 
نقشى خوب به عنوان یک زن معتاد به من پیشنهاد 

شود  بازى مى کنم.
وى در مورد چگونگى رسیدن به نقش خود در فیلم 
«دارکوب» اضافه کرد: من به دلیل بازى در فیلم 
«دارکــوب» تحقیقات میدانى بســیارى را انجام 
دادم و براى رسیدن به نقش به بسیارى از مناطق 
شهر رفتم. به سبک بازى و رسیدن به نقش سایر 
بازیگران کارى ندارم اما من به این نحو به نقش مى 
رسم. به عنوان مثال در فیلم «ایتالیا ایتالیا» هم من 

دفعات بسیارى با دستیار کارگردانان معاشرت مى 
کردم تا به آن نقش برسم.

بازیگر فیلم «هزار پا» تأثیر نقش خود در فیلم بهروز 
شعیبى را بسیار زیاد دانست و ادامه داد: من روزهاى 
اول که به آن محله ها مى رفتم و معتادان را مى دیدم 
تا چندین روز شوکه بودم و هیچ چیز را نمى توانستم 
به خانه ببرم. خیلى روزها با گریــه و بغض درد به 
خانه مى رفتم اما بعداً به خودم مسلط شدم و سعى 
کردم بر نقش تمرکز کنم. من روزها و هفته ها بعد 
از فیلمبردارى فیلم «دارکوب» زهر این اتفاقات را از 

وجودم خارج مى کردم.
بهرامى در همین راستا خاطرنشان کرد: من براى 

بازى در فیلم «دارکوب» روزگار بســیار ســختى 
را پشت سر گذاشــتم زیرا آنچه بیرونى است یک 
کاراکتر اســت اما من براى این نقش از درون خرد 
شدم و شکستم. من هنوز هم نتوانستم با آن نقش 
کنار بیایم و با اینکه از اردیبهشت فیلمبردارى تمام 

شده ولى هنوز با آن کاراکتر درگیرم.

شــته   فر
طائرپور، عضــو زن هیئت 

داوران جشــنواره فیلم فجر 
درباره دور ایســتادنش از داوران 

مرد  روى ســن اختتامیه جشــنواره  
نوشت: کســالت من از نوع مسرى نبود. 

از وقتى آلودگى هوا بیشتر شده، گاهى گرفتار 
حمله هاى سرفه مى شوم. اگر بیمارى من مسرى 

بود، دختر خــودم را -مثل همیشــه- چندین بار نمى 
بوســیدم. خانم هاى برنده جایزه را هم به استناد تصاویر 

موجود، جورى بوسیدم که هیچ تماسى جز با نیمه عقبى روسرى 
شان نداشته باشم. امیدوارم به دالیل دیگر سرما نخورند و به حساب 

من گذاشته نشود.
همان ابتداى برنامه به آقاى رشــید پورگفتــم و خواهش کردم اعالم کند 

که چون تلویزیون معموالً تصویر مرا در مراســم حذف مى کند، اگر به توصیه 
مسئوالن مراسم بروم درست وسط شــش داور دیگر بایستم، در پخش تصاویر 

آنها هم مشکل ایجاد مى شود. ایشان به احترام آبروى تلویزیون نگفتند (امیدوارم 
مسئوالن تلویزیون قدر آبرودارى ایشان را بداند). تنها چاره این بود که خودم خط 
قرمزهاى تلویزیون را مراعات کنم و جدا از بقیه بایستم تا حذفم بى دردسر تر باشد 

و به داوران دیگر لطمه نزند.
برخى سایت ها نوشته اند که من چون با سایر داوران در طول داورى مشکل 

داشته ام و آنها را قبول نداشته ام جدا ایستاده ام. چگونه ممکن است 
همکاران سى و چند ساله خودم را قبول نداشته باشم؟!

در جمع داوران امســال تنها آقاى خجسته بودند که از 
قبل ایشان را نمى شناختم و به یمن این تجربه 

با ایشان آشنا شــدم و خدمتشان ارادت 
پیدا کرده ام.
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«ارادتمند نازنین بهاره تینا» فیلم پرحرف و حدیث عبدالرضا کاهانى که مجوز ساختش با حکم رئیس معزول سازمان سینمایى صادر شد از معدود «ارادتمند نازنین بهاره تینا» فیلم پرحرف و حدیث عبدالرضا کاهانى که مجوز ساختش با حکم رئیس معزول سازمان سینمایى صادر شد از معدود 
فیلم هایى است که حتى از طریق کمیته بازبینى آثار توقیفى هم مشکلش حل نشد.فیلم هایى است که حتى از طریق کمیته بازبینى آثار توقیفى هم مشکلش حل نشد.

ابراهیم داروغه زاده، معاون نظارت و ارزشیابى به تازگى آب پاکى را روى دست کاهانى ریخته و از غیرقابل اکران بودن فیلم گفته است. داروغه زاده در پاسخ به این ابراهیم داروغه زاده، معاون نظارت و ارزشیابى به تازگى آب پاکى را روى دست کاهانى ریخته و از غیرقابل اکران بودن فیلم گفته است. داروغه زاده در پاسخ به این 
سئوال که باالخره تکلیف فیلم هاى توقیفى سینما مثل «عصبانى نیستم» و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» چیست به «تماشا» گفت: سینماى ایران ساالنه صد فیلم تولید سئوال که باالخره تکلیف فیلم هاى توقیفى سینما مثل «عصبانى نیستم» و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» چیست به «تماشا» گفت: سینماى ایران ساالنه صد فیلم تولید 

مى کند و اگر نگاهى به تعداد فیلم هایى که در ده سال گذشته با مشکل مواجه شدند حداکثر تعداد آنها ده فیلم خواهد بود یعنى سالى یک درصد. وى افزود: ما باید نظارتى منطقى بر آثار مى کند و اگر نگاهى به تعداد فیلم هایى که در ده سال گذشته با مشکل مواجه شدند حداکثر تعداد آنها ده فیلم خواهد بود یعنى سالى یک درصد. وى افزود: ما باید نظارتى منطقى بر آثار 
داشته باشیم، اگر در مرحله مجوز پروانه ساخت سختگیرى کنیم و دقتمان را باالتر ببریم، ریسک پذیرى ما در سینما کمتر خواهد شد، یعنى  ممکن است بخشى از  فیلم هایى که مى تواند ساخته داشته باشیم، اگر در مرحله مجوز پروانه ساخت سختگیرى کنیم و دقتمان را باالتر ببریم، ریسک پذیرى ما در سینما کمتر خواهد شد، یعنى  ممکن است بخشى از  فیلم هایى که مى تواند ساخته 

و پخش بشود به مرحله تولید هم نرسند، اما ما به کارگردان ها اعتماد مى کنیم، با این نگاه که  فیلم هایى براى نمایش تولید خواهند شد.البته این اعتماد هم جواب داده و ما ساالنه یک درصد  از فیلم هاى ما و پخش بشود به مرحله تولید هم نرسند، اما ما به کارگردان ها اعتماد مى کنیم، با این نگاه که  فیلم هایى براى نمایش تولید خواهند شد.البته این اعتماد هم جواب داده و ما ساالنه یک درصد  از فیلم هاى ما 
با مشکل مجوز پخش مواجه مى شوند. داروغه زاده بابیان اینکه «عصبانى نیستم» در زمان من مجوز نگرفته و توقیف هم نشده، افزود: این فیلم که اثرى سیاسى است و درباره شرایط اجتماعى سیاسى ایران در سال با مشکل مجوز پخش مواجه مى شوند. داروغه زاده بابیان اینکه «عصبانى نیستم» در زمان من مجوز نگرفته و توقیف هم نشده، افزود: این فیلم که اثرى سیاسى است و درباره شرایط اجتماعى سیاسى ایران در سال 

8888 ساخته شده، در دوره خودش مجوز نگرفته است، اما در دولت آقاى روحانى با فیلم ساز گفتگو کردیم و اصالحاتى هم انجام شده، باید بگویم «عصبانى نیستم» مجوز پخش گرفته و در فرصت مناسبى اکران خواهد شد. او  ساخته شده، در دوره خودش مجوز نگرفته است، اما در دولت آقاى روحانى با فیلم ساز گفتگو کردیم و اصالحاتى هم انجام شده، باید بگویم «عصبانى نیستم» مجوز پخش گرفته و در فرصت مناسبى اکران خواهد شد. او 
درباره فیلم «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» اثر کاهانى هم گفت: فیلم ایشان هم در شوراى پروانه نمایش و هم در شورایعالى نظارت رد شده، این فیلم غیرقابل پخش تشخیص داده شده و دالیلش را هم خود آقاى کاهانى مى دانند.درباره فیلم «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» اثر کاهانى هم گفت: فیلم ایشان هم در شوراى پروانه نمایش و هم در شورایعالى نظارت رد شده، این فیلم غیرقابل پخش تشخیص داده شده و دالیلش را هم خود آقاى کاهانى مى دانند.

آب پاکى روى دست کاهانى

«ارادتمند…» غیرقابل پخش است 
نسخه اصالحى «عصبانى نیستم» اکران مى  شود

پژمان جمشیدى بازیگر سینما امسال در جشنواره سى و ششم فیلم فجر 
با فیلم «سوءتفاهم» ساخته احمدرضا معتمدى داشت. البته حضور او به 
دور از حاشیه هم نبود. نامزدى او در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل 

مرد واکنش هاى متعددى را به همراه داشت.
جمشیدى بازیگر فیلم «سوء تفاهم» درباره حضور در جشنواره و آراء 
داوران گفت: از هیئت داورى تشکر مى کنم. به نظر من شجاعت زیادى 
را به خرج دادند. از اینکه من را به عنــوان کاندیداى نقش مکمل مرد 
معرفى کردند خوشحال هستم. بیش از همه به آقاى جمشید هاشم پور 
تبریک مى گویم. استحقاق دریافت سیمرغ را داشتند و من از این اتفاق 
خوشحال هستم. مراســم اختتامیه به درستى و با نظم بسیار خوبى 
برگزار شد. او ســخنان خود را چنین ادامه داد: قبًال هم گفته 
بودم و این بار هم به من ثابت شد که جایزه من را مردم 
مى دهند و این کار را انجام دادند. لحظه اى در کارم 
وقفه نخواهد افتاد و با قــدرت ادامه خواهم 
داد. اتفاقات اخیر باعث شــد که بیش 
از گذشــته تالش کنم و تمرکز 

بیشترى هم داشته باشم.
 

من به 
دلیل بازى در فیلم 

«دارکوب» تحقیقات میدانى 
بسیارى را انجام دادم و براى 

رسیدن به نقش به بسیارى از مناطق 
شهر رفتم. به سبک بازى و رسیدن به 
نقش سایر بازیگران کارى ندارم اما 

من به این نحو به نقش 
مى رسم

من
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پیشکسوت باشگاه سپاهان، ستاره سال هاى دور باشگاه سپاهان و مردى 
براى تمام فصول. پیشکسوتى که هیچگاه ســپاهان را تنها نگذاشت و 
همواره در پست هاى مختلف به ســپاهان خدمت کرده است. بازیکن، 
مربى، مالک، مدیرعامل، قائم مقام از مسئولیت هاى مسعود تابش در طول 
سال ها خدمت به سپاهان بزرگ بوده است. او حاال در کسوت سرپرست 
موقت در سپاهان حضور دارد  و شاید مرور کارنامه و گذشته او براى نسل 
جوان هواداران سپاهان که کمتر تابش را مى شناسند جالب توجه باشد. 
گفتگوى ما با کاپیتان دیروز و سرپرست امروز باشگاه سپاهان را از دست

ندهید.
 

ورود به عرصه فوتبال
از دوره دبیرستان در محله و مدرسه فوتبال بازى مى کردم. در سال  1344 
در مدرسه سعدى زیر نظر بزرگمرد فوتبال ایران مرحوم محمود حریرى 
که معلم ورزش مدرســه ما بود فوتبال بازى مى کردم. بدین ترتیب من 

شناسایى شده و در 15 سالگى براى عضویت در تیم شاهین دعوت شدم.
خوشبختانه با نگاه مثبتى که مرحوم حریرى و مربیان وقت نسبت به من 
داشتند از همان سال 44 به عنوان بازیکن ثابت و یار همیشگى تیم سپاهان 
انتخاب شدم وتا سال 67 به مدت 23 سال براى تیم شاهین و سپاهان بازى 
کردم و در این 23 سال تنها یک بازى به دلیل دو اخطاره بودن نتوانستم در 

خدمت تیم سپاهان باشم.

ادامه فعالیت  
بعد از دوره بــازى، به واســطه اعتمادى که 

شخص حریرى نسبت به من  داشتند 
و به این دلیل که ایشان مجبور به 
ترك اصفهان و مدتى در تهران 
و رفسنجان مقیم شــدند، امتیاز 
باشگاه شــاهین را به من واگذار 

کردند و از سال 1361 به بعد 
من در کنــار بازى در 

تیم، صاحب امتیاز و مدیر عامل باشگاه سپاهان نیز بودم. 

خداحافظى از فوتبال
از سال 1355  و بعد از استاد برزمهرى و تا سال 1367 کاپیتان سپاهان بودم 
و در سال 67 در سن 40 سالگى به  اصرار خودم  از فوتبال خداحافظى کردم.

شیرین ترین مسئولیت 
از بین پست هایى که تا کنون در تیم ســپاهان داشته ام، بازى کردن در 
تیم برایم از همه شیرین تر بوده است، اما متأسفانه در همان اوایل بازى 
و در دوران جوانى مسئولیت باشــگاه به من واگذار شد و من باید در کنار 
تمرین خودم، تیم را نیز تمرین مى دادم و بعد از آن بالفاصله تعویض لباس 

مى کردم و دنبال تأمین بودجه براى باشگاه مى رفتم.

دولتى شدن باشگاه سپاهان 
در سال 1372 به واســطه اینکه سپاهان یک باشــگاه خصوصى بود و 
رشته هاى زیادى براى آقایان و حتى بانوان را تحت پوشش داشت،دیگر 
نمى توانستیم شخصى ادامه دهیم و  براى حفظ اسم و با حمایت هایى که 
استاندارى و مسئوالن زیر ربط در این رابطه انجام دادند، باشگاه سپاهان 
به زیر پوشش سیمان ســپاهان رفت و در سال 1379 باشگاه سپاهان به 
زیر پوشش فوالد مبارکه ســپاهان رفت که از آن تاریخ دوران شکوفایى 
و اوج و رشــد چشمگیر باشــگاه ســپاهان با نام فوالد مبارکه سپاهان 

آغاز شد.

عنوان بازیکن منتخب 
این لطف دوستان و مطبوعات بود، زیرا من بسیار جوان بودم و همزمان 
در کنار تمرین شاغل و دانشجو نیز بودم و در همان دوران نیز باید در حد 
قهرمانى ورزش مى کردم، اما سعى مى کردم که تمام توانم را براى بهتر 
بازى کردن به کار گیرم. در خیلى سال ها در هفته نامه هاى کیهان ورزشى 
و دنیاى ورزش به عنوان بازیکن هفته انتخاب مى شدم و خوشحالم که به 
عنوان بازیکنى که خارج از تهران حاضر بود اینقدر تأثیرگذار بودم که در آن 

دو مجله معتبر آن زمان دیده مى شدم.

خانواده
وقتى صحبت از خانواده مى شــود، من تنها شــرمنده خانواده ام 

مى شــوم، زیرا من وقت زیادى را صرف کار، 
ورزش و تحصیل کــرده ام و کمتر در 

کنار خانواده بوده ام، اما خانواده این شرایط را تحمل 
کرده اند  و جا دارد در همینجا از خانواده ام بابت درك این شرایط 

تشکر کنم.
 سال 1357 ازدواج کردم و دو پسر دارم که یکى متخصص 
دندانپزشک است و همسرش نیز دندانپزشک است و پسر 

دیگرم فوق لیسانس دارد.

مرحوم حریرى
مرحوم حریرى براى من حکم پدر را داشتند و همیشه از نبود 
ایشان رنج مى برم.، زیرا مرحوم حریرى مرد بزرگ و شریفى 
بود و هر لحظه از زندگى او براى من یک درس بزرگ بود. به 

تابش: باید از بحران به سالمت عبور کنیم

مسائل اخالقى و فرهنگى فوق العاده عالقه مند بود به صورتى که  
در باشگاه شاهین اگر کســى تجدید مى آورد اجازه حضور بر سر 
تمرینات را پیدا نمى کرد و به همین علــت اکثر بازیکنان در تیم 

شاهین تحصیالت  عالیه د اشتند.
مرحوم حریرى به علت مریضى همسرش مجبور شد کار در باشگاه 
شاهین را رها کند و به تهران و بعد از آن به زادگاهش که رفسنجان 
بود برود. مرحوم حریرى بیش از 30 ســال به تنهایى پرستارى 
همســرش را بر عهده داشــت و در این مدت کلمه اى از شرایط 
زندگى خود شکایت یا اعتراضى نکرد و بخاطر همسر خود از همه 

مسئولیت ها چشم پوشى کرد.

رنگ پیراهن سپاهان
پیراهن اصلى تیم شاهین بلوز سفید، شــورت مشکى و جوراب 
سفید و پیراهن دوم تیم شــاهین نیز بلوز قرمز، شورت مشکى و 

جوراب قرمز بود.
تا اینکه در ســال هاى خیلى قبل پیراهن اول ســپاهان به زرد و 
مشکى تغییر پیدا کرد. این رنگ، هم در چمن جلوه خاصى دارد و 
هم رنگ مورد عالقه من است و به نظر من رنگ واقعاً شاد و قشنگ 

و جلوه گرى است.

ارتباط با دوستان قدیمى
به واسطه فرهنگى که در باشگاه شاهین حاکم بود، شاید قابل باور 
نباشد که من با تقریباً 70 درصد هم بازى هاى قدیمى تر خود ارتباط 
صمیمى و نزدیکى دارم، اما چند نفرى هســتند که با آنها ارتباط 
نزدیک تــرى دارم، مثل محمد برزمهرى 
که کماکان نیز در باشگاه در خدمتشان 
هستم و دکتر رضا دهقان که رابطه 

نزدیکى با ایشان دارم.

عالقه به هنر
از دوران جوانى به ســینما بسیار 

عالقه مند بودم و زیاد به سینما مى رفتم، اما چندین سال است که به 
دلیل مشغله زیاد اصًال به سینما نمى روم، هرچند با بودن تلویزیون 

در هر خانه به راحتى مى توان به همه فیلم ها دسترسى پیدا کرد.
مانند همه همساالن خودم به موسیقى سنتى عالقه مند هستم،

 اما موسیقى پاپ را بیشتر دوست دارم و از سبک  و صداى محمد 
اصفهانى و احسان خواجه امیرى لذت مى برم.

 
زیباترین شعار هواداران

به لطف خداوند من جزو بازیکنانى بودم که در ورزشگاه کمتر مورد 
اهانت قرار مى گرفتم و این به این دلیل بود که به داور، هواداران و 

بازیکنان هر دو تیم بسیار احترام مى گذاشتم.
هنگامى که اسم خود را از زبان هواداران مى شنیدم بسیار خوشحال 
مى شدم، زیرا احساس مى کردم که خطایى انجام نداده ام که مورد 

غضب هواداران واقع شوم.   

بهترین و بدترین خاطره
بهترین خاطره زندگى من ازدواجم و بدترین آن فوت پدرم است.

هواداران
مهمترین فاکتور سپاهان براى بقاى 60 ساله، مردمى بودنش است، 
ســپاهان هواداران خوبى دارد و انتظار من از هواداران قدیمى تر 
سپاهان این است که هواداران جوان تر را در راستاى اصول اخالقى 
بیشــتر حمایت و هدایت کنند تا هواداران مــا در ایران به عنوان

نمونه هاى اخالقى معرفى شوند.

آرزویى براى فردا
انســجام صالبت، بزرگى و قدرت تیم ســپاهان و اینکه بعد از 
سال ها ناکامى به قهرمانى در آسیا دســت پیدا کند و رشته هاى 
دیگرى که در سال هاى اخیر تحلیل رفته است را بار دیگر تقویت 

و بازسازى کند.

خاطره
سال ها پیش در دوران بازیگرى در جام میلز هندوستان در شهر 
کلکته هندوستان بودیم به اتفاق یکى از بازیکنان به فاصله تقریبًا 
دورى از هتل محل اقامت براى خرید رفته بودیم . در مسیر بازگشت 
با توجه به اینکــه یکدیگر را گم کردیم بنده بــه تنهایى به هتل 
بازگشتم متأسفانه تا دیروقت و شب هنگام هرچه منتظر بازگشت 
دوستمان بودیم خبرى از ایشان نبود باتوجه به بزرگى شهر کلکته و 
پرجمعیت بودن این شهر و نا آشنابودن دوستم به زبان انگلیسى کم 
کم خیلى نگران شدیم تا اینکه ساعت 11 شب پریشان و مضطرب 
به هتل بازگشت. علت را جویا شدیم، اظهار داشت مگر نام هتل 
محل اقامت ما هتل «پوش» نیســت . گفتم نه. گفت روى درب 

نوشته هتل «پوش». گفتم بنده خدا! «پوش» یعنى فشار بده.  

عبور از بحران
باالخره در دوران حساســى بنا به تشخیص هیئت مدیره باشگاه 
مسئولیت سرپرســتى باشــگاه بر عهده بنده گذاشته شد و من و 
همکارانم همه تالش و تجربه مان را بــه کار گرفته ایم تا از این 
دوران به ســالمت عبور کنیم و براى سالم دوباره به روزهاى 
خوش آماده شویم. این را تأکید کنم بحران و سختى هایى که 
مدنظر شماست مربوط به به تیم فوتبال بزرگساالن است و 

سایر تیم هاى ما در وضعیت خوبى به سر مى برند.

یک رسانه آلمانى 10 بازیکن برتر ایرانى تاریخ بوندس لیگا 
را معرفى کرد که نام مهدى مهدوى کیــا در صدر دیده 
مى شــود. در تاریخ رقابت هاى بوندس لیگا تاکنون 12 
بازیکن ایرانى توپ زده اند که برخى از آنها عملکرد بسیار 
خوبى در این رقابت ها داشــتند. مهدى مهدوى کیا براى 
هامبورگ و فرانکفورت بازى کرد. مهدوى کیا خیلى خوب 
به حمله  اضافه مى شد و عملکرد خوبى براى تیم هایش 
داشــت. او در مدت حضور در 255 بازى 29 گل به ثمر 
رساند.بعد از مهدوى کیا، وحید هاشمیان در فهرست ده 
نفره قرار دارد. او بوخوم را در حالى ترك کرد که همه به او 
«هلى کوپتر» مى گفتند. او براى هامبورگ هم به میدان 
رفت و در 208 بازى 38 گل به ثمر رساند. بازیکن دورگه 
مورد عالقه «کارلوس کى روش» یعنى اشکان دژآگه یکى 
از بازیکنانى بود که تیم جوانان آلمان را برابر جوانان رژیم 

صهیونیستى همراهى نکرد و بعدها به عضویت تیم   ملى 
فوتبال ایران در آمــد. او در 158 بازى بوندس لیگا حاضر 
بود که موفق به ثمر رساندن 19 گل شده است. على دایى 
در این فهرست رتبه چهارم را دارد. بهترین گلزن تیم   ملى 
فوتبال ایران که بیشترین بازى را براى ایران در آن زمان 
انجام داده بود و تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که بیش 
از صد گل ملى را به ثمر رسانده است.او تنها در تیم بایرن 
مونیخ عملکرد چندان خوبى نداشت. دایى در 107 بازى 19 
گل به ثمر رساند. فریدون زندى متولد آلمان بود و براى تیم  
 ملى فوتبال ایران بازى کرد. او در تیم هاى کایزرسالترن 
و فرایبورگ بازى کرد و عملکــرد خوبى در بوندس لیگا 
داشت. او در 55 بازى حضور داشت و موفق شد شش گل 
به ثمر برساند. جادوگر فوتبال کشورمان در رتبه ششم قرار 
دارد. على کریمى بزرگ ترین کشف «ماگات» براى تیم 

بایرن مونیخ بود که در 34 بازى سه گل به ثمر رساند.
کریم باقرى در پست هافبک میانى نقش ستون و بازیکن 
محورى را بر عهده داشــت و در تیم آرمینیا بیله فلد بازى 
کرد. او در 29 بازى به میدان رفت که ثمره آن چهار گل 
بود. دانیل داورى دروازه بان تیم   ملى فوتبال ایران در تیم 
آینتراخت برونشواك بازى کرد و با این تیم به بوندس لیگا 
صعود کرد تا حضور در باالترین ســطح فوتبال آلمان را 
تجربه کند.  او تجربه حضــور در 29 بازى را دارد. خداداد 
عزیزى، غزال تیزپاى فوتبال ایــران زمانى در تیم کلن 
آلمان عملکرد خوبى از خود بر جاى گذاشت و با حضور در 
20 بازى پنج گل به ثمر رساند. امیر شاپورزاده آخرین نفر 
این فهرست است که بعد از حضور در هانزاروستوك به تیم 
فرانکفورت رفت و در چند تیم در لیگ دسته یک آلمان هم 
توپ زد. او در 16 بازى حضور داشت اما گلى به ثمر نرساند.

  مهدوى کیا در صدر 

شــاید هیچ تیمى به اندازه ســپاهان از این 
تعطیالت چنــد روزه لیگ برتــر که بخاطر 
برگزارى بازى هــاى لیگ قهرمانان آســیا 
ایجاد شده خوشحال نشــده باشد. باخت در 
برابر پرسپولیس و تساوى مقابل نفت تهران 
یک امتیاز به حســاب ســپاهان واریز کرد تا 
در هفته هایى که ســپیدرود و مشکى پوشان 
بازى هاى خودشان را باختند و البته نیمکتشان 
هم دچار تغییر شد، سپاهان بتواند با همان تک 
امتیاز حاصل از بازى با نفت امیدهاى خودش 
براى بقا در لیگ را بسیار بیشتر از قبل کند. تا 
همین امروز خیلى از هواداران فوتبال در ایران 

حتى صحبت از سقوط 
سپاهان را هم یک شوخى مى دانند، ولى همین 
بى خیالى ممکن است دچار مرور زمان شود و 
سپاهان را دچار مشکل کند و به همین دلیل 
الزم است که ابراهیم زاده در این زمانى که تا 
قبل از بازى مقابل ســیاه جامگان باقى مانده 
است تمام تالش خودش را براى کسب امتیاز 

در این بازى به کار گیرد. 
نکته مهم اینکه، قرعه بازى هاى سپاهان در 
این هفت بازى باقیمانده به صورتى است که 
سپاهان براى رســیدن به حاشیه امنیت سه 
مســابقه در برابر مشکى پوشــان، گسترش 
فوالد و پیــکان در پیش رو دارد که شــاید 
نسبت به چهار بازى آخر ســپاهان در مقابل 
تراکتورسازى، نفت آبادان، استقالل خوزستان 
و استقالل تهران بازى هاى ساده ترى باشد. 
تیم ابراهیم زاده باید تا قبل از رسیدن به مربع 
چهار بازى انتهاى فصل بقاى خودش در لیگ 
را تضمین کرده باشــد. البته نگاهى به قرعه 
بقیه رقباى ســپاهان در انتهاى جدول نشان 
مى دهد که تیم سپیدرود باید با بیشتر مدعیان 
لیگ بازى کند و مشکى پوشان هم کار آنچنان 
راحتى ندارد، ضمن اینکه استقالل خوزستان 
هم با عبدا... ویسى به نوعى با تیم هاى در حال 
ســقوط بازى دارد و این قرعه نشان مى دهد 
که کار ســپاهان برا بقا در لیگ آنچنان هم 

سخت نیست.
در ضمن مصدومیت هــاى متوالى بازیکنان 
ســپاهان که آخرین آن به شکســتگى بینى 
سیاوش یزدانى ختم شــده موضوع دیگرى 
اســت که بر روى روند کار سپاهان تأثیرگذار 
بوده، ولى توفیق اجبارى شــروع فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا به ســپاهان رو کرده تا 
ابراهیم زاده از این تأخیر استفاده الزم را ببرد 
و بازیکنان مصدوم ســپاهان هم با آمادگى 

بیشترى آماده انجام بازى شوند.

فرصت بیشتر 
براى ابراهیم زاده

یکى از عجایب دیــدار تیم هاى 
تراکتورسازى ایران و االهلى عربستان 
در دقیقه 70 اتفاق افتاد. دقیقه اى که دانیال 
اسماعیلى فر با ســرمربى تیم عربستانى درگیرى 
لفظى پیدا کرد. جریان از این قرار اســت که با توجه به 
دوندگى بازیکن تراکتورى ها و هواى شــرجى مسقط، 
دانیال اسماعیلى فر در دقیقه 70 بازى احساس تشنگى 
کرد و به همیــن دلیل خود را به اولیــن بطرى آب کنار 
زمین که از قضا در قســمت محوطه فنى تیم عربستانى 
بود رساند و با برداشــتن بطرى آبى سعى در از بین بردن 
عطش خود داشــت که در این هنگام با اعتراض شدید 

«ربروف» روبه رو شد. 
سرمربى االهلى معتقد بود اســماعیلى فر باید برود و از 
سمت نیمکت تیم خود بطرى آب بردارد و نباید از ذخیره 
آب عربستانى ها اســتفاده کند! اتفاقى که تعریف کردن 

آن شاید شوخى به نظر برسد اما در زمین السیب مسقط 
واقعًا رخ داد و دســتمایه درگیرى لفظــى هافبک جوان 

تراکتورى ها و سرمربى االهلى شد.

 

ربروف آب را بست! 

گفتگوى نصف جهان با کاپیتان دیروز و سرپرست امروز سپاهان

ادامه فعالیت 
بعد از دوره بــازى، به واســطه اعتمادى که 

شخص حریرى نسبت به من  داشتند 
و به این دلیل که ایشان مجبور به 
ترك اصفهان و مدتى در تهران 
و رفسنجان مقیم شــدند، امتیاز 
باشگاه شــاهین را به من واگذار 

1361 به بعد  سال کردند و از
من در کنــار بازى در 

آغاز شد.

عنوان بازیکن منتخب 
این لطف دوستان و مطبوعات بود، زیرا من بسیار جوان بودم و همزمان 
تمرین شاغل و دانشجو نیز بودم و در همان دوران نیز باید در حد  در کنار
قهرمانى ورزش مى کردم، اما سعى مى کردم که تمام توانم را براى بهتر 
بازى کردن به کار گیرم. در خیلى سال ها در هفته نامه هاى کیهان ورزشى 
و دنیاى ورزش به عنوان بازیکن هفته انتخاب مى شدم و خوشحالم که به 
تأثیرگذار بودم که در آن  عنوان بازیکنى که خارج از تهرانحاضر بود اینقدر

دو مجله معتبرآن زماندیده مىشدم.

خانواده
وقتى صحبت از خانواده مى شــود، من تنها شــرمنده خانواده ام 

مى شــوم، زیرا من وقت زیادى را صرف کار، 
ورزش و تحصیل کــرده ام و کمتر در 

کنار خانواده بوده ام، اما خانواده این شرایط را تحمل 
کرده اند  و جا دارد در همینجا از خانواده ام بابت درك این شرایط 

تشکرکنم.
7 سال 1357 ازدواج کردم و دو پسر دارم که یکى متخصص 
دندانپزشک است و همسرش نیز دندانپزشک است و پسر 

دیگرم فوق لیسانس دارد.

مرحوم حریرى
مرحوم حریرى براى من حکم پدر را داشتند و همیشه از نبود 
ایشان رنج مى برم.، زیرا مرحوم حریرى مرد بزرگو شریفى

بود و هر لحظه از زندگى او براى من یک درس بزرگ بود. به 

به واسطه فرهنگى که در باشگاه شاهین حاکم بود، شاید قابل باور 
0نباشد که من با تقریباً 70 درصد هم بازى هاى قدیمى تر خود ارتباط 
صمیمى و نزدیکى دارم، اما چند نفرى هســتند که با آنها ارتباط 
نزدیک تــرى دارم، مثل محمد برزمهرى 
که کماکان نیز در باشگاه در خدمتشان

هستم و دکتر رضا دهقان که رابطه 
نزدیکى با ایشان دارم.

عالقه به هنر
از دوران جوانى به ســینما بسیار 

سپاهان اینا
بیشــتر حما
نمونه هاى اخ

آرزویى
انســجام ص
سال ها ناکام
دیگرى که د
بازسازىکن و

خاطر
سال ها پیش
کلکته هندوس
دورى از هتل
با توجه به این
بازگشتم متأس
دوستمان بود
پرجمعیت بود
کم خیلى نگر
به هتل بازگش
محل اقامت

نوشته هتل «

ا عبور
باالخره در دو
مسئولیت سر
همکارانم هم
دوران بهس
خوش آ
مدنظر

سایر تیم

الهه مهرى دهنوى
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خشایار بیدمشکى

   برخالف پیش بینى ها طوفان سبز ایران در قطر کارى 
از پیش نبرد و نتیجه اى  حول و حوش دیدار با سایپا را در 
قطر کپى پیست کرد. الدحیل-ذوب آهن یک استارت 

تلخ براى شروع دوباره سبزها در آسیا بود.
شاگردان امیر قلعه نویى در حالى که نیمه اول را به سود 
خود به پایان رسانده بودند در نیمه دوم و با فرصت طلبى 
مهاجمان حریف و اشــتباهات بازیکنان خودى نتیجه 
نهایى بازى را از دست دادند. همه اتفاقات تلخ در هشت 

دقیقه لعنتى اتفاق افتاد.
در حالى که ذوب آهنى ها در نیمه اول بازى با برنامه اى 
انجام داده بودند و توانستند به دروازه حریف دست پیدا 
کنند. در نیمه دوم و به دلیل دفاع بیش از حد خود و فشار 
شدید مهاجمان حریف باالخره زمام امور را از دست خود 
رها شده دیدند و در دقایق کوتاهى سه بار دروازه خود را 
باز شده دیدند تا در نهایت با شکست تلخى اولین بازى 

خود را در لیگ قهرمانان به پایان برسانند.
ذوبى ها در حالى که مى توانســتند با امتیاز قطر را به 
سوى ایران ترك کنند در نهایت با شکست به کار خود 

پایان دادند تا اولین سه امتیاز خود را از دست بدهند. 
 این بازى با حمالت نصفه و نیمه دو تیم در ابتداى بازى 
آغاز شد و شاگردان هر دو مربى به دنبال دست یافتن 
به میانه میدان بودند که در این میان ذوبى ها عملکرد 
بهترى از حریف داشتند و توانســتند به گل برترى نیز 
دســت پیدا کنند. هرچند پس از این گل آنها یکى دو 
حمله مهم دیگر نیز روى دروازه حریف خود داشتند اما 
در نهایت موفق به دبل کردن نشــدند. در طرف دیگر

 قطرى ها ســعى در آزمودن شــانس خود بــراى باز 
کردن دروازه ذوب آهن داشــتند که دو سه بار با سوپر

واکنش هاى رشید مظاهرى به بار ننشست. 
در نیمه دوم اما اوضاع به گونــه اى دیگر پیش رفت و 
از همان دقایق ابتدایى حمــالت الدحیل روى دروازه 
ذوبى ها آغاز شد و فشــار بیش از اندازه این تیم و دفاع 
صرف ذوبى ها باعث باال رفتن ضریب خطا در مدافعان 
تیم مهمان شد و همین موضوع نیز باعث شد تا طى سه 

اشتباه فاحش دروازه ذوبى ها باز شود و مشکلى که در 
دیدارهاى اخیر براى این تیم مسئله ساز شده بود در این 
دیدار نیز گریبان این تیم را بگیرد و در نهایت موجبات 
اولین شکست آسیایى ذوبى ها را فراهم آورد. به گفته 
خود قلعه نویى بازیکنانى که وى به عنوان فرد جانشین 
به میدان فرستاد موفق نشدند به برترى این تیم کمکى 
کنند اما در روى دیگر سکه بازیکنانى که توسط «جمال 
بلماضى» به میدان فراخوانده شدند توانستند به خوبى از 

عهده وظایف محوله برآمدند.
ذوبى ها مى توانستند با این برد گام بلندى براى حضور 
در مرحله بعدى بردارند امــا این اتفاق رخ نداد و باید در 

دیدارهاى آینده براى کسب برد تالش کنند.
 با وجود این شکســت، ســرمربى ذوب آهن به آینده 
امیدوار اســت. ژنرال معتقد اســت هنوز 15 امتیاز از 
بازى هاى این گروه باقى مانده است و ما باید همه تالش 
خود را به کار ببندیم تــا بتوانیم یکى از تیم هاى صعود 
کننده از این مرحله نام بگیریم. امیر قلعه نویى در مورد 
این دیدار گفته: بازى را بــه خوبى آغاز کردیم و پس از 
آنکه به گل برترى رسیدیم مى توانستیم تعداد گل هاى 
خود را افزایش دهیم که با از دست رفتن فرصت ها این 
اتفاق نیافتاد. پس از آغاز نیمه دوم نیز بازى را به خوبى 
آغاز کردیم اما به مرور نتوانستیم به همان خوبى بازى 
کنیم. هرچقدر که تعویض هاى تیم الدحیل به سود این 
تیم بود و به آنها کمک کرد تعویض هاى ما کمکى به 
ما نداشــت. دو دلیل براى باخت ما در این دیدار وجود 
داشت. هر سه گلى که ما دریافت کردیم روى اشتباهات 
فردى بود و دوم اینکه بازیکنانى که به میدان فرستادیم 
نتوانستند پاسخگوى خواسته هاى ما باشند. تا زمانى که 
تیم ما نظم داشت موفق شــدیم ارتباط بین هافبک ها 
و مهاجمان این تیم را قطع کنیم اما پس از باز شــدن 
دروازه مان و زمانى کــه نظم مان را از دســت دادیم 
حریف توانست استفاده بیشــترى ببرد. هنوز 15 امتیاز 
از بازى هاى این گروه باقى مانده اســت و ما باید همه 
تالش خود را به کار ببندیــم تا بتوانیم یکى از تیم هاى 

صعود کننده از این مرحله نام بگیریم. 
 اما خوردن ســه گل در فاصله کمتر از ده دقیقه باعث 

شد تا رسانه هاى دوحه از الدحیل و تفکرات جمال 
بلماضى در تغییر نتیجه و روند بازى به نیکى 
یاد کنند؛ بــه خصوص روزنامه «اســتاد 
الدوحه» که جلد خود را به شــادى ستاره 
این تیم بعــد از گل دوم اختصاص داد و در 
صفحات داخلى نیز گزارش بازى کاملى از 

مصاف صدرنشین لیگ ســتارگان با ذوب آهن 
منتشر و دقیقه به دقیقه را بررسى 

کرد.عالوه بر استاد الدوحه 
سایر رســانه هاى قطر از 

جمله «الکاس»، «الشرق»، «الوطن»، «الرایه» 
و... نیز برد الدحیل بــراى ذوب آهن را به 
صورت گسترده بازتاب دادند تا به این شکل 
از زیر بار شکست تلخ الغرافه برابر الجزیره 

در ابوظبى خارج شوند. 

نکته جالب اینکه بازى حساس نماینده هاى دیگر قطر 
از جمله الریان برابر استقالل و السد برابر الوصل در سایه 

برد الدحیل برابر ذوب آهن قرار گرفت.
سایت ایران ورزشى آنالین هم در مطلبى جالب توجه  

شکســت سبزپوشان در بــه بررســى 
قطر پرداخت و نوشته:

قلعه نویــى بعــد از برد 
فوالدشــهر که نخستین 
شکست «وینفرد شفر» بعد از 
11 هفته بود، روى کوچینگ حین بازى تأکید داشت 
تا به درســتى تصمیماتش اشــاره کند. بعد از شکست 
در قطر مى تــوان گفت که او کوچینــگ حین بازى را 
به بلماضى باخــت و خودش هم 
در کنفرانــس خبــرى اعتراف 
کرد که تعویض هاى تیمش 
نتوانسته به اهداف تیم کمک 
کند. با این حال ذوب آهن 
ایرادهاى دیگرى هم 
داشــت که براى 
موفقیت در ادامه 
مســیر بایــد 
بتواند آنها را 
برطرف کند.

یــن  مهمتر
مشکل ذوب 
نقشــه بازى 
قابل پیش بینى 
و تکــرارى اش بود 
که در شروع بازى 
جواب داد، ولى در 
نیمه دوم کارآیى 

نداشــت. ذوب  با «کى روش استنلى» در نوك حمله و 
تبریزى در گوش چپ روى توپ هاى بلند تکیه داشت 
و با همین روش به گل رســید، ولى در نیمه دوم وقتى 
الدحیل براى گلزنى جلو کشــید، خــط حمله این تیم 
سرعت نداشــت تا بتواند از فضاى پشت دفاع استفاده 

کند.
ذوب آهن با این ترکیب «پلن بى» ندارد و نمى تواند روى 
ضدحمالت حساب کند. اســتنلى تنها در شرایطى که 
ذوب آهن سوار بازى باشد براى دفاع حریف دردسرساز 
است و به شرطى مى تواند در ضدحمالت هم اثر بگذارد 
که کنارش مهاجمى ســرعتى بازى کنــد. در ترکیب 
آسیایى ذوب آهن خبرى از مهاجمان سرعتى نبود و در 
دقایقى که الدحیل براى زدن گل تساوى تالش مى کرد، 
این تیم نتوانست هیچ خطرى روى دروازه میزبان بسازد.
مشکل بزرگ دیگر ذوب آهن شکنندگى ساختار دفاعى 
بود. قلعه نویى بعد از بازى گل هــاى الدحیل را نتیجه 
اشتباهات فردى بازیکنانش دانست، ولى قبل از این گل 
هم دفاع این تیم بارها به دردسر افتاد و روند نیمه دوم 
نشان مى داد که دروازه مظاهرى سرانجام باز مى شود. 
بازیکنان ذوب در پوشش یکدیگر ناموفق بودند و الدحیل 
بارها با حرکات ترکیبى و سانترهاى سریع خطرساز شد. 
در این دقایق هافبک هاى ذوب نتوانســتند به کمک 
خط دفاع بیایند و مدافعان کنارى کامــًال تنها بودند. 
تعویض هاى قلعه نویى هم بیشتر در خط میانى بود، ولى 
بازیکنان تازه وارد نتوانستند خط میانى ماهر الدحیل را 

از کار بیاندازند.
 به گزارش نصف جهان، الدحیل اولین فصل حضورش 
در لیگ قهرمانان آســیا را تجربه مى کند و از ادغام دو 
باشگاه لخویا و الجیش تشــکیل شده است. در نهایت 
آمار بازى نیز به ســود قطرى ها ســنگینى مى کرد تا 
قلعه نوعى این فصل آســیایى را با باخت آغاز کند. در 
این گروه لوکوموتیو تاشکند با پنج گلى که وارد دروازه 
الوحده امارات کرد، در صدر جدول گروه B قرار گرفت و 
بعد از آن الدحیل قطر در رده دوم حضور دارد. ذوب آهن 
اصفهان هفته آینده و در اصفهــان میزبان لوکوموتیو 

تاشکند خواهد بود.

خبرى از طوفان سبز در قطر نبود

8 دقیقه لعنتى!
خشایار بیدمشکى

   برخالف پیش بینى ها طوفان سبز ایران در قطر کارى 
از پیش نبرد و نتیجه اى  حول و حوش دیدار با سایپا را در 
قطر کپى پیست کرد. الدحیل-ذوب آهن یک استارت 

تلخ براى شروع دوباره سبزها در آسیا بود.
شاگردان امیر قلعه نویى در حالى که نیمه اول را به سود 
خود به پایان رسانده بودند در نیمه دوم و با فرصت طلبى 
مهاجمان حریف و اشــتباهات بازیکنان خودى نتیجه 
نهایى بازى را از دست دادند. همه اتفاقات تلخ در هشت 

دقیقه لعنتى اتفاق افتاد.
در حالى که ذوب آهنى ها در نیمه اول بازى با برنامه اى 
انجام داده بودند و توانستند به دروازه حریف دست پیدا 
کنند. در نیمه دوم و به دلیل دفاع بیش از حد خود و فشار 
شدید مهاجمان حریف باالخره زمام امور را از دست خود 
رها شده دیدند و در دقایق کوتاهى سه بار دروازه خود را 
باز شده دیدند تا در نهایت با شکست تلخى اولین بازى 

خود را در لیگ قهرمانان به پایان برسانند.
ذوبى ها در حالى که مى توانســتند با امتیاز قطر را به 
سوى ایران ترك کنند در نهایت با شکست به کار خود 

پایان دادند تا اولین سه امتیاز خود را از دست بدهند. 
 این بازى با حمالت نصفه و نیمه دو تیم در ابتداى بازى 
آغاز شد و شاگردان هر دو مربى به دنبال دست یافتن 
به میانه میدان بودند که در این میان ذوبى ها عملکرد 
بهترى از حریف داشتند و توانســتند به گل برترى نیز 
دســت پیدا کنند. هرچند پس از این گل آنها یکى دو 
حریف خود داشتند اما  دیگر نیز روى دروازه حمله مهم
در نهایت موفق به دبل کردن نشــدند. در طرف دیگر
 قطرى ها ســعىدر آزمودن شــانس خود بــراىباز
کردندروازه ذوب آهن داشــتند که دو سه بار با سوپر

واکنش هاى رشید مظاهرى به بار ننشست. 
در نیمه دوم اما اوضاع به گونــه اى دیگر پیش رفت و 
از همان دقایق ابتدایى حمــالت الدحیل روى دروازه 
ذوبى ها آغاز شد و فشــار بیش از اندازه این تیم و دفاع 
صرف ذوبى ها باعث باال رفتن ضریب خطا در مدافعان 
تیم مهمان شد و همین موضوع نیز باعث شد تا طى سه 

اشتباه فاحش دروازه ذوبى ها باز شود و مشکلى که در 
دیدارهاى اخیر براى این تیم مسئله ساز شده بود در این 
دیدار نیز گریبان این تیم را بگیرد و در نهایت موجبات 
اولین شکست آسیایى ذوبى ها را فراهم آورد. به گفته 
خود قلعه نویى بازیکنانى که وى به عنوان فرد جانشین 
به میدان فرستاد موفق نشدند به برترى این تیم کمکى 
کنند اما در روى دیگر سکه بازیکنانى که توسط «جمال 
بلماضى» به میدان فراخوانده شدند توانستند به خوبى از 

عهده وظایف محوله برآمدند.
ذوبى ها مى توانستند با این برد گام بلندى براى حضور 
در مرحله بعدى بردارند امــا این اتفاق رخ نداد و باید در 

دیدارهاى آینده براى کسب برد تالش کنند.
 با وجود این شکســت، ســرمربى ذوب آهن به آینده 
5امیدوار اســت. ژنرال معتقد اســت هنوز 15 امتیاز از 
بازى هاى این گروه باقى مانده است و ما باید همه تالش 
خود را به کار ببندیم تــا بتوانیم یکى از تیم هاى صعود 
کننده از این مرحله نام بگیریم. امیر قلعه نویى در مورد 
این دیدار گفته: بازى را بــه خوبى آغاز کردیم و پس از 
آنکه به گل برترى رسیدیم مىتوانستیم تعداد گلهاى 
خود را افزایش دهیم که با از دست رفتنفرصت ها این

اتفاق نیافتاد. پس از آغاز نیمه دوم نیز بازى را به خوبى 
آغاز کردیم اما به مرور نتوانستیم به همان خوبى بازى 
کنیم. هرچقدر که تعویض هاى تیم الدحیل به سود این 
تیم بود و به آنها کمک کرد تعویض هاى ما کمکى به 
ما نداشــت. دو دلیل براى باخت ما در این دیدار وجود 
داشت. هر سه گلى که ما دریافت کردیم روى اشتباهات 
فردى بود و دوم اینکه بازیکنانى که به میدان فرستادیم 
نتوانستند پاسخگوى خواسته هاى ما باشند. تا زمانى که 
ارتباط بین هافبک ها  ما نظم داشت موفق شــدیم تیم
اما پس از باز شــدن را قطع کنیم تیم این مهاجمان و

دروازه مان و زمانى کــه نظم مان را از دســت دادیم 
5حریف توانست استفاده بیشــترى ببرد. هنوز 15 امتیاز 
از بازى هاى این گروه باقى مانده اســت و ما باید همه 
تالش خود را به کار ببندیــم تا بتوانیم یکى از تیم هاى 

صعود کننده از این مرحله نام بگیریم. 
 اما خوردن ســه گل در فاصله کمتر از ده دقیقه باعث 

شد تا رسانه هاى دوحه از الدحیل و تفکرات جمال 
بلماضى در تغییر نتیجه و روند بازى به نیکى 
یاد کنند؛ بــه خصوص روزنامه «اســتاد 
الدوحه» که جلد خود را به شــادى ستاره 
این تیم بعــد از گل دوم اختصاص داد و در 
صفحات داخلى نیز گزارش بازى کاملى از 

مصاف صدرنشین لیگ ســتارگان با ذوب آهن 
منتشر و دقیقه به دقیقه را بررسى 

کرد.عالوه بر استاد الدوحه 
سایر رســانه هاى قطر از 

جمله «الکاس»، «الشرق»، «الوطن»، «الرایه» 
و... نیز برد الدحیل بــراى ذوب آهن را به 
صورت گسترده بازتاب دادند تا به این شکل 
از زیر بار شکست تلخ الغرافه برابر الجزیره 

در ابوظبى خارج شوند. 

نکته جالب اینکه بازى حساس نماینده هاى دیگر قطر 
از جمله الریان برابر استقالل و السد برابر الوصل در سایه 

برد الدحیل برابر ذوب آهن قرار گرفت.
سایت ایران ورزشى آنالین هم در مطلبى جالب توجه  

شکســت سبزپوشان در بــه بررســى 
قطر پرداخت و نوشته:

قلعه نویــى بعــد از برد 
فوالدشــهر که نخستین 
شکست «وینفرد شفر» بعد از 
11 هفته بود، روى کوچینگ حین بازى تأکید داشت 
تا به درســتى تصمیماتش اشــاره کند. بعد از شکست 
در قطر مى تــوان گفت که او کوچینــگ حین بازى را 
به بلماضى باخــت و خودش هم 
در کنفرانــس خبــرى اعتراف 
کرد که تعویض هاى تیمش 
نتوانسته به اهداف تیم کمک 
کند. با این حال ذوب آهن 
ایرادهاى دیگرى هم 
داشــت که براى

موفقیت در ادامه 
مســیر بایــد 
بتواند آنها را 
برطرف کند.

یــن  مهمتر
مشکل ذوب 
نقشــه بازى 
قابل پیش بینى 
و تکــرارى اش بود 
که در شروع بازى
جوابداد، ولى در

نیمه دوم کارآیى 

نداشــت. ذوب  با «کى روش استنلى» در نوك حمله و 
تبریزى در گوش چپ روى توپ هاى بلند تکیه داشت 
و با همین روش به گل رســید، ولى در نیمه دوم وقتى 
الدحیل براى گلزنى جلو کشــید، خــط حمله این تیم 
سرعت نداشــت تا بتواند از فضاى پشت دفاع استفاده 

کند.
ذوب آهن با این ترکیب «پلن بى» ندارد و نمى تواند روى 
ضدحمالت حساب کند. اســتنلى تنها در شرایطى که 
ذوب آهن سوار بازى باشد براى دفاع حریف دردسرساز 
است و به شرطى مى تواند در ضدحمالت هم اثر بگذارد 
که کنارش مهاجمى ســرعتى بازى کنــد. در ترکیب 
آسیایى ذوب آهن خبرى از مهاجمان سرعتى نبود و در 
دقایقى که الدحیل براى زدن گل تساوى تالش مى کرد، 
این تیم نتوانست هیچ خطرى روى دروازه میزبان بسازد.

مشکل بزرگ دیگر ذوب آهن شکنندگى ساختار دفاعى 
بود. قلعه نویى بعد از بازى گل هــاى الدحیل را نتیجه 
اشتباهات فردى بازیکنانش دانست، ولى قبل از این گل 
هم دفاع این تیم بارها به دردسر افتاد و روند نیمه دوم 
نشان مى داد که دروازه مظاهرى سرانجام باز مى شود. 
بازیکنان ذوب در پوشش یکدیگر ناموفق بودند و الدحیل 
بارها با حرکات ترکیبى و سانترهاى سریع خطرساز شد. 
در این دقایق هافبک هاى ذوب نتوانســتند به کمک 
خط دفاع بیایند و مدافعان کنارى کامــًال تنها بودند. 
تعویض هاى قلعه نویى هم بیشتر در خط میانى بود، ولى 
بازیکنان تازه وارد نتوانستند خط میانى ماهر الدحیل را 

از کار بیاندازند.
 به گزارش نصف جهان، الدحیل اولین فصل حضورش 
در لیگ قهرمانان آســیا را تجربه مى کند و از ادغام دو 
الجیش تشــکیل شده است. در نهایت باشگاه لخویا و

به ســود قطرى ها ســنگینى مى کرد تا  آمار بازىنیز
قلعه نوعى این فصل آســیایى را با باخت آغاز کند. در 
این گروه لوکوموتیو تاشکند با پنج گلى که وارد دروازه 
Bالوحده امارات کرد، در صدر جدول گروه B قرار گرفت و 
بعد از آن الدحیل قطر در رده دوم حضور دارد. ذوب آهن

اصفهان هفته آینده و در اصفهــان میزبان لوکوموتیو 
تاشکند خواهد بود.

کاپیتان پیشــین تیــم ملــى فوتســال مى گوید با 
دیــدن بازى هــاى ایــران در جام ملت هاى 
آســیا، دلــش بــراى تیــم ملــى تنگ

 شده است.
محمد کشــاورز در گفتگویى درباره 
قهرمانى تیم ملى فوتسال ایران در 
پانزدهمین دوره جام ملت هاى 
آســیا گفــت: گل سرســبد 
بازى هاى ایــران در فینال با 
ژاپن بود کــه با نتیجه قاطعانه 
4 بر صفــر به برترى رســیدیم. 
ژاپن از بازیکنان جــوان بهره مى برد 
اما بازیکنان باتجربه اى مثل «موریوکا» 36 
ساله و دروازه بان اسپانیایى االصل شان هم حضور داشتند. 
در مجموع ژاپن تلفیقى از جوان ها و باتجربه ها بود. اوایل نیمه 
اول شاهد بازى پایاپایى بودیم اما قدرت فوتسال ایران چربید 
و کامًال بازى را در اختیار گرفتیم. در نیمه دوم کامًال سرتر از 

ژاپن بودیم و با قدرت به پیروزى رسیدیم.
کاپیتان پیشین تیم ملى در پاســخ به این پرسش که آیا دلش 
مى خواست در این دوره هم در کنار تیم ملى بود، گفت: واقعاً دلم 
براى تیم ملى تنگ شده است. بعد از 15 سال که با افتخار براى تیم 
ملى بازى کرده بودم، بعد از جام جهانى 2016 از تیم ملى خداحافظى 
کردم اما دلم براى هم تیمى هاى سابقم در تیم ملى تنگ شده است. با 
این حال بازى ها را از قاب تلویزیون مى دیدم و افتخار مى کردم که با چنین 

کسانى دوست هستم.
بازیکن بااخالق تیم فوتسال گیتى پسند همچنین درباره وضعیت نامناسب 
تغذیه ملى پوشان در چین تایپه اظهار کرد: همیشه در سفرها به جنوب شرق آسیا 
این مشکل را داشته ایم و همیشه هم با بردن کنسرو، آن را مدیریت کرده ایم اما 

واقعاً نمى توان تیمى که 15 روز تحت فشار است را با کنسرو نگه داشت.
کشــاورز در پایان اذعان کرد: زمانى که در تیم ملى بازى مى کردم، از وضعیت امکانات 
تیم ملى انتقــاد مى کردم و اآلن هــم مى گویم به انــدازه موفقیت هاى فوتســال به آن 
توجه نمى شود؛ هم به لحاظ رســانه اى و هم از سوى مســئوالن. البته بعد از جام جهانى 
کمى نگاه ها بهتر شــد اما به نظرم هنوز کم اســت. بــه اعتقادم فدراســیون فوتبال باید 
تالش کند تا حداقل 80 درصــد از توقعات کادرفنى تیم ملى براى جــام جهانى 2020 را

 برآورده سازد.

نصف جهان  حضور سپاهان در جمع فانوس به دستان و تیم هایى که براى 
فرار از سقوط تالش مى کنند از نکات عجیب و بهت آور لیگ امسال است.
تنها هفت هفته تا پایان هفدهمین دوره از این رقابت ها باقى مانده است. همه

 تیم ها با اهداف متفاوت این هفته ها را پشت سر مى گذرانند.
در این بین چند تیم خطر ســقوط را حس مى کنند و فشــار زیادى را به دوش 
مى کشند. در جدول کنونى تعداد تیم هایى که براى نیافتادن مى جنگند شش 
تیم هستند. از پدیده رده یازدهمى که 23 امتیاز دارد و نفتى که با این تیم هم امتیاز 
است تا سپاهان 21 امتیازى در رده سیزدهم و سپیدرود و استقالل خوزستان 20 

امتیازى و در نهایت مشکى پوشان که با 15 امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

مشکى پوشان
تیم مشکى پوشان تنها دو بازى خارج از خانه را خواهد داشت و الباقى از جمله 
یک دربى در مشهد به انجام مى رسد. از بین این چند مسابقه باقیمانده سه بازى 

6 امتیازى با استقالل خوزستان، سپاهان و پدیده خواهد بود.

استقالل خوزستان
شاگردان عبدا... ویسى که هم اکنون در رده پانزدهم جدول رده بندى قرار دارند 
به جز بازى نیمه نهایى جام حذفى، سه بازى خانگى و چهار بازى خارج از خانه 
در پیش رو دارند. جدال استقالل خوزستان با نفت، مشکى پوشان و سپاهان از 

جمله دیدارهاى 6 امتیاز ى خواهد بود.

سپیدرود رشت
کار سپیدرود به شدت دشوار اســت. تیمى که هنوز کریمى را روى نیمکت 

خود دارد باید در هفت بازى آخر خود با پدیده تنها بازى 6امتیازى را به انجام 
برســاند اما باقى دیدارها با مدعیان کسب ســهمیه خواهد بود و البته تیم

 قهرمان.

سپاهان اصفهان
شــاید باورکردنش ســخت باشد اما ســپاهان را در رده ســیزدهم جدول 
مــى بینیم و آنها ممکن اســت به دســته یک ســقوط کنند! شــاگردان 
ابراهیم زاده، باید مقابل مشــکى پوشان و استقالل خوزســتان دو بازى 6 
امتیازى را در خانه رقبا به انجام برسانند. آنها با تراکتور و استقالل هم جدال 

خواهند داشت.

نفت تهران
تیم هومن افاضلى نمى بازد. حداقل در شــش بازى پیش رو آنها هیچ وقت 
شکست خورده نبودند و حاال شانس خوبى براى بقا دارند. این تیم چهار بازى 
خانگى و سه دیدار دور از خانه خواهد داشت. آنها با استقالل خوزستان در اهواز 

و با پدیده در تهران جدال هاى 6 امتیازى دارند.

پدیده مشهد
پدیده مشهد سه بازى در خانه خواهد داشت و چهار بازى بیرون از خانه. آنها 
با سپیدرود، نفت و مشکى پوشان بازى هاى 6 امتیازى خواهند داشت و البته 
دیدار با ذوب آهن، فوالد و پرسپولیس هم بسیار حساس خواهد بود. اگر  آن 
6 امتیاز از شاگردان مهاجرى کسر نمى شد االن اصًال در این گزارش جایى

 نداشتند.

کاپیتان پیشــین تیــم ملــى فو
دیــدن بازى هــاى ایــر
آســیا، دلــش بــراى

 شده است.
محمد کشــاور
قهرمانى تیمم
پانزدهمین
آســیا گف
بازى هاى
ژاپن بود ک
ب 4 بر صفــر
ژاپن از بازیکنان
اما بازیکنان باتجربه اى
ساله و دروازه بان اسپانیایى االصل شان
در مجموع ژاپن تلفیقى از جوان ها و باتج
اول شاهد بازى پایاپایى بودیم اما قدرت
و کامًال بازى را در اختیار گرفتیم. در نیم
ژاپن بودیم و با قدرت به پیروزى رسیدیم.
کاپیتان پیشین تیم ملى در پاســخ به این
مى خواست در این دوره هم در کنار تیم ملى
5براى تیم ملى تنگ شده است. بعد از 15 سالک
6ملى بازى کرده بودم، بعد از جام جهانى 2016 از

کردم اما دلم براى هم تیمى هاى سابقم در تیم ملى
این حال بازى ها را از قاب تلویزیون مى دیدم و افتخار

کسانى دوست هستم.
بازیکن بااخالق تیم فوتسال گیتى پسند همچنین دربا
تغذیه ملى پوشاندر چین تایپه اظهار کرد:همیشه در سفره
این مشکل را داشته ایمو همیشه هم با بردن کنسرو، آن را
5واقعاً نمى توان تیمى که 15 روز تحت فشار است را با کنسرو نگه
کشــاورز در پایان اذعان کرد: زمانى که در تیم ملى بازى مى کردم
تیم ملى انتقــاد مى کردم و اآلن هــم مى گویم به انــدازه موفقیت ه
توجه نمى شود؛ هم به لحاظ رســانه اى و هم از سوى مســئوالن. الب
کمى نگاه ها بهتر شــد اما به نظرم هنوز کم اســت. بــه اعتقادم فدر
0تالش کند تا حداقل 80 درصــد از توقعات کادرفنى تیم ملى براى جـ

 برآورده سازد.

بازیکن تیم فوتسال گیتى پسند:

  دلم براى تیم ملى 
تنگ شده است 

برنده اصلى مناظره

نصف جهــان   به عقیده ما برنده اصلى برنامه 90   عادل 
فردوسى پور بود که توانســت با دعوت به موقع على 
کریمى و ســاکت و کنار کشــیدن خودش از دعواى 
طرفین، برنامه اش را ســرپا نگه دارد. فردوسى پور در 
روزهاى اخیر به علــت نپرداختن به موضوعات مهمى 
که از زبان کریمى مطرح شده بود و از عالمت سئواالت 
بزرگ در برابر فدراســیون فوتبال بود مورد نکوهش 
بسیارى از مردم قرار گرفته بود و حاال مى تواند تقریبًا 

نفس راحتى بکشد.

نصف جهان نام هــاى بزرگى که در ایــن فصل لیگ 
قهرمانان آســیا حضور دارند و باعث مى شوند تا این 

رقابت ها جذاب تر شوند را با هم مرور کنیم.
اسنایدر؛ الغرافه

ژاوى؛ السد
باتو؛ تیانجین

وسل؛ تیانجین
هالک؛ شانگهاى
اسکار؛ شانگهاى

مارکوس برگ؛ العین
فورالن؛ کیتشى

گوارین؛ شانگهاى شنهوا

نام هاى بزرگ
 در لیگ قهرمانان

جنگ و استرس براى فرار از سقوط

سپاهان! اینجا چکار مى کنى؟
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در حالى که کارشناســان و فعاالن بازار مسکن در چند 
ســال اخیر از رکود حاکم بر این بازار سخن مى گفتند، 
اما با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال، زمزمه هایى 
مبنى بر رونق گرفتن و گرم شدن بازار مسکن اصفهان 

به گوش مى رسد.

شواهد نشان مى دهد که بازار مسکن به دالیل مختلفى 
در حال خارج شــدن از شــرایط رکود و حرکت آرام به 

سمت رونق است.
مراجعه بیشتر مردم به دفاتر امالك و درج آگهى هاى 
فراوان فروش مســکن در چند هفته گذشــته نشــان 

مى دهد که متقاضیان بیشترى به سمت خرید خانه روى 
آورده اند.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان اصفهان 
اظهار داشت: بازار مسکن گرم شده و قیمت مسکن به طور 
میانگین حدود 10 درصــد افزایش یافته و در اصفهان نیز 

متقاضیان کم کم به سمت خرید خانه روى آورده اند.
کریم داودى افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز و باال 
رفتن هزینه ساخت و ساز و مصالح ساختمانى، بسیارى 
از متقاضیان ترجیح مى دهند که به جاى ساختن خانه، 

مسکن آماده بخرند زیرا براى آنها به صرفه تر است.
وى با بیان اینکه نیاز مردم به مســکن کم کم در حال 
نشان دادن خود است، تصریح کرد: از طرفى سبد خرید 
مردم براى مسکن افزایش چندانى نیافته و آنها بیشتر 
به دنبال خریــد واحدهاى آپارتمانى بــا متراژ و قیمت 

کمتر هستند.
وى درباره آمارى که از تعداد خانه هاى خالى در کشور 
داده مى شــود، توضیح داد: برخى از این واحدها مانند 
مسکن مهر فوالدشهر در اطراف شهرها ساخته شدند و 
اکنون بدون تقاضا مانده اند و برخى نیز با متراژ و قیمت 

باال هستند که در توان خرید مردم نیست.
داودى درباره چگونگى تقاضا در کالنشــهر اصفهان 
براى خرید آپارتمان، گفت: در محدوده شــمال شهر و 
خیابان کاوه آپارتمان هاى حدود 100 مترى، در محدوده 
بزرگمهر یا شــریف واقفى و مرکز شهر آپارتمان هاى 
150 تا 200 مترى و در محدوده مشتاق، مهرآباد، آبشار 
و دروازه شیرازآپارتمان هاى 200 تا 250 مترى، بیشتر 

مورد تقاضا هستند.
به گفته وى، در محله هایى مانند مشــتاق، مهر آباد و 
دروازه شیراز پیش از این آپارتمان هاى 300 مترى هم 
مورد تقاضا بودند اما اکنون این متراژ به حدود 200 متر 

کاهش یافته است.
وى باالترین قیمت آپارتمــان در اصفهان را مربوط به 
حاشیه زاینده رود با متوســط قیمت 15 میلیون تومان 

براى هر متر اعالم کرد.

پلمب40واحد تولیدى آجر 
غیراستاندارد 

40 واحد تولیدى آجر غیراستاندارد در استان اصفهان 
در سال جارى توسط اداره کل استاندارد استان پلمب 

شده است.
کارشـناس واحد حقوقى اداره کل اسـتاندارد اسـتان 
اصفهـان اظهارداشـت: ایـن واحدهاى تولیـدى در 
راسـتاى اجـراى قوانین اسـتاندارد و کنتـرل کیفیت 

محصوالت تولیدى پلمب شده اند.
مرتضـى عامرى بـا تأکیـد بـر اینکه محصـول آجر 
مشمول مقررات اسـتاندارد اجبارى است، افزود: آجر 
در اسـتحکام و طول عمر سـاختمان ها نقش مهمى 
دارد، بنابراین بر تولید این محصـول از نظر کیفیت و 

استاندارد، نظارت و کنترل مى شود.
وى با بیـان اینکه واحدهـاى تولیدى پلمب شـده در 
شـهرهاى مختلف اسـتان اصفهان بوده اند، تصریح 
کرد: خط تولید این واحدها و کارخانه ها تا زمان فراهم 

شدن شرایط استاندارد، پلمب باقى مى ماند.
عامرى با اشاره به اینکه پرونده حدود 50 درصد از این 
واحدها به مراجع قضائى ارجاع شده است، خاطرنشان 
کرد: بسـیارى از آنهـا بـراى فراهم کردن شـرایط و 

دریافت نشان استاندارد، اقدام کرده اند.

بهره بردارى از سد رسوب گیر 
در مسیر خط انتقال نفت

سد رسوب گیر در مسیر خط لوله انتقال نفت مارون-
اصفهان به بهره بردارى رسید.

رئیس واحـد تعمیرات عمومى و سـاختمان شـرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفـت ایران-منطقه اصفهان 
گفت: سد رسوب گیر در کیلومتر 250 مسیر خط لوله 
انتقال نفت خام مارون- اصفهان در نزدیکى روستاى 

دوپالن ساخته شد.
حسـن مؤذنى افزود: براى شناسـایى و مقاوم سازى 
نقاط آسـیب پذیر مسـیر خطوط لوله انتقال نفت خام 
مارون- اصفهان و با توجه به سیالب هاى فصلى در 

مسیر خط لوله این سد رسوب گیر راه اندازى شد.
وى گفت: این سـد با حدود هزار و 800 مترمکعب، با 
استفاده از مالت و سـنگ با طرح پلکانى و همچنین 

آبنما و دستک هاى هدایت جریان آب بنا شده است.

بهره بردارى از دومین مشاوره 
و آزمایش هاى ازدواج

دومین مرکز آموزش، مشاوره و آزمایش هاى ازدواج 
شـهر اصفهـان در مرکـز بهداشـت شـماره یـک به 

بهره بردارى رسید.
مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت:براى 
بهره بـردارى از این  مرکـز 600متر مربعـى بیش از 
سه میلیارد ریال با مشـارکت خیران اصفهانى هزینه 

شده است.
حمید ترکزاده افزود: پزشک مشاور ژنتیک، کارشناس 
روان شناسى،آزمایشگاه نمونه گیرى اعتیاد و خون و 
مشـاوره زوج ها از بخش هـاى این مرکز سـه طبقه  

است.
دومین مرکز آموزش، مشاوره  و آزمایش هاى ازدواج 
شهر اصفهان در مرکز خدمات جامع سالمت خیابان 

ابن سیناى اصفهان واقع شده است.

افتتاح نمایشگاه دائمى پیشگیرى 
از اعتیاد در شاهین شهر

نمایشگاه دائمى پیشـگیرى از اعتیاد به همت پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اسـتان اصفهان در فرهنگسراى 

ادب و هنر شهرستان شاهین شهر افتتاح شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان اظهار داشت: این نمایشگاه با عنوان 
«این راه پایانش معلوم اسـت» با همـکارى معاونت 
اجتماعى فرماندهى انتظامى و شهردارى شاهین شهر 
در فرهنگسراى ادب و هنر شهرك گلدیس این شهر 
افتتاح شد. سرهنگ سید تقى حسینى افزود: نمایشگاه 
مذکور در مساحتى بالغ بر 400 متر مربع دایر شده و بر 
اساس هماهنگى صورت گرفته با فرماندارى و سایر 
دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى در سطح شهرستان به 
صورت روزانه عموم مردم مى توانند از این نمایشگاه 

بازدید کنند.

خبر

در ایام شهادت حضرت زهرا(س) پیکر مطهر 30 شهید 
گمنام دوران دفاع مقدس در 15 نقطه اســتان اصفهان 

تدفین و به خاك سپرده مى شود.
پیکر مطهر 30 شهید گمنام با حضور گسترده مردم استان 

و مسئوالن تشییع و به خاك سپرده مى شود.
پیکر مطهر این شــهداى گمنام در دانشگاه فرهنگیان 
اصفهــان، دانشــکده فنــى مهاجر، پاالیشــگاه نفت 
و شــهرهاى نایین، کوشک، حســن آباد، اژیه، افوس، 
قهدریجان، مسکن مهر فوالدشهر، ونک، کمه، صنایع 
زرین خودرو وابســته به صنایع دفاع زرین شهر و گروه 
پدافند هوایى شــهید مجید عســگرى به خاك سپرده 

مى شوند.
شــهداى گمنام دوران دفاع مقــدس در عملیات هاى 
مختلف مانند کربالى 4، رمضــان، خیبر، مجنون، تک 
دشمن فاو، والفجر 8، کربالى 4، ام الرصاص، رمضان، 
شرق بصره و... حضور داشتند و میانگین سنى آنها از 18 

تا 38 سال بوده است.
مردم اصفهان بارى دیگر با شهداى دوران دفاع مقدس 
تجدید میثاق مى کنند و روز شنبه 28 بهمن به استقبال 
این شهدا خواهند رفت. مراسم استقبال از شهداى گمنام 
با حضور مسئوالن و مردم در موزه دفاع مقدس اصفهان 

برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با انتقاد از استقرار مدیریت سنتى در بخش قابل توجهى از 
شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى استان، اصالح ساختار 
مدیریتى صنایع و بخــش هاى تولیدى و اســتفاده از 
فناورى هاى نویــن مدیریتــى را از گام هاى ضرورى 
براى تعالى صنعت و ارتقاى سطح کیفى محصوالت و 
همچنین افزایش قدرت رقابت پذیرى تولیدات داخلى 

عنوان کرد.
محمدجــواد بگى با اشــاره به اینکه بخــش بزرگى از 
صنعت کشور به صورت ســنتى اداره مى شود، تصریح 
کرد: متأسفانه شاهد آن هســتیم که سرمایه گذار خود 

مدیریت و حسابدارى، مسئولیت امور ادارى و بازرگانى، 
خرید و فروش و نظــارت بر تولید را نیــز برعهده دارد 
که این حجــم از تمرکــز کارآفرینان بــر مقوله هاى 
متفــاوت و حتــى متضاد، از یکســو ســبب فشــار 
مضاعف بر فعاالن اقتصادى کشــور شــده است و از 
ســوى دیگر به دلیــل عدم تقســیم کار مناســب و 
تخصــص گرایــى، شــاهد دور ماندن شــرکت ها از 
فنــاورى هــاى روز و روش هــاى نویــن مدیریتى 
هستیم که همه این موارد سبب کاهش رقابت پذیرى، 
افزایش بهاى تمام شده محصوالت و افت سطح کیفى و 

کاهش نوآورى در ارائه محصوالت شده است.

ضرورت اصالح مدیریت 
سنتى شرکت ها و بنگاه ها 

خاکسپارى پیکر30 شهید 
گمنام در 15 نقطه استان

  شــهردارى افوس براى مرمت و بازسازى حمام تاریخى 
افوس با قدمت بیش از 200 ســال، اعتبارى بالغ بر 650 
میلیون ریال هزینه کرد.رئیس شوراى شهر افوس گفت: 
شهر افوس داراى آثار تاریخى سرچشمه افوس با محوطه 
گردشگرى با قدمت بیش از 700 سال، منبع آب با قدمت 60 
سال، خانه هاى تاریخى که تعدادى از آنها ثبت ملى شدند، 
امامزاده ابراهیم از نوادگان امام موســى کاظم(ع)، اثر ملى 
جشــن یک روزه حکومت زنان و حمام تاریخى افوس با 
قدمت بیش از 200 سال است.احمد برهانى با اشاره به بودجه 
دو  میلیارد و 500 میلیون تومانى امسال گفت: تاکنون  45 
درصد از این بودجه محقق شده است. ما هم امسال در بحث 
توسعه گردشگرى توانستیم  65 میلیون تومان از این بودجه 
را با همکارى میراث فرهنگى براى مرمت و بازسازى حمام 

تاریخى افوس هزینه کنیم.

 رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: متهمان از طریق 
تصادف ساختگى توانستند در برخوار، بیش از 20 میلیارد تومان 

از شرکت هاى مختلف بیمه دریافت کنند.
احمد خســروى وفا اضافه کرد: در پى وصول گزارش هاى 
متعدد مبنى بر افزایش مشــکوك تصادفات جرحى در حوزه 
قضائى برخوار، موضوع در دستور کار دادسراى این شهرستان 
قرار گرفت. وى اظهارداشــت: در انجام تحقیقات قضائى در 
پرونده هایى با همین موضوع و بررســى آدرس ها و تحقیق 
از راننده اتومبیل، وى اقرار به ساختگى بودن صحنه تصادف 
کرد و مصدومان این پرونده به دادسرا احضار و دستگیر شدند.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان افزود: با ارجاع این 
پرونده به اداره آگاهى، مأموران در بازرسى از دو منزل، چهار 
مصدوم را شناسایى و دستگیر کردند و یک دستگاه پراید نیز 

کشف و ضبط شد.
خسروى وفا تأکید کرد: متهمان از این طریق توانسته بودند 
مبلغى بیش از 20 میلیارد تومان از شرکت هاى مختلف بیمه 

دریافت کنند.
 رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تحقیقات تکمیلى 
به منظور شناســایى ســایر اعضاى این گروه در دستور کار 

دادسراى عمومى و انقالب قرار دارد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام باند هشت نفره سارقانى که اقدام 
به سرقت هاى خشن و مسلحانه از کارگاه هاى صنعتى مى کردند در 

عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان خبر داد و گفت: ارزش 
اموال به سرقت رفته توســط متهمان بیش از 45 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهارداشت: این متهمان در چندین 
مورد سرقت توأم با خشونت از کارگاه هاى صنعتى اقدام کرده اند. 

وى افزود: با تحقیقات انجام شده مشخص شد که این سرقت ها 
توسط باندى خطرناك و خشن انجام شده که سرانجام کارآگاهان با 

پیگیرى هاى علمى و تخصصى دقیق، متهمان را که به وسیله سه دستگاه 
خودرو قصد سرقت از کارگاه هاى صنعتى حوالى شهرستان هاى «تیران و کرون و نجف آباد» داشتند، مشاهده 

کردند و بالفاصله براى دستگیرى آنان وارد عمل شدند.
این مقام مسئول اظهار کرد: سارقان با مشاهده مأموران اقدام به تیراندازى کردند که در این درگیرى دو نفر از 

سارقان مسلح با شلیک گلوله مأموران پلیس مجروح و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى استان به ضرب و شتم نگهبان کارگاه هاى صنعتى توسط اعضاى این باند اشاره کرد و افزود: 
در نتیجه اعمال خشن و بى رحمانه سارقان، دو نفر از نگهبانان به شدت مجروح شدند که در حال حاضر تحت 

مداوا هستند.
وى از احتمال وقوع سرقت کارگاه ها توسط اعضاى این باند در استان هاى همجوار خبر داد و افزود: تحقیقات در 

این زمینه از سوى کارآگاهان همچنان ادامه دارد.

هشتمین نمایشگاه فرش ماشــینى، موکت و کف پوش 26 
بهمن ماه(فردا) در اصفهان آغاز مى شود و تا 29 بهمن ادامه 
خواهد داشت.این نمایشگاه که با حضور 20 مشارکت کننده 
برگزار مى شــود، هزار و 800 متر فضاى مفید نمایشگاهى را 
به خود اختصاص خواهد داد و شــرکت هاى مختلف به ارائه 
توانمندى هــاى خود در زمینه هاى فرش ماشــینى، موکت، 
کف پوش، کاغــذ دیوارى، تابلو فرش و شــوینده هاى فرش 
مى پردازند. حضور اســتان هاى تهران، اصفهان، آذربایجان 
شرقى و خراســان رضوى در این نمایشــگاه قطعى شده و 

نمایندگانى از کشورهاى چین و ترکیه نیز در آن حضور دارند.

فرش ستاره کویر یزد، آسمان کویر کاشان، فرش بهشتى تبریز، 
فرش اهورا و فرش شوکران از مهمترین برندهایى هستند که 
در این نمایشــگاه حضور دارند؛ ضمن اینکــه افزایش تعداد 
تولیدکننده ها از کاشــان و تبریز به صورت مستقیم از جمله 
ویژگى هاى اصلى نمایشگاه امسال فرش ماشینى، موکت و 

کف پوش به شمار مى رود.
بر اســاس برنامه ریزى هاى صورت گرفته، یک سالن از این 
نمایشــگاه به تولیدکنندگان فرش و یک سالن نیز به فعاالن 
عرصه موکت و کف پوش اختصاص پیدا کرده و عالقه مندان 

مى توانند طى ساعات 15 تا 22 از نمایشگاه بازدید کنند. 

دبیر انجمن مــوزه داران اصفهــان گفت: تبدیل 
کارخانه قدیمى ریسباف به موزه هنوز در بالتکلیفى 

به سر مى برد.
عباس نکوئى با اشــاره به وضعیت موزه ریسباف 
اظهار داشت: سال گذشته آخرین جلسه با استاندار 
را در مورد موزه ریســباف برگــزار کردیم. تبدیل 
کارخانه قدیمى ریســباف به موزه، رسانه اى شد 
و قرار شــد بهترین طراحى براى ایــن موزه نیز 
به مناقصه گذاشته شــود. وى افزود: در این باره 
یک کارگروه کشورى و اســتانى نیز ایجاد شد و 
پیگیرى هایى نیز صورت گرفت اما متأسفانه این 

مسئله هنوز اجرایى نشده است.
دبیر انجمن موزه داران اصفهان گفت: در جلسه اى 
که با مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان و نمایندگان 
مجلس داشــتیم به این نتیجه رســیدیم که راه و 
شهرســازى هنوز این بنا را واگذار نکرده و این در 
حالى است که پول به آنها پرداخت شده و حتى ثبت 

ملى نیز شده است.
وى بیان کرد: این مســئله را در حضور شــهردار 
اصفهان نیز مطرح کردیــم که وى گفت این فضا 
براى موزه زیاد اســت و ما مثال موزه لوور را براى 
او زدیــم و همچنیــن تعداد آثارى که در دســت 

مجموعه داران و یا در موزه هاى خصوصى است.
 نکوئى تصریح کرد: قرار است با استاندار در مورد 
موزه ریســباف، موزه خط و روزنامه و موزه تاریخ 
طبیعى جلسه اى داشته باشیم که بسیارى از موارد 

مشخص مى شود.

کارگــران کاشــى اصفهــان مى گویند: مســئوالن 
بــه هیچیــک از وعده هاى خــود عمــل نکرده اند و 
پیگیرى هاى ما و مراجعات مکرر به استاندارى به نتیجه 

نرسیده است.
اعضاى شوراى اسالمى کار این کارخانه هم مى گویند: 
نگران آینــده 350 کارگر این واحد تولیدى هســتیم و 
استنباط ما این اســت که قرار نیست این واحد تولیدى 
راه اندازى مجدد شود؛ آنها مى خواهند کارگران را راهى 

بیمه بیکارى کنند.
به گفتــه نماینــدگان کارگــران کاشــى اصفهان، 
پیگیرى هــاى مکــرر و مراجعــه بــه اســتاندارى 
تاکنون بى نتیجه بوده اســت و حتــى تجمعى که روز

شنبه مقابل استاندارى برگزار شــد، به هیچ نتیجه اى 
نرسید.

اعضاى شوراى اســالمى کار مى گویند: اگر مسئوالن 
فکرى به حال ما نکنند و تســهیالت وعده داده شــده 
را تخصیص ندهند، آینده کارگران کاشــى اصفهان در 

تیرگى و ابهام فروخواهد رفت.
مغزى، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان 
نجف آباد هم در ارتباط با وضعیــت این واحد تولیدى 
گفــت: در حال حاضــر ایــن کارخانه تعطیل اســت 
و تولید در آن متوقف شــده ، اما پیگیر حل مشــکالت 

هستیم.
گفتنى است؛ کارخانه کاشــى اصفهان از ابتداى سال 
جارى تا یک ماه پیش، توســط شــوراى اسالمى کار 
کارخانه اداره مى شد، اما یک ماه پیش به دلیل مشکالت 
و کمبود نقدینگى، تولید در ایــن کارخانه به طور کامل 

متوقف شد.

بازار مسکن اصفهان در حال گرم شدن است موزه ریسباف در بالتکلیفى
 به سر مى برد

نمایشگاه 
فرش ماشینى 
اصفهان در 
ایستگاه هشتم

کالهبردارى 
20 میلیاردى 
از شرکت هاى 
بیمه با تصادفات 
ساختگى

حمام تاریخى افوس 
مرمت شد

کارگران کاشى اصفهان نگران بیکارى هستند انهدام باند سارقان مسلح کارگاه هاى صنعتى  

معاون فرهنگى و آموزشى بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهان گفت: ثبت نام حج تمتع در سال 1397 
ویژه خانواده هاى معظم شهدا و ایثارگران استان اصفهان 
به زودى در ادارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 

اصفهان آغاز مى شود.
على قریشى افزود: آن دسته از متقاضیان شاهد و ایثارگر 
که تاکنون به ســفر معنوى زیارتى حج تمتع مشــرف 
نشده  و مستطیع هســتند، مى توانند با در دست داشتن 
مدارك مورد نیاز و با مراجعه به ادارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در شهرستان هاى محل پرونده خود، نسبت به 

پیش ثبت نام آن اقدام کنند.
معاون فرهنگى و آموزشى بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان گفت: با جمع آورى اطالعات خانواده هاى 
شاهد و ایثارگر جهت ثبت نام در سیستم حج، بر اساس 
سهمیه اعالمى، اولویت اعزام با افراد سنین باال خواهد 

بود.
وى ابــراز امیــدوارى کــرد امســال نیــز اعــزام

خانواده ها در کمال نظم و قانونمندى انجام  شود و شاهد 
حج با موفقیت و برکات معنوى براى مهمانان خانه خدا 

باشیم.

آغاز ثبت نام حج تمتع خانواده هاى شاهد و ایثارگر  

مدیر اداره تعاون نجف آباد: در حال حاضر تولید متوقف است

اعظم محمدى
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پرونده شیطان کودك آزار، سنگین تر شد
پرونده آزارهاى سریالى پسربچه هاى تهرانى توسط 
جوان شیطان صفت پایتخت با اضافه شدن دو شاکى 

دیگر، سنگین تر شد.
به گزارش فارس، اردیبهشت سال جارى پسر بچه ده 
ســاله اى با حضور در اداره پلیس از سناریوى سیاهى 
پرده برداشــت. این پســر بچه که همراه پدر خود به 
مأموران پلیس پناه بــرده بود اظهار کــرد: «پس از 
تعطیلى مدرسه در حال بازگشــت به منزل بودم، مرد 
جوانى جلوى من را گرفت و گفت براى مادربزرگش 
گل و گلدان خریده و به این بهانه از من خواهش کرد تا 
براى تحویل آنها به وى کمک کنم. با این مرد جوان به 
راه افتادم و در مقابل پارك پلیس سوار پراید سفید رنگ 
با شیشه هاى دودى شدیم. آنجا بود که با چاقو من را 
تهدید کرد وگفت اگر  حرف بزنم من را خواهد کشت 
و پس از آن به راه افتاد. پس از طى مسیرى ماشین را 
کنار خیابان پارك کرد و بعد از پیاده شدن از ماشین، من 
را از طریق یک روزنه باریک به داخل کانال آب کامًال 

تاریک برد و مورد تعرض قرار داد.»
مأموران به دلیل اهمیت ایــن موضوع و بار روانى آن 
این پرونده را در دســتور کار خود قرار دادند تا هر چه 
سریع تر متجاوز را دســتگیر کنند. آنها در اولین گام 

هاى تحقیقاتى خود متوجه شــدند که ماجراى تجاوز 
به پسربچه تهرانى توسط مرد سابقه دارى انجام شده 
است. با رسیدن به این سرنخ و بنابر تحقیقات مشخص 
شد جوان شیطان صفت بر این کار خود مداومت داشته 
و گویا شکات پرونده به یک نفر ختم نمى شود. یکى 
دیگر از چیزهایى که در حیــن تحقیق براى مأموران 
روشن شد این بود که مرد شیطان صفت حتى در بعضى 
از نقشــه هایش طعمه هاى خود را سوار بر خودروى 
پراید سفید رنگ شیشه دودى اش کرده و براى اجراى 

نقشه اش آنها را به جنگل هاى لویزان برده است.
با افزایش شــکات پرونده و همچنین سرنخ هاى به 
دســت آمده در این پرونده بازپرس سهرابى از شعبه 
نهم دادسراى امور جنایى تهران دستور داد تا تیمى از 
مأموران اداره شانزدهم آگاهى براى دستگیرى عامل 

این حادثه هولناك وارد عمل شوند.
کارآگاهان اقدامات فنى خــود را آغاز کردند و این در 
حالى بود کــه پرونده هاى مشــابه دیگرى در پلیس 
آگاهى تهران تشکیل مى شد و مأموران در برابر یک 
پرونده ســریالى پیچیده قرار گرفته بودند. مأموران با 
بررسى دوربین هاى مداربسته در نزدیکى کانال آبى 
که اولین شاکى مدعى شده بود در آنجا مورد آزار قرار 

گرفته است توانستند تصویر جوان موتورسوار متجاوز 
جنسى را به دست آورند.

به این ترتیب کارآگاهان با در دست داشتن این سرنخ 
به سراغ پرونده هاى مشــابه در سال هاى قبل رفتند 
و همین کافى بود تــا «ایمان» که ده ســال قبل به 
علت تجاوز جنســى به یک پســربچه دستگیر شده 
بود شناسایى شــود. ردیابى هاى پلیس ادامه داشت 
تا اینکه در آخریــن روز دى ماه امســال مأموران با 
شناسایى مخفیگاه ایمان در منطقه دالوران در عملیاتى 
غافلگیرانه او را که در حال استراحت در خانه اش بود 
دســتگیر کردند. ایمان در همان تحقیقات ابتدایى به 
شش مورد آزار و اذیت جنسى پسر بچه هاى تهرانى در 

کانال آب اعتراف کرد.
از سوى بازپرس پرونده با توجه به افزایش تعداد شکات 
دستور انتشار تصویر متهم صادر شــد تا اگر شاکیان 

دیگرى نیز وجود دارند به پلیس مراجعه کنند.
این پرونده همچنان در دست بررسى است درحالى که 
دو خانواده دیگر نیز با حضور در اداره آگاهى از ایمان 
به اتهام آزار و اذیت پسر نوجوانشان شکایتى را مطرح 
کردند. به این ترتیب پرونده این جوان شیطان صفت 

روز به روز در حال سنگین تر شدن است.

با مراجعه 2 شاکى دیگر به پلیس 

پسر 22 ساله به علت مرگ مرد صاحبخانه در نزاع بازداشت شد. 
به گزارش میزان، ظهر روز دوشــنبه مأموران کالنترى 153 
شهرك ولیعصر تهران در تماس مردم در جریان مرگ مشکوك 
یک پیرمرد 65 ســاله در مغازه اش قــرار گرفتند. بالفاصله 
مأموران در محل حادثه حاضر شده و با جسد صاحب مغازه در 
گوشه اى از مغازه روبه رو شدند. با اعالم موضوع به بازپرس ویژه 

قتل، تحقیقات از سوى مأموران کالنترى آغاز شد.

یکى از کســبه در مورد حادثه به مأموران گفت: «دقایقى قبل 
پسر جوانى که نوه مستأجر صاحب مغازه است به اینجا آمده و با 
پیرمرد مشغول جر و بحث شد. هنوز دقایقى از جر و بحث آنها 
نگذشته بود که صاحب مغازه نقش زمین شد و پسر همسایه با 

خودروى پرایدش متوارى شد.
در ادامه مأموران به خانه مادر بزرگ پســر جوان رفته و موفق 
شدند پراید متهم را شناسایى کنند. در حالى که مأموران قصد 

انتقال خودرو پراید را داشتند، پسر 22 ساله در محل حاضر و از 
سوى مأموران بازداشت شــد. با انتقال متهم به کالنترى پسر 
جوان در بازجویى هاى اولیه گفت: «صاحبخانه مادربزرگم هر 
روز خودرویش را به خانه او مى آورد و در حیاط پارك مى کرد. 
من هر روز به مادر بزرگم ســر مى زنم و مجبور بودم پرایدم را 
در خیابان پارك کنم. صبح امروز(دوشــنبه) بار دیگر پیرمرد 
صاحبخانه خودرویش را در حیاط خانه مادربزرگم پارك کرد. 

وقتى با این صحنه مواجه شــدم عصبانى شده و به مغازه اش 
رفتم. حین جر و بحث او روى زمین افتــاد و من از ترس فرار 

کردم.»
سرهنگ على شریفى رئیس کالنترى 153 شهرك ولیعصر با 
اعالم این خبر گفت: «با دستور بازپرس ویژه قتل متهم به اداره 
آگاهى منتقل شد و تیمى ویژه از کارآگاهان تحقیقاتشان را در 

مورد علت مرگ مرد صاحبخانه آغاز کردند.»

مرگ مشکوك  صاحبخانه در نزاع با نوه مستأجر

آتش ســوزى در گاراژى 1200مترى واقع در خیابان 
فداییان اسالم تهران پیش از وقوع بحران کنترل شد.

بامداد روز سه شنبه آتش سوزى در گاراژى 1200مترى 
که در خیابان فداییان اسالم قرار داشت به سامانه 125 
اعالم شد. پیرو این پیام، آتش نشانان از سه ایستگاه به 
محل اعزام شــدند و مشــاهده کردند آتش سوزى در 
گاراژى به وســعت 1200 متر رخ داده است. داخل این 
گاراژ یک کانکس 10 مترى قرار داشت و 

در آن حدود 19 سیلندر گاز مایع بود و این کانکس کامًال 
شعله ور بود و هر لحظه این امکان وجود داشت که آتش 
باعث شعله ور شدن سیلندرها شود و در 

صورت بروز این اتفاق وضعیت بحرانى مى شد.
در کنار کانکس دو دستگاه خودروى نیسان و یک پراید 
نیز که آتش به پراید و یک دستگاه از نیسان ها سرایت 
کرده بود و در حال  رسیدن به خودروى سوم بود. همچنین 
در طرف دیگر گاراژ دو باب سوله قرار داشت که یکى از 
آنها کارگاه تولید دستمال کاغذى بود و حجم زیادى از 
مواد اولیه و تولید شده در این سوله بود. در سوله دوم نیز 
کارگاه تولید روکش صندلى بود که مقدار زیادى پارچه، 
ابر و اسفنج در آن قرار داشت و آتش در حال  سرایت به 
این کارگاه ها بود. نیروهاى آتش نشانى موفق شدند قبل 
از شعله ور شدن ســیلندرها، آتش را خاموش کنند و از 

سرایت به کارگاه ها جلوگیرى به عمل آوردند.  

درگیرى خونین 2 همسایه بر  سر شاخه درختاناطفاى حریق گاراژ 1200 مترى پیش از وقوع بحران
درگیرى دو همســایه به قتل مردى سالخورده و زخمى 

شدن همسرش ختم شد. 
چهارشنبه هفته گذشته بود که مأموران پلیس در جریان 
وقوع یک حادثه هولناك قــرار گرفتند. خبرهاحکایت از 
درگیرى خونین دو همسایه داشت. بازپرس جنایى تهران 
همراه تیمى از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى راهى 
محل حادثه شــدند. آنها در محل حادثه که ساختمانى 
مسکونى بود با جسد مرد سالخورده اى روبه رو شدند که 
با اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. نخستین 
بررسى  مأموران پلیس آگاهى نشــان داد مقتول با مرد 
40 ساله اى که همسایه شان بوده برسر شاخه هاى درختان 
که توسط مأموران شهردارى هرس شده بود درگیر شده 
است و در جریان آن مرد 40 ساله با چاقو مرد سالخورده را 

به قتل رسانده و همسرش را زخمى کرده است. صبح روز 
دوشــنبه بود که متهم براى تمدید و صدور قرار به شعبه 

بازپرسى انتقال یافت و به بازپرس مرادى گفت: «من 

به آنها گفتم که آشغال هایشان را جلوى خانه من نگذارند 
اما آنها گوش نکردند و اعصاب من خرد شد. به همین دلیل 
با چاقویى که از آشپزخانه برداشته بودم آنها را زخمى کردم 
و پیرمرد نیز در جا فوت شد اما پیرزن به بیمارستان رفت 

و نجات پیدا کرد.»
در انتهاى این جلســه توســط بازپرس براى متهم قرار 
قانونى صادر شد و او در اختیار مأموران آگاهى براى انجام 

تحقیقات تکمیلى قرار گرفت.

رئیس پلیس شهرستان بینالود از کشــف مقادیرى گوشــت االغ در یک مرکز پذیرایى در این شهرستان و 
دستگیرى عامل توزیع آن در مشهد خبر داد.

سرهنگ حســین دهقانپور با اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهى شهرستان پس از اطالع از عرضه 
گوشت االغ در یک مرکز پذیرایى به همراه مأموران اداره بهداشت شهرستان به محل مراجعه کردند. وى افزود: 
مأموران انتظامى با هماهنگى مقام قضائى محل را بازرسى کرده و ده کیلو گوشت االغ از داخل یخچال فریزر 

این رستوران کشف کردند.
سرهنگ دهقانپور ادامه داد: مأموران انتظامى در تحقیقات خود به اظهارات ضد و نقیض یکى از کارگران مرکز 

پذیرایى مشکوك شدند و او را براى انجام بازجویى تخصصى به پلیس آگاهى منتقل کردند. 
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: با توجه به تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته و اطالعات به 
دست آمده در بازجویى ها، عامل کشتار و توزیع گوشت االغ در اطراف مشهد شناسایى شد و پلیس مخفیگاه 

او را با هماهنگى مقام قضائى مورد بازرسى قرار داد. در این عملیات بیش از 134 کیلو گوشت االغ کشف شد.

یکى از کارکنان اداره برق بندرامام خمینى (ره) روز 
دوشنبه هنگام کار بر روى شبکه برق، بر اثر برق 

گرفتگى جان خود را از دست داد.
 این حادثه در تماس تلفنى ساعت 9 و 55 دقیقه 
صبح روز دوشــنبه با مرکز فوریت هاى پزشکى 
بندرامام(ره) اعالم شــد. این مأمور برق هنگام 
انجام کار بر روى ترانس بــرق اصلى دچار برق 
گرفتگى شــد و پس از آن بر روى زمین سقوط 
کرد که در دم جان باخت. یک دستگاه آمبوالنس 
بالفاصله به محل حادثه اعزام شــد اما پیش از 
رسیدن آمبوالنس فرد آســیب دیده جان خود را 

از دست داده بود. 

یک دستگاه خودروى سوارى تندر حین حرکت در 
یکى از بزرگراه هاى تهران، واژگون شد.

 ساعت 22و44دقیقه دوشنبه شب یک دستگاه 
خودروى تنــدر حین حرکت در بزرگراه شــهید 
خرازى به علت نامشخصى بر روى سقف واژگون 
شد و در وسط مسیر قرار گرفت. آتش نشانان پس 
از قطع جریان برق  این خودرو و قرار دادن عالئم 
هشدار دهنده در بزرگراه، با کمک جرثقیل آتش 
نشانى این وسیله نقلیه را به حالت اولیه بازگرداندند  
و محل حادثه را براى بررســى علــت، در اختیار 

کارشناسان پلیس راهور قرار دادند. 
این حادثه هیچ تلفات جانى دربرنداشت.

مــرد عصبانى باجناقــش را با ضربات چاقــو در محله 
کوهسار به قتل رساند. ساعت 1:30 بامداد دیروز اهالى 
کوهسار حکیمیه در تماس با پلیس از نزاع دسته جمعى 
در ساختمان نیمه ســاز این محله خبر دادند. بالفاصله 
مأموران کالنترى حکیمیه براى بررسى موضوع به محل 
اعالم شده رفته و در ورودى ساختمان نیمه کاره با جسد 
غرق خون مرد 18 ساله روبه رو شدند. مأموران در اولین 
گام اقدام به بازداشت تمامى افراد حاضر در نزاع کردند.  با 
توجه به اینکه سه نفر از افراد بازداشت شده مجروح شده 
بودند، با دستور قضائى براى ادامه درمان به بیمارستان 

منتقل شدند. 
در ادامه مأموران با شناسایى عامل اصلى نزاع و جنایت به 
نام «رحیم» 22 ساله، تحقیقات از او را آغاز کردند. متهم 
با اعتراف به قتل مرد جــوان گفت: «مقتول باجناق من 
بود و در این ساختمان نیمه کاره سرایدار بود. چند وقتى 
بود که همسران ما با یکدیگر دچار اختالف شده بودند. 
هرکدام از آنها مدعى بودند خواهر دیگر در زندگى دخالت 

مى کند. چند بــارى بــا "لطیف“ بــراى رفع این 
دلخورى ها گفتگو کردم امــا او هربار تقصیر را 

گردن همســر من مى انداخــت. چند روز 
قبل بار دیگر از مقتول خواستم تا به این 

صحبت ها پایان دهد اما بین ما نــزاع جزئى پیش آمد 
و او به من توهین کرد. بــراى انتقام تصمیم گرفتم او را 
گوشمالى بدهم. نیمه شب به همراه چهار نفر از دوستانم 
از باالى در وارد ساختمان شدیم اما بین ما درگیرى پیش 
آمد. باجناقم و همکارش به سمت ما حمله کردند، ما هم 
به دفاع پرداختیم. در این بین با چاقو ضربه اى به مقتول 
زدم که او روى زمین افتاد و جانش را از دست داد. دو نفر 

از دوستان من و کارگر ساختمان هم مجروح شدند.» 
ســرگرد على یعقوبى رئیس کالنترى حکیمیه با اعالم 
این خبر گفت: «با اعترافات مرد افغان به باجناق کشى، او 
با دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسراى امور جنایى 
بازداشت شــد و در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

اگاهى قرار گرفت.» 

رئیس کالنترى 147 گلبرگ گفت: یک شــنبه شب 
اهالى تهرانپارس از تخریب چند خودرو از سوى شرور 
معروف محله و همدســتش در چهارراه تیرانداز خبر 

دادند و بالفاصله مأموران وارد عملیات شدند.
به گزارش مهر، سرهنگ ســعید اعال قلى پور اظهار 
کرد: با توجه به حساســیت موضوع بالفاصله رئیس 
کالنترى در محل حاضر و مشــخص شــد دو پسر 
جوان در حــال تخریب خودروهاى پارك شــده در 
کنار چهارراه تیر انداز هستند. وى ادامه داد: با حضور 
تیم هاى کالنترى دو پســر جوان با موتورســیکلت 
آپاچى از محل فرار کردند که مأموران به تعقیب آنها 
پرداختند. در میانه راه ترك نشــین موتورسیکلت از 
موتور پیاده و در جوى خیابان مخفى شد. مأموران که 
متوجه شدند متهم  شرور معروف«محمد» معروف به 
«محمد بلک» است، به جستجو در جوى آب پرداختند 
که پسر جوان از داخل جوى خارج و وارد خانه یکى از 
اهالى شد. مأموران که متوجه خطرات موجود شدند، 

با حفظ احتیاط به تعقیــب او پرداختند و پس از اینکه 
شرور محله تهرانپارس از داخل چندین خانه فرار کرد، 

سرانجام او را در خیابان بهار دستگیر کردند. 
ســرهنگ دوم اعال قلى پور اضافه کرد: در ادامه تیم 
دیگرى از مأموران که به دنبال پسر موتورسوار بودند، 
موفق شدند در اتوبان باقرى پس از اخطارهاى متوالى، 
با شلیک گلوله به سمت الستیک موتورسیکلت متهم 
را متوقف و دستگیر کنند. وى گفت: با انتقال دو متهم 
به کالنترى 147  گلبرگ مشخص شد متهم اصلى 
محمد، یکى از اراذل و اوباش معروف منطقه است که  
با استفاده از قمه اقدام به تخریب هفت خودرو از نوع 

پژو، ام وى ام و پراید کرده است. 
همچنین در بازرسى بدنى متهم مشخص شد او روى 
پلک هاى خود اســامى دو برادرش را خالکوبى کرده 
اســت. رئیس کالنترى 147 گلبرگ افزود: متهمان 
براى رسیدگى به پرونده شــان تحویل پلیس امنیت 

شدند.

برق، جان مأمور اداره برق را گرفتپذیرایى با گوشت االغ! واژگونى خودروى سوارى در بزرگراه 

 «محمد بلک»  توسط پلیس زمینگیر شداختالف خواهرها منجر به قتل باجناق شد
است

ـراى رفع این 
ر تقصیر را 

روز د
ین 

ع جزئى پیش آمد 
صمیم گرفتم او را 
هار نفر از دوستانم 
ن ما درگیرى پیش 
مله کردند، ما هم

ضربهاى به مقتول 
ز دست داد. دو نفر 

جروح شدند.» 
ى حکیمیه با اعالم 
ه باجناقکشى، او

سراى امور جنایى 
 اداره دهم پلیس 
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بدان، خدایى که گنج هاى آسمان و زمین دردست اوست، به تو 
اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است. 
تو را فرمان داده که از او بخواهى تا عطا کند، درخواست 
رحمت کنــى تا ببخشــاید و خداوند بین تو و خودش کســى 

قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند.
موال على (ع)

شــهردارى نصرآبــاد در نظــر دارد به اســتناد بنــد چهــارم صورتجلســه مــورخ 96/11/4
 شــوراى اســالمى شــهر نســبت به برگــزارى مزایــده عمومــى فــروش یک قطعــه زمین 
با کاربرى خدماتى- کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/12/05 جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده 

پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/12/06 مى باشد. 
■ شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

■ هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى - شهردار نصرآباد

شهردارى نصر آباد

نوبت دوم

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شماره 305 مورخ 1396/09/29 شوراى اسالمى شهر، امور خدماتى شهردارى را به مبلغ 
14/000/000/000 ریال به مدت یکسال به صورت حجمى به شرکت هاى خدماتى واجد شرایط از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. متقاضیان 

مى توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/12/12 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.
شرایط:

الف) متقاضیان مى بایست برگ مناقصه را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى به مبلغ 700/000/000 
ریال (هفتصد میلیون ریال) یا واریز نقدى به حساب 3100003386007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/12/15 

در پاکت هاى مربوطه طبق شرایط مناقصه به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
ب) پیشنهادات رسیده ساعت 13 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل 

خواهد شد باز و قرائت ونسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

آگهى مناقصه

علیرضا اطه رى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت اول 

سازمان بهسازى و نوسازى شهر مبارکه در نظر دارد امکان بهره بردارى از ارگ تاریخى نهچیر در ایام نوروز 1397 را به مدت یک ماه از 
تاریخ 96/12/15 لغایت 97/1/15 به صورت مدیریت واحد واگذار نماید. 

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى مى توانند در مزایده شرکت نمایند. 

ب: داشتن تجهیزات، امکانات و لوازم و سابقه کار مرتبط. 
ج: توانایى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد. 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ کل کارشناسى به مبلغ 3/500/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
در وجه سازمان بهسازى و نوسازى شهر مبارکه. 

محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه، خیابان سلمان، نبش خیابان شهید بهشتى، طبقه فوقانى رستوران نگارستان، تلفن 03152409440 
مبلغ خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0106072840003 نزد بانک ملى مرکزى به نام سازمان بهسازى و 

نوسازى شهر مبارکه 
تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهى در روزنامه در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 96/12/5 

تاریخ تحویل پیشنهادات به سازمان: از تاریخ درج  نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز دوشنبه مورخ 96/12/7 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/12/8 در محل سازمان. 

سایر اطالعات و جزئیات مر بوط در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. 

آگهى مزایده عمومى

مدیر عامل سازمان بهسازى و نوسازى شهر مبارکه

نوبت دوم

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

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

اسناد فراخوان را از طریق سایت هاى زیر دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1396/12/08 به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا 

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

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

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

مدارك مورد نیاز:
* داشتن شخصیت حقوقى، حقیقى (شخصیت هاى حقوقى نسبت به حقیقى از اولویت باالترى برخوردار است)

* داشتن رتبه شوراى عالى انفورماتیک (درخصوص شخصیت هاى حقوقى)
* توانمندى علمى و فنى الزم در حوزه هاى مشاوره و نظارت بر اجراى طرح هاى انفورماتیک
* داشتن مدارك تحصیلى، گواهینامه هاى ملى و بین المللى مرتبط در هر حوزه مورد فعالیت

* داشتن سوابق کارى، تجربه و قراردادهاى مرتبط با موضوع فراخوان، منعقده با سازمان هاى دیگر
* شرکت هاى داراى نمایندگى در شهر اصفهان داراى اولویت مى باشند.

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

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

عهده پیشنهاددهنده مى باشد.

آگهى فراخوان عمومى
فراخوان عمومى دعوت به ارزیابى کیفى مناقصه گران

شماره : 9661021

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

فراخوان ارزیابى کیفى مناقصهردیف

1
(ICT) شناسائى مشاور جهت ارائه خدمات فناورى اطالعات و ارتباطات

تاریخ توزیع اسناد: 1396/11/23
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1396/12/08

شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان در نظر دارد چاپ پوستر، کاتالوگ 
و کارت هاى نمایشــگاه هاى ادوارى خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط

 واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و مؤسســاتى که در این زمینه فعالیت دارند دعوت 
مى گردد جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ 1396/11/25 الى 1396/11/30 به دفتر 
مرکزى شرکت واقع در خیابان عالمه امینى، روبروى خیابان فردوس، ساختمان شرکت  

نمایشگاه ها مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان در نظر دارد تابلوهاى تبلیغاتى سطح 
شهر اصفهان را جهت انجام تبلیغات نمایشگاه هاى ادوارى خود از پیمانکاران واجد شرایط 
اجاره نماید. لذا از کلیه شرکت ها و مؤسساتى که در این زمینه فعالیت دارند دعوت مى گردد 
جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1396/11/25 الى 1396/11/30 به دفتر مرکزى شرکت 
واقع در خیابان عالمه امینى، روبروى خیابان فردوس، ســاختمان شرکت نمایشگاه ها 

مراجعه نمایند.

 آگهى مناقصه

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

شهردارى دهق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 585/ش/96 مورخ 96/11/21 شوراى اسالمى شهر دهق نسبت 
به فروش چند قطعه زمین مسکونى و تجارى واقع در بلوار معلم جنب مجموعه مسکونى مهر (شهرك پردیس) از 
 طریق مزایده کتبى اقدام نماید متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ 

انتشار آگهى به شهردارى دهق مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-42275111

031 -42275112
ضمناً، هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده
نوبت اول 

سیدرضا طباطبایى- شهردار دهق
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معدوم سازى الشه رهاشده 
مرغ هاى مبتال به آنفلوآنزا

400 قطعه الشـه رها شـده مرغ مبتال به آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در گلپایگان معدوم شد.

معاون سـالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفـت: در پـى گـزارش مردمى مبنـى بر اینکـه این 
تعداد الشـه مـرغ تلـف شـده در کنـار رودخانـه اى 
در حاشـیه روسـتاى فقسـتان رهـا شـده اسـت، 
بـا نمونـه بـردارى از الشـه هـا مشـخص شـد کـه 
بـه بیمـارى آنفلوآنـزاى فـوق حـاد پرنـدگان مبتال

 بوده اند. 
محمد کشتکار اظهارکرد: الشه ها در شرایط مناسب 

معدوم و محل ضدعفونى شد.
 وى شـبکه دامپزشـکى گلپایـگان را در تـالش 
بـراى شناسـایى متخلفـان دانسـت و گفـت: مراکز 
غیرمجـاز نگهـدارى طیـور بیشـتر در معـرض این
 بیمـارى خطرناك هسـتند و موجب انتشـار بیمارى 

مى شوند.

آذین، رئیس دانشگاه آزاد 
استان اصفهان شد

محمدرضـا مخبردزفولى، دبیـر شـورایعالى انقالب 
فرهنگـى از انتخـاب ده نفـر از رؤسـاى واحدهـاى 
دانشگاه آزاد اسـالمى خبر داد و گفت: احمد آذین به 
عنوان رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى استان اصفهان 
موفق به کسـب رأى اعتمـاد اعضاى کمیتـه تعیین 

رؤساى دانشگاه ها شد.

خبر

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
باید شفاف به مردم بگوییم که آب کم است تا اگر با کمبود 
و افت فشار آب مواجه شدند، بتوانیم با صرفه جویى آنها 

در مصرف، آب شرب را تأمین کنیم.
هاشــم امینى از تشــدید بحران کم آبى استان خبر داد 
و اظهارکرد: درحال حاضر 85 درصد تأمین آب شــرب 
استان وابسته به سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ است که 
این امر ارتباط مستقیمى با حجم ذخیره سد زاینده رود و 
تخصیص آن به آب شرب دارد، این در حالى است که هم 
اکنون حجم سد زاینده رود به طور بى سابقه اى کاهش 
یافته، بنابراین تمام تالش ها باید براى تأمین مستمر آب 

شرب مردم لحاظ شود تا کاهش 10 درصدى تخصیص 
آب شرب مدیریت شود.

وى بر تشــکیل کمیته هاى مقابله با بحران کم آبى در 
شهرســتان ها تأکید کرد و گفت: بــراى اینکه مدیران 
آبفا در شهرستان ها و مناطق بتوانند زمینه هاى تأمین 
آب شــرب را در تمام روزهاى ســال فراهم کنند، باید 
کمیته و کارگــروه  مقابله با خشکســالى را تشــکیل

دهنــد و حضــور فرمانــداران و بخشــداران در این 
کمیته ها ضرورى است، چرا که آنها هم باید در جریان 
فرآیند چگونگى تأمین آب شرب مردم در شرایط سخت 

قرار گیرند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
از اجراى 790 طرح کارانگیزى و توان افزایى در مدت 
ده ماهه امســال براى مددجویان زیر پوشش این نهاد 

خبر داد.
حمیدرضا شــیران افــزود: طرح  هــاى کار انگیزى و 
توان  افزایى به  عنوان پیــش  نیاز طرح  هاى خودکفایى 
اســت و این دوطرح با هــدف ایجاد اعتمــاد به  نفس 
و افزایــش توانمنــدى  مددجویــان بــراى حرکت 
به ســمت خودکفایــى و خــروج از چرخــه حمایتى

اجرا شده است. 
وى اظهار کرد: این دو طرح با سهم 15 درصدى از کل 

اعتبارات طرح هاى اشتغالزایى و با اعتبارى حدود پنج 
میلیارد تومان در استان اصفهان اجرا شد که در پى آن 

بیش از چهار هزار نفر مددجو خودکفا شدند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان افزود: مددجویان 
در قالب طرح هاى کارانگیزى و تــوان افزایى دریک 
دوره زمانــى معین امــکان درآمدزایــى و خودکفایى

پیدا مى کننــد و مى توانند از چرخــه حمایت این نهاد 
خارج شوند.

وى اظهار کــرد: در مجموع در مدت ده ماهه امســال 
پنج هزار و 64 طرح اشتغالزایى با اعتبارى افزون بر 96 

میلیارد تومان در استان اجرا شده است.

اجراى790 طرح کارانگیزى
 و توان افزایى 

تشدید
 بحران کم آبى استان 

 معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت: به دلیل بحران آب و 
خشکسالى شدید حاکم بر استان، در حال حاضر 
آب چهار شهرستان اســتان اصفهان آلوده به 

نیترات و یا شور شده است.
حســن غالمى در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
در حال حاضر در چهار شهرســتان اســتان 
اصفهان بــه دلیل اســتفاده بیــش از حد از
آب هاى زیرزمینى، مردم به آب شور رسیده اند 
و شاهد ورود نیترات به آب هستیم که در این 
شهرستان ها از دســتگاه هاى آب شیرین کن  

استفاده مى شود.
وى بیان داشــت: هم اکنون آب شــهرهاى 
اردســتان، جندق در خوروبیابانک، برف انبار 
داران و شــهرضا آلوده به نیترات و یا شــور 

شناخته شده است.
معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان اعــالم کــرد: در ایــن 
شهرستان ها تالش کردیم از دستگاه هاى آب 

شیرین کن استفاده کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا این احتمال 
وجــود دارد که دیگر شهرســتان ها هم دچار 
شــور شــدن آب و یا آلوده به نیترات شــود،

 ادامه داد: دیگر شهرســتان ها هــم اکنون دچار 
مشکالت حاد نشده اند و تالش کرده ایم از منابع 
کمکى اســتاندارد مثل اســتفاده از آب چاه هاى 

ارگان هاى دولتى مانند بهزیستى و شهردارى که 
هنوز  از ســطح کیفى خوبى برخوردارند، استفاده 

کنیم.

منبع آبى جدیدى بــه آب هاى 
زیرزمینى اضافه نمى شود

غالمى گفت: خشکسالى تأثیرات خود را روى 
منابع آب زیرزمینى گذاشته است، به طورى که 

آب جدیدى وارد سیستم نمى شود.
وى گفت: به دلیل اینکه آب شهرستان اصفهان 
از تصفیه خانه بابا شــیخ على تأمین مى شود، 

جاى نگرانى وجود ندارد.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اعالم کرد: در شــهر اصفهان از منابع 
محلى آب بسیار محدود استفاده مى شود و این 
موضوع که این آب ها با آب تصفیه خانه بابا شیخ 
على مخلوط شود، چشمگیر نیست که بتواند براى 

بهداشت آب مشکلى ایجاد کند.
وى اضافه کرد: اســتفاده از منابع محلى، یکى 
از راهکارهایى است که در مواقع بحرانى از آن 
استفاده مى کنیم و در اصفهان منابع محلى خوبى 
داریم و سعى کرده ایم براى تأمین آب از این منابع 

استفاده کنیم.
غالمى تصریــح کرد: بخشــى از منابع آبى در 
اختیار برخى از دستگاه هاســت که مى توانیم 
با اجاره کردن این منابع بخشــى از آب شرب را 

تأمین کنیم.

نصف جهان  جوانان امروز نه انقالب را ملموس دیدند نه دوران جنگ تحمیلى را پس ما 
بایستى تداعى کننده خاطرات آن دوران و نقش فرهنگ و هنر براى نسل امروز  باشیم.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان مبارکه، نقش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
درمعرفى دوران حماسى انقالب به نسل هاى سوم و چهارم را بسیار مهم دانست و گفت:  
زبان هنر، روح حماسى انقالب را در مردم برانگیخت ونقش مهمى در پیروزى انقالب 

داشت. امروز هم در معرفى این حماسه ها به جوانان امروز نقش تأثیرگذارى دارد.  
اسماعیل احمدى براى آشــنایى نســل امروز با دوران انقالب اســالمى به اجراى
 برنامه هایى که  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان مبارکه با مشارکت دستگاه 
ها در دهه فجر داشته اشاره و عنوان کرد: افتتاح نمایشــگاه کتاب، برپایى نمایشگاه 
عکس، برپایى نمایشــگاه و فروشــگاه دائمى محصوالت اقتصاد مقاومتى، مشاغل 
فرهنگى، حجاب و عفاف، برگزارى دومین جشنواره مشق انقالبى و برگزارى نشست
 هم اندیشى مسائل فرهنگى- هنرى در شهرستان مبارکه از جمله این برنامه ها بوده 

است. 

آب 4 شهرستان  در استان اصفهان
 آلوده به نیترات شده است

زبان  هنر، نقش مهمى در پیروزى انقالب داشت

 بحث ساماندهى عوارض نوسازى و کسب و پیشــه با شروع ممیزى امالك  شهرى 
و نیزمشــارکت بخش خصوصى در بهره بردارى کامل از مزرعه اى واقع در ورودى 
شمالى شهر اردستان، دو راهکارى است که رئیس شوراى شهر اردستان جهت کسب 
درآمد پایداربراى شهردارى این شهر عنوان کرد و گفت: 30 ماه است که از سوى مردم 
عوارض نوسازى به شهردارى پرداخت نشده است که راهکار حل این مشکل اجراى 
طرح ممیزى امالك شهرى است تا عوارض ســاماندهى شود و مردم هر شش ماه یا 
سالیانه عوارض را به حساب شهردارى واریز کنند.روح ا... جاللى همچنین به مشارکت 
بخش خصوصى در بهره بردارى از مزرعه متعلق به شهردارى اشاره و عنوان کرد: در 
ورودى شمالى اردستان یک مجموعه به وسعت 30 هکتارمعروف به ده میرزا على نقى 
متعلق به شهردارى است. شهردارى هم براى کسب درآمد پایدار قصد دارد با مشارکت 

بخش خصوصى صنعت گلخانه اى را در این مجموعه یا مزرعه پیاده و اجرایى کند.

2 راهکار کسب درآمد پایدار
 براى شهردارى اردستان 

اعظم محمدى

شرایط شرکت در مزایده: 
1) واریز مبلغ 5٪ کل قیمت پایه کارشناسى بابت سپرده شرکت در مزایده جهت هر پالك به حساب صادرات 0102951605005 به نام شهردارى کرکوند 

2) مبلغ سپرده واریزى در صورت برنده شدن متقاضى به عنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و در صورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى به نفع 
شهردارى ضبط مى گردد. 

3) هزینه مزایده (منجمله کارشناسى، نقل و انتقال و ارزش افزوده و...) و نیز هر گونه اضافات قانونى متعلقه به عهده برندگان مزایده مى باشد. 
4) شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را بنمایند. 

5) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ آگهى تا پایان وقت ادارى 96/12/5 خواهد بود. 
6) محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هر مورد 

مزایده (فیش خرید اسناد از واحد درآمد دریافت شود) 
7) شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى بروى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد، آن پالك را به صورت مجزا به باالترین 

پیشنهاددهنده واگذار نماید. 
8) مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: شرکت کنندگان در مزایده بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 

96/12/5 به شرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این شهردارى (حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
پاکت (الف): سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد. پاکت ب: برگ پیشنهاد قیمت 

9) شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10) الزم به ذکر است مطابق ماده 7 آیین نامه مالى شهردارى ها، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را 

بررسى و نظر خود را اعالم مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20 روز) قابل تمدید خواهد بود. 
11) پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند، انتقال و... همچنین تأمین آب، برق، گاز و سایر خدمات مورد نیاز به عهده برنده مى باشد و شهردارى از 

این بابت هیچگونه وجه تعهدى نخواهد داشت. 
کرکوند/بلوار امام خمینى ره

تلفن:03152383131-52382626                                 فاکس:031-52383316

آگهى مزایده عمومى

حسین احمدى- شهردار کرکوند

نوبت دوم

آدرسقیمت کل پایه کارشناسىمتراژمجوز شوراکاربرىش پالك
17

مسکونى

محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال241/20

محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال28241/20

محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال39241/20

محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال410241/20

96/5-144
96/8/9

آگهى مزایده

حسین احمدى- شهردار کرکوند

نوبت دوم

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 256- 96/5 مورخ 96/10/19 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد حق بهره بردارى 
فرهنگسراى اندیشه محله خیرآباد و سیاهبوم متعلق به شهردارى را براى مدت یکدوره یکساله از طریق آگهى مزایده به اشخاص 

حقیقى و حقوقى به صورت اجاره واگذار نماید. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این مزایده شرکت نمایند.
شروط شرکت در مزایده:

1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 به شهردارى مراجعه و پس از واریز 

مبلغ 545000 ریال به حساب جارى 0101368708002 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه کرکوند نسبت به دریافت مدارك اقدام و تا 
آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/12/05 به دبیرخانه شهردارى تسلیم نمایند.

3- پیشنهاددهندگان باید بابت اجاره یکساله مبلغ 60/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 0102951605005 
شهردارى نزد بانک صادرات شعبه کرکوند جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد خود نمایند (کل مبلغ اجاره یکساله 1/200/000 

ریال مى باش د)
4- پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز شنبه 96/12/05 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت عالى در محل شهردارى باز و قرائت خواهد 

شد.
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده و یا مبهم و یا 

مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.
6- هزینه آگهى- مالیات- عوارض و کلیه مخارج مربوط به اجاره بهاء فوق الذکر از قبیل قبوض آب، برق، گاز و تلفن به عهده برنده 

مزایده مى باشد و شهردارى از این بابت هیچگونه تعهدى نخواهد داشت.
7- کلیه هزینه هاى ایجاد شده توسط شرکا، اشخاص حقیقى و ارگان هاى دولتى در طول مدت اجاره به عهده برنده مزایده مى باشد. 

8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى 
شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم 

منعقد خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد 
خواهد شد. 

کرکوند/بلوار امام خمینى ره
تلفن:03152383131-52382626                                 فاکس:031-52383316

شهردارى نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات درآمد شهردارى تأمین نیروى انسانى الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانى و خدماتى 
کارگرى (خدمات شهرى، فضاى سبز و غیره) را از طریق مناقصه عمومى براى مدت یکسال به بخش خصوصى واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 96/12/12 به شهردارى نطنز مراجعه 
نمایند.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مناقصه عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول 

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به اجاره موارد ذیل از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واگذار نماید.
1- اجاره یک باب فروشگاه واقع در پارك سرچشمه سرابان

2- اجاره سفره خانه و رستوران سنتى و آسیاب آبى جنب آن واقع در پارك سرچشمه سرابان
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 96/12/12 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 54222119 -031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول 
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فرمانــدار آران و بیــدگل از اتمــام و بهــره بردارى 
کامل جاده کنار گذر آران و بیدگل تا اواخر ســال آینده 

خبر داد.
ابوالفضــل معینــى نــژاد اظهــار داشــت: بــراى 
تکمیل این جــاده 120 میلیارد ریال تصویب شــده و 
قرار اســت پس از تخصیص، ادامه ایــن جاده تکمیل 

شود.
وى با اشــاره به نقش مهم این جــاده در خروج آران 
و بیــدگل از بــن بســت جغرافیایــى و همچنیــن 
کم شدن ترافیک ماشــین هاى ســنگین در کاشان 
افزود: تاکنون 22 کیلومتــر از این جاده به بهره بردارى 

کامل رسیده است.
فرمانــدار آران و بیــدگل تاکید کرد: جــاده کنار گذر 
آران و بیــدگل به طــول 46 کیلومتر مصوب ســفر 
ریاست جمهورى در ســال 1386 اســت که همواره
بدلیل نبود و یا کمبود اعتبار، تکمیل آن به تاخیر افتاده 

است.
وى با اشــاره به اینکه افتتاح این جاده یکى از آروزهاى 
مــردم آران و بیدگل اســت، اضافه کــرد: امیدواریم 
با بهــره بردارى این جــاده مهم، عملیــات جاده مهم 
و ترازیتى آران و بیدگل به گرمسار که آران و بیدگل را به 

شهرى گذرگاهى تبدیل مى کند، آغاز شود.

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: بازار گل و گیاه در سه فاز با اعتبار 
137 میلیارد ریال بر اســاس آخرین تکنولوژى هاى روز 
دنیا احداث مى شود.اصغرکشاورز راد اظهارداشت: با جابه 
جایى بازار گل و گیاه به شــرق اصفهان، ترافیک خیابان 
همدانیان کاهش مى یابد و شــهروندان براى همیشه از 
معضل ترافیک این خیابان رها مى شــوند.وى با اشاره به 
اینکه بازار گل و گیاه در سه فاز با اعتبار 137 میلیارد ریال 
بر اساس آخرین تکنولوژى هاى روز دنیا احداث مى شود، 
عنوان کرد: فاز یک آن داراى چهار بخش همچون سالن 
گل هاى سرشاخه، گیاهان آپارتمانى، زیرسازى و محوطه 

سازى ها، ســالن تخصصى کاکتوس، باغ و باغچه است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایى سالن کود 
و سم تاکنون 35 درصد و سالن سرشاخه  45 درصد پشرفت 
داشته است، خاطرنشان کرد: محوطه سازى این پروژه در 
دو فاز انجام مى شــود که فاز اول آن تکمیل و اکنون فاز 
دوم این پروژه در دست اجرا است. کشاورزراد با بیان اینکه 
فاز دوم بازار شــامل شــربت خانه، آزمایشگاه، ساختمان 
ادارى، مجموعه خدماتى و محوطه ســازى ها سال آینده 
آغاز مى شود، خاطرنشــان کرد: در فاز سوم نیز سالن هاى 

پرندگان و ماهى هاى زینتى احداث مى شود.

کنار گذر آران سال آینده
 به بهره بردارى مى رسد

احداث بازار گل و گیاه شرق 
با 13 میلیارد 

خبر

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

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 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 رأى شــماره 139660302023001227 مورخ 1396/10/30 آقاى احمدرضا امیرخانى به شــماره 
شناسنامه 30 کدملى 1140975242 صادره از خمینى شــهر فرزند على عسگر بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 3/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 3649 که قبال پالك 3649/2 بوده- اصلى واقع در بخش 1 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 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: 1396/11/10 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1396/11/25 م الف: 34980 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /11/304
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962372ج/5 له آقاى سید حبیب نکته دان و علیه خانم ویدا غفارى مبنى بر دستور فروش پالك ثبتى 
472 و 468 فرعى از 9/5 فرعى از 11810 بخش 5 اصفهان در تاریخ 96/12/23 ساعت 11/5 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششــدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه/ خوانده مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى 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 باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: شامل یک باب آپارتمان مسکونى واقع در اصفهان: 
خیابان مشتاق دوم- خیابان مهر- خیابان مهران- کوى بهار- بن بست بهار 3- پالك 147- طبقه اول- کدپستى 
8158958144 به اتفاق خواهان از محل مذکور بازدید، معاینه و اندازه گیرى گردید که گزارش کارشناسى اینجانب 
به شرح ذیل تقدیم مى گردد. مورد ارزیابى عبارتست از تمامیت ششدانگ اعیانى یک باب آپارتمان مسکونى واقع در 
طبقه اول یک مجموعه 4 واحدى 4/5 طبقه با قدمت حدود 17 سال که طبقه همکف پارکینگ و یک واحد مسکونى 
و یک واحد انبارى زیر پارکینگ و طبقات هر کدام یک واحد مسکونى، داراى کلیه انشعابات و مشخصات سازه سقف 
تیرچه و بلوك و اسکلت فلزى، نما سیمان برى، کف سرامیک، درب هاى داخلى چوبى و پنجره هاى فلزى، دیوارها 
کاغذ دیوارى، سرویس ها کاشى شده، کابینت آشپزخانه تمام چوب چنار سرمایش کولر آبى، گرمایش بخارى گازى و 
داراى سیستم جاروبرقى مرکزى و فاقد آسانسور با مساحت اعیانى 131/96 مترمربع شامل 120/06 مترمربع آپارتمان 
و 11/90 مترمربع تراس همچنین تمامت ششدانگ انبارى واقع در زیر پارکینگ مساحت 43/70 مترمربع داراى کف 
سرامیک و بدنه کاشى و سرویس و آشپزخانه مى باشد. این ملک داراى دو جلد سند بوده که جلد اول داراى پالك ثبتى 
468 و 11810/472 مجرى شده از 95 فرعى ثبت شده به 55065 صفحه 198 دفتر 289 موقت بخش 5 ثبت اصفهان 
با مالکیت خانم ویدا غفارى به میزان 23 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مذکور و 23 حبه از 72 حبه ششدانگ انبارى 
مذکور به شماره 468 فرعى و حق اســتفاده از پارکینگ 470 فرعى با قدرالسهم مشاعات و جلد دوم با همان پالك 
ثبتى ثبت شده به شماره 70138 صفحه 576 دفتر 370 بخش 5 ثبت اصفهان با مالکیت آقاى سیدحبیب نکته دان به 
میزان 49 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ وا حد مذکور و 49 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انبارى مذکور به شماره ... با 
قدرالحصه از مشاعات مى باشد. ضمناً استعالم انجام شده مقدار 49 حبه به نام آقاى سیدحبیب نکته دان و 23 حبه به نام 
خانم ویدا غفارى مى باشد و مطابق ماده 9 آیین نامه فروش امالك مشاع هزینه هاى اجرایى و انتقال به نسبت سهم هر 

یک از مالکین کسر خواهد شد. م الف: 34523 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /11/428
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961153ج/12 له خانم آرزو جزایرى و علیه آقاى ادریس اصالنى مبنى بر مطالبه 110 عدد سکه بهار آزادى و 
20 مثقال طالى ساخته  شده 18 عیار بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/12/22 
ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى کالنترى شماره 20 ملک شهر مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشتن 10٪ 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 مال مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- سوارى پژو پارس به شماره 821 ص 88  ایران 53- مدل 1385 به رنگ خاکسترى به شماره شاسى 19376241 
و شماره موتور 12485154565 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ امیر بازدید اسناد و مدارك وسیله رؤیت 
نگردید درب عقب سمت راست خوردگى و رنگ شده  گى دارد کابوت جلو خوردگى دارد و تعویض شده سپر جلو شکسته 
است درب عقب سمت چپ خوردگى دارد گلگیر عقب راست پف کرده و رنگ خوردگى دارد موتور و گیربکس خاموش 
است. برابر اعالم متصدى پارکینگ در زمان جابجایى خودرو صداى یاتاقان از موتور وسیله شنیده مى شد که در زمان 
بازدید باطرى وسیله خوابیده بود که به علت نبود امکانات الزم آزمایش فنى مقدور نگردید صحت و سقم موضوع پس 
از انتقال به تعمیرگاه مشخص مى گردد که در صورت صحت آن هزینه تعمیر از قیمت کارشناسى کسر مى گردد قیمت 
پایه کارشناسى  خودرو با توجه به مدل و وضعیت ظاهرى آن جهت فروش به صورت مزایده حدوداً مبلغ 130/000/000 

ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 35078 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /11/431
مزایده

مزایده نوبت دوم اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962715 ج/2 له حمید موذنى با وکالت آ قاى حسین حمزه و علیه امیر نادر اصالنى مبنى بر مطالبه به  مبلغ 
769/625/000 بابت اصل خواسته و هزینه هاى اجرایى و حق اجراى دولتى در تاریخ 96/12/23 ساعت 11 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار مى نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ نصر واقع در خیابان نبوى منش مراجعه و از اموال 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 مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات خودرو: سوارى هیونداى شماره 626 
ب71 ایران 53 تیپ  آزارا اتوماتیک 3300 مدل 2010 شش سیلندر به رنگ مشکى متالیک داراى موتور شماره 313926 

و شاسى 438101 موتور خاموش بازدید به عمل آمد الستیک حدود 50 درصد مستهلک شده اند بدنه خودرو سالم است 
آثار خسارت ناشى روى بدنه جلو گل گیر عقب سمت راست و کشیدگى خط روى گل گیر جلو سمت چپ مى باشد در 
اثر نگهدارى در فضاى آزاد بدنه خودرو تودوزى آن آغشته به گرد و خاك شده است با توجه به وضعیت ظاهرى خودرو و 
شرایط موجود و قیمت روز بازار قیمت خودرو فوق الذکر مبلغ 1/100/000/000 ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان 
تعیین و اعالم مى گردد. (یکصد و ده میلیون تومان). م الف: 35060 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /11/432

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960392 شــماره دادنامه: 9609976795801097- 96/10/9 مرجع رسیدگى: شعبه 28 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبى جعفرى وکیل: خانم سمیه بحرینى به نشانى میمه، خ شریعتى، جنب امالك 
شریعتى خوانده: آرام شارقى بروجنى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه دو فقره چک گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست مجتبى جعفرى به وکالت سمیه 
بحرینى به طرفیت آرام شارقى بروجنى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 
755798- 93/7/20 به مبلغ 80/000/000 ریال و 489706- 93/11/25 به مبلغ 20/000/000 ریال عهده بانک 
ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه 
خوانده 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 خوانده به خواهان را حکایت مى کند على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522  قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
1/250/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه با پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
93/7/20 به مبلغ 80/000/000 ریال و 93/11/25 به مبلغ 20/000/000 ریال لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس به مدت 20 روز  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

34503 شعبه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/620
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976836902177 شــماره پرونده: 9509986836901249 شماره بایگانى شعبه: 951419 
خواهان: خانم فاطمه مرادى غریب وند فرزند فرج اله به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خیابان رباط اول، خیابان شهید شیرانى، کوى استوار، فرعى بهار، سمت چپ، مستاجر آقاى پرویز حسین وند خوانده: آقاى 
محمدتقى حاتمى غریب وند فرزند شهتول خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
خانم فاطمه مرادى غریبوند فرزند فرج اله به طرفیت آقاى محمدتقى حاتمى غریبوند فرزند شعبان به خواسته طالق به 
لحاظ ترك منزل و عدم پرداخت نفقه از ناحیه خوانده. خواهان در جلسه دادرسى 1396/3/30 اظهار داشته همسرش از 
شهریور یا مهرماه سال 1394 منزل مشترك (به نشانى مندرج در دادخواست) را ترك کرده و به مکان نامعلومى مراجعه 
کرده و هیچ اطالعى از ایشان ندارد و در این مدت نفقه اى هم پرداخت نکرده و خانواده همسرش نیز در این خصوص 
کمک و همکارى نمى کنند و اظهار بى اطالعى مى کنند لذا امکان ادامه زندگى را با این وصف ندارد و خواهان طالق 
است و به اظهارات شهود جهت اثبات دعوى خود استناد کرده است با توجه به مراتب فوق و احراز رابطه زوجیت دایم 
بین طرفین به موجب تصویر سند ازدواج شماره 47850- 1383/8/23 دفتر ازدواج شماره 15 اصفهان و نتیجه انجام 
تحقیقات محلى به موجب نامه شماره 95/5733- 1395/12/2 کالنترى 27 خانه اصفهان و مؤداى گواهى گواهان در 
جلسه دادرسى 96/9/20 ترك و خروج از منزل و مجهول المکان بودن زوج و عدم دسترسى به ایشان و عدم پرداخت 
نفقه در خالل این مدت محرز است، على رغم دعوت از نشر آگهى در جلسات دادرسى حاضر نشده و داورى نیز معرفى 
نکرده و به موجب نامه شماره 551- 96/9/26 مرکز ارجاع و مشاوره خانواده دادگسترى امکان حصول سازش به لحاظ 
مشکالت اعالمى و عدم حضور زوج حاصل نشده است براین اســاس دادگاه، با توجه به نظر موافق قاضى محترم 
مشاور عسر و حرج زوجه را محرز دانسته به  استناد مقررات تبصره الحاقى (بند 1) به ماده 1130 اصالحى قانون مدنى 
و تبصره ماده 1133 همین قانون و مواد 20، 24، 29 و 33 از قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به مطلقه 
کردن خواهان صادر و اعالم مى گردد زوجه در این پرونده حقوقى مالى مطالبه نکرده است زوجین داراى یک فرزند 
مشترك به نام «عرفان» متولد 1385/10/8 مى باشند دادگاه حضانت وى را به مادر واگذار مى کند طالق در صورت 
اجرا بائن و قضایى است و اجراى مقررات  مواد 31 و 37 قانون حمایت خانواده الزامى است راى صادره غیابى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 35039 اردوان حسین زاده رئیس شعبه نهم 

محاکم خانواده شهرستان اصفها ن /11/744
نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9610100351412777 شماره پرونده: 9509980351400117 شماره بایگانى شعبه: 950128 
درخصوص دادخواست زهرا گل سرخى اصفهانى- شهناز گل سرخى اصفهانى- احمد گل سرخى اصفهانى بطرفیت 
مجید مهاجرانى- افتخار الملوك یزدانى- ناهید حاجى علیزاده- ابراهیم حاجى علیزاده- احمد مهاجرانى- مهرداد 
مهاجرانى- الهام مهاجرانى- مسعود هاشمى بخواســته مطالبه خسارت دادرسى- تصحیح و اصالح صورتمجلس 
تفکیکى- ابطال سند (موضوع سند مالى است)- ابطال سند (موضوع سند مالى است) جهت مالحظه نظر کارشن اسى. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى ظرف مدت یک هفته و اطالع از مفاد نظریه کارشناسى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35001 شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/748
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350500480 شماره پرونده: 9509980350500776 شماره بایگانى شعبه: 950896 به 
موجب شماره دادنامه غیابى مربوطه 9509970350501875 محکوم علیه رضا رضایى فرزند عبداله به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 6/992/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ صدور چک 1394/07/04 لغایت زمان پرداخت 
وجه در حق محکوم له محسن غفارى گوشه فرزند  خدامراد به نشانى اصفهان، بلوار کشاورز، خیابان عالمه محمدتقى 
جعفرى، کوچه شهید یار محمدیان، روبروى لبنیاتى الدن، پالك 112، تلفن همراه: 09131682645 و پرداخت نیم 
عشر اجرایى در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامیست. 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 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: 35023 شعبه 5 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/745
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350501431 شــماره پرونده: 9609980350500613 شماره بایگانى شعبه: 960743 
خواهان: خانم صغرا رعیت کرســگانى فرزند قدمعلى با وکالت آقاى حســین کالنترى فرزند رضا به نشانى میدان  
امام- طبقه فوقانى حسینیه ارشاد پ 12 و خانم ریحانه نورالهى فرزند حسین به نشانى اصفهان خ شریعتى غربى نرسیده 
به چهارراه محتشم کاشانى م جتمع آریا طبقه اول واحد 3 خوانده: شهناز شیرانى فرزند محمد به نشانى اصفهان، خ رباط 
دوم، کوى گل محمدى شماره 3، جنب ورزشگاه و پارك گل محمدى منزل شخصى، کد پ 8135353653 خواسته: 
تایید انفساخ قرارداد گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست خانم صغرا رعیت کرسگانى فرزند قدمعلى به طرفیت خانم شهناز شیرانى فرزند محمد به خواسته 
تایید انفساخ وکالتنامه شماره 66646 مورخ 1385/12/24 به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و حسب وکالتنامه مارالذکر خواهان که مالک پالك ثبتى 12232/3 بخش 5 اصفهان است، خوانده را به عنوان وکیل 
خود در فروش و واگذارى پالك تعیین نموده است خواهان مدعى است که به موجب مبایعه نامه مورخ 1395/11/17 
موضوع وکالت را خود انجام داده و پالك را به شخص ثالث به عقد بیع واگذار نموده است. خوانده حاضر نشده و خدشه 
اى به اساس مبایعه نامه استنادى به دادگاه ارائه نشده و با توجه به اصل صحت و لزوم قرارداد مادام که فساد بیع به اثبات 
نرسد اصل بر صحت آن است و با عنایت به اینکه موضوع وکالت با انتقال پالك به شخص ثالث منتفى است مستندا 
به ماده 683 قانون مدنى حکم به تایید انفساخ وکالت نامه شماره فوق الذکر صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه است. م الف: 35019 خسروى فارسانى رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/746
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350200377 شماره پرونده: 9409980350200890 شماره بایگانى شعبه: 941018 به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9509970350200598 که در خصوص محکوم علیهما 
معصومه فتاحى اردل فرزند کیامرث به نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى، کوى آرش، پالك 20 و ساناز بیداروند 
حیدرى فرزند نادر به نشانى مجهول المکان غیابى صادر گردیده؛ محکوم علیهم 1- شرکت آسان سازان نقش جهان به 
نشانى اصفهان، چهارباغ باال، جنب باشگاه کارگران، بن بست ابن سینا، مجتمع سینا، مجتمع سینا، طبقه دوم، واحد 10، 
پ 10 (سابقه ابالغ دارد) 2- ساناز بیداروند حیدرى فرزند نادر به نشانى مجهول المکان – 3- سیدعظیم مینائى فرزند 
سیدرمضان به نشانى اصفهان، خانه اصفهان، نگهبانى، کوى شیرین، نبش کوچه آفتاب، پالك 104، 4- معصومه فتاحى 
اردل فرزند  کیامرث به نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى، کوى آرش، پالك 20، 5- سامان سعیدفر فرزند حسنعلى 
به نشانى مجهول المکان متضامنا به پرداخت مبلغ 389/680/000 ریال بابت اصل بدهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/9/22 تا اجراى حکم از قرار روزانه 288/000 ریال و 13/548/400 ریال بابت هزینه دادرسى و 60 
درصد حق الوکاله مرحله بدوى به مبلغ 10/552/320 ریال در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت آقاى على رستگار 
به نشانى اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان کدپستى 8164567899 و 
پرداخت حق االجرا به مبلغ 19/484/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم اند. 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 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: 35015 امیرى 

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /11/747
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976836501995 شــماره پرونده: 9509986836501275 شماره بایگانى شعبه: 951469 
خواهان: خانم روح انگیز اسماعیلى کشنیکان فرزند عباس به نشانى اصفهان، اتوبان ذوب آهن بعد از پل زندان حسین 
آباد جولرستان پشت تاالر جلفا کوچه وحدت 1 2 نبش بن بست شقایق درب سبز رنگ- شماره ملى 1285623274 
همراه 09904861412 خوانده: آقاى رسول مرشدى حســین آبادى فرزند على به نشانى مجهول المکان خواسته: 
طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم روح انگیز اسماعیلى کشینکان فرزند عباس 
به طرفیت آقاى رسول مرشدى حسین آبادى فرزند على به خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش به لحاظ تحقق 
شروط ضمن عقد با این توضیح که حسب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 5117 پیوست دادخواست طرفین در 
تاریخ 60/8/9 در دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 160 اصفهان به نحو دائم و رسمى ازدواج نموده اند و علقه زوجیت بین 
آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفى سعى و تالش دادگاه و داوران براى ایجاد سازش بین آنها موثر واقع 
نگردید و با لحاظ مراتب ذیل و اظهارات زوجه مبنى بر اینکه باردار نیست، فرزندان دختر هر سه نفر ازدواج کرده اند. 
جهیزیه اش را برده است و در این پرونده ادعاى مالى ندارد و حاضر است 20 هزار تومان از مهریه اش را در قبال طالق 
بذل نماید. با توجه به اعتیاد زوج، عدم پرداخت نفقه و سوء رفتارش تقاضاى طالق دارد دادگاه با توجه به دادنامه قطعى 
شماره 960517 مبنى بر محکومیت  خوانده به اتهام تهدید و ترك انفاق که حکایت از سوء رفتار و معاشرت زوج دارد و 
با توجه به پاسخ استعالم از دادگاه انقالب دایر بر اعتیاد زوج تحقق شروط موضوع بندهاى 4 و 9 از شرایط ضمن عقد در 
سند نکاحیه رسمى مربوط به سوء رفتار و اعتیاد محرز است. لذا با توجه به شرح فوق و نظریه مشاور قضایى که با توجه به 

شرح فوق و الیحه وکیل خواهان رد مى شود و به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت 
خانواده مصوب 1391، حکم به احراز شرایط مذکور صادر مى نماید. خواهان مى تواند پس از قطعیت راى و با مراجعه 
به یکى از دفاتر طالق و با توجه به اختیارات حاصله از وکالت بالعزل مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعى و 
قانونى خود را به نحو خلع مطلقه نماید، زوجه مى تواند به وکالت از زوج دفاتر طالق را امضا نماید. حکم صادره شش ماه 
پس از قطعیت اعتبار دارد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 34998 کریمى دستگردى رئیس 

شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان /11/749
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350900413 شــماره پرونده: 9309980350900347 شماره بایگانى شعبه: 930391 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309970350901461 محکوم علیه 
1- مریم باورصاد جهانگیریان فرزند غ المرضا 2- امیرمسعود ایمن فرزند محمدعلى هر دو به نشانى اصفهان میدان ماه 
فرخى کوى گلشن ك معلم پ 12محکوم است به پرداخت مبلغ 58/800/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1/741/500 
ریال بابت هزینه دادرسى  پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد نوین- حمید 
نورى به نشانى اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستى بانک مهر اقتصاد. خسارت تاخیر تادیه وفق آخرین 
شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه مى شود و پرداخت نیم عشر دولتى (راى 
صادر شده غیابى است و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامى مى باشد). راى دادگاه: دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت معصومه کریمى نورالدین وند به طرفیت خواندگان 1- مریم باورصاد جهانگیریان 2- امیرمسعود ایمن خواسته 
مطالبه مبلغ 58/800/000 وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه مى باشد با توجه به دادخواست 
تقدیمى و فتوکپى مصدق چک شماره 871274 عهده بانک سپه و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به 
عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوى مطرح شده و عدم ارائه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل 
چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده مى باشد دادگاه دعوى را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 58/800/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/741/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 
محکوم مى کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا 
محاسبه مى شود. راى صادر شده غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى است. 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 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: م الف: 34997 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/750
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350900413 شــماره پرونده: 9309980350900347 شماره بایگانى شعبه: 930391 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309970350901461 محکوم علیه 
1- مریم باورصاد جهانگیریان فرزند غالمرضا 2- امیرمسعود ایمن فرزند محمدعلى هر دو به نشانى اصفهان میدان ماه 
فرخى کوى گلشن ك معلم پ 12محکو م است به پرداخت مبلغ 58/800/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1/741/500 
ریال بابت هزینه دادرسى  پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى در حق خواهان بانک مهر اقتصاد نوین- حمید 
نورى به نشانى اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستى بانک مهر اقتصاد محکوم مى کند. خسارت تاخیر تادیه 
وفق آخرین شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسى چک در زمان اجرا محاسبه مى شود. راى صادر شده غیابى. 
راى دادگاه: دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمى نورالدین وند به طرفیت خواندگان 1- مریم 
باورصاد جهانگیریان 2- امیرمسعود ایمن خواسته مطالبه مبلغ 58/800/000 وجه یک فقره چک به انضمام خسارات 
دادرسى و تاخیر تادیه مى باشد با توجه به دادخواست تقدیمى و فتوکپى مصدق چک شماره 871274 عهده بانک سپه 
و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانــده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوى مطرح 
شده و عدم ارائه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده 
مى باشد دادگاه دعوى را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 58/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/741/500 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان محکوم مى کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص 
اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه مى شود. راى صادر شده غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى است. 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 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: م الف: 34996 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/751

هنوز اهالى محلــه بیدآباد و دوســتداران میراث فرهنگى 
اصفهان  از شوك سوختن درب جنوبى مسجد سید و دزدیده 
شدن زنجیربســت رواق و  جار مقبره ســید شفتى، سنگ 
اسماءا... و کاشى هاى مســجد بیرون نیامده بودند که خبر 

سرقت کوبه و تخریب در اصلى مسجد ناباورانه، باور کردند.
گویا مســئوالن میراث فرهنگى و اوقاف استان اصفهان 
دوران مســوولیت را با وجود تخریب و سرقت آثار تاریخى 
ســپرى مى کنند و حفاظت از آثار تاریخى  را در  ثبت ملى  
آثار در دبیرخانه خالصه مى کنند و مسئولین اوقاف احیاى 
امامزاده ها را مهمتر از توجه به مساجد قدیمى و تاریخى شهر 
مى دانند.یک روز تخریب خانه نایل، یک روز آتش زدن درب 
تاریخى مسجدســید و امروز دزدیده شدن کوبه هاى درب 

مسجد و فردا...
***

مسجد سید یکى از مساجد اصفهان است که در طى دوران 
قاجاریه ساخته شد و از مساجد اصلى این شهر به شمار مى رود. 
این بنا در قرن  13 هجرى  توسط آیت ا... محمدباقر شفتى 
ملقب به حجت االســالم  در مساحت هشت هزار و 75متر 
مربع ساخته شد. این مسجد داراى یک ساعت قدیمى، چهار 
در اصلى، دو چهلستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه 

ایوان و بیش از 45 حجره است.
این مســجد به دلیل دارا بودن تزیینات بسیار زیباى گل و 
بوته و اسلیمى و وجود خط بنایى و خطوط دیگر از استادان 
معروف دوره قاجاریه، در شمار یکى از شاهکارهاى معمارى 
عصر قاجاریه به شمار مى رود. درب هاى مسجد به صورت 
گره چینى و منقوش بــه عاج فیــل و داراى کلون و کوبه 

است.

***
طى روزهاى اخیر سارقین با تخریب کلون درب اصلى مسجد، 
اقدام به سرقت کوبه کردند.چندى پیش طى انتشار خبر آتش 

سوزى درب جنوبى مسجد از اداره کل میراث فرهنگى و اوقاف 
استان خواسته شده بود که نسبت به حفاظت از آثار تاریخى و 
نصب دوربین هاى حفاظتى این مسجد دقت بیشترى داشته 

باشند.این در حالى است که  تولیت مسجدسید توسط حجت 
االسالم سید تقى موسوى یکى از امامان جماعت این مسجد به 

صورت خودمحورانه و بدون وجود هیئت امنا انجام مى شود.

سرپرسـت معاونت صنایع دسـتى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهـان از اعطاى 47 نشـان ملى 
مرغوبیت صنایع دستى به هنرمندان استان 

اصفهان خبر داد.
جعفـر جعفـر صالحـى افـزود: در چهارمین 
دوره داورى نشـان ملـى مرغوبیـت صنایع 
دستى در سال 96، هنرمندان صنایع دستى 
توانسـتند در 21 رشـته، 47 نشـان ملـى 

مرغوبیت کسب کنند.
وى اظهارداشـت: این تعداد اثـر از مجموع 
ثـر ارسـالى از سـوى هنرمنـدان 70 ا

صنایع دستى اسـتان اصفهان به چهارمین 
دوره داورى نشـان ملـى مرغوبیـت صنایع

دستى پس از داورى مرحله نهایى برگزیده 
شد. 

سرپرسـت معاونت صنایع دسـتى اداره کل 
میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان افزود: 
بیشـتر آثـار هنرمنـدان اصفهان که نشـان 
ملى مرغوبیت صنایع دسـتى بـه آنها تعلق 
گرفت، در رشـته هاى قلمزنـى، مینا، خاتم، 
قلمکار، گلیم، منبت، معرق، سـراجى سنتى 

است.
وى گفـت: خالقیـت و نـوآورى، اصالـت، 
مرغوبیـت و قابلیـت عرضـه در بـازار از 
معیارهـاى اصلى داورى نشـان ملـى بوده 

است.

56 هزار نفر از فیلم هاى 
جشنواره فجر دیدن کردند

معـاون فرهنگـى و هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسالمى اسـتان اصفهان گفت: در طول 9 روز برگزارى 
هشـتمین جشـنواره فیلم فجر اصفهان، 56 هزار نفر از 

مردم این استان موفق به دیدن این فیلم ها شدند.
پرویز طاهرى افزود: در این مدت در مجموع 22 فیلم در 
دو بخش سوداى سیمرغ ‹ بزرگساالن ‹ و ‹ کودکان ‹ در 

59 نوبت اکران شد.
وى اظهارداشت: در بخش بزرگسـاالن حدود 18 فیلم 
اکران شد که شاید یکى از دالیل افزایش استقبال مردم، 
انتخاب بهترین فیلم هاى سى و ششمین جشنواره فیلم 

فجر براى اکران در اصفهان بود.
معـاون فرهنگـى و هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى اصفهان افزود: از جمله فیلم هایى که بیشـتر 
مورد اسـتقبال مردم قرار گرفت مى تـوان به فیلم هاى 
«التـارى»، «بمـب»، «مغزهاى کوچک زنـگ زده»، 
«چهارراه استانبول»، «به وقت شام» و «مصادره» اشاره 
کرد.وى خاطرنشان کرد: استقال از این فیلم ها به حدى 
بود که بسـیارى از تماشـاچیان حاضر بودند ایستاده و یا 
در راهروها و روى پله هاى سـینما این فیلم ها را تماشا

 کنند.
طاهـرى یـادآور شـد: در بخش سـوداى سـیمرغ ویژه 
کـودکان نیـز چهـار فیلم بـه نمایش گذاشـته شـد که 
در ایـن مـدت پنـج هـزار و 500 مخاطـب کـودك در
نوبت هاى صبح موفق به تماشاى این فیلم ها شدند. وى 
فیلـم هاى اکران شـده در بخـش کـودکان و نوجوانان 
جشـنواره را شـامل فیلم هـاى «قهرمانـان کوچک»، 

«شکالتى»، «دزد و پرى» و «فیلشاه» عنوان کرد. 

قرار گرفتن47 نشان ملى تاراج تزیینات ارزشمند مسجد سید 
مرغوبیت در  دستان 
هنرمندان اصفهانى



آگهىآگهى 11113161 سال چهاردهمچهارشنبه  25 بهمن  ماه   1396

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970350901614 شماره پرونده: 9609980350900455 شماره بایگانى شعبه: 960528 خواهان 
ها: 1- خانم راحله على بیگى بنى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، شهداى 
خواجو، ك باغ کاران، بن بست سوم، پ 108 زنگ دوم سمت چپ 2- خانم زهره چیتیان فرزند على به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، شهداى خواجو، ك باغ کاران، بن بست سوم، پ 108 زنگ دوم سمت چپ 
3- خانم افسانه على بیگى بنى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ مهرگان، 
ك شماره 12 بن بست ستار جبل پ 10 واحد 1، 4- خانم طاهره على بیگى بنى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ آذر، ك شماره 3 پ 32 مجتمع ایران ط همکف خواندگان: 1- آقاى محمدعلى 
على بیگى فرزند خسرو 2- آقاى اصغر على بیگى فرزند حیدر همگى به نشانى مجهول المکان 3- آقاى مریم على بیگى 
فرزند حیدر به نشانى اصفهان، خ احمد آباد، خ گلزار، ك 53، بن بست فقیه ایمانى 3 پ 74 منزل نوربخش 4- آقاى پریسا 
على بیگى فرزند خسرو به نشانى مجهول المکان 5- آقاى نسرین على بیگى فرزند حیدر به نشانى تهران صفا دشت 
جاده مالت مسکن مهر بلوار پنجم روبروى شهردارى الله 12 کوچه الله 15 بلوك 135 واحد 1 خواسته: تنفیذ صلح نامه 
(اموال منقول) گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان ها 1- طاهره 2- راحله 3- افسانه همگى على بیگى بنى فرزندان 
محمود 4- زهرا چیتیان فرزند على به طرفیت خواندگان 1- مریم 2- اصغر 3- نسرین 4- على 5- پریسا همگى على 
بیگى فرزندان حیدر و (دو ردیف آخر فرزند خسرو) به خواسته تنفیذ صلح نامه (اموال منقول) دادگان نظر به صلح نامه 
مورخ 1388/2/15 که مصون از اظهار تردید و یا ادعاى جعل خواندگان قرار گرفته و نظر به دفاع بالوجه خواندگان ردیف 
هاى اول و سوم لذا دعوى مطروحه در خصوص مورد مصالحه که عبارت از یک ششم تمامى سهم االرث مصالح خانم 
خدیجه رحیمى از فرزندش مرحوم محمود است را محرز و ثابت تشخیص مستندا به ماده 760 قانون مدنى حکم بر تنفیذ 
صلح نامه عادى مزبور نسبت به اموال منقول به صورت مساوى در حق خواهان ها و نیز پرداخت مساوى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 6876000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان ها به صورت مساوى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 34995 

خانى رئیس شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/752 
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100350913043 شماره پرونده: 9509980350900622 شماره بایگانى شعبه: 950721 
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به آقاى مهراى ترکى باغبادرانى فرزند کرمعلى- تجدیدنظر خواه آقاى 
سید محمدرحیم موسوى فرزند سید محمدعلى دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقاى مهراب 
ترکى باغبادرانى فرزند کرمعلى نسبت به دادنامه شــماره 96- 294 در پرونده کالسه 950721 ح9 تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه 
پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده 
به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 

اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352. م الف: 34994 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /11/753
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951704 شماره دادنامه: 9609976794300328- 96/2/30 مرجع رسیدگى: شعبه سیزده شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهدى محمدى زهرانى به نشانى: خ میرزاطاهر، کوچه شماره 30، کوچه شکیب، بن یاس پ 
44 وکیل: فرزانه الماسى به نشانى خ رباط، پل رباط، جنب داروخانه دکتر پرخیده، مجتمع پزشکى نوبهار یک، ط سوم، 
واحد 6 خوانده: زهرا میرشاه جعفر اصفهانى به نشانى مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده 
میلیون و ششصد هزار ریال وجهه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسى تاخیر تادیه و حق الوکاله با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى مهدى محمدى زهرانى فرزند رحیم با وکالت خانم فرزانه الماسى به طرفیت خانم زهرا 
میرشاه جعفراصفهانى فرزند سیدتقى به خواسته مطالبه مبلغ 11600/000 ریال وجه چک به شماره 134822 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (91/3/10) تا تاریخ اجراى حکم هزینه نشر 
با احتساب اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35081 

شعبه 13 شوراى  حل اختالف شهرستان اصفهان /11/754
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794400126 شــماره پرونــده: 9609986794400697 شــماره بایگانى شــعبه: 
960698 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794400993 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794402111 محکوم علیه مجتبى قاسم زاده کرمانى محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 663/813100- 93/7/18 به عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و 1/290/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل امیرحسین کریمیان مارنانى فرزند محمد به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ 
وحید، ابتداى خ مارنان، روبروى قرض الحسنه بالل، مجتمع ادارى تجارى وحید همکف پالك 14 طبق تعرفه قانونى 
و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وصول چک موصوف 93/7/18 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
مهدى کاظمى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان، شهرستان برخوار، شهر دولت آباد، منطقه صنعتى دولت آباد، خ 
بهارستان 46، سمت راست، فرعى اول، پ 27 و نیم عشر حق االجر. 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 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: 35080 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/755 
اخطار اجرایى

شماره: 960563/ش13- 96/10/4 به موجب راى شماره 1340- 96099 تاریخ 96/7/29 حوزه سیزده شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه بابک مستعلى فرزند غالمعلى شغل آزاد به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى یک دستگاه خودروى سوارى پژو 
ROA مدل 1386 به رنگ نوك مدادى متالیک به شماره موتور 11686010399 و شماره شاسى 61327851 و شماره 
انتظامى 53-618 پ 84  به نام خواهان (محکوم له) و همچنین پرداخت مبلغ 717/500 ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق محکوم له محمدرضا شاهى فرزند اکبر شغل آزاد به نشانى اصفهان، خ الله کوچه 12 پ 20 همراه با 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: 35077 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/756
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793200005 شــماره پرونــده: 9609986793200454 شــماره بایگانى شــعبه: 
960467 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793200554 و شماره  دادنامه مربوطه 
9609976793203441 محکوم علیه غالمرضا صابرى فرزند على به نشانى مجهول المکان محکوم اس ت به پرداخت 
مبلغ 139/990/000 ریال بابت نفقه خواهان صدیقه اسماعیلى فرزند قدیرعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ مشتاق سوم، پایین تر از بیمارستان قلب چمران، فنارت جى، کوچه چهارفصل پالك 32، 
منزل غدیرعلى اسماعیلى از 1393/08/20 لغایت 1396/08/30 و 1/500/000 هزینه کارشناسى و 1/895/000 ریال 
هزینه دادرسى در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 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 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: 35076 شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /11/757
نظریه کارشناس

شماره ابالغنامه: 9610100350511488 شماره پرونده: 9609980350500503 شماره بایگانى شعبه: 960602 
مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کار شناس و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً خواهان مهناز صباغى 
رنانى دادخواستى به طرفیت خواندگان حبیب ال مختارى و بتول اکرمى و معین رحیم زاده و جمشید سهرابى و سعید 
سهرابى و عزت شیرازى و... تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق شماره 221 ارجاع و به کالسه 9609980350500208 ثبت گردیده که با توجه به 
وصول نظریه کارشناســى و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ظرف 
7 روز جهت مالحظه نظریه کارشناسى و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً اقدام نمایید. م الف: 35025 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/758
نظریه کارشناس

شماره ابالغنامه: 9610100350511484 شماره پرونده: 9609980350500082 شماره بایگانى شعبه: 960096 
مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کار شناس و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً خواهان اسداله حیدرى بنى 
دادخواستى به طرفیت خوانده حسن قربانى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت، ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق شماره 221 ارجاع و به کالسه 9609980350500082 ثبت گردیده که با 
توجه به وصول نظریه کارشناسى و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ظرف 
7 روز جهت مالحظه نظریه کارشناسى و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً اقدام نمایند. م الف: 35027 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/759
حصروراثت

محمد شهرنوى داراى شناسنامه شماره 1578 به شرح دادخواست به کالسه 2557/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صادق شهرنوى به شناسنامه 1394 در تاریخ 96/2/10 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، دو دختر، یک همسر دائمى به 
اسامى: 1- محمد شهرنوى به ش.ش 1578 نسبت با متوفى فرزند 2- احمد شهرنوى به ش.ش 1251 نسبت با متوفى 
فرزند 3- زهره شهرنوى به ش.ش 2326 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا شهرنوى به ش.ش 1930 نسبت با متوفى 
فرزند 5- فخرالسادات طباطبائى اصیل به ش.ش 435 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: 35122 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /760 /11
حصروراثت

اصغر جعفرى هفشویه داراى شناسنامه شماره 120 به شرح دادخواست به کالسه 2556/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد جعفرى هفشــویه به شناسنامه 21934 در تاریخ 
96/10/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، سه دختر، یک 
همسر دائمى به اسامى: 1- محمد جعفرى هفشویه به ش.ش 119 نسبت با متوفى فرزند 2- اصغر جعفرى هفشویه به 
ش.ش 120 نسبت با متوفى فرزند 3- اکبر جعفرى هفشویه به ش.ش 134 نسبت با متوفى فرزند 4- مجید جعفرى به 
ش.ش 71 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا جعفرى هفشویه به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه جعفرى هفشویه 
به ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند 7- زهره جعفرى هفشویه به ش.ش 1396 نسبت با متوفى فرزند  8- حبیبه مساح 
کیانى به ش.ش 1 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: 35124 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/761

حصروراثت
علیرضا نکوزاده داراى شناسنامه شماره 1873 به شرح دادخواست به کالسه 2581/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى نکوزاده به شناسنامه 298 در تاریخ 96/10/11 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسرو یک دختر و یک همسر به اسامى: 
1- منصور نکوزاده به ش.ش 1539 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا نکوزاده به ش.ش 1873 نسبت با متوفى فرزند 
3- نسرین نکوزاده به ش.ش 2010 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره السادات مصطفوى روضاتى به ش.ش 959 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: 35127 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /762 /11
حصروراثت

منظر فیروزبخت لنبانى داراى شناسنامه شماره 25432 به شرح دادخواست به کالســه 2566/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدداریوش کثیرزاده به شناسنامه 18655 در 
تاریخ 95/2/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، همسر و 
مادر به اسامى: 1- سیدآرسام کثیرزاده به ش.ش 1270061518 نسبت با متوفى فرزند 2- سید ایلیا کثیرزاده به ش.ش 
1274134684 نسبت با متوفى فرزند 3- مهرنوش ولى زاده به ش.ش 830 نسبت با متوفى همسر 4- منظ ر فیروز 
بخت لنبانى به ش.ش 25432 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 نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35129 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /11/763
حصروراثت

علیرضا حسنیان نائینى داراى شناسنامه شماره 3128 به شرح دادخواست به کالسه 2558/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرج اله حسنیان نائینى به شناسنامه 23370 در تاریخ 96/10/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، دو دختر و یک همسر دائمى به 
اسامى: 1- محسن حسنیان به ش.ش 1298 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا حسنیان نائینى به ش.ش 3128 ن سبت با 
متوفى فرزند 3- زهرا حسنیان نائینى به ش.ش 1480 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه حسنیان نائینى به ش.ش 2028 
نسبت با متوفى فرزند 5- فردوس جمشیدى حسن آبادى به ش.ش 37979 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: 35130 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/764
حصروراثت

منیژه عندلیب داراى شناسنامه شماره 584 به شرح دادخواست به کالسه 2579/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى عندلیب به شناسنامه 423 در تاریخ 96/7/27 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر، یک پسر، یک همسر دائمى به 
اسامى: 1- منیژه عندلیب به ش.ش 584 نسبت با متوفى فرزند 2- محبوبه عندلیب به ش.ش 1352 نسبت با متوفى 
فرزند 3- مهشید عندلیب به ش.ش 64188 نســبت با متوفى فرزند 4- مهدى عندلیب به ش.ش 61615 نسبت با 
متوفى فرزند 5- عذرا مظلوم الذاکرین به ش.ش 9 46 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: 35131 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/765
حصروراثت

علیرضا قاسمى حیدرى داراى شناسنامه شــماره 1643 به شرح دادخواست به کالســه 2583/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرین جان رضائى حیدرى به شناسنامه 1231 
در تاریخ 95/10/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 
به اسامى: 1- علیرضا قاسمى حیدرى به ش.ش 1643 نسبت با متوفى فرزند 2- ثریا قاسمى به ش.ش 2 نسبت با متوفى 
فرزند 3- بلقیس قاسمى به ش.ش 72 نسبت با متوفى فرزند 4- شهربانو قاسمى حیدرى به ش.ش 525 نسبت ب ا متوفى 
فرزند 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: 35132 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/766
حصروراثت

آقاى على ســلیمانى دهنوى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالســه 2588/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه محسنى دهنوى به شناسنامه 14 در تاریخ 
96/10/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر، چهار دختر به 
اسامى: 1- مرتضى سلیمانى به ش.ش 2897 نسبت با متوفى فرزند 2- على سلیمانى دهنوى به ش.ش 42 نسبت با 
متوفى فرزند 3- مصطفى سلیمانى دهنوى به ش.ش 89 نسبت با متوفى فرزند 4- حسن سلیمانى به ش.ش 53 نسبت 
با متوفى فرزند 5- حسین سلیمانى دهنوى به ش.ش 1270956337 نسبت با متوفى فرزند 6 - بتول سلیمانى دهنوى 
به ش.ش 3606 نسبت با متوفى فرزند 7- زهره ســلیمانى دهنوى به ش.ش 614 نسبت با متوفى فرزند 8- فاطمه 
سلیمانى دهنوى به ش.ش 26 نسبت با متوفى فرزند 9- زهرا سلیمانى دهنوى به ش.ش 397 نسبت با متوفى فرزند. 
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 نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

35135 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/768
حصر وراثت

حسین ابراهیمى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست به کالسه 2585/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم شایان نژاد بشناسنامه 5 در تاریخ 96/7/23 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و سه دختر به اسامى: 
1- حسین ابراهیمى خوراسگانى به ش ش 133 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدرضا ابراهیمى خوراسگان  به ش ش 
8091 نسبت با متوفى فرزند 3- علیرضا ابراهیمى خوراسگانى به ش ش 8533 نسبت با متوفى فرزند 4- اکبر ابراهیمى 
خوراسگانى به ش ش 317 نسبت با متوفى فرزند 5- صدیقه ابراهیمى خوراسگانى به ش ش 7379 نسبت با متوفى 
فرزند 6- بتول ابراهیمى خوراسگانى به ش ش 480 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا ابراهیمى خوراسگانى به ش ش 
18086 نسبت با متوفى فرزند 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: 35136 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/769

حصر وراثت
زهرا قاسمى فالورجانى داراى شناســنامه شماره 1360 به شرح دادخواست به کالســه 2550/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید طالبى بشناسنامه 30 در تاریخ 96/9/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر، پدر، مادر و همسر به اسامى: 
1- ثنا طالبى به ش ش 1275597734 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین طالبى دره بیدى به ش ش 298 نسبت با متوفى 
پدر 3- فاطمه شفیعى به ش ش 12 نسبت با متوفى مادر 4- زهرا قاسمى فالورجانى به ش ش 1360 نسبت با متوفى 
زوجه 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: 

35137 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (مجتمع شماره سه) /11/770
حصر وراثت

سید على کریمى داراى شناسنامه شماره 31811 به شرح دادخواست به کالسه 2548/96  ح54 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طلعت ندیمیان اصفهانى بشناسنامه 43758 در تاریخ 
96/7/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر، دو دختر به 
اسامى: 1- سید على کریمى به ش ش 31811 نســبت با متوفى فرزند 2- بهجت کریمى به ش ش 26940 نسبت 
با متوفى فرزند 3- حشمت کریمى به ش ش 31810 نسبت با متوفى فرزند 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: 35138 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان  (مجتمع شماره سه) /11/771
حصر وراثت

غالمعلى صفدریان داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 2544/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل صفدریان بشناسنامه 22 در تاریخ 96/2/1 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- غالمرضا 
صفدریان به ش ش 79 نســبت با متوفى فرزند 2- غالمعباس صفدریان به ش ش 1549 نسبت با متوفى فرزند 3- 
غالمعلى صفدریان به ش ش 6 نسبت با متوفى فرزند 4- سلمان صفدریان به ش ش 67 نسبت با متوفى فزند 5- ستار 
صفدریان به ش ش 275 نسبت با متوفى فرزند 6- راضیه صفدریان به ش ش 1548 نسبت با متوفى فرزند 7- مرضیه 
صفدریان به ش ش 43 نسبت با متوفى فرزند 8- سارا صفدریان به ش ش 76 نسبت با متوفى فرزند 9- افسر علوى به 
ش ش 24 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35139 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/772

حصر وراثت
زیبا کریم زاده سورشجانى داراى شناسنامه شماره 382 به شرح دادخواست به کالســه 2453/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه حق پرست قمشه بشناسنامه 72 در 
تاریخ 96/8/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، سه دختر 
به اسامى: 1- محمدرضا کریم زاده به ش ش 830 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا کریم زاده سورشجانى به ش ش 
661 نسبت با متوفى فرزند 3- بهزاد کریم زاده به ش ش 1178 نسبت با متوفى فرزند 4- زیبا کریم زاده سورشجانى 
به ش ش 382 نسبت با متوفى فرزند 5- شکوفه کریم زاده سورشجانى به ش ش 450 نسبت با متوفى فرزند 6- لیال 
کریم زاده سورشجانى به ش ش 236 نسبت با متوفى فرزند 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 نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35140 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /11/773
حصر وراثت

اردوان بهرامى داراى شناسنامه شماره 357 به شرح دادخواست به کالسه 2541/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ستوده بهرامى بشناسنامه 1 در تاریخ 92/12/26 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- جهانشاه 
بهرامى به ش ش 1 نسبت با متوفى فرزند 2- اردوان بهرامى به ش ش 357 نسبت با متوفى فرزند 3- پروین بهرامى به 
ش ش 355 نسبت با متوفى فرزند 4- شیرین بهرامى به ش ش 356 نسبت با متوفى فرزند 5- مارال بهرامى به ش ش 1 
نسبت با متوفى فرزند 6- مریم بهرامى به ش ش 3488 نسبت با متوفى فرزند 7- قمر امینى به ش ش 1 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 35141 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/774
حصر وراثت

محبوبه قربانى سینى داراى شناسنامه شماره 7240 به شرح دادخواست به کالسه 3313/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على قربانى بشناسنامه 35 در تاریخ 96/4/26 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 6 دختر و 2 همسر: 1- مرتضى قربانى سینى به ش 
ش 6600048999 نسبت با متوفى فرزند 2- مصطفى قربانى به ش ش 783 نسبت با متوفى فرزند 3- مرضیه قربانى 
سینى به ش ش 431 نسبت با متوفى فرزند 4- محبوبه قربانى سینى به ش ش 7240 نسبت با متوفى فرزند 5- مریم 
قربانى به ش ش 2659 نسبت با متوفى 6- مهرى قربانى سینى به ش ش 75876 نسبت با متوفى فرزند 7- زهره قربانى 
سینى به ش ش 75875 نسبت با متوفى فرزند 8- زهرا قربانى سینى به ش ش 5976 نسبت با متوفى فرزند 9- صنعت 
مظاهرى کلهرودى به ش ش 47 نسبت با متوفى همسر 10- ایران قاسمى شرودانى به ش ش 54499 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

35091 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/775

حصر وراثت
فاطمه معینى فارسانى داراى شناسنامه شماره 347 به شرح دادخواست به کالسه 3311/96 ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر ریحانى بشناسنامه 1140 در تاریخ 1389/8/5 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک همسر: 1- مهدى ریحانى 
به ش ش 780 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد ریحانى به ش ش 3498 نسبت با متوفى فرزند 3- مهناز ریحانى به ش 
ش 4798 نسبت با متوفى فرزند 4- مهرى ریحانى به ش ش 266 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه معینى فارسانى به ش 
ش 347 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به  شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 35092 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/776
حصر وراثت

احمدرضا رجبى کبوترآبادى داراى شناسنامه شماره 221 به شرح دادخواست به کالسه 3307/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر رجبى کبوترآبادى بشناسنامه 1 در تاریخ 89/10/7 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- همدم خدادادى کبوترآبادى ش 
ش 6 همسر متوفى 2- مهین رجبى کبوترآبادى ش ش 2 فرزند 3- زهرا رجبى کبوترآبادى ش ش 7 فرزند 4- عصمت 
رجبى کبوترآبادى ش ش 179 فرزند 5- احمدرضا رجبى کبوترآبادى ش ش 221 فرزند 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35093 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /11/777
حصر وراثت

زهرا لطفى دنبه داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 3306/96 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغرا هاشمى دنبه بشناسنامه 36 در تاریخ 1396/10/26 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و شش دختر و یک همسر: 1- زهرا 
لطفى دنبه ش ش 20 فرزند 2- صدیقه لطفى دنبه ش ش 309 فرزند و الغیر 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: 35094 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/778
حصر وراثت

مهدى گلى پزوه داراى شناسنامه شماره 558 به شرح دادخواست به کالسه 3305/96 ح/10از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد گلى پزوه بشناسنامه 1441 در تاریخ 1369/9/15 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و شش دختر و یک همسر: 1- احمد 
گلى پزوه به ش ش 9 نسبت با متوفى فرزند 2- محمود گلى پزوه به ش ش 3236 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى گلى 
پزوه به ش ش 558 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه گلى پزوه به ش ش 2515 نسبت با متوفى فرزند 5- مهرى گلى 
پزوه به ش ش 2795 نسبت با متوفى فرزند 6- فرزانه گلى پزوه به ش ش 258 نسبت با متوفى فرزند 7- مریم گلى پزوه 
به ش ش 13366 نسبت با متوفى فرزند 8- اعظم گلى پزوه به ش ش 281 نسبت با متوفى فرزند 9- ملیحه گلى پزوه 
به ش ش 5929 نسبت با متوفى فرزند 10- بتول امینى پزوه به ش ش 37 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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35095 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/779
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فتح اله بصیر طریقت خواهان آقاى عباس قربانى دادخواستى با موضوع مطالبه به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 678/96 ش10ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 
96/12/26 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ مى گردد و جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2721 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /11/850 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى على قاسمى فرزند شیرعلى دادخواستى به مبلغ 28/093/000 ریال بطرفیت آقاى ابوذر 
سلخ ورى غیاثوند فرزند ایلدار که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1231/95 در شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 1397/1/15 ساعت 16/ 4 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1600 شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /11/859
حصر وراثت

آقاى علیرضا شریفى سده داراى شناسنامه شماره 62 به شرح دادخواست به کالسه 508/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله شریفى سده بشناسنامه 2800 در تاریخ 96/10/28 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا شریفى سده فرزند عزیزاله ش.ش 
62 ت.ت 1343 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- غالمرضا شریفى سده فرزند عزیزاله ش.ش 120 ت.ت 1352 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 3- عفت شریفى فرزند عزی زاله ش.ش 11 ت.ت 1345 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- پروانه 
شریفى سده فرزند عزیزاله ش.ش 160 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- سکینه شریفى سده فرزند عزیزاله 
ش.ش 200 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مریم شریفى سده فرزند عزیزاله ش.ش 455 ت.ت 1358 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- نصرت شریفى سده فرزند حسن ش.ش 20 ت.ت 1325 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

1594 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/860
اخطار اجرایى

شماره: 59/96 به موجب رأى شماره 151 تاریخ 96/4/26 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبادران که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه فرزانه سلمانى نشانى: خمینى شهر- منظریه- ارغوان- بلوك t 32 فعًال مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم در شعبه 
اجراى احکام محاسبه و به خواهان محمد اسماعیلى فرزند هاشم نشانى: چرمهین- خ آبشار- ورودى 11- پشت بازارچه 
پرداخت خواهد شد و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت نیم عشر درست در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1604 شعبه 1 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان باغبادران /11/861
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم فاطمه شاهانى زیارتى کالسه پرونده: 715/96 وقت رسیدگى: 97/3/7 ساعت 4 عصر 
خواهان: سلیمان علییارى خوانده: فاطمه شاهانى زیارتى خواسته: الزام به انتقال سند خواهان دادخواستى تسلیم شوراى 
حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
کثیرالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم 
رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در 
صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 1606 کریمى- رئیس شعبه 1 

حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)  /11/862
احضار

شماره نامه: 9610113642200915 شماره پرونده: 9609983642200444 شماره بایگانى شعبه: 960470 احضار 
متهم جواد القاصى- به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد صابر خدادادى فرزند جالل شکایتى علیه شما دایر بر ورود 
به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
لنجان به کالسه ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد 
ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن 
اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 1607 خدایى- دادیار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)  /11/863

ابالغ اجراییه
شــماره: 45/96- 96/11/7 نظر به اینکه در پرونده کالســه 45/96 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 206- 96/5/16 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم علیهم (متضامناً) 1- پروین 
محمدى 2- رحمان خواجه محمدى محکوم به پرداخت مبلغ 54/750/000 ریال بابت چک شماره 066462، 66463، 
66464 عهده حساب جارى 211404007614139001 بانک انصار بابت اصل خواسته و مبلغ 684/375 ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق خواهان ضمنا اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه چک موصوف را از تاریخ 95/2/20، 
95/3/20، 95/4/20 تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى محاسبه و از خواندگان وصول در 
حق خواهان ایصال مى نماید راى صادره غیابى است و اجراى حکم  توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى 
محکوم له مى باشد. در حق محکوم له پیام شکرگزار اصالح گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور 
مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظ رف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 1610 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /11/864
اخطار اجرایى

شماره: 162/96- 96/11/20 به موجب راى شماره 401 تاریخ 96/9/12 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
باغبهادران که قطعیت یافته است محکوم علیه الله روشن به نشانى اصفهان، گلدیسان، فاز 4، خ سلمان فرعى 2 شرقى، 
پ 24 واحد اول فعال مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک 
دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى ایران 53-465 ل59 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 400/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان بهمن داریوش فرزند بهرام به نشانى کرچگان، چم تقى، خ ابن سینا صادر و اعالم مى 
نماید و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 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: 1614 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف  باغبهادران (مجتمع شماره یک) /11/865

ابالغ
شماره دادنامه: 452- 96/10/18- شماره پرونده: 44/96 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: مهدى رمضانى فرزند بهروز به نشانى فوالدشهر، ب 8 بازار هنر، پشت بازار – سوپر جزیره خوانده: کیوان اسماعیلى 
فرزند على به نشانى شیراز بلوار خلیج فارس جاده نیروگاه روستاى دهک دولت آباد خواسته: مطالبه چک گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى  مهدى رمضانى فرزند بهروز 
به طرفیت آقاى کیوان اسماعیلى فرزند على به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 17/800/000 
ریال به استناد چک شماره 1587/518736/28 عهده بانک ملت با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و 
با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و خوانده در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستندا به مواد 198 و 
502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پنجاه و چهار هزار ریال 
بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/07/15) لغایت زمان وصول محکوم به 
وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1617 یوسفى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /11/866
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی به اقاى حمید صحرایى-امیرتاجیک نظربه اینکه اقاي محمدرضا طالبى 
فرزندامراله   دادخواستی بطرفیت اقاي حمید صحرایى-امیرتاجیک فرزند- بخواسته  انتقال سند تقدیم که به این دادگاه 
ارجاع وبه کالسه 96/981ثبت وبراي روز شنبه مورخ 96/12/26 ساعت 4عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم 

نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر 
غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود.م 

الف 1056رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان/  11/867 
احضار متهم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 962083انقالب  متهم مهسا شیروانى فرزندمحمد به اتهام تخریب عمومى توهین عادى 
ایراد ضرب وجرح عمدى موضوع شکایت  آقاي سیدرسول موسوى فرزندسید نوراهللا  مجهول المکان اعالم گردیده است 
لذا در اجراي ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج وآگهی 
وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد درتاریخ97/1/28ساعت 8صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 102دادگاه 
کیفرى دوفالورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل 
خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 1057رئیس شعبه 102دادگاه کیفرى 

فالورجان/ 11/868 
احضار متهم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 962161انقالب  متهم محمود سلحشور فرزند -  به اتهام مشارکت درسرقت سه میلیون 
پانصدهزار تومان وجه نقد  موضوع شکایت  آقاي مهدي هادیان فرزند محمدعلى مجهول المکان اعالم گردیده است 
لذا در اجراي ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج وآگهی 
وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد درتاریخ97/1/27ساعت 10صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 102دادگاه 
کیفرى دوفالورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل 
خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف1058رئیس شعبه 102دادگاه کیفرى 

فالورجان/ 11/869 
احضار متهم

در خصوص شکایت محسن فتحى  علیه محمدرضا دهقانى فرزند ابراهیم دایربرسرقت وخیانت درامانت  وقت رسیدگی 
مورخ 97/2/22 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون 
آئین دادرسی کیفري بموجب این آگهى به متهم فوق الذکر ابالغ میگرددکه در تاریخ تعیین شده دادگاه102شعبه کیفرى 
دوفالورجان  حاضرودربرابراتهام منتسبه از خود دفاع نمایندیانسبت به معرفى وکیل قانونى اقدام نمایدبدیهى است ودر 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 1059 سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان/11/870  
ابالغ

رأى شــورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان ســاکن نایین جنب آموزش 
وپرورش ســاختمان دارالقران به طرفیت آقایان رحیم زمانى ومهدى معاون  ســاکن1- پیربکــران پالرت خ حافظ 
منزل شخصى کدپســتى84573644595- 2-ابنیل خ مسجدجامع نبش فردوســى پالك 175 به خواسته مطالبه 
مبلغ102/000/000ریال  بابت 1 فقره چک  سند عادي ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی 
نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات 
ابرازشده از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل مدرکی که داللت 
بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل 
خواسته دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد310و313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت یکصد ودو میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /

چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ اساس شاخص بانک مرکزى ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می نماید 
واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ 
وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشد م الف 1060قاضی شعبه دوم 

شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان/  11/871 
ابالغ

رأى شورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد استان اصفهان ساکن اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید 
پ 3مدیریت شعب استان اصفهان به وکالت آقاى رضا عرب زاده به طرفیت 1-مهردادعلیجانى 2-صدیقه عبدى ریزى 
ساکن1- مجهول المکان  2- مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ120/000/000ریال  بابت 1 فقره چک  به شماره 
0455/844902بانک صادارات  سند عادي ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه 
باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابرازشده از 
ناحیه خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه 
خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد 
بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد303و304و305و308و307و310و3
09و311و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت یکصد وبیست میلیون ریال باحق الوکاله وکیل  به انضمام هزینه دادرسی 
بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه 
دراجراى احکام ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می نماید واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه 
را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم 
عمومی شهرستان فالورجان می باشد م الف1061قاضی شعبه سوم  شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان/  11/872 

مزایده
شماره نامه: 9610110372900161 شماره پرونده: 9509980358800508 شماره بایگانى شعبه: 960266 اجراى 
احکام شعبه 9 کیفرى دادگسترى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960266ش/9 مبنى بر ضبط و فروش 
وثیقه پالك ثبتى 5000/5504 بخش 5 متعلق به شکراله امینى بروجنى فرزند محمدعلى به آدرس خ سجاد، خ شهید 
خلیلى، بن بست اقتدار، پ 14 جلسه مزایده اى مورخ 1396/12/8 روز سه شنبه ساعت 10 الى 11 برگزار نماید متقاضیان 
مى توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگى با این احراز از پالك مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 
در تاریخ ذکر شده در دفتر این اجرا واقع در دادگسترى کل اصفهان به نشانى خیابان نیکبخت. اجراى احکام کیفرى، طبقه 
همکف اتاق 030، حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده 
و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. اوصاف محل طبق نظریه کارشناسى 
بدین شرح مى باشد محل به صورت یک باب خانه دو طبقه به مساحت 130 مترمربع عرصه و 180 مترمربع اعیانى قدیمى 
ساز طبقه همکف به صورت اتاق دور حیاط و طبقه اول که از وسط حیاط با پله عبور و مرور مى شود داراى قدمت چهل ساله 
که بازسازى شده و سقف تیراهن کفها موزاییک سازه داخلى گچ و 1/5 مترمربع ارتفاع از  کف سرامیک کابینت ها فلزى 
آشپزخانه ها کاشیکارى نماى حیاط آجر 3 سانتى و در سال 1382 بازسازى شده داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 
مى باشد که ارزش ششدانگ آن به مبلغ 2/700/000/000 ریال مى باشد. م الف: 36007 شعبه نهم اجراى احکام کیفرى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع اجراى احکام کیفرى) /11/873
ابالغ

رأى شورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد استان اصفهان ساکن اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید 
پ 3مدیریت شعب استان اصفهان به وکالت آقاى رضا عرب زاده به طرفیت 1-رسول خداداى2-قربانعلى محمدى 
ساکن1- پیربکران پاوا کوچه ایثار پالك 161 2- پیربکران پاوا بلوار چمران کوچه میخک به خواسته مطالبه مبلغ نود 
میلیون ریال  بابت 1 فقره چک  سند عادي ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه 
باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابرازشده از 
ناحیه خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه 
خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد 
بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت 
نود میلیون ریال باحق الوکاله وکیل  به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می 
نماید واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده 
اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشد م الف1062قاضی 

شعبه پنجم  شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان/  11/874 
ابالغ

خواهان:بانک مهراقتصاد با وکالت رضا عرب زاده فرزند محمودبه نشانى نایین بلواربعثت جنب آموزش وپرورش ساختمان 
دارالقران کدپستى8391869587   خواندگان:1-آقاى مهرداد جعفرى فرزندامراله به نشانى اصفهان فالورجان پیربکران 
رارا خ ش  توکلى صنوبر14پ 174، 2-آقاى قربانعلى جعفرى فرزندنوروز على به نشانى اصفهان خ22بهمن مجتمع 
ادارى امیرکبیر اداره کل هواشناسى  خواسته ها :1- مطالبه خسارات تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه حق 
الوکاله به درخواست وکیل 4- مطالبه خسارات دادرسى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم وبه 
شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید راي قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک مهراقتصاد (سهامى عام)به طرفیت 
مهردادجعفرى رارایى فرزندامراله وقربانعلى جعفرى رارایى فرزندنوروزعلى به خواسته مطالبه سیصدوچهل میلیون ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شماره1445/686879/38عهده ملت شعبه فالورجان به انضمام خسارات دادرسى وخسارت 
تاخیر وتادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده وباعنایت به اینکه مستندات درید خواهان مى باشدوبقا اصول مستندات 
حکایت وموید مدیونیت خواندگان است واینکه خواندگان باوصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضرنشده دفاعى وایرادى به 
خواسته خواهان ننموده لذا با وصف تجریدى بودن چک ولحاظ تمامى قرائن وامارات دعوى خواهان وارد مى باشدلذا 
مستندا به مواد 198-519-522قانون ایین دادرسى مدنى مصوب 1379ومواد310و313قانون تجارت وتبصره الحاقى 
ماده 2قانون چک خواندگان را متضامنا محکوم به پرداخت سیصدو چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل وخسارات تاخیر وتادیه از تاریخ بررسى لغایت زمان وصول 
محکوم به که توسط اجراى احکام محاسبه خواهد شددرحق خواهان مینماید  . راي  صادره غیابى و ظرف مدت 20روزپس 
ازتاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز نیزقابل  تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظراستان 

اصفهان است م الف1063 ریس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/11/875 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه:9610113757302347 شماره پرونده: 9609983757300941 شماره بایگانى شعبه: 960979  احتراماً مقرر 
است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/11/25 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت 
بهره بردارى در پرونده کالسه 960979 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/12/26 ساعت 
10/5 صبح خواهان: شرکت تعاونى روستایى دهق خوانده: علیرضا دادخواه تهرانى به نشانى مجهول المکان محل حضور 
دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال به انضمام 
هزینه دادرسى و حق الوکاله و هزینه کارشناسى. خواهان خواسته خود را بشرح فوق مطرح نمودند و باتوجه به دستور مقام 
محترم قضایى مبنى بر ضرورت اخذ پاره اى از توضیحات ازطرفین پرونده که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت 
کالسه 961918 تحت رسیدگى مى باشد. بنابه اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده ردیف 
دوم باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى 
به خواسته در مورخه 96/12/26 ســاعت 10/5 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده غیابى 

رسیدگى خواهدشد. 7868/ م الف کریمیان - مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/876
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان الهام معین دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده حبیب اله شفیعى به شوراى حل 
اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 96/949 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/12/21 ساعت 5عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7814/ م الف شعبه 8 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/877
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مهدى پسته دادخواستى به خواسته فک پالك و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم 
و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت رحمان سبحانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 2028/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/22 
ساعت 11/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 7888/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/878
حصروراثت

حسن طیبى داراى شناسنامه شماره 2098 به شرح دادخواست به کالسه 2586/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمۀ اله طیبى به شناسنامه  28 در تاریخ 89/8/8 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، یک دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 
1- حجت اله طیبى به ش.ش 524 نسبت با متوفى فرزند 2- عطاءاله طیبى به ش.ش 3142 نسبت با متوفى فرزند 
3- حسن طیبى به ش.ش 2098 نســبت با متوفى فرزند 4- خدیجه طیبى به ش.ش 2719 نسبت با متوفى فرزند 
5- فاطمه السلطان طیبى به ش.ش 1953 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: 35133 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/767
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در دو ســال گذشته بیش از 700 
طرح مرمتى در تمامى 24 شهرســتان استان اصفهان 

اجرایى شده است.
فریدون اللهیارى با اشاره به اینکه بیش از ده طرح مرمتى 
در مسجد امام خمینى (ره) اجرایى شده است، ابراز داشت: 
میلیون ها قطعه کاشى به صورت هفت رنگ و معرق در 
تزیینات این مسجد منحصر به فرد تاریخى به کار رفته 
که بسیارى از این ده طرح مرمتى به مرمت این کاشى ها 
اختصاص داشته است. وى تأکید کرد: هشت طرح از این 
تعداد تا انتهاى بهمن ماه به اتمام مى رسد و مرمت ایوان 

شمالى این مسجد تاریخى که از پاییز امسال آغاز شده 
بود نیز تمام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه ایوان ضلع شمالى داراى 
هزاران قطعه کاشى معرق و هفت رنگ است و مرمت آن 
بر این اساس انجام شده است، گفت: مرمت ایوان هاى 
غربى و جنوبى (ایوان بناى گنبدخانه) نیز در دست انجام 
است. اللهیارى به تکمیل مرمت ایوان کاخ عالى قاپو اشاره 
کرد و ابراز داشت: داربست هاى چندین ساله از ایوان کاخ 
عالى قاپو جمع آورى شده است و با عملیات نورپردازى، 

ایوان کاخ عالى قاپو در دهه فجر افتتاح شد.

مدیراداره ممیــزى درآمد شــهردارى اصفهان گفت: 
شــهروندان باید بدانند که 55 تا 60 درصــد از بودجه 
شهردارى براى توسعه شــهر، 15 تا 20 درصد از بودجه 
براى نگهدارى شهر، رفت و روب و نگهدارى از درختان 
و 25 درصد از بودجه براى جلوگیرى از استهالك شهر 

هزینه مى شود.
مهدى زارعى اظهارداشت: امســال بودجه شهردارى 
اصفهان دو هزار و 750 میلیارد تومان است که این رقم از 
محل پرداخت عوارض وصول و بر اساس همین عوارض 
پروژه هاى شهرى انجام مى شود، این در حالى است که 
گاهى شهروندان از پرداخت عوارض خوددارى مى کنند، 

زیرا اطالع کافى از اینکه این عوارض در چه بخش هایى 
هزینه مى شود، ندارند.

وى ادامه داد: نحوه محاســبات عوارض کسب و پیشه 
فرمول هایى دارد و تعیین آن طبق آخرین مصوبه شوراى 
اسالمى شهر اصفهان بر اساس متراژ، موقعیت مکانى 

واحد تجارى و منطقه شهرى انجام مى شود.
زارعى افزود: پس از توزیع قبوض عوارض، تاکنون تنها 
20 درصد شهروندان نسبت به پرداخت عوارض نوسازى 
و 10 درصد در پرداخت عوارض کســب و پیشــه اقدام 
کرده اند، در واقع مى توان گفت مشــارکت شهروندان 

در پرداخت عوارض کسب و پیشه مطلوب نبوده است.

700 طرح مرمتى در اصفهان 
اجرا شد

60 درصد از بودجه براى 
توسعه شهر هزینه مى شود

خبر
 

دبیر انجمن جراحى پالستیک شــاخه اصفهان گفت: 
اصفهان مقصــد بســیارى از مراجعان بــراى انجام 
عمل هاى زیبایى به خصوص از کشــورهاى همسایه 

است.
محمود عمرانى فر اظهار داشت: در اصفهان که روزى 
عمل زیبایى بینى مقام اول را داشت، امروز پس از تزریق 
بوتاکس، تزریق ژل، جوان سازى پوست، رفع موهاى 
زاید و روشــن کردن پوســت با لیزر و لیپوساکشن در
رده هاى پرطرفدارترین عمل هاى زیبایى قرار گرفته 

است.
وى بیــان داشــت: بعــد از عمــل زیبایــى بینــى 
که امــروز در مقــام پنجم قــرار گرفته اســت، رفع 
چروك هــاى دور چشــم و افتادگى پلــک و خطوط 
پیشانى و اعمال جراحى شکم و سینه ها مورد استقبال 

مردم است.
دبیر انجمن جراحى پالســتیک شــاخه اصفهان که 
بوتاکــس را رتبــه اول اعمــال زیبایــى در دو طیف 
زن و مــرد عنــوان کــرد، افــزود: زنان بیشــترین 
مراجعه کننــده براى انــواع اعمال جراحــى زیبایى

هستند.
وى بــا اعالم اینکــه بــراى اعمال جراحــى زیبایى
شــاهد ورود همــه طیــف خانــواده هــا از فقیــر
تا متمول هستیم، ادامه داد: بیشترین افرادى که براى 

اعمال زیبایــى مراجعه مى کنند بین 20 تا 45 ســاله 
هستند.

تمایل مردان به بوتاکس و عمل بینى
عمرانى فــر گفت: در اعمــال زیبایى، مردان بیشــتر 

خواســتار بوتاکــس، عمــل زیبایى بینى و کاشــت 
مو هستند.

وى اضافه کرد: آمار کسانى که خواستار اعمال زیبایى 
هستند در تمامى کشورها رو به رشد است و ایران هم از 

این امر مستثنى نیست.
دبیر انجمن جراحى پالستیک شــاخه اصفهان با بیان 
اینکه از کشورهاى همجوار هم براى اعمال زیبایى به 
اصفهان ســفر مى کنند، گفت: با توجه به اینکه هزینه 
عمل هاى زیبایى در ایران نسبت به نرخ هاى جهانى 
پایین است، از دیگر کشــورها مراجعات براى این نوع 

عمل ها داریم.
***

وى گفــت: بــه دلیــل اینکه یــک جــراح زیبایى
تا بــه ایــن حرفه دســت یابــد بایــد ســال هاى 
زیــادى را تحصیــل کنــد و حداقــل در ســن 37 و 
38 ســالگى به دوره فــوق تخصص زیبایى دســت
 مــى یابــد، بنابراین هزینه هــاى عمــل زیبایى نیز

 باالست.
عمرانــى فــرد بــا اعــالم اینکه امــروز پزشــکان 
مختلفــى بــا تخصــص هــاى گوناگــون اقــدام 
بــه انجام جراحــى زیبایــى مى کننــد، ادامــه داد:
داوطلبان خود باید انتخاب کنند که نزد چه پزشــکى 

بروند.

طرح تجمیع شبکه آبیارى کشاورزى در شهر 
کامو با هدف بهینه سازى و برآورداعتبارى بالغ 

بر دو میلیارد تومان درحال اجراست.
رئیس شوراى شــهر کامو با بیان اینکه سرانه 
مصرف آب کشاورزى کامو نسبت به استان بهتر 
است گفت: کامو از توابع شهرستان کاشان است 
و شغل اکثریت مردم آن کشاورزى است. عمده 
محصوالت کشاورزى این شهر، گل محمدى، 
انگور و انواع  میــوه جات و مقدارى هم حاصل 

کاشت گندم و جو است.
ماشاء ا... ابوترابى با اشاره به شرایط آب و هوایى 
مساعد کامو عنوان کرد: شهرکامو و چوگان به 
دلیل شــرایط آب و هوایى مساعد، کشت گل 
محمدى خوبى دارد. زیرا کیفیت اســانس گل 
محمدى درمناطق سردسیر بهتر و مطلوب تر از 
جاهاى دیگر  است و این امتیاز بسیار خوبى براى 
گل محمدى شهر کامو اســت. به همین دلیل 
هرساله آخرین جشنواره گل محمدى در شهر 

کامو برگزار مى شود.
وى در ادامــه افزود: شــوراى شــهر در حوزه 
کشــاورزى طرح تجمیع شــبکه هاى آبیارى 
کشاورزى را مصوب کرد که با برآورد دو میلیارد 
تومان شبکه هاى آبیارى بهینه مى شود. به این 
ترتیب براى تسریع عملیات اجرایى، این طرح 

وارد فاز اجرا شده است.

اصفهان؛ مقصد مراجعان
 عمل هاى زیبایى از ایران و جــهان

سرانه مصرف آب کامو 
نسبت به استان
آغاز طرح ملى محیط یار بهتر است

 در مدارس چادگان
مدیر اداره محیط زیست شهرستان چادگان از اجراى طرح 

ملى محیط یار در مدارس شهرستان چادگان خبر داد. 
مجتبـى حاجتى اظهار داشـت: این طرح در 11 مدرسـه 
دیگر شهرستان چادگان، روستاهاى مشهدکاوه، على آباد، 
انالوجه، چناررود شمالى و چناررود جنوبى اجرا خواهد شد.

وى در پایـان عنوان کرد: اتمـام این طرح تا پایان سـال 
جـارى اسـت و در مجمـوع 810 دانش آمـوز در سـطح 

شهرستان در این کالس ها شرکت دارند.

برگزارى آزمون صالحیت 
بالینى دانشجویان در نجف آباد

 رئیس دانشگاه آزاداسالمى واحد نجف آباد گفت: نهمین 
دوره آزمـون صالحیت بالینى بین 43نفر ازدانشـجویان 
و فارغ التحصیالن رشـته پزشکى دانشـگاه آزاداسالمى 
واحدهاى نجف آباد، یزد، قشم و کازرون به میزبانى این 

واحد دانشگاهى برگزار شد.
مهران مجلسـى اظهـار داشـت:برنامه ریزى الزم براى 
برگزارى هرچه مطلوب تر این آزمـون انجام و تمهیدات 

الزم براى برگزارى مناسب آن فراهم شد.
وى ادامه داد: باتوجـه به اینکه این آزمـون براى نهمین 
دوره برگزار شـد، در صورت کسـب نمـره قبولى گواهى 
معتبر بـراى داوطلبان صادر خواهد شـد، امـا در صورتى 
که داوطلبى موفق به کسـب نمره قبولى نشود، فرصت 

شرکت در آزمون بعدى را خواهد داشت.

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران اســتان اصفهان دستگاه آندوســونوگرافى به مرکز 
غربالگرى سرطان بیمارستان الزهرا اهدا کرد.

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان، در راستاى مسئولیت اجتماعى خود، یک 
دستگاه آندوسونوگرافى جهت تشخیص بیمارى هاى سرطانى دستگاه گوارش به مرکز 
غربالگرى سرطان بیمارستان الزهرا اهدا کرد. مدیر شــعب بانک رفاه کارگران در استان 
اصفهان ضمن تبریک دهه فجر در آئین رونمایى از دستگاه آندوسونوگرافى گفت: بانک 
رفاه کارگران باسابقه اى بیش از نیم قرن خدمت رسانى به مردم به  ویژه اقشار ضعیف جامعه، 
مستمرى بگیران و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعى، در راستاى وظیفه اجتماعى خود نیز با 
توجه به اینکه بانک عامل وزارت بهداشت است ، هرسال تالش مى کند با همکارى دانشگاه 

علوم پزشکى، اقدام به خرید تجهیزات درمانى کند.
حمیدرضا صفاییان ادامه داد: امسال در بانک رفاه بر اساس وظیفه اجتماعى که داریم تصمیم 
گرفتیم مبلغى را در اختیار دانشگاه علوم پزشکى جهت خرید تجهیزات بیمارستانى قرار دهیم 
که به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصمیم گرفته 
شد با توجه به نیاز دانشگاه ، دستگاهى که در بیمارستان هاى دولتى استان اصفهان وجود 

ندارد اما کاربرد زیادى دارد خریدارى شود.
وى اضافه کرد: با موافقت هیأت مدیره بانک رفاه کارگران، دســتگاه آندوسونوگرافى که 
مختص غربالگرى بیمارى هاى سرطانى دستگاه گوارش است به ارزش بیش از 700 میلیون 

تومان خریدارى و به مرکز غربالگرى بیمارستان الزهرا اهدا شد.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان تصریح کرد: طبق اطالعات کسب شده تنها یک نمونه 
از این دستگاه در بیمارستان هاى خصوصى وجود دارد که هزینه انجام هر بار غربالگرى آن 
بسیار زیاد است، ولى با وجود این دستگاه در بیمارستان دولتى ، مى توان با هزینه اى کمتر از 

صد هزار تومان از خدمات مفید این دستگاه بهره برد.
وى با اشاره به هزینه خرید دستگاه آندوسونوگرافى یادآور شد: این دستگاه با مبلغى حدود 
700 میلیون تومان خریدارى شــده و با توجه به گرانى دالر ارزش مالى آن به بیش از یک 

میلیارد تومان رسیده است. در ضمن این بهترین نوع دستگاه و ساخت کشور ژاپن است.
صفاییان یادآور شد: در سال هاى قبل با خرید آمبوالنس به مسئولیت هاى اجتماعى خود 
به عنوان بانک عامل وزارت بهداشــت و درمان عمل مى کردیم و امســال با توجه به نیاز 
بیمارستان هاى دولتى و تشخیص دکتر یوسفى معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اقدام به خرید دستگاه آندوسونوگرافى کردیم. وى تأکید کرد: خرید و تأمین 
تجهیزات بیمارستانى برنامه روتین و هرســاله ما نیست و بودجه خاصى نیز براى این کار 
تعریف نشده است. البته در صورتى که خیرین سالمت نسبت به بازگشایى حساب متمرکز در 

بانک رفاه کارگران اقدام کنند، ما مى توانیم برنامه اى مدون براى انجام این کار تدوین کنیم.
وى اظهار داشت: متأســفانه در بانک رفاه کارگران حساب متمرکز خیرین حوزه سالمت 
نداریم و اگر چنین حسابى به صورت متمرکز در بانک گشایش یابد قول مى دهیم بیش از 

این در خدمت مردم و حوزه سالمت باشیم.

تجهیز 100 میلیارد تومانى بیمارستان ها
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در آئین رونمایى از دستگاه 
آندوسونوگرافى اهدایى بانک رفاه کارگران گفت: حضور بانک رفاه کارگران در کنار دانشگاه 
علوم پزشکى اتفاق خوبى است و این امر سبب تعامل و همکارى بهتر دانشگاه با بانک عامل 

وزارت بهداشت و درمان شده است.
علیرضا یوسفى ادامه داد: ظرف چهار سال گذشــته در دولت تدبیر و امید و بر اساس طرح 

تحول ســالمت، بالغ بر 100 میلیارد تومان تجهیزات مختلف وارد بیمارستان هاى دولتى 
شده است. در این راستا فقط در بیمارستان الزهرا ظرف این مدت بالغ بر 30 میلیارد تومان 

تجهیزات جدید ازجمله دستگاه ام آر آى جدید، سیتى اسکن جدید واردشده است.
وى بابیان اینکه از همه عزیزانى که در حوزه سالمت به ما کمک مى کنند تشکر مى کنیم 
اضافه کرد: از بانک رفاه تشکر مى کنیم که در این حوزه وارد عمل شده و با توجه به اینکه 
بانک اصلى طرف حساب هاى دانشگاه است شاهد اتفاقات خوبى در حوزه سالمت هستیم. 
در کل حضور بانک در کنار دانشگاه یکى از عوامل اصلى گردش حساب ما است و قرار شد 
در حد توان خود به دانشگاه علوم پزشکى براى ارائه خدمات بهتر و با هزینه مناسب به ما 

کمک کند.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان کرد: یک مرکز 
غربالگرى سرطان در بیمارستان الزهرا ساخته شده که در حال تجهیز این مرکز هستیم و از 

بانک رفاه کارگران خواسته ایم در این زمینه به ما کمک کنند.
یوسفى یادآور شد: تعداد قابل توجهى مرکز غربالگرى در استان اصفهان ساخته ایم که یکى 
از آن ها در بیمارستان الزهرا، بقیه در بیمارستان هاى امین و شهرضا قرار دارد و با توجه به 

سالمند شدن جمعیت کشور نیاز افزایش چنینى مراکزى به شدت احساس مى شود.
وى یادآور شد: در این مراکز غربالگرى افراد مشکوك و یا مبتالبه سرطان تحت درمان قرار 
مى گیرند و باید گفت در حال حاضر در کشور بیش از 70 مرکز غربالگرى سرطان وجود دارد 
که وزارت بهداشت و درمان به صورت متمرکز در حال خریدارى تجهیزات و وسایل موردنیاز 
براى این مراکز است و مى توان گفت تاکنون بیش از 100 میلیارد تومان براى تجهیز این 

مراکز هزینه کرده است.
دکتر احمد شــواخى فوق تخصص گوارش و اســتاد دانشــگاه در خصوص دســتگاه 
آندوسونوگرافى که بانک رفاه کارگران به بیمارستان الزهرا اهدا کرده است گفت: جاى خالى 
این دستگاه در جورچین مسیر درمان خالى بود و االن با تجهیز مرکز غربالگرى بیمارستان 
الزهرا قادر خواهیم بود به بیماران زیادى که از استان اصفهان و استان هاى هم جوار به ما 

مراجعه مى کنند خدمات ارائه دهیم.
وى اضافه کرد: روزانه تعداد قابل توجهى بیمار از شهرستان هاى اطراف و استان هاى هم جوار 
براى غربالگرى سرطان به بیمارستان الزهرا مراجعه مى کنند که پیش ازاین مجبور بودیم 
براى ادامه مسیر درمان آن ها را به تهران ارجاع دهیم؛ اما حاال با تجهیز بیمارستان الزهرا 
به دستگاه آندوسونوگرافى مى توانیم خدمات بهترى را به بیماران ارائه دهیم و از سفرهاى 

غیرضرورى و نیز طوالنى شدن مسیر درمان جلوگیرى کنیم.
شواخى یادآور شد: دستگاه آندو سونوگرافى مى تواند کار تشخیصى و درمانى انجام دهد و 
براى انواع بیمارى هاى گوارشى کاربرد دارد. تشخیص دقیق و مرحله بندى بیمارى هاى 
سرطانى دســتگاه گوارش و بیمارى هاى گوارشى با این دســتگاه صورت مى گیرد و از 

عمل هاى غیرضرورى و سخت شدن مسیر درمان جلوگیرى مى شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تشخیص سنگ هاى مجارى صفراوى، تومورهاى پانکراس 

و وکیوم هاى مجارى صفراوى ازجمله کاربردهاى دستگاه آندوسونوگرافى است.
شــواخى تأکید کرد: با توجه به جمعیت شــهر اصفهان، پیش بینى مى کنیم به 5 دستگاه 
آندوسونوگرافى در سطح شــهر نیازمندیم و امیدواریم تجهیز مراکز غربالگرى با کمک و 
مساعدت بانک رفاه کارگران ادامه داشته باشــد. چراکه با توجه به سبک زندگى مردم و 
شرایط زندگى شهروندان، لحظه به لحظه شــاهد افزایش تعداد بیماران هستیم و در حال 
حاضر از استان هاى یزد، چهارمحال و بختیارى، اســتان فارس بعد از شهرستان آباده تا 

اصفهان مراجعه کننده داریم.

خدمت ارزنده بانک رفاه کارگران به نظام سالمت

دور دوم فروش اوراق گواهى سپرده سرمایه گذارى بانک ایران زمین از روز سه شنبه 24 بهمن  1396 آغاز و تا پایان روز یکشنبه 29 بهمن ادامه 
خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، نرخ سود على الحساب این اوراق  16 درصد ساالنه به صورت روز شمار، پرداخت سود به صورت ماهانه 
و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید 14 درصد است.

عرضه این اوراق در واحد هاى 1(یک) میلیون ریالى و از تاریخ 24 لغایت 29 بهمن  ماه به مدت 5 روز کارى خواهد بود.
عالقه  مندان، مى  توانند؛ جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید اوراق به شعب بانک ایران زمین، در سراسر کشور مراجعه کنند. 

شایان ذکر است این اوراق یکساله، با پرداخت سود بصورت ماهانه، معاف از مالیات و بى نام عرضه خواهد شد.
ضمنا دارندگان این اوراق مى توانند از آن به عنوان تضمین تسهیالت در بانک ایران زمین، استفاده کنند.

آغاز دور دوم فروش اوراق گواهى سپرده سرمایه گذارى بانک ایران زمین با نرخ 16 درصد
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