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شیر شتر مقوى تراست یا شیر گاو؟ عرضه و تقاضاى نیروى کار در اصفهان برابر نیستسعید آقاخانى به گرجستان رفتهمه انتقاد ها به گفتگوى رضا رشیدپور با رئیس جمهور معماى 16 ساله ناپدید شدن آرایشگر جوان سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

سانچى و سم خطرناکى که 
وارد دریا کرد

بهشت آباد و کوهرنگ جوابگوى کمبود آب نیست
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مجوز مقابله با     
 ریزگردها صادر شد

از «آنام» تا«کوچک جنگلى»

آینده اصفهان؛ 
خشکسالى و دیگر هیچ 
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لیگ برتر ایران 
در فصل

 پرورش عقاب! 
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ى ر م چىو
وارد دریا کرد

در فصل جارى دروازه بانان زیادى به لیگ برتر 
معرفى شدند و برخى از آنها درخششى قابل توجه 

هم داشتند.
 در لیگ هفدهم مربیان بنا به ضرورت یا عملکرد 
خوب گلرها در تمرینات، آنها را به کار گرفتند و 
دروازه بان هاى جوان هم نشان دادند چیزى کمتر 
از باتجربه ها ندارند. در چنــد فصل اخیر عادت 
کرده بودیم سید مهدى رحمتى، رحمان احمدى، 

شهاب گردان و... 
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5858 درصد جانباختگان تصادف، راکبان موتورسیکلت هستند درصد جانباختگان تصادف، راکبان موتورسیکلت هستند
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دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان:

پاسخ الدن طباطبایى به همسر سابقش 

اشکان در آلماناشکان در آلمان
 قلیان مى دهد!

سالم ذوب آهن به 6 تایى ها!
عبدا... ویســى هیچ خاطره خوشــى از نام ذوب آهن ندارد. تحقیر آمیز ترین 
شکست او در سال هاى اخیر در مقابل این تیم اصفهانى با شش گل اتفاق افتاده 
است. حاال یک نیم فصل از آن بازى مى گذرد و ذوب آهن به عنوان تیم باالى 
جدولى و استقالل خوزستان به عنوان تیمى در منطقه سقوط به میدان مى آید. 

شاگردان امیر قلعه نویى بهترین تیم نیم فصل دوم هستند؛ اما...
4

فقط کافى است
 برگه 
تعهد محضرى
 را رسانه اى
نشریه فرانســوى «لیبراســیون»  در گزارشى به  کنم!

کشتى نفتکش حامل نفت ایران که شنبه 6 ژانویه در 
آب هاى نزدیک به چین آتش گرفت 

و در روزهاى پایانى هفته گذشته،...

ژنرال، کابوس عبدا...

4

سالال
عبدا... ویسس
شکست او
است. حاال
جدولى و اسس
شاگردان امم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب 96-4-311
محله قلعه سمیرم (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد 
4/071/212/920204/000/000خزانه اسالمى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخان ه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/11/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه به تاریخ 96/11/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 335)

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه هایپرمارکت 
تجارى، ادارى، فرهنگى، ورزشــى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از 
طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز پنجشــنبه 1396/11/12 به دفتر امور 
سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى 

سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار
 (مرحله دوم)

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

نوبت دوم 

به اســتناد موافقت اصولى شــماره 43/4761/ص به تاریخ 1396/05/31 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، به اطالع مى رساند مجمع 
عمومى مؤسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت نساجى 
استان اصفهان در ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1396/12/09 به آدرس 
اصفهان- میدان فیض- اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 

برگزار مى شود.
بدینوسیله از کلیه فعالین حوزه تولید و صادرات محصوالت نساجى که داراى 
کارت عضویت و یا بازرگانى از اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان و نیز اســناد و مدارك مثبته که گویاى حوزه فعالیت آنها مى باشد 

دعوت مى نماید در این جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه: 

1- بررسى و تصویب اساسنامه
2- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیأت مدیره و بازرسان

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
4- تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه

5- سایر موارد
عالقه مندان مى توانند تا تاریخ 1396/12/06 جهــت ثبت نام به دبیرخانه 
مشترك کمیسیون ها و تشــکل هاى اقتصادى اتاق بازرگانى اصفهان واقع 
در میدان فیض ساختمان جدید اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان مراجعه کنند و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن 
به شــماره تماس 8- 36651636 داخلى 1815 تماس حاصل نمایند. ضمنًا 
چنانچه متقاضیان، کاندیداى هیئت مدیره مى باشــند تا یک هفته قبل از 

برگزارى مجمع درخواست خود را به این دبیرخانه ارسال نمایند. 

آگهى فراخوان دعوت به مجمع عمومى
 مؤسسین استان اصفهان

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 

تاریخ انتشار:96/11/04
نام روزنامه:نصف جهان
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بهرام قاسمى ســخنگوى وزارت امورخارجه در گفتگو 
با اعتمادآنالین درباره علت لغو سفر محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه به اجالس داووس اظهار داشت: با توجه به 
اینکه از روز یک شنبه، ســاختار جدید وزارت خارجه که 
یک تغییر و تحول وسیعى داشــته باید اجرایى مى شد، 
و نیاز به نظارت و مدیریت شــخص وزیر داشت، از این 
رو آقاى ظریف تصمیم گرفته بودند که این هفته ســفر 
خارجى نداشته باشــند.  چون این موضوع از نظر ایشان 
کار بسیار مهمى است که بتوانیم هرچه زودتر این ساختار 
جدید را اجرایى کنیم لذا برنامه اى براى سفر پیش بینى 

نکرده بودند. 

سخنگوى وزارت امورخارجه در پاسخ به این سئوال که 
آیا امکان جابه جایى زمان اجرایى شدن این ساختار جدید 
با توجه به اهمیت اجالس داووس وجود نداشت، تصریح 
کرد: در تغییر ســاختار جدید تأخیر داشته ایم. قرار بود از 
آذرماه کار را تمام کنیم ولى وزیر ابتداى دى ماه ساختار 
جدید را ابالغ کردند که این ســاختار خودش حواشى و 

جلسات مختلفى  دارد که اهمیت فراوان دارد.
مجمع جهانى اقتصــاد در داووس محلــى براى جمع 
شدن اقتصاددانان، سیاســتمداران، صاحبان سرمایه، 
نظریه پردازان و هنرمندان اســت تا این افراد در یک جا 

جمع شوند و درباره مسائل روز اروپا تبادل نظر کنند.

نشریه فرانسوى «لیبراسیون»  در گزارشى به کشتى نفتکش 
حامل نفت ایران که شنبه 6 ژانویه در آب هاى نزدیک به چین 
آتش گرفت و در روزهاى پایانى هفته گذشته، براى همیشه 

در دل آب هاى چین غرق شد، پرداخت.
لیبراســیون از جمله به پیامدهاى آلودگى دریایى و محیط 
زیستى فاجعه آتش سوزى کشتى ایرانى پرداخته و مى نویسد: 
بدى وضع جوى در منطقه اجازه نمى دهد دانسته شود تا چه 
حد بخار متصاعد شده از ســوختن محتواى کشتى در هوا 
پراکنده شده و چه میزان از بخارهاى متصاعد شده آب هاى 
منطقه را آلوده کرده است. بخارهاى متصاعدشده از کشتى 
«سانچى» از نوعى است که مى تواند در آب هاى دریا حل 

شده و نوعى سم خطرناك به وجود آورد که بى تردید براى 
زیست دریایى، از ماهى ها گرفته تا مرجان ها، کشنده باشد.

لیبراسیون مى افزاید: همچنین در این فصل از سال، منطقه 
آلوده مسیر حرکت بالِن هاى مهاجر است که فاجعه سانچى 
مى تواند تعادل محیط زیستى را براى آنها در دریاى شرق 
چین مختل سازد.  لیبراســیون مى افزاید: مخزن سوخت 
کشتى ظرفیت 4 هزار تن را داشته است؛ اگر چه کشتى تقریبًا 
به مقصد رسیده و بخش اعظم ذخیره خود را مصرف کرده 
بود، اما اکنون که کشتى در زیرآب آرمیده است، حداقل صدها 
ُتن سوخت باقیمانده نفت ســنگین، وارد آب هاى منطقه 

خواهد شد.

چرا ظریف 
به داووس نرفت

سانچى و سم خطرناکى 
که وارد دریا کرد

دماوند غرق مى شود؟
  تابناك | دو هفته پس از بروز حادثه براى ناوچه 
دماوند بزرگ ترین کشـتى جنگى ایران در دریاى خزر، 
رسانه هاى روسیه با تفسیر تصاویر منتشـر شده اخیر از 
وضعیت این شناور مدعى شده اند که بخش هاى زیادى از 
دماوند که سه سال پیش به ناوگان شمال نیروى دریایى 
ایران اضافه شده به زیر آب رفته و در حال از دست رفتن 
است. معاون دریایى سـازمان بنادر و دریانوردى در ابتدا 
دلیل این حادثه را برخورد دماوند با موج شکن شرقى بندر 
انزلى به دلیل مشکل فنى اعالم کرد اما سخنگوى ارتش 
اظهار داشت دلیل ایجاد حادثه براى ناوشکن دماوند در 
دریاى خزر به دلیل افزایش ناگهانى طوفان و وضعیت بد 

جوى بوده است.

متهم میلیاردى باز مى گردد؟
رئیس تیم تحقیق و تفحص از صندوق    تسنیم |
ذخیـره فرهنگیـان دربـاره سرنوشـت بازگشـت متهم 
میلیاردى صندوق ذخیره فرهنگیان به کشور توضیحاتى 
را ارائه کرد. کوچکى نژاد اظهار داشـت: این فرد هنوز در 
آلمان است و به ایران بازنگشـته است. وى افزود: وکیل 
وى در تالش است تا مشکل او را حل کند بدین صورت 
که یا بخشى از بدهى را پرداخت کند یا در موارد مورد نیاز 
توضیحات الزم را ارائه دهد. وى با اشـاره به اینکه بعید 
اسـت این فرد به کشـور بازگردد افزود: میـزان بدهى او 

حدود 400 تا 500 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

نامه مطهرى به شریعتمدارى 
  آفتاب نیوز | على مطهرى، نایب رئیس مجلس 
در پاسخ به یکى از مطالب روزنامه «کیهان» نامه اى را 
خطاب به حسین شریعتمدارى مدیرمسئول این روزنامه 
منتشـر کرد. مطهرى از جمله خطاب  به شـریعتمدارى 
نوشـته اسـت: اگر برجام نبود و رانت هاى گذشته وجود 
داشت وضعمان بدتر بود. مخالفت آقاى ترامپ با برجام 
یکى از نشـانه هاى نافع بودن برجام براى ماست گرچه 
هماهنگى کیهان و همفکرانش در این موضع با ترامپ 
و تالش آنها از ابتدا براى اجرانشدن این توافقنامه، قابل 

تأمل است.

چرا پشیمانیم؟!
  نامه نیوز | صـادق زیباکالم با تأکیـد بر اینکه 
هنوز براى صحبت از ناکارآمدى دولت زود است، گفت: 
باید این سئوال را از خود بپرسیم چرا این احساس گسترده 
پشـیمانی و سـرخوردگی از دولت دوم روحانی به وجود 
آمده اسـت. من معتقدم بخشـی از آن به چینش کابینه 

ایشان بر مى گردد.

روحانى عذرخواهى کند
عزت ا... ضرغامى در کانال شـخصى    تابناك |
اش نوشـت: پیشـنهاد مى کنم آقـاى روحانـى به علت 
اسـتفاده از کلمه «قوطى» براى سرپناه میلیون ها نفر از 
مردم عزیزمان از آنان عذرخواهى کند. درست است که 
خانه آنان در مقابل خانه هاى دولتمردان، حکم قوطى را 

دارد ولى روضه مکشوف هم خوب نیست!

نظر سپاه درباره یک دستور
  اعتماد آنالین  | سـردار اسـماعیل کوثـرى 
جانشـین فرمانده قرارگاه ثارا...در پاسخ به این سوال که 
اگر سپاه وارد فعالیت هاى اقتصادى نشده است پس چرا 
رهبرى دستور واگذارى بنگاه هاى اقتصادى این نهاد را 
صادر کرده اند گفت: «من نمى دانم و باید درباره جزئیات 

این مساله پیگیرى کنم.» 

نظر ناطق  درباره ناآرامى ها
  فرارو | بهروز بنیادى با اشاره به دیدار جمعى از 
اعضاى فراکسـیون امید با على اکبر ناطق نورى گفت: 
آقاى ناطق نورى تأکید کردند اعتراضات اخیر به خاطر 
ایجاد فاصله بین مسئوالن و مردم خصوصاً نسل جوان 
است. وى افزود: ایشان یادآور شدند که مردم تالش هاى 
مسـئوالن در مبارزه با فسـاد را کمتر مى بیننـد و نتیجه 

تالش هاى آنان در جامعه احساس نمى شود.

خبرخوان
واکنش رشیدپور به نقدها 

رشــیدپور ضمن تشکر از    خبر آنالین  |
نقدهاى مردم نســبت به مصاحبه دوشنبه شب با 
رئیس جمهور، دیروز در برنامه  «حاالخورشید» و در 
واکنش به این نقدها گفت: سه نکته را مردم بدانند. 
1- من مسئول مصاحبه با رئیس جمهور بودم نه 
مناظره با ایشان 2- من وظیفه داشتم از مشکالت و 
دغدغه مردم پرسش کنم نه اینکه به آنها پاسخ دهم 
3-  زمان برنامه باید طوالنى تر مى بود چرا که بخش 

مهمى از پرسش ها باقى ماند.

این 42 نفر
  جام جم آنالین | ارزیابى سال گذشته 
نشــان مى داد که 61 ثروتمند جهان معادل نیمى 
از جمعیت جهان دارایى و ثــروت دارند اما این آمار 
امسال به 42 نفر در مقابل نیمى از دنیا رسیده است. 
بر اساس گزارش «اکســفام» 80 درصد ثروت و 
سرمایه تازه اى که در دنیا به وجود مى آید به یک 
درصد از جمعیت 42 ثروتمند برتر جهان اختصاص 

دارد.

رانت دوبل
  تابناك | پس از آنکه احسان علیخانى یک 
شبه تهیه کننده سینما شد و فیلم «بدون تاریخ، بدون 
امضاء» با اشاره به او به عنوان تهیه کننده در جدول 
اکران قرار گرفت، اکنون صفحه رسمى اینستاگرام 
برنامه «ماه عسل» که طبیعتاً منافع مادى و معنوى 
آن متوجه سازمان صداوسیماست، اقدام به تبلیغ فیلم 
سینمایى او کرده است؛ تحرکاتى که باید پرسید اگر 
حکم رانت دوبل را ندارد، چه تعبیرى مى توان براى 

آن به کار برد؟

اولین خواننده زن که 
با نام خودش مشهور شد

روزنامه «شرق» گفتگویى    خبر آنالین |
منتشر نشده از ناهید دایى جواد، خواننده پیشکسوت 
اصفهانى که چندى پیش بر اثر سانحه تصادف در 
این شهر درگذشت را منتشر کرد. ناهید دایى جواد در 
بخشى از این مصاحبه مى گوید:  تمام خواننده هاى 
زن در آن زمان اســم مستعار داشــتند. من اولین 
خواننده اى بودم که با اســم و فامیل خودم معرفى 
شدم و گوینده زمان معرفى من روى «دایى جواد» 
مکث کرد که این چه فامیلى اى است که من براى 

او توضیح دادم که این یک شهرت محلى است.

اگر دیدید، بگویید
  ایلنا | وزیر آموزش و پرورش درخصوص 
انتقاد برخى از مخالفان دولت مبنى بر تداوم ســند 
2030 از ســوى وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
هم اکنون ســند 2030 به هیچ عنــوان در وزارت 
آموزش و پرورش اجرا نمى شود. سیدمحمد بطحایى 
با بیان اینکه اجراى طرح 2030 بعد از فرمان رهبرى 
متوقف شده است، اظهار داشت: من تأکید کرده ام 
اگر کسى در جایى آثارى از اجراى این سند را دید یا 
اینکه مردم یا مسئوالن این موضوع را سراغ دارند، به 

من اطالع دهند تا من جلوى آن را بگیرم. 

مجوز مقابله با ریزگردها 
صادر شد

  آنا | نماینده مــردم آبــادان در مجلس  از 
اذن رهبر معظم انقالب براى برداشت اعتبار 150 
میلیون دالر از صندوق توسعه ملى براى مقابله با 
ریزگردهاى خوزستان خبر داد. جلیل مختار گفت: 
الزمه تحقق اعتبارى کــه دولت در الیحه بودجه 
97 براى ریزگردها لحاظ کرده نیازمند تامین اذن 
رهبرى بود بنابراین کمیسیون تلفیق این مصوبه را 
از دستور کار کمیسیون تلفیق خارج و تصویب نکرد، 
حال با پیگیرى نمایندگان خوزستان، مقام معظم 
رهبرى اجازه و اذن برداشت 100 میلیون دالر براى 
مقابله با ریزگردها و همچنین 50 میلیون دالر براى 
بهسازى برق خوزستان را از طریق صندوق توسعه 

ملى صادر کردند.

نصف جهان «گفتگوى خاص»، «گفتگوى متفاوت». اینها 
عباراتى بود که رضا رشــیدپور در گفتگوى تلویزیونى اش با 
رئیس جمهور چندین بار از آنها یاد کرد. اما آیا واقعًا این یک 

مصاحبه «خاص» بود؟

اصحاب رسانه چه گفتند؟
شاید بسیارى از کسانى که دوشنبه شب پاى گیرنده هایشان 
نشسته بودند، بیشتر از آنکه مى خواستند بدانند رئیس جمهور 
قرار است درباره موضوعات روز چه بگوید، عالقه مند بودند 
شــاهد چالش آفرینى هاى رضا رشــیدپور در مقابل رئیس 
جمهور مملکت باشند و یک گفتگوى واقعاً متفاوت را ببینند. به 
همین دلیل هم این گفتگو در قیاس با گفتگوهاى تلویزیونى 
دیگر رئیس جمهور، بازتاب گسترده ترى در فضاى مجازى 

و خبرگزارى ها و به خصوص در میان اهالى رسانه داشت.
هنوز دقایقى از پایان این گفتگو نگذشته بود که دیدگاه هاى 
متفاوت انبوه اصحاب رسانه، فضاى مجازى را از آن خود کرد. 
اگر بخواهیم میانگین اظهار نظرات منعکس شده دراین باره 
را مرور کنیم، به نظر مى رسد کفه آنها که معتقدند رشیدپور 
نتوانسته از عهده این گفتگو برآید، سنگین تر باشد اگرچه نقطه 

نظرات موافقین هم در جاى خود قابل تأمل بود.
از جمله آنها که نظرهاى متفاوتى ابراز کردند، دبیر سرویس 
سیاسى روزنامه «شــرق» بود که در توییتى، این گفتگو را 
«بخاطر هیچ» لقب داد. ســید مرتضى فاطمى از مجریان 
تلویزیون هم نوشــت: «مجرى و رئیس جمهورى بســیار 
هماهنگ شــده پینگ پنگ مى کردند اما هــر دو بازى را 
باختند.» محســن ماندگارى یک روزنامه نگار دیگر هم در 
صفحه شخصى اش آورد: «رشیدپور اگرچه نسبت به مجریان 
پیشین بسیار بهتر بود اما در عین حال نشان داد که تبحرش 
در تاکشوهاى سرگرم کننده بیشتر است و براى مصاحبه هاى 
جدى، آمادگى و تســلط کافى ندارد.» رضا عبادى زاده، دبیر 
تحریریه روزنامه «پیام ما» اما انتخاب رشیدپور را یک برنامه 
از پیش تعیین شده و از سیاست هاى نزدیکان روحانى  قلمداد 
کرد: «انتخاب رشیدپور به عنوان مجرى شاید بهترین راهى 
بود که تیم اطالع رسانى دولت براى ترغیب مردم به شنیدن 

صحبت هاى تقریباً تکرارى رئیس جمهور انتخاب کرد.»
اما در میان روزنامه نگاران و مجریــان تلویزیونى موافق با 
انتخاب رشیدپور براى نشســتن مقابل رئیس جمهور، شاید 
دفاعیات وحید یامین پور از این انتخاب بیشتر از سایرین به 
چشــم آمد. یامین پور که با اجراهاى خاصش در تلویزیون 
همواره خبرساز بوده است، این گفتگو را «یک اتفاق رو به جلو» 
دانست و از رشیدپور بخاطر آنچه «چند وجب جلو بردن آیین 

گفتگو» خواند، تشکر کرد.

سیاسیون چه گفتند؟
در میان سیاســیون هم دیدگاه ها متفاوت بــود. در اردوگاه 
اصولگرایان، ســایت «الف» متعلق به احمد توکلى یکى از 
همین منتقدین گفتگوى دوشنبه شب بود که نوشت: «شاید 
به مدیران صداوسیما باید براى انتخاب مجرى چالشى ترى به 
نسبت مصاحبه هاى پیشین رئیس جمهور تبریک گفت اما از 
نظر نگارنده، آقاى رشیدپور، نمره قابل قبولى در این مصاحبه 
نمى گیرد. چه آنکه سئواالتى چالشى تر و حتى مردمى تر در 
مصاحبه هاى مطبوعاتى رئیس جمهور از سوى خبرنگاران 
رسانه هاى دیگر پرسیده شده و مى شود. تبلیغ شخصى مجرى 
براى خودش و متفاوت و خاص خواندن گفتگویش نیز چنگى 

به دل نمى زد.»
ابطحى رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصالحات و یکى از 
یادداشت نویس هاى حرفه اى مطبوعات هم درباره عملکرد 
رشیدپور در مصاحبه دوشنبه شــب، دیدگاهى مشابه سایت 

احمد توکلى داشــت. ابطحى در روزنامه «اعتماد» نوشت: 
«متأسفانه سئواالت آقاى رشید پور متفاوت نبود. حتى طعم 
سخنرانى هاى آزاد خود روحانى را نداشت. از سیاست داخلى و 
خارجى و حتى اقتصاد حرف مهمى پرسیده نشد و جواب هم 
طبعاً داده نشد. کشور غرق در ناامیدى است. اصًال به مشکالت 
اخیر اشاره نشد. حتى سئواالت از برنامه هاى عادى رشید پور 
هم خیلى محافظه کارانه تر بود. کشــور به مصاحبه دیگرى 

احتیاج داشت.»
پایــگاه خبرى تحلیلى «دیــده بان ایران» کــه نزدیک به 
اصالح طلبان است نیز دیروز در صف منتقدین این گفتگوى 
تلویزیونى قرار گرفت و در این باره نوشت:« آقاى مجرى اصًال 
به روى خود نیاورد که این کشور تازه چند روز نا آرامى را از سر 
گذرانده یا اینکه مسئله پایبندى یا عدم پایبندى آمریکا به برجام 
هنوز ابهامات بسیارى براى ناظران سیاسى باقى مى گذارد.  
تفاوت هاى گفتگوى دیشب(دوشنبه) در ضعف هایش بود. 
آنجا که مصاحبه کننده سعى داشــت به مخاطب القا کند در 
حال مشاهده یک گفتگوى متفاوت است. لبخندهاى روحانى 

هم کمکى به جذاب تر شــدن گفتگو نکرد و تنها قول هاى 
رئیس جمهور براى قابل توجه شدن این مصاحبه یک ساعته 

مؤثر واقع شد.»

خاص بود؟ نبود؟
آیا دوشنبه شب میلیون ها بیننده تلویزیونى شاهد یک مصاحبه 
«خاص» بودند؟ حسام الدین آشنا مشاور ارشد حسن روحانى 
و همچنین پایگاه اطالع رســانى «جماران» که نزدیک به 
سید حسن خمینى است، همزمان با انتشار نظرسنجى هایى 
جداگانه اى در توییتر نشــان دادند که بیشــتر از 70 درصد 
مخاطبانشان از پاسخ هاى روحانى به سئواالت رشیدپور قانع 
نشده اند. ده ها پایگاه اینترنتى و صفحات متعدد مجازى هم 
ضمن اینکه حضور رضا رشــیدپور در این گفتگو را به شدت 
مورد توجه قرار دادند، در همین حال به نقد اجراى او پرداختند. 
با این اوصاف به نظر مى رسد تیتر اول شماره دیروز روزنامه 
«آفتاب یزد»، بهترین توصیف براى گفتگوى تلویزیونى حسن 
روحانى با رضا رشیدپور باشد: «متفاوت اما نچندان جذاب».    

همه انتقاد ها به گفتگوى رضا رشیدپور با رئیس جمهور

شب آرام و بدون جذابیت

از روز بیســت و هشــتم دى ماه 1358در حالــى که امام 
خمینى(ره) براى جوابگویى به احساسات مردم از پله هاى 
منزل به پشت بام مى رفتند، در ناحیه جناغ سینه، درد احساس 
کردند، پزشکان در محل حاضر شدند و مراقبت هاى پزشکى 
اولیه صورت گرفت... تا اینکه تصمیم گرفته شد امام(ره) را 
به تهران منتقل کنند. دکتر حسن عارفى، سرتیم پزشکى 
امام(ره) خاطره خود را در کتاب «طبیــب دل ها» از انتقال 

ایشان از قم به تهران اینگونه مى گوید: 
« در صبح 58/11/3 حضرت امام(ره) کمى ناراحتى در قفسه 
صدرى داشتند و      نیتروگلسیرین زیرزبانى تجویز شد. ولى 
چند لحظه بعد براى تجدید وضو به     دستشویى تشریف بردند 
احساس ناراحتى و ضعف به ایشان دست داد و به زمین     افتادند. 
ما موضوع را با مقامات و مســئولین باالى مملکتى مطرح 
کردیم و قرار شــد     برادران شهید باهنر، شهید بهشتى، حاج 
احمد آقا خمینى و دکتر زرگر و تعدادى از     متخصصین قلب 
بیمارستان قلب و اینجانب، بیمارى امام(ره) را مجدداً مورد 
بررسى قرار     دهیم. همه در منزل مرحوم اشراقى به مالقات 
حضرت امام(ره) رفتیم و قرار بر این شد که     من به اتفاق حاج 
احمد آقا از حضرت امام(ره) بخواهیم تا براى سرویس دهى 
بهتر و     داشتن امکانات قلبى قوى تر به تهران تشریف فرما 
شوند. من خدمت امام(ره) عرض     کردم به علت آنکه در تهران 

امکانات ما از نظر تجهیزات بیشتر از قم است و بهتر     مى توانیم 
در خدمت شما باشیم اجازه فرمایید به تهران برویم و ایشان به 

سادگى     موضوع را پذیرفتند.    
ضمناً من به ایشــان قول دادم که در تهران طبیب و پرستار 
ایشان خواهم بود.     در این لحظات همسر حضرت امام(ره) 
در اتاق تشریف داشــتند و با شنیدن بسترى شدن    حضرت 
امام(ره) در بیمارستان تهران سخت ناراحت شدند و گریستند. 
چند دقیقه با     خانم حضرت امام(ره) صحبت کردم و به ایشان 
اطمینان دادم که ان شــاء ا...بهبودى کامل     پیدا مى کنند و 
بیمارى مهمى ندارند...تصمیم گیــرى فوق در حدود عصر 
انجام شد و تا امکانات محافظتى و ایمنى     مهیا شد چند ساعتى 
به طول انجامید.  در حدود ســاعت 8 بعدازظهر در حالى که 
حضرت امام(ره) سرم در دست داشتند     به وسیله آمبوالنس 
از قم عازم تهران شدیم.    چون برف سنگینى مى بارید وسیله 
نقلیه به آهستگى حرکت مى کرد.    حضرت امام (ره) در یک 
دست سرم داشــتند و در حال     درازکش در آمبوالنس قرار   
  داشتند و مسافرت به طول انجامید. احساس خستگى شدید 
مى کردند. ولى     خوشبختانه ضربان قلب منظم و درد قفسه 
صدرى یا احساس ناراحتى وجود     نداشت. در ساعت حدود یک 
بعد از نیمه شب وارد بیمارستان قلب شدیم و     حضرت امام(ره) 

در یکى از تخت هاى   CCU   قرار گرفتند. »

روزى که امام(ره) در بیمارستان قلب بسترى شدند

 اگر قرار است مهریه را کسى نگیرد و کسى هم ندهد، پس 
چرا آنقدر عجیب و غریب تعیین مى شود؟ 

مهریه اى که قبًال سکه و طال و ملک بوده است، در برخى 
موارد به چیز هایى عجیب و غریب تبدیل شــده است، به 
طورى که ده رأس آهوى وحشى، پنج هزار مرجان دریایى 
و رونویســى از دیوان باباطاهــر و همچنین حفظ کردن 
دیوان حافظ از جمله مهریه هاى عجیبى است که مى توان 

به آنها اشاره کرد.
یکى از عجیب ترین مهریه هاى تاریخ ایران که در شعبه 
264 دادگاه خانواده به اجرا گذاشــته شده بود، یک کیلو 
بال مگس بود. ســال 1386 بود که زنى بــا مراجعه به 
دادگاه خانواده به قاضى گفــت، تنها در صورتى حاضر به 
طالق مى شود که همسرش یک کیلو بال مگس مهریه 
او را بپردازد. پنج هزار مرجان دریایى و دست چپ داماد، 
هزار و978 توپ ورزشى، ده رأس آهوى وحشى، از جمله 
مهریه هایى هستند که در ســال هاى گذشته در دادگاه 

خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

نقاشى که از طرح چهره بزرگ ابراهیم حامدى، خواننده 
لس آنجلسى در پوستر نمایشگاهش بهره برده، گفته که 

اثرش در نقد فرهنگ پاپ است!
وى در پاسخ به این سئوال که آیا ارشاد با حضور تصویر 
این خواننده لس آنجلســى در این نمایشگاه مخالفت 
نکرده است، گفت: نمایشــگاه من در نقد فرهنگ پاپ 
اســت. من آن فرهنگ را ســتایش نکرده ام و چندان 
عالقه مند به فرهنگ پاپ و عامه پسند نیستم. کار من 
یک جور نقد به فرهنگ پاپ است. به همین علت، دلیلى 
براى ممانعت ارشاد وجود نداشته. این نمایشگاه، در نقد 
فاصله اى است که بین ما و هنرمندان مهاجر وجود دارد. 
خواننده هاى لس آنجلسى سال هاست مهاجرت کرده اند 
و دیگر رابطه   مســتقیمى با ما ندارند و دغدغه هاى ما را 
هم نمى شناســند و خبر ندارند که بر مــا چه مى گذرد. 
آنها تصور درســتى از وضعیت ما ندارند. درواقع بخشى 
از فرهنگ پاپ ایــران، فاصله عمیقى بــا ما پیدا کرده

 است.

چرا ارشاد به من مجوز دادمهریه هاى عجیب

روزنامه «وقایع اتفاقیه» با بهزاد نبوى مصاحبه اى انجام 
داده است. بخش هایى از اظهارات او را به نقل از عصر 

ایران مى خوانید:
فشــارهایى که بر دولت فعلى وارد مى شــود به مراتب 
بسیار بیشتر از فشار بر دولت هاى هفتم و هشتم است. 
اگر آن دولت هر  9 روز با یک بحــران مواجه بود، دولت 
فعلى شــاید هر  9 ســاعت یک بحران دارد. در شرایط 
کنونى، بیش از 50 درصد ثروت کشــور در دســت چند 
نهاد است و به این ترتیب حتى نقش دولت در اقتصاد نیز 
بسیار کمتر از دولت هاى هفتم و هشتم است. نهادهاى 
رسمى تبلیغاتى و نهادهاى نیمه رسمى تبلیغاتى که تعداد 
و قدرت آنها امروز به مراتب بیــش از دوره دولت هاى 
هفتم و هشتم اســت به صورت کامل و بى رودربایستى 
علیه دولت کار مى کنند. امروز واقعًا 15 درصد قدرت هم 

دست روحانى نیست. وقتى بیش از 50درصد اقتصاد و 
عالوه بر صداوسیما، خبرگزارى هاى قدرتمند در دست 
مخالفان دولت ب اشد و مشکالت اقتصادى بى سابقه هم 
مزید بر علت شود، کار براى دولت بسیار مشکل خواهد 

بود.

روحانى 15 د ر صد قدرت را هم در دست ندارد
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تلویزیون همزمان با ایام دهه  فجر پخش چند سریال 
جدید را آغاز مى کند.

«رنج پنهان»، «آنام»، «هســت و نیست» ، «شبکه»  
«انقالب زیبــا» و « کوچک جنگلى» ســریال هایى 
هستند که همزمان با دهه فجر از شبکه هاى تلویزیونى 

پخش خواهند شد.

«رنج پنهان» ادامه دارد
در این میان ساخت سریال «رنج پنهان» که 
توسط دو گروه هم ساخته مى شود، همچنان 
ادامه دارد. بیــژن میرباقرى کارگردانى 
گروه اول را به عهده دارد و سید جمال 
سیدحاتمى که فاز نخست سریال 
«محکومین» را ساخته بود، به 
تازگى به گروه تولید سریال 
ویــژه دهه فجــر اضافه 
شده است. این سریال 
بــه تهیه کنندگــى 
رضا جــودى به 
65درصــد از 
خت  ســا
رســیده 
ست.  ا

گروه اول این روزها در اداره ساواك و در لوکیشنى که 
حوالى جاده مخصوص کرج واقع شده است و همچنین 
گروه دوم در خیابان محمودیه تهــران و در خانه دکتر 
کیانى مشــغول تصویربردارى هستند. هنوز شبکه اى 
براى پخش مجموعه در ایام دهه فجر رســمًا اعالم 

نشده است.
کاوه خداشناس در نقش یوسف، قطب الدین صادقى 
(امیر)، اتابک نــادرى (فیاضى)، فرشــید زارعى فرد، 
سمیرا حسینى (الهه)، آزاده ســدیرى، نسرین نکیسا، 
رؤیا اســکندانى، کریم امینى، على غالمى (کامران)، 
مهدى ســقا، مهربانو باطبى، سونیا اســماعیلى، جواد 
زیتونى، فرهاد روشن، مهران میرزایى (مأمور ساواك)، 
على شجاع (مامور ســاواك)، مهرزاد حسینى، پانته آ 
میرفصیحى و سارا توکلى (نوشــین) از بازیگران این 

سریال هستند.
در خالصه داستان آمده: «در سال 53 مرگ جوانى در 
دانشگاه، برادر و دوســتانش را برمى آشوبد. بحران آن 
سال ها، اختناق فضاى موجود و شور جوانى، یوسف را 
وارد بازى پیچیده اى مى کند که اسلحه و خشونت تنها 
راهکار عملى اوســت. کار به جایى مى رسد که او باید 
مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند. حال، سکوت 

خفته راهکار دیگرى را پیشنهاد مى کند.»

«هست و نیست» در دهه  فجر
شبکه 2 ســیما ســریال «هست و نیســت» حسین 
سهیلى زاده را که در مرحله پایانى ساخت قرار دارد، پس 

از مجموعه «سایه بان» به روى آنتن خواهد برد.
سریال «هست و نیست» یک ملودرام اجتماعى است 
که در 30 قســمت براى پخش از شبکه 2 سیما 

ساخته مى شود.
سریال «هست و نیست» محصول گروه فیلم 
و سریال شبکه 2 سیماست و از بازیگران 
این مجموعه مى توان به فرهاد قائمیان، 
حمیدرضا پگاه، الهام 

پاوه نژاد، نگار عابدى، امیر دژاکام، ســولماز حصارى، 
نازنین کریمى، سیامک اطلسى، اکبر رحمتى، سیاوش 
خیرابى و معرفى چند چهره جوان و جدید اشاره کرد. این 
سریال از 14 بهمن ماه روانه آنتن شبکه 2 سیما مى شود.

پخش «آنام» با پایان «لیسانسه ها»
شبکه 3 سیما در تدارك پخش سریال «آنام» است و 
با پخش آنونس هاى آن خبر از پخش این مجموعه در 
روزهاى آینده و همزمان با پایان «لیسانسه ها» مى دهد.
سریال «آنام» محصول گروه فیلم و سریال شبکه 3 با 
مشارکت دفتر آموزش و ارتقاى سالمت و دفتر سالمت 

تولید مى شود.
گلچهره سجادیه، عبدالرضا اکبرى، مهرانه مهین ترابى، 
شبنم قلى خانى، مجید واشقانى، سیامک صفرى، امیر 
دالورى، ســامیه لک، کورش زارعى، ناصر هاشمى، 
سیروس گرجستانى، خسرو شــهراز و کاظم بلوچى از 

بازیگران این سریال هستند.

«سارقین روح» در شبکه 5
سریال «شبکه» که با موضوع امنیت نرم و آسیب هاى 
اجتماعى در حــال تولید اســت، از نیمه هاى بهمن از 

شبکه5 سیما به روى آنتن خواهد رفت.
«شــبکه» که با نام «ســارقین روح» پیش از این در 
رسانه ها از آن یاد مى شــد، برگرفته از یک ایده و طرح 
پژوهش محور اســت که بــه موضوع امنیــت نرم و 
آسیب هاى اجتماعى مى پردازد و کارگردانى آن را احمد 

معظمى عهده دار است.
«شبکه» داستان تقابل خیر و شر است و دانیال حکیمى 
بازیگر اصلــى این مجموعه به حســاب مى آید که در 
رداى یک کارشناس امنیتى قرار گرفته و جلوى دوربین 

مى رود.

«انقالب زیبا» در شبکه افق
ســریال تلویزیونى «انقالب زیبا» از ایــن هفته هر 
شــب روى آنتن شــبکه افق مى رود. «انقالب زیبا» 
مجموعه اى تلویزیونى محصول سال 1393 به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى که 
پیش از این 

از شبکه یک سیما روى آنتن رفته است.
این سریال ماجراهاى زندگى «زیبا» و «حامد» را روایت 
مى کند که در یک شرکت معمارى همکار هستند. آنها 
تصمیم مى گیرند با هم ازدواج کنند، اما «جابر» ناپدرى 
زیبا در کودکى، زیبا و مادرش را ترك کرده و از کشور 
خارج شده است. از طرفى پدر حامد و پدر و مادر واقعى 
زیبا در مبارزات قبل از انقالب در زندان هاى حکومت 
پهلوى کشته شده اند. حامد با مادر خود زندگى مى کند. 
زیبا در خانواده اى با تفکرات مدرن بزرگ شده و در این 
زمینه تفاوت هایى با حامــد دارد، اما با وجود این هر دو 
به یکدیگر عالقه مند هســتند. حامد و زیبا در تدارك 
برگزارى مراسم عروسى هستند که اتفاقى غیرمنتظره 
روى مى دهد. بازگشت پدر زیبا از خارج پس از سال ها 
باعث یادآورى خاطــره و ماجراى تلخى در گذشــته 
مى شــود که خانواده ها را تا مرز ازهم پاشیدگى پیش 

مى برد.
آتیال پســیانى، آزاده صمدى، علیرضــا کمالى، فریبا 
کوثرى، نوش آفرین رحمانى، مجید واشــقانى، اکبر 
معززى، ماریه تهرانچى، رضا افشار، شقایق فراهانى، 
مجید مظفرى و نیوشــا مدبر از جملــه بازیگران این 

سریال هستند.
«انقالب زیبا» در 23 قسمت از شــنبه 30 هر شب به 
جز پنج شنبه و جمعه ها ساعت 23و30دقیقه از شبکه 
افق پخش مى شــود و تکرار آن هم روز بعد ســاعت 

9و30دقیقه روز بعد روى آنتن مى رود.

پخش سریال «کوچک  جنگلى» از تماشا
ســریال تاریخى «کوچــک جنگلى» داســتان قیام 
«میرزا کوچک خان» علیه استبداد رضاخانى و استعمار 
انگلیسى، هم همزمان با دهه  فجر از 10 بهمن ماه به 

روى آنتن شبکه تماشا مى رود.
ســریال تلویزیونــى «کوچــک جنگلــى» یکى از 
مجموعه هاى تلویزیونى پرطرفدار دهه 60 است؛ فیلمى 
در ژانر تاریخى، حماسى و سیاسى به کارگردانى بهروز 
افخمى و با حضور جمع زیادى از هنرمندان که زندگى و 
مبارزات میرزا کوچک خان جنگلى در مبارزه با استبداد 

رضاشاهى و استعمار انگلیس را به تصویر مى کشد.
این سریال کوشیده است زوایایى از قیام میرزا کوچک 
خان و مــردم گیالن را با نگاهــى تحلیلى، به نمایش 

بگذارد.

سعید آقاخانى در گرجستان به «87 متر» عیارى پیوست.
حسن آقاکریمى مدیر تولید سریال «87 متر»  با اعالم خبرى از 
این سریال گفت: به دلیل فشردگى کار و خستگى زیاد عوامل و 
بازیگران، فیلمبردارى سه روز تعطیل بود و از شنبه 30 دى کار 
با جدیت و تالش مضاعف در لوکیشن اصلى در حوالى خیابان 

نیلوفر تهران مجدداً از سرگرفته شد.
وى ادامه داد: در این روزها به غیراز مهران رجبى، ســایر 
بازیگران در لوکیشن منزل مقابل دوربین مى روند و قرار 
است به زودى سعید آقاخانى از بازیگران و کارگردانان 
سینما و تلویزیون هم به این سریال بپیوندد.  آقاکریمى 
در توضیحى گفت: بازى اصلى سعید آقاخانى در کشور 
گرجستان است ولى در سکانس هایى در ایران نیز مقابل 

دوربین خواهد رفت. 
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، حسین سلیمانى، 
شهین تسلیمى، فریده ســپاه منصور، محمد بحرانى، سعید 

پیردوست، دیبا زاهدى از بازیگران این سریال 
هستند.

مجموعــه تلویزیونــى «87 
متر»  کارى از گروه فیلم 

و سریال شبکه یک 
سیماست که در 40 

قسمت 45 دقیقه 
اى در دســت 

تولید است.

گلى»
ام» تا«کوچک جن

بارهاز «آن
ر در
یشت
مى ب
ک

انید
ربد
ه فج
ى ده

ریال ها
 س

الدن طباطبایى به ادعاهاى همسر سابقش که چند روزگذشــته مصاحبه اى جنجالى از وى در رسانه ها 
منتشر شده بود پاسخ داد.

الدن طباطبایى نوشت:  «...اگر مى خواستم جواب دهم، کافى بود یک برگ تعهد محضرى را که هنگام 
تحویل گرفتن "سها" ، پدرشان از من گرفته اند منتشــر کنم. تعهدى که شرط آن خروج فورى من و سها 
از کشور و بازنگشتن ما و عدم درخواست نفقه طفل بابت گذشته و آینده بود. چه بگویم که آبروى دخترم 
نرود؟ آبروى من اگر با چنین حرف هایى رفتنى است؛ همان بهتر که برود... اما حتى پدرى که طى دو سال 
گذشته حاضر نشده عکس و خبرى از دختر خود دریافت کند، باید آبرویش حفظ شود. این موضوع فقط به 
من یادآورى کرد که از چه جهنمى گذشتم و از چه گردابى دخترم را نجات دادم. یادم آورد که بیشتر شکرگزار 
درگاه خدا باشم؛ که اگر مانده بودم خودم اکنون زیر خاك و دخترم دست و پا بسته در آسایشگاه بود. باقى همه 
حرف اضافه اســت. واقعیت را هر روز مى بینم و با یارانم به اشــتراك مى گذارم. خداوند همه ارواح پریشان را 

آرامش دهد. آمین.»

سعید
حسن
اینس
بازیگ
با جد
نیلو
و

گ
دو
على
شهی
پیرد
هست
مجم
متر»
و سر
سیم
قسم
اى

تولید

الدنطباطبایى به ادعاهاى همسر سابقش که چند روزگ
منتشر شده بود پاسخ داد.

الدن طباطبایى نوشت:  «...اگر مى خواستم جواب دهم
از من گرفته اند منتشــر "تحویل گرفتن"سها" ، پدرشان

از کشور و بازنگشتن ما و عدم درخواست نفقه طفل بابت
نرود؟ آبروى من اگر با چنین حرف هایى رفتنى است؛ هم
گذشته حاضر نشده عکس و خبرى از دختر خود دریافت ک
من یادآورى کرد که از چه جهنمى گذشتم و از چه گردابى د
درگاه خدا باشم؛ که اگر مانده بودم خودم اکنون زیر خاك و د
یارانم به اش هر روز مى بینم و با حرف اضافه اســت. واقعیت را

آرامش دهد. آمین.»

سعید آقاخانى
 به گرجستان رفت

پاسخ الدن طباطبایى به همسر سابقش پاسخ الدن طباطبایى به همسر سابقش 

فقط کافى استفقط کافى است
 برگه تعهد محضرى را  برگه تعهد محضرى را 

رسانه اى کنم! رسانه اى کنم! 

در جلسه 25 دى شوراى پروانه نمایش خانگى که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم هاى «شنل» 
به تهیه کنندگى علیرضا شــجاع نورى و کارگردانى حســین کندرى، سریال «پیکسل ســرى6تا4 » به تهیه 
کنندگى مشترك حسین لطیفى/محمود معظمى و کارگردانى حامد عنقا و«پسرهاى ترشیده» به تهیه کنندگى 

و کارگردانى اکبر منصور فالح  موافقت شد.
 

محمد خزاعى، تهیه کننده «امپراتــور جهنم» درباره 
برخى شایعات مبنى بر نرســیدن فیلم «به وقت شام» 
به سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: 
صحبت هایى مبنى بر نرســیدن فیلم «به وقت شام» 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا گفته شده اما من این نوید را 
مى دهم که «به وقت شام»  قطعاً به جشنواره فیلم فجر 

خواهد رسید.
چند روز پیش پوستر فیلم سینمایى «به وقت شام» ساخته 
ابراهیم حاتمى کیا براى حضور در بخش سوداى سیمرغ 
جشنواره فیلم فجر رونمایى شــد. بازیگران مطرحى از 
کشورهاى لبنان، سوریه، عراق و مصر در فیلم سینمایى 
«به وقت شام» جلوى دوربین ابراهیم حاتمى کیا رفتند.

پیر داغر، خالد السید، جوزیف سالمه، رامى عطاءا...، لیث 
المفتى، على سکر، سامر خلیلى، محمد شعبان از جمله 
بازیگرانى هستند که در کنار هادى حجازى فر و بابک 

حمیدیان به ایفاى نقش پرداخته اند.
ســاخت موســیقى فیلم ســینمایى «به وقت شام» 
جدیدترین ساخته ابراهیم حاتمى کیا به کارن همایون 
فر ســپرده شــده تا بار دیگر این دو هنرمند همکارى 

داشته باشند.
«به وقت شــام» دومین همــکارى کارن همایونفر با 
ابراهیم حاتمى کیا پس از ساخت موسیقى 
فیلم «بادیگارد» به شمار مى آید. 
فیلم سینمایى «به وقت 
شــام» بــه تهیه 
کنندگى محمد 
عــى  ا خز
میــن  و د
همکارى 
مشترك 
هیم  ا بر ا
حاتمى کیا 

و سازمان اوج است که براى نخستین بار در سطح اول 
سینماى ایران به صورت مســتقیم به حوادث منطقه و 

اسالم تکفیرى مى پردازد.
ابراهیم حاتمى کیا ســال جارى همزمان با ماه مبارك 
رمضان تولید «به وقت شــام» را کلید زد. اصرار ویژه 
حاتمى کیا مبنى بر اتمام مراحل تولید در سکوت خبرى 
موجب شد تا اکثر اخبار در حد حدس و گمان مانده و در 

بیشتر مواقع از سوى مسئولین سازمان اوج رد شود.
هادى حجازى فر بازیگر مستعد این روزهاى سینماى 
ایران یکى از نقش هاى اصلى«به وقت شام» را عهده دار 
است و بابک حمیدیان نیز که همواره بازیگر مورد عالقه 

حاتمى کیا بوده در این فیلم به نقش آفرینى پرداخته و 
مابقى بازیگران این فیلم را جمعى از بازیگران 

بین المللى ســورى و عراقى تشکیل
 مى دهند.

توزیع «شنل» در شبکه نمایش خانگى

سدد«به وقت شام» قطعاً به جشنواره فیلم فجر مى رسد
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نصف جهــان  عبدا... ویسى هیچ خاطره خوشــى از نام ذوب آهن 
ندارد. تحقیر آمیز ترین شکست او در سالهاى اخیر در مقابل این تیم 

اصفهانى با 6 گل اتفاق افتاده است.
 حاال یک نیم فصل از آن بازى مى گذرد و ذوب آهن به عنوان تیم 
باالى جدولى و استقالل خوزستان به عنوان تیمى در منطقه سقوط 
به میدان مى آید. شــاگردان امیر قلعه نویى بهترین تیم نیم فصل 
دوم هستند؛ اما بدون شک آبى پوشان خوزستان نیز انگیزه هاى 
باالیى براى غلبه بر این تیم دارند.دیــدار رفت این بازى در هفته 
ششم برگزار شــد و ذوبى ها در خانه با 6 گل پیروز شدند. مرتضى 
تبریزى پوکر کرد و در دقایق 13، 46، 65 و 93 دروازه شیخ ویسى 
را باز کرد و محمدرضا حسینى هم دو گل دیگر را زد.باوجود این که 
فوتبال غیر قابل پیش بینى است؛ اما استقالل خوزستان براى جبران 
آن شکست سنگین به میدان مى آید و حتى اگر بتواند با نتیجه اى 
خفیف به برد برسد برایش قابل قبول است، چیزى که  با توجه به 
روند این روزهاى شاگردان ژنرال براى آبى هاى خوزستان بسیار 
سخت است.سه امتیاز بازى مقابل استقالل خوزستان از این جهت 
براى ذوب آهن حائز اهمیت زیادى اســت که شاگردان قلعه نویى 
در صورت پیروزى در این مســابقه به رده دوم جدول لیگ صعود 

مى کنند و همسایه پرسپولیس در باالى جدول مى شوند.
 حریف ذوب آهن اصفهــان اما نمى خواهد به راحتى دســتانش 
را به عالمت تســلیم باال ببرد. آبى هاى اهوازى اگر در این بازى 
برنده شوند، تا رده دوازدهم جدول باال مى آیند. پیروزى استقالل 
خوزســتان عالوه بر هواداران این تیم باعث خوشحالى تیم هاى 
پارس جنوبى و فوالد خوزســتان هم خواهد شد و سبب مى شود 

جایگاه این تیم ها در جدول حفظ شود.
سبزپوشان اصفهانى به فاصله تنها پنج روز پس از دیدار با صنعت 
نفت آبادان از هفته بیســتم، در چارچوب بیست و یکمین هفته از 
لیگ برتر به مصاف دیگر نماینده خوزستان خواهند رفت. دلیل این 

فاصله نسبتًا کم بین دو دیدار لیگ برترى ذوب آهن این است که 
تیم اصفهانى هفته آینده یک دیدار آسیایى از مرحله پلى آف لیگ 
قهرمانان در برنامه دارد. به عبارت دقیق تر، ذوب آهن درست یک 
هفته پس از مصاف با استقالل خوزستان در ورزشگاه غدیر باید در 
استادیوم اختصاصى خود در فوالدشهر به مصاف آیزاول هند برود.
شاگردان امیر قلعه نویى که چهار دیدار اخیر خود در لیگ برتر را با برد 
پشت سر گذاشته اند امیدوارند تا در هفته بیست و یکم نیز به این روند 
ادامه دهند تا با روحیه اى خوب مأموریت آسیایى خود را کلید بزنند.

سبزپوشان اصفهانى که نیم فصل نخست را در نیمه پایینى جدول 
به پایان رساندند و دور برگشت لیگ هفدهم را هم با یک تساوى 
ناامیدکننده خانگى برابر تیم قعرنشین جدول آغاز کردند، با سه برد 
پیاپى ظرف سه هفته پنج پله در جدول صعود کردند و به رده چهارم 
رسیدند. آنها که هفته گذشته با کسب چهارمین پیروزى متوالى خود 
جایگاه جدیدشان را از دست چهار تعقیب کننده محفوظ نگه داشتند 

اکنون سوداى صعود هرچه بیشتر در جدول را در سر دارند.
در هفته بیستم توقف خانگى پارس جنوبى و لغو بازى فوالد از یک 
طرف و پیروزى ذوب آهن برابر صنعت نفت از سوى دیگر دست به 
دست هم داد تا تیم اصفهانى به یک امتیازى تیم هاى دوم و سوم 
جدول برسد. با این اوصاف، در هفته بیست و یکم پیشروى بیش از 
پیش ذوب آهن در جدول محتمل است و این امکان وجود دارد که 
این تیم چالش آسیایى خود در دوره جدید لیگ قهرمانان را به عنوان 
تیم سوم یا حتى دوم لیگ برتر آغاز کند.در دیدار رفت ذوب آهن با 
شش گل استقالل را در ورزشگاه فوالدشهر شکست داد. نتیجه اى 
که اگر ولو با حداقل اختالف در استادیوم غدیر تکرار شود سبزپوشان 
اصفهانى را در بهترین شــرایط ممکن راهى آوردگاه آسیایى شان 
خواهد کرد.در سوى مقابل، استقالل خوزستان براى فرار از منطقه 
خطر تالش مى کند. آبى هاى اهواز اگرچه هفته گذشــته موفق 
شدند پارس جنوبى را در خانه این تیم متوقف کنند، اما همچنان در 

رده ماقبل آخر جدول جاى خوش کرده اند و خطر سقوط به دسته 
پایین تر را احساس مى کنند. آنها امیدوارند تا با واریز امتیازات این 
دیدار خانگى به حساب خود ضمن گرفتن انتقام باخت تحقیرآمیز 
بازى رفت از ذوب آهن، حتى االمکان از منطقه خطر فاصله بگیرند. 
ژنرال و تیمش با یارگیرى هاى خوب در نقل و انتقاالت زمستانى 
توفنده به پیش مى روند  و بعید به نظر مى رسد که ویسى در مقابل 
آنها شانسى داشته باشــد. ذوب آهن امروز به 6 تایى ها سالمى 

تواند آبى هاى خوزستان دوباره مى کند، سالمى که مى 
خداحافظى با لیگ را یــک گام دیگــر به 

برتر نزدیک کند!

ژنرال، کابوس عبدا...

سالم ذوب آهن به 6 تایى ها!

نصــف جهــان طبــق گــزارش 
رسانه ها،اشکان دژاگه  در خیابان 
اوالنــد در برلین رســتورانش را 
افتتاح کرد. او در این رســتوران 
انواع غذاى سوشى ژاپنى ها را سرو 
کرده و در اختیــار مراجعه کنندگان 
قرارمى دهد. در این مراسم چهره هاى 
سرشناسى حضور داشتند. از جمله کوین 
پرینس بواتنــگ، هافبک تیم اینتراخت 
فرانکفورت که ســابقه حضور در تیم 
ملــى غنــا را دارد و بــرادرش جروم 
بواتنگ، مدافــع تیم ملــى آلمان و 
باشــگاه بایرن مونیخ است. بواتنگ 
در این باره گفت:  اشکان مثل برادرم 
است. ما همدیگر را از خیلى مدت ها 
قبل که 12 ساله بودیم، مى شناسیم.  
البته گفته مى شود در این رستوران 
قلیان هم در اختیار مشــتریان قرار 

مى گیرد.
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اید در 
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رده ماقبل آخر جدول جاى خوش کرده اند و خطر سقوط به دسته 
پایین تر را احساس مى کنند. آنها امیدوارند تا با واریز امتیازات این 
رآقیرآمیز حححححت تحقققق دیدار خانگى به حساب خود ضمن گرفتن انتقام باخ

بازى رفت از ذوب آهن، حتى االمکان از منطقه خطر فاصله بگیرند. 
ژنرال و تیمش با یارگیرى هاى خوب در نقل و انتقاالت زمستانى 
توفنده به پیش مى روند  و بعید به نظر مى رسد که ویسى در مقابل 
ها سالمى 6آنها شانسى داشته باشــد. ذوب آهن امروز به 6 تایى

کند، سالمى که مى تواند آبى هاى خوزستاندوباره مى
خداحافظى با لیگ را یــک گام دیگــر به 

برتر نزدیک کند!

6ذوب آهن به 6 تایى ها!

یکى از جنجالى ترین اتفاقات این هفته لیگ برتر 
ماجراى پنالتى دقایق پایانى بازى پدیده و استقالل 
بود. پنالتى که در دقیقه 88 براى استقالل گرفته 
شــد. صحنه از همان ابتدا کمى مشکوك بود اما 
تصاویرى که از شــبکه 3 پخش مى شــد کیفیت 
باالیى نداشــت و به همین دلیل در کارشناسى ها 
بیشــتر افراد اعالم کردند که به نظر داور احترام 

مى گذارند.
اما در برنامه 90 اتفاق دیگرى افتاد. ابتدا از زاویه اى 
دیگر این صحنه به نمایش گذاشته شد که دست 
مدافع پدیده به پشت پاى امید نورافکن رفته و اصال 
خطایى در کار نبوده است. بعد هم مشخص شد که 
کمک داور بازى هم صحنه را خطا تشخیص نداده. 

به همین دلیل مشخص شــد که پنالتى استقالل 
اصال پنالتى نبوده!

از طرفى اما در هنگام زدن ضربه هم تخلف بزرگى 
روى داد. چند بازیکــن از دو تیم قبل از اینکه امید 
ابراهیمى ضربه را بزند وارد محوطه جریمه شدند 
و دقیقا کسى که زودتر از هم و پشت سر ابراهیمى 
وارد محوطه شــد توانســت توپ برگشتى را دفع 
کند! این تخلف آنقــدر واضح بود کــه نیازى به 
بررسى مجدد نداشــت. اما داور احتماال به خاطر 
شرایط و جو ورزشــگاه ترجیح داد پنالتى را تکرار 
نکند. در واقع و پس از بررسى ها مشخص شد که 
پنالتى اســتقالل اصال پنالتى نبود اما باید تکرار 

مى شد! 

  نبود اما باید تکرار مى شد!

فراموش کنید چه اتفاقى
 افتاده است 

زالتکو کرانچار   با حضور در محل تمرین ســپاهان با 
شاگردان سابقش خداحافظى کرد.

زالتکو کرانچار پس از شکست برابر سپیدرود در 
رشت از ســمت خود کنار گذاشته شد و اخیرا 
هم تفاهم نامه فســخ را به صورت رسمى 
امضاء کرد.این سرمربى کروات   در محل 
تمرین سپاهان حاضر و در جلسه اى با 
بازیکنان سابقش شرکت کرد و با به 
زبان آوردن صحبت هاى زیر از آنها 
خداحافظى کرد:  باید در این شرایط 
از قلبتان کمک بگیریــد و بدانید که 
بازى کردن با پیراهن زیباى سپاهان 
چه معنایى دارد. اعتقادم بر این است 
که آقاى قنبرى با دانش و تجربه اى 
که دارد مى تواند به تیم کمک کند تا 
شما از این وضعیت خارج شوید. االن 
خیلى مهم است که ببرید و فراموش 
کنیــد که مــن رفتم. مــن از تمام 
لحظاتى که با شما داشتم لذت بردم 
و از هیچ یک از شــما ذره اى ناراحتى 

ندارم. 

اســتقالل به دلیــل پرداخت نکــردن مطالبــات عباس 
محمدرضایى در خطر حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار 
دارد. مطالبات او البته به نســبت دیگر طلبکاران استقالل 
ناچیز است و حتى ســیدرضا افتخارى مدیرعامل استقالل 
مدعى شــده بود که مشــکلى بابت پرداخت مطالبات این 
بازیکن وجود ندارد امــا گویا او هنوز نتوانســته پولش را از 

استقاللى ها بگیرد.
 محمدرضایــى مى گوید:  وکیلم به باشــگاه رفتــه و گفتند 
پول نداریم. به تازگى ُمد شــده که بازیکنان را مقابل هوادار 
قرار مى دهند. چــرا باید اینگونه باشــد؟ بعد هــواداران به 
صفحه مجــازى بازیکنــان حمله مى کنند که خداراشــکر 
من اینســتاگرام و صفحه مجــازى ندارم. اگــر یک هفته 

دیگر پولم را ندهند اســتقالل از آســیا حذف مى شود و در 
مرحله بعد کســر امتیاز صورت مى گیرد.» به نظر مى رســد 
محمدرضایــى مثل مســعود همامى که از پرســپولیس به 
AFC شــکایت کرده، قصد ندارد از موضع خود کوتاه بیاید و 
مى خواهد مثل این بازیکن همه مطالباتش را از تیم سابقش

 بگیرد.

  تا پاى حذف استقالل مى ایستد!

نصــف جهــان
رسانه ها،اشکان
اوالنــد در برلی
د افتتاح کرد. او
انواع غذاى سوش
اختیــا کرده و در
قرارمى دهد. در این
سرشناسى حضور داشت
پرینس بواتنــگ، هاف
فرانکفورت که ســا
ملــى غنــا را دارد
ت بواتنگ، مدافــع
باشــگاه بایرن مو
در این باره گفت: ا
است. ما همدیگر

2قبل که 12 ساله بو
البته گفته مى شو
قلیانهم در اختیا

مى گیرد.

ان قلیان مى دهد!
اشکان در آلم

فدراسیون فوتبال و رســانه ملى سال هاى زیادى است که بر سر 
قرارداد حق پخش تلویزیونى اختالف دارند. فدراسیون فوتبال در 
ازاى اجازه تصویربردارى و پخش مسابقات مختلف از تلویزیون 
که اتفاقاً درآمدزایى چند میلیاردى از هر هفته دارد پول مى خواهد 
و جالب اینجاست که صداوسیما مى گوید نه قانون به آن ها اجازه 
مى دهد که پولى به فوتبال بدهند و نه بودجه اى براى انجام این کار 

دارند. به این ترتیب دعوا هم چنان ادامه دارد.
در این مدت تهدید جلوگیرى از پخش مســابقات که یک بار هم 
سه فصل قبل اجرایى شــد و راه ندادن دوربین هاى برنامه هاى 
محتوایى رســانه ملى به ورزشــگاه ها هم براى پایان دادن به 
این مناقشه نتیجه اى نداشته اســت. از آنجایى که زور فوتبال به 
صداوسیما نمى رســد تا به امروز کار به همان شکلى پیش رفته 
است که مسئوالن سیما خواسته اند و به همین ترتیب کنداکتور 
شبکه هاى خود را با برنامه هاى فوتبالى و قراردادهاى آن چنانى 
بازرگانى و اسپانسرینگ پر مى کنند و حتى یک ریال هم به فوتبال 

و باشگاه ها پول نمى دهند.
داستان حق پخش تلویزیونى البته چند ماهى مى شود که توسط 
کمیسیون فرهنگى مجلس بررسى مى شود و از طرف دیگر وزیر 
ورزش و جوانان هم چندین جلسه با رئیس صداوسیما براى حل 
این مشکل برگزار گرده که هنوز توافقى حاصل نشده است. حتى 
پیشنهاد فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ براى مشارکت در 
قراردادهاى تجارى صداوسیما حین برگزارى مسابقات فوتبال هم 
مورد قبول واقع نشده و به همین ترتیب کسى نمى داند سرنوشت 

این مناقشه چه خواهد شد.
نکته قابل تأمل اما اینجاست که درگیرى فوتبال و رسانه ملى با 

گذر زمان شکل هاى جدى تر و عجیبى به خود مى گیرد و تازه ترین 
بحران به وجود آمده مربــوط به نحوه پخش مســابقات لیگ 
اختصاص دارد که عمًال به قراردادهاى تجارى ســازمان لیگ با 
شرکت هایى که براى تبلیغات محیطى مسابقات پا پیش گذاشته اند 
ضربه اى جدى وارد کرده اســت. در حال حاضر مدتى است که 
تصویربرداران صداوسیما که براى پوشش تصویرى زنده مسابقات 
به استادیوم ها اعزام مى شوند در قاب بندى تلویزیونى مسابقات 
طورى عمل مى کنند که در طول نود دقیقه مســابقات تبلیغات 

محیطى کنار زمین آن طور که باید به تصویر کشیده نشوند.
اوج این اتفاق را تمام مردم در هفته یازدهم لیگ برتر دیدند. جایى 

که در بازى استقالل و نفت در اتفاقى نادر و حیرت انگیز تصاویر 
ارسالى روى آن به شدت فاقد کیفیت،  غیراستاندارد و به اصالح فنى 
دفرمه بود. تغییر زاویه فیلم بردارى دوربین هاى اصلى به شکلى بود 
که از ارتفاع کاستند و کنار خط طولى در ضلع شرقى وزرشگاه را از 
کادر خارج کردند و وقتى توپ و بازى به آن طرف کشیده مى شد 
بینندگان تلویزیون به زحمت مى افتادند و نیم تنه باالى بازیکنان و 
اتفاقات آن قسمت زمین را نمى دیدند! این اتفاق فقط براى این بود 
که رسانه ملى تصمیم گرفته بود تصاویر تابلوهاى تبلیغاتى کنار 
زمین را به تصویر نکشد و به همین ترتیب بود که مسئوالن پیام 
عذرخواهى به خاطر رفتار غیرحرفه اى صداوســیما در تابلوهاى 

تبلیغاتى منتشر کردند.
جالب اینجاست که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در هفته هاى 
اخیر از تصمیم خــود براى راه نــدادن دوربین و گزارشــگران 
برنامه هاى محتوایى رســانه ملى کوتاه آمدند تا در فضایى آرام 
مذاکرات پیش برود اما تصویربردارى غیراستاندارد در مسابقات 
براى بها ندادن به تابلوهاى تبلیغاتــى کنار زمین هم چنان ادامه 
دارد و عمًال فوتبالى ها را با درماندگى مطلق در ارتباط با صداوسیما 

روبه رو کرده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که شرکت هاى طرف قرارداد اسپانسر 
که پول هایى میلیاردى براى پخش تبلیغات خود در ورزشگاه ها 
به سازمان لیگ و باشگاه ها پرداخت مى کنند نسبت به این مورد 
اعتراض جدى داشــته اند و حتى بعضى از آن ها مدعى شده اند با 
ادامه این روند از حمایت مالى خود از فوتبال دست خواهند کشید و 

خسارت هم خواهند گرفت!
این سیاست جدید از سوى سازمان صداوسیما و قرار گرفتن فوتبال 
با یک بحران و شکایت اقتصادى بزرگ در زمینه تبلیغات محیطى 
اما مسئوالن فدراســیون فوتبال را به این فکر انداخته است که 

فکرى اساسى براى حل آن داشته باشند. 
با خبر شدیم که چند هفته قبل مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ 
تصمیم گرفته بودند در اعتراض به این رفتار رسانه ملى مقدماتى را 
فراهم کنند که خودشان تصویربردارى مسابقات را انجام و سیگنال 
پخش را در اختیار صداوسیما قرار بدهند که به خاطر بحران مربوط 
به ناآرامى هاى اخیر که در کشور اتفاق افتاد مسئوالن فوتبال براى 
دامن نزدن به مشکالت، اجراى این تصمیم مهم و جنجالى را به 

بعد موکول کردند. 

  تلویزیون راه نمى آید
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در فصل جارى دروازه بانان زیادى به لیگ برتر معرفى شــدند و 
برخى از آن ها درخششى قابل توجه هم داشتند.

در لیگ هفدهم مربیان بنا به ضرورت یا عملکرد خوب گلرها در 
تمرینات، آن ها را به کار گرفتند و دروازه بان هاى جوان هم نشان 
دادند چیزى کمتر از باتجربه هــا ندارند. در چند فصل اخیر عادت 
کرده بودیم ســید مهدى رحمتى، رحمان احمدى، شهاب گردان 
و... را همیشــه در درون دروازه ببینیم و تصور مى شد با توجه به

 نمایش هاى خوب این گلرها، تا چند ســال دیگر هم سنگربان 
اصلى تیم ها باشــند اما در فصل جارى معــادالت بهم خورد و 

نیروهایى تازه به خط دروازه تزریق شدند:

سید حسین حسینى  
 البته حســینى فصل پیش هم براى استقالل به میدان رفت و در 

فصول گذشته هم روى نیمکت این تیم نشست اما فصِل درخشش 
او در لیگ هفدهم بوده اســت. او پس از لغزش رحمتى، به دروازه 
استقالل رســید و با نمایش هاى استثنایى، سنگربان آبى ها ماند 
تا این که رکورد بیشترین زمان گل نخوردن در تاریخ لیگ برتر را 
هم مال خود کرد. حسینى اکنون بهترین بازیکن استقالل به شمار 
مى رود و یکى از ملى پوشان این تیم نیز هست اما باید  دید شفر 
در ادامه فصل به او میدان خواهد داد یا کاپیتان رحمتى را در درون 

دروازه قرار مى دهد؟!
 

سید پیام نیازمند   
 شاید باورش سخت باشد اما اولین بازى نیازمنِد 22 ساله در هفته 
ششم و مقابل پرسپولیس بود! او مقابل خط آتش سرخ ها مقاومت 
کرد و با کلین شیتى ارزشمند پیکان را به پیروزى رساند و پس از 

آن، در ترکیب اصلى تیمش باقى ماند. او در فصل جارى 13 بازى 
انجام داد و عملکرد نســبتا خوبى را هم ارائه داد اما در هفته هاى 
اخیر فراز و فرودهایى داشته و همین موضوع، سبب شده تا فعال در 

پیکان نیمکت نشین شود.
 

سعید جاللى راد     
 دروازه بان 23 ســاله پدیده نیز یکى از شگفتى سازان این فصل 
بوده اســت. او 9 بار براى پدیده بازى کرده و با ثبت نمایش هاى 

جلب قابل قبول، رضایت مهاجرى را 
کرده است. گرفتن پنالتى امید 
ابراهیمى و کلین شیت مقابل 
اســتقالل را مى توان نقطه 
عطف عملکرد این دروازه بان 

در فصل جارى دانست.

فرزین گروسیان  
 او نیز در این فصل نامش مطرح شــد اما برعکس سه دروازه بان 
قبلى، گروســیان با عملکرد نه چندان جالب نتوانســت رضایت 
هواداران و کادرفنى تراکتور را جلب کند. این دروازه بان 25 ساله 
که سال ها با امیر قلعه نوئى در استقالل بود، به همراه او به تراکتور 
آمد اما محرومیت تبریزى ها سبب شــد تا گروسیان دروازه بان 

شماره یک تراکتور در لیگ هفدهم شود.
 

مهدى صدقیان   
 دروازه بان تیم سپاهان نیز به ســبب عملکرد ضعیف گلر برزیلى 
5 بار به میدان رفت اما با آنچه کرانچار مى خواست فاصله زیادى 

داشــت. او در 5 بازى 10 گل خــورد تا میانگیــن 2 گل خورده 
در هر بازى را ثبت کنــد و حاال با جذب ابراهیــم عالمه، به نظر 
مى رسد مدت ها فرصت بازى در ترکیب طالیى پوشان را به دست

 نیاورد.

شهاب عادلى    
 در ابتداى فصل کمتر کســى فکر مى کرد روند گل خورده نفت 
با حضور شهاب عادلى متوقف یا به عبارتى کمرنگ شود اما این 
دروازه بان جوان پس از حضور هومن افاضلى به ترکیب رســید و 
عملکرد قابل قبولى نیز از خود ارائه کرد. عادلى در 4 بازى سه گل 
خورد و مقابل پرسپولیس و گسترش کلین شــیت کرد و به نظر 
مى رســد حداقل تا انتهاى فصل دروازه بان شــماره یک نفت 

خواهد بود.

لیگ برتر ایران در فصل پرورش عقاب! 
یر ل

مدى، شهاب گردان
مى شد با توجه به ور

دیگر هم سنگربان 
ـادالت بهم خورد و 

ل به میدان رفت و در 

ر لب ن زی رینب ونبه ى ی ر و ل م
پوشان این تیم نیز هست اما باید  دید شفر مى رود و یکى از ملى

ادامه فصل به او میدان خواهد داد یا کاپیتان رحمتى را در درون  در
دروازه قرار مى دهد؟!

سیدپیام نیازمند  
2 شاید باورش سخت باشد اما اولین بازى نیازمنِد 22

ششمو مقابل پرسپولیس بود! او
کرد و با کلین شیتى

سعید جاللى راد     
3 دروازه بان 23 ســاله پدیده نیز یکى از شگفتى سازان این فصل 

9بوده اســت. او 9 بار براى پدیده بازى کرده و با
قابل قبول، رضایت مهاج

ک

ب ن ی رو ى ب
فن هواداران و کاد

زیلى
ددىدى

خورد و مقابل پرسپولیس و گسترش کلین شــیت کرد و به نظر
رســد حداقل تا انتهاى فصل دروازه بان شــماره یک نفت مى

خخواهد بود.

س
نتوانسـ  چندان جالب

تراکتور را جلب کند. این دروازه بان
ب ه نوئى در استقالل بود، به همراه او
ریزى ها سبب شــد تا گروسیان در

ر لیگ هفدهم شود.

ا 2 بازى نیازمنِد 22 ساله در هفته 
سپولیس بود! او مقابل خط آتش سرخ ها مقاومت 
ى ارزشمند پیکان را به پیروزى رساند و پس از 

اینفصل 
 بازى کرده و با ثبت نمایش هاى 

جلب ، رضایت مهاجرى را 
کرده است. گرفتن پنالتى امید 
ابراهیمى و کلین شیت مقابل 
اســتقالل را مى توان نقطه 
عطف عملکرد این دروازه بان 

ران و کادرفنى ت
که سال ها با امیر قلعه
آمد اما محرومیت تبر
شماره یک تراکتور در

مهدى صدقی   
 دروازه بان ت
5 بار به میدا

یان
ر گلر گلر برز برزی فضعیفیف ن نیز به ســبب عملکرد 
زهه زیه زیه زیادادىاد تتتتاستستستستفافافاصفاصفاصفاصفاصفاصلاصلفاصلفاصلفاصل ما با آنچه کرانچار مى خو

ى صدقی
 تیم سپاهان
ن رفت ام

ورزشگاه فوالدشهر پس از نزدیک به چهار ماه آماده میزبانى از تیم ذوب آهن شده است.
ورزشگاه فوالدشهر در مهرماه سال جارى براى ترمیم چمن مورد بازسازى قرار گرفت و در این مدت شاگردان امیرقلعه نویى در 

ورزشگاه نقش جهان میزبان دیدارهاى خانگى خود بودند.
حاال پس از 4 ماه این ورزشگاه آماده بازگشت ذوب آهن شده است و این تیم مى تواند در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا در 

چمن جدید فوالدشهر بازى کند.
گفتنى است مسئوالن باشگاه ذوب آهن پس از اینکه زیرسازى الزم را انجام دادند، چمن هاى رول شده که در محلى دیگر کشت 

شده بود را به فوالدشهر منتقل کردند.

على علیپور آقــاى گل فعلى لیگ 
برتر ارزان ترین بازیکن سرشناس تیم 
برانکو محسوب مى شود. رقم قرارداد این 
بازیکن با پرسپولیس فقط 300 میلیون تومان 
است و درخواست هاى متعدد علیپور براى افزایش 
رقم قراردادش، حداقل تا امروز که به جایى نرسیده اما 
درخشش این بازیکن در رقابتهاى این فصل و محرومیت 
پرسپولیس از پنجره نقل و انتقاالت تابستانى باعث شده تا 
قرمزها برنامه ویژه اى براى نگه داشــتن مهاجم تیمشان 
داشته باشــند. به نوشته نامه نیوز، قرار اســت رقم قرارداد 
علیپور براى فصــل آینده به یک میلیارد تومان برســد تا 
این بازیکن بهانه مالى براى جدایى از پرســپولیس نداشته 

باشد. 
 

روزبه چشمى در تمرین اخیر استقالل از ناحیه مچ پا مصدوم 
شد. گفته مى شود مصدومیت او باعث غیبتش در بازى روز 
پنج شنبه استقالل در برابر پارس جنوبى جم خواهد شد. 
با مصدومیت چشمى، وینفرد شفر در خط دفاع از پژمان 

منتظرى استفاده خواهد کرد.
منتظرى در بازى با تراکتورسازى تبریز هم به جاى چشمى 

3 اخطاره در ترکیب استقالل قرار گرفته و در کنار 
مجید حسینى زوج خط دفاعى استقالل را 

تشکیل داده بود. او البته در این بازى 
و بازى 15دقیقه اى در برابر سایپا 

انتظارات شفر را برآورده نکرد 
اما با مصدومیت چشمى، 

آلمانــى  ســرمربى 
استقالل مجبور است 
یک بار دیگر به مدافع 
ملى پوش اما ناآماده 
خود اطمینان کند. 
حاال منتظرى یک 
بار دیگر این شانس 

را دارد تا خود را به شفر 
ثابت کند و بیشــتر در 

ترکیب استقالل قرار بگیرد 
تا شانس حضور در جام جهانى 

را از دست ندهد. 

شانس به پژمان رو کرد
مدوم زبه چشمى در تمرین اخیر استقالل از ناحیه مچ پا مص

د. گفته مى شود مصدومیت او باعث غیبتشدر بازىروز
جشنبه استقالل در برابر پارس جنوبى جم خواهد شد. 
مصدومیت چشمى، وینفرد شفر در خط دفاع از پژمان 

تظرى استفاده خواهد کرد.
تظرىدر بازى با تراکتورسازى تبریز هم به جاى چشمى 

خطاره در ترکیب استقالل قرار گرفته و در کنار 
لتقاللرررررررارارا را رارا را را را را را جید حسینى زوج خط دفاعى اس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىازىى این ب شکیل داده بود. او البته در
ااپایپا 5زى15دقیقهاى در برابر سا

ظاراتشفررا برآورده نکرد
 با مصدومیت چشمى، 

آلمانــى  ــرمربى 
است  تقالل مجبور
ک بار دیگر به مدافع
ىپوش اما ناآماده 
د اطمینان کند. 
ال منتظرى یک 
 دیگر این شانس 

دارد تا خود را به شفر 
ت کند و بیشــتر در 

کیب استقالل قرار بگیرد
شانس حضور در جام جهانى 

ز دست ندهد. 

ر نرو پژ سب
 مدیرعامل باشگاه ملوان مى گوید ما حدود 20 روز 
فرصت داریم تا بدهى پاشــنکو را پرداخت کنیم. 
مهران نصیرى درباره شــکایت تیم فوتبال ملوان 
بندرانزلى از باشــگاه صنعت نفت آبادان گفت:  ما 
مجبور شدیم که به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
فوتبال شکایت کنیم و قرار است که باشگاه صنعت 
نفت 100 میلیون تومان را در فرصت یک ماهه به 
ما پرداخت کند. در تعطیالت نیم فصل سال گذشته 
باشــگاه نفت آبادان از ما درخواست کرد که عزیز 
معبودى را به صورت قرضى به آن ها بدهیم. بعد از 
مکاتباتى که با این باشگاه انجام شد، قرار بر این شد 
که مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان رضایت نامه به 
ملوان پرداخت شود. از آن زمان تاکنون هیچ پولى را 

از جانب صنعت نفت دریافت نکردیم. 
نصیرى در ادامه درباره خطر کسر 6 امتیاز از این تیم 
بابت شکایت سرگئى پاشنکو به فیفا گفت: «باشگاه 

ملوان حدودا 20 روز مهلت دارد که شکایت اول او 
باید حدود 80 هــزار دالر پرداخت کند یا با بازیکن 
مذکور به توافق برسد. هم چنین براى بدهى قرارداد 
سرى دومش نیز از ما  شکایت کرد اما ما این مقدار 
بدهى را عادالنه نمى دانیم و با فیفا مکاتبه کردیم تا 

احقاق حق شود.»
او درباره وضعیت باشــگاه ملوان گفت: «ما به طور 
کلى وضعیت نابســامانى را در انزلى داریم. ملوان 
مالک ندارد و هیچ اسپانســرى از این تیم حمایت 
نمى کند. تنها نماینده شهر و اعضاى هیات مدیره 
در تالش هستند که مشکالت باشگاه را حل کنند. 
ما از نظر مالى به هیــچ ارگان دولتى، نیمه دولتى و 
خصوصى وصل نیســتیم. بخش هاى خصوصى 
که قبــال در این تیم بودند فقط براى این باشــگاه 
کوله بارى از بدهى را گذاشته اند. هم اکنون 70 درصد 

از بازیکنان تیم مان سرباز هستند. 

خطر کسر امتیاز بیخ گوش ملوان
نصف جهان کمتر از یک ماه دیگر لیگ قهرمانان آسیا آغاز مى شود و استقالل در اولین بازى خود در روز 24 بهمن در 
قطر میهمان الریان خواهد بود. عالوه بر مشکل شــکایت عباس محمدرضایى و یکى دو بازیکن سابق استقالل که 
مى تواند این تیم را با دردســرهاى زیادى مواجه کند، آبى ها یک مشکل بزرگ دیگر دارند که باید هر چه زودتر آن را 
حل کنند. گفته مى شود 12 بازیکن این تیم از جمله مهدى رحمتى، روزبه چشمى، خسرو حیدرى، امید ابراهیمى به 
دلیل بدهى مالیاتى و همچنین چند بازیکن جوان مثل محسن کریمى، نورافکن، مهدى قائدى و ... به دلیل نرفتن به 
خدمت سربازى با مشکل خروج از کشور مواجه هستند و در صورتى که این مشکل تا قبل از آغاز لیگ قهرمانان آسیا 

حل نشود، آنها نمى توانند استقالل را در این مسابقات همراهى کنند.

تیم فوتبال سپاهان به دلیل محرومیت و مصدومیت دو مدافع خود در دیدار برابر فوالدخوزستان مدافع چپ تخصصى ندارد.
تیم فوتبال سپاهان در شرایطى که هنوز وضعیت مربیگرى این تیم مشخص نشده است، باید روز جمعه ساعت 15:15 دقیقه به مصاف شاگردان سیروس پورموسوى برود.

سپاهان که در دیدار گذشته مهدى رحیمى مدافع چپ خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، با محرومیت سعید آقایى هم روبرو شده تا مقابل فوالدخوزستان بدون دفاع چپ تخصصى بازى کند.
مهدى رحیمى در دیدار برابر ذوب آهن با مصدومیت از ناحیه ساق پا روبرو شده و علیرغم تالش پزشکان سپاهان به بازى برابر فوالدخوزستان نمى رسد.

با این وصف به نظر مى رسد حسین پاپى بازیکن با تجربه سپاهان یکى از گزینه هاى حضور در این پست باشد که تجربه بازى در آن را نیز دارد.

سپاهان بدون مدافع چپ   

ف على علیپور آقــاى گل
برتر ارزان ترین بازیکن سرش
قر رقم برانکو محسوبمى شود.
بازیکن با پرسپولیس فقط 300 میلیو
است و درخواست هاى متعدد علیپور براى
ن جایى رقم قراردادش، حداقل تا امروز که به
م درخشش این بازیکن در رقابتهاى این فصل و
پرسپولیس از پنجره نقل و انتقاالت تابستانى باع
قرمزها برنامه ویژه اى براى نگه داشــتن مهاجم
نوشته نامه نیوز، قرار اســت ر داشته باشــند. به
علیپور براى فصــل آینده به یک میلیارد تومان

این بازیکن بهانه مالى براى جدایى از پرســپولیس
باشد. 

خدمت سربازى با مشکل خروج از کشور مواجه هستند و در صورتى که این مشکل تا قبل از آغاز لیگ قهرم
حل نشود، آنها نمى توانند استقالل را در این مسابقات همراهى کنند.

افزایش چشمگیر
 قرارداد 
علیپور

فوالدشهر آماده بازگشت ذوب آهنلشکر ممنوع الخروج ها!
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لیمــو خــواص درمانــى بــى شــمارى دارد، از التیام
 بیمارى هاى گوارشــى گرفته تا افزایش ایمنى بدن و 
کاربردهاى پزشکى- درمانى دیگر. در ادامه هفت کاربرد 

درمانى شگفت انگیز آن را بیان کرده ایم.

التیام آسم و تسهیل تنفس
ویتامین C موجــود در لیموترش تقویــت کننده قوى 
سیســتم ایمنى بدن بوده و این میوه را به درمانى براى 
سرما خوردگى تبدیل کرده است. به هنگام سرماخوردگى 
مى توانیــد مقدارى آب لیموترش را بــا آب گرم و کمى 
عســل مخلوط کرده و میــل کنید. خواهیــد دید که با 
تقویت سیســتم ایمنى بدن، چه اثر فــوق العاده اى در 
التیام سرماخوردگى شما خواهد داشت. از جمله وظایف 
مهم سیســتم ایمنى بدن، از بین بــردن میکروب ها، 
باکترى ها وآلرژى زاهاست، بنابراین مصرف لیموترش و 
مکمل هاى حاوى آن خصوصًا براى مبتالیان به آسم در 
کاهش حمالت آسمى و تنگى نفس، بسیار مؤثر خواهد 
بود. اسید ســیتریک موجود در لیمو، باعث پاکسازى و 
حمایت از ریه ها شــده و امکان تنفس آسان تر را فراهم 

خواهد کرد.

درمانى براى فشار خون باال
لیمو سرشار از پتاسیم اســت و این بدان معنى است که 

مى تواند با فشــار خون باال مبارزه کنــد. مصرف روزانه 
آب لیموترش به دلیل اینکه ســریع تــر در بدن جذب 
مى شــود تأثیر بیشترى در کاهش فشــار خون خواهد 
داشــت. ویتامین C همچنین سطح اکسیدنیتریک را در 
بدن حفظ مى کند. اکسیدنیتریک یک ماده شیمیایى است 
که مسئول نرمى و انعطاف پذیرى رگ هاى خونى است 
و فشار خون را در بدن تنظیم مى کند و عملکرد سیستم 

گردش خون را بهبود مى بخشد.

درمان مسمومیت غذایى
مسمومیت غذایى یک بیمارى دردناك است که درمان آن 
مى تواند سخت باشد. خوشبختانه خواص ضد باکتریایى 
لیموترش در درمان آن بســیار مؤثر خواهد بود. نوشیدن 
آب لیموترش به زهرزدایى بدن کمک کرده و باعث دفع 
باکترى ها از بدن مى شود. با مصرف لیموترش مسمومیت 
غذایى شما به طور کامل بهبود نمى یابد، اما به بازگشتن 

سطح PH بدن به حالت اولیه کمک خواهد کرد.

مبارزه با ایجاد رگ هاى واریسى
رگ هاى واریسى، رگ هایى بدمنظر و بنفش رنگ هستند 
که بیشتر در پشت پاها و در تمام طول آنها ایجاد مى شوند. 
بعضى مواقع دردناك نیز هســتند. اگر لیمو را کامًال روى 
پوست پاهاى خود و قســمت رگ هاى واریسى بمالید، 

جداره رگ هاى خود را تنــگ تر و قوى تر کرده و التهاب 
آنها را کاهش مى دهید. براى گرفتــن بهترین نتیجه از 
خواص درمانى لیمو، در این زمینه دو قطره از آبلیمو را با دو 
قطره روغن اسطوخدوس و سه قطره از روغن گیاه زربین 

مخلوط کرده و آن را روى پاهاى خود بمالید.

درمان سنگ صفرا
ســنگ هاى کیســه صفرا به دلیــل کلســترول باال، 
نمک هاى کلسیم و زرداب هاى دفع نشده ایجاد شده و 
کبد و کیسه صفرا را مى پوشانند. این سنگ ها اندازه هاى 
مختلفى دارند. برخى از آنها بسیار ریز و برخى دیگر بسیار 

بزرگ هستند. 
به نظر مى رسد که اســید معده مى تواند این رسوبات و 
سنگ هاى ایجاد شده را از بدن بزداید و به دفع آنها کمک 
کند، اما در صورت وجود هرگونه نقصان و کمبود اســید 
معده، سنگ هاى کیسه صفرا در جاى خود باقى مى مانند 
و با گذشت زمان دفع آنها دردناك تر و سخت تر خواهد 
شد. اسید سیتریک موجود در لیمو به هنگام کمبود اسید 
معده، به کمک آن آمده و در دفع ســنگ ها به آن کمک 
مى کند. نوشیدن منظم آب لیموترش و یا افزودن آن به 
رژیم غذایى روزانه به هر شکل ممکن مى تواند به بدنتان 
براى دفع سنگ ها با درد کمتر و یا حتى بدون ایجاد درد 
کمک کند. ویتامین C موجود در لیمو نیز از عفونت هاى 

کیسه صفرا و سایر بیمارى هاى مرتبط با آن جلوگیرى 
خواهد کرد.

کمک به درمان پسوریاسیس
پسوریاســیس نوعى بیمارى پوستى است که به موجب 
آن، بخش هایى از پوست دچار خشکى، زبرى، خشونت 
و قرمزى به همراه لک هاى پوسته پوسته شده مى شود. 
این عوارض معموًال در آرنج ها، پوست سر و گاهى اوقات 
در زانوها ایجاد مى شوند. این بیمارى بسیار بدمنظر است 
به طورى که مبتالیان ترجیح مى دهند قسمت هاى درگیر 
از پوست بدن خود را با کاله، بلوز و شلوارهاى آستین دار 
بپوشانند. استفاده از لیمو یکى از بهترین درمان هاى این 
بیمارى است. اسید سیتریک موجود در لیمو به آبرسانى 
پوســت کمک کرده و آن را از حالت خشــکى و زبرى
 در مى آورد و باعث پوســته ریزى نواحى خشک پوست 

مى شود.

درمان کوفتگى و خستگى بیش از حد
هنگام احساس کوفتگى و خستگى مفرط، تنها چیزى که 
به آن نیاز دارید، مکیدن یک قاچ لیمو است. مصرف لیمو 
مى تواند به تسکین فورى آن کمک کرده و طراوت، نشاط 
و سرزندگى را به بدن شما بازگرداند. اسید سیتریک موجود 

در لیمو به درمان تهوع نیز کمک خواهد کرد.

اگر مبتال به برخى مشکالت گوارشى از جمله 
ســندروم روده تحریک پذیــر، التهاب روده 
و... هســتید، مى توانید برخى از سالم ترین 
سبزیجات را بدون احساس نفخ روزانه مصرف 

کنید.

گوجه فرنگى: گوجه فرنگى سرشــار از 
پتاسیم اســت و باعث مى شود تا چربى هاى 
شکم تا اندازه زیادى از بین بروند. گوجه فرنگى 
لپتین نیز دارد که موجب تنظیم اشتها در انسان 

مى شود.

بادمجان: حاوى مقدار بســیار کمى سدیم 
است و آب زیادى دارد، به همین دلیل به رفع 

نفخ شکم کمک بسیارى مى کند.

خیار: حاوى ویتامین ها و آنتى اکسیدان هایى 
اســت که منجر به حفظ ســالمت و شادابى 
پوست مى شــود. بر خالف دیگر سبزیجات، 
خیار حاوى مقادیر کمترى از فیبر است و شما 
کمتر احتمال دارد که بعد از مصرف آن دچار 
ورم و نفخ شوید. 95 درصد از محتواى خیار را 

آب تشکیل مى دهد.

مارچوبه: مواد غذایى پروبیوتیک که بیشتر 
در منابع غذایى گیاهى یافت مى  شــوند، در 
دستگاه گوارش تجزیه نمى  شوند و غذاى مورد 
نیاز براى باکترى  هاى روده مانند بیفیدوباکتر 
و الکتوباســیلوس را فراهم مــى  آورند. این

 باکترى  ها که از باکترى  هــاى پروبیوتیک 
هســتند، تجزیه مواد در دســتگاه گوارش را 
تســهیل مى  کنند و احتمال ابتال به بسیارى 
از بیمارى  هاى روده  اى مانند سرطان روده، 
بیمارى  هاى التهابــى روده، آلــرژى و... را 
مى  کاهند. یکى از پروبیوتیک  هاى بسیار مهم 
اینولین اســت و مارچوبه یکى از منابع اصلى 

اینولین محسوب مى شود.
آووکادو: یکى از دالیل احســاس نفخ شدید، 
مصرف بیش از حد سدیم اســت. این در حالى 
است که آووکادو سرشار از پتاسیم بوده و مصرف 
آن اثرات مخرب سدیم را از بین مى برد. به عالوه 
آووکادو سرشار از چربى هاى سالم است که منجر 

به جذب سایر مواد مغذى در بدن مى شود.

تمامى سلول ها و اندام هاى بدن انسان براى عملکرد درست به آب نیاز دارند. بر همین 
اســاس، افراد نیازمند جایگزینى مداوم آب از دست رفته بدن به واسطه تعرق، ادرار 

و تنفس هستید.
احمدرضا درستى، استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره به اینکه مصرف آب 
زیاد براى بدن ضررى ندارد، گفت: مصرف آب در افراد محدودیت خاصى ندارد، البته 
ممکن است در مواردى بســته به حاالت بیمار، میزان مصرف آب از سوى پزشک 
تعیین  شود، به عنوان مثال در بیماران کلیوى پزشک به بیمار مى گوید که بیمار روزى 

هشت لیوان، سه لیوان آب بخورد یا اصًال آب نخورد.
وى با بیان اینکه مســمومیت آبى به شــکل خطرنــاك وجود نــدارد، ادامه داد: 
مصرف آب مســمومیت ایجــاد نمى کند، آبى کــه وارد بدن و دســتگاه گوارش 
مى شود، ابتدا باید وارد جریان خون شود و بعد به کلیه ها برود تا آرام دفع شود، مصرف 
آب زیاد، کار دستگاه گوارش و کلیه ها را افزایش مى دهد که البته هیچکدام باعث 

مسمومیت به معناى خطرناکى و کشندگى نیستند.
وى  تأکید کرد: مسمومیت یعنى سمى  در بدن وجود داشته یا سمى  در بدن ایجاد شده 
باشــد که بتواند لطمه جدى اى به آن بزند، اما همین آزارى که مصرف آب زیاد در 
درازمدت به بدن وارد مى کند، مى تواند باعث بروز آسیب هایى در بدن به دلیل پر کار 

شدن دستگاه گوارش و کلیه ها شود.

7 خاصیت شگفت انگیز لیموترش
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خوراکى هاى مناسب
براى دستگاه گوارش

به دلیل خواص زیاد شیر شتر، برخى محققان به آن «طالى 
سفید بیابان» مى گویند.

این شیر به دلیل تغذیه شتر از خار و سایر بوته هاى بیابانى، 
در مقایسه با شیر گاو سدیم بیشترى داشته و کمى شورتر 
است و برخالف طبع سرد شیر گاو، طبع گرم رو به اعتدالى 

دارد و اشتهاآور و محرك نیروى جنسى است.
ویتامین هاى B۱ و B۲ شیر شتر بیشــتر از شیر گوسفند و 
B۶ و B۱۲ و پروتئین آن مشــابه شــیر گاو و از شیر انسان 
باالتر، اما اسیدفولیک آن پایین است.تحقیقات نشان داده 
ویتامین Cشیر شتر سه برابر بیشــتر از شیر گاو و 1/5 برابر 
بیشتر از شیر انسان اســت و چربى هاى اشباع، کلسترول، 
الکتوز (قند شــیر) و ویتامینA آن نسبت به شیر گاو کمتر 
اســت و آهن و کلسیم بیشــترى دارد. چربى شیر شتر زیر
 3 درصد است که در مقایسه با چربى شیر گاو، بوفالو، گوسفند 
و بز کمتر است. خواص آنتى باکتریال و ضدویروسى شیر 
شتر ده بار بیشتر از شیر گاو اســت و براساس پژوهش ها،

پادتن هاى موجود در شیر شتر سبب تقویت سیستم ایمنى 

بدن مى شود و مقاومت بدن را در برابر سرطان، ایدز، آلزایمر، 
زخم معده، سل و هپاتیت C باال مى برد.

شیر شتر به دلیل میزان بسیار کم الکتوز مى تواند بهترین 
جایگزین براى افراد به خصوص کودکانى باشد که به الکتوز 

شیر گاو حساسیت دارند. 

شیر شتر مقوى تراست یا شیر گاو؟

رئیس انجمــن نورویورولوژى ایران 
گفت: مثانه نوروژنیک یا عصبى، اختاللى 
است که به صورت مادرزادى یا اکتسابى 
نمایانگر شده و فرد دچار اختالل عملکرد 

مثانه مى شود.
مهرى مهراد، جــراح و متخصص کلیه 
و مجــارى ادرارى و فــوق تخصص 
مثانه اظهار داشــت: مشکالت ادرارى 
یکى از معضالت میانســالى است که 
باید در بحث مراجعــه زود هنگام این 
گروه،آگاه سازى و فرهنگسازى خوبى 

داشته باشیم.
وى افزود:  در ســنین بــاال با پیدایش 
 ،MS،بیمارى هایــى نظیــر دیابــت
پارکینسون، دیســک کمرى و سایر 
اختالالت ستون فقرات بسیارى از افراد 
درگیر بیمارى مثانه نوروژنیک مى شوند 
که باید روى این موضــوع نیز بحث و 
بررسى الزم به منظور ارتقاى سالمت 

انجام شود.
وى در ادامه، شــب ادرارى را یکى از 
اختالالت شایع دســتگاه  ادرارى و به 
ویژه مثانه عنوان کرد و افزود:  خیلى از 
افراد از اختالالت عصبى، عضالنى خود 
اطالع ندارند که با توجه به شیوع باالى 
آن، باید مراجعه و مداخله بهنگام آن را 

به هموطنان توصیه کنیم.
وى مشکالت مادر زادى، عفونت هاى 
ادرارى، عفونت کلیه، مثانه و آبسه کلیوى 
را از دیگر عوامل ایجــاد این عارضه 
دانست و افزود: مبتالیان به این عارضه 
باید هر چه زودتــر به متخصصان کلیه 
و مجارى ادرارى مراجعــه کنند تا در 
ســال هاى آتى زندگى درگیر عوارض 
متعــدد و هزینه  هاى بــاالى درمان 

نشوند.
مهراد افزود: کودکانى که با اختالل در 
تکامل ســتون فقرات به دنیا مى آیند 
با عارضه مثانه عصبى دســت  و پنجه 
نرم مى کننــد که بى اختیــارى ادرار و 
عوارض دیگر، برخى از مشکالت این 
گروه هاســت که والدین باید در اسرع 
وقت معاینــات متخصص اورولوژى را 
براى حفاظت از کودك از بیمارى هاى 

دیگر کلیوى اولویت بدانند. 

علل
 بى اختیارى 
ادرار چیست؟

مسمومیت با آب وجود ندارد

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9610103642302908 شماره پرونده: 9609983642300830 شماره 
بایگانى شعبه: 960854 احتراما شاکى فرود مرادى سرغولى فرزند امیرحسین شکایتى علیه 
شیخ على مرادیان نوروزى مرتضى مرادیان نوروزى و هادى مرادیان نوروزى فرزندان شیخ 
على به اتهام ضرب و جرح عمدى با ســالح و تخریب عمدى و اتهــام دیگر آقاى مرتضى 
مرادیان با موضوع توهین در شــعبه پنجم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
لنجان مطرح نموده که مقتضى است متهمین مذکور به اتهامات ضرب و جرح عمدى با سالح 
و تخریب و توهین براى هر یک از متهمین پس از رویت آگهــى روزنامه ظرف مهلت یک 
ماه به علت مجهول المکان بودن متهم و شــکایت شاکى به تجویز ماده 174 آی ین دادرسى 
کیفرى مصوب سال 1392 مراتب در یک نوبت آگهى میشــود تا متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادســراى لنجان مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر 
فوق در این شعبه حاضر شود. م الف: 1437 شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/142
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000276/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600334 شماره 
ابالغیه: 139605102129001190 ابالغ اجرائیه کالسه 9600334 به نجفقلى نادرى عوج 
بغزى بدین وســیله به آقاى نجفقلى نادرى عوج بغزى نام پدر: سعادتقلى شماره شناسنامه: 
216 شناســه ملى: 4620175234 متولد: 1343/06/01 به نشــانى: ورنامخواســت- خ 
شریعتى- خ شهید موسوى- پ 152 ابالغ مى شــود که آقاى جمشید پوربافرانى به وکالت 
آقاى ابراهیم خدادادى چمگردانى جهت وصول مبلــغ 40/000/000 (چهل میلیون) ریال 
به استناد چک شماره 473255/ 9504- 12 عهده بانک ملى شعبه ورنامخواست علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600334 در این واحد تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/09/27 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند (آدرس فوق) شناخته 
نشــده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقــدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهــد یافت. م الف: 1447 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /11/143
احضار متهم 

آقاى 1- محســن مهدى فرزند یعقوب 2- مهدیقلى نورى فرزند حســین در پرونده شماره 
961285 این شعبه به اتهام تصرف عدوانى موضوع شکایت شرکت آب منطقه اى اصفهان 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما 

ابالغ مى شود که در ساعت 11/30 مورخ 1397/2/2 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران 
جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى 

خواهد بود. م الف: 1452 صابریان- دادرس دادگاه عمومى بخش باغ بهادران /11/144
احضار متهم 

آقاى فرشــاد قاصد فرزند احمد در پرونده شماره 961246 این شــعبه به اتهام مزاحمت و 
فحاشى و تهدید و توهین موضوع شکایت آقاى ایوب امیرى فرزند حسن تحت تعقیب قرار 
دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
که در ساعت 10 صبح مورخ 1397/1/14 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت 
رســیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد 

بود. م الف: 1453 صابریان- دادرس دادگاه عمومى بخش باغ بهادران /11/145
احضار متهم

آقاى امیر محمدى کرد عبدالهى فرزند جمشید در پرونده شماره 962062 این شعبه به اتهام 
کالهبردارى موضوع شــکایت خانم رویا مختارى فرزند مرتضى تحــت تعقیب قرار دارند. 
به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در 
ساعت 9 مورخ 96/12/19 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام 
خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 1454 

محمودى تبار- رئیس  دادگاه عمومى باغبهادران /11/146
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 653/96 ح4  ابالغ دادخواســت و ضمائم- قدرت اله خاك باز دادخواستى به مبلغ 
یکصد میلیون ریال بطرفیت اصغر ابراهیمى دره بیدى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 653 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/12/12 ساعت 9 صبح در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1455 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /11/147
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113757302251 شماره پرونده: 9609983757300428 شماره بایگانى 
شعبه: 960443 موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/12/05 ساعت 10 صبح خواهان: منیژه 
کریمى با وکالت مجتبى شــفیعى خوانده: امیر زبردست مجهول المکان محل حضور دادگاه 

عمومى بخش مهردشت خواسته: ابطال سند رســمى 6207 و... خواهان خواسته خود را به 
شرح فوق مطرح نمودند و با توجه به دستور مقام محترم قضایى مبنى بر ضرورت اخذ پاره اى 
از توضیحات از طرفین پرونده که در شــعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 961282 
تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواســت خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف دوم به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار اگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواســته در مورخه 96/12/05 ساعت 10 
صبح در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد. 

م الف: 2571 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت  /11/165
دادنامه

شــماره دادنامه : 9609973653401894 – تاریخ :  1396/10/07 – کالســه پرونده : 
9609983653400392–  شــماره بایگانى : 960551 -خواهان :خانم خدیجه على زاده 
کافشانى فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان – فالورجان کافشان خ امام خمینى کوچه شهید 
عبدالرضا احمدى پ 13 -خوانده : آقاى کاوه رحیم زاده فرزند رحمان به نشــانى - خواسته 
ها : 1. حضانت 2. طالق به درخواست زوجه - دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با وصول 
نظریه قاضى محترم مشــاورختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید . درخصوص دعوى خانم خدیجه علیزاده کافشانى فرزند غالمعلى متولد 1354 به 
طرفیت آقاى کاوه رحیم زاده فرزند رحمان به خواسته طالق به لحاظ غیبت زوج و در عسرو 
حرج قرار گرفتن و تقاضاى صدور حکم بر حضانت فرزندان مشترك ، دادگاه با عنایت به مفاد 
دادخاوست تقدیمى ، اظهارات خواهان در جلسات دادرسى 1396/08/02 و 1396/10/04 
که در مجموع به لحاظ تخلف روج از بند هشت شروط ضمن عقد نکاح (ترك زندگى مشترك 
بدون غذر موجه) تقاضاى صدور حکم بر احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق نموده است 
احراز رابطه زوجیت دائم فى مابین بنابر تصویر مصدق ســند رسمى ازدواج 1379/12/26 ، 
و امضاء شروط ضمن العقد توســط خوانده ، تحقیقات محلى صورت گرفته از محل سکونت 
زوجین و نیز اظهارات شهود به شرح مضبوط در پرونده که حکایت از صحت ادعاى خواهان و 
ترك زندگى مشترك توسط خوانده از سال 1391 تا کنون دارد ، نظریه داوران منتخب زوجین 
و اینکه تالش و مساعى این محکمه و داوران در اصطالح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه 
اصرار بر اعمال وکالت خویش در طالق دارد ، و مضافا خوانده به رغم دعوت از طریق جراید 
و نشر آگهى در جلسات رســیدگى حضور نیافته و دلیلى بر رد ادعاهاى خواهان ارائه ننموده 
است ، لذا نظر به مراتب فوق و النهایه نظریه موافق قاضى مشاور محترم ،ضمن احراز تخلف 
زوج از بند هشت شــروط ضمن العقد نکاح ، دعوى معنونه را وارد و ثابت تشخیص ، مستنداً 
به مواد : 1119 ، 1144 ، 1145 ،1146 قانون مدنــى و 26 ،27،28،29،31،33و37 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391/12/01، حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طالق 

صادر و اعالم مى دارد . مدت اعتبار حکم مذکورشش ماه پس از تاریخ ابالغ رأى فرجامى یا 
انقضاى مهلت فرجام خواهى مى باشد و با توجه به بذل تعداد یک عدد سکه تمام بهار آزادى 
از مهریه توســط خواهان و قبول مابذل وکالتا ،نوع طالق صادره خلعى است الباقى مهریه و 
سایر حقوق مالى زوجه بنا براعالم ایشــان به قوت خود باقى و در آینده قابل مطالبه خواهد 
بود ، و جهیزیه در حال حاضر در تصرف خواهان مى باشد ، زوجین داراى دو فرزند مشترك 
به اســامى آرمیا و مهدى به تربیت متولــد : 1382/03/14 و 1384/12/25 بوده که نظر به 
احراز صالحیت و شایستگى خواهان و عدم حضورخوانده (پدر)با استناد به مواد 1169 قانون 
مدنى و 45 قانون حمایت خانواده ، حضانت نامبردگان به زوجه واگذار مى شود و خوانده مى 
تواند در اجراى ماده 1174 قانون مدنى صرفا در روز هاى جمعه هر هفته از ساعت ده صبح 
لغایت ساعت چهارده بعد از ظهر همان روز ،فرزندان را از خواهان تحویل و مالقات نموده و 
به محض انقضاى مهلت مالقات ، تحویل خواهان نماید ، محل تحویل فرزندان در صورت 
عدم توافق ، کالنترى محل ســکونت آنها خواهد بود ، ضمنا زوج مى بایست مستنداً به مواد 
1197 ، 1198 و 1199 قانون مدنى ، بابت نفقه فرزندان مشترك از تاریخ اجراى صیغه طالق 
مجموعا پانصد هزارتومان در حق زوجه پرداخت کند ، همچنین ارائه گواهى پزشک ذیصالح 
در مورد وجود جنین یا عدم آن براى ثبت طالق الزامى است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین 
اتفاق نظر داشته باشــند ، رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى دراین دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر اســتان اصفهان و قابل فرجام خواهى در دیوان عالى کشور است . م الف 1026 

حسین زراعتى- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان /11/166 
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى حمیدرضا قاســمى فرزند محمدعلى ساکن فالورجان روســتاى دشتچى خیابان امام 
کوى بالل دادخواســتى به مطالبه مبلغ 7/600/000 تومان بانضمام مطلق خسارات وارده 
قانونى و خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت 1. سیامک کریمى مبرگانى فرزند داریوش (مجهول 
المکان) 2- امیرحســین توکلیان که با ارجاع به این شــعبه به کالســه 43/95 براى روز 
96/12/05 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم 
گردیده است لذا دستور شورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 قانون آیین

 دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود تا 
خوانده (نامبرده فوق ) با اطالع از وقت رســیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل نشخه ثانى دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر 
گردد و اال این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود . م الف 1023 شعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف فالورجان/ 11/167 
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معماى 
16 ساله 

ناپدید شدن 
آرایشگر 

جوان
پســرجوان قبل از ناپدید شــدن در نامه اى آدرس محل جسد خود را 
نوشت، اما راز 16 ساله ناپدید شدن وى هنوز در هاله اى از ابهام است.

16 شهریورســال 1380 «ســید محســن پالشــى» وقتى خدمت 
سربازى اش به پایان رســید دیگر به خانه باز نگشت و این معماى 16 
ساله هنوز در هاله اى از ابهام مانده است و هیچکس از سرنوشت او خبر 

ندارد.
برادر او که در همان سال ها فامیلى خود را از پالشى به «ادیبى» تغییر 
داده در پى جستجوى محسن اســت که در گفتگو با رکنا درباره نحوه 

ناپدید شدن برادرش توضیح داد.
برادر محسن از آن ســال ها مى گوید: «محسن در 21 سالگى با یک 

خانمى که قبًال یک بار ازدواج ناموفق داشته، آشنا شده و برخالف میل 
خانواده با او ازدواج کرده بود، هرچند در ابتدا مخالفت ها زیاد بود ولى 
کم کم خانواده هم با این موضوع کنار آمدند و همســر محســن را به 

عنوان عروس خانواده قبول کرده اند.»
ادیبى در ادامه گفت: «چند روز قبل از گم شــدن محســن ظاهراً با 
همسرش بحث مى کند و از خانه شان که در آن زمان ساوه بود به خانه 
پدرى در تهران مى آید و یادداشتى مى نویسد که "دیگر مرا نخواهید 
دید، من مى روم ودیگر کسى دنبال من نیاید و کسى در گم شدن من 
تقصیرى ندارد و جنازه ام را بعد از عوارضى جاده ســاوه شاید بتوانید 
پیدا کنید..." خواهرم این نامه را چند روز بعــد از رفتن او در خانه پیدا 

مى کند و بعد از دیدن نامه به جایى که آدرس داده بود رفتیم ولى خبر و 
نشــانه اى پیدا نکردیم.» وى افزود: «هر هفته به پزشک قانونى سر
 مى زدم شاید نشــانه اى پیدا شــود. از آنجایى که آرایشگر بود تمام 
آرایشگاه هاى ساوه را گشــتم، فکر مى کردم شاید جایى را در همان 

ساوه اجاره کرده و مشغول کار است ولى نشانه اى نیافتم.»
برادر محسن گفت: «حدود سه سال مســتمر به دنبال محسن گشتم 
حتى به ســازمان زندان ها، دیوانه خانه ها و هرجا که شــما فکر کنید 
رفته ام و متأســفانه نتوانســتم خبرى از او پیدا کنــم. البته این را هم 
بگویم که حدود یکســال بعد از گم شدن محســن از طریق یکى از 
اقوام که در قــم زندگى مى کرد متوجه شــدیم که محســن به آنجا 

رفت و آمد دارد که بعد از اینکه متوجه شــد ما مطلع شده ایم دیگر به 
آنجا هم نرفت، اینجا بود که متوجه شــدیم او زنده است و خودکشى 
نکرده و از آن تاریخ به بعد خبــرى دیگر از او نداریــم.» ادیبى ادامه 
داد: «مادرم در حالى که چشــم به راه محسن بود، در سال 92 به علت 
غصه هایى که در این ســال ها از دورى برادرم خورده بود فوت شد.» 
ادیبى با تمام دلتنگى از برادرش خواســت که برگــردد و اطمینان داد 
که حمایت خواهد شد و خیلى گرم از او اســتقبال مى کند و دوستش

 دارد. 
از کسانى که از سرنوشــت محسن پالشــى اطالع دارند در خواست 

مى شود با شماره 84215893-021 تماس بگیرند.

یک شنبه شب، فرد یا افرادى ناشناس اداره دامپزشکى 
استان کهگیلویه را به رگبار بستند و سریع محل حادثه 

را ترك کردند.
رئیس اداره دامپزشکى کهگیلویه در این خصوص اظهار 
داشت: ساعت 30 دقیقه بامداد یک شنبه نگهبان اداره 
با من تماس گرفت که افرادى ناشناس اداره را به رگبار 
بسته اند و متوارى شــدند. بنده هم سریعًا موضوع را به 

سمع دستگاه قضائى رساندم.
سید على اکبر حســینى تصریح کرد: با هماهنگى حوزه 
قضائى، فوراً نیروى انتظامى در محل حادثه حاضر شد و 
همه اتفاقات را صورت جلسه کردند. وى افزود: از مجموع 
13 گلوله اصابت شده سه گلوله به اتاق نگهبانى، دو گلوله 
به اتاق مدیر اداره و هفت گلوله به درب اصلى شلیک شده 
است. رئیس اداره دامپزشکى کهگیلویه خاطرنشان کرد: 
طبق گفته نگهبان اداره، افراد خاطى با یک ماشین پژو 
سفید رنگ این اداره را به رگبار بستند. وى با بیان اینکه 
هنوز علت این تیراندازى مشخص نیست، گفت: هفته 
پیش جلسه ستاد آنفلوآنزاى مرغى را در شهرستان برگزار 
کردیم و با توجه به آسیب هاى جدى این بیمارى براى 
جامعه، مصوب شــد که مرغ فروشى هاى زنده در سطح 
شهر جمع آورى شــوند و این اداره طى دو روز گذشته با 
اخطار کتبى به مرغ فروشان زنده یک هفته به آنها مهلت 
جمع آورى داد و متأســفانه بعد از این اخطــار، این اداره 
مورد اصابت گلوله از طرف افراد ناشناس قرار گرفت. اما 
هنوز دلیل این کار معلوم نیست و به شخص خاصى هم 

مشکوك نیستم.
شایان ذکر است که سال گذشــته نیز افرادى ناشناس 

ماشین رئیس سابق این اداره را اسید پاشى کردند.

 پایان سرقت از مغازه ها با دستگیرى سارقان حرفه اىتیرباران اداره دامپزشکى  

خواب ابدى راننده درپى انفجار وانت  

بیمار روانى، زن جوان را با ضربات چاقو از پاى در آورد  

2 کارگر حین اســتراحت داخل اتاق کارگرى دچار گازگرفتگى شدید 
شدند.

ساعت 9و10دقیقه صبح روز دوشــنبه حادثه گازگرفتگى در خیابان 
پاسداران تهران به سامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان به 
محل حادثه اعزام شدند. با حضور مأموران آتش نشانى در محل حادثه 
مشخص شد در یک ساختمان دو طبقه در حال ساخت، دو کارگر داخل 
اتاق کارگرى در حال استراحت بودند که به علت رعایت نکردن نکات 
ایمنى و استفاده از وسایل گرمازاى غیرایمن، دچار گازگرفتگى شدید 
شده بودند. آتش نشانان بالفاصله مصدومان حادثه را که دو مرد 35 و 
22 ساله بودند، به محیط باز منتقل کردند و براى ادامه درمان در اختیار 

امدادگران اورژانس حاضر در محل قرار دادند.
کارشناسان علت یابى، پس از بررســى، علت بروز این حادثه را انتشار 
گاز مونواکســیدکربن از اجاق گاز که براى گرم کردن استفاده مى شد، 

اعالم کردند.

زن 32 ساله اى با ضربات متعدد چاقو در شهرك قدس شهرستان تفت 
استان یزد به قتل رسید. قاتل این زن جوان بالفاصله شناسایى و دستگیر 

شده است.
قاتل این زن، جوانى 19 ساله است که با ضربات متعدد چاقو، قربانى خود 
را به قتل رسانده است. بر اســاس گفته مأموران نیروى انتظامى تفت، 

قاتل جوان یک بیمار روانى بوده که پیش از این سابقه بسترى شدن در 
بیمارستان روانى تفت را داشته است. 

به گزارش مهر، نیروى انتظامى تفت این خبر را تأیید کرده اما تا تکمیل 
شــدن پرونده، حاضر به ارائه اطالعات رســمى در این زمینه نشــده 

است.

فرمانده انتظامى شهرســتان بابلســر اســتان مازندران از شناسایى و 
دستگیرى دو سارق حرفه اى ســابقه دار مغازه در بابلســر با 12 فقره 

سرقت خبر داد.
سرهنگ عبدا... رضوانى گفت: در پى گزارشات واصله مبنى بر سرقت از 

مغازه ها، تحقیق و بررسى در این خصوص در دستور کار مأموران کوپ و 
پلیس آگاهى این فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: در بررسى و تحقیقات 
اولیه مشخص شد دو نفر با یک دستگاه خودرو پژو sd 206 به رنگ سفید 

با شگردهاى خاصى اقدام به سرقت از مغازه ها مى کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان بابلســر تصریح کرد: در تحقیقات پلیسى و 
بررسى هاى میدانى خودروى مورد استفاده سارقین که قبًال به صورت 
واهى اعالم سرقت پالك آن شده بود مورد شناسایى واقع، با هماهنگى 
مقام قضائى در یک اقدام غافلگیرانه ســارقین در منزل خود دســتگیر 
شدند و خودرو مذکور که در پارکینگ منزل سارق پارك شده بود توقیف

 شد.
این مقام انتظامى در ادامه افزود: مقادیر زیادى از اقالم مسروقه از سارقین 
کشف شــد و در تحقیقات و بازجویى هاى پلیسى، متهمین به 12 فقره 
سرقت از مغازه شــهروندان اعتراف و پس از تشکیل پرونده براى سیر 

مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شدند.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: براثر انفجار یک دستگاه خودروى 
وانت نیسان در آزادراه همدان - ســاوه، راننده این وسیله نقلیه در آتش 

سوخت.

سرهنگ رضا عزیزى اظهار داشت: این سانحه ساعت 7 صبح روز سه 
شنبه در کیلومتر 35 آزاد راه همدان-ســاوه رخ داد.  وى ادامه داد: وانت 
نیسان با بار مرکبات در این آزادراه درحال حرکت بود که به علت خواب 
آلودگى راننده، خودرو از مســیر اصلى خارج مى شود و وارد آب راه کنار 

جاده شد. 
سرهنگ عزیزى گفت: دیگر سرنشــین خودرو که بیدار بود به سرعت 
خود را بیرون کشــید و آســیب جدى ندید، ولى راننده در داخل خودرو 

ماند.
 رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: با توجه به گازسوز بودن خودرو، 
وسیله نقلیه پس از وقوع سانحه منفجر شد و تا پیش از رسیدن خودروهاى 
امدادى، راننده در آتش سوخت. وى افزود: شدت انفجار و آتش سوزى 
موجب شده که چهره راننده تشخیص نباشد و همچنین بخش زیادى از 

خودرو به علت حریق از بین رفت.

اتوبوس شخصى به علت نامشخصى در شهررى آتش گرفت.
ساعت 2و10دقیقه بامداد ســه شنبه پس از تماس شــهروندان با ســامانه 125 مبنى بر 
آتش سوزى یک دستگاه اتوبوس، نیروهاى آتش نشانى به محل حادثه در شهررى، خیابان 

ابن بابویه روانه شدند.
توکل رمضانى؛ فرمانده آتش نشانان اعزام شده به محل حادثه، درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشت: یک دستگاه اتوبوس شخصى که در کنار خیابان پارك شده بود به علت نامشخصى 
دچار آتش سوزى شده و تالش راننده میانســال این وسیله نقلیه براى مهار آتش، بى نتیجه 
مانده بود. وى ادامه داد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، به تجهیزات فردى 
مجهز شدند و با استفاده از لوله هاى آبدهى، شعله هاى سرکش آتش در داخل کابین اتوبوس 

را مهار و کامًال خاموش کردند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ با توجه به مصدومیت راننده اتوبوس از ناحیه دست ها و صورت، 

آتش نشانان وى را براى انتقال به مراکز درمانى، در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

آتش گرفتن ناگهانى یک اتوبوس در شهررى 

جدال 2 کارگر با 
«قاتل خاموش» تا آستانه مرگ 

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان قم در رابطه 
با حمله یک فرد به دو شهروند شهر قم از شناسایى 

و دستگیرى این فرد خبر داد.
مهدى کاهه در گفتگو با میزان اظهار داشــت: بر 
اساس تحقیقات مقدماتى مشــخص شده است 
که این فرد از اهالى و ســاکنین استان قم نبوده و 
در زمان وقوع جرم به دلیل مصرف شیشــه تعادل 
روحى و روانى نداشته است. وى افزود: خوشبختانه 
دو شهروند مضروب که روحانى بوده اند بالفاصله 
پس از این اتفاق به بیمارستان منتقل شده و تحت 
درمان سرپایى قرار گرفتند. کاهه در رابطه با آتش 
زدن خودرو توســط این متهم نیز گفت: خودروى 
مذکور مربوط به خود متهم بوده که به دلیل توهم 
داشتن قصد داشته خود و ماشین را به آتش بکشد که 
در حین خودسوزى مأموران نیروى انتظامى مانع این 
اقدام شدند. وى افزود: بر اساس استعالم هاى اولیه 
این فرد جزو اراذل و اوباش نبوده و هیچ ارتباطى هم 

به اغتشاشات اخیر نداشته است.
گفتنى است؛ عصر روز دوشنبه، یک جوان در خیابان 
شهداى قم از خودروى شــخصى خود پیاده شد و 
پس از آتش زدن خودروى پیکان خود به روحانیون 
حاضر در صحنه حمله کرد که بالفاصله آتش نشانى 
و پلیس وارد صحنه شــدند و آتش خــودرو را هم 
مهار کردند و فرد ضارب نیز در همان دقایق اولیه 

بازداشت شد.
برهمین اساس یکى از شــاهدان عینى این حادثه 
در گفتگو با شــفقنا گفت: «ما منتظر شروع درس 
آیت ا... صانعى بودیم که ســر و صداى عجیبى از 
خیابان بلند شد. یک جوان از پیکان پیاده شده و بعد 
از آتش زدن ماشین خود به روحانیون حمله کرد. اول 
به گردن یک پیرمرد کوبید و پس از آن ضربه اى را 
بر سر یک روحانى مسن دیگر کوبید. او سپس به 
یک روحانى دیگر حمله کرد که ضربه او به دست 

این روحانى اصابت کرد.»

رئیس پلیس شهرستان اســفراین گفت:  با اعالم 
یک مورد شــکایت توســط یکــى از اهالى مبنى 
برکالهبردارى از وى توسط دو شخص که خود را 
مأمور امنیتى و دولتــى معرفى کرده بودند موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى این 

شهرستان قرار گرفت. 
سرهنگ جاوید مهرى اظهار داشــت: مأموران با 
مشاهده اظهارات شاکى پرونده موفق شدند خودروى 
این متهمان را که در سطح شهرستان در حال تردد 
بود را شناسایى و توقیف کنند.  وى افزود: با توقیف 
این خودرو یکى از کالهبرداران دستگیر و در نتیجه با 
شناسایى محل اختفاى آنان و همدست وى دستگیر 
شد و براى تکمیل تحقیقات به مقر انتظامى انتقال 
یافت. این مقام انتظامى بیان داشــت: در بازجویى 
هاى صورت گرفته از این افراد مشخص شد، این دو 
فرد با معرفى خود به عنوان مأمور امنیتى و دولتى و 
تهدید افراد اقدام به کالهبردارى از آنان مى کردند. 
رئیس پلیس شهرستان اسفراین افزود: متهمان براى 

انجام مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى شدند.

فرمانده انتظامى استان همدان گفت: اعضاى دو باند 
سرقت که به تازگى در همدان شناسایى و منهدم 

شده است در خارج از استان بودند.
سردار  بخشعلى کامرانى صالح با بیان اینکه برخى 
اعضاى طایفه فیوج به صورت خانوادگى دست به 
ســرقت مى زنند، افزود: در یک نمونه، در یکى از 
استان هاى مجاور سارقان از خالى بودن یک منزل 
مسکونى مطلع مى شــوند و به صورت خانوادگى 
وارد منزل شده و یکى از زنان سارق در یک حرکت 
عادى اقدام به آب و جاروى کوچه مى کند. وى با 
بیان اینکه اقدام آنها آنچنان حرفه اى بود که وقتى 
مرد همسایه، این زن ناشناس را در حال آبپاشى و 
جارو جلوى در مى بیند فکر مى کند که از بستگان 
همسایه است، افزود: این درحالى است که این اقدام 
سرپوشى براى سرقت بوده و دیگر سارقان داخل 
منزل اشیاى قیمتى و طال و جواهرات را به سرقت 

برده و در فرصتى مناسب منزل را ترك مى کنند.

عامل حمله به 
روحانیون 

تعادل روانى نداشت

کالهبردارى  تحت 
عنوان مأمور امنیتى

دادستان قم:

سارقان آب پاش، خانه ها 
را خالى مى کردند
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کسى که به تو گمان نیک برد او را تصدیق کن و هرگز 
حق برادرت را به اعتماد دوســتى که با او دارى ضایع 
نکن، زیرا آنکس که حقش را ضایع مى کنى با تو برادر 
نخواهد بود و افراد خانواده ات بدبخت ترین مردم نسبت 

موال على (ع)به تو نباشند.

شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 96/334 مورخ 96/10/17 شــوراى اسالمى شهر 
در نظــر دارد از طریق مزایده عمومى نســبت به واگــذارى یک قطعه زمین به مســاحت 
تقریبى 20 هکتارى واقع در محــدوده طرح 180 هکتارى واگذارى از طــرف اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان مى تواننــد از تاریخ درج 
آگهى در روزنامه حداکثــر تا تاریخ 96/11/08 به شــهردارى واقع در میمــه، بلوار انقالب 
اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب 
اطالعات با شــماره تلفن 45422434- 031 این شــهردارى تماس حاصل و یا به ســایت

 www.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک  یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/313 مورخ 96/10/15 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش یکدستگاه کامیون کمپرسى 
شاسى خاور 808 زباله کش شهردارى میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/11/08 به شهردارى واقع در میمه، 
بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام 
و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس 

حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شــهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

آگهى مزایده نوبت اول

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت دوم

چاپ دوم 

شهردارى حســن آباد در نظر دارد به استناد مصوبات جلسه شــماره 12 مورخ 1396/09/20 
شوراى محترم اسالمى شهر حســن آباد، نســبت به اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه 
خدماتى رفاهى متعلق به شــهردارى واقــع در ابتداى بلوار شــهردارى و اجاره دادن محل 
استقرار مجموعه اســباب بازى پارك بادى واقع در پار ك خانواده شهردارى، به صورت اجاره 
یکساله از طریق مزایده عمومى و باالترین قیمت پیشــنهادى اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
واجد شــرایط شــرکت در مزایده مذکور دعوت مى شــود حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 1396/11/18 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك شرکت در مزایده به 
واحد حراست این شهردارى مراجعه نمایند. ضمناً هزینه هاى مزایده از جمله هزینه چاپ آگهى 

بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
آدرس: شهر حسن آباد جرقویه علیا- بلوار شهردارى- شهردارى حسن آباد

تلفن تماس: 46533110- 031،  09133127422              نمابر: 46532985- 031

آگهى مزایده- نوبت دوم

داود صادقى حسن آبادى- شهردار حسن آباد

چاپ دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/14 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر 

است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- دو قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در ورنامخواست- مجموعه کارگاه هاى مزاحم شهرى

2- سه قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان
3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه 

اقبال
4- دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر زاینده رود- محله پردیس

آگهى مزایده نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

چاپ دوم

شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شــرایط از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ 1396/11/03 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1396/11/10

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1396/11/23
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 روز سه شنبه تار یخ 1396/11/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 
بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز شهرك صنعتى سگزى فاز توسعه (شماره 200961281000034 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 2/517/816/623 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 125/575/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته ابنیه

مدت اجرا: 10 ماه
موضوع مناقصه: عملیات اجرایى تکمیل تصفیه خانه ناحیه صنعتى سروشبادران (شماره 200961281000031 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 5/603/666/244 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 280/184/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 6 ماه

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى تکمیل تصفیه خانه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان (شماره 200961281000032 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 5/679/667/849 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 283/984/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب

مدت اجرا: 6 ماه
موضوع مناقصه: خرید و اجراى آبیارى قطره اى و فضاى سبز فاز 3 شهرك صنعتى رنگسازان (شماره 200961281000033 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 7/498/118/546 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 374/906/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شبکه روشنایى و 20 کیلوولت شهرك هاى صنعتى کوهپایه و تودشک (شماره 200961281000029 
در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 5/334/291/406 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 266/715/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته نیرو
مدت اجرا: 6 ماه

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

WWW.NESFEJAHAN.NETWWW.NESFEJAHAN.NET

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
موضوع مناقصه: خدمات مرکز پیام، امدادرسانى و دیسپچینگ در سطح شهر سپاهان شهر و مناطق شش گانه اصفهان

میزان تضمین: 2/120/000/000 ریال (دو میلیارد و صد و بیست میلیون ریال) 
کد فراخوان: 3149471 

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/11/14

مناقصه گــران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه  اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir  یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان  اصفهان 

تماس حاصل فرمایند.

نوبت اولآگهى مناقصه عمومى شماره مجوز (5036، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان
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برگزارى گرامیداشت 
چهره  ماندگار تبلیغ 

ویژه برنامه والدت حضرت زینب (س) با گرامیداشت 
یاد حجت االسـالم  مهـدى مظاهرى و با سـخنرانى 
حجت االسالم کاظم صدیقى در اصفهان برگزار شد.

این ویژه برنامه دیشـب سـوم بهمن ماه با سـخنرانى 
حجت االسالم کاظم صدیقى، امام جمعه موقت تهران 
و با حضور مداحان و شاعران آیینى، پس از نماز مغرب 

و عشا برگزار شد.

جلوگیرى از فعالیت
 67 واحد صنعتى آالینده

در شـرایط پایدارى هوا؛ از فعالیـت 67 واحد صنعتى 
آالینـده محیـط زیسـت در شهرسـتان اصفهـان 

جلوگیرى شد.
سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان 
اصفهان گفت: در فصل سـرما و شرایط وارونگى هوا 
در آذر امسـال  با بـروز پدیده وارونگى هوا و انباشـت 
آالینده هـا، طرح تشـدید پایش صنایع، اجـرا و 217 

واحد صنعتى در این شهرستان پایش شد.
محمود قهرمانى افزود: از ایـن تعداد، 71 واحد اخطار 
رفع آلودگى دریافت کردنـد و 67 واحد صنعتى دیگر 

هم تعطیل شد.

شروع کالس هاى دانشگاه هاى 
اصفهان از 7 بهمن

تقویـم آموزشـى دانشـگاه هـاى کشـور اعالم شـد 
و براسـاس آن کالس هـاى درس ایـن مراکـز در 
نیمسال دوم تحصیلى 97-96از نیمه بهمن ماه آغاز 

مى شود.
از میان دانشـگاه هـاى برتر کشـور، دانشـگاه هایى 
مانند شـهید بهشـتى، اصفهـان و صنعتـى اصفهان
کالس هاى درس خود را براى نیمسال دوم تحصیلى 

از هفت بهمن ماه آغاز خواهند کرد.

بهره بردارى از پایش آنالین 
نیروگاه سیکل ترکیبى زواره

مدیـر اداره محیـط زیسـت شهرسـتان اردسـتان از 
بهره بردارى از پایش آنالین نیروگاه سـیکل ترکیبى 

زواره در دهه فجر سال جارى خبر داد.
حسین شـواخى با اشـاره به اینکه دفن زباله روستاها 
یکـى از مشـکالت این حـوزه اسـت، گفـت: محل 
مشخصى براى دفن این زباله ها در نظر گرفته نشده 
بود و در این راسـتا بـا پیگیرى صـورت گرفته، براى 
بیشتر روستاها جانمایى محل دفن زباله انجام شده و 

امور اجرایى در دست اقدام است.
وى از اجراى طـرح محیط  یار در 13 مدرسـه و طرح 
محیط بان در شش مدرسه شهرستان اردستان خبرداد 
و افزود: این طرح به منظور آمـوزش و ترویج اخالق 
زیسـت محیطـى در نظام آموزشـى با شـرکت 780 

دانش آموز برگزار شد.

برگزارى آیین بزرگداشت 
آیت ا...  صادقى در اصفهان 

آئین بزرگداشـت آیت ا... سـید محمدعلـى صادقى، 
رئیس سـابق حـوزه علمیـه اصفهـان امـروز برگزار 

مى شود.
در این آئین از  کتاب «تعلیقه بر عروه الوثقى» با حضور 
شـخصیت هاى حوزوى و اجرایـى رونمایى صورت 

خواهد شد.
آیت ا... سید یوسـف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان و آیت ا... سید ابوالحسن 
مهدوى، نماینده مردم اصفهـان در مجلس خبرگان 

رهبرى سخنرانان این مراسم خواهند بود.
آییـن بزرگداشـت آیت ا... سـید محمدعلـى صادقى 
چهارشـنبه چهـارم بهمن ماه(امـروز) در سـالن 
همایش هاى مؤسسـه اهل بیت(ع) اصفهـان برگزار 

مى شود.
گفتنى است؛ آیت ا... صادقى از 20 اسفند سال 63 تا  
پیش از حضور آیت ا...مظاهرى در سال 74 به مدت 11 

سال ریاست حوزه علمیه اصفهان را برعهده داشت.

خبر

رئیس پلیس راهــور اصفهان با بیان اینکــه 58 درصد از 
جانباختــگان تصادفات اصفهان راکبان موتورســیکلت 
هستند، گفت: رتبه نخست کشته شدگان تصادفات درون 

شهرى متعلق به اصفهان است.
ســرهنگ رضا رضایى اظهار داشــت: از ده سال گذشته 
تاکنون روند کاهشى تصادفات در اصفهان را شاهد هستیم 
به نوعى که در 9 ماهه امسال آمار جانباختگان تصادفات 
درون شهرى 2 درصد کاهش داشته اســت. وى با بیان 
اینکه 58 درصد از جانباختگان تصادفات درون شــهرى 
استان اصفهان راکبان موتورسیکلت هستند، ابراز داشت: 
عابران پیــاده مقصر 25 درصد تصادفات درون شــهرى 

هستند که این آمار در کشــور 18 درصد است. سرهنگ 
رضایى سن غالب جانباختگان تصادفات را 18 تا 31 سال 
عنوان کرد که 51 درصد آمار فوت شــدگان تصادفات را 
شامل مى شود و گفت: 48 درصد از جانباختگان تصادفات 
درون شهرى استان در شــهر اصفهان بوده است.وى در 
ادامه با اشــاره به نصب 350 دوربین ثبت تخلف در شهر 
اصفهان بیان داشت: این دوربین ها، تخلفات سرعت، ورود 
به محدوده زوج و فرد و سرعت را ثبت مى کنند و در اعالم 
وضعیت ترافیکى مورد استفاده قرار مى گیرند و در آینده 
نزدیک نیز از قابلیت هاى دوربین ها براى جریمه کردن و 

رصد تردد موتورسیکلت ها استفاده مى شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهــان گفــت: تعداد 948 روســتا تحت پوشــش 
شــرکت آب و فاضالب روســتایى اســتان اصفهان

 قرار دارند.
محمدحسین قرائتى اظهار داشــت: با توجه به کاهش 
شــدید بارندگى و کمبود شــدید منابع آبى در استان 
اصفهان، اگر مردم روستاهاى اســتان در مصرف آب 
صرفه جویى کنند، شــرکت آبفا به  خوبى مى تواند آب 

آشامیدنى روستاییان را تأمین کند. 
وى تعداد روســتاهاى اســتان اصفهان را هزار و 339 

پارچه آبادى عنوان کرد. 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایى 
اســتان اصفهــان افــزود: از ایــن تعــداد، 948 
روســتا تحــت پوشــش شــرکت آب و فاضــالب 
و رنــد  دا قــرار  اصفهــان  اســتان  روســتایى 

 از این شــرکت براى تأمین آب آشــامیدنى استفاده 
مى کنند.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایى 
اســتان اصفهــان گفــت: بیــش از 645 هــزار نفر 
روســتایى در روســتاها با بیش از 20 خانــوار تحت

 پوشش شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
هستند.

تأمین آب آشامیدنى 950 
روستا توسط آبفار 

58 درصد جانباختگان تصادف 
راکبان موتورسیکلت هستند

معاون حقوقى و ثبتى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 
براى هزار و 383 رقبه از رقبات اســتان اصفهان سند 

مالکیت اخذ شده است.
حجت االسالم و المســلمین محمود نصر اصفهانى 
اظهار داشــت: از ابتــداى امســال تاکنــون  هزار 
و 383رقبه از رقبات اســتان اصفهان جهت مســتند 
سازى و تثبیت مالکیت موقوفات، رقبات بقاع متبرکه، 
حسینیه ها، مساجد و رقبات استان  اصفهان با هدف 
حفاظــت و صیانت از حقــوق واقفان نیــک اندیش 
و اجراى امینانه نیات واقفان دور اندیش سند مالکیت 

اخذ شده است.
وى افزود: در اســتان اصفهان46هــزار و532 رقبه 
متصرفــى و غیــر متصرفى ثبت شــده اســت که 
براى13هزار و 455  رقبــه متصرفى و غیر متصرفى 
سند مالکیت اخذ شده که از این تعداد هزار و 383رقبه 
متصرفى و غیر متصرفى در ســال جــارى و تاکنون 

سنددار شده اند.
معاون حقوقى و ثبتى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: مساحت کل رقباتى که در سال 
جارى سنددار شده اند هشت میلیون و 30 هزار و 266 

متر مربع است.

نخســتین نیمکت ارگونومى کشور ســاخته دانشجویان 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد به فینال مسابقات 

طراحى 2018 آسیا راه یافت.
مخترع و ســازنده نیمکت ارگونومى «موج صخره» گفت: 
نیمکت موج صخره ساخته دانشجویان پژوهشگر دانشگاه 
آزاد نجف آباد، از بین هزار و 357  طرح از 35  کشور جهان به 

فینال مسابقات طراحى 2018 آسیا راه یافت.
حســین مرادى، وجود بیمارى هاى اســکلتى، عضالنى و 
مفصلى و فعالیت هاى نامناسب و نوع نشستن و استراحت 
نامطلوب بــدن را اصلى ترین انگیزه ســاخت این نیمکت 
دانســت و افزود: نیمکت هاى استفاده شــده در فضاهاى 
عمومى کشور یکســان طراحى شده و حالت هاى مختلف 
براى استراحت روى این نیمکت ها پیاده سازى نشده است.

وى گفت: به همین منظور، این گروه پژوهشــى با طراحى 
این نیمکت ارگونومى با بهره گیرى از معمارى دیجیتال یا 
الگوریتمیک موفق شد نمونه هاى مختلف نشستن را بر روى  

این طرح  پیاده سازى کند.
مخترع و سازنده نیمکت ارگونومى موج صخره افزود: این 
نیمکت ساخته شده قادر اســت  هنگام نشستن بر روى آن 
فشار وزن را به مفاصل، بافت هاى نرم و همچنین به ستون 
فقرات منتقل  کند کــه به مرور زمان موجــب ایجاد درد و 

بى حسى در ناحیه پایین کمر و پاها مى شود. نصــف جهــان  در زمان بحــران خشکســالى، یکى از 
مهمترین مصوبات شــوراى اسالمى شــهر رزوه، راه 
اندازى چهار شهرك  گلخانه اى باهدف رونق کشاورزى  

است. 
رئیس شوراى شــهر رزوه در پاســخ به این سئوال که 
مهمترین مصوبات شــوراى شــهر رزوه چیســت به
نصف جهان گفــت: احــداث و راه انــدازى کارخانه 
تولید شــن و ماســه در حوزه عمرانــى و راه اندازى 
شهرك هاى گلخانه اى در حوزه کشــاورزى از جمله 
مهمتریــن مصوبات شــوراى شــهر رزوه اســت که 

اشتغالزایى بسیار زیادى را به همراه خواهد داشت.
حســین جدیدى درباره طرح راه اندازى کارخانه تولید 
شن و ماســه رزوه گفت: احداث و راه اندازى کارخانه 
تولید شن و ماسه مى تواند اشــتغالزایى مستقیم براى 
20 الى 30 نفــر را محقق کند. وى افــزود: راه اندازى 
شــهرك هاى گلخانه اى مصوبه دیگر شــوراى شهر 

رزوه است که طى نشست مشترك شوراى شهر و جهاد 
کشاورزى شهرستان و استان، در مورد کشت گلخانه اى 
با هدف رونق  و اشتغالزایى ده برابر در بخش کشاورزى، 

بحث و بررسى شد.
بودجه  امســال شــهردارى رزوه یک میلیارد و 200 
میلیون تومان بــوده که تاکنــون 60 درصــد از این 
بودجه محقق شــده اســت. شــهردار رزوه  بــا بیان 
این مطلــب افزود: شــهردارى درآمد پایــدارى ندارد 
و ایــن بودجــه هــم نمــى توانــد جوابگــوى همه 
حوزه هاى شــهردارى باشــند. ولى در بحث توســعه 
گردشگرى وکسب درآمد پایدارتوانستیم امامزاده عبدا...

بن زید حسنى (ع) که گردشگران مذهبى دارد را مرمت 
و بازسازى کنیم.

گفتنى است شهر رزوه از توابع شهرســتان چادگان با 
جمعیتى نزدیک به پنج هزار نفر اســت که اکثریت آن 

مشغول  کشاورزى و دامدارى هستند.

رئیس شوراى شهر رزوه:

با کشت گلخانه اى  اشتغالزایى 10 برابرمى شود

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر درحدود پنج میلیون هکتار از استان 
اصفهان تحت تأثیر خشکسالى است، گفت: حفظ پوشش 

گیاهى، باید اولویت نخست استان اصفهان باشد.
محمد حسین شاملى با اشاره به بررسى چالش هاى منابع 
طبیعى اظهار داشت: در استان اصفهان 9/5 میلیون هکتار 
عرصه  منابع طبیعى وجود دارد که از این میزان، درحدود 

شش میلیون و 300 هزار هکتار اراضى مرتعى است.

وى با بیان اینکه سه میلیون و 200 هزار هکتار اراضى 
بیابانى و بخش جنگل هاى طبیعى زاگرسى درحدود 100 
هزار هکتاراست، افزود: در حال حاضر بزرگ ترین مشکل 
ما «حفظ پوشش گیاهى» در کل استان اصفهان است، 
اگر ما نتوانیم پوشش گیاهى موجود را با وضعیت اقلیمى 
که روزبه روز شرایط آن ســخت تر مى شود، حفظ کنیم، 

قطعاً با چالش هاى بزرگ ترى روبه رو مى شویم.
مدیرکل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 

با اشــاره به آثار حفظ پوششــى گیاهــى تصریح کرد:
 بزرگ ترین مشکل در این راستا این است که هرچقدر 
نتوانیم پوشــش گیاهى را حفظ کنیم، به سمت بیابانى 
شــدن حرکــت مى کنیم که ایــن موضــوع مى تواند 

کانون هاى بحران فرسایش بادى را بیشتر کند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر درحدود پنج میلیون هکتار 
از استان اصفهان تحت تأثیر خشکسالى و بیابان شدن 
است، ادامه داد: حفظ پوشش گیاهى باید اولویت نخست 

استان اصفهان باشد.
وى در پاسخ به این سئوال که در وضعیت بهره بردارى ها 
چه اندازه مشــکل داریم؟ ادامه داد: کانون بحران شرق 
اصفهان یکى از کانون هاى بحران درجه یک استان است 
یعنى بیشترین خســارت را، این کانون به اصفهان وارد 
مى کند که از منطقه شهرستان برخوار شروع مى شود و 

تا اصفهان و نزدیک تاالب گاوخونى ادامه پیدا مى کند.
شاملى اضافه کرد: مشــکلى که در حال حاضر در این 
کانون داریم و سبب تشدید اثر بیابان زایى شده، استقرار 

معادن گچ، خاك، شن و ماسه است.

نصف جهان   ارتباط و تعامل  فرهنگى اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى شهرستان بویین میاندشت با مراکز 
فرهنگى خصوصــًا آموزش و پــرورش مطلوب و 

رضایتمند است.
رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرســتان بویین 
میاندشــت درباره فعالیت هاى انجام شــده در حوزه 
سینما به نصف جهان گفت: اجراى طرح سینما سالم 
در شهرستان هایى که سینما ندارند با همکارى بخش 

خصوصى در قالب سینما دیجیتال اجرایى مى شود.  
حســن کیخایى همچنین گفت: شهرستان ما هم 
داراى یک ســینما دیجیتال است و مخاطب اصلى 

آن، کودکان هستند. بر این اساس فیلم هاى کودك 
با همکارى آموزش و پرورش اکران مى شــود. وى 
با اعالم اینکه سیاســت فرهنگ و ارشــاد، فعالیت 
آموزشى با هدف آشنایى کودکان به مباحث فرهنگى 
و دینى است، بیان داشــت: فیلم هاى داراى مجوز 
بر اساس نیازســنجى و محتواى بسیارخوب تهیه و 
براى دانش آموزان اکران مى شود مثل «قهرمان»، 
«محمد رسول ا...(ص)»و  فیلم انیمیشن  «زندگى» 

با محتوایى آموزنده.
کیخایى در پاســخ بــه اینکه چرا از اکــران برخى

فیلم هــاى داراى مجوز ممانعت مى شــود، گفت: 

احتمال دارد، نظارت کامل بر فیلم نبوده و شــوراى 
بازنگرى، مجدداً فیلم را مورد بررسى وبازنگرى قرار 
مى دهد و در صورت وجود عیب و نقص، مانع از اکران 

فیلم مى شود. مثل فیلم «40 کیلو آلبالو».
رئیس فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان بویین 
میاندشــت همچنین متذکر شد: اســتقبال کنونى 
مردم از سینما نسبت به قبل کمرنگ تر شده است. 
ولى آنچه هم اکنون نیاز اســت، آمــوزش مباحث

 فرهنگى به کودکان و نوجوانان است که باید براى 
تأثیرگذارى بیشــتر در قالب فیلم به مخاطب اصلى 

منتقل شود.

مخاطب اصلى سینماى دیجیتال در بویین میاندشت، کودکان هستند

 5میلیون هکتار از اراضى استان اصفهان تحت تأثیر خشکسالى است

آینده اصفهان؛خشکسالى و دیگر هیچ 

راهیابى نیمکت ارگونومى 
دانشگاه آزاد نجف آباد

به مسابقات آسیایى 

سنددار شدن 1383 رقبه از رقبات استان 

خانه انیمیشــن اصفهان براى حمایــت از تولید ملى به 
زودى راه اندازى مى شود.

مدیرحوزه هنرى استان اصفهان گفت: مقدمات طرح راه 
اندازى خانه انیمیشن ایجاد شده و در آینده اى نزدیک، 

این خانه راه اندازى مى شود.
مهدى احمدى فر افــزود: به منظور جزیــره اى بودن

 فعالیت هــاى پویانمایى و حمایت نشــدن از این هنر 

صنعت در ســال هاى گذشته، بســیارى از فعاالن این 
حوزه یا ازکشور خارج شده اند یا درمشاغل دیگرى غیراز 

پویانمایى  هستند.
 وى با اشاره به محدودیت فعالیت هنرمندان پویا نمایى 
گفت :الزم است شرایطى ایجاد شود تا هنرمندان صنعت 
پویا نمایى با همکارى یکدیگر براى آینده و تولیدات فاخر 

اقدام کنند.

 همزمان با سالروز میالد حضرت زینب(س) و روز  پرستار، على اصغر حاج حیدرى، شهردار خمینى شهر به اتفاق 
نائب رئیس  و تعدادى از اعضاى شوراى شهر خمینى شهر با حضور در بیمارستان 9 دى منظریه، بیمارستان 
اشرفى اصفهانى و مرکز کنترل و اتاق فرمان 115  با اهداى شاخه گل،روز پرستار را به پرستاران این مراکز 
درمانى تبریک گفتند .  در این برنامه، احمد باقرى، رئیس شبکه بهداشت شهرستان، شهردار خمینى شهر و 
اعضاى شوراى شهر را همراهى مى کرد. الزم به ذکر است طبق سنت هرساله ،شهردار و اعضاى شوراى شهر 
خمینى شهر به منظور تجلیل و تشکر از زحمات پرستاران شاغل در خمینى شهر، به مراکز درمانى و پزشکى 
مراجعه و به آنها خدا قوت مى گویند. در این برنامه همچنین حسین غفورى ، اکبر حاج حیدرى ، داود وطن خواه 

و عبدالرضا عباسى از اعضاى شوراى اسالمى شهر خمینى شهر نیز   حضور داشتند .

 مدیــرکل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: مسافران 
و گردشــگران در نوروز ســال آینده با 28 مسیر 

گردشگرى جدید در این استان آشنا مى شوند.
فریدون الهیارى افزود: براســاس برنامه ریزى هاى 
انجام شــده، در نوروز ســال آینــده ظرفیت ها و 
جاذبه هاى ناشــناخته و جدید گردشــگرى استان 

اصفهان به گردشگران معرفى مى شود.
وى اظهارداشــت: باتوجه به جاذبه هاى طبیعى و 
فرهنگى استان اصفهان و وجود حداقل سه اقلیم 
کوهســتانى، معتدل و گرم و خشک در این استان 
در کنار آثار متعدد تاریخــى، در حال برنامه ریزى 
براى معرفى 28 مسیر در محدوده استان اصفهان 
به گردشگران به ویژه گردشگران نوروزى هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان افزود: 
آشنایى گردشگران با این مسیرها و فراهم کردن 
زمینه سفرى لذت بخش براى گردشگران، نقش 
مهمى در افزایش زمان ماندگارى آنها در اصفهان 
و تقویت اقتصاد جوامع محلى این اســتان خواهد 

داشت.
وى یادآور شــد: هم اینک دبیرخانه ستاد اجرائى 
خدمات سفر استان اصفهان در حال برنامه ریزى 
براى ارائه خدمات مناســب به گردشگران در ایام 

نوروز است.

راه اندازى خانه انیمیشن؛ به  زودى

آشنایى مسافران نوروزى با 
مسیرهاى گردشگرى جدید

 کانون بحران شرق 
اصفهان یکى از 

کانون هاى بحران 
درجه یک استان 

است یعنى بیشترین 
خسارت را، این کانون 

به اصفهان وارد 
مى کند که از منطقه 
شهرستان برخوار 

شروع مى شود و تا 
اصفهان و نزدیک 

تاالب گاوخونى ادامه 
پیدا مى کند

تجلیل از زحمات جمعى از پرستاران خمینى شهر 
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مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 70 طرح عمرانى در ایام فجر با هدف خانه دار کردن 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان به 

بهره بردارى مى رسد.
حمید رضا شیران با اشاره به افتتاح پروژه هاى کمیته امداد 
در ایام دهه فجر اظهار داشت: انقالب اسالمى ایران سرآغاز 
برچیده شدن حکومت هاى ستمگر و نابودى دیکتاتورهاى 
دنیاســت و الگویى براى تمام کشــورها به حساب مى آید. 
وى با اعالم اینکه در ایــام  دهه فجر ارائه خدمات حمایتى 
و ضرورى با پیگیرى مضاعفى صورت مــى گیرد، افزود: 
همزمان با این ایام، طرح هاى عمرانى، اقتصادى، فرهنگى و 

تربیتى بسیارى توسط این نهاد به بهره بردارى خواهد رسید.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به ساخت و 
تعمیر و بازسازى مسکن مددجویان شــهرى و روستایى 
بیان داشت: در این ایام، 70 پروژه عمرانى در زمینه مسکن 
شهرى و روستایى در بخش هاى ساخت و بازسازى منازل 
مددجویان با اعتبار پنج میلیــارد و 171میلیون تومان مورد 
بهره بردارى قرار مى گیرد. وى با بیان اینکه در  زمینه ساخت 
و تکمیل این منازل یک میلیارد و 114میلیون تومان توسط 
امداد هزینه شده است، گفت: بیش از چهار میلیارد تومان از 
کمک هزینه این طرح ها نیز با کمک خیران، نیکوکاران و 

منابع قرض الحسنه بانکى تأمین شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10در 
خصوص وضعیت ذخایر گندم اســتان اصفهان گفت: 
عالوه بر خرید مازاد بر نیاز کشــاورزان، حمل گندم از 
اســتان هاى دیگر به صورت ریلى و جاده اى انجام مى 
شود و بیش از 300 هزار تن گندم در سال جارى از طریق 

ریل و جاده اى به استان اصفهان حمل شده است . 
رضا نیک نداف تصریح کرد: در بحث اختالط گندم و باال 
بردن کیفیت آرد و گندم، آزمایشگاه هاى کنترل کیفى 
استانداردها را بطور کامل رعایت کرده و در اختالط گندم 
اصول کلى این عملیات حفظ مى شــود. وى افزود: در 
زمینه کیفیت آرد استان، برابر سیاست هاى دولت توزیع 

و جابجایى گندم هاى داراى کیفیت بین استان ها انجام 
مى شود به طوریکه در سال جارى بالغ بر 300 هزار تن 
گندم از استان هاى خوزستان، فارس، گلستان، کرمان  با 
کیفیت باال وارد استان شده است. وى اظهارداشت: با نظر 
آزمایشگاه کنترل کیفى این شــرکت، اختالط مناسب 
گندم در سیلوها صورت مى گیرد و پس از آن جهت تولید 
آرد به کارخانجات تولیدى آرد اســتان حمل مى شود. 
نیک نداف بیان داشــت: همچنین آرد اســتان با انجام 
فرایند ورود گندم از استان هاى دیگر و اختالط صحیح در 
ســیلو ها، از کیفیت مطلوبى برخوردار مى باشد و ذخایر 

گندم استان  هیچ مشکلى ندارد.

بهره بردارى از70 طرح 
عمرانى توسط کمیته امداد 

ذخایر گندم استان
  هیچ مشکلى ندارد 

انهدام باند حرفه اى سارقان 
احشام در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از دســتگیري 
اعضاي یک باند هشت نفره سارقان احشام و کشف صد 

رأس دام سرقتی خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا خدادوســت اظهارداشت: در پی 
وقوع چندین مورد سرقت احشام در شهرستان نجف آباد، 
بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهی این شهرســتان قرار گرفــت. وي افزود: 
مأموران موفق شدند سارقان را شناسایی کنند و هنگامی 
که قصد ســرقت از یک دامداري را داشــتند، در یک 
عملیات ضربتی دستگیر کنند.وى با اشاره به اینکه این 
سارقان طی پنج بار سرقت از دامدارى هاى شهرستان 
نجف آباد تعداد صد رأس دام را سرقت کرده بودند، گفت: 
این افراد با اســتفاده از خودروهاي سواري و تیزرو و به 
صورت باندي در فاصله زمانی کوتاهی ســرقت خود را 
انجام مى دادند و متواري مى شدند. سرهنگ خدادوست 
افزود: سارقان به ســرقت صد رأس دام در شهرستان 
نجف آباد اعتراف کردند و سه دستگاه خودروي سواري 

تیزرو از آنان توقیف شد. 

بخشودگى جرایم مالیاتى 
فعاالن اقتصادى در دهه فجر 

مراد امیرى، مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: 
جرایم مالیاتـى فعاالن اقتصادى که اصـل مبلغ مالیات 

خود را در دهه فجر پرداخت کنند، بخشیده مى شود.

خبر

اخطار اجرایى
شماره: 960402 به موجب راى شماره 9609976795901250 تاریخ 96/7/10 حوزه 29 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آرش مردان به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت خسارت وارده و 
مبلغ 1/370/000 ریال (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال) هزینه دادرسى و هزینه نشر آگ هى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان نفیسه السادات معنوى با وکالت سیدعادل معنوى به 
نشانى اصفهان خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه 5 واحد 53 دفتر وکالت و مبلغ نیم عشر حق االجرا. 
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 بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 33886 شــعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/917
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350100407 شــماره پرونده: 9609980350100480 شماره بایگانى 
شــعبه: 960602 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090350103585 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609970350101388 محکوم علیه حسین توسلى کجانى فرزند مصطف ى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به 1- پرداخت مبلــغ 250/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/5/20 تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى 2- پرداخت مبلغ 8/150/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 1/050/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له حسین ایزدپور فرزند محمدرضا به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان پروین، خ فجر 3، مجتمع مسکونى بهمن، نبش بهار 9، 
منزل شخصى به کدپستى 8199114731، 3- پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى اســت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 33902 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/918

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970350101477 شــماره پرونده: 9609980350100586 شماره بایگانى 
شعبه: 960733 خواهان: حسین ربیعى فرزند طغان با وکالت نصراله نامدارپور فرزند فرامرز به نشانى 
اصفهان- ابتداى خیابان قائمیه روبروى هنرستان احمد آرام مجتمع ماهان طبقه اول موسسه حقوقى 
آزمونگران عدالت آریا خوانده: کریم کریم زاده فرزند جبرائیل به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعواى آقاى حسین ربیعى 
به طرفیت آقاى نصرا... نامدارپور به طرفیت آقاى کریم کریم پور به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 
چهارصد میلیون ریال بابت وجوه واریزى به حساب بانکى خوانده به انضمام کلیه خسارات دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و خســارت تأخیر تأدیه با این توضیح که وکیل خواهان مدعى گردیده است که 
موکل وى به موجب پرینت حســاب بانکى در مورخ 1395/10/18 مبلغ چهارصد میلیون ریال به 
حساب بانک خوانده به صورت الکترونیکى در جهت شرکت در مزایده خرید اتوبوس مسافربرى واریز 
نموده که خوانده پس از واریز وجه نسبت به انجام توافق خوددارى و از استرداد وجه علیرغم تماس 
هاى تلفنى استنکاف ورزیده است لذا به شرح خواسته تقاضاى رسیدگى دارد که در مقابل خوانده نیز 
على رغم دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى ارسال نکرده است که 
دادگاه از بانک درخصوص صحت ادعاى خواهان مبنى بر واریز وجه به حساب خوانده استعالم نموده 
که پاسخ استعالم واصل گردیده اســت على هذا از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى، رسید بانکى 
پرداخت وجه به شــماره 11201/9278 مورخ 1395/10/18 پرینت حساب بانکى مورخ 96/4/21 
پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک س په که همگى داللت بر پرداخت وجه به میزان 400/000/000 
ریال به حساب خوانده داشته و از سوى دیگر خوانده هیچ گونه دلیلى که حکایت از واریز وجه در مقام 
ایفاى تعهد از ســوى خواهان به وى (اداى دین) یا رد وجه موصوف به خواهان ارائه نکرده است لذا 
دادگاه دعوى خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198، 51، 502 و 503 و 515 
و 519 و 520 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 265 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 23/192/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/19 لغایت وصول 
محکوم به که متعاقبًا توسط اجراى احکام مدنى وفق شاخص تورم بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران محاســبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. شماره رأى اصالحى: 9609970350101752 
شماره پرونده: 9609980350100586 شماره بایگانى شعبه: 960733 خواهان: حسین ربیعى فرزند 
طغان با وکالت نصراله نامدارپور فرزند فرامرز به نشــانى اصفهان- ابتــداى خیابان قائمیه روبروى 
هنرستان احمد آرام مجتمع ماهان طبقه اول موسســه حقوقى آزمونگران عدالت آریا خوانده: کریم 
کریم زاده فرزند جبرائیل به نشانى مجهول المکان خواسته: اصالح رأى دادگاه با اعالم ختم دادرسى 
ذیًال انشاء راى مى نماید. راى اصالحى: درخصوص دادنامه شماره 9601744 صادره از شعبه اول 
دادگاه حقوقى اصفهان نظر به اینکه ســهو قلم رخ داده لذا مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسى 
مدنى مذکور را نام خانوادگى از کریم پور به کریم زاده اصالح و تصحیح مى نماید و از ســایر جهات 
تابع راى اصلى است و مقرر مى دارد که تسلیم رونوشت راى اصلى بدون راى اصالحى ممنوع مى 
باشد راى تا 20 پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 33895 حبیبى- دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /10/919
ابالغ

شماره درخواست: 9610460360400021 شماره پرونده: 9609980360400407 شماره بایگانى 
شعبه: 960633 در پرونده کالسه 960633 ب 25 این بازپرســى، آقاى سید عباس حسنیان فرزند 
سید مهدى به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش حفاظت و اطالعات دادگسترى 
اصفهان تحت تعقیب میباشــد. نظر به این که متهم فوق مجهول المکان مى باشد و وقت رسیدگى 
پرونده یکماه پس از نشــر آگهى تعیین گردیده است، بدین وســیله به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذکور (یک ماه پس از نشــر آگهى) جهت 
رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى در این بازپرسى حاضر شوند در  غیر این صورت طبق مقررات قانونى 
اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 33890 حســینى- بازپرس شعبه 25 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان /10/920
ابالغ

شماره درخواست: 9610466836900002 شماره پرونده: 9609986836900868 شماره بایگانى 
شعبه: 960955 خواهان خانم زهره  امینى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على بختیار دهاقانى 
فرزند احمد به خواسته صدور گواهى عدم امکان ســازش به درخواست زوجه تقدیم دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع و به کالســه بایکانى 960955 ثبت گردیده به علت مجهــول المکان بودن خوانده 
ودرخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 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 نسبت به معرفى داور واجد الشرایط خود اقدام نمایید. اصفهان- خ میرفندرسکى 
(خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 102. م الف: 

33887 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/921
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960600 خواهان: على غالمى: اتوبان چمران حدفاصل پل الله و خ فروردین صافکار 
برادران خواندگان: 1- حســین مظفرى 2- ســید پویا حضائلى 3- جواد رمضانى همگى مجهول 
المکان 4- ســهیل غالمى اصفهان خ ابن سینا سنبلســتان درب امام کوچه قدوسى نژاد بن بست 
آسمان پ 1/19 خواســته: مطالبه وجه چک (تضامنًا) گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست على 
غالمى به طرفیت 1- حسین مظفرى 2- سید پویا خضائلى 3- جواد رمضانى 3- سهیل غالمى به 
خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 1611/622858/22 عهده 
بانک ملت شعبه دکتر بهشتى به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رســیدگى مورخه 96/10/18 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/10/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خواندگان تضا منًا و به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 4/320/000 ریال 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و بمدت 20 روز پس از ابالغ واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 33929 شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /10/923
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350201620 شــماره پرونده: 9609980350200179 شماره بایگانى 
شعبه: 960227 خواهان: اکرم امینى فرزند اســماعیل با وکالت زهرا مهرابى فرزند احمد به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شــهر نجف آباد- امام خمینى خواندگان: 1- عطیه مطلبى 
فرزند حسین 2- کبرى مختارى فرزند ابوالفضل 3-  حســین پورپیرعلى فرزند حسن 4- معصومه 
مختارى فرزند یدا... 5- حســن پورپیرعلى فرزند محمد همگى به نشانى اصفهان- خیابان بعثت- 
خیابان برازنده- کوچه گلشن کدپستى 8193977145، 6- على پورپیرعلى فرزند حسن به نشانى 
اصفهان- خیابان بعثت- خیابان برازنده- کوچه گلشن کدپستى 8193977145 خواسته ها: 1- خلع 
ید 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه اجرت المثل اموال گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى اکرم امینى فرزند اســماعیل با وکالت زهرا محرابى به طرفیت 1- حســن پورپیرعلى فرزند 
محمد 2- على پورپیرعلى فرزند حسن 3- حسین پورپیرعلى فرزند حسن 4- کبرى مختارى فرزند 

ابوالفضل 5- معصومه مختارى فرزند یدا... 6- عطیه مطلبى فرزند حسین به خواسته خلع ید مشاعى 
از پالك 467/ 14874 بخش 5 ثبت اصفهان و مطالبه اجــرت المثل ایام تصرف از 77/1/5 لغایت 
زمان اجراى حکم و خسارات دادرسى نظر به محتویات پرونده و با توجه به ضرورت انجام کارشناسى 
و عدم امکان صدور رأى بدون انجام کارشناسى و عدم همکارى خواهان و وکیل وى با کارشناسان 
پرونده جهت معاینه محل و ارائه نظریه کارشناسى، حسب گزارش کارشناس ثبتى پرونده، دادگاه با 
توجه به وحدت مالك ماده 256 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب قرار ابطال 
دادخواست خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف: 33922 محمدامیرى- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /10/925
ابالغ اخطار تبادل لوایح

شماره نامه: 1396009001008793 شماره پرونده: 9609980350200179 شماره بایگانى پرونده: 
960227 بدین وسیله به تجدیدنظر خواندگان مجهول المکان حســن و على و حسین همگى پور 
پیرعلى و کبرى و معصومه و مختارى و عطیه مطلبى ابالغ مى گردد اکرم امینى فرزند اسماعیل به 
دادنامه 96/1620 شــعبه دو دادگاه حقوقى اصفهان اعتراض نموده است لذا چنانچه پاسخى دارید 
ظرف ده روز جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمایم تجدیدنظر خواهى و ارائه پاسخ اقدام 

نمایید. م الف: 33921 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرس تان اصفهان /10/926
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970352901962 شــماره پرونده: 9609980365600511 شماره بایگانى 
شعبه: 961049 شاکى: یوسف حسینى فرزند محمدحسین به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ امام خمینى- شهرك کوثر- مجتمع زیتون- طبقه 1- واحد 2- متهمین: 
1- اکرم على شیرازى 2- محمدجواد صادقى فرزند رحمت اله همگى به نشانى اصفهان- اصفهان خ 
اشراق خ ال بویه ك گلها بن نسترن سمت راست درب دوم 3- رحمت اله صادقى به نشانى اصفهان- 
اصفهان اصفهان- اصفهان خ اشراق خ ال بویه ك گلها بن نسترن سمت راست درب دوم اتهام ها: 
1- 1 توهین به اشخاص عادى 2- 1 توهین تهدید گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام 1- آقاى محمدجواد صادقى فرزند 
رحمت ا... 2- آقاى رحمت ا... صادقى 3- خانم اکرم على شیرازى هر سه نفر دائر بر توهین موضوع 
شکایت آقاى یوسف حسینى با توجه به شکایت شاکى- گزارش و تحقیق محلى انجام شده توسط 
کالنترى 19 اصفهان- مؤداى گواهى شهود و مطلعین- کیفرخواست صادره توسط دادسرا- احضار 
متهمان از طریق نشــر آگهى و عدم حضور ایشان جهت دفاع از اتهام انتســابى و جمیع محتویات 
پرونده بزهکارى نامبردگان محرز است به استناد ماده 608 قانون مجازات اسالمى هر کدام از ایشان 
به یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى گردند در مورد اتهام دیگر آقاى 
محمدجواد صادقى فرزند رحمت ا... دائر بر تهدید با توجه به جمیع محتویات پرونده و فقدان ادله کافى 
مفید علم و یقین به استناد اصل 37 قانون اساسى و ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى رأى بر برائت 
نامبرده صادر و اعالم مى گردد. رأى برائت صادره حضورى و در ســایر موارد غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 33918 سیدحسینى- دادرس شعبه 103 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) /10/927 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350400323 شــماره پرونده: 9409980350401150 شماره بایگانى 
شــعبه: 941238 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350400784 محکوم علیه 1- مهدى بهبودنیا فرزند رجبعلى نشــانى: مجهول المکان 
2- مهدى حاجى بابا فرزند غالمرضا نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به متضامنا بپرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرســى، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه جمعا به مبلغ 
5/905/000 ریال و نیز خسارت تأخیر در تأدیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که از تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاســبه و وصول 
خواهد شد در حق محکوم له مهران مراد عباسى فوالدى فرزند حسین نشانى: اصفهان- خ قائم مقام 
فراهانى- خیابان شماره 7 گالرى 110 و کدپستى 8164995144 و پرداخت مبلغ 4/000/000  ریال 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. دادنامه غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 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. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یــا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 33910 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /10/928
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350401175 شــماره پرونده: 9609980350400371 شماره بایگانى 
شعبه: 960435 پرونده کالسه 9609980350400371 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان تصمیم نهایى شماره 9609970350401175 خواهان: آقاى حمیدرضا یاقوت فرزند على 
با وکالت آقاى میثم جعفرى فرزند اسمعیل به نشــانى اصفهان، خیابان حکیم نظامى، چهارراه امین 
جنب بانک انصار پ 781 خواندگان: 1- آقاى حسن رضائى 2- خانم مهدیه احدزاده فرزند ابراهیم 
همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواســته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه خسارت دادرسى 4- مطالبه وجه سفته گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى حمیدرضا یاقوت به وکالت آقاى میثم جعفرى به طرفیت 1- مهدیه احدزاده 2- حسن رضایى 
به خواسته مطالبه وجه 4 فقره سفته به شماره 108274 و 108275 و 108276 و 108277 به مبلغ 
1/200/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به وجود 
اصل ســفته ها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به اســناد مذکور دارد و با 
التفات به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى مورخ 96/8/1 این دادگاه با وصف ابالغ قانونى 
و مصون ماندن مســتندات خواهان از هر گونه ایراد و اعتراض خوانــدگان لذا دادگاه دعوى را وارد 
دانسته مستنداً به ماده 403 قانون تجارت و مواد 198- 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
41/762/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (1396/4/24) لغایت زمان اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى مى باشــد و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 33904 نصر رئیس شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان /10/929 
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/18/458929 – 1396/10/30 نظــر به اینکه آقاى علــى نوروزیان چم 
یوسفعلى فرزند عبداله به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسمًا گواهى 
شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 454 فرعى از 296- اصلى واقع در 
روستاى چم یوســفعلى بخش 9 ثبت اصفهان به نام آقاى على نوروزیان چم یوسفعلى فرزند عبداله 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 68769 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى نشده و به علت 
جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى 
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 1444 شمسى معاون 

واحد ثبتى لنجان  /11/104
اخطاریه

شماره: 594- 1396/10/28 آقاى سیدناصر نورى فرزند سیدعلى مجهول المکان همسر شما خانم 
حبیبه بخشیان ریزى برابر دادنامه شماره 9609973640301056 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى 
حقوقى لنجان با بذل مهریه و نفقه تقاضاى طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته 
پس از انتشار این آگهى در دفترخانه طالق شماره 149 زرین شــهر به آدرس اصفهان، زرین شهر 
خیابان شریعتى روبروى شبکه بهداشت چمران حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت 
طالق خواهد شد و اعتراض بعدى شما مسموع نخواهد شــد. این اخطاریه دوم پیرو اخطاریه مورخ 
1396/10/14 مى باشد. م الف: 1443 ترابیان سردفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرین شهر  شعبه سوم 

دادگاه عمومى حقوقى لنجان  /11/105
حصر وراثت

آقاى عبدالرضا ادیبى سده داراى شناسنامه شماره 17 به شر ح دادخواست به کالسه 470/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محراب ادیبى سده به 
شناســنامه 38 در تاریخ 96/10/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مریم نقدى سده فرزند اکبر ش.ش 220 ت.ت 1360 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) 2- اشرف حسینى سده فرزند حســن ش.ش 2920 ت.ت 1340 صادره از لنجان 
(مادر متوفى) 3- عبدالرضا ادیبى سده، فرزند رمضان ش.ش 17 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پدر 
متوفى) 4- امیرعلى ادیبى سده فرزند محراب ش.ش 1160627347 ت.ت 1389 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1441 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /11/106
مزایده

مزایده نوبت اول واح د اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962295 جلسه مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخ 96/11/20 از ساعت 9 لغایت 10/30 
صبح و به منظور وصول بخشــى از مهریه محکوم لها به میزان 200 قطعه سکه تمام بهار آزادى و 
به جهت فروش ســهم االرث محکوم علیه به میزان 1/25 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل 
مسکونى تحت پالك ثبتى شماره 409 فرعى از 582 اصلى داراى سند مالکیت اصلى با شماره چاپى 
460795 انتقالى از طرف دولت جمهورى اسالمى ایران با نمایندگى اداره کل زمین شهرى اصفهان 
واقع در فوالدشهر، محله A4، خیابان گلستان 2 فرعى 9 پالك 252 به مالکیت مرحوم على کیانى 
هرچگانى فرزند حبیب اله که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 513541667 ریال ارزیابى 
گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نماید. مزایده از قیمت کارشناس شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نماید که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز پرداخت نماید. م 

الف: 1440 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/107

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
گفت: راه اندازى تونل بهشت آباد و سوم کوهرنگ، دیگر 

جوابگوى وضعیت بحرانى آب و کمبود آب نخواهد بود.
اسفندیار امینى اظهار داشــت: اگر تونل سوم کوهرنگ 
راه اندازى شود، معادل 120 میلیون مترمکعب آب آورى 
دارد، حال چنین طرحى چگونه مى تواند جبران حداقل 
مازاد تخصیص را که هزار و 79 میلیون مترمکعب است، 

بکند.
وى با بیان اینکه اگر تونل بهشــت آباد راه اندازى شود، 
250 میلیون مترمکعــب آب وارد حوضــه زاینده رود
مى شود، تأکید کرد: چگونه این طرح مى تواند پاسخگوى 
هزار و 79 میلیون مترمکعــب تخصیص اضافى وزارت 

نیرو از حوضه زاینده رود باشد.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
اعالم کرد: چگونه امکان دارد با ورود هزار و 70 میلیون 
مترمکعب آب در صورت اجراى طرح هاى آبى و پیش 
بینى 792 میلیون مترمکعب حجم آبى که امروز با بحران 
آن مواجهیم و وجود چندین هزار چاه در حریم، بســتر 
رودخانه، سرشاخه ها و مناطق حوضه که غیرمستقیم از 
رودخانه آب برداشت مى کنند و 700 میلیون مترمکعب 
پیش بینى میزان آبى که امسال وارد حوضه زاینده رود 
مى شــود، بتوانیم به همه حقابه داران و سهم آبه داران، 
محیط زیست و تاالب گاوخونى و مشترکان کشاورزى 

اصفهان،  چهارمحال و یزد آب توزیع کنیم.
وى گفــت: چگونه با چنین شــرایط کم آبــى و اضافه 
تخصیص در حوضه، از تکمیل و اجراى طرح هاى جدید 

برداشت آب در استان چهارمحال و بختیارى، اصفهان و 
یزد از جمله طرح بن- بروجن و 42 طرح کشــاورزى در 
چهارمحال و گالب اصفهان و توسعه فوالد کارخانجات 

صنعتى آب بر در اصفهان و یزد سخن گفته مى شود.

امینى بیان داشــت: آیا مى توان با کم کردن 10 یا 20 
میلیــون مترمکعب آب از شــرب و صنعــت اصفهان،  
چهارمحال و یزد و یا با باال بــردن بهره ورى و مصرف 
بهینــه آب، بیش از یکهــزار و 79 میلیــون مترمکعب 

تخصیص اضافى و نزدیک بــه 800 میلیون مترمکعب 
کاهــش ورودى و رقــم بــزرگ برداشــت از طریق
 چاه هاى حریمى و برداشــت هاى غیر مجاز را جبران

 کرد.

وى اعالم کرد: آیا وزارت نیرو براى همیشــه مى تواند 
حقابه کشــاورزان اصفهان را به اجبار برداشت کرده و 
براى تأمین آب کشاورزى و صنعت استان هاى باالدست 
و پایین دســت حوضه تخصیص دهد و زراعت و باغات 

حقابه داران را بخشکاند.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
آیا وقت آن نرسیده که وزارت نیرو با تمکین به قانون و 
به جاى حل مشکل حقابه داران و محیط زیست حوضه 
زاینده رود، فکر حل مشکل اضافه تخصیص هاى خود 

باشد.
 وى همچنیــن تأکیــد کرد: بــا پرداخت خســارت 
سرمایه گذارى براى کســانى که به واسطه تخصیص 
آب توسط وزارت نیرو خسارت دیده اند، این تخصیص ها 

را برگرداند.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان:

بهشت آباد و کوهرنگ جوابگوى کمبود آب نیست

اگر تونل 
سوم کوهرنگ راه اندازى 

شود، معادل 120 میلیون 
مترمکعب آب آورى دارد، حال چنین 

طرحى چگونه مى تواند جبران حداقل 
مازاد تخصیص را که هزار و 79 

میلیون مترمکعب
 است، بکند

م

ى
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اخطار اجرایى
شمار ه: 559/95- 96/10/20 به موجب راى شــماره 240 تاریخ 96/3/31 حوزه 6 شوراى حل 
اختالف شهرستان گز که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- معصومه زمانى 2- احمد محمودى 
هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست و نود و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 95/8/24 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له عباسعلى غالمیان جزى فرزند حیدرعلى به نشانى گز شهرك الله سرخ 
خ دانشجو چهارراه دم سمت راست پالك 53 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 2553 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/117
حصروراثت

خانم مهرى شهبازى جزى به شناسنامه شماره 2673 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 637/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان محمود شهباز جزى به شناسنامه شماره 73303 در تاریخ 96/10/8 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از 1- مهرى شهبازى جزى فرزند اکبر شماره شناسنامه 2673 نسبت 
با متوفى همسر 2- معصومه شهباز جزى فرزند محمود شماره شناسنامه 1272112489 نسبت با 
متوفى دختر 3- محمدرضا شهباز جزى فرزند محمود شماره شناسنامه 6- 347308- 127 نسبت 
با متوفى پسر 4- فرخنده مسلمى فرزند محسن شماره شناسنامه 64 نسبت با متوفى مادر. 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: 2558 شعبه اول شوراى حل اختالف  شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/118 
حصروراثت

آقاى عبدا... ســلیمانى به شناسنامه شماره 292 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 627/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان ماه طالسلیمانى به شناسنامه شماره 95 در تاریخ 1396/9/17 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- اسمعیل سلیمانى پور فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 924 نسبت 
با متوفى فرزند 2- یوسف سلیمانى پور فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 106 نسبت با متوفى فرزند 
3- سیاوش سلیمانى پور فرزند ابراهیم شماره شناســنامه 232 نسبت با متوفى فرزند 4- سکینه 
سلیمانى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 27601 نسبت با متوفى فرزند 5- مژگان سلیمانى فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 1007 نســبت با متوفى فرزند 6- عبدا... سلیمانى فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 292 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 
2556 شعبه اول شوراى حل اختالف  شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/119

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103759209446 شماره پرونده: 9609983759200795 شماره بایگانى 
شعبه: 960821 تاریخ تنظیم: 96/10/24  دادخواست و ضمائم به آقاى عبدالرضا طینه زاده و بهاره 
طینه زاده خواهان خانم سارا رضائى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى عبدالرضا طینه زاده و بهاره 
طینه زاده مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759200795 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/23 ساعت 
12:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در  
دادگاه حاضر گردد و استماع شهادت شهود. م الف: 2560 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /11/120
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423759300229 شماره پرونده: 9609983759300875 شماره بایگانى 
شعبه: 961070 تاریخ تنظیم: 96/10/25  به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609973759301889 محکوم علیه شهال عزیزى فرزند میثم به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به الزام خوانده به بازگشت به زندگى مشترك و تمکین از زوج صادر 
و اعالم مى نماید. بدیهى است زوج نیز مکلف به حسن معاشرت با زوجه مى باشد ضمنًا هزینه اجرا 
به مبلغ 400000 ریال به عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات محکوم له: محمدرضا همتیان 
چهاردهى فرزند على بابا به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، 
گلدیس، بلوار یاردگار امام فاز5 نیم فرعى 12 غربى پ 36. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 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 شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2547 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3 حقوقى سابق) /11/121
ابالغ

شماره دادنامه: 29 شماره پرونده: 793/94 تاریخ تنظیم: 1395/1/18 خواهان: آقاى یوسف جاویدنیا 
فرزند قاسم به نشانى شاهین شهر بلوار امام اداره برق خوانده:  آقاى احمدرضا قرنى فرزند مصطفى 
به نشانى تهران نارمک میدان 88 ك قنبریان پ 63 واحد 1 خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به 
اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شورا که به شماره 793/94 
ثبت گردیده است مستندا به ماده 26 و 11 قانون شوراى ها ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى آقاى یوسف جاوید نیا 
فرزند قاسم به طرفیت آقاى احمدرضا قرنى فرزند مصطفى به خواسته مطالبه مبلغ -/5/000/000 
ریال خســارت وارده به خودروى پراید و مبلغ 1/000/000 ریال هزینه کارشناسى و هزینه ایاب و 
ذهاب و تاخیر تادیه و هزینه رسیدگى است نظر به اینکه خواهان طى شرح خواسته خود اظهار داشته 
خوانده راننده خودروى پژو به شماره انتظامى 964ص33 ایران 23 در مورخ 1394/10/13 در شاهین 
شهر به خودروى اینجانب خسارت وارد کرده که طبق نظریه کارشناس مبلغ خواسته را از وى طلب 
دارم که تقاضاى صدور راى به محکومیت ایشان به پرداخت خواسته را دارم خوانده که با ابالغ اخطار 
و اطالع از جریان رسیدگى در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى 
خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده لذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان و نظریه کارشناس مورخ 1394/10/18 که مصون از اعتراض مانده و کروکى ترسی مى و 
احراز مالکیت خواهان بر خودرو آسیب دیده مستندا به مواد 198 و 515  و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناســى و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه رسیدگى و 
خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته از تاریخ 1394/10/22 تقدیم دادخواست که محاسبه آن با واحد 
اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همان مدت قابل تجدنظرخواهى در دادگاه عمومى 
حقوقى شاهین شهر است. م الف: 2549 عقیلى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر /11/122
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759302159 شماره پرونده: 9609983759301126 شماره بایگانى 
شــعبه: 961343 تاریخ تنظیم: 96/9/22 خواهان: خانم ندا لطفى فرزند مســیب به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، ردانى پور خ نبوت فرعى 5 جنوبى فرعى 
2 شرقى پ 78 واحد 3 خواسته: لغو حضانت. راى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم ندا لطفى فرزند 
مسیب به طرفیت آقاى سید احسان هادیان زرکش مقدم فرزند سید کمال به نشانى مجهول المکان 
به خواسته سلب حضانت فرزند مشترك به نام محمد آرمان از زوج و اعطاء حضانت فرزند مشترك به 
خواهان، نظریه مالحظه اوراق و محتویات پرونده کالسه تحت نظر از جمله روگرفت دادنامه شماره 
0001- 920 مورخ 92/1/5 صادره از شعبه 1165 دادگاه عمومى جزایى تهران متضمن محکومیت 
زوج به تحمل یک سال حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، دادنامه صادره از شوراى حل 
اختالف تهران در مورخ 92/11/12 که در آن زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه فرزند مشترك توسط 
زوج به مطالبه آن از جد پدرى فرزند مشــترك اقدام نموده است، مالحظه کپى برگ جلب شماره 
0135- 920 مورخ 92/8/28 که بابت دستگیرى زوج به دلیل محکومیتش به 8 ماه حبس و سى 
ضربه شالق به دلیل اتهاماتش شامل ترك انفاق، افترا و تهدید اصدار یافته است و روگرفت دادنامه 
شماره 0252- 920 مورخ 92/3/13 که متضمن محکومیت زوج در خصوص اتهامات فوق بوده و 
از سوى شعبه 1162 دادگاه عمومى جزایى تهران صادر شده و مالحظه دادنامه 1279- 960 مورخ 
96/5/30 که حکایت از صدور دادنامه طالق زوجین که از دالئل آن ترك زندگى مشترك توسط 
زوج مى باشد لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده با توجه به سن طفل و با توجه به اینکه 
از زمان طالق طفل نزد خواهان زندگى مى کرده است و خوانده نیز على رغم اخطار قانونى در جلسه 
حاضر نگردیده و ایرادى نسبت به ادعاى خواهان مطرح ننموده است دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و به استناد ماده 1258 و 1173 قانون مدنى حکم به سلب حضانت و نگهدارى طفل به نام 
سید محمد آرمان هادیان زرکش مقدم از خوانده و واگذارى آن به خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از  انقضاى مهلت 
مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 2511 سید مجید عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /11/123

ابالغ
شماره پرونده: 96- 433 شماره دادنامه: 522- 29 /96/9 خواهان: حسن شیر فرزند: حیدر نشانى: 
شاهین شهر خ دهخدا فرعى 2 شرقى پ 26 خوانده: عباس حاجى رضازاده فرزند: نعمت اله نشانى: 
شرکت تاکسى رانى شاهین شهر موضوع: خسارات ناشــى از تصادف وارد به خودرو پژو/405 به 
شماره انتظامى: ایران-43/ 413 ل 36 و مطلق خسارات و هزینه هاى دادرسى گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت 
مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر 
و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید: 
رأى شورا: درخصوص دادخواست حسن شیر به طرفیت عباسى حاجى رضازاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 11/500/000 ریال یازده میلیون و پانصد هزار ریال به استناد نظریه کارشناسى و درخواست 
مطلق خسارات و هزینه کارشناسى، با استناد به نظریه کارشناسى به خودرو خواهان خساراتى وارد 

گردیده است. نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى و مدرکى دال بر برائت 
از ذمه خویش ارائه ننموده شورا پس از بررسى مســتندات پرونده و نظریه کارشناسى اعالم هزینه 
خسارات وارده به خودرو خواهان به شــماره انتظامى ایران-43/ 413 ل 36 به تاریخ 96/6/2 که 
مصون از اعتراض بوده است. به استناد ماده 198، 519، 520، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 
331 قانون مدنى و مواد 1 و 2 قانون مســئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
 R 11/500/000 ریال یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابــت افت و خواب خودرو خواهان و مبلغ
3/050/000 ریال سه میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى گردد. 
حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه سپس ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 
م الف:  2524 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/124
ابالغ

شماره پرونده: 511/96 ش5ح شماره دادنامه: 661- 96/10/21 خواهان: آقاى حمیدرضا شیر فرزند: 
حسن به نشانى: شاهین شهر خ دهخدا فرعى 2 شرقى پ 26 خوانده: آقاى محمد حبیب زادگان به 
نشانى: شاهین شهر دهخدا فرعى 3 شرقى مجتمع کاخ شرکت شارك به نشانى: مجهول المکان 
موضوع: الزام به تنظیم سند رسمى انتقال یک خط تلفن همراه اول به شماره 09131184417 به 
انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم حقوقى و با توجه به محتویات 
پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا: 
درخصوص دادخواست حمیدرضا شیر به طرفیت محمد حبیب زادگان و شرکت شارك به خواسته: 
تقاضاى صدور حکم بر الزام به تنظیم ســند رســمى انتقال یک خط تلفن همراه اول به شــماره 
09131184417 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى مقوم به 3/100/000 ریال موضوع 
مبایعه نامه مورخ 88/6/10 به شــرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار 
داشته است خط مذکور را از خوانده ردیف اول به نمایندگى از سوى شرکت شارك خریدارى نموده 
است. خواندگان علیرغم ابالغ قانونى/ نشر آگهى در جلسه حضور نیافته اند، خوانده به نمایندگى از 
طرف شرکت شارك به موجب وکالتنامه 118472 مطروحه در اقرار نامه شناسنامه قدیم خط مذکور 
را مفقود نموده است همچنین در ذیل قرارداد فروش نیز مراتب را تأیید نموده است. لذا نظر به اینکه 
در حال حاضر خط مذکور در ید خواهان اســت و این امر اثبات ید مالکیت وى بر خط مذکور است، 
شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198، 
515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر الزام خواندگان محمد حبیب زادگان- شرکت شارك 
به تنظیم سند رسمى انتقال خط تلفن همراه به شماره 09131184417 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 
37/500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 
2536 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /11/125 
حصر وراثت

آقاى اسماعیل قربانى بشناسنامه شماره 348 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 626/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم 
قربانى بشناسنامه شماره 2420 در تاریخ 1396/1/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از 1- اسماعیل قربانى فرزند ابراهیم شماره شناســنامه: 348 نسبت با متوفى: فرزند 2- حجت ا... 
قربانى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 216 نسبت با متوفى: فرزند 3- مریم قربانى فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه: 349 نسبت با متوفى: فرزند 4- عبدالرسول قربانى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 
459 نسبت با متوفى: فرزند 5- حسین قربانى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 0100098317 نسبت 
با متوفى: فرزند 6- خدیجه نشمى فرزند ترابعلى شماره شناسنامه: 57  نسبت با متوفى: همسر 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: 2538 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/126
اخطار اجرایى

شماره: 172/96 به موجب رأى شماره 480 تاریخ 96/7/29 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه هوشــنگ جعفرى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 610/000 ریال 
هزینه دادرسى و الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل سید على میربد طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/11 
لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له محمدرضا عندلیب فرزند اکبر نشــانى: اصفهان ابتداى خ 
فردوسى گچ عندلیب و هزینه نیم عشــر دولتى که بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 
نماید.  م الف: 2542 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /11/127
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002141000151/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600256 شماره ابالغیه: 
139605102141000749 تاریــخ صــدور: 1396/10/24 آگهى ابالغ اجرائیه شــماره پرونده 
139604002141000151 و شماره بایگانى 9600256 بدین وسیله به خانم منور سجادى فرد نام 
پدر: محمد تاریخ تولد: 1365/01/01 شماره ملى: 1842061925 شماره شناسنامه: 15 به نشانى: 
شاهین شهر خ فردوسى فرعى 4 شرقى بن بست 6 شمالى ابالغ مى شود که بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شعبه شاهین شهر جهت وصول مبلغ 40/048/690 ریال که مبلغ 37/735/287 ریال 
اصل طلب و مبلغ 2/313/403 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/07/10 و مبلغ 13/167 
ریال خسارت روزانه از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه حساب به مبلغ بدهى شما اضافه میگردد، باستناد 
قرارداد بانکى شماره 2418/101/3822931/1 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مورخ 1396/09/27 مامور مربوطه، محل اقامت شما به شرح 
متن سند (آدرس فوق الذکر) شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه ******* چاپ اصفهان آگهى مى شــود و ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 2548   اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /11/128
ابالغ

شــماره دادنامــه: 9609973759301857 تاریــخ تنظیــم: 1396/08/14 شــماره پرونــده: 
9509983759100968 شماره بایگانى شعبه: 960240 خواهان: خانم نسیم مهدیه فرزند فاضل 
به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 8 غربى پ 46 واحد 1 خوانده: آقاى على محبى کرد سفلى 
فرزند اصغر به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه رأى دادگاه: درخصوص 
دادخواست خانم نسیم مهدیه به طرفیت آقاى على محبى کرد سفلى به خواسته صدور گواهى عدم 
امکان سازش به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد با مالحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله 
سند نکاحیه پیوســت دادخواســت که حکایت از رابطه زوجیت طرفین پرونده داشته و با مالحظه 
سوابق کیفرى زوج ارسالى از تشخیص هویت که حکایت از سابقه ایشان داشته و  مالحظه پرونده 
کالسه 920090 ك 102 که مورد بهره بردارى قضایى واقع شده و مالحظه اظهارات شهود تعرفه 
شده به اسامى آقاى روزبه مورى فرزند ناصر و اقاى امیررضا مهدیه فرزند فاضل که اظهارات آنان 
حکایت از ترك زندگى مشترك توسط زوج داشته و مالحظه نظریه داوران تعیینى براى زوجین که 
عقیده به عدم امکان زندگى مشترك زوجین داشــته و با عنایت به اینکه تالش و مساعى دادگاه و 
داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طــالق و جدائى دارد لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى 
مشاور خانواده ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
به اســتناد موارد 1119 قانون مدنى، 26، 27، 28 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن 
صدور حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق 
صادر و اعالم مى نماید درخصوص مهریه صرف نظر از بذل میزان ده عدد سکه بهار آزادى از مهریه 
توسط زوجه و در نتیجه خلع و بائن بودن طالق صادره (درخصوص سایر مهریه و سایر میزان حق 
و حقوق مالى خود زوجه حسب اظهارات در صورتجلسه 96/4/18 در این پرونده ادعایى نداشته و 
متعاقبا اقدام مى نماید. حضانت فرزند مشترك به نام محمدزهیر متولد 1392 با توجه به سن نامبرده 
بر عهده زوجه و نفقه ایشان وفق قانون بر عهده زوج و حق مالقات زوج درخصوص فرزند مشترك

 وفق قانون محفوظ مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و پس از انقضائ مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. مدت اعتبار گواهى صادره از تاریخ قطعیت سه ماه است. م 
الف: 2520 سید مجید عقیلى- قاضى شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه (3 

حقوقى سابق) /11/129
ابالغ قرار تأمین

کالسه پرونده: 655/96 ش8ح شماره دادنامه: 553- 96/10/23 مرجع رسیدگى: شعبه 8 شوراى 
حل اختالف شاهین شهر خواهان: فریده کمائى فرزند: محمد نشــانى: ردانى پور- بلوار حضرت 
موسى- 3 عربى پ 19 واحد 2 خوانده: نوید ریاحى سامانى فرزند: محمد نشانى: مجهول المکان 
خواسته: صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه 
خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تأمین خواســته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق 
و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار 
مى نماید. قرار تأمین خواسته: درخصوص درخواست فریده کمائى به طرفیت نوید ریاحى سامانى 
به خواسته صدور قرار تامین خواســته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح 
صورتجلسه و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از سفته عادى به شماره نظر به 
اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون 
تجارت/ تنظیم و واخواست نگردیده، و خواهان خسارت احتمالى مورد نظر شورا را به موجب قبض 
سپرده شماره 227009 به مبلغ 2/400/000 ریال به حساب سپرده دادگسترى واریز نموده است لذا 
درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 
مجلس شوراى اسالمى. و ماده 108 و ماده  115 و 116 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى قرار تأمین و توقیف معادل مبلغ 30/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده 
صادر و اعالم میگردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشــد. و پس 
از ابالغ قابل اجرا مى باشد. م الف: 2528 حبیب اســالمیان- قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/130
مزایده

مزایده نوبت اول- واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظــر دارد درخصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961970 جلسه مزایده اى در روز سه شــنبه مورخ 96/11/24 از ساعت 9 لغایت 
10/30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه خودرو 
سوار ى پژو پارس مدل 1381 به شــماره انتظامى 761 ى 45 ایران 23 به رنگ مشکى به شماره 
موتور 22828101502 و شماره شاســى 81801854 به مالکیت آقاى مهراب رنجبر فرزند على 
اصغر که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 70/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل 
از موعد مزایده از خودروى مورد نظر واقع در پارکینگ انتظامى زرین شهر دیدن نموده و در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت ودر صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز 

پرداخت نمایند. م الف: 1436 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/141

افزایش 30 درصدى سرانه 
فضاى ورزشى آران و بیدگل

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان آران و بیدگل با 
اشاره به افزایش 30 درصدى سرانه فضاى ورزشى 
دانش آموزى در آران و بیدگل گفت: ســرانه فضاى 
ورزشــى در آران و بیدگل هم اکنون 56 ســانتیمتر 

مربع است.
محمــد معدندار اظهار داشــت: ســالن ورزشــى 
اسماعیلیان، شــادان پور و تبارك که توسط خیران 
به بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکى رسیده، براى 
تکمیل و بهره بردارى تنها به یک میلیارد تومان دیگر 
نیاز دارد. وى تأکید کرد: با بهره بردارى از سه سالن 
ورزشى دیگر که قرار اســت تا مهرماه سال آینده به 
بهره بردارى برسد سرانه فضاى ورزش دانش آموزى 
در آران و بیدگل به باالترین میزان در استان اصفهان 

یعنى به بیش از 86 سانتیمتر مى رسد.

هواى اصفهان 
امروز هم ناپایداراست

مدیر اداره پیـش  بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: آسمان استان روز چهارشنبه (امروز) با 

جوى به نسبت ناپایدار همراه خواهد بود.
حسـن خدابخش افزود: بر این اساس وضعیت جوى 
در اکثر مناطق اسـتان به صورت کمـى ابرى، گاهى 

افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شود.
وى گفت: تحلیل نقشه هاى هواشناسى بیانگر جو به 

نسبت ناپایدار بر روى استان است.

خبر

317 طرح صنعتى با انعقاد قــرارداد به منظور واگذارى 
زمین در شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان اجرا

مى شــود. در ســال جارى 317 قرارداد واگذارى زمین 
صنعتى بین شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
و واحدهاى صنعتى و تولیدى به منظور استقرار طرح هاى 
صنعتى در مجموعه شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
منعقد شده است.این طرح هاى صنعتى با پیش بینى پنج 
هزار و 177 نفر اشتغال و ســرمایه گذارى هشت هزار و 

307 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
در همیــن رابطه، مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى 
صنعتــى اســتان اصفهــان گفــت: این شــرکت به 

منظور حمایت از تولید و اشــتغال با ارائه مشــوق ها و
تخفیف هــاى ویژه براى جذب ســرمایه گــذارى در 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان اقدام کرده است.محمد 
جواد بگى افزود: امسال حمایت از توسعه صنایع کوچک و 
متوسط و همچنین جذب سرمایه گذارى در شهرك ها و 
نواحى صنعتى استان، به منظور اشتغالزایى براى جوانان 
و دانش آموختگان دانشگاهى در اولویت فعالیت هاى این 
شرکت قرار دارد.وى با اشاره به اهمیت صدور سند ثبتى 
براى واحدهاى مســتقر در شهرك ها و نواحى صنعتى، 
گفت: الزم است درباره تعیین تکلیف انتقال سند باقیمانده 

شهرك ها و نواحى صنعتى استان اقدام سریع شود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: با گذشت نیم 
قرن از قدمت شبکه هاى فوالدى در اصفهان، تمامى شبکه 

گازرسانى استان از نظر فنى تحت کنترل است.
مصطفى علوى در خصوص وضعیت شبکه هاى گازرسانى 
در سطح استان گفت: در حال حاضر شبکه هاى گازرسانى، 50 
درصد فوالدى و 50 درصد پلى اتیلن مى باشند، با این توضیح 
که پلى اتیلن بهترین تکنولوژى است که همه دنیا براى توزیع 

گاز طبیعى به صورت زیرزمینى از آن استفاده مى کنند.
علوى با بیان اینکه تکنولوژى تولیــد لوله هاى پلى اتیلن در 
داخل کشور موجود است، بیان داشت: در شبکه هاى قدیمى 
گازرســانى از لوله هاى فوالدى و در شبکه هاى جدید، از ل

وله هاى پلى اتیلن استفاده شده است.
وى تصریح کرد: هم اکنون هزار و 111کیلومتر خط انتقال گاز، 
933 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ، بیش از 26هزار 
کیلومتر شبکه گازرسانى، یک میلیون و 830 هزار انشعاب 
براى گازرسانى به یک میلیون و 707 هزار مشترك در سطح 

استان اجرایى شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه سامانه 
نشتیابى در این شرکت با دقت و حساســیت باالیى انجام 
مى شود، خاطرنشان کرد: کل 26  هزار شبکه فوالدى و پلى 
اتیلن سطح استان در طول سال به طور کامل مورد نشتیابى 

قرارمى گیرد.

تمام  شبکه هاى گازرسانى در 
استان اصفهان تحت کنترل فنى است

اجراى 317 طرح صنعتى در 
شهرك هاى صنعتى 

 دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان گفت: قراردادهاى 
موقت اداره کار تبدیل به معضلى عمومى شده و امنیت شغلى 
کارگران اصفهانى را کاهش داده و نیروهاى کارخانه ها را با 

تعدیل مواجه کرده است.
اصغر برشان با بیان اینکه ریشه بسیارى از فقدان امنیت شغلى 
در قراردادهاى موقت کار اســت، اظهار داشت: کارفرمایان 
با اتمام قراردادهاى کارگــران، دیگر تمدید قرارداد نکرده و 
کارگران مشــغول در این واحدها، باوجود چند سال فعالیت 
از کار بیکار مى شوند و ابزارى هم نیست که کارفرما را بتوان 
زیر ســئوال برد. وى ادامه داد: این سوء استفاده ها، هرساله 
گریبان گیر جامعه کار مى شود و به همین دلیل، ناامنى شغلى 
براى کارگران ایجاد مى شــود کــه ناامنى هاى اجتماعى و 

بزهکارى ها را در پى دارد. 
برشان افزود: سالیان سال اســت که به مسئله قراردادهاى 
موقت اعتراض کرده ایم، اما هیچ اثرى نداشته، قرار بود الیحه 
ساماندهى وضعیت قراردادهاى موقت در مجلس پیگیرى 
شود، اما تاکنون متوقف شده است. وى پیرامون تعداد کارگران 
تعدیلى در استان اصفهان بیان داشت: نمى توان آمار دقیقى 
از تعداد نیروهاى بیکار شده از این صنایع ارائه کرد؛ هم اکنون 
بسیارى از واحدهاى تولیدى کوچک و متوسط در استان به 
دلیل وضعیت نقدینگى، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلى 

و ورشکستگى مواجه  شده اند.
***

 دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان، میزان حوادث ناشى 
از کار در اســتان اصفهان را باال اعالم کرد و اظهار داشت: 
دســتگاه هاى متولى از جمله اداره کار باید بازرسان کار که 
حکم ضابط دادگسترى دارند را افزایش دهد تا میزان حوادث 
ناشى از کار در واحدهاى تولیدى و صنعتى استان کاهش یابد.

برشــان با بیان اینکه کارگران ســاختمانى از محروم ترین 
و آسیب پذیرترین مشاغل کشور هســتند، افزود: حمایت 
مسئوالن از کارگران ساختمانى اصفهان باید اجرایى شود.

وى پیرامون بیمه کارگران ساختمانى و عدم ایمنى در این 
حوزه، بیان داشت: متولیان این امر دستگاه هاى اجرایى بوده و 
خانه کارگر به عنوان اجراکننده آن مطرح است و تشکل هاى 

کارگرى، کارفرمایى، خانه کارگر و سایران به دفاع از جامعه 
کارگرى مى پردازند.

 دبیــر اجرایى خانــه کارگر اســتان اصفهان با اشــاره به 

حــوادث ناشــى از کار گفــت: متولــى این امــر وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى اســت و متأســفانه

وضعیت ما در حوادث ناشــى از کار بسیار تأســفبار بوده و 
قابل قبول نیســت. وى افزود: از عوامل ایجاد این موضوع، 
سوءاســتفاده از نیروى کار بدون در اختیار گذاشتن ابزار و 
امکانات کافى و انجام دادن هر کارى به هر قیمتى توســط 

کارگر است.
***

برشان یکى دیگر از معضالت اســتان اصفهان را بیکارى 
دانست و بیان داشــت: وضعیت بحرانى واحدهاى تولیدى، 
رشــد بى رویه واردات کاال    و افزایش حضور اتباع بیگانه در 

کشور از دالیل صعود نرخ بیکارى در استان است.
 دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با ابراز تأسف از اینکه 
نرخ بیکارى استان اصفهان از میانگین کشورى باالتر است، 
گفت: رکود اقتصادى،  خشکســالى، عدم ارائه تســهیالت 
بانکى، نبود ساخت و ساز و واردات بى رویه کاالهاى مشابه 
از جمله عوامل بیکارى کارگران در استان است. وى بر اینکه 
یکى از راه هــاى معقول و منطقى که مى تواند کشــور را از 
رکود خارج کند، باال بردن توان خریــد براى جامعه عظیم 
کارگرى است، اظهار داشــت: جامعه کارگرى به دلیل عدم 
تأمین مناســب سبد زندگى با یک شــغل مجبور مى شوند 
در جاى دیگرى کار کنند و این امر ســبب تنزل بهره ورى 

مى شود.
***

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه عرضه و 
تقاضاى نیروى کار در اصفهان برابر نیست، افزود: نبود تعادل 
عرضه و تقاضاى بازار کار ســبب رفتارهاى غیرمنطقى و 

بزهکارى ها در سطوح مختلف مى شود.

عرضه و تقاضاى نیروى کار در اصفهان  برابر نیست
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اسامى دانش آموزان ممتاز امور برق نجف آباد

اسامى دانش آموزان ممتاز امور برق برخوار

اسامى دانش آموزان ممتاز امور برق خمینى شهر

طی9 ماهه گذشــته ســال جاري بــه منظوراجراى 
پروژه ها توسعه و نوسازى شــبکه هاى برق، بیش از 
34 میلیاردریال از اعتبارات شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در سطح شهرســتان برخوار  هزینه 

شده است.
 به گفته مهندس اسکندري مدیر اموربرق شهرستان 
برخواراحداث بیش از 12/5کیلومتر شبکه فشارمتوسط 
و 13/6 کیلومتر شبکه فشارضعیف، نصب و احداث 42 
دستگاه پست هوایی و تقویت17 دستگاه پست هوایی 
و زمینــی جهت ظرفیت ســازي و رفع افــت ولتاژ و 
جذب مشــترك جدید از اقدامات امور در زمینه توسعه 
شــبکه هــاي برقرســانی بــوده اســت.وى بهینه 
سازي26کیلومتر شــبکه هاي فشــارضعیف وفشار 
متوسط، تعویض 1200 اصله تیر فرسوده جهت بهینه 
ســازي شــبکه هاي شهرستان،نصب1100دستگاه 
کنتور فهام دیماندي (قرائت از راه دور). بهینه ســازي 
40 دســتگاه تابلو توزیع واندازه گیري،تبدیل 12/3 
کیلومتــر از شــبکه هاي هوایی ســیمی بــه کابل 
خودنگهدار را از دیگر اقدامات در زمینه بهینه ســازي 

شبکه برشمرد.
در ادامه مدیر امور برق شهرســتان برخوار به موضوع   
تعمیرات 212 کیلومتر از شبکه هاي فشار متوسط به 
روش خط گرم، تعویض 2565 عدد المپ معیوب در 
سطح شهرستان، تعمیر و سرویس345 دستگاه پست 
هوایى و زمینى، عکــس برداري 2019 نقطه از نقاط 
اتصاالت سســت با دوربین ترموویــژن وانجام اقدام 
اصالحى متناسب و نصب 341 دســتگاه انواع چراغ 

روشنایی اشاره نمود. 
وي افزود: با جذب 1787 مشترك عادي و دیماندي 
تعداد کل مشــترکین شهرســتان به60177 انشعاب  
رســیدکه با توجه به راه اندازي مرکز ســمیع (سامانه 
37121)  بیــش از 3000 مــورد  خدمــات فروش و 
پس از فروش از طریق این ســامانه انجــام پذیرفته 
اســت. وى در ادامه صحبت هاي خود به برنامه هاي 
فرهنگی امــور از جمله برگزاري نمایشــگاه کتاب و  
هفته دفاع مقدس، برگزاري مراســم زیارت عاشــورا 
در ایــام محرم و صفــر، برگزاري جشــن و مولودي 
خوانی به مناســبت هاي مختلف، برگزاري اردوهاي 
خانوادگی مخصوص پرسنل و بازنشستگان ، برگزاري 
مسابقات فرهنگی، ورزشــی، برگزاري نشست هاي 
آموزش اخالق و منــش اداري در ســازمان، دیدار از 

بازنشستگان امور اشــاره نمود و در پایان به برگزاري 
کالس هاي آموزش مدیریــت مصرف براي مصارف 
خانگــی و مــدارس، دیدار بــا مشــترکین صنعتی، 
تجاري و کشاورزي و جلب مشــارکت آنان، ممیزي 
انرژي ارگان هاي دولتی، اســتقرار اتوبوس مدیریت 
مصرف و همــکاري در نصب نیروگاه خورشــیدي از 
دیگر اقدامات امــور در حوزه مدیریــت مصرف برق

 بیان گردید.
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مدیر برق شهرستان برخوار عملکرد این 
شهرستان را تشریح نمود

طى ده ماه گذشته سال جارى برق شهرســتان نجف آباد با جذب بیش از 
52500  میلیارد ریال اعتبارات خود توانســته در جهت احداث شبکه هاى 
جدید با بهســازى شــبکه هاى موجود ، رفع ضعف برق و ... اقدامات ذیل 

را انجام دهد:
1- رفع حریم فیدر 6 شیخ بهائى و جمع آورى شبکه موجود از داخل باغات از 
بزرگترین پروژه هاى این شهرستان با هزینه اى بالغ بر 1800میلیون ریال 

سال جارى و 600 میلیون ریال  در سال گذشته
2- نصب 17 دســتگاه ترانســفورماتور با اعتبارى بالغ بــر 5400 میلیون 
ریال و 4 دســتگاه ترا نس درتعمیرات داخل محدوده بــا هزینه اى بالغ بر 

2000میلیون ریال
3- احداث 4 کیلومتر شبکه 20 کیلو ولت جهت باال بردن ضریب اطمینان 

شبکه ها با هزینه اى بالغ بر 1600 میلیون ریال
4- نصب 6 دستگاه سکســیونر هوائى و 2 دستگاه ریکلوزر هوائى با هزینه 

اى بالغ بر 2600 میلیون ریال

5- احداث 20 کیلومتر شبکه فشــار ضعیف با کابل خودنگهدار جهت برقر 
ســانى به متقاضیان جدید در قالب 300 کروکى با هزینه اى بالغ بر 8500 

میلیون ریال
6- تبدیل 10 کیلومتر شبکه ضعیف فرسوده به کابل خودنگهدار در سطح 

شهرستان با هزینه اى بالغ بر 3500 میلیون ریال
7- تعویض 1850 دســتگاه چراغ 250 وات به چــراغ 150 وات در جهت 

کاهش تلفات شبکه هاى توزیع با هزینه اى بالغ بر 3100 میلیون ریال
8- تعویض 786 مــورد کابل دو تکه در جهت کاهــش تلفات و باال بردن 

ضریب اطمینان برقرسانى به متقاضیان
9-جذب 3700 مشترك با انشعاب تکفازو 300مشترك سه فاز

10- سرویس و تعمیرات 280 پست با اعتبارى  بالغ بر 980میلیون ریال
11- سرویس و تعمیرات 40 کیلومتر از شبکه هاى فشار ضعیف و متوسط با 

اعتبارى بالغ بر 3200 میلیارد ریال
12- آموزش راهکار هاى مدیریت مصرف در بین کشــاورزان باهمکاران 

جهاد کشاورزى
13- نصب کنتور هاى فهام 950مورد 

14- انجام آزمایشات و تست کنتور (تکفاز ، سه فاز و دیماندى )10610 مورد 
15- تعویض کنتورهاى معیوب تکفاز و سه فاز 1300مورد 

16- آموزش اصول و نکات ایمنى در سطح مدارس
17-  جلسات ایمنى  ویژه اصناف با همکارى اداره صنعت و معدن با حضور 

200 نفر شرکت کننده
18- آموزش 3000 دانش آمــوز و 140مربى در خصــوص راهکارهاى 

مدیریت مصرف در منازل و مدارس
 ضمنًا با توجه به راه انــدازى مرکز خدمات غیر حضــورى فروش و پس 
از فروش شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان به شــماره 37121 (مرکز 
سمیع)،تعداد خدمات پس از فروش انجام شده آن مرکز 142مورد و فروش 
انشعاب از طریق مرکز ســمیع 2609 مورد بوده که روندى رو به افزایش 

دارد.

 به گفته مهندس مشــفقی  طی 10 ماهه ســال 96 بیش از 10 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف و بالغ بر 18 کیلومتر شبکه فشــار متوسط به تاسیسات زیر بار برق 
شهرستان خمینی شهر افزوده شــد و همچنین در این مدت 40 دستگاه پست 

هوایی 20 کیلوولت تجهیز و در مدار قرار گرفت .
مدیر برق شهرستان خمینی شهر پروژه هاي شاخص اجرا شده در مدت مذکور 

را به شرح ذیل اعالم نمود:
1)رینگ فیدر 4 و 10 دانشگاه خیابان شریعتی شمالی ، بطول حدود 750 متر با 

اعتبار 897 میلیون ریال
2)بهسازي شبکه روستاي تیرانچی در 2 فاز، به طول حدود 2 کیلومتر و با اعتبار 

926 میلیون ریال
3)رینگ فیدر 5و 8 شهید کاظمی میدان دام تا دوشاخ ، به طول حدود 1 کیلومتر 

و با اعتبار 472 میلیون ریال
4)رینگ فیدر 3 و 10 شهید کاظمی-خیابان پیمان به طول حدود 200 متر و با 

اعتبار 192 میلیون ریال  
5) بهینه سازى خیابان امیرکبیر انتهاي کوي 109 بعد از مسجد رسول اکرم(ص) 

به طول حدود 500 متر و با اعتبار 356 میلیون ریال
6)بهینه سازى خیابان فهمیده - محله خورشــید،  به طول حدود 500 متر و با 

اعتبار 356 میلیون ریال
7)تبدیل شبکه هاي سیمی به کابل خودنگهدار با اعتبار 5400 میلیون ریال در 

بافتهاي فرسوده و محدوده شهرستان خمینی شهر
8)بهینه سازي روشــنایی معابر سطح شهرســتان به مبلغ 2600 میلیون ریال 
9)تبدیل تعداد 132 دستگاه چراغ 250واتی فرســوده به 150 وات پر بازده  به 

مبلغ 440 میلیون ریال
10)تبدیل چراغهاي 400 وات گردنه دوشــاخ به چراغهاي 80وات LED   به 

مبلغ 420 میلیون ریال
 11) اصالح روشنایی تعداد 290 دستگاه چراغ به مبلغ 830 میلیون ریال 

  مهندس مشفقی یاد آور شــد در مدت مذکور، تعداد 2583 مشترك جدید به 
مشترکین برق شهرستان افزوده شد که تعداد کل مشترکین به 139000مشترك 
رسیده است . و همچنین توســعه و بهینه سازي شبکه و روشنایی سطح شهر با 

بودجه اي بالغ بر  50000  میلیون ریال که تماما از محل اعتبارات داخلی شرکت 
بوده،تامین گردیده است.

وى تقویت 15 دستگاه پســت هوایی ،تعویض و جابجایی حدود 400 اصله پایه 
در معبر، بازدید خطوط فشار متوســط 370 کیلومتر، بازدید 750 دستگاه پست 
هوایی و 85 دستگاه پســت زمینی، تعمیرات خطوط فشار متوسط 90 کیلومتر، 
شاخه بري فشار ضعیف به روش خط گرم به تعداد 8600 اصله درخت ، شاخه بري 
فشار متوســط به روش خط گرم به تعداد 4500 اصله درخت، تعمیر و سرویس 
50 دستگاه پست هوائی و تعویض 2890 دستگاه کنتور معیوب تکفاز،سه فاز و 
دیماندي را از دیگر اقدامات شاخص در زمینه  بهینه سازي شبکه وکاهش تلفات

 برشمرد.

عملکرد 10 ماهه برق شهرستان خمینى شهر

عملکرد 10ماهه برق شهرستان نجف آباد


