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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت مى گوییم
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««33 ستاره» امسال ستاره» امسال
 روى آنتن نمى رود روى آنتن نمى رود

د دکاندا نک ز تل ت د
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عربستان آسیا را ورشکست مى کند!
چالش درآمدزایى در لیگ قهرمانان آسیا

دیدارهاى اول مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا طى روزهاى 
دوشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه هفته گذشــته در کشورهاى 
مختلف قاره کهن برگزار شــد. یکى از مهمترین مسائلى که 
از سوى AFC و برخى رســانه هاى معتبر مورد بررسى قرار 

گرفت، میزان هوادارانى بود که ...

 ذوب آهن- لوکوموتیو در هفته دوم 
لیگ قهرمانان آسیا

ذوب آهن در هفته دوم لیگ قهرمانان آســیا یک دیدار 
فوق العاده حساس و حیاتى را پیش روى خود مى بیند.

ذوب آهن که در نخســتین دیدار خود در مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آســیا قافیه را به الدحیل قطر باخت و در 
دو دقیقه پیروزى یک بر صفر را با شکســت سه بر یک 
عوض کرد، از ســاعت 16  امروز (دوشنبه سى ام بهمن 
ماه) و در هفته دوم مرحله گروهى این مسابقات میزبان 
تیم لوکوموتیو ازبکستان است. لوکوموتیو تاشکند یکى 

از تیم هاى لیگ برتر ازبکستان محسوب مى شود که...

سقوط  دوباره «آسمان»  در اصفهان
23 سال بعد از کشته شدن 66 نفر در یک سانحه هوایى در اصفهان، دیروز و در یک سانحه هوایى دیگر در سمیرم 

باز هم 66 نفر کشته شدند
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وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع جنجالى حذف 
آزمون ها در دوره ابتدایى گفت: کودکان هشت، نه ساله ما 
در دوره ابتدایى از حیث شخصیت به مرحله اى نرسیده اند 
که در اســترس امتحان جزوه هاى کمک آموزشــى و 
کالس هاى کمکى قرار بگیرند. در رسانه ها شاهد هستیم 
که خانواده ها کودکان خود را تشویق به شرکت در مسابقه 
اســتفاده از کتاب ها، جزوه ها و کالس ها مى کنند. این 
فشار ها باعث مى شود که کودکان شرایط کودکى را درك 
نکنند و فرصتى براى یاد گرفتــن مهارت هاى زندگى 
نداشته باشــند و 250 هزار نفر را تحت فشار قرار داده تا 

تعدادى را براى مدارس خاص انتخاب کنیم.

بطحایى افــزود: حذف ایــن آزمون ها مانــع توجه به 
کودکان با اســتعداد هاى خاص نیســت اما آزمون ها 
تأثیرات مخربى بر کــودکان دارند که شــاهد آثار آنها 

هستیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره ایجاد نشاط در 
مدارس گفت: نشــاط در مدارس با حذف آزمون محقق 
نمى شود. فضاهاى آموزشــى هم تأثیرگذار است و در 
کالس هاى تنگ بچه ها نشــاط ندارند. برنامه درسى 
ما هم نه تنها مانع نشاط است که افسردگى را به بچه ها 
تحمیل مى کند. همچنین باید نقش معلم ها را در ایجاد 

نشاط مد نظر قرار دهیم. 

معاون امور داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 
از افزایش میزان ناامیدى در بین دانشــجویان سال آخر 
دانشــگاه ها خبر داد و گفت: شــرایط عمومى کشور به 
گونه اى است که فرآیندهاى بر هم زننده سالمت روانى 

دانشجویان را به هم زده است.
ابوالحسن ریاضى خاطرنشان کرد: وقتى سال 58 وارد 
دانشگاه شدم، کل جمعیت دانشجویى آن دوران 75 هزار 
نفر بود. این در حالى است که امروزه با جمعیت 4 میلیون 
و 200 هزار نفرى دانشجویان مواجه شده ایم به طورى 
که تعداد دانشجویان دکترى مشغول تحصیل بیشتر از 

کل دانشجویان سال 58 است.

دکتر ریاضى اضافه کرد: وقتى جمعیت دانشجویى کشور 
افزایش مى یابد، طبیعتا سطح آگاهى، نیازها و خواسته ها 
نیز باال مى رود و وقتى این خواسته ها و انتظارات برآورده 
نشوند جوانان ما دچار سرخوردگى و افسردگى خواهند 
شد.معاون امور داخل ســازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه جامعه ما امروزه 
با مشکالت پیچیده اى در سطوح مختلف از فساد گرفته 
تا معضل بیکارى و مشکالت اقتصادى و معیشت مواجه 
است و افراد امیدى براى آینده خود ندارند. به طورى که 
این ناامیدى و افســردگى در بین دانشجویان سال آخر 

بسیار بیشتر از دانشجویان سال اول است. 

آزمون هاى تیزهوشان اثرات 
مخربى بر کودکان دارد

افزایش ناامیدى بین 
دانشجویان سال آخر دانشگاه ها

خبرخوان
ریزش سفر ایرانى ها 

به خارج
حرمت ا... رفیعــى رئیس هیئت    ایسنا|
مدیره انجمــن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى 
پیش بینى کرد: نوســانات نرخ ارز و افزایش چند 
برابرى قیمت بلیت هواپیما در مسیرهاى خارجى، 
تعداد ســفرهاى نوروزى به خارج از کشــور را تا 

50 درصد کاهش خواهد داد.

تهدیدات علمى هولناك 
  ایسنا| در نشســت تخصصى«تعیین 
اصالت اشیاى تاریخى، فرهنگى و هنرى»، گفته 
شد که داد و ستد سکه هاى جعلى در بازارهاى ایران 
و  سراسر جهان تهدیدات علمى و پژوهشى هولناکى 
به دنبال داشته و دارد. در این نشست همچنین محمد 
مرتضوى استادیار و عضو هیئت علمى دانشگاه هنر 
اصفهان گفت: تالش هایى براى ساخت نمونه هاى 
جعلى اشــیاى فلزى تاریخى انجام شده است، به 
همین دلیل در بسیارى از موارد، شناسایى اشیاى 
باستانى و اصل که اطالعات صحیحى از یک دوره 
یا محوطه تاریخى ارائــه دهد، یکى از چالش هاى 

پژوهشگران بوده است.

دعواى تاکسى ها در یزد
باال گرفت

  مهر | تاکســى هاى یزد روز شــنبه در 
اعتراض به فعالیت تاکســى هاى اینترنتى، میدان 
امام حسین (ع) یزد را بســتند و ترافیک شدیدى 
در خیابان هاى منتهى به این میدان ایجاد کردند. 
رانندگان این تاکســى ها با طرح این موضوع که 
فعالیت تاکسى هاى اینترنتى در یزد سبب کاهش 
شدید درآمد تاکسى هاى گردشــى و آژانس هاى 
سنتى شده است، خواستار توقف یا محدود کردن 
فعالیت هاى تاکســى هاى اینترنتى شــدند. این 
اعتراض رانندگان تاکسى هاى یزد در حالى مطرح 
مى شــود که حمل و نقل عمومى در شهر یزد به 
وی ژه  در حوزه تاکســى ها به شدت ضعیف است و 
اغلب تاکسى هاى گردشى نیز به تاکسى دربست 

تبدیل شده اند.

سفر 27 میلیون زائر 
به مشهد

مدیرکل هماهنگى امور فرهنگى    ایرنا |
زائران استاندارى خراسان رضوى گفت: در 10 ماه 
گذشته یک میلیون و 800 هزار زائر از کشورهاى 
مختلف به مشهد مقدس سفر کردند. سیدحمید 
موسوى افزود: ساالنه به طور متوسط 27 میلیون 
زائر داخلى و خارجى به مشهد سفر مى کنند که به 
طور میانگین دو میلیون نفر آنان زائران خارجى 

هستند.

استخدام 18 هزار معلم جدید 
سید محمد بطحایى وزیر آموزش    فارس|
و پرورش درباره آزمون جدید اســتخدامى گفت: 
احتماًال ظرف دو هفته آینده ســهمیه جدیدى را 
براى آزمون اعالم خواهیم کــرد. بر روى تعداد 
اختالف نظر وجود دارد اما حول و حوش 18 هزار 
نفر خواهد بود و در فروردین ماه 97 امیدوارم آزمون 

برگزار شود.

سامانه ثبت نام کارت ملى از 
دسترس خارج شد

مهلت ثبت نــام و دریافت کارت    فارس|
هوشمند ملى فقط تا پایان سال است و متقاضیان 
براى ثبت نام باید وارد سامانه کارت ملى هوشمند 
شــوند و اطالعات شــخصى خود وارد کنند. این 
درحالى است که از روز گذشته سامانه کارت ملى 
هوشمند قطع شده و متقاضیان سردرگم شده اند. 
براساس پیگیرى هاى انجام شده، علت این قطعى، 
مراجعه باالى متقاضیان به سایت در مهلت باقى 

مانده است.

درخواست اروپایى ها از ایران 
نشریه وال اسـتریت ژورنال مدعى شد   انتخاب|
شـمارى از دیپلمـات هـاى اروپایى براى محدودسـازى 
قدرت نمایى ایران در منطقه، با یـک مقام بلندپایه ایران 
دیدار کردنـد. به نوشـته این نشـریه آمریکایـى، تالش 
و اِعمـال فشـار دیپلمـات هـاى اروپایى بـراى ممانعت 
از مداخلـه ادعایـى ایـران در یمـن، سـوریه و سـایر 
بخش هاى خاورمیانـه در واقع با هدف متقاعد سـاختن 
«دونالـد ترامپ» رئیس جمهـور آمریکا بـه حفظ توافق 
هسـته اى ایران (برجام) و فهماندن این نکته به مقامات 
آمریکاسـت که راه هـاى دیگرى نیـز براى مهـار ایران 

وجود دارد!

پاى دیگران  هم وسط است
  دیده بان ایران | فیاض شـجاعى دادستان 
دیوان محاسـبات در گفتگو با روزنامه «وقایع اتفاقیه» در 
باره بدهى هاى بابک زنجانى گفت: مسلماً بابک زنجانى 
نمى توانسته به تنهایى این کارها را بکند و آنهایى که سبب 
وقوع این تخلف شده اند هم باید پاسخگو باشند. اگر اموال 
زنجانى کفاف داد از نگاه ما دیگر ضرر و زیان به بیت المال 
جبران شده و قوه قضاییه سراغ اعمال مجازات کیفرى خود 

زنجانى و مسئوالن اسبق مى رود.

خداحافظى با نماز جمعه؟
  اعتمادآنالین| آیت ا... احمد جنتى گویا بعد از 
ربع قرن از نمازجمعه تهران خداحافظى مى کند. سیدرضا 
اکرمى عضو جامعه روحانیت در البه الى مصاحبه اى که 
با خبرآنالین داشت اعالم کرد که «آقاى جنتى دیگر نماز 
جمعه نمى خوانـد.» گرچه این خبر هنوز از سـوى سـتاد 
برگزارى نمازجمعه تأیید نشده است اما انتصاب سیدمحمد 
ابوترابى فرد به سـمت امامت جمعه تهران  مى تواند مهر 

تأییدى بر درستى این خبر باشد.

سرمایه ایران چقدر است؟
علـى آقامحمـدى عضـو مجمـع    خبرآنالین|
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سه میلیون میلیارد 
تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است، 
گفت: سـاالنه 500 میلیارد دالر ارزش افزوده در کشـور 
ایجاد مى شود و حدود 200 میلیارد دالر آن پس اندازهاى 

مردم است که سرمایه گذارى نمى شود. 

پاداش پایان خدمت میلیاردى
  آنا| سید محمدرضا میرتاج الدینى معاون پارلمانى 
رئیس جمهور و مسـئول امور روحانیت دولت دهم گفته 
اخیراً پاداشـى را اعالم کردند براى پایان کار در شـرکت 
دولتى از زیر مجموعه هاى شـرکت نفت، سرسـام آور و 
خیلى محیرالعقول، فردى باالى یک میلیارد براى پایان 
خدمتش پـاداش دریافت کرده بـود .باید گفـت این فرد 
30 سـال کارش را کرده و پولـش را گرفته اسـت، در هر 
رده اى که بوده، سئوال اینجاسـت که چرا باید این مقدار 

پاداش بگیرد؟ 

پیام براى سامسونگ
  فارس| محمدجواد آذرى جهرمى وزیر ارتباطات 
در برنامه نگاه یک سیما گفت: پیام اجراى طرح رجیسترى 
به شـرکت سامسـونگ این بود که مـا در صـورت لزوم، 
ابزارى موثر براى کنتـرل بازار داریم؛ اقدام اخیر شـرکت 
سامسـونگ به عنـوان شـریک تجـارى ایـران در زمان 
تحریم ها، جاى تأمل و بررسى دارد اما جاى نگرانى نیست 
زیرا اگر سامسونگ به نمایندگان ایرانى احترام نگذارد بازار 

ما را هم نباید بخواهد.

مقایسه زنان با ساختمان
  مشرق| حمید رسـایى فعال اصولگرا و نماینده 
سابق مجلس در واکنش به توییت ناهید خداکرمى عضو 
شـوراى شـهر تهران، که در توییتى کمتریـن حق زنان 
را انتخاب نوع پوشـش خـود در جامعه ذکر کـرده بود در 
توئیتر نوشت: چطور یک شهروند در انتخاب نما و پوشش 
ساختمان خود آزاد نیسـت ولى حق دارد با هر پوششى در 

جامعه «اسالمى» تردد کند؟

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى صبح 
دیروز یک شنبه در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم متدین و 
انقالبى تبریز، درك عمیق و انقالبى ملت در تفکیک میان 
«انقالب و نظام» با «عملکرد تشکیالت و دستگاه هاى 
مختلف» را از علل اصلى حضور متفاوت و تحسین برانگیز 
مردم در راهپیمایى سراسرى 22 بهمن امسال خواندند و 
ســخنان مهمى در چهار محور «انقالب و کارکرد اصلى 
آن»، «آسیب شناسى انقالب»، «اولویتهاى مقطع کنونى» 

و «آینده انقالب» بیان کردند.
حضرت  آیت ا... خامنه اى در ابتداى این دیدار با اشــاره به 
تقارن این ایام با شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مقام 
واالى آن بانوى بزرگ را به عنوان برتریِن زنان اهل بهشت 
مورد توافق همه مسلمانان اعم از شیعه و سنى دانستند و 
گفتند: درس آن بانوى دو عالم به همه مســلمانان، درس 

شجاعت، فداکارى و معرفت آموزى است.
رهبــر انقالب اســالمى در ادامــه قیام مــردم تبریز در 
29 بهمن ســال 1356 را سرنوشت ســاز و تاریخ آفرین 
خواندند و خاطرنشان کردند: اگر این قیام پرعظمت نبود، به 
احتمال زیاد حادثه 19 دِى قم فراموش و مسیر تاریخ کشور 
عوض مى شد، بنابراین تبریزى ها با قیام و فهم درست و 
اقدام بموقع توانســتند حرکت عظیمى را بوجود آورند که 
آن حرکت بــه 22 بهمن 57 و پیروزى انقالب اســالمى 

منتهى شد.
ایشان سپس به راهپیمایى پرشــور و متفاوت مردم در 22 
بهمن امسال اشــاره کردند و گفتند: چنین حضور مردمى 
در دفاع از انقالب اســالمى آن هم در آستانه 40 سالگى 
انقالب، شبیه معجزه اســت و در هیچ یک از انقالب هاى 

دنیا نظیر ندارد.
رهبر انقالب اســالمى، علت حضور با انگیزه تر مردم در 
راهپیمایى امسال را بروز دشمنى هاى گوناگون از داخل و 
خارج از جمله از جانب امریکا و برخى همسایگان ناخلف و 
بدعهد خواندند و افزودند: البته مردم به برخى مسائل جارى 
کشور انتقاد دارند و ما کامًال از انتقادها، گالیه ها و شکوه هاى 
آنها مطلع هستیم اما وقتى پاى انقالب و نظام در میان است، 

مردم اینگونه در دفاع از انقالب به صحنه مى آیند.
ایشان، حضور خردمندانه مردم را ناشى از وجود «آگاهى 
انقالبى» و «کمال سیاســى» در ملــت و توانایى آنها در 
تفکیک «نظــام انقالبِى امت و امامت» با «تشــکیالت 
دیوانساالرى کشور» دانستند و گفتند: نه فقط از دولت و 
قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردى از شخص 
حقیر نیز انتقاد داشته باشد اما انتقاد هیچ منافاتى با ایستادگى 
پاى نظام اســالمى و انقالبِى برآمــده از پایدارى ملت و 
فداکارى صدها هزار شهید ندارد و به همین علت، مردم با 

همه وجود از این انقالب دفاع مى کنند.
حضرت آیت ا...  خامنه اى در ادامه با اشاره به سوابق برجسته 
و انقالبى مردم تبریز، این دیدار را بهترین فرصت براى بیان 
چند مسئله اساسى در خصوص «کارکردهاى انقالب»، 
«آسیب شناسى انقالب»، «اولویت ها» و در نهایت «آینده 

انقالب اسالمى» خواندند.
ایشــان با اشــاره به عظمت و ابعاد خارج از درك انقالب 
اسالمى و تالش فراوان دشــمنان براى انکار خدمات و 
کارکردهاى آن، مهمترین کار انقالب اسالمى را «تبدیل 
نظام طاغوت به نظام مردم ســاالر» برشمردند و افزودند: 

مردمساالرى یعنى در همه چیز «مردم» اصل هستند.
رهبر انقالب اســالمى، انتخابــات و رأى مردم در تعیین 
مســتقیم یا غیرمســتقیم رهبرى، رئیس جمهور و سایر 
مسئوالن را تنها بخشى از مردم ساالرى دانستند و گفتند: 
مردم ساالرى یعنى «مردم را در همه امور زندگى صاحب 
رأى و تدبیر و تصمیم قرار دادن» و این درســت در نقطه 
مقابل هیچ کاره بودن مردم و اســتبداد مطلق سالطین و 

طواغیت در قرن هاى متمادى قبل از انقالب است.
ایشان با یادآورى اضافه شدن سلطه و نفوذ خارجى به استبداد 
داخلى از اواسط دوران قاجار و همه کاره شدن امریکایى ها در 
دوره پهلوى، افزودند: مردم ساالرى اجازه استبداد و سلطه 
خارجى را نمى دهد و عالوه بر تغییر اساسى در اداره سیاسى 
کشور، اثر آن در خدمات شهرى و روستایى و زنده کردن 
روحیه کارهاى بزرگ همچون تشــکیل سپاه پاسداران، 

جهاد سازندگى و بسیج نمایان است.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى با اشــاره به آثار شــگرف 
مردم ســاالرى در پرورش اســتعدادهاى مردمى به یک 
نمونه در بخش سالمت اشــاره کردند و گفتند: در دوران 
طاغوت کشور بحدى از لحاظ نیروى انسانى ناتوان بود که 
براى درمان، پزشکان هندى و فیلیپینى به کشور مى آمدند 
اما امروز ایران قطب جذاب سالمت در منطقه و جزو چند 
کشور اول دنیا در برخى دانش هاى کمیاب و نوپدید است 

که این نتیجه مردم ساالرى و اعتماد به مردم و زنده شدن 
حس اعتماد به نفس ملى است.

ایشان، ابهت و عزت و عظمت ملت ایران را یکى دیگر از 
کارکردهاى انقالب اسالمى دانستند و گفتند: امروز یک 
کشور منطقه با وجود فروش روزانه 10 میلیون بشکه نفت 
و در اختیار داشتن خزانه ى پر از پول، کشورى عقب مانده 
است و هیچ حرف و خبرى از ملت آن در دنیا نیست اما در اثر 
مردم ساالرى دینى، در نگاه عمومى به کشور، مردم ایران 

برجسته  و پیش برنده انقالبند.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: به علت وجود این واقعیت، 
دشمنِى دشــمنان با مردم ایران است و اینگونه نیست که 
آمریکایى ها فقط با شــخص حقیر یا چند مسئول دولتى 
دشمن باشند، زیرا همه کارهایى که آنان را به خشم و غضب 

وامى دارد، کار ملت ایران است.
ایشان پیشرفت کشــور را نتیجه مردم ســاالرى دینى 
خواندند و با اشــاره به نامگذارى دهه سوم انقالب به نام 
«دهه پیشرفت و عدالت» خاطرنشان کردند: پیشرفت در 
عرصه هاى مختلف به معناى واقعى کلمه رخ داده اما در 

زمینه «عدالت» اقرار مى کنیم که عقب مانده ایم.
حضرت آیت ا...  خامنه اى با تأکید بر ضرورت عذرخواهى از 
خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت افزودند: 
ان شاءا... با همت مسئوالن و مردان و زنان کارآمد و مؤمن 

در این زمینه نیز پیشرفت خواهیم کرد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: پیشرفت یعنى یک ملت با 
اتکاء به تصمیم و اراده و دانش و ظرفیت خود، به صفوف 

مقدم برسد که این واقعیت در ایران محسوس است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با اشــاره بــه تأثیرگذارى و 
صاحب رأى بودن جمهورى اســالمى در مسائل منطقه، 
پیشــرفت هاى ایران در عرصه هاى پزشکى، هسته اى، 
نانو، زیست فناورى، دفاعى و راه هاى مواصالتى را یادآور 
شدند و تأکید کردند: اگر به جوانان اهمیت بیشترى دهیم، از 
شدت استعداد و ابتکار، آماده پرواز و اوج گیرى هستند ولى 
ما مسئوالن قدرى در این زمینه کوتاهى داریم و باید همت 

و تالش بیشترى صورت پذیرد.
رهبر انقــالب اســالمى افزودند: دشــمنان ایــران از 
پیشــرفت هاى چهار دهه اخیر مطلعند اما ملت ها از این 
پیشرفت ها بخوبى آگاه نیستند چراکه ما در تبلیغات ضعیف، 

کم کار و کم ابتکار هستیم که باید جبران کنیم.
ایشان در همین زمینه به مسئوالن توصیه کردند: به صورت 
عملى و هنرمندانه، و نه بــا مبالغه و نه صرفاً گزارش هاى 
زبانى، پیشرفت هاى مختلف کشور را بازگو کنند تا برخى 
غافالن که نادانسته در این مســائل تشکیک مى کنند، 

واقعیت ها را درك کنند.
حضرت  آیت ا...  خامنه اى در نوعى جمع بندى از این بخش 
سخنانشان افزودند: انقالب، کشور را از فالکت و ملت را از 
حالت توسرى خورى و ذلت خارج کرد و ملت امروز سربلند 
و سرافراز، به تأثیرگذارى در همه امور مشغول است و این 

بزرگ ترین دستاورد انقالب است.
بخش دوم ســخنان مهم حضرت  آیت ا... خامنه اى به 

«آسیب شناسى انقالب» اختصاص داشت.

ایشان مهمترین آفت همه انقالب ها را «ارتجاع» به معناى 
سست شدن، توقف و بازگشــت به اوضاع قبلى خواندند و 
خاطرنشان کردند: تقریبًا همه انقالب هاى شناخته شده 

جهان در همان سالهاى نزدیک به این بلّیه دچار شده اند.
رهبر انقالب اسالمى، استحکام و استمرار شعارهاى اصلى 
انقالب را در طول چهار دهه اخیر بى نظیر خواندند اما هشدار 

دادند: خطراتى انقالب را در معرض آسیب قرار مى دهد.
ایشان «حرکت به سمت اشــرافى گرى»، «دل سپردن 
به طبقات مرفه به جاى توجه به مستضعفان و قشرهاى 
ضعیف» و «تکیه و اعتماد بــه خارجى ها به جاى تکیه بر 
مردم» را نمونه هاى حرکت  ارتجاعــى خواندند و تأکید 
کردند: نخبگان جامعه حواسشــان جمع باشــد، مدیران 
کشور به شدت مراقب باشند و مردم هم با حساسیت، رفتار 
ما مسئوالن و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا اینگونه 

حرکات ارتجاعى در کشور اتفاق نیفتد.
حضرت  آیت ا...  خامنه اى روى کار بودن «آدم هاى سابقًا 
انقالبى» اما عوض شــدن خط و راه انقالب را به معناى 
ارتجاع دانستند و خاطرنشــان کردند: انقالب نشده است 
که عده اى بروند و ما بیاییم، بلکه انقالب یعنى دگرگونى، 
تغییر مسیر و حرکت به سمت اهداف واال که اگر این اهداف 

فراموش شود، انقالب معنایى ندارد.
ایشان، انقالب اسالمى در سال 57 را آغاز تغییر و حرکت 
اصالحى در جامعه برشــمردند و افزودند: انقالب در سال 
57 تمام نشد بلکه آغاز شــد و این حرکت باید عمیق تر، 

گسترده تر و خردمندانه تر ادامه یابد.
حضرت آیت ا...  خامنه اى با انتقاد از کســانى که از تعبیر 
«انقالبى» برداشــت منفى مى کنند، افزودند: نظام اداره 
کشــور و اصول قانون اساســى باید محترم شمرده شود 
و کســى نباید تصور کند که انقالب بــدون نظام امکان 

تحقق دارد.
ایشان تأکید کردند: این خطاست که برخى تصور کنند به 
اسم انقالب باید به همه چیز و به همه حوادث و بخشهاى 
نظام اسالمى زبان انتقاد و اعتراض داشت، زیرا انقالب یعنى 
باید نظام اسالمى، مردم ساالرى دینى و نظام امت و امامت 

با هدف ها و جهت گیرى انقالبى باشد.
رهبر انقالب اســالمى با ابراز خرســندى از رایج بودن 
ســکه انقالب و انقالبى گرى در میان مــردم و وجود 
پرشمار مدیران حقیقتًا انقالبى افزودند: به فضل الهى، 
جمهورى اسالمى تاکنون از نگاه طاغوتى به مردم دور 
بوده است و بعد از این هم با حساسیت مردم و مسئوالن 

دور خواهد بود.
حضرت  آیت ا...  خامنه اى این بخش از سخنانشان را با 
این جمالت مهم و تعیین کننده پایان دادند: «اشرافى گرى 
و امتیاز طلبى مسئوالن»، «بى مباالتى به بیت المال» و 
«بى توجهى به طبقه مستضعف»، حرکاتى ضدانقالبى 
است و همه تشکیالت نظام باید با این نگاه به سمت اهداف 

انقالب حرکت کنند.
حضرت  آیت ا...  خامنه اى در سومین بخش سخنانشان 
در تبیین «اولویت هاى کنونى کشور»، مسئله «اقتصاد» را 

بسیار مهم دانستند.

ایشان، تکیه بر ظرفیت هاى درونى و مردم را راه اساسى 
حل مشــکالت اقتصادى خواندند و افزودنــد: اقتصاد 
مقاومتى همانگونه که بارها گفته ایم و همه مسئوالن نیز 
سیاست هاى آن را تصدیق کردند، به معناى محصور شدن 
در داخل نیست بلکه درون زا و برونگراست بنابراین نگویند 
مى خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، زیرا ارتباط با دنیا در 
اقتصاد مقاومتى وجود دارد اما اعتماد و تکیه باید بر مردم 

باشد نه به بیگانگان.
ایشان بکارگیرى اســتعدادها، ظرفیت ها و سرمایه هاى 
درونى را نیازمند تدبیر خواندنــد و افزودند: رونق اقتصاد 
داخلى نیازمند صادرات خــوب، واردات در حد نیاز و جلب 
سرمایه گذارى خارجى هست اما سررشته و تدبیر کار باید 

دست مدیران داخلى باشد و کار به بیگانگان سپرده نشود.
ایشــان زلزله اقتصادى و ضربه فوق العاده شدید حدود 
یک دهه قبل به برخى کشورهاى پیشرفته شرق آسیا را 
عبرتى بزرگ خواندند و افزودند: این ضربه که یک شــبه 
این کشورها را به فقر و فالکت کشاند نتیجه وابستگى به 

سرمایه خارجى بود.
رهبر انقالب با اشاره به سود نبردن کشور از اتکاء و اعتماد به 
خارج در برجام و مذاکرات هسته اى افزودند: ما نتیجه اتکاء 
به خارجى ها را در قضیه برجام مشاهده کردیم و در قضیه 
مذاکرات هسته اى به آنها اعتماد کردیم اما سودى نبردیم 
البته خوشبختانه مســئوالن برخورد خوبى با این مسئله 
دارند و وزیر امور خارجه که باید از او تشکر کرد، با خباثت 
امریکایى ها و به نعل و به میخ زدن اروپایى ها، برخورد خیلى 

خوب و قوى دارد که این راه باید ادامه یابد.
رهبر انقالب گفتند: باید از بیگانه بهــره برد اما نباید به او 
اعتماد و تکیه کرد چراکه از راه هاى مختلف بر سرنوشت 
کشور مسلط مى شود و همه مسئوالن باید این مسئله بسیار 

مهم را در کانون توجه داشته باشند.
ایشان، چهل سال زحمت ملت را در شرایط تحریم و فشار، 
به حرکت بر روى سنگالخ تشبیه کردند و افزودند: با این 
وجود، پیشرفت کرده ایم که این واقعیت نشانه توانایى ملت 

و کشور است.
رهبر انقالب در تبیین دیگر اولویت هاى کنونى، «ترجیح 
مدیریت جهادى بر دیوانساالرى» را مورد تأکید قرار دادند 
و افزودند: قواى مجریه، قضاییــه و همه بخش ها باید با 
مدیریت جهادى یعنى پرکارى همراه با تدبیر، کار را دنبال 
کنند و براى پیشبرد کارها اصطالحاً شب را از روز نشناسند.

«ترجیح متن مردم به اهــداف و منافع جناحى و حزبى» 
و «اولویت خدمت رســانى به قشرهاى ضعیف و مناطق 

محروم» دو توصیه مهم دیگر رهبر به مسئوالن بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى در زمینه دفاعى ادامه و نوسازى 
همه شیوه ها و ابزارها و تجهیزات مورد نیاز امروز و فرداى 
کشور را، داراى اولویت کامل دانســتند و افزودند: بدون 
لحظه اى تردید، کشور باید به سمت هر چیزى که براى 

دفاع نیاز دارد حرکت کند، ولو همه دنیا مخالف باشند.
رهبر انقالب اسالمى با انتقاد شدید از دشمنانى که با جنگ 
افزارهاى خود بشریت را تهدید مى کنند اما با توان موشکى 
ایران مخالفت مى کنند، افزودند: این مســئله به شما چه 
ربطى دارد؟ شــما مى خواهید ملت ایران موشک و دیگر 

امکانات دفاع از خود را نداشته باشد، تا به او زور بگویید.
ایشان افزودند: ما البته مسائلى همچون بمب هسته اى و 
سالح کشتار جمعى را حرام مى دانیم اما هر چیز دیگرى را 

که الزم داشته باشیم، با قدرت دنبال مى کنیم.
رهبر انقالب اسالمى در تبیین اولویت هاى اقتصادى نیز، 
«اشتغال و تولید» را مورد تأکید ویژه قرار دادند و با اشاره به 
نامگذارى امسال به «اقتصاد مقاومتى؛ تولید – اشتغال» 
افزودند: در این زمینه البته کارهایى انجام و آمارهایى ارائه 
شــده اما براى تحقق آنچه مورد نظر است، کار و تالش 

بیشترى نیاز است.
حضرت  آیت ا...  خامنه اى جوانان و نوجوانان عزیز کشور 
را به آمادگى ایمانى، علمى و انقالبى فراخواندند و افزودند: 
جوان موتور پیشــرفت حال و آینده کشــور است و نسل 
جوان کنونى که عزم و همت و بصیرتى بیشتر از نسل اول 
انقالب دارد، باید خود را آماده شتاب بخشیدن به پیشرفت 

کشور کند.
رهبر انقالب در بخش پایانى سخنانشــان، اســتمرار و 
استحکام نظام اسالمى با وجود چهل سال توطئه و اقدام 
دولت هاى مستکبر و خبیث را بهترین دلیل  اقتدار جمهورى 
اســالمى خواندند و تأکید کردند: تهدیدات و حرف ها و 
نقشه هاى علنى و غیرعلنى دشمنان را مى دانیم اما بدون 
لحظه اى تردید تأکید مى کنیم نظام اســالمِى متکى بر 
مردم، روز به روز قوى تر خواهد شــد و همانگونه که امام 

خمینى مى گفت «امریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند»

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقى:

کامالً در جریان  گله ها و شِکوه هاى مردم هستیم 
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احسان علیخانى که چند سالى 
است با برنامه تلویزیونى «سه ستاره» 
از اواسط اسفند ماه روى آنتن رسانه ملى مى 
رود امسال اما دیگر برنامه«3 ستاره» را نخواهد 

داشت.
اما علیخانى برنامه جدیدى را براى روزهاى پایانى 

سال در نظر دارد تا بار دیگر مخاطبان رسانه ملى را 
جذب کند.

علیخانى مجرى برنامه هاى محبوب « ماه عسل» 
و «3 ستاره» امســال عالوه بر اینکه برنامه متفاوتى را 

براى تحویل سال 97 خواهد داشت، در صدد است با برنامه 
متفاوتى شب هاى پایانى سال 96 به روى آنتن رسانه ملى بیاید تا 

با تیم برنامه سازى خود شب هاى ویژه و ماندگارى را براى مخاطبان 
رسانه ملى رقم زده و برنامه تحویل سال 97 را اجرا کند.

گفتنى است احسان علیخانى این روزها براى اکران جدیدترین 
فیلم به تهیه کنندگى خود با نام «بدون تاریخ، بدون امضاء»  
در ســینماهاى مختلف حاضر شــده و با مخاطبان به 
تماشاى فیلم مى نشیند و قطعاً بعد از این مراحل 

ساخت برنامه جدید خود را آغاز خواهد کرد.

شبکه 5،  «هیئت مدیره» 

شبکه یک و سریال «پایتخت5»

شبکه 2، «آرماندو» 

شبکه 2، «کاله قرمزى» 

شبکه 3، «دیوار به دیوار 2»
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از «پایتخت 5» تا «دیوار به دیوار 2»

دست پر تلویزیون 
در نوروز 97

آى فیلم، سریال تلویزیونى «شب عید»

سریال «پایتخت» که در قســمت هاى قبلى خود همواره با استقبال مخاطبان 
روبه رو بوده در چند سال اخیر همواره مخاطبان خود را حفظ کرده و یکى از سریال هاى 
موفق بعد از انقالب بوده است در ســرى پنجم خود این بار روایتى از خانواده معمولى 
را به تصویر مى کشد که به همراه دوستان، سفر اودیسه وارشان به خارج از کشور را 
بیان مى کند. مالقات با گروهک تروریستى داعش تنها بخشى از این غافلگیرى بزرگ 
است و باید دید با وجود پرداخت موضوع این گروهک تروریستى در برخى آثار جشنواره 
فیلم فجر سیروس مقدم چگونه این گروه را در قاب تلویزیون به تصویر کشیده است.   

شبکه 2 به نظر مى رســد در نوروز 97 دست پرتر از سایر شــبکه ها تدارك ویژه اى را براى
 خانواده هاى ایرانى در نظر گرفته است. این شبکه احتماًال پخش دو مجموعه  را در نظر دارد.

«کاله قرمزى» اثرى است که پخش آن از این شــبکه براى نوروز هنوز قطعى نشده است. 
موضوعى که مهدى برقعى یکى از عروســک گردانان این برنامه درباره آخرین اخبار پخش 
«کاله قرمزى» در نوروز 97 گفت: خبر موثقى درباره زمان دقیق پخش «کاله قرمزى» ندارم. 
«کاله قرمزى» براى نوروز 96  تولید شد تا از تلویزیون پخش شــود  ولى این اتفاق نیافتاد. 
امیدوارم مشکالت حل شود و این برنامه در نوروز 97 پخش شود. وقتى قرار بر پخش بوده است 

اما این اتفاق نیافتاده به نظر مى رسد هنوز مشکالت ادامه دارد.

«آرماندو»  سریال دیگر شبکه 2 است که در دست 
بررسى براى پخش اســت. این سریال با رویکرد 
جدیدى از طنز است. زندگى افرادى که شغلشان 
هنرورى است و در گذشــته به آنها سیاهى لشکر 
گفته مى شد به تصویر کشیده شده و چالش هاى 
زندگى خانواده اى که صاحب این شــغل هستند 

روایت مى شود. 
در سریال «آرماندو» بازیگرانى همچون حمیدرضا 
آذرنگ، مرجانه گلچین، الیکا عبدالرزاقى، علیرضا 
اســتادى، على مسعودى، ســحر ولدبیگى، على 
اوجى، فریبا طالبى، مجید پتکى و شهربانو موسوى 

به ایفاى نقش مى پردازند.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونــى «دیوار به دیوار 
2» به کارگردانى سامان مقدم و تهیه کنندگى حمید 
رحیمى نادى در حالى ظرف روزهاى پیش رو به مرز 50 
درصد مى رسد که گروه تولید این سریال همچنان در 
لوکیشــن اصلى پروژه و در خانه اى بزرگ در خیابان 

دولت حضور دارند.
اســامى بازیگران این مجموعه به ترتیب حروف الفبا 
عبارتند از فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، یاسمینا باهر، 
رؤیا تیموریان، پژمان جمشــیدى، میترا حجار، گوهر 
خیراندیش، حسن زارعى، على شادمان، آزاده صمدى، 
مهسا طهماســبى، على قربان زاده، رضا ناجى و سام 

نورى.

شب عید اثر جدید سعید آقاخانى ســریالى است که به نظر 
مى رسد شــبکه آى فیلم یکى از کاندیداهاى پخش براى 
آن اســت که اگر این اتفاق بیافتد این شبکه در نوروز 97  با 
سعید آقاخانى قصد ســورپرایز در تلویزیون را دارد. آقاخانى 
چند ســالى در تلویزیون کمتــر دیده مى شــد. بازیگرانى 
همچون حمید لوالیى، مرجانه گلچین، نعیمه نظام دوست، 
حسین محب اهرى، افسانه ناصرى، زهره صفوى، سروش 
جمشیدى و على هاشــمى در این مجموعه به ایفاى نقش 

پرداخته اند.

«هیئت مدیره»  به کارگردانى مازیار میرى و تهیه کنندگى مهران 
رسام تصویربرداریش را در منطقه 22 تهران آغاز کرد. بزرگ ترین 
غافلگیرى این سریال به نام بازیگرانش بر مى گردد جایى که احسان 
کرمى براى اولین بار مقابل دوربین یک ســریال قرار گرفته است. 
«هیئت مدیره»، 30 قسمت خواهد داشــت و روایت گر قصه زوج 
جوانى اســت که با نقل مکان به ســاختمانى جدید درگیر اتفاقاتى 

تازه مى شوند.
غیر از احســان کرمى بازیگرانى همچون حدیــث میرامینى، الیکا 
عبدالرزاقى،  فرید ســجاد حســینى،  امیر دالورى، لیلى رشیدى، 
ثریا قاسمى، کمند امیر سلیمانى، مریم امیرجاللى،  ناهید مسلمى،  
شیرین آقاکاشى،  سام کبودوند در این مجموعه تلویزیونى به ایفاى 

نقش مى پردازند.

احسان علیخانى که چند سالى 
برنامه تلویزیونى «سه ستاره» ا
ند ماه روى آنتن رسانه ملى مى 
ر برنامه«3 ستاره» را نخواهد 

دى را براى روزهاى پایانى 
ر مخاطبان رسانه ملى را 

حبوب « ماه عسل» 
اینکه برنامه متفاوتى را ر

شت، در صدد است با برنامه 
966 بهروىآنتن رسانه ملى بیاید تا 

هاىویژه و ماندگارى را براى مخاطبان 
7 تحویل سال 97 را اجرا کند.

براى اکران جدیدترین خانى این روزها
خود با نام «بدون تاریخ، بدون امضاء»  
ختلف حاضر شــده و با مخاطبان به 
 مى نشیند و قطعاً بعد از این مراحل 

برنامه جدید خود را آغاز خواهد کرد.

فیلمبردا رى فیلم سینمایى «الزانیا» به تهیه کنندگى 
احمداحمدى و کارگردانى حســین قناعت به نیمه 

رسید.
«الزانیا» یک کمدى پربازیگر است و جواد رضویان، 
بهنوش بختیارى، رضا رویگرى، یوسف تیمورى، 
ارژنــگ امیرفضلى، نفیســه روشــن و... از جمله 

بازیگران آن هستند و این فیلم اثرى متفاوت در کارنامه 
حسین قناعت است و براى اکران سال 97 سینماها آماده 
مى شود. بازیگران فیلم سینمایى «الزانیا» عبارتند از جواد 
رضویان، ارژنگ امیرفضلى، بهنوش بختیارى، نفیســه 
روشن، رضا ناجى، یوسف صیادى، اصغر سمسارزاده، ساعد 
هدایتى، رضا رویگرى، عباس محبوب، محمد شیرى، علی 

کاظمى،رضا ریاحى، اردشیر کاظمى، 
مهدى حــدادى و یوســف تیمورى و 
بازیگران کودك: پارسیا شکورى، امیر 
على صالح، امیر على محمودى، رادین 
صانعى، نعیم شیخ محبوبى و پارسا نژاد 

آذر.

فیلمبردارى کمدى «الزانیا» به نیمه رسید

هادى حجازى فر که یکى از بازیگران مطرح و شناخته شــده این روزهاى سینماست، به 
عنوان بازیگر اصلى جدیدترین اثر على عطشانى با عنوان «کاتیوشا» ایفاى نقش مى کند. 
فیلمبردارى فیلم جدید عطشانى که به تازگى در مشکین دشت استان البرز آغاز شده بود، 

این روزها در تهران ادامه دارد.
«کاتیوشا» یک اثر  کمدى پربازیگر به کارگردانى و  تهیه کنندگى على عطشانى است که 

فیلمنامه آن را مهدى على میرزایى بر اساس طرحى از مهراب قاسم خانى نوشته است.
هادى حجازى فر با فیلم «ایستاده در غبار» شناخته شــد اما پیش از آن در فیلم «مزرعه 
پدرى» رسول مالقلى پور ایفاى نقش کرده بود. «ماجراى نیمروز»، «گیلدا»، «دارکوب»، 
«التارى»، «آستیگمات»، «به وقت شام» و «شاه کش» از دیگر کارهاى حجازى فر است 
که نقشش در فیلم «التارى» در سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر جنجالى شد و مورد 

توجه قرار گرفت.
او براى بازى در فیلم «ماجراى نیمروز» در سى وپنجمین جشنواره فیلم فجر نامزد سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شــد و در یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان 

سینمایى ایران جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
حجازى  فر که رگه هایى از طنــز در نقش هاى قبلى اش هم دیده مى شــود و موجب 
محبوبیت بیشتر او شده، با حضور در «کاتیوشا» براى نخستین بار ایفاى نقش در یک 

فیلم کمدى را تجربه مى کند.
احمد مهرانفر، ســیما تیرانداز، ارژنگ امیرفضلى، میترا حجار، لیال اوتادى، قاسم زارع، 
مهران رجبى، خشایار راد، بیژن بنفشه خواه، امید منصورفالح ، رادمهر روحانى مقدم و 

سحر خزائلى، دیگر بازیگران «کاتیوشا» هستند.
در خالصه قصه کمدى «کاتیوشا» آمده است: «من اگه بخوام توى زندگیم موفق باشم 

حتماً نباید اونجورى به زندگى نگاه کنم که تو نگاه مى کنى».

حضور  هادى حجازى فر
 در فیلم  کمدى «کاتیوشــا»

ف

ب 
ک 

ع، 
 و 

شم 

جمال شورجه، کارگردان ســینما و تلویزیون، در خصوص ساخت سریال «موسى 
(ع)» گفت: سریال تلویزیونى «موسى (ع)» سریالى پرخرج و هزینه بر است که تا امروز 

نتوانســتیم مراحل تولید آن را آغاز کنیم؛ اما با توجه به قولى که تلویزیون داده، قرار 
است از سال 97 کار را کلید بزنیم. وى درباره انتخاب بازیگران این سریال اظهار کرد: 
هنوز بازیگرى را به طور قطع انتخاب نکرده ایم و تنها بازیگرى که احتمال حضورش 
در این سریال وجود دارد، مصطفى زمانى است؛ چون بخشى از فیلم به دوران حضرت

 یوسف (ع) مربوط مى شود و امیدواریم بتوانیم از حضور این بازیگر بهره ببریم.
شورجه در خصوص دکور این سریال خاطرنشان کرد: حدود 30 درصد از کار، در همان 
دکور سریال «یوسف پیامبر(ع)» تصویربردارى مى شود؛ اما بخشى از دکور هم باید 
ساخته شود. این کارگردان در پایان گفت: کار از جلوه هاى ویژه عظیمى هم برخوردار 
است و عظیم ترین اثرى است که تا به حال تاریخ دنیا به خود دیده و خیلى فراتر از توان 
ماست؛ البته از لحاظ تکنیکى هم باید خود را باال بکشیم و امیدواریم با تأمین بودجه 

کافى بتوانیم کار را به خوبى تولید کنیم.

احتمال حضور مصطفى زمانى
 در سریال  «موسى»(ع)

«3 ستاره» امسال روى آنتن نمى رود
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نصف جهان  ذوب آهن در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا یک 
دیدار فوق العاده حساس و حیاتى را پیش روى خود مى بیند.

ذوب آهن که در نخستین دیدار خود در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا قافیه را به الدحیل قطر باخت و در دو دقیقه 
پیروزى یک بر صفر را با شکســت سه بر یک عوض کرد، 
از ساعت 16  امروز (دوشنبه ســى ام بهمن ماه) و در هفته 
دوم مرحله گروهى این مســابقات میزبان تیم لوکوموتیو 

ازبکستان است.
لوکوموتیو تاشــکند یکى از تیم هاى لیگ برتر ازبکستان 
محسوب مى شود که  زیر نظر شرکت راه آهن ازبکستان 
فعالیت مى کند و تأسیس این باشــگاه به سال 2002 باز

مى گردد و تاکنون سابقه 16 ساله در کارنامه دارد.
این تیم در فصل اخیر موفق شد با 70 امتیاز از 30 بازى باالتر 
از تیم هاى مطرحى چون نسف قرشى، بنیادکار و پاختاکور 
قرار بگیرد و به قهرمانى لیگ برتر ازبکستان دست یابد تا 

نماینده اول این کشور در لیگ قهرمانان باشد.
در میان بازیکنان مطــرح این تیم مى توان از نســتروف 
(دروازه بان) - نیوالدو (برزیل) - ماخارادزه (گرجستان) - 
مارات بیکمائف (مهاجم) - ایکرام جان علیبائف (مهاجم) 
- سردار رشیدوف (هافبک) ایسالم توختاخوجایف (مدافع) 

نام برد.
 لوکوموتیو ازبکســتان برخالف ســبزهاى ایرانى شرایط 
بسیارى خوبى دارد. این تیم در نخستین مصاف آسیایى خود 
الوحده امارات را با نتیجه پنج بر صفر شکست داد تا با یک 
شــروع طوفانى در صدر جدول گروه B این رقابت ها قرار 
بگیرد و مى تواند با کسب پیروزى برابر ذوب آهن خیال خود 

را تا حدود زیادى از صعود آسوده کند.  
  اما نماینده اصفهان سابقه چند دیدار با تیم هاى ازبکستانى 
را در کارنامه دارد و با تیم هاى این کشور به خوبى آشناست. 
تیم فوتبال ذوب آهن در فصل 2004 لیگ قهرمانان آسیا 
و در گروه A این مسابقات با تیم هاى پاختاکور ازبکستان، 

هم گروه بــود. ذوبى ها در القطر قطر و الرفاع بحرین 
و در اصفهــان ایــن دیدار رفت برابر پاختاکور 

شکســت دادند، اما تیم را بــا یک گل 
حساب دو بر صفر در خانه حریف با 
ذوب آهــن در شکست خوردند. 
صعود آن فصل موفق  بــه 

از مرحلــه گروهى 
نشــد. پاختاکور اما به عنوان 

تیم صدرنشــین راهى دور بعد شد 
و با شکست پنج بر یک الوحده امارات 

در مجمــوع دو دیدار رفت و برگشــت به 
نیمه نهایى رسید، اما به تیم سئونگنام ایلهوا کره 

جنوبى باخت و از دور مسابقات کنار رفت.
در فصل 2010، ذوب آهن در گروه B با تیم هاى بنیادکار 

ازبکستان، االتحاد عربستان و الوحده امارات هم گروه بود. 
ذوب آهن در دیدار رفت برابر بنیادکار در اصفهان با سه گل 
حسینى، قاضى و خلعتبرى پیروز شد و در دیدار برگشت نیز 

با تک گل محمدرضا خلعتبرى به برترى رسید.
ذوب آهن به عنوان تیم صدرنشین و بنیادکار به عنوان تیم 
دوم گروه راهى مرحله یک هشتم نهایى شدند، اما در ادامه 
سرنوشــت متفاوتى پیدا کردند. بنیادکار با قبول شکست 
از الهالل عربســتان حذف شــد، اما ذوب آهن با هدایت 
منصور ابراهیم زاده تا فینال پیش رفت و به نایب قهرمانى 

آسیا رسید.
در فصل 2016 لیــگ قهرمانان آســیا، ذوب آهن باز هم 
هم گروهى با بنیادکار ازبکســتان را تجربه کرد. ذوب آهن 

در بازى رفت در ازبکستان، بنیادکار 
را با تســاوى بدون گل متوقف 
کرد و در دور برگشت، حریف 
ازبکستانى را با نتیجه پنج بر 
دو درهم کوبیــد. ذوب آهن 
در پایان مرحله گروهى به 

عنوان تیم صدرنشــین 
راهى دور بعد شد، 

اما بنیادکار 

در انتهاى جدول رده بندى ایستاد و حذف شد.
فصل قبل لیگ قهرمانان آســیا نیز باز هم با هم گروهى 
ذوب آهن و بنیادکار در گروه C بــا تیم هاى العین امارات 
و االهلى عربســتان همراه بود. ذوب آهن در دیدار رفت با 
گل هاى جرى بنســون و مرتضى تبریزى پیروز شد و در 
اصفهان نیز این تیم را با نتیجه دو بر یک از پیش رو برداشت. 
وحید محمدزاده و مرتضى تبریزى گل هاى ذوب آهن در 
این بازى را به ثمر رساندند. البته هیچ کدام از دو تیم جواز 
صعود از مرحله گروهى را به دست نیاوردند. قضاوت این 
دیدار را فو مینگ از کشور چین بر عهده دارد و هو ویمینگ و 
وانگ دژن دو هم وطنش او را در امر قضاوت یارى مى کنند؛ 
مســعود توفایلیه از ســوریه به عنوان داور چهارن و خادم 
ادو لزیم از عراق به عنوان ناظــر داورى این دیدار حضور 

خواهند داشت.
 شــاگردان امیر قلعه نویى که پس از کســب 6 پیروزى 
پیاپى در لیگ برتر فوتبال و همچنیــن با برد برابر آیزاول 
هند در پلى آف لیگ قهرمانان آســیا راهى مرحله گروهى 
شدند، نتواستند در بازى نخســت موفق ظاهر شوند و بعد 
از باخت برابر ســایپا در لیگ برتر دومین باخت متوالى را 

برابر الدحیل قطر با نتیجه 3 بر 1 در آسیا متحمل شدند.
با وجود این شرایط سبز پوشان در دیدارى خانگى به مصاف 
لوکوموتیو خواهند رفت و امیدوار به کسب پیروزى هستند تا 
به شرایط خوب گذشته بازگردند و در صورت عدم پیروزى 
این تیم در شــرایط ســختى قرار خواهد گرفت؛ مهران 
درخشــان مهر تنها غایب ذوب آهن در این دیدار به دلیل 

مصدومیت است.
  لوکوموتیو سخت به دنبال کسب حداقل امتیاز از این بازى 
است تا نیمى از راه صعود به مرحله حذفى را سپرى کرده 
باشد.رشید مظاهرى، گلر ملى پوش ذوب آهن که اتفاقا با 
وجود 3 گل خورده مقابل الدحیل نمایش خوبى از خودش 
نشان داد و بارها با واکنش هاى عالى خود مانع از فروپاشى 
دروازه تیمش شد وظیفه سختى براى حفظ دروازه تیمش 
مقابل لوکوموتیــو دارد و نتیجه دیــدار هفته دوم تیمش 

بستگى زیادى به عملکرد او خواهد داشت.
دو تیم از ســاعت 16 امروز در ورزشــگاه 
فوالدشهر اصفهان به مصاف هم خواهند 
رفت و همه امیدواریم در پایان ذوب آهن 

فاتح این دیدار حساس باشد.
 اما موضع گیرى هاى سرمربى ذوب آهن 

در مورد این دیدار هم جالب توجه است.امیر 
قلعه نویى در مورد بازى امروز گفته: 

-بازى قبل را واگذار کردیم. از دقیقه 70 
به بعد گل خوردیم. واقعا افســوس 

خوردیم که چرا بازیکنان 
ما با وجود یازده 

کیلومتــر 

گــى  ند و د
در بازى شکســت 

خوردنــد. تیمــى کــه 
مى خواهد در آسیا مقام بیاورد، 
عالوه بر این کــه باید از نظر 
روحــى و روانى آماده باشــد، 
باید شجاع هم باشد و باید به 
سمتى برود که مانند خلعتبرى، 

عشــورى و قاضى بازى کنند. 
حضــور ذوب آهــن در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا به خاطر شجاعت بازیکنان بود و 
شجاعت آن ها باعث شد ذوب آهن یکى از بهترین 

تیم هاى آسیا شــود.     یکى از مشکالت 
فوتبال ایران، خســته شدن زودتر 

بازیکنان اســت. در بازى قبل 
بازیکن 36 ساله را بیرون 

کشیدیم و بازیکن 

24 ساله را وارد کردیم. بازیکنان باید یاد بگیرند حرفه اى 
زندگى کنند.

 - از تمام بازیکنان تیم ممنون هستیم که با توجه به آمار 
حدود یازده کیلومتر دویدنــد. ذوب آهن میزبان مظلومى 
است. اگر در این دیدار تماشاگر به ورزشگاه بیاید، به خاطر 
ذوب آهن اســت. امیدواریم  مردم بیایند و با بازى خوبى 
پیروز شــویم. البته تیمى که در بازى نخست پنج گل زده، 
خطرناك است. امیدواریم از امتیاز میزبانى استفاده کنیم و 

سه امتیاز را بگیریم.
 - من همیشه حقیقت را مى گویم. بازى خوبى برابر حریف 
قطرى داشــتیم. عملکرد بازیکنان بحث مهمى است. از 
شــما  خبرنگاران هم مى خواهم به تیم روحیه بدهید. تیم 
الدحیل یکى از قوى ترین تیم هاى آسیا است. اگر بازیکنان 
ما از دقیقه 74 به بعد خوب بازى مى کردند حتما برد خوبى 
را کسب مى کردیم اما تیم ما واقعا مظلوم است. ذوب آهن 
بهترین بازى را با تیم الدحیل قطر داشت. کار ما مقابل این 
تیم درست بود و اشــتباهات فردى باعث این باخت شد. 

مطمئنا در این  بازى بهتر و هجومى ترظاهر خواهیم شد.  
 - سپاهان شرایط خوبى در جدول ندارد اما کم تر از 25 هزار 
نفر براى تماشاى بازى هاى این تیم نمى آید. این در حالى 
است که هواداران ذوب آهن کم نیستند و باید بیش از این 
به ورزشگاه بیایند. از باشگاه تشکر مى کنم که از مردم براى 
حضور در بازى ها دعوت مى کند. ما بر روى سکوها نیازمند 
حضور پر تعداد هواداران و مردم اصفهان هستیم که به ما 

انرژى بدهند.
به گزارش نصف جهان، شــاگردان امیر قلعه نویى در این 
مسابقه محکوم به کسب امتیاز هســتند تا همچنان امید 
خود را براى صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 
زنده نگه دارنــد. باخت در این دیــدار مى تواند 
آرزوهاى آسیایى ژنرال و لشکر سبزپوشش 
را بر باد دهد. #نباید ببازى  را براى تیتر 
این گزارش انتخــاب کردیم که همه 
دوستداران فوتبال اصفهان بدانند باخت 
در این دیدار  شاید در نهایت مانع تداوم و 
ادامه کار فوتبال اصفهان در لیگ قهرمانان 
باشــد. پس لطفا امروز  هواداران اصفهانى 
و حتى ســپاهانى ها هر طور شــده به 
فوالدشهر بروند و از نماینده شهر 

حمایت کنند.

 ذوب آهن- لوکوموتیو در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا

# نباید ببازى! 

ى
را تا حدود زیادى از صعود آسوده کند.  

نماینده اصفهان سابقه چند دیدار با تیم هاى ازبکستانى    اما
را در کارنامه دارد و با تیم هاى این کشور به خوبى آشناست. 
فصل2004 لیگ قهرمانان آسیا 4تیم فوتبال ذوب آهن در
A این مسابقات با تیم هاى پاختاکور ازبکستان، در گروه Aو

هم گروه بــود. ذوبى ها در القطر قطر و الرفاع بحرین 
و در اصفهــان ایــن دیدار رفت برابر پاختاکور 

اماتیم را بــا یک گل  شکســت دادند،
حساب دو بر صفر در خانه حریف با 
ذوب آهــن در شکست خوردند. 
صعود آن فصل موفق  بــه 
از مرحلــه گروهى

نشــد. پاختاکور اما به عنوان 
تیم صدرنشــین راهى دور بعد شد 

بر یک الوحده امارات با شکست پنج و
در مجمــوع دو دیدار رفت و برگشــت به 

نیمه نهایى رسید، اما به تیم سئونگنام ایلهوا کره 
جنوبى باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

B، ذوب آهن در گروه B با تیم هاى بنیادکار 0درفصل2010
االتحاد عربستان و الوحده امارات هم گروه بود. ازبکستان،

ذوب آهن در دیدار رفت برابر بنیادکار در اصفهان با سه گل 
حسینى، قاضى و خلعتبرى پیروز شد و در دیدار برگشت نیز 

با تک گل محمدرضا خلعتبرى به برترى رسید.
تیم ذوب آهن به عنوانتیمصدرنشینو بنیادکار به عنوان

دوم گروه راهى مرحله یک هشتم نهایى شدند، اما در ادامه 
سرنوشــت متفاوتى پیدا کردند. بنیادکار با قبول شکست 
از الهالل عربســتان حذف شــد، اما ذوب آهن با هدایت 
منصور ابراهیم زاده تا فینال پیش رفت و به نایب قهرمانى 

  لوکوموتیو سخت به دنبال کسب حداقل امتیاز از این بازى 
است تا نیمى از راه صعود به مرحله حذفى را سپرى کرده 
باشد.رشید مظاهرى، گلر ملى پوش ذوب آهن که اتفاقا با 
از خودش مقابل الدحیل نمایش خوبى 3 گل خورده 3وجود
فروپاشى مانع از بارها با واکنش هاى عالىخود نشان داد و

دروازه تیمش شد وظیفه سختى براى حفظ دروازه تیمش 
مقابل لوکوموتیــو دارد و نتیجه دیــدار هفته دوم تیمش 

بستگى زیادى به عملکرد او خواهد داشت.
6دو تیم از ســاعت 16 امروز در ورزشــگاه 
فوالدشهر اصفهان به مصاف هم خواهند 
رفت و همه امیدواریم در پایان ذوب آهن 

فاتحایندیدار حساس باشد.
 اما موضع گیرى هاى سرمربى ذوب آهن 

در مورد این دیدار هم جالب توجه است.امیر 
قلعه نویى در مورد بازى امروز گفته:

کردیم. از دقیقه 70 0-بازى قبل را واگذار
به بعد گل خوردیم. واقعا افســوس 

خوردیم که چرا بازیکنان 
ما با وجود یازده 

کیلومتــر

گــى ند و د
بازى شکســت  در

خوردنــد. تیمــى کــه 
مى خواهد در آسیا مقام بیاورد، 
عالوه بر این کــه باید از نظر 

ى
مسابقه محکوم به کسب امتیاز هســتند تا همچنان امید 
خود را براى صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 
زنده نگه دارنــد. باخت در این دیــدار مى تواند 
آرزوهاىآسیایى ژنرال و لشکرسبزپوشش

رنباید ببازى  را براى تیتر  #را بر باد دهد. #
یاین گزارش انتخــاب کردیم که همه 
ددوستداران فوتبال اصفهان بدانند باخت 
ماندر این دیدار  شاید در نهایت مانع تداوم و 
گقادامه کار فوتبال اصفهان در لیگ قهرمانان 
اصفهانى باشــد. پس لطفا امروز  هواداران اصفهانى  ن
ر شــده به ووو حتى ســپاهانى ها هر طور شــده به 
نماینده شهر نده شهرفوالدشهر بروند و از ا

حمایت کنند.

مهاجم ذوب آهن دربــاره دیدار 
امــروز تیمش برابــر نماینده 

ازبکســتان گفت: از مردم 
اصفهان مى خواهم از تیم 
ما حمایت کننــد تا بازى 

را ببریم.
مرتضــى تبریــزى در 
نشســت خبرى پیش 
از دیدار بــا لوکوموتیو 

تاشکند در هفته دوم لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار کرد: تیم ما منسجم 

و خوب است. متاسفانه بازى نخست را واگذار 
کردیم. امیدوارم امروز پیروز شــویم و سه 
امتیاز را بگیریم. از مردم اصفهان مى خواهم 
از تیم ما حمایت کنند تا بازى را ببریم تا در 

کورس صعود باشیم.

  اصفهانى ها
 ما را حمایت کنند

آذرى:  خبرى ندارم!

ى هر و ش لپ م ر و
آسیا رسید.

6در فصل 2016 لیــگ قهرمانان آســیا، ذوب آهن باز هم
هم گروهى با بنیادکار ازبکســتان را تجربه کرد. ذوب آهن 

در بازى رفت در ازبکستان، بنیادکار
را با تســاوى بدون گل متوقف 
کرد و در دور برگشت، حریف
ازبکستانى را با نتیجه پنج بر
دو درهم کوبیــد. ذوب آهن 
در پایان مرحله گروهى به 

عنوان تیم صدرنشــین
راهى دور بعد شد، 

اما بنیادکار

ر ن ر و
روحــى و روانى آماده باشــد، 
باید به باید شجاع هم باشد و

سمتى برود که مانند خلعتبرى، 
عشــورى و قاضى بازى کنند. 

حضــور ذوب آهــن در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا به خاطر شجاعت بازیکنان بود و 

شجاعت آن ها باعث شد ذوب آهن یکى از بهترین 
تیم هاى آسیا شــود.     یکى از مشکالت 

فوتبال ایران، خســته شدن زودتر 
بازیکنان اســت. در بازىقبل

6بازیکن 36 ساله را بیرون 
کشیدیم و بازیکن

ره دیدار 
ماینده 

ردم 
م 
ى 

گ 
: تیم ما منسجم 

زى نخست را واگذار 
یروز شــویم و سه 
صفهان مى خواهم 
ازى را ببریم تا در 

کنند

خبرىندارم! خبرىذرى: ذرى:

نصف جهــان محمدرضا ســاکت دبیرکل اصفهانى 
فدراســیون فوتبال که این روزها به خاطر مناظره با 
على کریمى مورد حمالت رسانه ها قرار دارد با یک 

حمله جدید مواجه شده است.
  عمده رسانه ها دیروز نوشــتند در حالى که فیفا از 
فدراســیون فوتبال ایران خواســته بود تا هر 
چه زودتر اسپانســر پیراهن تیم ملى را 
به صورت رســمى معرفى کند، این 
اتفاق دوشنبه هفته گذشته در زوریخ 

سوئیس افتاد.
 دوشنبه هفته گذشته، نماینده ایران در زوریخ 
به همراه نماینده شرکت آدیداس در مقر فیفا حاضر 
شدند و آدیداس به صورت رسمى از سوى فدراسیون 
فوتبال به عنوان اسپانســر پیراهن معرفى شد و فیفا 
هم آدیداس را به عنوان اسپانسر پیراهن ایران در جام 

جهانى 2018 روسیه ثبت کرد.

اما در این میان یک اتفاق عجیب افتاد؛ فدراســیون 
فوتبــال ایران بــه جاى معرفــى یــک نماینده از 
فدراســیون در کمیته هاى بین الملل، بازاریابى و یا 
حوزه هاى مرتبط، مدیر فروش کارخانه فوالد مبارکه

اصفهان را به جاى نماینده فدراسیون فوتبال معرفى 
کرد.

  فرهاد دیانــت، که نمایندگى دفتــر کارخانه فوالد 
مبارکه اصفهان در آلمان را در اختیار دارد از ســوى 
محمدرضا ســاکت دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران 
به فیفا معرفى شده است. دلیل ساکت احتماال بحث 
هزینه هاى عدم اعزام نماینده از ایران به ســوئیس 
بوده اما سوال اینجاست که چرا باید نماینده و مدیر 
فروش کارخانه فــوالد مبارکه اصفهان در آلمان که 
هم استانى آقاى ساکت و همچنین جناب تاج است 
به فیفا معرفى شــود و این شــخص چه ارتباطى با 
فوتبال دارد و یا عضو کدام کمیته فدراسیون فوتبال 

است که باید به فیفا معرفى شــود و در مراسم ثبت 
اسپانســر پیراهن تیم ملى حضور پیــدا کند؟ نامه 
فدراسیون فوتبال ایران به فیفا هم با امضاى ساکت 
بوده است. در این باره وب سایت برنامه نود از ساکت 
سئوال کرده:اگر قرار بوده در هزینه ها صرفه جویى 
شــود پس چرا از سفارت ایران در ســوئیس یا یکى 
از ایرانى هاى مقیم زوریخ (شــهرى کــه مقر فیفا 
در آن قــرار دارد) نماینده اى معرفى نشــده و حاال 
نماینده و مدیر فــروش کارخانه فــوالد مبارکه در 
آلمان باید به ســوئیس برود؟ آیا مســافرت فرهاد 
دیانت از آلمان به ســوئیس هزینه بردار نبوده است؟ 
مشــخص نیســت ایــن تصمیــم چــرا گرفتــه 
شــده و باید منتظــر ماند تــا فدراســیون فوتبال 
در ایــن زمینــه شفاف ســازى کند. آیــا اعضاى 
هیئــت رئیســه فدراســیون از ایــن اعطــاى 

رانت ها باخبر هستند؟

ایراد جدید رسانه ها به ساکت

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اعالم کرد اطالعى از دلیل دعوت نشــدن ملى پوشان این تیم توسط کارلوس کى 
روش ندارد.

دعوت نشدن ناگهانى 3 بازیکن ذوب آهن از تیم ملى فوتبال شایعات زیادى را به وجود آورده است. در این باره گفته 
مى شود کارلوس کى روش بعد از درخواستى که امیر قلعه نویى قبل از دیدار با آیزاول هند در پلى آف آسیا براى عدم 
حضور ملى پوشانش در تمرینات ریکاورى داشته، دلخور شده و از همان زمان هم مرتضى تبریزى، رشید مظاهرى 

و اکبر ایمانى دیگر به تیم ملى فراخوانده نشدند.
سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این باره به «ورزش سه» گفت:  من در جریان دلیل دعوت نشدن بازیکنان 
ذوب آهن به تیم ملى نیستم. در حیطه اختیاراتم هم نیست که بخواهم در این خصوص حرفى بزنم. مگر آن زمان 
که بازیکنان ما دعوت مى شدند، آقاى کى روش به ما زنگ مى زد و اطالع مى داد که حاال دلیل دعوت نکردن آنها 

را به ما بگوید؟ 
وى ادامه داد: «اینکه چه بازیکنانى به تیم ملى دعوت شوند، بر اساس سیاست هاى کارى و سلیقه سرمربى تیم ملى 
صورت مى گیرد و کسى هم دخالتى انجام نمى دهد. ما نیز به تصمیم آقاى کى روش احترام مى گذاریم. بازیکنان 
ما کامال آماده هستند و مثل سرباز در اختیار تیم ملى اند؛ هر زمان که سرمربى تیم ملى صالح بداند آنها را دعوت 

مى کند و من اطالعى درباره مسائل دیگر ندارم. 
آذرى درپاسخ به این پرسش که آیا مصاحبه چند روز پیشش علیه برخى بازیکنان ملى پوش ذوب آهن ربطى به این 
ماجرا داشته، تاکید کرد: «خیر، من فقط گفتم بازیکنى که مى خواهد به ترکیب تیم ملى برسد، باید تالش کند تا ابتدا 
در ترکیب ذوب آهن بدرخشد و منافع باشگاهش را در نظر بگیرد. حرف هاى من ربطى به دعوت نشدن ملى پوشان 

ما از سوى کى روش نداشت.
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چالش درآمدزایى در لیگ قهرمانان آسیا

عربستان آسیا را  ورشکست مى کند!
دیدارهاى اول مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آســیا طــى روزهاى دوشــنبه، سه شــنبه 
و چهارشــنبه هفته گذشــته در کشورهاى 
مختلف قــاره کهــن برگزار شــد. یکى از 
مهم ترین مســائلى که از سوى اى اف سى 
و برخى رســانه هاى معتبر مورد بررسى قرار 
گرفت، میزان هوادارانى بود که از 16 مسابقه 
برگزار شده دیدن کردند. هوادارانى که با به 
دست آوردن میانگین حضور در هر مسابقه 

تعدادشان کم بوده و این مساله 
به سود کنفدراسیون فوتبال 

آســیا و اسپانسرهایش 
نیست.

بعد از گزارشى که سایت 
کنفدراســیون فوتبــال 

آســیا در این خصوص 
منتشر و بیشترین و 
کمترین اســتقبال 
را از بازى هــاى 
هفتــه اول لیگ 
قهرمانان معرفى 
کرد، حاال سایت 
فوربــس یکى 
از رســانه هایى 
اســت کــه به 
میزان استقبال 

هواداران از بازى ها پرداخته است.
AFC در این باره اعالم کرده بود که دیدار 
تراکتورســازى و االهلى عربســتان که به 
دلیل مناقشه هاى سیاسى در کشور عمان به 
میزبانى تیم ایرانى برگزار شد، با هزار و 253 
هوادار کم تماشاگرترین مسابقه از رقابت هاى 

16گانه بوده است.
حــاال فوربس در گــزارش خود بــه همین 
موضوع پرداخته و به این مساله اشاره کرده 
که میزبانى تیمهاى ایرانى در کشــور عمان 
آمار تماشاگران را به طرز چشمگیرى کاهش 

داده است. این رســانه نوشته است: 
«تصمیم کنفدراسیون فوتبال 

آســیا در مــورد میزبانى 
تیمهــاى ایرانــى مقابل 
حریفان عربستانى در زمین 

بى طــرف در 
ایــن آمارها 

ثیر  بى تا

نبوده است. این تصمیم، افت شدید میانگین 
تماشــاگران در رقابت هاى غرب آســیا در 
مقایسه با شرق آسیا را به دنبال داشته است. 
این در حالى اســت که مســابقات تیم هاى 
ایرانى همواره جزو پرتماشاگرترین مسابقات 

بوده اند. 
در گزارش منتشر شده به استقبال ناچیز(هزار 
و 253 نفر) از دیدار تراکتور و االهلى در عمان 
اشاره شده که رکورد کم تماشاگرترین مسابقه 
هفته اول را به خــود اختصاص داد. فوربس 
همچنین نوشت: «اســتقالل هم در دومین 
دیدار خود بایــد در عمان مقابل االهلى 
بازى کند. این در حالى اســت 
که اســتقالل عنــوان یکى از 
پرطرفدارترین باشــگاههاى 
آسیا را یدك مى کشــد، اما به 
خاطر تسلیم اى اف سى در مقابل 
عربستان ســعودى انتظار تکرار 
دیدار تراکتــور و االهلى در عمان 

وجود دارد. 
شاید در نگاه اول اســتقبال نه چندان 
خوب از بازى هــاى تیم هاى ایرانى و 
سایر مسابقات لیگ قهرمانان خیلى 
به چشــم نیاید اما حضور پرتعداد 
تماشــاگران در مســابقات براى 
AFC بسیار اهمیت دارد. طبق 

بررســى ها در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا 
دیدار گوانگژو اورگراند مقابل بوریرام یونایتد 
با 28 هزار و 893 تماشــاگر، باالترین آمار 
حضور هواداران را در ورزشــگاه ثبت کرد و 
مسابقه پرسپولیس و نسف قارشى ازبکستان 
با 25 هزار و 830 تماشاگر رتبه دوم را به خود 
اختصــاص داد که این بــراى AFC قابل 

قبول نیست.
با توجه به اینکه استقبال 

کم هواداران روى 
بحث حامى مالى 
و اسپانســر، حق 
پخش تلویزیونى 

کیفیــت  و 
ت  بقا مسا

تاثیــر 

زیادى گذاشته است، AFC نگران کاهش 
درآمدهاى ناشــى از برگــزارى مهم ترین 

تورنمنت باشگاهى در آسیا است.
از ســوى دیگر مى توان گفت کــه میزبانى 
تیم هاى ایرانى و عربستان در زمین بى طرف 
 AFC بیشــترین ضربه را بــه درآمدهاى
مى زند. به عبارت بهتر پافشارى عربستانى ها 
براى عدم حضور در ایران نه تنها مسابقات 
نماینــدگان این کشــور با تراکتورســازى 
و اســتقالل در امــارات را با اســتقبال کم 
تماشــاگران مواجه مى کند که در عمان نیز 

آمار تماشاگران بسیار پایین مى آید.
همین مساله باعث شــده تا میانگین حضور 
تماشاگران در ورزشگاه هاى محل برگزارى 
16 مســابقه هفته اول حــدود 11 هزار نفر 
باشد که این براى کنفدراسیون فوتبال آسیا 
قانع کننده نیست و ضربه مالى مهلکى به این 

ارگان مى زند. 
البته این مساله در کشورى مانند استرالیا نیز 
براى AFC نگران کننده بوده است؛ وقتى 
به این مساله دقت کنیم که از بازى اف سى 
ســیدنى و سوون سامســونگ در ورزشگاه 
بزرگ سیدنى اســترالیا فقط 6 هزار و 349 
تن دیدن کردند و تیم استرالیایى براى پنهان 
کردن کلمه آلیانز روى ســکوها مجبور به 
استفاده از روکش هاى سیاه روى صندلى هاى 

سفید شده، به حساســیت حامیان مالى پى 
مى بریم. اســترالیایى ها امیــدوار بودند که 

هــواداران صندلى ها را پر 
کنند و کلمه «آلیانز» 
در تصاویر تلویزیونى 
به چشــم نیاید اما 
این اتفاق رخ نداد تا 
حامیــان مالى اجازه 
برگــزارى مســابقه 
تا قبل از پوشــاندن 

یــى  لى ها صند
که روى آن 
کلمه آلیانز 
شــته  نو
را  شــده 

ندهند.
در ژاپــن 
آمار  هم 
ل  ستقبا ا
هواداران 
ب  خــو
 . نیســت
بــه عنوان 
نــه  نمو
دیــدار تیم 
گامبااوزاکا و 

ججو یونایتد کره جنوبى فقط 4 هزار تماشاگر 
داشت و کشــورهاى عربى نیز آمار خوبى را 

برجاى نگذاشتند.
مجموعه این اتفاقات مســئوالن AFC را 
به فکــر راه چاره انداخته اســت. قطعا یکى 
از مســائلى که AFC مى تواند در غرب 
آسیا هواداران را به ورزشگاه ها برگرداند، 
برگزارى دیدارهاى ایران و عربســتان 
در خاك این کشــورها اســت که 
فعال امکان پذیر نیست. به نظر 
مى رســد در آینده با ادامه 
رونــد کنونى شــاهد 
اتفاقــات بدترى در 
بحث هاى مالى و 
ینگ  نسر سپا ا
ى  ا بــر
کنفدراسیون 
فوتبال آسیا 

باشیم.

دیدارهاى اول مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آســیا طــى روزهاى دوشــنبه، سه شــنبه 
و چهارشــنبه هفته گذشــته در کشورهاى

مختلف قــاره کهــن برگزار شــد. یکى از 
مهم ترین مســائلى که از سوى اى اف سى 
و برخى رســانه هاى معتبر مورد بررسى قرار 
6گرفت، میزان هوادارانى بود که از 16 مسابقه 
برگزار شده دیدن کردند. هوادارانى که با به 
دست آوردن میانگین حضور در هر مسابقه 

تعدادشان کم بوده و این مساله 
به سود کنفدراسیون فوتبال
آســیا و اسپانسرهایش 

نیست.
بعد از گزارشى که سایت 
کنفدراســیون فوتبــال 
صصصصصصصصصصوص آســیا در این خ

منتشر و بیشترین و 
کمترین اســتقبال 
را از بازى هــاى 
هفتــه اول لیگ 
قهرمانان معرفى 
کرد، حاال سایت 
فوربــس یکى 
از رســانه هایى 
اســت کــه به 
استقبال میزان

هواداران از بازى ها پرداخته است.
AFC در این باره اعالم کرده بود که دیدار 
عربســتان که به  تراکتورســازىو االهلى
دلیل مناقشه هاى سیاسى در کشور عمان به 
3میزبانى تیم ایرانى برگزار شد، با هزار و 253
هوادار کم تماشاگرترین مسابقه از رقابتهاى

16گانه بوده است.
حــاال فوربس در گــزارش خود بــه همین 
به این مساله اشاره کرده موضوع پرداخته و

که میزبانى تیمهاى ایرانى در کشــور عمان 
آآمار تماشاگران را به طرز چشمگیرى کاهش 

داده است. این رســانه نوشته است: 
«تصمیم کنفدراسیون فوتبال 

آســیا در مــورد میزبانى 
تیمهــاى ایرانــى مقابل 
حریفان عربستانى در زمین 

ر در بى طــرف
ایــن آمارها 

ثیر بى تا

نبوده است. این تصمیم، افت شدید میانگین 
تماشــاگران در رقابت هاى غرب آســیا در 
مقایسه با شرق آسیا را به دنبال داشته است. 
این در حالى اســت که مســابقات تیم هاى 
ایرانى همواره جزو پرتماشاگرترین مسابقات 

بوده اند. 
در گزارش منتشر شده به استقبال ناچیز(هزار 
253 نفر) از دیدار تراکتور و االهلى در عمان  3و
اشاره شده که رکورد کم تماشاگرترین مسابقه 
هفته اول را به خــود اختصاص داد. فوربس 
همچنین نوشت: «اســتقالل هم در دومین 
دیدار خود بایــد در عمان مقابل االهلى 
ببازى کند. این در حالى اســت 
اســتقالل عنــوان یکى از  که
پرطرفدارترین باشــگاههاى 
آسیا را یدك مى کشــد، اما به 
خاطر تسلیم اى اف سى در مقابل 
عربستان ســعودى انتظار تکرار 
در عمان و االهلى دیدار تراکتــور

وجود دارد. 
شاید در نگاه اول اســتقبال نه چندان 
خوب از بازى هــاى تیم هاى ایرانى و 
سایر مسابقات لیگ قهرمانان خیلى 
به چشــم نیاید اما حضور پرتعداد 
تماشــاگران در مســابقات براى
طبق اهمیت دارد. AFC بسیار

بررســى ها در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا 
دیدار گوانگژو اورگراند مقابل بوریرام یونایتد 
3 هزار و 893 تماشــاگر، باالترین آمار  28 8با
حضور هواداران را در ورزشــگاه ثبت کرد و 
مسابقه پرسپولیس و نسف قارشى ازبکستان 
0 هزار و 830 تماشاگر رتبه دوم را به خود  25 5با
Cاختصــاص داد که این بــراى AFC قابل 

قبول نیست.
با توجه به اینکه استقبال 

کم هواداران روى
ىىىىىىىالىى بحث حامى م
ققق حققق و اسپانســر،
پخش تلویزیونى 

کیفیــت  و
ت  بقا مسا

ررررررررررررررررـرـررـرــر تاثی

Cزیادى گذاشته است، AFC نگران کاهش 
درآمدهاى ناشــى از برگــزارى مهم ترین 

تورنمنت باشگاهى در آسیا است.
از ســوى دیگر مى توان گفت کــه میزبانى 
تیم هاى ایرانى و عربستان در زمین بى طرف 
AFC بیشــترین ضربه را بــه درآمدهاىC

مى زند. به عبارت بهتر پافشارى عربستانى ها 
مسابقات  نه تنها براى عدم حضور در ایران
اینکشــور با تراکتورســازى  نماینــدگان
و اســتقالل در امــارات را با اســتقبال کم 
تماشــاگران مواجه مى کند که در عمان نیز 

آمار تماشاگران بسیار پایین مى آید.
همین مساله باعث شــده تا میانگین حضور 
تماشاگران در ورزشگاه هاى محل برگزارى 
16 مســابقه هفته اول حــدود 11 هزار نفر 
باشد که این براى کنفدراسیون فوتبال آسیا 
قانع کننده نیست و ضربه مالى مهلکى به این 

ارگان مىزند. 
البته این مساله در کشورى مانند استرالیا نیز

Cبراى AFC نگرانکننده بوده است؛ وقتى 
به این مساله دقت کنیم که از بازى اف سى 
ســیدنى و سوون سامســونگ در ورزشگاه 
9 هزار و 349 6بزرگ سیدنى اســترالیا فقط 6

تن دیدن کردند و تیم استرالیایى براى پنهان 
کردن کلمه آلیانز روى ســکوها مجبور به
استفاده ازروکش هاى سیاه روى صندلىهاى

سفید شده، به حساســیت حامیان مالى پى 
مى بریم. اســترالیایى ها امیــدوار بودند که 

هــواداران صندلى ها را پر 
کنند و کلمه «آلیانز»»
در تصاویر تلویزیونى 
به چشــم نیاید اما 
این اتفاق رخ نداد تا
حامیــان مالى اجازه

برگــزارى مســابقه 
تا قبل از پوشــاندن 

ىــىىى ی لىها صند
ن آن که روى
لیانز  کلمه آ
شــته  نو
را  شــده 

ندهند.
در ژاپــن 
آمار  هم 
ل  ستقبا ا
هواداران 
ب  خــو
 . نیســت
بــه عنوان 
نــه  نمو
دیــدار تیم 
ووووو وا و گامبااوزاک

4ججو یونایتد کره جنوبى فقط 4 هزار تماشاگر 
داشت و کشــورهاى عربى نیز آمار خوبى را 

برجاى نگذاشتند.
Cمجموعه این اتفاقات مســئوالن AFC را

به فکــر راه چاره انداخته اســت. قطعا یکى 
Cاز مســائلى که AFC مىتواند در غرب 
آسیا هواداران را به ورزشگاه ها برگرداند، 
برگزارى دیدارهاى ایرانو عربســتان

در خاك این کشــورها اســت که 
امکان پذیر نیست. به نظر  فعال
مى رســد در آینده با ادامه 
رونــد کنونى شــاهد 
اتفاقــات بدترى در 
بحث هاى مالى و 
ینگ  نسر سپا ا
ى ا بــر

کنفدراسیون 
فوتبال آسیا 

باشیم.

3 نماینده ایران با اســتراحت بیشــتر 
نســبت به حریفان خود پا به دیدار 

روز دوم مسابقات مى گذارند.
چهــار نماینــده ایــران در لیگ 

قهرمانان آســیا در هفته دوم این مســابقات روز هاى دوشــنبه و سه 
شنبه باید برابر حریفان خود قرار بگیرند. ســه تیم استقالل، پرسپولیس و 

تراکتورســازى در هفته دوم این مســابقات برابر تیم هاى عربى قرار خواهند 
گرفت و هر سه این امتیاز را دارند که نســبت به حریفان خود بیشتر استراحت

 کرده اند.
الهالل عربستان و الغرافه قطر دو حریف استقالل و تراکتورسازى روز جمعه در 
لیگ هاى داخلى کشور خود به میدان رفتند و تیم السد حریف پرسپولیس نیز روز 

شنبه برابر حریف خود قرار خواهد گرفت تا به این ترتیب سه نماینده ایران با یک 
هفته استراحت و آمادگى بیشتر براى مصاف با حریفان خود آماده شوند.

استقاللى ها در این مدت در دوحه باقى ماندند اما دو نماینده دیگر ایران بى آنکه 
دیدار رسمى در برنامه خود داشته باشند، موفق شدند تا برنامه آماده سازى خود 

را بدون تحت فشار قراردادن بازیکنان پشت سر بگذارند و این موضوع حاال 
برگ برنده ایرانى ها در روز دوم مسابقات خواهد بود. 

  برگ برنده ایرانى ها در
 لیگ قهرمانان 

محمدرضا خلعتبرى بازیکن این فصل پدیده 
در مورد شرایط این روزهاى تیمش گفت: ما در 

حال پیگیرى تمرینات مان هستیم و این 
خبر که در فضاى رسانه اى پیچیده 

و از اعتصــاب بازیکنان ما
 مــى گوید ، درســت 

نیست.

او ادامــه داد: بازیکنان ما تنها به 
روند پرداخت قراردادهایشــان 
اعتراض دارند. آنهــا چک هایى 
را از باشــگاه دریافت کــرده بودند 
که هیچکدام پاس نشــده است. خب 
بازیکن حــق دارد ناراحتــى اش را از 
این موضوع بیان کنــد. اتفاقا آقاى 
کریمویى مدیرعامل تیم هم ســر 
تمرین حاضر شدند و جلسه خوبى 
را با بازیکنان برگزار کردند. وى 
افزود: ما شب با رتبه چهارمى 
لیــگ خوابیدیــم و صبح 
بیدار شدیم دیدیم دهم 
هســتیم! شما چطور 
مى خواهید این 
تیم را جمع و 

جور کنید وقتى یک امتیاز مى تواند در سقوط یا بقاء یک 
تیم تعیین کننده باشد؟

خلعتبرى در مورد رویایى اش با ذوب آهن در این هفته 
از رقابت هــاى لیگ برتر گفت: من 5 ســال از بهترین 
دوران فوتبالــى ام را در ایــن تیم ســپرى کــردم و با 
ذوبى ها تا فینال آســیا رفتم. این تیــم هم مدیرعامل 
کارکشته اى دارد و هم سرمربى کاربلدى را در راس خود 
مى بیند. اما امتیاز این بازى براى مان اهمیت زیادى دارد. 
هرچند کسب مساوى در اصفهان مقابل بهترین تیم دور 
برگشت هم مى تواند نتیجه خوبى باشد. او در مورد تقابل 
با اکبر ایمانى هافبک سابق پدیده تصریح کرد: اکبر در 
نیم فصل اول زحمات زیادى را براى ما کشید. نه اینکه 
از او دلخور باشیم اما اکبر مى توانست خیلى دوستانه تر از 
تیم جدا شود. او بازیکن موثر تیم ما بود و خب حق انتخاب 
داشت تا درباره آینده اش تصمیم بگیرد و ما هم براى او 

آرزوى موفقیت مى کنیم.

بهترین دوران فوتبالم
 در اصفهان بود

هافبک ذوب آهن معتقد است 
تیمش با حفظ روند نیم فصل 
دوم مى تواند نایب قهرمان 

لیگ شود.
اکبر ایمانــى هافبک تیم 

ذوب 
آهــن در 
مورد شــرایط 
این روزهاى تیمش   
گفت: ما بازى ســخت و 
دشوارى مقابل الدحیل داشتیم. نیمه اول را هم خوب کار 
کردیم و با یک گل از میزبان خود پیش بودیم. اما در نیمه 

دوم و در عرض 10 دقیقه همه چیز بهم ریخت.
او ادامه داد: وقتى گل اول را خوردیم، نظم تیمى مان را از 
دست دادیم. البته حریف ما صدرنشین لیگ قطر است و 

ولى ما مى خیلى حرفه اى بودند 
امتیاز از آنها توانستیم حداقل یک 

بگیریم.
تیــو ایمانــى در مــورد  مو کو لو
آسیایى این هفته تاشــکند حریــف 
کرد: آنها بازى اول ذوب آهن تصریح 
و فوتبــال فیزیکى را با 5 گل برده اند 

و محکمى را ارائه مــى دهند. ما در 
این دیدار میزبان هستیم و امیدواریم با 

حمایت 100 درصدى هواداران مان بتوانیم از 
سد این حریف سرسخت بگذریم.

وى افزود: ما براى حضور در کورس و صعود از گروه مان 
مى بایســت از هم اکنون تک تک امتیازات را جمع کنیم. 
باید در همین ابتداى راه اندوخته خوبى جمع آورى 
کنیم تا در روزهاى پایانى کارمان به اما و اگر

 نکشد.

ذوب آهن ذوب آهن 
نایب قهرمان مى شود 

3 نماینده ایران با اســتراحت بیشــتر 
خود پا به دیدار نســبت به حریفان

روز دوم مسابقات مى گذارند.
چهــار نماینــدهه ایــران در لیگ 

ددر هفته دوم این مســابقات روز هاى دوشــنبه و سه  قهرمانان آســیا
شنبه باید برابر حرریفان خود قرار بگیرند. ســه تیم استقالل، پرسپولیس و 

تراکتورســازى در هفته دوم این مســابقات برابر تیم هاى عربىقرار خواهند 
گرفت و هر سه اینین امتیاز را دارند که نســبت به حریفان خود بیشتر استراحت

 کرده اند.
الهالل عربستانو و الغرافه قطر دو حریف استقالل و تراکتورسازى روز جمعه در 
روز به میدان رفتند و تیم السد حریف پرسپولیسنیز خود لیگ هاى داخلىک کشور

شنبه برابر حریف خود قرار خواهد گرفت تا به این ترتیب سه نماینده ایران با یک 
آآمادگى بیشتر براى مصاف با حریفان خود آماده شوند. هفته استراحت و

استقاللى ها در اینن مدت در دوحه باقى ماندند اما دو نماینده دیگر ایرانبى آنکه 
دیدار رسمى در برنامه خود داشته باشند، موفق شدند تا برنامه آماده سازى خود 

را بدون تحت فشار قراردادنبازیکنان پشت سر بگذارند و این موضوع حاال 
برگ برنده ایرانى ها در روز دوم مسابقات خواهد بود. 

بر  برگ برنده ایرانى ها در
 لیگ قهرمانان 

قوط یا بقاء یک 

ندر این هفته 
ــال از بهترین 
رى کــردم و با 
هم مدیرعامل 
 را در راس خود 
یت زیادى دارد. 
هترین تیم دور 
و در مورد تقابل 
اکبر در ح کرد:

کشید. نه اینکه 
ى دوستانه تر از 
ب حق انتخاب

و ما هم براى او 

ذوب 
آهــن در 
مورد شــرایط 
این روزهاى تیمش   
ســخت و گفت: ما بازى
مقابل الدحیل داشتیم. نیمه اول را همخوبکار

اما در نیمه   یک گل از میزبان خود پیش بودیم.
عرض10 دقیقه همه چیز بهم ریخت.

د: وقتى گل اول را خوردیم، نظم تیمى مان را از 
البته حریف ما صدرنشین لیگ قطر است و  یم.

ولى ما مى خیلى حرفه اى بودند 
امتیاز از آنها توانستیم حداقل یک 

بگیریم.
تیــو ایمانــى در مــورد  مو کو لوولولولولوو
آآآسآسآسآسآسآسآسیایى این هفته تاشــکند حریــف 
ککرد: آنها بازى اول ذوب آهن تصریح 
و فوتبــال فیزیکى را با 5 گل برده اند 

و محکمى را ارائه مــى دهند. ما در 
میزبان هستیم و امیدواریم با  این دیدار

حمایت 100 درصدىهواداران مان بتوانیم از
سد این حریف سرسخت بگذریم.

مان از گروه کورس و صعود ما براىحضور در وى افزود:
مى بایســت از هم اکنون تک تک امتیازات را جمع کنیم. 
باید در همین ابتداى راه اندوخته خوبى جمع آورى 
کنیم تا در روزهاى پایانى کارمان به اما و اگر

 نکشد.

دد 
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ویتامین هایى که باید مصرف 
کنیم تا به کم خونى مبتال نشویم

کم خونى ناشى از فقر ویتامین معموالً با تجویز ویتامین و تغییر در رژیم غذایى 
اصالح پذیر است.

علل دیگر کم خونــى عبارتند از کم خونــى فقر آهن و کم خونى ناشــى از
 بیمارى هاى خونى. به همین دلیل مهم است که توسط پزشکتان تشخیص نوع 
کم خونى صورت گیرد. کم خونى ناشى از فقر ویتامین معموالً با تجویز ویتامین 

و تغییر در رژیم غذایى اصالح پذیر است.
کم خونى فقر ویتامین همچنین به عنوان کم خونى مگالوبالستیک نیز شناخته 

شده است و انواع علل آن عبارتند از:

فوالت که به عنوان ویتامین B9 نیز شــناخته 
شده اســت، یک ویتامین موجود در میوه ها و 
سبزیجات برگ سبز اســت. ناتوانى در جذب 
فوالت مى تواند منجر به کمبودهاى شــدید 
شــود. مبتالیان به بیمارى روده کوچک مانند 
بیمارى ســلیاك و یا کسانى که بخشى از روده 
خود را با عمل جراحى برداشــته اند، بیشتر در 
جذب فوالت مشــکل دارند. برخى داروهاى 
تجویزى مانند داروهاى ضد تشنج، مى توانند 
در جذب این ماده مغذى تداخــل ایجاد کنند. 
زنان باردار و زنانى که شیردهى دارند و همچنین 
کســانى که تحت درمــان هــاى همودیالیز 
هستند،نیاز به فوالت بیشترى دارند. درمان این 
وضعیت شامل یک رژیم غذایى سالم و مصرف 
مکمل هاى فولیک اسید توسط تجویز پزشک 
است. در اغلب موارد، مکمل هاى اسید فولیک 
به صورت خوراکى مصرف مى شوند. غذاهاى 
غنى از فوالت عبارتند از سبزیجات برگ تیره، 
آجیل، محصوالت غنى شده اى مانند غالت، 

نان، ماکارونى و برنج، میوه و آبمیوه.

این نــوع کم خونــى مــى تواند از یــک رژیــم غذایــى فاقــد ویتامین B12 ناشــى شــود. 
ایــن ویتامین بیشــتر در گوشــت، تخــم مرغ و شــیر یافت مــى شــود. ویتامیــن B12و کم 
خونــى ناشــى از فقــر آن در صورت عــدم جــذب از طریــق روده کوچــک نیز رخ مــى دهد. 
این ممکن اســت به خاطر عمل جراحى معده یا روده کوچک، رشــد غیر طبیعى باکتریایى در روده 
کوچک یا یک بیمارى روده اى مانند کرون یا سلیاك باشد. براى موارد خفیف این کم خونى، درمان 
شامل تغییرات در رژیم غذایى است به عالوه مکمل هاى ویتامین  B12به صورت قرص یا اسپرى 
بینى است. پزشک شما ممکن اســت در صورت کمبود شــدید، تزریق این ویتامین را تجویز کند. 
در ابتدا ممکن اســت تزریق هر روز نیاز باشــد و در نهایت تزریق به یک بار در ماه کاهش مى یابد.
غذاهاى غنى از ویتامین B12 عبارتند از تخم مرغ، شــیر و پنیر و ماست، غالت صبحانه غنى شده، 

گوشت قرمز و سفید. 

کمبود ویتامین C ناشــى از اختــالل در توانایى بدن براى جذب ویتامین C اســت. یک علت آن 
مى تواند استعمال سیگار باشد. 

درمان با دریافت قرص ویتامین C امکانپذیر است. مصرف غذاها و نوشیدنى هاى حاوى این ویتامین 
نیز باید افزایش یابد.

شما مى توانید برخى از انواع کم خونى ناشــى از فقر ویتامینC را با یک رژیم غذایى سالم از خود 
دور کنید. غذاهاى غنى از ویتامین C عبارتند از کلم بروکلى، مرکبات و آبمیوه، توت فرنگى، فلفل 

شیرین، گوجه فرنگى.

کم خونى 
 C ناشى از فقر ویتامین

کم خونى ناشى از
 فقر فوالت 

کم خونى ناشى از فقر 
 B۱۲ ویتامین
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برخى افراد چاى و برخى قهوه دوســت دارند، اما خطر 
بیمارى هاى قلبى عروقى در این افراد با توجه به شیوه 

زندگى آنها متفاوت است.
محققــان اعــالم کردنــد قهوه خورها فشــار خون 
سیســتولیک دارند که نســبت به غیر قهوه خورها با 
فشار خون دیاستولیک که کمتر مطلوب است، رضایت 

بخش تر است.
همچنین قهوه خورهاى واقعى از لحاظ جسمى 

کمتر فعال هستند.
بیشتر این افراد بیشترین 
مصرف کنندگان سیگار 
هســتند و این افــراد به 

دلیل مصرف بیش از حد قهوه، مصرف سیگارشان نیز 
افزایش پیدا مى کند.

بر اســاس گفته محققان، چایخورها نســبت به قهوه 
خورها با باال رفتن مصرف چاى، مصرف سیگارشــان 

کاهش پیدا مى کند.
فعالیت بدنى آنها با مصرف چاى افزایش پیدا مى کند و 

چاى اثر سودمند در فشار خون دارد.
همچنیــن مصــرف کننــدگان چــاى، پارامترهاى 
مطلوب ترى از نظر قندخون، کلســترول و توده بدنى 

نسبت به  قهوه خورها دارند.
محققان همچنین گفتنــد مصرف کنندگان چاى خطر 
ابتال به بیمارى قلبى- عروقى آنها نسبت به قهوه خورها

کمتر است. 

اثرات متفاوت 
چاى و قهوه بر بدن

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد به استناد مصوبه  یازدهمین جلسه رسمى شوراى اسالمى 
شهر به شماره 107/539 مورخ 1396/09/28، تعداد دو باب واحد تجارى متعلق به خود را واقع در 
جوشقان قالى- منطقه  کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم شهرى از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1396/11/30 لغایت 1396/12/10 همه 
روزه تا ساعت 14 به منظور دریافت مشخصات مورد اجاره و برگ پیشنهاد قیمت به شهردارى 

جوشقان قالى مراجعه نمایند. 
ضمناً متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن 55662322 واحد امالك تماس 
گرفته و یا به درگاه اینترنتى شهردارى به آدرس www.jowsheqan-e-qali.ir و یا کانال 

تلگرام joshaqanNews@ مراجعه فرمائ ید. 

آگهى تجدید مزایده اجاره اموال غیرمنقول

سیدمحمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى سیدمحمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى 

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد به استناد مصوبه  یازدهمین جلسه رسمى شوراى اسالمى 
شهر به شماره 107/539 مورخ 1396/09/28، تعداد چهار قطعه زمین با کاربرى مسکونى متعلق 
به خود را واقع در جوشقان قالى- خیابان شهید صادق پور از طریق برگزارى مزایده عمومى به 
فروش برساند. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1396/11/30 لغایت 1396/12/10 همه روزه تا ساعت 
14 به منظور دریافت مشخصات مورد اجاره و برگ پیشنهاد قیمت به شهردارى جوشقان قالى 

مراجعه نمایند. 
ضمناً متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن 55662322 واحد امالك تماس 
گرفته و یا به درگاه اینترنتى شهردارى به آدرس www.jowsheqan-e-qali.ir و یا کانال 

تلگرام joshaqanNews @ مراجعه فرمائ ید. 

آگهى تجدید مزایده فروش اموال غیرمنقول

سیدمحمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى سیدمحمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى 

شهردارى جوشــقان قالى در نظر دارد به اســتناد مصوبه  یازدهمین جلسه رسمى شوراى 
اسالمى شــهر به شــماره 107/539 مورخ 1396/09/28 تعداد 14 قطعه از اراضى منطقه 
 کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم شهرى را از طریق برگزارى مزایده  عمومى به صورت اجاره 
واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1396/11/30 لغایت 1396/12/10 همه روزه تا ساعت 
14 به منظور دریافت مشخصات مورد اجاره و برگ پیشنهاد قیمت به شهردارى جوشقان قالى 

مراجعه نمایند. 
ضمنًا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن 55662322 واحد امالك 
تماس گرفته و یا به درگاه اینترنتى شهردارى به آدرس www.jowsheqan-e-qali.ir و 

یا کانال تلگرامjoshaqanNews @مراجعه فرمائ ید. 

آگهى تجدید مزایده  اجاره  اموال غیرمنقول

سیدمحمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالىسیدمحمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى
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ســخنگوى اورژانس کشــور از واژگونى یک دستگاه 
اتوبوس در بزرگراه تبریز به زنجان خبر داد و گفت: در این 

حادثه چهار نفر کشته شدند.
مجتبى خالــدى، در خصوص این حادثــه توضیح داد: 
ساعت 3و10دقیقه بامداد یک شنبه یک دستگاه اتوبوس 
در بزرگراه تبریز به زنجان، 40 کیلومترى بســتان آباد 
هشــترود، دچار واژگونى شــد که در نتیجه این حادثه 
بالفاصله هفت دســتگاه آمبوالنس بــه محل حادثه 
اعزام شدند. وى با بیان اینکه 28 نفر در اثر این واژگونى 
دچار ســانحه شــدند، افزود: چهار نفر از حادثه دیدگان 
جان باختند و 24 نفر دیگر نیز بــه مراکز درمانى اعزام 

شدند. 

رئیس پلیــس فتا اســتان هرمــزگان از شناســایى 
بــه  تهدیــد  عامــالن  نفــر  دو  دســتگیرى  و 
انتشــار تصاویــر خصوصــى در جزیــره کیــش

 خبرداد.
ســرهنگ على اصغر افتخارى گفــت: در پى دریافت 
پرونده اى مبنى بر اینکه شــخصى ناشناس در شبکه 
اجتماعى با استفاده از دو شــماره تلفن مشخص قصد 
اخاذى به مبلغ یک میلیارد ریال در قبال عدم انتشــار 
تصاویر خصوصى و خانوادگى دارد، پیگیرى موضوع در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وى افزود: 
با توجه به اخذ مهلت پرداخت مبلغ توســط متهمان از 
شاکى، تحقیقات پلیس آغاز و پس از استعالم از مالک 
خط، مشخص شــد ســیمکارت ها به نام افرادى غیر 
ایرانى(افغانستان) بوده که فاقد هرگونه بهره بردارى از 

نظر آدرس و مالکیت است. 
رئیس پلیــس فتــا هرمزگان خاطر نشــان کــرد: با 
بررسى هاى فنى صورت گرفته از بستر فضاى مجازى 
و بررسى فنى از اپل آیدى تلفن همراه شاکى و ظن به 
اینکه متهم یا متهمــان از طریق اپل آیدى تلفن همراه 
شــاکى به تصاویر و فیلم هاى خصوصى وى دسترسى 
پیدا کرده انــد، در نهایت دو نفر متهم ســاکن جزیره 
کیش شناسایى شــدند. وى افزود: کارشناسان پلیس 
فتا با اخذ نیابت قضائى بــه جزیره کیش عزیمت یافتند 
و طى یک عملیات موفق پلیسى هردو متهم را دستگیر 
کردند. ســرهنگ افتخارى اظهار کرد: پس از بازجویى 
فنى متهم اصلى پرونده به هویت «ســجاد-ح»  به بزه 
ارتکابى معترف و دلیل این اقدام خود را کســب منافع 

مالى عنوان کرد.

نصف جهان دوباره فاجعه سقوط هواپیما در ایران و کشته شدن ده ها نفر و عزادار شدن چندین 
خانواده آن هم در آستانه سال جدید. شنیدن خبر این سقوط ها براى ما اصفهانى ها البته چیز 
جدیدى نیست. 20 مهرماه سال 1373 بود که هواپیماى فوکر 28 شرکت هواپیمایى آسمان 
در ساعت 22 و 50 دقیقه از اصفهان به مقصد مهرآباد پرواز کرد ولى دقایقى بعد ارتباط آن 
با برج مراقبت پرواز قطع شد و سازمان هواپیمایى کشورى روز بعد اعالم کرد که هواپیما 
برفراز ارتفاعات کرکس در نطنز سقوط کرده و 66 سرنشین آن کشته شده اند. حاال دوباره 
یک هواپیماى دیگر باز هم از همان شرکت هوایى این بار در سمیرم سقوط کرده و باز هم 

66 نفر تلفات برجاى گذاشته است. 
آنها که ســاعت 8 و 50 دقیقه صبح دیروز در در روســتاى کهنگان از توابع پادنا در 120 
کیلومترى سمیرم در نزدیکى کوه هاى منطقه مشغول کارهاى روزانه خود بودند، با شنیدن 
صداى مهیبى که از کوه دنا بلند شد، دست از کارشان کشیدند و به سمت کوه دویدند. هواى 
ابر ومه آلود منطقه اجازه نمى داد کســى درباره منشأ این صداى غریب اظهارنظر کند اما 
همزمان، خبرگزارى ها اعالم کردند که یک هواپیماى مسافربرى از نوع ATR با 60 مسافر 
و شش خدمه که از تهران به مقصد یاسوج در حال پرواز بود، حوالى شهر سمیرم در استان 
اصفهان از صحنه رادار ناپدید شده است. چند دقیقه بعد مشخص شد آن صداى ترسناك که 
از سمت کوه دنا به گوش مردم محلى رسیده بود، ناشى از برخورد همین هواپیماى گمشده 
با کوه بوده است. از این لحظه به بعد فقط یک سئوال اذهان را به خود مشغول کرده بود: آیا 

کسى از این حادثه جان سالم به در برده است؟

طبیعت علیه امدادرسانى
اگرچه دو سه ساعت بعد از وقوع این حادثه گفته شد که تمام 66 سرنشین این هواپیما کشته 
شده اند اما صعب العبور بودن منطقه، بارش برف و باران، وجود مه غلیظ و همچنین سرما 
که در این وقت سال براى منطقه ســمیرم یک موضوع عادى است، باعث کندى حضور 

امدادرسانان در محل حادثه تا ظهر دیروز شده بود. 
مجتبى خالدى، سخنگوى اورژانس کشور ساعت 14 دیروز به جام جم آنالین گفت: «مشکل 
جدیدى که در محل سانحه وجود دارد بارش شدید باران است به عالوه اینکه حضور مردم 
مسیرهاى تردد را دچار ترافیک سنگین وکار امداد و نجات را دچار مشکل کرده است. براى 

همین هنوز هیچ تیمى به الشه هواپیما نرسیده است.» 
در همین حال سازمان هواشناسى هم اعالم کرد با توجه به کوهستانى بودن منطقه، از ارتفاع 
1500 مترى به باال پوشیده از برف است و اگرچه در ارتفاعات پایین تر شاهد بارش باران 
هستیم اما در ارتفاع باالتر از 1800 مترى به بعد افزایش مه و بارش برف وجود دارد. به گفته 

این سازمان، وضعیت نامناسب هوایى تا روز سه شنبه در این منطقه وجود خواهد داشت. 
بعید به نظر مى رسد این موانع طبیعى اجازه دهد حتى تا پایان وقت امروز دوشنبه هم امداد 
رسانان کار پاکسازى محل را به طور کامل به انجام برسانند. این در حالى است که گمانه زنى 
ها مبین آن است شدت برخورد هواپیما با کوه به حدى بوده که امید به زنده یافتن کسى از 

سرنشینان ATR نزدیک به صفر است.
اما این موانع باعث نشد تا تیم هاى امداد و نجات دست از کار بکشند به طورى که از لحظه 
اعالم خبر تا بعدازظهر دیروز 20 تیم از اســتان اصفهان، چهارتیم از استان چهارمحال و 
بختیارى و همچنین تیم هایى از استان هاى کهگیلیویه و بویر احمد، لرستان و فارس به 
منطقه اعزام شده اند. به گفته کریمى، معاون هالل احمر استان اصفهان بالگردهاى اعزامى 
از اصفهان و فارس به دلیل شرایط جوى ووزش باد شدید نتوانستند کمک کنند و امداد رسانى 

از طریق زمینى انجام مى شود. 
همچنین با دستور وزیر ورزش و جوانان دو اکیپ کامل امداد کوهستان از یاسوج و سمیرم با 

تجهیزات کامل عازم محل سقوط هواپیماى آسمان شدند.

چرا ATRسقوط کرد 
اما چرا هواپیماى  ATR 500-72- متعلق به هواپیمایى آســمان با شــماره پرواز 

3704IRC دچار سانحه شــد؟ اولین حدس دراین باره این بود که این 
هواپیما یکــى از چندین هواپیماى برجامى اســت که با عنوان 

«هواپیماى نو» به ایران فروخته شده اما «کهنه و مستعمل» 
از آب درآمده و سقوط کرده است. این حدس بالفاصله 

از جانب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس رد و 
اعالم شد این هواپیما برجامى و نو نبوده و 25 

سال از عمر آن مى گذشته است. مهم آنکه 
طبق اخبار منتشر شــده، هواپیماى سقوط 
کرده شرکت آسمان در حالى پس از سال ها 
فعالیت سرانجام در حوالى رشته کوه هاى 
دنا سقوط کرد که در سال هاى گذشته نیز 
براى چندین بار با مشکالت جدى مواجه 
بوده است. این هواپیما که 23روز پیش نیز 
به دلیل نقص فنى مجبور شده بود سفر خود 

را نیمه کاره تمام کند در ســال 1392 نیز با 
مشکلى فنى مواجه شده که خلبان هواپیماى 

سقوط کرده، در سال 1392 مانع از فوت مسافران 
شده است. خبر 18 آذرماه سال 1392 ایسنا نشان مى 

دهد که پرواز شماره 3205 یاسوج – تهران در دقایق ابتدایى 
پرواز خود با نقص فنى و از کارافتادن موتور سمت راست هواپیما 

مواجه شده که خلبان پرواز «حجت ا... فوالد» با توجه به توانایى خود مانع 
از سقوط این هواپیما شده است.

حدس دوم در علت سقوط این هواپیما به عامل انسانى و اشتباه خلبان مربوط بود. خلبان این 
هواپیما همانطور که گفته شد کاپیتان حجت ا... فوالد بود که سابقه خوبى در پرواز داشت و 
چهار سال پیش موفق شد همین هواپیما را که دچار نقص فنى شده بود به سالمت به یاسوج 
برگرداند. اما این احتمال هم مطرح است که شرایط جوى منطقه و مه غلیظ در هنگام پرواز 

به شکلى بوده که باعث شده خلبان با ندیدن کوه به آن برخورد کرده باشد. 
در همین خصوص «دیوید لیرمونت»، متخصص ایمنى پرواز و خلبان سابق از لندن به شبکه 
«الجزیره» گفت: وضعیت جوى در کوهستانى که این هواپیما سقوط کرده، بسیار بد است. به 
نظر مى رسد که این هواپیما در حال کم کردن ارتفاع به سوى مقصد بوده است و در موقعیت 
اشتباهى قرار داشته و به کوه برخورد کرده است. وى در ادامه افزود: اساساً این مسئله ناشى 
از اشتباه ناوبرى است و هواپیمایى که به کوهستان پوشیده از ابر برخورد مى کند مانند کشتى 

است که به صخره برخورد مى کند.
به گفته لیرمونت، هواپیمایى که ســقوط کــرده، مدلى بوده که به خوبــى امتحانش را 
پس داده بود امــا این شــرکت هواپیمایى با ســوانح هوایــى در ایــران بیگانه نبوده 
اســت. شــرکت هواپیمایى آســمان پروازهــاى زیــادى در مناطقى که پــرواز در 
آنهــا دشواراســت، انجام مى دهــد و به همیــن دلیل در معرض ریســک بیشــترى 
قرار مى گیرد.در مجموع به نظر مى رسد از جمیع این حدســیات و اظهارات فعًال باید به 
پذیرش نظر سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى اکتفا کنیم تا علت واقعى سانحه به 
تدریج مشخص شــود: در حال حاضر نمى توان در مورد چرایى موضوع سقوط هواپیماى 

آسمان اظهارنظر کرد.

به همین دلیــل بود که 
با دســتور رئیس جمهور، 
مطابــق قانــون ســازمان 
هواپیمایى کشــورى،  وزیر راه 
و شهرســازى مأموریت یافت تا با 
حضور و تشکیل ســتاد بررسى سانحه 
در این ســازمان، ضمن مدیریت، پیگیرى و 
انجام هماهنگى هــاى الزم جهت خدمات امدادى، 
علل حادثه سقوط هواپیماى شرکت آسمان را سریعاًً گزارش کند.

پیگیرى حادثه توسط دادگسترى 2 استان
رئیس کل دادگسترى استان هاى اصفهان و یاسوج در پى وقوع سانحه دلخراش سقوط 
هواپیماى آسمان در منطقه سمیرم اصفهان براى بررسى ابعاد این حادثه دستورات قضائى 
الزم را صادر کردند.براین اساس، احمد خســروى وفا رئیس کل دادگسترى استان هاى 
اصفهان به رئیس دادگسترى و دادستان عمومى و انقالب شهرستان سمیرم دستور داد تا با 
حضور در محل حادثه ضمن انجام تحقیقات الزم، علل بروز این حادثه را بررسى و دستورات 
قضائى الزم را صادر کنند.دادستان عمومى و انقالب یاسوج نیز در این باره گفت: به عنوان 
مدعى العموم و در مقام پیگیرى حقوق عامه ماجراى تلخ و تأسفبار سقوط هواپیما را پیگیرى 

مى کنیم.

2 کودك و 3 استاد در میان جانباختگان
در پى سقوط هواپیماى مسافربرى هواپیمایى آسمان گفته مى شود دو کودك هم در بین  
مسافران  جانباخته حضور داشتند. «ایلیا» و «طاها» دانشــى، فرزندان دکتر عبدالهادى 
دانشى، متخصص مغز و اعصاب، دو کودك این پرواز بودند که به همراه مادرشان در این 
حادثه جان باختند.همچنین در بین این مسافران نام 3 تن از اساتید دانشگاه آزاد اسالمى هم 
دیده مى شود. «خلیل آهنگران» رئیس اداره هماهنگى اداره کل نظارت و ارزیابى آموزش 
دانشگاه آزاد اسالمى و دکتر «سیدرضا فاطمى طلب» و دکتر «احمد چرمیان» از اعضاى 
هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى که براى انجام مأموریت ادارى عازم یاسوج بودند در این 

سانحه جان باختند. 

23 سال بعد از کشته شدن 66 نفر در یک سانحه هوایى در اصفهان، دیروز و در 
یک سانحه هوایى دیگر در سمیرم، باز هم 66 نفر کشته شدند

«علیرضا جامعى» یکى از مسافران حادثه سقوط 
هواپیماى تهران - یاســوج قبل از سوار شدن به 
هواپیما یک عکس از خود در اینســتاگرام منتشر 

کرد. 

4 کشته بر اثر واژگونى اتوبوس در تبریز

دختر جوانى پس از پریدن از پل عابر پیاده در خیابان آزادى 
تهران زنده ماند.

رئیس کالنترى نواب با اشــاره به وقوع حادثه خودکشى 
در خیابان آزادى گفت: ســاعت 6و45دقیقه صبح روز یک 
شنبه مأموران کالنترى 108 در جریان اقدام به خودکشى 
دختر جوانى در خیابان آزادى قرار گرفتند. با حضور مأموران 
مشخص شد دختر 22 ساله اى دقایقى قبل خود را از پل عابر 
پیاده خیابان شهیدان، نبش خیابان آزادى به پایین پرتاب 

کرده است. 
ســرهنگ قاســم آبادى ادامه داد: خوشــبختانه این فرد 
پس از خودکشــى زنده مانده و به بیمارســتان منتقل شد. 
به گفتــه وى تالش براى مشــخص شــدن انگیزه این 

دختر ادامه دارد و تیمى از مأموران در بیمارســتان مستقر
 هستند.

اخاذى 100 میلیونى براى منتشر نکردن 
تصاویر خصوصى

کالهبردارى 30 میلیونى  در دیوار
رئیــس پلیس فتا اســتان تهــران از شناســایى 
و دســتگیرى فــردى که بــه همراه همســرش 
در ســایت دیــوار کالهبــردارى مى کــرد، 

خبر داد.
ســرهنگ کاظمى اظهار کرد: در پى شکایت یکى 
از شهروندان تهرانى مبنى بر کالهبردارى فردى، 
تحقیقات پیرامون شناســایى و دستگیرى متهم 
آغاز شد. وى در ادامه افزود: فردى در سایت دیوار، 
در بخش آگهى سایت مذکور قیمت خودرو هیوندا 

ســانتافه را زیر قیمت بازار اعالم کرده بود و از این 
طریق به عنوان پیــش پرداخت 300 میلیون ریال 
از مشترى اخذ و پس از آن گوشى خود را خاموش 
کرده بود و شــاکى پرونده هیچ دسترسى به متهم
 نداشت. ســرهنگ کاظمى بیان کرد: با تحقیقات 
انجام شده در نهایت محل سکونت مجرم شناسایى 
شد و نیروهاى پلیس، متهم را به همراه همسرش 
که همدست او بود، در شیراز دستگیر و روانه زندان 

کردند. 

109 نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج در سال 96 
به کام مرگ فرو رفتند.

در 9 ماه نخست امسال 109 نفر در اثر مسمومیت 
با قرص برنج جان خــود را از دســت داده اند که 
این تعداد در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 
که تعداد فــوت ناشــى از مســمومیت با قرص 
برنج101نفر اعالم شــده بود، 2درصــد افزایش 

یافته است.
بنابر این گــزارش از کل فوت شــدگان ناشــى 
از مســمومیت با قرص برنــج در 9ماه،64مرد و 
39نفــر زن بــوده انــد. در آذرماه ســال جارى، 
12 مورد فوتى بر اثرمســمومیت بــا قرص برنج 
به مراکز پزشــکى قانونى اســتان تهــران ارجاع

 شده است.
آلومینیوم فسفاد که از آن براى ضد عفونى نمودن 
و جلوگیرى از آفت زدگــى غالتى چون برنج مورد 

استفاده قرار مى گیرد، به نام هاى تجارى مختلفى 
همچون کوئیــک فــوس (Quickphos) و 
سلفوس (Celphos) وجود دارد که در ایران به 

نام قرص برنج مشهور است.
این قــرص ظــرف مدت ســه تا چهار ســاعت 
سیســتم تنفســى و قلب را دچار اختالل کرده و 
فرد در اثر مرگى دردنــاك خواهد مرد. در صورتى 
که فرد قــرص برنــج را بخــورد یا بــوى آن را 
استشــمام کند دچار مســمومیت خواهد شد که 
اگر سم از بدن وى خارج نشــود موجب مرگ وى

 خواهد شد.
دالیل اصلى مســمومیت با قــرص برنج عبارتند 
از: مصرف اشــتباه قرص موجود در برنج، مصرف 
قرص هاى قالبى توهم زا که داراى ترکیبات قرص 
برنج و یا خود قرص برنج هســتند و مصرف براى  

خودکشى.

خودکشى 109نفر در تهران
 با خوردن قرص برنج!

سقوط دختر جوان از روى پل عابر پیاده

رئیس کالنترى 110 شــهداى تهران از دستگیرى 
سارق و کیف قاپ حرفه اى که از غفلت شهروندان در 
خیابان ها و معابر سوء استفاده و در یک لحظه اقدام به 

سرقت مى کرد، خبر داد.
ســرهنگ دوم اسماعیل افشــارى اقدم اظهار 
کرد: در آذر ســال جــارى پس از 
موبایل قاپى «احمــد قرقى» 
از شــهروندى که فیلم سرقت 
آن موجود اســت، پس از دو ماه 
کار پلیســى در یک اقــدام عملیاتى 
مخفیگاه متهم شناسایى و دستگیر شد. وى گفت: 
احمد قرقى از غفلت شهروندان در خیابان ها و معابر 
سوءاستفاده و در یک لحظه اقدام به سرقت مى کرد. 
رئیس کالنترى 110 شهدا تصریح کرد: شهروندان 
با توجه به روز هاى پایانى سال توجه جدى به اموال 

خود در اماکن عمومى داشته باشند.

«قرقى» پایتخت در تور پلیس گرفتار شد 
رئیس کالنترى 0
سارق و کیف قاپ
خیابان ها و معابرس
سرقتمى کرد، خ
ســرهنگ د

کا
مخفیگاه متهم
احمد قرقى از غفل
سوءاستفاده و در
رئیس کالنترى 

به روز هاى با توجه
خود در اماکن عمو

«قرقى» پایتخت در تور پلیس

سقوط دوباره «آسمان» 
در اصفهان

آخرین سلفى یک مسافر
 در زمان سوار شدن
 به هواپیماى مرگ
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اى بندگان خدا! از مــرگ و نزدیک بودنش بترســید که مرگ 
جریانى بزرگ و مشــکلى ســنگین به همراه خواهــد آورد؛ یا 
خیرى که پس از آن شــرى وجود نخواهد داشــت و یا شرى که 
هرگز نیکى با آن نخواهد بود! پس چه کسى از عمل کننده براى 
بهشت، به بهشت نزدیک تر؟ و چه کسى از عمل کننده براى آتش، 

موال على (ع)به آتش نزدیک تر است؟

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از طریق 
حراج حضورى به فروش رساند:

حراج حضورى

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و یا از طریق 
دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

1) تعداد 1000 دستگاه موتورسیکلت اوراقى،
2) مقدار معتنابهى کاالهاى مستعمل

توضیح: گلویى موتورسیکلت ها برش و انجین شکاف داده شده، سپس تحویل خریدار مى گردد. 

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
اصفهان: جاده فرودگاه، بعد از حصه، سمت چپ، جنب تاالر قصر شرق، پارکینگ شاهد (موتورسیکلت)

زرین شهر: خیابان امام شمالى- جنب اداره آگاهى- پارکینگ انتظام (موتورسیکلت)
اصفهان: جاده شیراز- قبل از داروسازى فارابى- کوچه تاکسى تلفنى سینا- انبار نوید (کاال)

زمان بازدید:
                                       چهارشنبه 96/12/02 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: 
                                      پنج شنبه مورخ 96/12/03 ساعت 9/30 الى 13
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دانشگاه جامع علمى کاربردى 
مرکزعلویجه

جهت دوره هاى بدون آزمون کاردانى  و کارشناسى ورودى بهمن 96 در 
رشته هاى زیر دانشجو مى پذیرد:

وزارت علوم، تحقیقات و فناورى

«مرکز وابسته به دانشگاه جامع علمى کاربردى»

نیمسال دوم 96(از تاریخ28 بهمن ماه)
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استاناستان 09093165 سال چهاردهمدوشنبه  30 بهمن  ماه   1396

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان 
این که بارش هاى اصفهان از ابتداى سال آبى تا22 بهمن، 
4/5 میلى متر بوده است، گفت: این رقم در سال گذشته 
26میلى متر و درمتوسط بلند مدت 60 میلى متر بوده است.
مسعود میرمحمد صادقى اظهارداشــت: از ابتداي سال 
جاري در ایســتگاه چلگرد که میزان بارش آن نســبت 
مستقیم با حجم ســد زاینده رود دارد، بارش ها کاهش 
چشمگیرى داشته است، به طورى که تا 22 بهمن 193 

میلى متر بارش را نشان مى دهد.
وي افزود: این میزان در سال گذشــته 818 میلى متر و 
در متوســط بلند مدت 773 میلى متر بــوده که حاکى از 
کاهش 75 درصدى در ســال جارى است، البته در مدت 
اخیر بارش نســبتا خوبى داشــتیم و میزان بارش ها در 
اصفها ن با افزایش شــش میلى متر به 10 میلى متر و در 
چلگرد با افزایش حــدودى 47 میلى مترى به 250 میلى 

متر رسیده است .
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان تصریح کرد: 
طى 30 سال گذشــته در منطقه کوهرنگ درحدود چهار 
درجه افزایش دما ثبت شده که این موضوع سبب کاهش 
چشمگیر ذخیره برف منطقه شده است، به طورى که در 
سال جارى فقط سه سانتى متر برف به ثبت رسیده است. 
وى ادامه داد: این مقدار در سال گذشته 79 سانتى متر و در 
میانگین بلند مدت عدد 100 سانتى متر را نشان مى دهد .

میرمحمدصادقی افزود: حجم ذخیره سد زاینده رود هم 
اکنون به پایین تر از 130 میلیون متر مکعب رسیده است 
که با مقدار قابل توجه رســوب در مخزن ســد، حاکى از 

شرایط بحرانى شدیدى است.
■■■

وي ادامه داد: با توجه به مطالب ارایه شــده طبق مصوبه 
شوراى هماهنگى زاینده رود امکان توزیع آب کشاورزى 

در سال زراعى جارى وجود ندارد و عالوه بر زراعت، باغات 
نیز در معرض خطر جدى قرار دارند. وى افزود:در همین 
راستا طرح احیا و تعادل بخشى منابع آب زیر زمینى نیز به 
جدیت در حال اجرا و پیگیرى است که به توجه به شرایط 
موجود و پیش رو مشکالت شدیدى  براى کارهاى اجرایى 

نیز در پیش خواهد بود.
■■■

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان خاطر نشان 
کرد: حجم سد زاینده رود از سال 1350 تا 1397 یک سیر 
نزولى را نشان مى دهد که سال جارى با کمترین حجم، 

بحرانى ترین شرایط را رقم زده است و آمارها حاکى از آن 
است که بقیه سدهاى استان نیز شرایط مطلوبى ندارند و 
وضعیت مشــابهى را دارند و این به منزله  هشدار جدى 
به تمام مشــترکین و دســتگاه هاى اجرائى در سال آبى 

جارى  است.

امروز؛  پیکر10 شهید 
در اصفهان تشییع مى شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان گفت: پیکر مطهر هشـت شـهید گمنام و دو 
شـهید مدافع حرم، بعداز ظهر امـروز از فلکه فیض به 

سوى گلستان شهداى اصفهان تشییع مى شود.
مجتبى شـیروانیان بیان داشـت: از 35 شهیدى که در 
اصفهـان حضور دارند، 30 شـهید گمنام و پنج شـهید 

هویت آنها شناسایى شده است.

تصویب منع به کارگیرى 
بازنشستگان در شهردارى 

طرح منع بـه کارگیـرى بازنشسـتگان در شـهردارى 
اصفهان بـا 11 رأى موافـق و دو رأى مخالف اعضاى 
شوراى اسالمى شهر در صحن علنى شوراى اسالمى 

شهر به تصویب رسید.

بى راهه هاى «صفه» 
جان مى گیرد

فرمانده ارشـد نجات در ارتفاع و کوهستان اصفهان با 
اشاره به ایمن سازى مسیرهاى کوه صفه گفت: حوادث 
معدودى که رخ مى دهد، مربوط به بى راهه هایى است 

که برخى شهروندان اقدام به گذر از آن ها مى کنند.
پیام رحمان ستایش اظهارداشت: با توجه به ایمن سازى 
صورت گرفته در مناطق پرخطـر و پرتردد کوه صفه به 
وسیله طناب کشى و تابلوگذارى، هیچ حادثه اى در این 

مسیرها در سال هاى اخیر نداشته ایم.
وى با بیان این که به طور میانگین هفته اى دو حادثه را 
شاهد هسـتیم، توضیح داد: برخى از این حوادث منجر 
به سقوط مى شود که در آخرین مورد، هفته گذشته پسر 
14 ساله اى که قصد صعود داشـت سقوط کرده و جان 

خود را از دست داد.

اداى دینى  به «زاون»
نمایشگاهى گروهى از آثار عکاسـان ارامنه اصفهان با 
محوریت شخصیت «زاون قوکاسیان» به همت خانه 
عکس و مرکز هنرهاى تصویرى حوزه هنرى اصفهان 
برگزار مى شـود. مدیر خانـه عکس و مرکـز هنرهاى 
تصویرى حوزه هنـرى اصفهان اظهارداشـت: با توجه 
به نزدیک شدن به سالگرد درگذشت زاون قوکاسیان، 
تصمیم گرفتیم تا به یاد او نمایشـگاهى از عکس هاى 
عکاسان ارامنه اصفهان را برگزار کنیم و به دلیل اینکه 
همه عکاسان از زاون عکسى در اختیار نداشتند، موضوع 
مشـخصى براى آثـار در نظر نگرفتیـم، هرچند بخش 
جانبى که با حضور عکاسـان ارامنه و غیرارامنه برگزار 

مى شود به پرتره هایى از زاون اختصاص دارد.
علـى خطیبـى افـزود: زاون قوکاسـیان بـزرگ ترین 
منتقـد سـینمایى کشـور، متولد و اهـل اصفهـان بود. 
برگزارى این نمایشـگاه اظهـار ارادت و اداى دینى به 
محضر این هنرمند برجسـته اسـت که در زمینه هاى 
فرهنگى در اصفهان فعالیت هاى بسـیارى داشت و به 
همچنان به عنوان پدر نقد سـینماى اصفهان شناخته 

مى شود.

برگزارى جشنواره 
خاطره نویسى دفاع مقدس 

معاون ادبیات و نشـر بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزش هاى 
دفاع مقدس استان اصفهان گفت: در راستاى برگزارى 
کنگره ملى شهداى فالورجان، جشنواره خاطره نویسى 

دفاع مقدس اصفهان برگزار خواهد شد.
محمد بلندیـان توضیح داد: عالقه منـدان به حضور در 
جشنواره خاطره نویسى دفاع مقدس اصفهان تا پایان 
اسفند ماه سال جارى مى توانند آثار خود را به دبیرخانه 
این جشنواره ارسـال کنند. و.ى ادامه داد: این جشنوراه 
در راسـتاى برگـزارى کنگره ملى شـهداى فالورجان 

برگزار خواهد شد.
وى بیان داشـتد: شهرسـتان فالورجان بالغ بـر هزار و 
300 شـهید را در دوران دفـاع مقدس تقدیـم انقالب 
اسـالمى کرده اسـت، به همین دلیـل در اوایل سـال 
آینده کنگره ملى شهداى این شهرستان برگزار خواهد

 شد.

خبر

رئیــس کل دادگســترى اســتان اصفهــان گفــت: 
دســتگاه هاى نظارتى قــوه قضاییه با نــگاه تیزبین 
خود بر حفظ ســالمت دســتگاه قضائى نظارت عالیه 

دارند.
احمد خســروى وفا افزود: با توجه بــه اهمیت امر قضا 
ضرورى است با در نظر گرفتن جایگاه رفیع قاضى، اجراى 
عدالت به درســتى انجام شــود که قضات در مجموعه 
دستگاه قضایى اســتان بدرســتى در این مسیر گام بر 

مى دارند.
وى به انجام کار بیشــتر قضائى در مرحله دادسرا تاکید 
کرد و گفــت: قضات جوان و جدیدالورود در دادســراها 

که خط مقــدم اجراى عدالت محســوب مى شــود، با 
بهره گیرى از نیــروى جوانى و دانش بــاالى قضائى 
خود مى توانند عالوه بر کمک بــه کاهش موجودى و 
ورودى ها، بهترین تجربه آمــوزى را در کارنامه قضائى 

خود ثبت کنند.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهــان، همچنین 
بر ضــرورت توجه ویــژه به کاهــش آمــار زندانیان 
اشــاره و تصریح کرد: انتظار مى رود قضات، اســتفاده 
حداکثــرى از ظرفیت هــاى قانونى و مجــازات هاى 
جایگزیــن حبس را در دســتور کار جدى خود داشــته

 باشند.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
استان اصفهان به 100 مرکز مراقبت از بیماران در منزل، 
دیگر نیاز دارد که در این صورت به نیروى پرستار بیشترى 

نیاز پیدا خواهیم کرد.
بهروز کلیدرى با اشــاره به مراقبت از بیماران در منزل 
یکى از ضروریات حوزه درمان و پزشکى در کشور ما به 
شمار مى رود که باید رفع آن از سوى مراجع علمى و در 
محل هایى مانند دانشگاه آغاز شود، اظهار داشت: یکى از 
برنامه هاى طرح تحول سالمت، قطعا مراقبت از بیماران 
در منزل خواهد بود. وى ادامــه داد: به همین منظور و با 
تمهیداتى که در این راستا اندیشیده خواهد شد در قالب 

طرح تحول سالمت، سعى داریم با کمترین مشکالت 
این برنامه را در کشور اجرایى کنیم.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان افزود: 
یکى از چالش هاى ســر راه این طرح را مى تواند تعداد 
مراکز مراقبت از بیماران دانســت به طوریکه در استان 
اصفهان با پنج میلیون جمعیت،  فقــط 17 مرکز در این 

ارتباط وجود دارد.
وى با بیان اینکه استان اصفهان به 100 مرکز مراقبت 
از بیماران دیگر نیاز دارد، اظهار داشت: البته نباید از این 
مسئله هم غفلت کرد که در این صورت به نیروى پرستار 

بیشترى براى تحقق این برنامه نیاز پیدا خواهیم کرد.

نیازاصفهان به 100 مرکز 
«مراقبت ازبیماران در منزل» 

دستگاه هاى نظارتى، سالمت 
دستگاه قضا را رصد مى کنند

80 درصد مردم قهدریجان کشاورز هستند و در وضعیت 
کم آبى،  کشت گلخانه هاى صنعتى بهترین منبع درآمد 

براى مردم و شهردارى خواهد بود.
رئیس شوراى شهر قهدریجان به نصف جهان گفت: با 
توجه به وضعیت فعلى اقتصاد، شهردارى ها نمى توانند 
براى عوارض و ساخت و ساز به مردم فشار وارد آورند 
بنابراین راهکار خروج از این وضعیت و بهبود وضعیت 
درآمدزایى مردم و شهردارى، اجراى طرح هاى توسعه 
پایدار است. حسنعلى هادیان براى اجراى طرح هاى 
توســعه پایدار، حمایت دولت را الزم دانست و گفت: 
دامدارى و کشاورزى همواره دو حوزه مهم درآمدزا براى 
مردم قهدریجان  بوده که براى بهبود وضعیت  این دو 
حوزه،  الزم است زمین هاى خرده مالکى که به هیچ 
عنوان قابل احیا نیستند و در بحث کشاورزى دورنمایى 
ندارند با کمک دستگاه هاى مربوطه  یکپارچه سازى و 
تغییر کاربرى شوند و با استقرار صنایع تبدیلى گوشتى و 
لبنى در کنار دامپرورى، به درآمدزایى مشغول شد. البته 
براى این کار به یک سند راهبردى نیاز است که ما در 

حال بررسى این مهم هستیم. 
وى همچنین گفت: در بحث کشــاورزى  نیزمى توان 
محصوالت کم آب را کشــت کرد و یــا زمین هاى 
خرده مالکى  را احیا و یکپارچه سازى کرد و به کشت 
گلخانه هاى صنعتى پرداخت و همچنین در کنار کشت 
محصوالتى همچون ســیب زمینى و گوجه،  صنایع 
تبدیلى چیپس و رب گوجه را مستقر کرد که براى تحقق 
این مهم نیاز است سازمان هاى مربوطه دراجراى طرح 
تفصیلى مساعدت کرده وبا اســتفاده از ظرفیت هاى 
موجود شهر، این مهم بستر ســازى  شود تا بتوان یک 
منبع درآمدى با مشــارکت مردم و شــهردارى ایجاد 

کرد.

رود بحرانی استوضعیت سد زاینده 

استقرارصنایع تبدیلى 
در قهدریجان 

یکپارچه سازى مى خواهد

نصف جهــان   مدیریت واحد شهرى باید با برنامه دقیق 
اجرا شود که در نتیجه مانع از  هدر رفت بسیارى از منابع 

مى شود.
رئیس شــوراى شــهر چرمهین به نصف جهان گفت: 
مدیریت واحد شــهرى به مدیریــت اجرایى مجموعه 
ادارات خدمت رسان به مردم شامل اداره آب و فاضالب، 
اداره برق، اداره گازو..  که به شهردارى واگذار مى شود، 

گفته مى شود.
خدارحــم رفیعى با اشــاره به لزوم واگــذارى وظایف  
دســتگاههاى خدمات رسان به شــهردارى بیان کرد: 
هدف از این اقدام آن اســت که مدیریت واحد شهرى 

با برنامه ریزى مانع از هدر رفت بسیارى از منابع شود.
وى در پاسخ به اینکه با  افزایش مسئولیت مدیریت واحد 
شهرى آیا شهرداران مى توانند از عهده این وظیفه مهم 

اجرایى برآیند؟ با صراحت گفت: بله مى توانند زیرا اگر 
شهرداران برنامه داشته باشند بر اساس این برنامه ریزى 
نیازهاى شهرى را با اولویت بندى در قالب برنامه هاى 
زمانى کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا مى کنند. 
پس براى تاکید بر این موضوع باید گفت شــهرداران 
مجبورند برنامه داشته باشند وعوامل  کارشناس را براى 

اجراى این برنامه ها در نظر بگیرند.

مدیریت واحد شهرى مانع از هدر رفت منابع مى شود

به ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) نزدیک مى شویم 
و این در حالى است که برخى هیئت هاى شهر اصفهان 
مراسمات عزادارى خود را آغاز کرده و برخى دیگر نیز در 
حال تدارك و آماده سازى خیمه هاى روضه هستند تا در 
این شب ها با اقامه عزاى حضرت صدیقه طاهره(س)، با 

قلب داغدار حضرت ولیعصر(عج) هم نوا شوند.
 انصارالحسین(ع)

هیئت انصارالحسین(ع) دهه فاطمیه امسال را با سخنرانى 
حجج اسالم ماندگارى و محسنى برگزار مى کند. همچنین 
یزدخواســتى، نریمانى، پیرایش و عطریان در شب هاى 
دهه فاطمیه در ایــن هیئت به مداحــى و روضه خوانى 
مى پردازند. انصارالحسین(ع) مراسم روضه خود را از جمعه 
27 بهمن آغاز کرده و تا سه شنبه یک اسفند هر شب از 
نماز مغرب و عشا در مؤسسه فرهنگى شهید بهشتى واقع 
در خیابان آیت ا...کاشانى، روبروى خیابان جامى، خیمه 

انصارالحسین(ع) به عزادارى مشغول است.
 عاشورائیان

ویژه برنامه ســوگوارى حضرت زهــرا(س) مجموعه 
فرهنگى عاشوراییان با شعار «ما طایفه اى پر اراده ایم...» 
به ســخنرانى حجت االسالم ســرلک و مداحى محمد 
یزدخواستى و محمد طالبى از سه شنبه یک اسفند ماه به 
مدت سه شب از ساعت 20 در  خیابان ابن سینا، کوچه 33، 

پرچم بهشت برگزار مى شود.
  باران

مجتمــع فرهنگى بــاران بــراى شــهادت حضرت 
فاطمۀالزهرا(س) در ظهر روز شــهادت یعنــى فردا از 
ساعت 11:30 مراسم عزادارى با سخنرانى حجت االسالم 
داســتان پور و مداحى مرتضى انصارى در خیابان نشاط، 

کوچه شماره 10، بیت الحسن(ع) برگزار خواهد کرد.
 رزمندگان اسالم

محفل رزمندگان اسالم چهار شب شور و عزاى فاطمى را 
با شعار «فاطمه روح قیام است خدا مى داند» و با سخنرانى 

آیت ا... مهدوى و حجج اسالم آقامیرى و ابطحى و مداحِى 
مداحان اهل بیت ســید احمد معنوى، مهدى ســلیمى، 
بصیرت، میرباقرى، ربیعى، حیدر، انصارى و یزدخواستى از 
27 بهمن ساعت 19:30 در گلستان شهدا برگزار مى کند.

 ائمه اطهار(ع)
هیئت ائمه اطهار اصفهان براى مراسم عزادارى فاطمیه 
امســال حجت االســالم رفیعى را به عنوان سخنران 
دعوت کرده است و در چهار شب به شور و عزاى فاطمى 
مى پردازد.این مراسم عزادارى از دوشنبه 30 بهمن آغاز 
شده و هر شب از ساعت 20 در خیابان پروین، حکیم شفایى 
دوم، ابن یمین، حسینیه ائمه اطهار به اقامه عزا مى پردازد.

 شیفتگان والیت
«ما بچه هاى مادر پهلو شکسته ایم» شعار امسال هیئت 
شیفتگان والیت براى مراسم شب و شام شهادت حضرت 
زهرا(س) به روایت 95 روز است. این مجموعه فرهنگى 
از حجت االسالم یاسر ربانى به عنوان سخنران و احسان 
شفیعیه و حمیدرضا رجبى به عنوان مداحان این مراسم 
دعوت به عمل آورده اســت. عزادارانى که مایل هستند 
در این مراســم به عزادارى بپردازند، مى توانند امشب و 
فردا شب ساعت 20:15 در خیابان خرم، خیابان شهیدان 
شرقى، خیابان مقداد، کوچه شــهید بصیرنژاد بن بست 

شاهین حضور به هم رسانند.
 حضرت بقیه ا... االعظم(عج)

عزاداران هیئت بقیه ا... االعظم(عج) امشب را به مناسبت 
شــهادت بانوى دو عالم حضرت فاطمــه زهرا(س) به 
سوگ مى نشینند. سخنران این مراسم سوگوارى که از 
ساعت 19:30 آغاز مى شود استاد سید حسین میردامادى 
اســت. همچنین این هیئت در ظهر شــهادت حضرت 
فاطمه(س) از نماز ظهر و عصر مراسم عزادارى با سخنرانى 
حجت االسالم اهتمام برگزار مى کند. مجلس عزاى هیأت 
حضرت بقیه ا... االعظم در انتهاى خیابان نوبهار، پشــت 

مجتمع تهران، بن بست فرهاد برگزار مى شود.

جزئیات مراسم عزادارى فاطمیه در اصفهان 
نصــف جهــان شــهرها زمانى توســعه مــى یابد که 
دســتگاههاى تصویب کننده قوانین، دســتگاه هاى 

مجرى و ناظرین با هم هماهنگ باشند.
رئیس شوراى شــهر بادرود یکى از معضالت شهرهاى 
کوچک در سراســر کشور بویژه در اســتان اصفهان را 
کاهــش درآمد شــهردارى هــا عنوان کــرد وگفت:  
پروژه هاى عمرانى و فضاى ســبز  و آنچــه در بحث 
ارائه خدمات شــهرى به مردم اســت، دچار مشــکل 

است.
سید عباس ســیدى راهکار مرتفع سازى این مشکالت 
را اتخاذ برنامه ها و سیاســت هایى از سوى دولتمردان 
دانست و گفت:  زیر ساختار درآمدهاى پایدار در شهرها 
بویژه در شــهرهاى کوچــک باید تعریف شــود و این 
امکان پذیر نخواهد بود مگر با تعریــف منابع درآمدى 
شهرها. پس همین طور که در شــهردارى ها هزینه ها 

تعریف مى شود باید در حوزه عمرانى و سایر حوزه ها در 
خصوص منابع درآمدى هم راهکار اتخاذ شود.

سیدى اصالح قوانین شهردارى ها را اولین راهکار ایجاد 
درآمد پایدار مطرح کرد و با ابراز تاســف گفت: متاسفانه 
قوانین اجرایى فعلى شــهردارى ها مصوب سال 1317 
است که الزم است کمیته عمران وزارت کشور در جهت 

اصالحیه بودجه شهردارى ها حرکت نماید. 
به گفته وى درآمد پایدار براى شهردارى ها اخذ عوارض 
است که متاسفانه با وساطت دولت بیش از 40 درصد آن 

به شهردارى تعلق نمى گیرد.
رئیس شــوراى شــهر بادرود الزمه توســعه شهرها را 
ایجاد هماهنگى  بین دســتگاههاى مصــوب  قوانین، 
دستگاههاى مجرى و ناظرین قوانین عنوان و تصریح 
کرد: اگر ساختار اصالح شد درآمدهاى شهردارى ها هم 

اصالح خواهد شد.

قوانین شهردارى ها مصوب 1317 است

مدیر مجموعه تفریحى، آموزشــى باغ گلها گفت: باغ 
گلها امسال با برگزارى جشــنواره اى پرگل به استقبال 
بهار مى رود تا شهروندان و مسافران نوروزى امسال این 

مجموعه را متفاوت تر از سال هاى گذشته ببینند.
محمد رقیب اظهارداشت: اعتبارى که براى باغ گلها در 
نوروز 97 تخصیص یافته، دو برابر سال 96 است، در واقع 
با توجه به اینکه پرداختن به مراکز گردشــگرى هدف 
شورا و شهردارى بوده است، از نظر اعتبارى حدود یک 
میلیارد تومان تنها براى نوروز باغ گلها هزینه خواهد شد.

وى با بیان اینکه نوروز امســال باغ گلهــا متفاوت تر از 
سالهاى قبل خواهد بود، از برگزارى جشنواره گل هاى 
الله براى نخستین بار در باغ گلها خبر داد و افزود: نوروز 
امســال تعداد گل هاى الله اى که در باغ گلها کاشــته 
مى شود، هفت برابر سال 96 خواهد بود. وى ادامه داد: 
امسال بالغ بر 10 هزار شاخه گل الله در کلکسیون هاى 

مختلف که تنها هفت هزار شاخه آن در کلکسیون الله 
متمرکز شده است، در معرض دید شهروندان و مسافران 

نوروزى قرار مى گیرد.

برگزارى جشنواره گل هاى الله در باغ گلها  

مدیــر کل ثبت اســناد وامالك اســتان 
اصفهان گفت: اجراى طرح تقســیم بندى

ثبت وقایــع ازدواج در اصفهــان با هدف 
کمــک بــه دفاتــر کــم درآمــد اجرایى 

مى شود.
على بهبهانى بر اهمیت جایگاه دفاتر ازدواج 
و طالق و ماهیت خاص و ویژه این دفاتر در 
نظم اخالقى و اجتماعــى جامعه تأکید کرد 
و خاطرنشــان کرد: موضوع دفاتر ازدواج و 
طالق موضوعى است که حقیقتًا در قوانین 
و مقررات به آن پرداخت نشــده است و این 
موضوع به عنوان یک حلقــه مفقوده تلقى 

مى شود.
وى یادآور شــد: همانگونه که دفاتر اسناد 
رسمى داراى جایگاهى خاص در قانون خود 
هستند و داراى شرایط و ضوابطى مى باشند، 
کانون دفاتر ازدواج و طالق نیز باید به این 

مرحله دست یابد. 
وى با اظهــار تأســف از اینکــه تعدادى 
از ســردفتران، جهت امرار معــاش خود با 
مشــکل مواجه هســتند، بر توجــه ویژه 
کانون به این گــروه از ســردفتران تأکید 

کرد.
 وى ادامه داد: اجراى طرح تقسیم بندى ثبت 
واقعه ازدواج با هدف تقسیم بندى عادالنه 
ثبت ازدواج در میان دفاتر، این طرح را نتیجه 
روزها بررسى و کارشناسى و جلسات متعدد 
با حضور هیئت مدیره و مجموعه ثبت استان

 دانست.

 دفاتر کم درآمد
پولدار مى شوند

اعظم محمدى
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رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: مجمع 
نمایندگان اصفهان نامه اى به حســن روحانى نوشته و 
در آن درخواست کرده اســت رئیس جمهور با استفاده 
از فاینانــس خارجى بــراى زاینده رود هــم موافقت

 کند.
حجت االســالم  ناصر موســوى الرگانى گفت: بعد از 
انتشار خبر موافقت رییس جمهور با استفاده از فاینانس 
خارجى براى احیاى دریاچــه ارومیه، مجمع نمایندگان 
استان اصفهان هم نامه اى به رئیس جمهور نوشته و در 
آن این درخواست را مطرح کرده است که همانگونه که 
براى احیاى دریاچه ارومیه با استفاده از فاینانس خارجى 

موافقت کرده اید، در مــورد زاینده رود نیز همین مجوز 
را صادر کنید تا برنامه ریزى هاى الزم براى احیاى این 

رودخانه توسط سرمایه گذار خارجى صورت گیرد.
وى تأکید کــرد: البته براى احیاى زاینده رود ســرمایه 
گذاران داخلــى هم وجــود دارند که اعــالم آمادگى 
کرده اند و دلیل این استقبال این اســت که با توجه به 
وضعیت زاینده رود نســبت به دریاچه ارومیه، سرمایه 
گذاران در اصفهان خیلى زود تر مى توانند به پول خود 
برسند. وى ادامه داد:به عنوان مثال، فوالد مبارکه یکى 
از این سرمایه گذاران داخلى اســت که اعالم آمادگى 

کرده است تا سد تونل سوم را به اتمام برساند.

در جلسه علنى دیروز شوراى شهر اصفهان الیحه بودجه 
سال 97 شهردارى اصفهان به تصویب رسید.

دیروز بودجه سال 97 شهردارى اصفهان با اعتبار سه هزار 
میلیارد تومان به تصویب رسید که از این میزان، 961 میلیارد 
تومان براى هزینه جارى و دو هزار میلیارد و 385 میلیون 
تومان براى فعالیت هاى عمرانى در نظر گرفته شده است.  
به طور کلى 31/5 درصد از اعتبارات مختص به هزینه هاى 
جارى و 68/5 درصد از آن مربوط به اعتبارات عمرانى است. 
تعداد جلســات و مدت زمان بررسى الیحه بودجه 1397 
شهردارى اصفهان توسط اعضاى شوراى شهر بدین شرح 
است: کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى با برگزارى 

چهار جلسه و 47 نفرساعت، کمیسیون اقتصادى، حقوقى 
و گردشــگرى با برگزارى چهار جلســه و 75 نفرساعت، 
کمیسیون معمارى، شهرسازى و عمران با برگزارى سه 
جلسه و 37 نفرساعت، کمیســیون بهداشت، سالمت و 
خدمات شهرى با برگزارى یک جلســه و 20 نفرساعت، 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناورى اطالعات 
با برگزارى چهار جلسه با 43 نفرساعت و کمیسیون تلفیق 
با برگزارى هشت جلســه و 391 نفرساعت و در مجموع 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با برگزارى 24 جلسه و 613 
نفرساعت براى رسیدگى به بودجه ســال 97 شهردارى 

اصفهان وقت صرف کرده است.

براى احیاى زاینده رود از 
فاینانس استفاده کنید

بودجه سال 97 شهردارى 
اصفهان تصویب شد

خسارت مرغدارى ها تا
 15 اسفند پرداخت مى شود

رئیس شـبکه دامپزشـکى شهرسـتان گلپایگان گفت: 
خسـارتى که به مرغدارى هـا در اثرآنفوالنزا وارد شـده 
است، نیمه اول اسفند پرداخت مى شود. مسعود غفارى 
اظهارداشت:آنفوالنزا در واحدهاى پروانه دار و بى پروانه 
سطح شهرستان دیده شده اسـت و تصمیم گیرى براى 
ادامه فعالیت یا جلوگیرى از فعالیت مرغدارى هاى بدون 
پروانه در حیطه اختیارات شهرستان نیست و تصمیم گیرى 
در این مورد باید از طریق استان و نهایتاً کشور انجام شود.

فعالیت دانشجویان سبب 
پویایى دانشگاه شده است

 معاون فرهنگى و دانشـجویى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
اصفهان(خوراسـگان) با مهم دانستن نقش کانون هاى 
دانشـجویى در فضـاى دانشـگاه گفـت: فعالیت هـاى 
دانشجویان سبب پویایى فضاى دانشگاه شده و این مهم 
همواره باید مورد توجه مسـئوالن فرهنگى دانشگاه ها 
باشد. محمدرضا شمشیرى با اشاره به نقش موثر شوراى 
هماهنگى کانون  هاى فرهنگى و اجتماعى در فعالیت هاى 
فرهنگـى و دانشـجویى واحدهـاى دانشـگاهى،افزود: 
تشـکیل شـوراى هماهنگـى کانون هـاى فرهنگـى و 
اجتماعى بـه صورت صریـح در آیین نامه ها آمده اسـت 
اما تشـکیل آن در واحـد اصفهان(خوراسـگان) تاکنون 
مغفول مانده و در حال حاضر خوشـحالیم که این شـورا 
براى تسـهیل در امور کانون هـاى فرهنگى و اجتماعى 

تشکیل مى شود.

خبر

اجراییه
اجرائیه شــماره: 9610423730300489 شماره پرونده: 9509983730301347 شــماره بایگانى شعبه: 951359 
مشخصات محکوم له: خیرى آزادى فرزند سام نشانى: نجف آباد-یزدانشهر خ 17 غربى بین 4 راه اول و دوم منزل سام 
آزادى مشخصات محکوم علیه: فریبرز جهان بخش فرزند شکرخدا به نشانى یزدانشهر. محکوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 9509973730302292 محکوم علیه محکوم است به افزایش نفقه 
فرزندان را به مبلغ جمعا ماهیانه 600/000 تومان هر فرزند 150000 تومان از تاریخ تقدیم دادخواست 95/06/03 درحق 
محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ 518000 تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 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 بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 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 هرنحو با 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) 7930/ م الف  نسترن بهاءلو-مدیر شعبه 

1 دادگاه خانواده نجف آباد/11/1013
 حصروراثت 

سمیه صادقى پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080159517 به شرح دادخواست به کالسه 1262/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد صادقى پور نجف آبادى بشناسنامه 
988 در تاریخ 96/06/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.سمیه 
صادقى پور نجف آبادى ش ش 1080159517، 2.جواد صادقى پور نجف آبادى ش ش 1080313801، 3.سجاد صادقى 
پور نجف آبادى ش ش 1080276742، (فرزندان متوفى)، 4. زهره منتظرى ش ش 449، (همســر متوفى) 5. فاطمه 
حاجى على عسگرى نجف آبادى ش ش 140، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7929/م الف رئیس شعبه 10 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1014
 مزایده

در پرونده کالسه 1562/96 ش اجرایى و به موجب دادنامه ... صادره از شعبه .... عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى 
حسین شاطرى فرزند عباسعلى محکوم است به پرداخت ... ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ .. ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: احتراماً: 
عطف به نامه به پرونده کالسه 96/1562 دعوى خانم آرزو آلبو خزایر زاده بطرفیت آقاى حسین شاطرى با راهنماى و در 
معیت مامور کالنترى از یکباب منزل مسکونى واقع در ویالشهر خیابان ویالى جنوبى، بن بست پارك دانشجو پالك 
6 طبق کروکى زیر بازدید بعمل آمد. عرصه منزل مذکور 420 مترمربع و اعیانى آن در طبقه با زیربناى 172/5 مترمربع 
با سقف آهن و آجر، نماى داخلى گچ، کف موزاییک، دربهاى داخلى چوبى، دربهاى نماى خارجى فلزى، گرمایشى گاز، 
سرمایشى کولر آبى اجرا شده است. باتوجه به موارد فوق ارزش ششدانگ منزل مذکور با 28 مترمربع زیرزمین و انشعاب 
آب و برق و گاز . حیاط سازى به مبلغ 2717000000 ریال ارزیابى گردیده است و تاریخ مزایده در 96/12/21 ساعت 11 

صبح مى باشد. 7925/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/1015
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 439/96 دادنامه 1188-96/11/19 مرجع رسیدگى شعبه دوم 
حقوقى خواهان: غالمرضا صالحى نشانى: نجف آباد میدان میوه و تربار غرفه 14شمالى، وکیل خواهان: محمدرضا پاینده 
به نشانى نجف آباد خ قدس مرکزى دفتر وکالت خوانده: ایرج سرهنگى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 086964/54-1394/05/15 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى غالمرضا صالحى با وکالت آقاى پاینده به طرفیت ایرج 
سرهنگى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/605/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/05/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف 

آباد مى باشد. 7922/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2 /11/1016
 ابالغ

راى شورا- بتاریخ 96/11/08 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت بتصدى امضاءکننده ذیل تشکیل 
و پرونده کالسه 988/96 تحت نظراست. شورا با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت ازخداوند 
متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواست حشمت اله ابراهیمى فرزند لطف اله 
با وکالت زهره امینى بطرفیت مجید جعفرى و سیدرضا هاشمى بخواسته الزام خوانده بحضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى 
انتقال سند خودرو بشماره انتظامى 459 ه 65 ایران 23 بانضمام خسارت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 
50/000/000 ریال باتوجه به محتویات پرونده رونوشت قرارداد مورخه 95/08/11 فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول 
که ذیل آنرا طرفین امضاء نموده اند و استعالم بعمل آمده از پلیس راهور شهرستان فالورجان مورخه 96/07/04 بشماره 
انتظامى فوق الذکر بنام خوانده ردیف دوم سید رضا هاشمى مى باشد و نظربه اینکه خواندگان ردیف اول علیرغم ازطریق 
نشر آگهى و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و دفاع و انکارى ننموده لذا 
شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 220 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى و نظریه مشورتى شورا خوانده ردیف دوم سیدرضا هاشمى را به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند 

خودرو بشماره انتظامى 459 ه 65 ایران 23 بنام خواهان و خوانده ردیف اول مجیدجعفرى را به پرداخت مبلغ 675/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال بابت نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7911/م الف قاضى شوراى 

حل اختالف گلدشت/11/1017
 حصر وراثت 

على عظیمى داراى شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 1362/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر عظیمى بشناسنامه 3252 در تاریخ 96/07/15 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.على عظیمى ش ش 40، 2.خدیجه عظیمى ش ش 
3984، 3.زهرا عظیمى ش ش 40، 4.محبوبه عظیمى ش ش 248، 5.کبرى عظیمى ش ش 41، 6.اسماعیل عظیمى ش 
ش 62، 7.خلیل عظیمى ش ش 1150099925، (فرزندان متوفى)، 8. ماهى جان شکرالهى ش ش 48، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. 7910/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1018
 اخطار اجرایى

شماره 1016/96 به موجب راى شماره 1016/96 تاریخ 96/08/17 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمزه على نظرى به نشانى ماهشهر فاز 2 خ یاسین پریا3 8567164944 محکوم 
است به پرداخت مبلغ 10/000/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 96/03/15 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له اجرایى و پرداخت 
مبلغ 500/000 تومان بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: اصغر مختارى با وکالت محمدلطفى و عظیمه صادقى به نشانى: 
نجف آباد خیابان امام بعداز چهارراه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7906/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1019
 اخطار اجرایى

شماره 502/96 به موجب راى شماره 1167 تاریخ 96/06/14 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.محمدرضارحیمى 2.هاتف مددى به نشانى 1.نجف آباد،پلیس راه سنگبرى مهدیه 
کدپ8516944889 2.مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 93/09/25 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه خواهد شد همچنین محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتى.محکوم له: حمیدرضا رحیمى با وکالت جعفر چرغان به نشانى: نجف آباد -ویالشهر. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7866/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1020
 اخطار اجرایى

شماره 807/96 به موجب راى شماره 1576 تاریخ 96/08/27 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.محسن مطلبى2.على همدانى به نشانى 1.نجف آباد،پلیس راه خ 21 شهریور سنگبرى 
کبیر 2.مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/900/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/12/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: اسماعیل مطلبى با وکالت جعفر چرغان 
به نشانى: نجف آباد خیابان فرخى کوى سعادت پ4 کدپ8514758948. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 7865/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1021
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید حاجى صادقیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ 30/000/000 ریال و 
خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده زینب بالشى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1170/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/05 ساعت 10/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7864/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/11/1022
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/468108 چون ایران طراوت فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 89 نجف آباد باستناد یک برگ استشهاد 
محلى شماره 9475 مورخه 1396/11/15 دفترخانه شماره 343 نجف آباد که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 758/12 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 146 دفتر 339 امالك ذیل ثبت 80831 بنام ایران طراوت فرزند غالمرضا و سند شماره 462726 در تاریخ 
1373/10/08 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/30، 7946/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/1023
اصالحیه مزایده

مزایده با شماره م الف 328 با کالســه پرونده 920107 با شــماره پیگیرى 11/646 در تاریخ 1396/11/18 به مبلغ 
1/750/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان چاپ شده است که به این مبلغ 1/650/000/000 
ریال برابر یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تمام اصالح مى گردد. م الف: 328 اجراى احکام حقوقى باغ بهادران 

11/1024/ 

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 1396/12/463357 چون ورثه حیدرعلى ایمانیان نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک پالك 33/15 واقع 
در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 25 دفتر 96 ذیل ثبت 13382/1492 ســند مالکیت شماره 
191951 بنام رضا ایمانیان نجف آبادى فرزند ابوطالب ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت نقل و انتقال و اسباب کشى منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/30، 7784/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/720
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460354500090 شماره پرونده: 9609980363400239 شماره بایگانى شعبه: 960783 
شاکى اکبر زلقى فرزند پیرعلى شکایتى  علیه محمود شجاعى دائر بر خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 
960783 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/02/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب بک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 36012 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (119 جزایى سابق) /11/904
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353807928 شــماره پرونده: 9509980358401263 شماره بایگانى شعبه: 960735 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مجید یوسفى فرزند علیرضا به نشانى: اصفهان، چهارراه شریعتى، ساختمان الزهرا، طبقه 
4، واحد 111 (فعال مجهول المکان) تاریخ حضور: 1397/01/27 دوشنبه ساعت: 09:30 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 310 در خصوص شکایت محمدامین 
اسحاقى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 36011 شعبه 112 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق) /11/905
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610466825300074 شماره پرونده: 9609986825300716 شماره بایگانى شعبه: 960824 
خواهان جعفر میرزائى دادخ واستى به طرفیت خوانده فرشاد عزیزى فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه وجه و خسارت 
دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 
اول، اتاق 121 ارجاع و به کالسه 960824 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/01/22 و ساعت 11:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان /شاکى و به تجوز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 36010 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/906
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100361711935 شماره پرونده: 9609980361700897 شماره بایگانى شعبه: 961006 خواهان 
آقاى امیر سلطانى تهرانى دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان رضا حیدرى دولت آبادى و امیر عباسى به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 961006 ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 1397/2/2 
ساعت 08:00 تعیین گردیده لذا 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 خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. بدیهى ا ست 
در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. م الف: 35996 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /11/907
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100361711904 شماره پرونده: 9609980361701149 شماره بایگانى شعبه: 961281 خواهان 
آقاى مجید صامتى دادخ واستى به طرفیت خوانده صبا میرزایى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
961281 ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 1397/2/1 ساعت 09:00 تعیین گردیده لذا 
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 خوانده ظرف یک 
هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور وفق قانون 

تصمیم گیرى خواهد شد. م الف: 35993 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/908
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100361711862 شــماره پرونده: 9609980361700898 شماره بایگانى شعبه: 961007 
خواهان خانم شهره مسائلى و آقاى نادر زرقونى دادخواستى به طرفیت خواندگان بانک تجارت و شرکت لوله و پروفیل 
جهان نماى اصفهان و شرکت نورد و لوله کاویان اصفهان و گروه صنعتى ماهان انرژى شرکت لوله سازى پاسارگاد و 
آقاى فرزام رئیسیان آل آقا به خواسته اعالم بطالن معامله تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 961007 ح/28 ثبت گردیده که در 
جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 1397/1/29 ساعت 11:00 تعیین گردیده لذا 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 خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان 

فوق جهت رسیدگى در شعبه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. م 
الف: 36009 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/915
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102702 شــماره پرونده: 9609986794100952 شماره بایگانى شعبه: 960953 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به  داریوش صالحى خواهان آقاى محمد یونانى زفره دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى داریوش صالحى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 960953 شعبه 
11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/21 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35992 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/909
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793802942 شــماره پرونده: 9609986793801427 شماره بایگانى شعبه: 961430 
ابالغ دادخواست و ضمائم به بهرنگ شــهرزاد فرزند عبداله- خواهان مجید عسگرى دادخواستى به طرفیت خوانده 
1- بهرنگ شهرزاد 2- سید غالم رضا اسداله زاده به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986793801427 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/21 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 35979 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)  /11/910
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793502228 شــماره پرونده: 9609986793501438 شماره بایگانى شعبه: 961447 
درخصوص پرونده کالسه 961447 شعبه 5 خواهان امیر سلطانیان تیرانچى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک به مبلغ 
30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى به طرفیت بهمن جمشیدى تقدیم نموده است که وقت رسیدگى 
براى روز 1397/01/20 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى میگردد و تصمیم مقتضى اتخاذ 

میشود. م الف: 35973 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /11/911
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795600793 شــماره پرونده: 9609986795600815 شماره بایگانى شعبه: 960815 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: پریسا بشیرى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/01/29 چهارشنبه ساعت 
17:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- 
پالك 57. درخصوص دعوى عبدالمجید یونسى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 35947 شعبه 26 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/912
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794402454 شماره پرونده: 9609986794401085 شماره بایگانى شعبه: 961086 خواهان 
آقاى محمد طالبى فرزند على دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى احمدرضا حداد سامانى فرزند سبزعلى به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794401085 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/10 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت ر سیدگى 
در دادگاه حاضر شود. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 

م الف: 35944 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/913
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805102943 شماره پرونده: 9609986805101208 شماره بایگانى شعبه: 961208 خواهان 
آقاى بهرام سلیمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهدى سعیدى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986805101 208 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/18 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35938 شعبه 51 شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/914
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460354700017 شماره پرونده: 9609980362501572 شماره بایگانى شعبه: 961480 
شاکى سازمان جهاد کشاورزى شکایتى به طرفیت آقاى محمد زهریان اصفهانى به اتهام تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(121 جزایى سابق) واقع در اصفهان، خ جهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 
2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/01/18 و ساعت 8 تعیین شده است. به 
علت  مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان /شاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى چهارراه مسجدعلى 
خیابان شهداى ستار مجتمع شهید بهشتى واحد 109. م الف: 36006 شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 

جزایى سابق) /11/916
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان خانم فاطمه خدرى میرقائد دادخواســتى مبنى بر نفقه  به طرفیت خوانده آقاى محمدهاشم پور 
رستمى در این مرجع به شماره کالسه 327/96 ش3ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 
96/1/29 ساعت 5 عصر بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق 
ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت 
دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2717 شعبه سوم حل اختالف حقوقى شاهین شهر /11/937

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در راستاى اهداف خدمت رسانى به مردم 
و حفظ بازار و همچنین برقرارى امنیت خرید شب عید مردم، هماهنگى الزم با 

رؤساى اتحادیه ها به منظور تشدید بازرسى ها صورت گرفته است.
رسول جهانگیرى در رابطه با طرح تشدید بازرسى بازار شب عید اظهارداشت: 
در راستاى اهداف خدمت رسانى به مردم و حفظ بازار و همچنین برقرارى امنیت 
خرید شب عید مردم، هماهنگى الزم با رؤســاى اتحادیه ها به منظور تشدید 

بازرسى ها صورت گرفته است.
وى افزود: در همین راستا از بازرسان اتحادیه ها کمک گرفته  شده و بحث نظارت 

بر بازار شب عید با محوریت بازرسى اتاق اصناف صورت خواهد گرفت.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان بیان داشت: با توجه به شرایط فعلى، کمبودى 
در رابطه با مایحتاج مورد نیاز مردم و نیازهاى ضرورى دیده نشده است و تمام 

اقالم مصرفى در اختیار مردم قرار دارد.
جهانگیرى اذعان داشت: اصناف میزبانان اصلى مهمانان نوروزى و شهروندان 
هستند، به همین دلیل باید با توجه به نیازهاى مردم کاالهاى خود را تنظیم کرده 

و بتوانند تمام گروه هاى اجتماعى را پوشش دهند.
رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان در رابطه با زمان شروع بازرسى بازار شب 
عید گفت: نظارت بر بازار شب عید از اوایل اسفندماه شروع خواهد شد و تشدید 
نظارت ها نیز از نیمه دوم اسفند ماه شروع  مى شود و تا پایان فروردین  ماه ادامه 

دارد.
وى با اشاره به تعداد بازرسان بازار شــب عید تصریح کرد: در مجموع بیش از 
400 نفر وظیفه بازرسى را در این ایام عهده دار هستند که از این تعداد، 100 نفر 
به  صورت افتخارى از سایر اتحادیه ها اتاق اصناف را در انجام این امر همراهى 

مى کنند.
جهانگیرى در پایان اظهارداشــت: در کنار بازرســان اتاق اصناف، بازرســان 
اتحادیه ها نیز به  صورت تخصصى بر بازار شب عید نظارت دارند و مواردى که 
به  صورت خاص گزارش داده مى شود، این بازرسان مورد بررسى قرار مى دهند 
و در صورتى  که نیاز به تشکیل پرونده و رسیدگى بیشتر داشته باشند، اقدامات 

الزم را انجام مى دهند.

تأمین امنیت خرید شب عید با 400 بازرس
رئیس بیمارستان هاى شهرضا گفت: بیمارستان 
امیرالمؤمنین(ع) شــهرضا بــه قطب درمانى 

جنوب اصفهان تبدیل مى شود.
فرهاد مهــرى اظهارداشــت: در شــهرضا 
بیمارســتان  امیرالمؤمنین(ع) با 108 تخت و 
بیمارستان صاحب الزمان(عج) با 70 تخت وجود 
دارد که از سال 1394 قرار شد با الحاق آن ها به 
یکدیگر بیمارستان جنرال 250 تخت منطقه 

جنوب استان ایجاد شود.
وى با اشــاره به ســاخت یال دوم بیمارستان 
امیرالمؤمنین(ع) شــهرضا، افزود: یال جدید 
در مســاحت هفت هزار متر مربع در سه طبقه 
بوده که طبقه همکف شامل اورژانس داخلى 
جراحى با 25 تخت، ســالن اجتماعات و واحد 
تصویربــردارى شــاملMRI، رادیولــوژى، 

سونوگرافى و ماموگرافى است.
وى با اشــاره به عملیات ساختمانى یال جدید 
بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)، اذعان کرد: یک 
شرکت در مناقصه برنده شده است و عملیات 
ســاختمانى را از اول دى ماه شروع کرد، طبق 
قرارداد حدود 7 ماه براى اتمام ساختمان زمان 
نیاز اســت. وى با بیان این که اگر مشکلى به 
وجود نیاید ساختمان بیمارستان سال آینده به 
بهره بردارى مى رســد، ادامه داد: پس از اتمام 
ســاختمان نوبت به تجهیز ساختمان مى رسد 
که آن زمان باید دانشگاه علوم پزشکى و وزارت 

بهداشت در این خصوص اقدام کنند.

تبدیل بیمارستان 
امیرالمؤمنین(ع) شهرضا 
به قطب درمانى جنوب
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پایان مرمت2 ترك گنبد مدرسه 
چهارباغ

با پایان مرمت دو ترك گنبد مدرسه و مسجد چهارباغ، 
9 ترك این اثر با ارزش در اصفهان بازسازى شده است.

مدیرکل میراث فرهنگى ، صنایع دستى وگردشگرى 
استان اصفهان تعداد ترك هاى این مدرسه تاریخى را 
12 ترك عنوان کرد و گفـت: اکنون 80 درصد از گنبد 
مدرسـه و مسـجد تاریخى چهار باغ اصفهـان مرمت 

شده است.
فریدون الهیارى هزینـه مرمت این اثر ملى را در سـه 
ماه پایانى سال بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال 
بیان کرد و افزود: با تامیـن اعتبار الزم عملیات مرمت 
این بناى تاریخى تا پایان شـهریور سـال آینده پایان
 مى یابد. وى آغاز مراحل مرمت این مجموعه تاریخى 
را از سـال 91 برشـمرد و افزود: این گنبـد تاریخى به 
مساحت 630 مترمربع مزین به حدود 150 هزار قطعه 
کاشـى با طراحى بسـیار زیبایـى از نقوش اسـلیمى و 

خطایى است.
وى گفت: روى  کاشى هاى مرمت شده گنبد مدرسه 
تاریخى چهارباغ با پوشش نانو استحکام بخشى شده و 

تا 20 سال آینده نیاز به مرمت اساسى ندارد .
مدرسه و مسجد چهارباغ عصر صفوى  براى تدریس 
علوم دینى به طالب ساخته شـده و درختان کهنسال 
چنـار  جلـوه  بى نظیـرى بـه زیبایى هـاى معمـارى و 

کاشى کارى هاى دیدنى این بنا داده است.
این بنـاى باشـکوه و دیدنـى در ضلع شـرقى خیابان 
چهاربـاغ اصفهـان  با هشـت هـزارو 500  متـر مربع 
مساحت با شماره 116، 15 دى 1310 در فهرست آثار 

ملى کشور ثبت شده است.

خبر

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: ایجاد اشتغال یا فراهم کردن شرایط خود اشتغالى 
براى بهبود یافتگان اعتیاد، از اولویت هاى این اداره کل 
در استان است. محسن نیرومند در خصوص طرح اشتغال 
بهبود یافتگان از دام اعتیاد اظهارداشــت: ایجاد اشتغال 
یا فراهم کردن شرایط خود اشــتغالى براى این افراد از 

اولویت هاى ما در سطح استان است.
وى مطرح کرد: یکى از مشکالت اســتان ما، نداشتن 
مرکز درمان اعتیاد جامع اســت تا پــس از بهبودى و 
تکمیل مراحل درمانى، کلیه خدمات مشاوره اى در زمینه 

توانمند سازى براى اشتغال آنها را فراهم نماییم. 

مدیرکل تعــاون، کارو رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
همچنیــن در خصوص تشــکیل مرکز درمــان اعتیاد 
جامع گفت: اگــر این مرکــز درمانى ایجاد شــود، ما 
مى توانیم نشســتى با اتاق بازرگانــى، کانون انجمن 
صنفى کارفرمایان، کارآفرینان خیر و سایر سازمان هاى 
ذى ربط برگــزار کنیم تا همه با هم براى اشــتغال این 

عزیزان گام بر داریم. 
نیرومند ابراز امیدوارى کرد: اگر این افراد بهبودى کامل 
پیدا کنند ما مى توانیم آنها را به کارگاه هایى که تقاضاى 
کارگر مى کنند معرفى و یا با کمک سازمان هاى دیگر، 

آنها را در ایجاد شغل همراهى کنیم.

رئیس انجمن هنرهاى نمایشــى اصفهــان گفت: نوروز 
امســال تئاترهایى براى کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 
در ســالن هاى نمایش اصفهان به روى صحنه مى روند، 
همچنین تئاترهاى خیابانى با موضوع نوروز در مکان هاى 

گردشگرى نصف جهان به اجراى نمایش مى پردازند.
هوشنگ جمشیدیان در خصوص برنامه تئاترهاى نوروزى 
اصفهان اظهارداشت: تئاترهاى نوروزى در دو بخش کودك 
و نوجوان و بزرگســاالن  برنامه ریزى شده اند، مضمون 
اجراها در این ایــام مربوط به آئین هاى ســنتى و آداب و 
رسوم عید نوروز است و اجراها در سالن هاى نمایش براى 

خانواده ها آماده مى شود.

وى افزود: یک سرى از اجراها نیز در مکان هاى گردشگرى 
مربوط به نمایش هاى خیابانى است که بخشى از این تئاترها 
از حاال آغاز شده، اما بخش عمده آن در ایام عید است که 
به سوغات اصفهان، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان 
مى پردازد. رئیس انجمن هنرهاى نمایشى اصفهان گفت: 
بازبینى تئاترها آغاز شده و برخى گروه ها مجوزهاى الزم را 
اخذ کرده و از اواخر اسفند نمایش هاى خود را آغاز مى کنند، 

اما اوج کار از اول فروردین تا آخر فروردین خواهد بود.
وى ادامه داد: 23 گروه نمایش خیابانى داریم که معموًال کار 
مى کنند و از این تعداد 12 گروه آماده هستند و انتظار مى رود 

بقیه گروه ها نیز اضافه شوند.

تئاترهاى خیابانى نوروزى 
در مکان هاى گردشگرى

 اولویت اداره تعاون براى 
بهبود یافتگان اعتیاد

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
مزیت هاى موجود در کشور، صنایع شیمیایى، صنعت سنگ، معادن و صنایع 
فلزى و غیر فلزى و همچنین صنایع نساجى و صنایع غذایى از اولویت هاى 
اصلى سرمایه گذارى موفق در شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان 

است.
محمد جواد بگى، دسترسى به انرژى و نیروى کار ارزان، برخوردارى از بازار 
بزرگ 400 میلیون نفرى در منطقه و بهره مندى از تجربیات نیروى انسانى 
ماهر در دهه هاى گذشته را از مزیت هاى اصلى کشور دانست و تصریح کرد: 
در دنیاى رقابتى امروز، استفاده از مزیت هاى نسبى هر کشور مى تواند نقش 
پر رنگى در موفقیت  واحدهاى اقتصادى داشته و بستر مناسبى براى رشد و 

توسعه بازارها ایجاد کند.
وى افزود: با توجه به مزیت هاى موجود در کشور، صنایع شیمیایى، صنعت 
سنگ، معادن و صنایع فلزى و غیر فلزى و همچنین صنایع نساجى و صنایع 
غذایى از اولویت هاى اصلى ســرمایه گذارى موفق در شهرك ها و نواحى  

صنعتى استان است.  
مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان از تالش این 
شرکت براى توسعه شــهرك هاى تخصصى صنایع داراى مزیت در استان 
خبر داد و افزود: شهرك ها و نواحى صنعتى تخصصى نظیر شیمیایى رازى 
و صنایع دستى شهرضا، نســاجى راوند و امیرکبیر کاشان، فلزى اشترجان، 
فالورجان و صنایع غذایى خمینى شهر، داروسازى صفه اصفهان، شهرك 
فناورى اصفهان، شــهرك هاى صنعتى برق و الکترونیــک و حوله بافى 
خمینى شهر، سنگ رضوانشــهر، تیران، نگین میمه و محمود آباد فعالیت 
بســیار مطلوبى داشــته دارند و باید توجه ویژه اى به توســعه آنها داشته 

باشیم.

صنایع نساجى و غذایى، اولویت اصلى 
سرمایه گذارى اصفهان 

وزیر راه و شهرســازى از موافقت اولیه براى 
سرمایه  گذارى دو میلیارد دالرى در حوزه بندر 
و ریل با هندى ها خبر داد و گفت: ساخت ریل 
در ذوب آهن اصفهان با ظرفیت 300 هزار تن 
در سال در حوزه ریلى با مشارکت هند نهایى و 

کلید مى خورد.
عباس آخوندى افــزود: همکارى هایى که با 
هندى ها در حوزه بندر و ریل قرار است انجام 
شــود، در چهار ســرفصل برنامه ریزى شده، 
موافقت هاى اولیه براى انجام این اقدامات قبال 
صورت گرفته و در این سفر این موافقتنامه ها 

نهایى خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازى افزود: ساخت ریل در 
ذوب آهن اصفهان با ظرفیت 300 هزار تن در 
سال هم از جمله اقداماتى است که در حوزه ریلى 
با مشارکت هند کلید مى خورد و این موافقتنامه 

هم در این سفر نهایى خواهد شد.  

ساخت ریل  ملى ذوب آهن 
با مشارکت هندى ها 

کلید مى خورد

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351311323 شماره پرونده: 9609980351301153 شماره بایگانى شعبه: 961317 ابالغ 
وقت رسیدگى و  دادخواست و ضمائم به آقاى نوازاله تشکر خواهان آقاى بابک کریمیان شمس آبادى فرزند امیرقلى با 
وکالت آقاى فرهاد تیمورى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 1- فرید انورى فرزند احمد 2- حمید انورى فرزند احمد 
3- مجید انورى فرزند احمد 4- هاله انورى فرزند احمد 5- محسن انصارى 6- نوازاله تشکر به خواسته ابطال سند رسمى 
داراى پالك ثبتى 151-4483 بخش 5 ثبت اصفهان فرعى 1318 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351301153 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/11 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36004 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /11/917
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 960757 ش ح 15 آگهى وقت اجراى قرار تحریر ترکه مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان 
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست سید کریم حسینى به طرفیت سیدرضا، سیدحسن، کبرى بیگم، صدیقه 
بیگم، سیدکریم، محمود و عباس حسینى قرار تحریر ترکه مرحوم سیدحسین حسینى طى شماره 9609976794501236 
در شوراى حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 97/1/27 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود 
در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد، خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند. عدم 
حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 35989 شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /11/918
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100354008555 شــماره پرونده: 9609980359900195 شماره بایگانى شعبه: 961628 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى وحید باقریان چیمه فرزند حمید خواهان فاطمه عابدى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى وحید باقریان به خواسته کالهبردارى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980359900195 شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى  مورخ 
1397/01/18 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخ واست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35921 شعبه 114 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (114 جزایى سابق) /11/919
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102940 شماره پرونده: 9609986794101278 شماره بایگانى شعبه: 961281 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به امیر منصور کوچک زاده خواهان آقاى محسن دردشتیان دادخواستى به طرفیت 
خوانده  امیر منصور کوچک زاده به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961281 شعبه 
11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/03 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35980 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /11/920 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796303124 شماره پرونده: 9609986796301192 شماره بایگانى شعبه: 961193 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به گ وهر حیدرى خواهان آقاى محمود کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم 
گوهر حیدرى به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301192 
شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/20 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35960 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/921 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793803189 شــماره پرونده: 9609986793800562 شماره بایگانى شعبه: 960562 
ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى فرهاد بار آهنگ فرزند غالم آقا خواهان آقاى بهمن حیدرى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فرهاد بارآهنگ به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986793800562 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 0 1397/02/5 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35948 شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/922
حصر وراثت

آقاى حسین افضلى نژاد بشناسنامه شماره 129 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 683/96  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مروارى زینعلى کریزى بشناسنامه شماره 4 در 
تاریخ 95/12/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- مریم افضلى نژاد فرزند خانعلى شماره شناسنامه: 
63 نسبت با متوفى: دختر 2- حسین افضلى نژاد فرزند خانعلى شماره شناسنامه: 129 نسبت با متوفى: پسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2746 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /11/938
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره درخواست: 9610460350700142 شماره پرونده: 9609980350700694 شماره بایگانى شعبه: 960835 
خواهان داود حبیب الهى با وکالت سمیه عرب به طرفیت سیده طهورا موسوى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و 

به کالسه 9509980350700366 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/2/17 ساعت 10 صبح و ساعت تعیین شده 
است. 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35927 شعبه هفتم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان 

اصفهان /11/923
ابالغ نظریه کارشناسى 

شماره درخواست: 9610463759100066 شماره پرونده: 9609983759100451 شماره بایگانى شعبه: 960462 در 
پرونده کالسه 960462 ح1 با موضوع خلع ید از زمین مزروعى به شماره پالك ثبتى 409/20072 قلع و قمع و مطالبه 
اجرت المثل ایام تصرف خواهان اصغر میرزاعلیان با وکالت عباس شفیعى و فاطمه شفیعى به طرفیت -1 یداله درخشان 
جزى 2- سیدحسین سجادى 3- محمود حبیبى 4- محمود یوسفیان 5- پرویز مصیبى 6- ناصر مصیبى 7- عباس پرتو 
جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتا ظرف مهلت 7 روز از تاریخ نشر این آگهى به خوانده ردیف 
دوم تا 7 ابالغ که به این شعبه مراجعه نمایند درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 2652 شعبه 

اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شاهین شهر  /11/931
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 261/96- 96/11/11 نظر به اینکه خواهان خانم فاطمه سادات صادقى دادخواستى مبنى بر 7 ف قره سفته به طرفیت 
خوانده آقاى حمید عرب بیگى در این مرجع به شماره کالسه 261/96 ش3ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده 
براى حضور طرفین تاریخ 97/1/18 ساعت 5/30 عصر بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده 
مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه 
خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2694 شعبه سوم حل 

اختالف حقوقى شاهین شهر /11/932
اخطار اجرایى

شماره: 801/95ش8ح- 96/11/15 به موجب راى شماره 218 تاریخ 96/5/7 حوزه 8 شوراى حل اختالف شاهین شهر 
که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدعلى اوژند فرزند على به نشانى مجهول المکان محکوم است به الزام به انتقال 
سند خودرو سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 274ن17- 65 در حق محکوم له محمد توسلى کجانى فرزند حسینعلى 
نشانى: اصفهان- خ پروین کوى بوعلى پ 515، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 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: 2769 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

 (مجتمع شماره یک) /11/933
حصر وراثت

ربابه ابدال محمودآبادى به شناسنامه شماره 5 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 691 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رضا محرابى محمودآبادى به شناسنامه شماره 
12 در تاریخ 96/10/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ربابه ابدال محمودآبادى فرزند هاشم شماره 
شناسنامه 5 نسبت با متوفى همسر 2- زهره محرابى محمودآبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفى فرزند 
3- اعظم محرابى محمودآبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 19 نسبت با متوفى فرزند 4- عزت محرابى محمودآبادى 
فرزند رضا شماره شناسنامه 1561 نسبت با متوفى فرزند 5- لیال محرابى محمودآبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 9192 
نسبت با متوفى فرزند 6- سمیه محرابى محمودآبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 33 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2767 شعبه اول 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /11/934
حصر وراثت

روزبه سبزى االسوند به شناسنامه شماره 1407 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 685/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان روزعلى سبزى االسوند به شناسنامه شماره 
130 در تاریخ 96/10/23 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- کتایون نظرى فرزند چراغعلى شماره 
شناسنامه 169 نسبت با متوفى همسر 2- فرهاد سبزى االسوند فرزند روزعلى شماره شناسنامه 24730 نسبت با متوفى 
پسر 3- فرشاد سبزى االسوند فرزند روزعلى شماره شناسنامه 1104 نسبت با متوفى پسر 4- روزبه سبزى االسوند فرزند 
روزعلى شماره شناسنامه 1407 نسبت با متوفى پسر 5- فریبا سبزى االسوند فرزند روزعلى شماره شناسنامه 784 نسبت 
با متوفى دختر 6- فریده سبزى االسوند فرزند روزعلى شماره شناسنامه 109 نسبت با متوفى دختر 7- فریماه سبزى 
االسوند فرزند روزعلى شماره شناسنامه 25909 نسبت با متوفى دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2754 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /11/935
اخطار اجرایى

شماره: 376/96ش9ح- 96/11/14 به موجب راى شماره 475 تاریخ 96/7/30 حوزه 9 شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مریم کاغذگران فرزند اصغر به نشانى شاهین شهر، شهرك مطهرى 
کوى 20 پالك 201، 2-مرضیه صادقى هفشجانى فرزند خسرو به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در 
دفترخانه و انتقال قطعى سند خودروى سمند به شماره انتظامى 261ب55- ایران 67 و پرداخت مبلغ 162/500 ریال 
هزینه دادرسى، پرداخت هزینه عملیات اجرایى به مبلغ 550/000 ریال نیز به عهده محکوم علیهماست. مشخصات 
محکوم له: محمدحسین قصرى خوزانى فرزند نصراله به نشانى شاهین شهر، شهرك مطهرى کوى 26 پالك 260. 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: 2758 حبیب اسالمیان قاضى شعبه نهم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر  /11/936
ابالغ

شماره پرونده: 501/96 ش10ح شماره دادنامه: 686- 96/11/7 تاریخ رسیدگى 1396/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه دهم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى على عالمى فرزند بختیار به نشانى اصفهان خ رودکى کوچه بهار 
72 پالك 38 طبقه اول خواندگان: آقاى فرهاد فراست فرزند عباس 2- خانم زهره شفیع زاده فرزند هرمز به نشانى هر دو 
مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال 
سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 53- 8431 ل 84 با احتساب هزینه دادرسى مقوم به 
مبلغ 11/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است 

و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان آقاى على عالمى فرزند بختیار بطرفیت خواندگان 1- آقاى فرهاد فراست 
فرزند عباس 2- خانم زهره شفیع زاده فرزند هرمز به نشانى هر دو مجهول المکان به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى 
بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پژو پارس به 
شماره انتظامى 53-8431 ل 84 با احتساب هزینه دادرسى مقوم به مبلغ 11/000/000 ریال شورا با بررسى اوراق پرونده 
مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره 
راهور به شماره 1452/13/12/7/735 به تاریخ 96/8/18 که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم اعالم نموده 
خوانده گان در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
به استناد به مواد 220- 362 قانون مدنى خوانده گان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن 
مقدمات و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 53- 8431 ل 84 با احتساب مبلغ 
217/500 ریال هزینه دادرسى به نام خواهان را صادر و اعالم میدارد همچنین خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 
2/800/000 ریال بابت خالفى اتومبیل تا تاریخ 95/2/22 ضمنا وفق قولنامه مورخ 95/2/22 که خوانده ردیف اول ذیل 
آن را امضاء و تایید کرده است از تاریخ 95/9/10 لغایت اجراى حکم روزانه محکوم به پردا خت مبلغ 100/000 ریال مى 
باشد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2744 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /11/939
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610463760100091 شماره پرونده: 9609983761801045 شماره بایگانى شعبه: 961883 
تاریخ تنظیم: 96/11/23  به شرح محتویات پرونده کالسه 961883 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى مصطفى 
دلبر فرزند محمود مجهول المکان متهم به امتناع از تحویل طفل مشــترك است که تحت پیگرد قانونى مى باشد و 
براى روز 1397/1/19 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 2760 

شکوهى- رییس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق) /11/940
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610463759100067 شماره پرونده: 9609983759100462 شماره بایگانى شعبه: 960473 
تاریخ تنظیم: 1396/11/21 ابالغ وقت دادرى و دادخواست خواهان ملیکا خلیلى با وکالت 1- حسین برخشان 2- بهروز 
برخشان به طرفیت مندنى خلیلى به خواسته مطالبه ارزش دو دانگ پالك ثبتى و خسارات دادرسى کارشناسى و تاخیر 
تادیه به این شعبه تقدیم که به کالسه 960473 ح 1 ثبت، و براى روز مورخ 97/01/19 ساعت 9:30 صبح وقت رسیدگى 
صادر گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مندنى خلیلى به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2750 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر  /11/941
اخطار اجرایى

شماره: 511/95 ش9ح- 96/7/26 به موجب راى غیابى  شماره 191 تاریخ 96/4/24 حوزه 9 شوراى حل اختالف شاهین 
شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه امل فالحى نژاد فرزند عبدالرحیم به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/388/450 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه، پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: لیال عساکره فرزند صالح با وکالت 
سیده شادى شفایى نیا به نشانى شاهین شهر، حافظ جنوبى، فرعى 5 غربى پ 25. 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. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، 
دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازدداشت نشود. م الف: 2762 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /11/942
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610463760100092 شماره پرونده: 9509983761301344 شماره بایگانى شعبه: 961885 تاریخ 
تنظیم: 1396/11/23 به شرح محتویات پرونده کالسه 961885 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى ایرج رفاهى 
مجهول المکان متهم به ایراد ضرب و جرح عمدى است که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 1397/1/20 ساعت 
10/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتش ار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه 
حاضر و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 2763 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر (101 جزایى سابق) /11/943
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409970351301315 شماره پرونده: 9409980351300560 شماره بایگانى شعبه: 940573 خواهان: 
آقاى على اصغر مسائلى فرزند حسین به نشانى اصفهان، خ هشت بهشت شرقى، بعد از امامزاده، جنب موسسه کاردرمانى 
بهزیستى، منزل شخصى، درب مسى رنگ خوانده: آقاى بنیامین برائى نژاد به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت 2- تایید فسخ قرارداد (مالى) 3- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده 
ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى على اصغر مسائلى به 
طرفیت بنیامین برائى نژاد به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 94/2/6 به لحاظ تدلیس به انضمام هزینه دادرسى با توجه 
به محتویات پرونده و اینکه در قرارداد مورخ 94/2/6 عیوب اتومبیل موضوع دعوى به شماره انتظامى 462م44 ایران 13 
به صراحت قید شده است و به طور کلى قید شده قسمت جلو و سقف و شیشه عقب و سپر عقب تصادفى بوده و معایبى که 
خواهان اعالم داشته نیز مربوط به همین عیوب مذکور مى باشد که البته به طور کلى قید گردیده است و عیوب اعالمى نیز 
جزو همان عیوب مذکور در قرارداد مى باشد و با توجه به اینکه خواهان اظهار داشته خودروى مذکور را به شخص دیگرى 
فروخته است و خواهان دلیلى که مثبت ادعایش باشد به دادگاه ارائه ننموده است و خوانده على رغم ابالغ وقت رسیدگى 
از طریق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوى خواهان را غیر وارد تشخیص على هذا دادگاه به استناد 
ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف  بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 35999 طاوسى رئیس شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /11/959 
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351300444 شــماره پرونده: 9409980351300955 شماره بایگانى شعبه: 940990 
به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه و شــماره دادنامــه مربوطــه 9509970351300193 محکوم علیهم 
1- حسن رضاخانى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان 2- حسن تمدن فر فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، 

شهرستان اصفهان، خوراسگان، خیابان اباذر، کوى شــهید کمالى، پالك 43، 3- موسسه پس انداز و قرض الحسنه 
آل یاسین به نشــانى اصفهان، بزرگمهر، بعد  از فرهنگیان نبش ك شــماره 17- بهزاد- موسسه قرض الحسنه ال 
یاسین 4- رســول رحمانى فرزند اصغر به نشــانى اصفهان، خیابان هشت بهشــت غربى، حدفاصل ملک و نشاط، 
ساختمان زمرد، طبقه 2 محکوم هســتند به اینکه خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ شصت و دو میلیون و هشتصد 
و پنجاه و هشت هزار ریال بابت اصل سود و مبلغ نه میلیون و دویست و هشــتاد هزار و پانصد و هفتاد و  دو ریال بابت 
جریمه تاخیر تا تاریخ 94/9/15 و پرداخت روزانه چهل و یک هزار ریال بابت خســارت تاخیر تادیه قراردادى از تاریخ 
94/9/15 تا زمان اجراى دادنامه و پرداخت دویســت و ده هزار ریال بابت هزینه هاى قانونى و پرداخت مبلغ هشــت 
میلیون و چهارصد و نود هزار و چهارصد و هفتاد ریال بابت آبونمان و پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و نود و دو هزار 
و بیست و نه ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل مریم صادقى فرزند مصطفى به نشانى اصفهان،
 خ شیخ صدوق شمالى، کاخ سعادت آباد شرقى نبش بن بســت جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9 در حق خواهان 
بانک ملت با مدیریت على رستگار به نشانى اصفهان، خیابان شــیخ صدوق شمالى، ساختمان مدیریت بانک ملت و 
کدپســتى 8163954791 ضمنا حق االجرا از اخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است (حکم در خصوص قرض 
الحسنه حضورى و در خصوص سایر خواندگان غیابى است). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى بــراى 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 
فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس

 تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 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: 36003 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /11/960
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420351300447 شــماره پرونده: 9509980351301074 شماره بایگانى شعبه: 951201 به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 9609970351300844 محکوم علیه حسین شکوهى 
پور فرزند حسن به نشانى مجهول المکان محکوم است به مبلغ دویست و دوازده میلیون و پانصد و نه هزار و نهصد و سى 
و هفت ریال بابت وجوه پرداختى به اداره بیمه که طبق نامه شماره 63962 مورخ  96/4/28 توسط آن اداره تأیید گردیده 
و همچنین به پرداخت شش میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و هشتصد و چهل و هشت ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/9 لغایت صدور حکم ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است. 
(حکم غیابى) مشخصات محکوم له: ابراهیم امینى باغ بادرانى فرزند فتحعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خ امام خمینى، شهرك رسالت، روبروى مسجد الزهرا، ساختمان الماس، پ 1، همراه 09132120460. 
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: 36001 شعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/961
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796300156 شــماره پرونده: 9609986796300312 شماره بایگانى شعبه: 960312 به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796301884 شماره دادنامه مربوطه 9609976796301302 
محکوم علیه قاسم جوکار فرزند فضل اله به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20000000 ریال بابت 
اصل خواسته 1415000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/10/25 تا تاریخ اجراى 
حکم در حق محکوم له نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى 
شهر، خ امیرکبیر، فرعى 85 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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: 35967 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) /11/962
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
در اقلیم اصفهان و به خصوص شــرق اصفهان با شــرایط 
تابش خورشــید، انرژى خورشــیدى بهترین گزینه براى 
سرمایه گذارى و ایجاد اشتغال مولد است. ناهید تاج الدین 
افزود: در اقلیم اصفهان و به خصوص شرق اصفهان با شرایط 
تابش خورشید، انرژى خورشیدى بهترین گزینه است و در 
حال حاضر وزارت نیرو جهت جایگزینــى انرژى حاصله از 
سوخت فسیلى با انرژى خورشیدى با بخش خصوصى قرارداد 
منعقد مى کند که این زمینه بسیار مساعدى را براى خانوارهاى 
روستاهاى شرق فراهم مى آورد چراکه هر خانواده مى تواند 
با نصب پانل خورشیدى و اتصال آن به شبکه، ماهانه چیزى 

درحدود هفت میلیون ریال درآمد زایى کند و بخشى از اقتصاد 
خانواده از این طریق تامین مى شود.

وى با اشاره به برنامه هاى مربوطه براى اخذ شرایط احداث 
نیروگاه خورشیدى گفت: بر اســاس طرح احداث نیروگاه 
خورشــیدى که از طرف وزارت نیرو و ســازمان بهره ورى 
انرژى ارائه شده، مشترکان برق عالقه مند به نصب نیروگاه 
خورشیدى مى توانند بعد از مشــورت با یکى از شرکت هاى 
پیمانکار مربوطه، به شرکت هاى توزیع برق مراجعه کنند و 
درخواست احداث نیروگاه خورشیدى کنند که پس از احراز 
شرایط مالکیت و رعایت سقف ظرفیت انشعاب توسط شرکت 
توزیع برق، مجوز اولیه براى احداث به متقاضى داده مى شود.

مدیر بهره بردارى شهرك سالمت اصفهان گفت: براى اخذ 
مجوز گردشگرى سالمت اقدامات اولیه را انجام داده ایم و 
چهار کشــور هلند، آذربایجان، دبى و پرتغال هم تا به حال 

درخواست تأسیس دفتر در شهرك سالمت داده اند.
رضا هیبتى ادامــه داد: یکى از رویکردهــاى اصلى ما در 
شهرك سالمت،از همان ابتدا گردشگرى سالمت بود و 

ساخت هتل هم در همین راستا پیاده سازى مى شود.
وى خاطر نشان کرد: شهرك سالمت تمام خدمات را به 
صورت کامل براى گردشگر ســالمت فراهم مى کند تا 
بتواند در این زمینه از مجموعه هاى پیشتاز در کشور باشد.

مدیر بهره بردارى شهرك سالمت تصریح کرد: کشورمان 

در زمینه گردشگرى سالمت مى تواند پتانسیل هاى خوبى 
داشته باشد و خوشبختانه جامعه پزشکى ایران از این تبحر 
برخوردار هستند و در بســیارى از حوزه هاى پزشکى در 

منطقه حرف براى گفتن دارند.
به گفته وى، فقط نیازمند فراهم سازى زیر ساخت هستیم 
که به عنوان نمونه این زیر ساخت را نشان خواهیم داد تا 

مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته مدیر بهره بردارى شهرك سالمت، چندى پیش هم 
سفیر فنالند متقاضى تأسیس دفتر در شهرك سالمت بود 
پس از ارسال و بررسى درخواست، این اقدام هم عملیاتى 

خواهد شد.

اشتغال مولد در شرق اصفهان 
با کمک خورشید

هلند و دبى در آستانه تأسیس 
دفتر در شهرك سالمت

رونمایى ازلوح ثبت جهانى 
فرش دستباف کاشان 

رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان از رونمایى لوح 
ثبت جهانى فرش دستباف کاشان همزمان با برگزارى 
دوازدهمین المپیاد فرش دستباف کشور در این دانشگاه 
خبـر داد. احمد اکبـرى گفت: ایـن المپیاد هر سـاله در 
دو سـطح دانشـجویى و دانش آموزى در گرایش هاى 
طراحى، بافت، مرمت و رنگرزى برگزار مى شود.  گفتنى 
است؛ دوازدهمین المپیاد فرش دستباف از هشتم تا دهم 
اسفند ماه سال جارى در دانشگاه کاشان برگزار مى شود.

تجمع چند روزه کشاورزان 
ورزنه

در چند روز از تجمع اعتراضى کشاورزان شهر ورزنه در 
شـرق اصفهان، بیش از 30دسـتگاه تراکتور در ورودى 
این شهر به صف شده اند. بیش از 100 نفر از کشاورزان 
این منطقه در این تجمع خواستار رسیدگى مسئوالن به 

پرداخت نشدن حق آبه قانونى خود هستند.
به گزارش خبرگزارى صدا و سـیما کشاورزان معترض 
اعالم مى کنند تا زمانیکه حق آبه آنان پرداخت نشود، به 
تجمع هاى اعتراضى خود ادامه خواهند داد. کشاورزان 
شـرق اصفهان از زمان شـیخ بهایى تا کنـون از حق آبه 
زاینده رود بهره مند بوده اند اما در پى خشکسـالى هاى 
متوالى عالوه بر اینکه براى کشـت بهـاره هیچ آبى به 
این منطقه اختصاص داده نشـده، اکنـون اعالم کردند 
که براى کشـت پاییزه نیز آبى به کشاورزان این منطقه 

تعلق نمى گیرد.

خبر

اجراییه
شــماره اجراییــه: 9610426794400132 شــماره پرونــده: 9609986794400580 شــماره بایگانى شــعبه: 
960581 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794400990و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794401895 محکوم علیه احمد زارعى محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال وجه دو فقره 
چک به شمار ه هاى 751132- 751133 به عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و نود هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 
(95/05/10، 95/06/10) لغایت اجراى کامل حکم در حق محکوم له نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشــانى استان 
اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى شهر، خ امیرکبیر، فرعى 85 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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: 35966 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/963
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794700221 شماره پرونده: 9609986794700107 شماره بایگانى شعبه: 960107 به 
موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794700816 محکوم علیه 
رسول جزینى به نشانى اصفهان، اصفهان خ رباط ك بهمن پ 231 محکوم است به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته مبلغ 1/660/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
(156408 به تاریخ 95/03/21) و (156409 به تاریخ 95/03/25) تا اجراى کامل حکم در حق خواهان جالل الماسى 
فرزند حسن به نشانى اصفهان، اصفهان خ پروین ط فوقانى فروشگاه دارو گیاه ى فیض. 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: 35964 شعبه 17 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/964
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9610426794200143 شــماره پرونــده: 9609986794200444 شــماره بایگانى شــعبه: 
960447 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201601 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794203741 محکوم علیه على مظاهرى فرزند باقر به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/135/000 ریال بابت خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک ها به ترتیب چک شماره 242947 مورخ 1385/5/10 و چک شماره 242949 مورخ 1385/10/10 لغایت تاریخ 
اجراى حکم در حق محکوم له جواد ا لماسى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان1، 
خیابان پروین، جنب کوچه انقالب، پالك سوم، طبقه فوقانى فروشگاه دارو گیاهى فیض و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
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 محکومی ت 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: 35961 

شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/965
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796100110 شماره پرونده: 9609986796100384 شماره بایگانى شعبه: 960384 به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976796101309 محکوم علیه مهدى 
مدنى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 84/740/000 ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و 
111/500 تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک (91/11/01 و 
91/11/02) تا تاریخ اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: جالل الماسى فرزند حسن به 

نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ پروین، جنب کوى انقالب، پ 3. 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: 35959 شعبه 31 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/966
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9610426796300189 شــماره پرونــده: 9509986796300744 شــماره بایگانى شــعبه: 
950744 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796301910 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796302197 محکوم علیه 1- حسین شریف به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ فالطورى، 
از سمت آخر شکوه صنعت تخت جمشید 2- على رضا موذنى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 1- محمد 
آریانژاد فرزند على به نشانى انتهاى اشرفى اصفهانى، باالتر از نیایش، کوچه گل گواهى، پالك 22، واحد 2، 2- محسن 
احمدى فرزند اکبر به نشانى اصفهان، هتل پل، چهارباغ باال، مجتمع کوثر فاز اول طبقه 4، واحد 602 دفتر وکالت آقاى 
مرتضى عابدى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/3/25 لغایت زمان اجراى حکم و 
پرداخت نیم عشر  حق االجرا. مشخصات محکوم له: مهدى عراقى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان، اصفهان، خ 
ولى عصر، کوچه 36، روبروى کتابخانه ولى عصر. 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35945 شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/967
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 198/6 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم الهام کارشناس  نجف آبادى  فرزند مهدى وخانم فهیمه کارشناس نجف آبادى فرزند مهدى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 

7976حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1028
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 647/11 فرعى از647  واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدحسین قطبى اسکندرى فرزند آقاسعید وغیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7977 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1029
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 8/1   واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم زهره مهدیه نجف آبادى  فرزند نوروزعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7978 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/1030
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 678/6 مجزى شده از678 اصلى  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى حاجى اسماعیلى نجف آبادى فرزند محمدعلى وشریک  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 

عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م 

الف7979 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1031
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 620/4 مجزى شده از620 اصلى   واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا عطائى نجف آبادى  فرزند رجب  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7980 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1032
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1755/1فرعى از1755  واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید عبدالغالمى نجف آبادى  فرزند ابراهیم وغیره در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7981 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1033
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 504/5 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالرضا خانى  فرزند عبدالمحمود وشــریک  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7982 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/1034
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 839/3 واقع  درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجیدبراتیه  فرزند نصراله وشــریک  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7983حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/1035
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك  شماره 655 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى سیدمحمود مدرس به تولیت اداره اوقاف فرزند سیدمحمدحسن در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7984 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1036
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین  پالك  شماره 147/6 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم الهه محمدى  فرزند حســینعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7985حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/1037
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین پالك  شماره 147/9 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم الهه محمدى  فرزند حســینعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7986 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/1038
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 677/1 واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم عفت نام آور چشمه على  فرزند ابراهیم وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  

مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7987حسین زمانى- رئیس ثبت 
اسنادوامالك نجف آباد / 11/1039

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك  شماره 667/2فرعى از667  واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بلقیس دیده بان نجف آبادى  فرزند محمدعلى  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7988 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1040
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1059/11 که باپالك 1059/10تواما تشکیل یکباب خانه راداده 
واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امید یداللهى نجف آبادى  فرزند 
حسین وشریک (بالسویه ) در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7989حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1041
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1059/10 که باپالك 1059/11تواما تشکیل یکباب خانه راداده 
واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امید یداللهى نجف آبادى  فرزند 
حسین وشریک (بالسویه ) در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7990حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1042
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 123/14 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه حجتى   فرزند محمدعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7991 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/1043
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیک بابخانه پالك  شماره 1059/9 که باپالکهاى 8و 1059/7 تواما تشکیل 
یکباب خانه راداده واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احسان  یداللهى 
نجف آبادى  فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7992 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1044
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیک بابخانه پالك  شماره 1059/8 که باپالکهاى 9و 1059/7 تواما تشکیل 
یکباب خانه راداده واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احسان  یداللهى 
نجف آبادى  فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:96/11/30 م الف7993 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1045
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیک بابخانه پالك  شماره 1059/7 که باپالکهاى 9و 1059/8 تواما تشکیل 
یکباب خانه راداده واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احسان  یداللهى 
نجف آبادى  فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7994 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/1046
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 858 واقع درقطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم زهرا نوراله نجف آبادى  فرزند محمدحســن وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/30 م الف 7995 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /11/1047

استاندار اصفهان با تاکید بر ورود مجدانه خود براى حل مسائل حوزه کارگرى اعالم کرد: 
به کارگران اســتان بویژه گارگران کارخانه هاى بزرگ، قول مى دهم که مشکالت آنها 

را حل کنم.
محسن مهر علیزاده افزود: کارگران اســتان بویژه واحدهاى صنعتى بزرگى از جمله پلى 
اکریل، کاشى اصفهان و کاشــى نیلو مطمئن باشند که مشــکالت آنها پیگیرى و حل 

مى شود و تیم مخصوصى نیز براى این کار مشخص شده است .
وى با بیان اینکه کارگران پلى اکریل نباید نگران مســائلى مانند تامین مواد اولیه باشند، 
افزود: ما این کارخانه را مانند تعداد دیگرى از واحدهــاى صنعتى در ICU قرار داده ایم و 

پیگیرى هاى الزم براى تداوم تولید در آن انجام مى شود.
وى با اشاره به تخصیص 20 میلیارد تومان به پلى اکریل در سالجارى گفت: با این اعتبار، 

بخشى از مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه خریدارى شده است.
اســتاندار اصفهان درباره تامین ماده اولیه پارازایلن کارخانه پلــى اکریل نیز توضیح داد: 
پاالیشگاه اصفهان را مکلف کرده ایم که حداقل مواد مورد نیاز این کارخانه را بمنظور تداوم 
تولید آن در هر شرایطى تحویل دهد و مشــکل مالى بین کمک کننده مالى پلى اکریل با 

پاالیشگاه و پتروشیمى اصفهان بر اساس تعهدات موجود، حل شده است.
وى با بیان اینکه این به معناى این نیست که هیچ مشکلى وجود ندارد، افزود: پلى اکریل 
جزو شرکت هاى واگذار شــده بوده و در زمان واگذاریش در تشخیص هویت، قابلیت و 

ظرفیِت خریداران آن دقت نشده و اکنون به مشکل برخورده کرده است.
استاندار اصفهان همچنین در باره کارخانه هاى کاشــى نیلو و کاشى اصفهان گفت: این 

کارخانه ها نیز واگذار شده و مشکالت آن در کوتاه مدت قابل حل نیست.
مهرعلیزاده با بیان اینکه مدیریت این کارخانه ها در هشــت سال گذشته، وام بسیارى از 
بانک ها گرفته و اکنون بدهکار است، افزود: مسائل این کارخانه ها و کارگران آنها نیز در 

حال پیگیرى است.
وى با بیان اینکه کمیته حمایت از صنایع مانند پلى اکریــل براى این واحدهاى صنعتى 
نیز تشــکیل خواهد شــد، تصریح کرد: احتمال مى رود این کارخانه ها فروخته یا اجاره 

داده شود.

مشکالت کارگران استان را حل مى کنم
استاندار اصفهان: 

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان سـرخه از 
دسـتگیرى یک زندانى که از زندان اصفهان 
فرار کرده بود، در ورودى شهر سرخه خبر داد.

سـرهنگ ابـوذر کریمى با اشـاره بـه توفیق 
پلیس شهرسـتان سرخه در دسـتگیرى یک 
زندانى فـرارى، اظهارداشـت: به دنبال اعالم 
مرکـز فوریت هـاى پلیسـى 110 مبنـى بـر 
متوارى شدن فردى که به جرم کالهبردارى 
شش  میلیارد تومانى در زندان اصفهان بوده، 
بالفاصلـه ماموران یـگان امداد شهرسـتان 
سـرخه در ورودى شـهر، طـرح مهـار را اجرا 
کردنـد. وى ادامـه داد: پـس از مدتـى فـرد 
اعالمـى با یک دسـتگاه خودروى پـژو 405 
رؤیت مى شـود که پـس از دیـدن ماموران، 
اقدام به تغییر مسیر ناگهانى به سمت تهران 
داده که با اقدام سریع و به موقع پلیس متوقف 
شد.  فرمانده انتظامى شهرستان سرخه تصریح 
کرد: این متهم فـرارى پـس از هماهنگى با 

مراجع قضائى تحویل زندان سمنان شد.

دستگیرى زندانى 
فرارى زندان اصفهان 

در سرخه


