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تمام مسئله آب کاهش نزوالت آسمانى نیست
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سرقت از  منازل
 با ترفند پرستـــارى

امسال نیازى به واردات میوه
 در شب عید نیست

ورود پلیس 
به بازار ارز آزاد
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میرحسن موسوى، معاون مسافرى راه آهن از 
راه اندازى قطار گردشگرى چند روزه تهران- شیراز- 
اصفهان- یزد- تهران

 خبر داد و گفت: این قطار در مدت زمان چهار شب و 
پنج روز  در این مسیر سیر مى کند.
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خسارتخسارت6060 میلیاردى مرغدارى ها از آنفلوآنزاى پرندگان
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رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

استقاللاستقالل

آگهى برگزارى مناقصه عمومى
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. 
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
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نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

با کریم از فوالد با کریم از فوالد 
سریـــم؟!سریـــم؟!
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سپاهان- فوالد خوزستان؛ جمعه در نقش جهان
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ى پرندگانى پرندگان
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ساخت ساخت 
«فوق لیسانسه ها» «فوق لیسانسه ها» 
تأیید شدتأیید شد
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قطعًا خارجى؛ 
اگر نشد ایرانى و 
ترجیحًا آقا کریم!
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گفتگوى اخیر رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
نشان مى دهد که این باشــگاه مى خواهد براى 
هفته هاى پایانى لیگ برتر تــا جایى که امکان 
داشته باشد سرمربى خارجى به اصفهان بیاورد و 
اگر این موضوع منتفى شد مى توان شانس  بسیار 
خفیفى را براى کریم قنبرى تا پایان فصل قائل 
شــد.منوچهر نیکفر، رئیس هیئت مدیره باشگاه 

سپاهان در گفتگویى در مورد ...

آخرین اخبار از انتخاب  سرمربى سپاهان 

اولین دیدار ســپاهان پس از جمعه سیاه 
و دو شــوك بزرگ، فردا(جمعــه) برگزار
مى شود و سپاهانى ها با مربى و سرپرست 

موقتشان میزبان فوالد خوزستان هستند.
 اولین دیدار بدون «زالتکو کرانچار» و با کریم 
قنبرى، مردى که  عنوان سر مربى موقت را 
یدك مى کشــد و البته دوست دارد باشگاه 
صرف نظر از سایر گزینه ها تا پایان فصل به 

او اعتماد کند. 

تاکنونتاکنون700700هزارقطعه مرغ وهمچنین هزارقطعه مرغ وهمچنین 77تن تخم مرغ  و تن تخم مرغ  و 2020 تن دان مرغ معدوم شده است تن دان مرغ معدوم شده است

میرحسن موسوى، معاون مسافرى راه آهن از
راه اندازى قطار گردشگرى چند روزه تهران- شیراز-
اصفهان- یزد- تهران
 خبر داد و گفت: این قطار در مدت زمان چهار شب و
پنجروز  در این مسیر سیر مى کند.

5

راه اندازى قطار گردشگرى 
چند روزه

2

آگهى مزایده
 شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 96/318 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نســبت به واگذارى مکان 4 باب کیوسک به صورت 
اســتیجارى واقع در جنب دادگاه عمومى، روبروى بخشــدارى میمه، جایگاه CNG و 
پارك لتیان شــهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى تواننــد از تاریخ درج آگهى در 
روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/11/10 به شــهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب اســالمى 
مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب 
اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شــهردارى تماس حاصل و یا به سایت

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

عهده برنده مزایده مى باشد.

نوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

فراخوان دعوت به مشارکت
شهردارى گلدشت به اســتناد مصوبه مورخه 96/10/25 هیئت عالى 
سرمایه گذارى در نظر دارد نســبت به تکمیل و تجهیز و راه اندازى و 
بهره بردارى از پروژه بازار روز از طریق مشــارکت و سرمایه گذارى با 
بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن 
مدارك الزم (مؤید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت اسناد و مدارك 
از تاریخ 96/10/28 به مدت 15 روز کارى به آدرس گلدشت بلوار امام 
خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها 

مراجعه نماین د.

نوبت دوم

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

 آگهى مزایده عمومى
شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 486 مورخ 96/09/13 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد مجموعه ورزشى جهان پهلوان 
تختى (شامل استخر و سالن ورزشى) را به صورت اجاره براى مدت 
یک سال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/12 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

میثم محمدى- شهردار زرین شهر
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عضو کمیسیون امینت ملى و سیاست خارجى مجلس در 
رابطه با وجود صد مسئول دوتابعیتى در کشور و تصدى 
آنها در برخى وزارتخانه ها گفت: بحث ما در این زمینه 
برخى مدیران ارشد نظام را در برمى گیرد و اخذ تابعیت 
کانادا و آمریکا بیشترین فراوانى را در میان این مسئوالن 
دارد. اما انگلیس، آلمان، فرانسه از اروپا و مالزى و امارات 
هم از آسیا مقصد نهایى این مدیران براى کسب تابعیت 

مضاعف بوده است.
هاجر چنارانى در گفتگو با جام جــم آنالین افزود: البته 
در میان مدیران دو تابعیتى افرادى قرار دارند که تابعیت 
چند گانه براى خود گرفته اند. به ایــن معنا که به طور 

نمونه توأمًا داراى تابعیت اماراتى، آمریکایى و کانادایى 
هستند.

این نماینده مجلس برخى از ایــن تابعیت ها را از روى 
اجبار و به صورت تحمیلى دانست و خاطر نشان کرد: در 
مجموع این افراد نباید طبق قانون در مناصب مدیریتى 

کشور پستى در اختیار گیرند.
وى بــدون ذکر نــام از مدیــران دو تابعیتــى گفت: 
طبــق گــزارش، تحقیــق و تفحص مذکور اســامى 
بیش از صد نفــر از مدیران ارشــد، داراى دو تابعیت یا 
اقامت در کشــورها یا داشــتن گرین کارت را شــامل

 مى شود.

رئیس پلیس آگاهى ناجــا از ورود این پلیس به موضوع 
خرید و فروش ارز در بازار آزاد در پى نوسانات اخیر خبر داد 

و جزئیاتى از این طرح را تشریح کرد.
سردار محمدرضا مقیمى گفت: در حال حاضر همکاران ما 
در حال شناسایى خریداران و فروشندگان بازار آزاد ارز که 
به نوعى در این بازار تأثیرگذارند هستند و پیگیرى هاى 

اطالعاتى در حال انجام است.
وى اضافه کرد: البته باید توجه داشت که قطعاً نوع برخورد 
ما با آنچه در سنوات قبل در بازار ارز اتفاق افتاد، متفاوت 
است و قطعاً به آن شکل که در خیابان ها دستگیرى داشته 

باشیم نخواهیم داشت.

رئیس پلیــس آگاهى ناجــا تأکید کرد: بــه دنبال این 
اطالعات، تذکراتــى به برخى از این افراد داده شــده و 
تعدادى را نیز دستگیر خواهیم کرد. البته باید توجه داشته 
در بســیارى از موارد مغازه داران ممکن است در بازار ارز 

تأثیرگذار باشند.
مقیمى با تأکید بر اینکه با توجه به قرارداشتن در مراحل 
ابتدایــى این طرح از بیــان جزئیات بیشــتر امکانپذیر 
نیســت، گفت: در حال حاضر در حال رصد بازار هستیم 
و امیدواریم با همکارى بانک مرکــزى بتوانیم تا پایان 
سال اقدامات مهم و رضایت بخشى را در حوزه ارز داشته

 باشیم.

100 پاسپورت بیگانه 
در جیب مدیران ارشد کشور

ورود پلیس 
به بازار ارز آزاد

چرا تأییدکردید؟
  عصر ایران| عباس عبدى، در روزنامه «اعتماد» 
نوشت: اخیراً آقاى سخنگوى شوراى نگهبان در دفاع از 
بودجه این شورا اعالم کرد که ...بودجه شوراى نگهبان 
چیز زیادى بیشـتر از پول تـو جیبى برخى از مسـئوالن 
نیست... نکته مهم ماجرا اینجاست که اگر پول توجیبی در 
بودجه وجود دارد، چگونه شوراي نگهبان چنین بودجه اي 
را تصویب می کند؟ مگر معنا دارد که مجلس به افراد پول 
توجیبی دهد و از آن مهمتر اینکه شوراي نگهبان نیز آن 

را تصویب کند؟ 

کجایید تا ببینید؟
  تابناك | به دلیل تنـش فزاینـده در روابط بین 
ایران و عربستان، شـرکت پوسـکو کره جنوبى قرارداد 
1/6میلیـارد دالرى خود را بـا ایران لغو کردچـرا که 38 
درصد سهام این شرکت متعلق به سعودى هاست. پوسکو 
قرار بود در بخش فوالد ایران سرمایه گذارى کند.پیش از 
این همه شرکت آلومنیوم نالکو هند قرار دادش را با ایران 
لغو کرده بود. حاال آنان که به سفارت سعودى یورش بردند 
کجایند که این خسارت ها را ببینند؟آنهایى که از آن حمله 

اطالع داشتند و ممانعتى نکردند،اکنون کجا هستند؟

امام جمعه خاص
  الف| با دستور مستقیم حجت االسالم والمسلمین 
سـید محمدعلى آل هاشـم امام جمعه تبریز، نرده هایى 
که صف مسـئوالن را از مردم در نماز جمعه جدا مى کرد 
برداشته شد تا دیگر هیچ دیوارى بین خدمتگزاران نظام 
و ملت قرار نگیرد. حجت االسالم آل هاشم پیش تر نیز با 
تماس هاى غافلگیرانه خود و حضور در مترو، اتوبوس و 

تردد با تاکسى در داخل شهر خبرساز شده بود.

روحانى باز مصاحبه مى کند
محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس    آفتاب نیوز |
جمهور در واکنش بـه انتقادات به گفتگـوى تلویزیونى 
رئیـس جمهورى و عـدم طـرح مباحث دربـاره مباحث 
روز اظهار داشـت: طبیعتاً در یک سـاعت زمـان برنامه 
تلویزیونى فرصت گفتگو و صحبت درباره همه مباحث 
ایجاد نمى شود. در همین راستا طى دو هفته آینده رئیس 
جمهورى نشسـتى خبرى با حضور خبرنگاران داخلى و 

خارجى خواهند داشت.

عزا اعالم کنید
   رویداد 24 | هنگامى که در گفتگوى تلویزیونى  
رئیس جمهور، از نحوه حضور وى در مناطق زلزله زده انتقاد 
مى شود و او در واکنش به این نقد، خواهان انتشار فیلم ها 
و تصاویر حضورش در میان مردم اسـت، اوج مصیبت و 
نهایت ناتوانى تیم اطالع رسـانى دولت به ریاست پرویز 
اسماعیلى عضو ارشد ستاد محمدباقر قالیباف در انتخابات 
ریاست جمهورى سال 92 نمایان مى شود که جا دارد به 
این دلیل، یک هفته عزاى عمومى در دولت اعالم شود! 

چک نمى کنیم مگر...
  فارس| على ربیعى، وزیر رفاه در رابطه با آخرین 
وضعیت حذف یارانه دهک هاى باالى جامعه، گفت: ما 
در این برنامه قرار نیست حساب بانکى کسى را چک کنیم 
در واقع ما سراغ حساب بانکى هیچکس نمى رویم. اما اگر 
تشخیص  دهیم کسى نیازمند این یارانه نیست و بخواهد 
یارانه بگیرد آن موقع اسـت که مجوز براى چک کردن 

صورت حساب  بانکى اش را به ما داده است.

فوت به دلیل سرمازدگى
  عصر ایران| شــهاب نادرى عضــو مجمع 
نمایندگان اســتان کرمانشــاه گفت: الزم است هرچه 
سریع تر کانکس یا پول آن به مردم زلزله زده داده شود 
تا آنها در این شرایط و وضعیت ســرما نباشند،  هرچند 
دیشب(سه شنبه) ما چند فرد فوتى از سرمازدگى داشتیم. 
وى افــزود: فریادهاى ما نماینــدگان مجلس حاصل 
واقعیات و مظلومیت زلزله زدگان استان کرمانشاه است 
چون بسیارى از مصوبات سفرها به این استان اجرایى 

نشده که درخواست ما ارائه دستورات الزم است.

خبرخوان
مردان بى عرضه!

عضو شوراى شــهر تهران    تسنیم|
بیان کرد: در گذشــته بیان مى شد که زن ها را 
چه به درس خواندن؟ و چــرا درس مى خوانند 
و بهتر است بروند شوهر کنند، حاال نیز به نحوه 
دیگرى این زنان را مى خواهند مهجور کنند و 
مى گویند ورزش را براى چه مى خواهند و زن را 
چه به ورزش. شهربانو امانى با اشاره به شرایط 
اقتصادى جامعه گفت: با این شرایط بد اقتصادى 
که آســترجیب همه درآمده، آستر جیب مردان 
که وضعیت بدتــرى دارد و مردان حتى عرضه 
اداره خانه هاى خود را هم ندارند پس بهتر است 
قدرى به زنــان جامعه اهمیت بیشــترى داده 

شود.

باران، برف و سرما 
در راه است

  میزان | موج جدید بارشى از عصر امروز 
وارد کشور شده و غرب، شــمال غرب و مرکز 
کشــور را به تدریج تحت تأثیر قــرار مى دهد. 
این سامانه با ســرعت کمترى حرکت کرده و 
تا روز دوشنبه در کشور فعال است. از روز شنبه 
مى توان در بسیارى از استان ها چهره زمستان را 
دید. از روز یک شنبه آینده شاهد بارش باران در 
استان اصفهان هم خواهیم بود. دماى هوا نیز از 
روز جمعه کاهش یافته و کشور چهره زمستانى 
به خود مى گیرد. سرماى هوا در هفته آینده به 

شدت ملموس است. 

به دنبال آموزش 
زبان خارجى 

رخساره فضلى مدیرکل دفتر آموزش    آنا|
پیش دبســتانى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
در حال حاضــر خانواده ها کودکانشــان را در 
کالس هاى مختلف ثبت نــام مى کنند و صرفًا 
مراکزى را براى پیش دبستانى انتخاب مى کنند 
که آموزش زبان هاى خارجى را داشــته باشد. 
بنابراین ارائه این روش ها صرفًا به مراکز متوجه 
نمى شود و بخشى از آن به دنبال پاسخگویى به 

نیازهاى خانواده ها صورت مى گیرد.

سود دالالن از فروش 
هر کیلو میوه 

  ایرنا | سید وحیدرضا ابطحى مدیرعامل 
اتحادیه باغداران گفت: بر اساس بررسى هاى 
صورت گرفته، از قیمتى که مصرف کننده براى 
هر کیلوگرم میوه پرداخت مى کند نهایتًا 25 تا 
30 درصد سهم باغداران و تولیدکنندگان است 
و بقیه آن به جیب دالالن و واسطه ها مى رود یا 
اینکه هزینه رسیدن این محصول از مبدأ تولید تا 
بازار است. اگر به عنوان مثال پرتقال کیلویى سه 
هزار تا حدود شش هزار تومان به دست مصرف 
کنندگان مى رسد، سهم باغداران از آن کمتر از 
هزار تومان و حتى در برخــى موارد حدود 800 

تومان است.

راه اندازى قطار گردشگرى 
چند روزه 

  فارس| میرحســن موســوى، معاون 
مسافرى راه آهن از راه اندازى قطار گردشگرى 
چند روزه تهران- شیراز- اصفهان- یزد- تهران 
خبر داد و گفت: این قطــار در مدت زمان چهار 
شب و پنج روز در این مسیر سیر مى کند. سازمان 
این قطــار چند روزه چهار تخته لوکس اســت 
که با مشــارکت بخش خصوصى از دهه فجر 
امســال راه اندازى مى شــود. معاون مسافرى 
راه آهن  ادامه داد: ظرفیــت این قطار 160 نفر 
اســت که در اولین ســیر آن 18 بهمن ماه از 
تهران حرکت مى کند و 22 بهمن ماه به تهران 
بازمى گردد. موسوى قیمت بلیت این قطار را با 
احتساب هزینه صبحانه، نهار، شام و یک شب 
اقامت در هتل شــیراز 590 هزار تومان اعالم

 کرد.

رئیس جمهور دستور داد خســارت وارده از احداث بزرگراه 
تهران-شمال به مردم یک روستا در شمال غرب تهران 

جبران شود.
در پى نامه نگارى رئیس دیده بان شــفافیت و عدالت، از 
خسارات وارده به مردم روستاى سنگان و آبادى هاى شمال 
غرب تهران در جریان ساخت آزاد راه تهران- شمال، رئیس 

جمهور خطاب به جهانگیرى معاون اول دستور داد: نسبت 
به مردمى که خسارت دیده اند اقدامات جبرانى از جمله لوله 

کشى گاز انجام شود.
احمد توکلى هفته گذشته در گزارشــى با تأکید بر اینکه 
احداث بزرگراه تهران- شــمال زندگى را بر مردم سنگان 
بسیار سخت کرده اســت نوشــته بود: درختان گیالس 

باغ هاى آنان به واسطه غبار شدید ناشى از عملیات راه سازى 
از ثمردهى افتاده، صداى انفجارهاى پى درپى و گردوغبار 
زنان رشید منطقه را دائماً به شستشو و رفت وروب کشانده، 
انفجارها همچنین، دیوارهاى خانه هاى نزدیک تر به راه 

احداثى ترك برداشته است.
در گزارش دیده بان شفافیت و عدالت تأکید شده بود: هدف 

از پیگیرى ماجراى ســنگان، عالوه بر رفع ظلم از مردم 
غیور این روستاها، ارائه یک نمونه است که متأسفانه یکى 
نیست؛ بلکه نمونه اســت و مصادیق بسیارى دارد. دولت 
در قبال همه این نوع خسارت ها مســئولیت مدنى دارد و 
موظف اســت خســارت هایى را که وارد مى کند، جبران

 کند.

  تابناك | اگر موج اعتراضات اخیر از مالباختگان 
و سپرده گذاران مؤسسات مختلف آغاز شد، موج بعدى 
را نوع دیگرى از سپرده گذاران شــکل خواهند داد که 
«بازنشســته» لقب دارند. این را احمد میدرى، معاون 
رفاه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى پیش بینى 
مى کند. پیش بینى برآمده از تحقیق و پژوهش که البته 
نشانه هاى وقوع آن از هم اکنون نیز به وضوح مشخص 
است. مثل نشانه هایى که در بودجه ساالنه کشور قرار 

دارند و بحران پیش رو را فریاد مى زنند.
تنها کافى است بدانیم که بیشترین رقم در بودجه سال 
آتى در میان وزارتخانه ها بــه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى تعلق گرفته و دریابیم ایــن بودجه بزرگ نه 
براى کارآفرینى و مباحثى از این دست، که اغلبش براى 
نجات صندوق هاى بازنشستگى از ورشکستگى در نظر 
گرفته شده است. بودجه اى براى ممانعت از غرق شدن 
امثال صندوق بازنشستگى کشــورى که مدت هاست 

ورشکسته هستند.
اتفاقى که کارشناسان دلیل بروز آن را دست درازى هاى 
فراوان و دامنه دار مسئوالن به منابع این صندوق ها در 
ادوار مختلف، عزل و نصب هاى بى ضابطه و ســپردن 
اختیــار به افراد فاقــد صالحیت و توانمنــدى، اعمال 
برخى تصمیمات مخرب و هزینه آفرین مانند افزایش 
بى ضابطه حقوق مســتمرى بگیران و کاهش ســن 
بازنشستگى و... مى دانند. مجموعه عواملى که اگر فکر 

مى کنید اکنون متوقف شده اند، سخت در اشتباهید.
کافى است به اتفاقاتى که در این صندوق ها در ماه ها و 
سال هاى اخیر رخ داده و مى دهد دقیق شویم تا دریابیم 
چگونه در نتیجه سوء مدیریت مســئوالن، روز به روز 
بحران صندوق هاى بازنشســتگى شــدت مى گیرد و 
اوضاع وخیم تر مى شود. اتفاقاتى مانند آنچه در شرکت 
ملى نفتکــش، در زیرمجموعه صندوق بازنشســتگى 
کشــورى رخ مى دهد و با حادثه نفتکش سانچى تا حد 
زیــادى خودنمایى کرد. یا تــالش نمایندگان مجلس 

براى ادغام صندوق ورشکست شده بازنشستگان فوالد 
در صندوق بازنشستگى کشورى که ورشکست شده تر 

است!
همه اینها در حالى است که نتیجه برخى تصمیمات اتخاذ 
شده توسط مسئوالن در گذشته و البته برخى تغییرات 
رقم خورده در جامعه نیز از بیــن نرفته و کماکان نقش 
بسزایى در به قهقرا بردن صندوق هاى بازنشستگى ایفا 
مى کند. امثال تصمیماتى که دولتمردان براى کاهش 

سن بازنشســتگى در یک دهه اخیر گرفتند و به دو دو 
تا هاى ســاده اى که مردود بودن و زیان آفرینى اش را 
ثابت مى کرد، بى توجهى نمودنــد. تصمیمى که وقتى 
در کنار افزایش امید به زندگى در کشورمان قرار گیرد، 
دورنماى ترسناکى را ترسیم مى کند که امثال ژاپنى ها 
هم از آن وحشــت دارند چراکه یکبار پیه آن به تنشان 
خورده و براى مقابله با آن، دســت به تغییرات وسیعى 

زده اند.  

میدرى پیشنهاد دولت براى رفع این مشکل را این گونه 
شرح مى دهد: قرار نیســت به یکباره سن بازنشستگى 
از 50 سال به 65 ســال افزایش یابد. پیشنهاد ما اضافه 
شدن سن بازنشســتگى به میزان شش ماه در هر سال 
اســت. ما در دولت و مجلس، طرح موضوع کرده ایم و 
امیدواریم در بودجه امســال، مجلس این مجوز را به ما 
بدهد که ســن و ســابقه را در بحث بازنشستگى تغییر 

دهیم. 

دبیرکل مجمع جهانى تقریب مذاهب اسالمى در درس 
اخالق هفتگى مدرســه علمیه معصومیه اعتراض ها و 
انتقاداتى که به ساختن کشتى مطال و رونمایى آن در حرم 
حضرت معصومه(س) صورت پذیرفته بود را نادرســت 
خواند و گفت: شخصى با پول شخصى و هنر زیباى خود، 
براى اینکه نماد دین که بیان باشد از قرآن کریم و عترت 
را ترویج دهد، این دو را به صورت یک کشــتى در آورده 
است؛ حال عده اى بدون توجه به اینکه این کار هنرى 
یک شعار دینى است و مى توان از آن در راستاى ترویج 

دین استفاده کرد، به آن انتقاد مى کنند.
به گزارش عصر ایران، آیت ا... محســن اراکى با انتقاد 
شدید از عملکرد برخى کسانى که زبان انتقاد خویشتن 

را به ســمت هنرهاى دینى بازگردانــده اند، خطاب به 
آنها تصریح کرد: سازنده کشتى مطال مى توانست پول 
خود را صرف عیاشى و گردشــگرى کند؛ آیا چون پول 
خود را در زمینه تعظیم شــعائر دینى خرج کرد از کار او 
انتقاد مــى کنید؟ چرا از اینهمه فســق و فجورى که در 
جامعه وجــود دارد انتقاد نمى کنید؟ برخــى جریان ها 
مى خواهند دهه فجــر را به دهه ترویــج بى بندوبارى 
تبدیل کنند، چــرا به آنهــا اعتراض نمــى کنید؟ اگر 
میلیاردها پول خرج عیاشــى شــود و یا میلیون ها پول 
خرج مربى خارجى شود کسى اعتراض نمى کند، اما اگر 
اندکى پول صرف تعظیم شــعائر دینى شود به آن خرده 

مى گیرند.

تالش براى جلوگیرى ازغرق شدن
صندوق بازنشستگى کشورى

زلزله اى مخرب تر از نمونه ژاپنى در انتظار ایران

خبرگزارى ها دیروز دو خبر مهم درباره کشتى غرق 
شــده ســانچى مخابره کردند. در خبر اول گفته شد 
که پلمب جعبه ســیاه نفتکش ســانچى و همینطور 
کشــتى فله بر چینى دیروز باز و فرآینــد رمزخوانى 
جعبه سیاه هر دو کشــتى آغاز شده است. نمایندگان 
کشور پاناما به عنوان کشــور صاحب پرچم نفتکش 
سانچى، کشــور هنگ گنک به عنوان کشور صاحب 
پرچم کشــتى فله بر کریستال، کشــور چین که در
آب هاى آن این حادثه اتفاق افتاده و کشور ایران که 
اکثر نفرات جانباخته به آن اختصــاص دارد، در این 
جلسه حضور داشتند. مشخص شــدن نتیجه نهایى 
رمزخوانى زمانبر اســت و ممکن اســت ماه ها طول 

بکشد.

در خبــرى دیگر هم اعالم شــد که اولیــن تصاویر 
ارسالى روبات اعزامى به ســانچى منتشر شده است. 
عکس هاى ثبت شده از نمایشگر مربوط به وضعیت 
لوله ها و مخازن نفتکش ســانچى است تا از افزایش 
آلودگى محیط زیســت جلوگیرى شود. براى بررسى 
ســاختمان و موتورخانــه نفتکش، نیــاز به حضور 
غواص هــاى متخصص اســت و ایــن کار از توان 
روبات ها خارج است. عالوه بر تصاویر کنونى که در 
ارزیابى اولیه ثبت شده، موقعیت و نحوه قرار گرفتن 
نفتکش ســانچى در اعماق دریا نیز توســط روبات 
ارزیاب مشخص و گزارش شــده است. الزم به ذکر 
اســت تاریکى اعماق دریا مانع از ثبت تصاویر واضح 

مى شود.

جعبه سیاه باز شد، تصاویر روبات ها رسید 
آخرین وضعیت پرونده سانچى 

 دستور روحانى براى جبران خسارت در یک روستا

پولش را صرف عیاشى مى کرد خوب بود؟

محمد هاشمى، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در واکنش به گفتگوى تلویزیونى رئیس جمهور گفت: 
آنچه من مشــاهده کردم نه گزارش بود نه سخنرانى و نه 

اصًال این موضوع به اختیار رئیس جمهور بود.
هاشــمى در گفتگو با «انتخاب» افزود: بیشتر  سئواالت 
ســطحى و پیش پا افتاده و بعضًا غیرمعقول بود که هیچ 
ارتباطى هم به رئیس جمهور و وظایف او نداشت. به طور 
مثال اینکه چرا شما با ماشین ضدگلوله از مناطق زلزله زده 
بازدید کردید؟ مگر رئیس جمهور مسئول حفاظت از خودش 
است؟ رئیس جمهور تیم حفاظت دارد که با دستورالعمل 
مشــخصى عمل مى کنند و ترکیب محافظان نیز معلوم 
است. رئیس اسبق صداوسیما با بیان اینکه باید سئواالتى 
طراحى مى شد که پاسخگویى آن در سطح رئیس جمهور 

باشد اضافه کرد: اینکه فقط وقت تلویزیون، مردم و رئیس 
جمهور را بگیریم که چند منتقد و مخالف راضى شوند قابل 

قبول نیست.
هاشمى در خصوص نوع پاسخ هاى روحانى به سئواالت 
نیز گفت: رئیس جمهور در حوزه پاسخ ها مسلط بود؛ اشکال 
اساسى در سئواالتى بود که در اختیار مجرى گذاشته شده 
بود. این سئواالت مربوط به صداوسیما و منتقدین رئیس 
جمهور بود و تنها مى خواستند از رئیس جمهور قول بگیرند 

و او را اذیت کنند.
هاشــمى در پایان تأکید کرد: پرسش هایى که طرح شده 
بود مســائل مورد نظر مردم هم نبــود. در واقع آنها به نام 
ملت، ســئواالت خود را مطرح مى کردند. مردم سئواالت 

جدى ترى از موضوعات مهمتر دارند.

محمد هاشمى: مى خواستند روحانى را اذیت کنند
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بدلکار بین المللى ســینما گفت: در صورت جذب اسپانسر و حامى مالى قرار 
است تا یکى از جذاب ترین فیلم هاى اکشــن ایران را به همراه «کریستوف 

دومانسکى» بدلکار اصلى سریال «کبرى 11» بسازیم.
علیرضا قره خانى  در خصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه سینما گفت: 
طى گفتگویى که به تازگى با کریستوف دومانسکى طراح صحنه  هاى اصلى 
اکشن سریال «کبرى 11»  داشتم از من دعوت کرد تا در یکى از آثارش که در 

شهر برلین فیلمبردارى مى شود حضور پیدا کنم.
وى در ادامــه افزود: همچنین در کنار این پیشــنهاد قرار شــد کریســتوف 
دومانســکى براى همکارى در پروژه اى مشــترك با من راهى ایران شود و 
طى صحبت هاى اولیه تصمیم گرفتیم در ابتدا براى جذب اسپانســر به ایران

 بیاییم.
بازیگر فیلم «میتینگ شــیطان» از آماده بودن گروه براى شروع فیلمبردارى 
خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت جذب اسپانسر و حامى مالى قرار است تا 
یکى از جذاب ترین فیلم هاى اکشن ایران را به همراه کریستوف دومانسکى

 بسازیم.
گفتنى است علیرضا قره خانى این روزها براى فیلمبردارى بخش هاى پایانى 
فیلم «میتینگ شیطان» راهى آلمان شده است. وى در این فیلم نقش اصلى را 
بر عهده دارد. «میتینگ شیطان» فیلمى با موضوع مدافعان حرم است که براى 

پخش در تلویزیون آماده مى شود.

بهرام رادان بازیگر سینماى ایران امسال با یک فیلم راهى سى و ششمین جشنواره فیلم فجر شده تا براى کسب 
سیمرغ بلورین جشنواره با سایر رقبا به رقابت بپردازد. این در حالى است که رادان این روزها براى بازى در فیلم 
«آشفتگى» ساخته فریدون جیرانى قرارداد بسته و قرار است در این فیلم با مهناز افشار همبازى شود. هنوز 

در مورد مضمون «آشفتگى» صحبتى به میان نیامده است.
رادان که سابقه همکارى موفقیت آمیزى را با مصطفى کیایى تجربه کرده این بار نیز با فیلم «چهارراه 
استانبول» به کارگردانى کیایى به جشنواره فیلم فجر آمده است. «عصر یخبندان» و «بارکد» دو 

فیلم کیایى است که رادان در آنها به ایفا نقش پرداخته است.
وى دوره بازیگرى را در سال 1378 و در آموزشگاه هیوا فیلم گذراند و در همان سال براى بازى 

در فیلم «شور عشق» ساخته نادر مقدس انتخاب شد. 
رادان در اولین حضور سینمایى اش در فیلم «شور عشق» شناخته شد. اما فیلم به فیلم به 
دانش سینمایى خود افزود و توانست فوت و فن بازیگرى را بیاموزد تا اینکه در چهارمین 
نقش آفرینى اش در فیلم «آواز قو» کاندیداى دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول 

مرد در پنجمین جشن خانه سینما شد.
رادان سپس موفق به کسب دو سیمرغ بلورین نقش اول مرد در فیلم هاى «شمعى در باد» 
و «سنتورى» نیز شــد و حاال با فیلم «چهارراه استانبول» به دنبال کسب سومین سیمرغ 

بلورین جشنواره است.
نام قبلى این فیلم سینمایى «پالسکو» بوده است و به واقعه آتش سوزى ساختمان پالسکو 

در تهران مى پردازد.

«نیکالس کیج» زمانى یکى از پردرآمد ترین ســتارگان هالیوودى به شمار مى رفت و 
زمانى که ارزش ثروت او به 150 میلیون دالر رسید به سرعت شهرتش را از دست داد 

و در کنار آن نیز ثروتش را.
نیکالس کیج با خرید ملک هایى به ارزش هشت تا 25 میلیون دالر، جمجمه دایناسور و 
سرهاى مومیایى شده به سرعت ثروتش را صرف اقالم مورد عالقه اش کرد به حدى که 
اکنون ثروت او به 25 میلیون دالر رسیده  است و براى پرداخت قبوض و بدهکارى هایش 

با مشکالت جدى مواجه است.
کیج با ثروت خود 15 ملک خریدارى کرده اســت که گرانقیمت ترین آنها 25 میلیون 
دالر خریدارى شــده  اســت. وى حتى 3/45 میلیون دالر صرف خریــدارى خانه اى 
به نــام «الالرى» در نیواورلئانز کرده  اســت،  خانــه اى که گفته مى شــود به قاتلى 
زنجیره اى در ســال 1800 تعلق داشــته  اســت از این رو مردم آن را تســخیر شده 

مى دانند.
کیج مقبره اى هرمى شکل براى خود در نیواورلئانز و در نزدیکى خانه تسخیر شده اش بنا 
کرده است که از سنگى یک تکه تراشیده شده و روى آن به التین نوشته شده «همه چیز 

از یک چیز».
عالوه بر عالقه مندى به داشتن حیوانات عجیب و غریب مانند شاه کبراى زال، کوسه،  

کروکودیل و اختاپوس،  وى یک دارایى عجیب دیگر را نیز خریدارى کرده است.
کیج در سال 1997 یک المبورگینى میورا SVJ مدل 1971 را به قیمت 450 

هزار دالر در یک حراجى خریدارى کــرد. این خودرو تا پیش از کیج 
تنها یک مالک دیگر داشت، محمد رضا 

پهلوى. کیلومتر این 
و  ر د خو

عدد 3218 کیلومتر را نشان مى دهد. این المبورگینى به سفارش مستقیم خاندان پهلوى 
تولید شده و پیش از کریســمس 1971 به صورت مخفیانه به کلبه ییالقى محمد رضا 

پهلوى در سن موریتز منتقل شد.
کیج همچنیــن مجموعــه اى 1/6میلیــون دالرى از کتاب هاى کمیک اســتریپ 
داشــته اســت که تعدادى از آنها به ســرقت رفتــه و تعــدادى دیگــر را فروخته

  است.

شرا. رو یز آن ر در و
5نیکالس کیج با خرید ملک هایى به ارزش هشت تا 25 میلیویلیون دالر، جمجمه دایناسور و 
سرهاى مومیایى شده به سرعت ثروتش را صرف اقالممالم مورد عالقه اش کرد به حدى که 
5اکنون ثروت او به 25 میلیون دالر رسیده  است و براىبراى پرداخت قبوض و بدهکارى هایش 

با مشکالت جدى مواجه است.
5 ملک خریدارى کردهکرده اســت که گرانقیمت ترین آنها 25 میلیون  5کیج با ثروت خود 15
5دالر خریدارى شــده  اســت. وى حت حتى 3/45 میلیون دالر صرف خریــدارى خانه اى 
به نــام «الالرى» در نیواورلئانزنز کرده  اســت،  خانــه اى که گفته مى شــود به قاتلى 
ت تعلق داشــته  اســت از این رو مردم آن را تســخیر شده  زنجیره اى در ســال 11800

چیز م د و ین روىآنب و د ید را ىی از ت ا رد
از یک چیز».

عالوه بر عالقه مندى به داشتن حیوانات عجیب و غریب مانند شاه کبراى زال، کوسه،  
کروکودیل و اختاپوس،  وى یک دارایى عجیب دیگر را نیز خریدارى کرده است.
J یک المبورگینى میورا SVJ مدل 1971 را به قیمت 450 7کیج در سال 1997

هزار دالر در یک حراجى خریدارى کــرد. این خودرو تا پیش از کیج 
تنها یک مالک دیگر داشت، محمد رضا 

پهلوى. کیلومتر این 
و  ر د خو

د. ل ز وری ن وىدر په
6کیج همچنیــن مجموعــه اىى 1/6میلیــون دالرى از کتاب هاى کمیک اســتریپ 
داشــته اســت که تعدادى از آنها به ســرقت رفتــه و تعــدادى دیگــر را فروخته

  است.

المبورگینى شاه ایران زیرپاى نیکالس کیج! 
ولخرجى هاى عجیب و غریب بازیگر معروف هالیوود

تهیه کننده سینما و تلویزیون درخصوص آخرین مراحل ساخت فیلم سینمایى 
«خاله قورباغه» گفت: مراحــل نهایى پس از تولید فیلم ســینمایى «خاله 
قورباغه» به پایان رسیده و فیلم براى دریافت پروانه نمایش به شورا ارسال 

شده است.
فرشته طائرپور  درباره زمان اکران این فیلم خاطرنشان کرد: فیلم به طور کامل 
آماده نمایش است و من ترجیح مى دهم که به اکران نوروزى برسد اما همه 
چیز به نظر شوراى صنفى نمایش و همچنین دفاتر پخش بستگى دارد. از نظر 

من اکران «خاله قورباغه» در نوروز 97 بازخورد خوبى خواهد داشت.
گفتنى است مرضیه برومند، شبنم مقدمى، غزل شــاکرى، احسان کرمى، 
شایسته ایرانى، آناهیتا خسروى، شهراد بانکى، علیرضا ناصحى، نگار اردالن 
و افشین هاشمى صداپیشگى عروسک هاى فیلم سینمایى «خاله قورباغه» 

را بر عهده داشته اند.
قورباغه، آبجى باجــى (خواهر دوقلــوى خاله)، حکیمه باجى (پزشــک و 
روانشــناس معالج خاله)، سمسار باشى (همســایه طماع و حیله گر خاله) و 
نوه هــاى رنگارنگ خاله که هر کدام از کشــورى به دیــدار خاله مى آیند، 
عروسک هاى این فیلم هستند که همگى توسط مرضیه محبوب، هنرمند نام 

آشناى سینماى عروسکى ایران طراحى و ساخته شدند.
در ابتدا قرار بود مسعود کرامتى کارگردانى «خاله قورباغه» را بر عهده داشته 
باشد اما بنا به برخى تغییرات افشین هاشــمى کارگردانى پروژه را بر عهده 
گرفت. «خاله قورباغه» یکى از نوستالژیک ترین عروسک هاى تلویزیونى 

ایران بوده که حاال راهى سینما شده است.

«خاله قورباغه» 
در انتظار دریافت پروانه نمایش

دیسک الناز شاکردوست در رفت 

جنجال دستمزد  محسن چاوشى در یک سریال

باشد اما بنا به برخى تغییرات افشین هاشــمى کارگردانى پروژه را بر عهده 
لى تلویویزیونى زى از نوس نوستالژتالژیک تیک ترینرینعروسعروسک هاک ها گرفت. «خاله قورباغه» یکى

ست.است.تاست. شدهشده یى سیى سینمانما که که حاال حاالر راه راه و بود نیرانا اا

به دنبال حادثه اى که در صحنه فیلمبردارى براى الناز شاکردوســت بازیگر 
سینما رخ داد یکى از دوستانش اینستاگرام این هنرمند را با عکسى از بسترى 

شدنش در بیمارستان به روز کرد.
خبر آسیب دیدگى الناز شاکردوســت در جریان فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«پیلوت» در شهرك استقالل تهرانسر دست به دست چرخید و حتى در ابتدا 
گفته شد او ضربه مغزى شده است اما در اینستاگرام این بازیگر پیرامون این 

خبر نوشته شد:
«دوستان، الناز از همه تون تشکر مى کنه، حادثه پیش آمده هنگام فیلمبردارى 
به خیر گذشت ولى متأسفانه ضربه  وارد شده به ستون فقرات موجب دررفتگى 
دیسک کمر به صورت حاد بین دو مهره نزدیک به مرکز نخاع شد، که به ناچار 
باید مدت زمانى را به استراحت مطلق بر تخت بیمارستان بگذراند تا تشخیص 
بعدى تیم پزشــکى، باز هم ممنون از اظهار لطف و محبت تون. لطفًا براش 

دعا کنید.»
یکى از رسانه هاى سینمایى اعالم کرد که محسن چاوشى 
براى تیتراژ سریال «سایه بان» مبلغ 250 میلیون تومان 
دریافت کرده اســت. این خبر به ســرعت در بسیارى از 
رسانه ها منتشر شــد. نوید محمودى تهیه کننده «سایه 
بان» رقم اعالم شده در مورد دستمزد محسن چاوشى را رد 
کرد و گفت تلویزیون اصًال از این پول ها ندارد که بخواهد 

براى یک تیتراژ به خواننده اى بپردازد. محمودى گفت: من 
ابتدا مى خواستم درباره این خبر سکوت کنم چون سکوت 
سرشار از ناگفته هاست، اما حاال مى گویم که این گونه اخبار 
از یک فضاى بیمار بیرون مى آید، نه اینکه کسى بخواهد در 

مورد واقعیت ها اطالع رسانى کند.
او در ادامه گفت: به نظرم هر عقل ســلیمى مى فهمد که 

تلویزیون براى خواندن یک تیتراژ 250 میلیون تومان به 
یک خواننده نمى دهد و کامًال مشخص است که هم ما به 
عنوان تهیه کننده و هم رســانه ملى، اصًال از این پول ها 
نداریم! من نمى خواهم بیش از این در مورد یک خبر غیر 
منطقى صحبت کنم، زیرا این خبر اشــتباه اســت و تنها 

مى توانم آن را از اساس تکذیب  کنم.

مریم کاویانى بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه سینما گفت: متأسفانه مدت هاست 
که هیچ کار سینمایى به من پیشنهاد نشده و انگار فیلمسازان 

به کلى مرا یادشان رفته است.
وى دلیل کم کارى خود را اینگونه توصیف کرد: سینما به شدت 
درگیر بازیگران تکرارى شده و انگار نه انگار بازیگران دیگرى 
هم وجود دارند. سینما گروه بندى شده و گروه ها از این کار به 
کار دیگر مى روند و به همین علت اکثر آثار تکرارى شده است.

بازیگر فیلم «رسوایى» بیکارى اکثر بازیگران را مشکلى بزرگ 
در سینما دانست و افزود: من مدت زیادى است که پیشنهاد کار 
در سینما ندارم. البته این درد و معضل من نیست و بسیارى از 
بازیگران با این مشکالت روبه رو شده اند و ماه ها در خانه بیکار 
نشسته اند.وى دلیل فروش آثار سینمایى را طبیعى دانست و 
ادامه داد: جوانان امروزه براى بسیارى از قرارهاى خود به سینما 
مى روند و به نوعى سینما یکى از تفریحات اصلى جوانان است. 

به همین خاطر استقبال از سینما شدت گرفته است. 

این بازیگر سینما با اشاره به گالیه مردم از وضعیت 
ســینما تأکید کرد: مردم به شــدت از تکرارى 

شدن بازیگران در ســینما شاکى هستند. عده 
محدودى از بیــن این بازیگــران طرفداران 

واقعى دارند اما به طور کل مردم از بازیگران 
تکرارى در سینما خسته شده اند.

کاویانى وجود البى در سینما را مشکل 
اصلى بازیگرى دانســت و خاطرنشان 
کرد: تکرار بازیگران در سینما با وجود 
البى باور پذیرى را از بین برده اســت. 
وقتى یک بازیگر در آن واحد با سه فیلم 
روى پرده سینما باشــد مردم باور خود 

نسبت به شخصیت هاى ســینمایى را از 
دســت مى دهند. تنوع بازیگران در سینما 

اتفاقى است که سال ها فراموش شده باید در 
مورد آن تصمیمات جدى گرفته شود.

مردم از بازیگران تکرارى سینما خسته شده اند
وضعیته مردم از وضعیت  از مردم ه

دت از تکرارى 
 هستند. عده 
ن طرفداران 

بازیگران 

شکل 
شان 
وجود 
ــت. 
ه فیلم 
ور خود 

یى را از 
 در سینما 

شده باید در 
ود.

بهنوش بختیارى ایفاگر یکى از نقش هاى اصلى فیلم «الزانیا» شد.  این فیلم به 
تهیه کنندگى احمد احمدى و کارگردانى حسین قناعت در حالى کلید خورده که 

پیشتر از حضور اکبر عبدى در آن خبر داده شده بود.
عالوه بر بهنوش بختیارى حضور عبدا... اسکندرى به عنوان طراح گریم، امیر 
معقولى به عنوان مدیرفیلمبردارى، هاشــم على اکبرى به عنوان مدیر تولید و 
سحر شهامت به عنوان طراح صحنه و لباس در این فیلم سینمایى قطعى شده 

است.
«الزانیا» فیلمى متفاوت در کارنامه حســین قناعت است و براى اکران سال 

97 سینماها آماده مى شود و گفته مى شود از پروژه هاى پربازیگر امسال است.

مدیر تولید سریال «لیسانسه ها» گفت: روند ساخت «فوق لیسانسه ها» پیگیرى 
مى شود و اکنون گروه نویسندگان در حال نگارش فیلمنامه آن هستند.

وحید مرادى افزود: این روزها سروش صحت و ایمان صفایى در حال نگارش 
فیلمنامه سریال «فوق لیسانسه ها» هستند.

مرادى در پایان درباره ترکیب بازیگران «فوق لیسانسه ها» اظهار داشت: بیشتر 
بازیگران «لیسانسه ها» در «فوق لیسانسه ها» هم حضور خواهند داشت.

گفتنى  است ؛  قســمت پایانى فصل دوم لیسانسه ها از شبکه سوم سیما پخش
 شد.

بهنوش بختیارى هم «الزانیا» خور شد!

جذاب ترین فیلم اکشن ایران در راه است

ساخت «فوق لیسانسه ها» تأیید شد

بهرام رادان و شانس دریافت سومین سیمرغ 
بهرام رادان بازیگر سینماى ایران
سیمرغ بلورین جشنواره با سایر
«آشفتگى» ساخته فریدون
در مورد مضمون «آشفتگ
رادان که سابقه همکا
استانبول» به کارگ
فیلم کیایى است

وى دوره بازیگرى
در فیلم «شور
رادان در اولی
دانش سینم
نقش آفرین
مرد در پنجم
رادان سپس
و «سنتورى
بلورین جشنو
نام قبلى این
تهران در

بهرام رادان و

عوامل سریال نوروزى «تعطیالت رؤیایى» به کارگردانى 
علیرضا امینــى حدود یک هفته اســت که بــراى ادامه 
تصویربردارى به جزیره کیش رفتند. عوامل این ســریال 
نوروزى مدتى در شــیراز بودند و حدود یک هفته است که 
براى ادامه تصویربردارى به کیش رفتــه اند و ادامه کار در 

کیش ضبط مى شود.
بخش بیشتر تصویربردارى ســریال در کیش خواهد بود 
و تاکنون بیش از ده جلســه از این مجموعه تلویزیونى در 
شیراز و در اماکن تاریخى این شهر تصویربردارى شده است.

ســریال «تعطیالت رؤیایى» به کارگردانى علیرضا امینى 
که قرار اســت نوروز 97 روى آنتن شبکه 2 سیما برود روز 
دوشنبه 11 دى ماه در شهر شیراز کلید خورد.   فیلمنامه این 

سریال را احسان جوانمرد نوشته است و در 15 قسمت ساخته 
خواهد شد. همچنین محمدرضا شریفى نیا که بازیگردانى 

این سریال را بر عهده دارد خودش هم در آن بازى مى کند.
از دیگر بازیگران این مجموعه مى توان به افسانه بایگان، 

افسر اسدى، محمود عزیزى و رضا یزدانى اشاره کرد. 
در خالصه داستان این سریال 15 قسمتى که در گروه فیلم 
و سریال شبکه 2 سیما تهیه شده، آمده است: «تعطیالت 
رؤیایى داستان دو برادر اســت که هر کدام در مسیر علم 
و ثروت بــه موفقیت هایى رســیده اند و در ایــام نوروز با 
خانواده هایشان در مهمانسرایى در مشهد اقامت مى کنند که 
با ورود یک مسافر خارجى حوادث جالب و شیرینى برایشان 

رقم مى خورد...»

عوامل سریال نوروزى «تعطیالت رؤیایى» به کیش رفتند
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ملى پوش ایرانى تیم المپیاکوس 
نامزد بهترین بازیکن هفته هجدهم 

سوپر لیگ یونان شد. سایت نوا اسپورت، 
حامى رسانه اى سوپر لیگ یونان اسامى هشت 

نامزد دریافــت جایزه پنج هــزار یورویى بهترین 
بازیکن هفته هجدهم سوپر لیگ یونان را منتشر 
کرد که نام کریــم انصارى فرد، ملى پوش ایرانى 
تیم المپیاکوس آتــن در ردیف نخســت دیده 
مى شــود. انتخاب نامزدهاى بهتریــن بازیکن 

هفته ســوپر لیگ یونان با آراء مستقیم 
هواداران فوتبــال و کمیته اى 

متشــکل از 21 روزنامه نگار 
ارشــد ورزشــى صورت 
مى گیرد. کریم انصارى فرد 
در بازى هفتــه هجدهم 
ســوپر لیگ یونان برابر 
زانتــى دوگل به ثمر 
رساند و نقش مهمى 

در پیــروزى 3 بر 
صفــر تیمــش 

داشت. 

جهان
ش 
در نق

معه 
ان ج
زست
دخو
فوال

ن- 
پاها
س

ریم؟!
الد س

 از فو
کریم

با 

نصــف جهــان اولیــن دیدار 
ســپاهان پس از جمعه ســیاه و 
دو شــوك بزرگ، فردا(جمعه) برگزار

مى شود و سپاهانى ها با مربى و سرپرست 
موقتشان میزبان فوالد خوزستان هستند.

 اولین دیدار بــدون «زالتکو کرانچــار» و با کریم 
قنبرى، مردى که  عنوان ســر مربــى موقت را یدك 
مى کشد و البته دوست دارد باشگاه صرف نظر از سایر 
گزینه ها تا پایان فصل به او اعتماد کند. سپاهان پس 
از باخت به سپیدرود که هشــتمین باخت این تیم در 
لیگ هفدهم به حساب مى آمد در رده دوازدهم جدول 
باقى ماند، اما فاصله اش با منطقه خطر به تنها 2 امتیاز 
کاهش یافت. به این ترتیب، با سپرى شدن دو سوم از 
لیگ هفدهم اختالف ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر با 
فانوس به دســتان به مرز خطرناکى رسید. نامطمئن 
شدن جایگاه طالیى پوشان در جدول رده بندى تبعات 
مهمى به دنبال داشــت. محسن طاهرى در پى تأکید 
اســتاندار اصفهان مبنى بر لزوم بازنگرى در مدیریت 
باشگاه از ســمت خود به عنوان مدیرعامل سپاهان 
استعفا کرد. کمتر از 24 ساعت پس از استعفاى طاهرى، 
زالتکو کرانچار هم عطاى سرمربیگرى در سپاهان 
را به لقایش بخشــید. مرد کــروات پس از 
حضور در دفتر شــرکت فوالد مبارکه 
درباره جدایى از جمع زردپوشان 
با مدیران باشگاه به توافق 
رسید. به این ترتیب، 
در  ســپاهان 

حالى باید یک سوم پایانى لیگ هفدهم 
را بدون طاهرى و کرانچار ادامه دهد که 
خطر سقوط به دسته پایین تر را احساس 

مى کند.
در این شرایط دیگر کســى از سپاهان 
انتظار قرار گرفتــن در رده هاى باالیى 
و کسب ســهمیه آســیایى ندارد و تنها 
توقعى که از این تیم مى رود آن اســت که 
هرچه سریع تر از منطقه خطر فاصله بگیرد. 
دیدار خانگى برابر فوالد اولیــن گام از مأموریت 
ده مرحله اى سپاهان است که هواداران امیدوارند در 
پایان این فصل تلخ به کسب رتبه اى آبرومند ختم شود.

مهمان سپاهان اما شرایطى کامًال متفاوت از میزبان 
اصفهانى دارد. فوالد که دیدار هفته گذشته اش به دلیل 
شرایط جوى شهر اهواز لغو شد در حال حاضر هم امتیاز 
با تیم رده  دومى پارس جنوبى در جایگاه سوم جدول 
جاى دارد. قرمزهاى اهواز اگرچه شانس زیادى براى 
جبران عقب ماندگى امتیازى خود نسبت به پرسپولیِس 
صدرنشین ندارند، اما بســیار امیدوارند تا با رسیدن به 
عنوان نایب قهرمانى در پایان رقابت هاى لیگ هفدهم 

سهمیه مستقیم آسیایى بگیرند.
دیدار رفت دو تیم در اهواز بــا دو گل به نفع فوالد به 
پایان رسید. نتیجه اى که طالیى پوشان اصفهانى تحت 
هیچ شرایطى نباید اجازه دهند که در ورزشگاه نقش 
جهان تکرار شــود زیرا اگر باخت هفته پیش در رشت 
کاهش فاصله امتیازى آنها با فانوس به دســتان را در 
پى داشت از دست دادن امتیازات دیدار خانگى پیش رو 
ممکن است حتى به قیمت قرار گرفتن در منطقه خطر 
تمام شود.این دیدار ساعت 15و15دقیقه در ورزشگاه 

نقش جهان برگزار مى شود.
 اما کریم قنبرى براى این دیــدار انگیزه هاى باالیى 
دارد که توانایى هاى خود در اشل سرمربى را ثابت کند 
و از آنها بخواهد که تا پایان فصــل به او اعتماد کنند. 
موضوعى که البته بعید به نظر مى رسد. این اولین بارى 
نیست که قنبرى پس از اخراج مربیان سپاهان به عنوان 
مربى موقت برگزیده شده است. پیش تر نیز قنبرى در 
رسیدن به نیمکت طالیى پوشان هت تریک کرده بود 

و البته نتایج به نسبت خوبى هم به دست آورده بود.
قنبرى یک بار در سال هاى ابتدایى دهه 80 جایگزین 
«ادســون تاوارس» برزیلى شــد و پــس از او «لوکا 
بوناچیچ» به عنوان ســرمربى جدید طالیى پوشان 

انتخاب شد.
این چهره با تجربه باشــگاه ســپاهان دو بــار نیز در
سال هاى 86 و 90 جایگزین لوکا بوناچیچ شده بود، که 
در یک مقطع تیم را ترك کرد و در مقطعى دیگر از تیم 

کنار گذاشته شد.
حاال قنبرى با انتخاب به عنــوان جایگزین کرانچار، 
چهارمین حضور خــود را به عنوان ســرمربى موقت 
باشــگاه طى دوران حضور خود در سپاهان تجربه 
مى کند و امیدوار اســت کــه در اولین گام 
مقابل فوالدخوزســتان به پیروزى 

دست یابد.

 کریم قنبرى  در گفتگویى در مورد شرایط تیم پیش 
از دیدار برابر فوالدخوزستان  اظهار داشته: وضع ما بد 
نیست و خدا را شکر بچه ها هم با انگیزه بسیار باالیى 
کار را دنبال مى کنند. ما با حمایت هاى خوب مردم 
که همیشه یار و یاورمان بوده اند، کارمان را انجام 
مى دهیم و امیدوارم شــانس یارمان باشد و دچار 

اشتباه نشویم.
مربى سپاهان در پاســخ به اینکه آیا تغییراتى را در 
تیم سپاهان نسبت به گذشته شاهد خواهیم بود یا 
خیر، عنوان کرد: مسلمًا من با تفکرات خودم و آن 
چیزهایى که تا االن یاد گرفته ام، تیم را وارد زمین 
مى کنم. یک تغییرات جزئى در سیستم، ساختار و 

روش بازى تیم ایجاد مى کنیم.
قنبرى در مورد اینکه به نظر مى رسد شرایط سپاهان 
پس از اخراج کرانچار تا حدودى از لحاظ روحى بهتر 
شده و هواداران نیز در تمرینات حضور دارند، اضافه 
کرد: هواداران همیشــه خوشبختانه از تیم حمایت 

کرده اند و مشکلى در این مورد نداشته ایم.
اما ســپاهان با چند مشــکل در این دیدار دست و 
پنجه نرم مى کند.زردپوشــان به دلیل محرومیت 
و مصدومیــت دو مدافــع خــود در دیــدار برابر 
فوالدخوزستان مدافع چپ تخصصى ندارد.سپاهان 
که در دیدار گذشته مهدى رحیمى مدافع چپ خود 
را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، با محرومیت 
سعید آقایى هم روبه رو شده تا مقابل فوالدخوزستان 
بدون دفاع چپ تخصصى بازى کند.مهدى رحیمى 
در دیدار برابر ذوب آهن با مصدومیت از ناحیه ساق 
پا روبه رو 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 پســت باشد که 
تجربه بازى در آن را نیز دارد. اما این موضوع وقتى 
ناراحت کننده تر مى شــود که جــالل الدین على 
محمدى نیز به دلیل مصدومیت  احتماًال یکى دیگر 

از غایبان زرد در دربى فوالدسازان ایران باشد.

استقالل، مهاجم الزم است
نصف جهان  اســتقالل در نقــل و انتقاالت 
زمســتانى رویه عجیبى را در پیش گرفته است 
که حتى این موضوع صداى هواداران این تیم را هم 

در آورده است.
با شروع نقل و انتقاالت زمستانى، استقالل سجاد شهباززاده 

و حسن بیت سعید دو مهاجم خود  را از دست 
داد تا آبى ها نیاز مبرم به جــذب مهاجم خارجى 

داشته باشند.
نکته جالب ماجرا این اســت که 

دو مهاجمى که از استقالل جدا 
در لیــگ و لیگ شــدند هم اکنون شــرایط خوبى 
سه بازى که در ترکیب اصلى فوالد به میدان ســتارگان قطر دارند؛ بیت ســعید در 

رفته سه گل زده و یک پاس گل داده است و سجاد شهباززاده که به تیم القطر در لیگ ستارگان قطر رفت 
و در اولین بازى این تیم با حضور در ترکیب اصلى نمایش خوبى در ترکیب آنها داشت.

اما استقالل به از دست دادن دو مهاجم خود چه واکنشى نشــان داد؟ در این مدت گزینه هاى 
زیادى مطرح شد و حتى «یازالده گومز پینتو» به ایران هم آمد؛ اما در تست پزشکى مشخص 

شد مصدوم است و ایران را ترك کرد.
نکته مهم این است که بازیکنانى که نامشان براى حضور در استقالل مطرح 

شده است کارنامه ضعیفى در سال هاى گذشته از خود به جاى گذاشته اند 
و اینکه شفر این دست بازیکنان را به بازیکنانى مثل 

شهباززاده و بیت سعید ترجیح داد موضوع عجیبى 
است که احتماًال فقط خودش مى تواند به آن پاسخ بدهد.

آنچه مسلم است استقالل در حال حاضر نیاز مبرم به جذب مهاجم 
دارد؛ اما گزینه هاى شفر به نظر نمى رسد بتوانند بار گلزنى این تیم را 

بردارند، هرچند که سرمربى آلمانى آبى ها چنین اعتقادى ندارد.

سوپر لیگ یونان شد. سایت نوا اسپورت، 
حامى رسانه اى سوپر لیگ یونان اسامى هشت 

نرین نامزد دریافــت جایزه پنج هــزار یورویى بهت
بازیکن هفته هجدهمسوپر لیگ یونان را منتشر
کرد که نام کریــم انصارى فرد، ملى پوش ایرانى

المپیاکوس آتــن در ردیف نخســت دیده  تیم
مى شــود. انتخاب نامزدهاى بهتریــن بازیکن 

مممیمیمقیم هفته ســوپر لیگ یونان با آراء مست
ىى اى فوتبــال و کمیته هواداران
رررگار 1متشــکل از 21 روزنامه ن
ارشــد ورزشــى صورت
مى گیرد. کریم انصارى فرد
در بازى هفتــه هجدهم
ســوپر لیگ یونان برابر 
زانتــى دوگل به ثمر 
رساند و نقش مهمى 

3در پیــروزى 3 بر 
صفــر تیمــش 

داشت.

کریم در انتظار جایزه    

اعتراض شفر به 
قراردادهاى مشکوك  

 حتماً در جریان هستید که نشست روز دوشنبه «وینفرد شفر» با رضا افتخارى نزدیک به 9 ساعت طول کشید و طرفین رزومه بازیکنان 
مورد نظر سرمربى استقالل را بررسى کردند. گویا این تنها موضوع جلسه طوالنى نبوده و یک اتفاق دیگر هم در این دیدار رخ داده. 

شفر که قرار است قرارداد بازیکنان تیم پایه با نظر او بسته شود از اینکه مدیر تیم پایه استقالل تصمیم دارد در فصل جدید نام پنج 
بازیکن را به باشگاه معرفى کند، عصبانى شده. شفر به افتخارى گفته که این بازیکنان باید به لحاظ فنى تأیید شوند و بعد با 

آنها قرارداد بسته شود. مدیرعامل استقالل هم فعًال با این پنج بازیکن قرارداد نبسته است.
 

قراردادت را کاهش بده
 و بیـــــا

با جدایى یحیى گل محمدى از تراکتورسازى و روى کار 
آمدن «ارطغرل ســاغالم» پیش بینى مى شد که سینا 
عشورى بازیکن مازاد کادرفنى قبلى به تمرینات این تیم 

برمى گردد اما هنوز این اتفاق نیافتاده است.
عشورى اما حاال که مى تواند در تمرینات تراکتورسازى حاضر 

شود، با درخواستى عجیب از سوى مسئوالن باشگاه مواجه شده 
اســت. مدیران تراکتور از عشورى خواســته اند اگر خواهان حضور در 

تمرینات است باید درصدى از مبلغ قراردادش را کاهش دهد. 
این در خواست تراکتورسازان بر این اساس مطرح شده که عشورى مدت 

زیادى از فصل را مصدوم بوده و براى این تیم بازى نکرده است.
هافبک تراکتورسازى که از این خواسته مسئوالن باشگاه ناراحت 

شده، هنوز پاسخى به مســئوالن باشگاه نداده اما به همین 
دلیل در تمرینات شــرکت نمى کند تا تکلیفش روشن 

شود.عشورى با پایان یافتن مهلت نقل و انتقاالت 
دیگر شانسى براى حضور در یک تیم دیگر را هم 

ندارد و مشخص نیست چه آینده اى برایش 
رقم خواهد خورد.
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بعد از سردار آزمون، یک ستاره دیگر ایتالیایى در لیست 
التزیو قرار گرفته اســت؛ ســتاره اى با کالس باالى 

تهاجمى به نام علیرضا جهانبخش.
باشگاه التزیو همچنان در تالش براى یافتن بازیکنان 
بااستعداد در سراسر اروپاست و مدیر بیانکوچلستى قصد 
دارد یک ســتاره ایرانى را جذب کند؛ بعد از مطرح شدن 
نام ســردار آزمون، حاال مهره هجومى آلکمار، علیرضا 

جهانبخش مورد توجه این تیم قرار گرفته است.
طبــق ادعــاى Il Messaggero، نــام 
جهانبخش از سوى برخى مدیران باشگاه 
مطرح شده و رابطه خوب باشگاه التزیو 
با مسئوالن آلکمار و ســابقه انتقال 
اســتفان دى فرى، مدافع ســابق 
آلکمار از هلند به پایتخت ایتالیا، 
مى تواند مذاکرات براى انتقال 
بازیکنى که در لیــگ هلند با 
گلزنى ها و ارسال پاس هاى 
گل خود درخشیده را تسهیل 

بخشد. 
جهانبخــش بازیکنى با 
کیفیــت بــاالى فنى و 
فیزیکى است و التزیو 
براى جــذب او پیش 
از مــاه ژوئــن، باید 
رقباى زیــادى را از 
پیش رو بردارد، زیرا 
ممکن اســت قیمت 
جهانبخش در پنجره 
تابســتانى بعد از جام 

جهانى افزایش یابد.

 

 هر روز خبر جدیدى درباره سرنوشت محل بازى تیم هاى 
ایرانى و قطرى بــا نمایندگان امارات و عربســتان در لیگ 

قهرمانان منتشر مى شود. در شــرایطى که رسانه هاى قطرى 
مدعى اند AFC هنوز تصمیم نهایى اش درباره این موضوع را نگرفته 

خبرگزارى ایسنا از قول روزنامه الریاضیۀ عربســتان نوشته که کنفدراسیون 
فوتبال  آسیا با خواســته امارات و عربســتان موافقت کرده و بازى هاى نماینده هاى این دو کشــور در لیگ قهرمانان آسیا با 

نماینده هاى ایران و قطر در زمین بى طرف برگزار خواهد شد.
باشگاه الهالل عربستان که با تیم هاى العین (در صورت پیروزى برابر نماینده بحرین)، استقالل و الریان هم گروه است کشور 
کویت را به عنوان میزبان خود انتخاب کرده است، این  در حالى است که االهلى که با تراکتور سازى (در صورت پیروزى برابر 

الجزیره در پلى آف) و پاختاکور و الغرافه  هم گروه است کشور امارات را به عنوان میزبان خود بر گزیده است.

ورزشورزش

نصف جهان گفتگــوى اخیر رئیس هیئت مدیره باشــگاه 
سپاهان نشــان مى دهد که این باشــگاه مى خواهد براى 
هفته هاى پایانى لیگ برتر تا جایى که امکان داشــته باشد 
ســرمربى خارجى را به اصفهان بیــاورد و اگر این موضوع 
منتفى شــد مى توان شانس  بســیار خفیفى را براى کریم 

قنبرى تا پایان فصل قائل شد.
منوچهر نیکفر رئیس هیئت مدیره باشــگاه ســپاهان در 
گفتگویى در مورد آخرین شرایط سپاهان و انتخاب سرمربى 
جدید تیم که گزینه هاى زیادى در این خصوص مطرح مى 
شود، گفت: انتخاب و اولویت اصلى ما مربى خارجى است. 
سپاهان تیم بزرگى است و مربى بزرگ هم مى خواهد. اما 
اینکه با مربیان خارجى به توافق برسیم و یک مربى خوب 

بیاوریم اولویت اصلى ما است.
وى ادامه داد: البته آقاى قنبرى هــم تجربه زیادى دارند و 
قبال هم تجربه حضور به عنوان سرمربى سپاهان را دارند و تا 

انتخاب مربى جدید کار را دنبال خواهند کرد.
نیکفر در ادامه و در خصوص مذاکره با اسامى مختلفى که نام 
آنها مطرح مى شود، اظهار داشت: ما با این ها در حال مذاکره 
هستیم؛ سپاهان تیم بزرگى است و پیشنهادات زیادى هم 
به ما شد. حدود 40،50 مربى بزرگ در این مدت به ما معرفى 
شده است؛ ولى باید با شــرایط باشگاه هم همخوانى داشته 
باشد. ما در حال مذاکره با چند نفر از آنها هستیم؛ اگر بتوانیم 
با یک مربى خارجى براى بازى هاى باقى مانده توافق کنیم 
که مربى خارجى مى آوریم؛ ولى اگر نتوانســتیم یک مربى 
ایرانى تا انتهاى فصل انتخــاب مى کنیم تا مجددا در پایان 

فصل براى به خدمت گرفتن یک مربى بزرگ اقدام کنیم.
وى در مورد خبرهایى که در مورد الکساندر نورى و مبلغ 900 
هزار دالر مطرح مى شود، عنوان کرد: نه اصال چنین چیزى 
نبوده است و ما در مورد مبلغ قرارداد صحبت نکردیم. ایشان 
گفتند که تا تابستان تحت قرارداد هستند و نمى توانند تا آن 

زمان به ایران بیایند. آقاى نورى گزینه  اول ما بود؛ ولى ظاهرا 
قرارداد دارند و نمى توانند به تیم ما اضافه شوند، ولى بحثى 

روى قیمت نبود.
 رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در مورد اخبارى که در 
مورد مربیان ایرانى نظیر گل محمدى، منصوریان و .. مطرح 
شــده، توضیح داد: آقاى منصوریان گزینه ما نبود؛ سه نفر 
مربى ایرانى هستند که اسم نمى برم. در حال بررسى هستیم 
و این احتمال هم هست که آنها را بیاوریم. این احتمال هم 
وجود دارد که آقاى قنبرى موفق باشد و در صورتى که این 
اتفاق بیافتد، مى توانیم به ایشان اعتماد کنیم و تیم را براى 
بازى هاى باقى مانده به ایشان بسپاریم، ولى در کنار این به 

مربى ایرانى هم فکر مى کنیم.
نیکفر در پاســخ به این ســوال که هواداران نگران دخالت 
دالل ها در انتخاب مربى تیم هستند خاطرنشان کرد: ما با 
گزینه هاى مربیگرى مستقیما از طریق باشگاه وارد مذاکره 

مى شویم.
وى در مــورد تغییر مدیرعامل ســپاهان توضیح داد: آقاى 
طاهرى واقعًا آدم دلســوز، زحمتکش و متعهد به باشــگاه 
هســتند و همانطور که مى دانید چهره ورزشى هم هستند 
و زحمات زیادى هم کشــیدند. ما تمام تالشمان را کردیم 
و تمام منابع را در اختیار باشــگاه گذاشــتیم؛ ولى فوتبال 
روى خوش خود را به ما نشــان نداد. آقاى ســبحانى هم 
حمایت کامل داشــتند و 20 هفته به کرانچار وقت دادیم، 
هر بازیکنى هم که خواست در اختیار او قرار دادیم؛ ولى به 
نتیجه نرسیدیم. البته ما بازى قشنگى انجام مى دادیم؛ ولى 
نتیجه نمى گرفتیم و مجبور به تغییرات شدیم. آقاى طاهرى 
هم براى اینکه به شرایط باشگاه کمک کنند، قبال استعفاى 
خود را داده بودند که هیئت مدیره نپذیرفت؛ ولى شرایطى 
پیش آمد که به هر حال با عدم نتیجه گیرى ناچار به ایجاد 

شوك بودیم.

آخرین اخبار از انتخاب  سرمربى سپاهان 

قطعًا خارجى؛ 
اگر نشد ایرانى

 و ترجیحا آقا کریم!

علیرضا جهانبخش التزیو به دنبال جذب 

بعد از سردار آزمون، یک ستاره دیگ
گرفته اســت؛ ســتاره التزیو قرار
تهاجمى به نام علیرضا جهانبخش.

باشگاه التزیو همچنان در تالش بر
بااستعداد در سراسر اروپاست و مدیر
دارد یک ســتاره ایرانى را جذب کند
نام ســردار آزمون، حاال مهره هجو
گ جججججججججههههههانهانبخش مورد توجه این تیم قرار
ggero ططططططططبطبــقادعــاىo
جهانبخش از سوى بر
مطرح شده و رابطه
با مسئوالن آلکم
اســتفان دى

آلکمار از هلند
مى تواند مذ
بازیکنى ک
گلزنى ها
گل خود
بخشد.
جهانب
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برا
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ضا جهانبخش  به دنبال جذب 
آماده کرى خوانى 

باشید

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال براى ارائه پاره اى از 
توضیحات مهدى طارمى و مدیران باشگاه پرسپولیس 

را احضار کرد. 
مرتضى تورك رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
درباره ورود این کمیته به پرونده مهدى طارمى گفت:  
ما از اول هم به این پرونده ورود کردیم و پرونده از قبل 
مفتوح و مطرح است. مهدى طارمى دو جلسه هم به 
کمیته اخالق آمد و توضیحاتى ارائــه داد. با توجه به 
مطرح شدن دوباره پرنده و باز شــدن زوایاى جدید، 
مدیران سابق باشــگاه و مهدى طارمى را به کمیته 

اخالق احضار کردیم تا در این مــورد توضیحاتى را 
ارائه بدهند. پس از شــنیدن صحبت هــاى مدیران 
سابق باشگاه پرســپولیس و شخص مهدى طارمى، 
حتمًا در این مــورد راى خود را صــادر خواهیم کرد. 
همه کســانى کــه در پرونده مهــدى طارمى نقش 
داشــتند باید بیایند و در این خصوص توضیح بدهند.

 آقاى هدایتى در فوتبال نقش داشــته و ایجاد حاشیه 
کرده است و با توجه به اتفاقات رخ داده، ایشان هم باید 
به کمیته اخالق آمده و در مورد اتفاقاتى که رقم زده 

است، پاسخ بدهد. 

کمیته اخالق هم آمد!

نصف جهــان  در تاریخ لیگ برتر هیچ تیمى کمتر 
از 2باخت نداشته و اگر  پرســپولیس در 10 بازى 
باقى مانده مقابل تیمى شکســت نخورد، با یک 
باخت در 30 بازى رکــورددار تاریــخ لیگ برتر 
خواهد شــد. روزنامه پیروزى خــود را براى کرى 
خوانى براى این رکورد احتمالى براى ســپاهان و 

تیم هاى دیگر در این زمینه آماده کند.

ابهام در میزبانى ها

سایت باشگاه خبرنگاران به سوژه جالبى اشاره کرده. اینکه در شــرایطى که قرار بود فیفا بعد از قرعه کشى جام 
جهانى 1,5 میلیون دالر به تیم هاى حاضر در این تورنمنت بدهد، اما معلوم نیست که این پول به فدراسیون فوتبال 
رسیده یا نه. مسئوالن فدراسیون فوتبال مدعى شده اند که فیفا هنوز این پول را به هیچ کدام از تیم ها نداده اما 
باشگاه خبرنگاران نظر دیگرى دارد و مى گوید فدراسیون نه تنها این پول را از فیفا گرفته بلکه آن را خرج رزرو کمپ 

تیم ملى در روسیه کرده و معلوم نیست به چه دلیل آنها گرفتن این پول را تکذیب مى کنند.

پاداش یک و نیم 
میلیون دالرى  
کجاست؟
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مشاور عالى شــهردار اصفهان گفت: ایستگاه  هاى مترو 
در میدان امام حســین(ع) و میدان انقالب تا پایان سال 
بهره بردارى مى شود، البته ایستگاه ها کامل نمى شود، اما 

مردم مى توانند از مترو استفاده کنند.
جواد شعرباف در خصوص دســت به دست شدن برخى 
از پروژه ها در مترو و ایجاد هزینه هــاى احتمالى، افزود: 
هیچ پیمانکارى تمام کارها را بــه تنهایى انجام نمى دهد 
و طرف هاى قرارداد ما در مترو هم از این قاعده مســتثنى 

نیستند.
مشاور عالى شهردار اصفهان ادامه داد: شرکتى مانند مپنا به 
عنوان یکى از شرکت هاى طرف قرارداد در تجهیزات ما که 

در چندین حوزه  اساسى مترو فعالیت دارد، برخى بخش ها 
را به پیمانکارهاى دیگر محول مى کند.

وى در پاسخ به ایجاد هزینه هاى اضافى تصریح کرد: این 
اتفاق هزینه هاى اضافى ایجاد نمى کند چرا که طبق قرارداد 
منعقد شده، پیمانکار شهردارى تعیین شده و مبلغ قرارداد 
هم مشخص است و این که آن پیمانکار خودش انجام دهد 

یا محول کند، از لحاظ قرارداد و قانوناً منعى ندارد.
شعرباف خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که بخشى 
از پروژه از پیمانکارى به پیمانکار دیگر محول شــده و در 
این میان مشکالتى به وجود بیاید، اما شهردارى به عنوان 

متولى مترو، ساز و کار نظارتى داشته و کنترل مى کند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: اعضاى یک 
باند چهار نفره ســارقان زورگیر دستگیر و 300 میلیون 

ریال اموال مسروقه نیز کشف شد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشــت: در پى شکایت 
یکى از شهروندان مبنى بر اینکه در یکى از خیابان هاى 
شــهر اصفهان دو موتورســوار با صورت پوشیده به او 
نزدیک شده اند و با تهدید و اعمال خشونت گوشى تلفن 
همراه و مقدارى وجه نقد از او سرقت کرده اند، رسیدگى 
به موضــوع در دســتور کار کارآگاهــان پلیس آگاهى

 قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و 

با انجام یک سرى اقدامات تخصصى موفق به شناسایى 
دو سارق شدند و با طرح ریزى در یک عملیات منسجم، 

هر دوفرد را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: متهمان در 
بازجویى هاى پلیس به سرقت 300 میلیون ریال اموال 

از شهروندان با همدستى دو فرد دیگر اعتراف کردند.
وى تصریح کرد: در بازرسى از مخفى گاه سارقان تعداد 
20 دســتگاه تلفن همراه مســروقه، یک دستگاه تبلت 
مســروقه، تعدادى مدارك و کیف هاى جیبى مسروقه، 
انواع سالح هاى سرد و موتورسیکلت هاى مورد استفاده 

در سرقت ها کشف شدند.

بهره بردارى
 ازایستگاه  هاى ناقص مترو 

باند 4 نفره سارقان زورگیر 
متالشى شد

بازسازى شبکه فرسوده آب 
روستایى آران و بیدگل

مدیر اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان آران و 
بیدگل گفت: میانگین کشورى هدر رفت آب آشامیدنى 
روستایى 30 درصد اعالم شده که در آران و بیدگل این 

میزان دو درصد کمتر است.
شهاب الدین شــاکرى از اجراى سه طرح بازسازى و 
اصالح در شبکه آب روستایى شهرســتان خبر داد و 
افزود: یک طرح در روستاى حسین آباد و دو طرح در 
محمدآباد در حال اجراست که به زودى به بهره بردارى 
خواهد رســید.وى اضافه کرد: فاز اول اصالح شبکه 
آب حســین آباد با اعتبارى بیش از هفت میلیارد ریال 
تکمیل شده است و طرح اصالح شبکه آب محمدآباد 
نیز با اعتبار 17 میلیارد ریالى در مراحل پایانى قرار دارد.

افزایش غلظت آالینده ها  
مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: غلظت آالینده هاى جوى تا پایان هفته جارى در 

اصفهان افزایش خواهد داشت.
حسن خدابخش اظهارداشت: طى امروز جوى نسبتًا 
پایدار خواهیم داشت و بر این اساس، طى دو روز آینده 
شاهد افزایش غلظت آالینده هاى جوى در کالنشهر 

اصفهان و مناطق صنعتى استان خواهیم بود.
وى اعالم کرد: هواى اصفهان امروز صاف تا قسمتى 
ابرى با غبار محلى، گاهى با افزایش ابر همراه است.
وى اعالم کرد: هواى اصفهان تا روز جمعه(فردا) براى 

عموم ناسالم گزارش شده است.

خبر

ابالغ 
شــماره دادنامــه: 9609973759302489 تاریــخ تنظیــم: 1396/10/30 شــماره پرونــده: 
9609983759301553 شــماره بایگانى شــعبه: 961794 خواهان: خانم سارا طهماسبى فرزند 
مرتضى به نشــانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شــهر خواندگان: 1- آقاى مرتضى 
طهماسبى فرزند عبدالکریم به نشانى مجهول المکان 2- خانم شهناز غالبى فرزند پرویز به نشانى 
اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر خانه کارگر خ مهارت جنوبى نیم فرعى 13 مجتمع 
مهرشاد واحد 2 خواسته: ثبت واقعه ازدواج دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و ضمن اخذ نظریه قاضى مشاور خانواده با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست دوشیزه خانم سارا طهماسبى فرزند مرتضى 
به طرفیت آقاى مرتضى طهماسبى فرزند عبدالکریم که ولى قهرى خواهان مى باشد به خواسته 
اجازه ازدواج و ثبت رســمى آن بدون تحصیل اجازه خوانده، با عنایت به جامع محتویات پرونده از 
جمله اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد و خواهان جهت کسب اجازه جهت ازدواج دسترسى به 
وى ندارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى وقت دادرسى از طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى 
حاضر نشده است و نظر به اینکه خواهان آقاى مجتبى محمدى فرزند محمد را به عنوان نامزد خود 
معرفى نموده که به شغل معاونت فناورى دبســتان غیردولتى قلمان حکیم اشتغال دارد و ماهیانه 
به نحو متوســط مبلغ 1/100/000 تومان درآمد دارد و براى وصلت منظور مهریه مندرج در پیش 
قباله توافق شده است. دادگاه با تحقیق از مطلعین و مصاحبه با طرفین، آنها را هم کفو تشخیص و 
خواهان را بالغه و رشیده مى داند. لذا با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده و همچنین موافقت مادر 
خواهان و باستناد ماده 1043 قانون مدنى به خواهان اجازه مى دهد بدون تحصیل اذن ولى قهرى 
خود نسبت به ازدواج با شخص مشــارالیه با مهریه موصوف اقدام نماید. ضمنًا بنا به توافق طرفین 
این اجازه  موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاحنامه هاى رسمى توسط نامزد مورد نظر در ضمن 
عقد نکاح و در اجراى ماده 1119 قانون مدنى و ثبت آن در نکاحنامه رسمى مربوطه مى باشد. دفاتر 
رسمى ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یادشده پس از وقوع و درج شرایط پس از اشتراط آن 
مى باشد و در خصوص دعوى خواهان به طرفیت خانم شهناز غالبى فرزند پرویز به خواسته مذکور به 
لحاظ عدم توجه دعوى به ایشان دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده و به استناد بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از مضى این مدت ظرف 
مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2581 

سیدمجید عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شاهین شهر /11/177
مزایده

مزایده نوبت دوم واحد اجراى احکام شــورا حل اختالف لنجان در نظــر دارد در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 375/96 اجرایى اش جلسه مزایده اى در روز یک شنبه 1396/11/29 از ساعت 9 
صبح لغایت 10:30 محکوم له حسن سعیدى و محکوم علیه بهمن خاشعى به منظور وصول مبلغ 
67/500/841 ریال به جهت فروش یک دستگاه آردى به شــماره انتظامى ایران 465/23ى36 
مدل 1381 رنگ توسى ظرفیت 4 نفر تعداد محور 2 نوع سوخت بنزین تعداد چرخ 4 و شماره موتور 
2 2328112305 و شــماره شاسى 8171195 وضعیت موتور و اتاق مســتعل و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 25/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در 
محل اجرایى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت پنج 
روز قبل از موعد مزایده از خودروى موصوف دیدن نموده و ســپس در جلسه شرکت نمایند مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10٪ قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در 
صورت برنده شدن الباقى را ظرف 20 روز پرداخت نماید. م الف: 1458 اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف لنجان /11/178
ابالغ اجراییه

شــماره: 683/95 نظر به اینکه در پرونده کالســه 683/95 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 39- 96/2/11 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم 
علیه آقامعلى شکرالهى یانچشــمه فرزند رضا محکوم به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار 
ریال (7/500/000 ریال) وجه یک فقره چک به شماره 110080 به مبلغ مذکور عهده حساب جارى 
شماره 1501800141201 بانک سپه شعبه بن در سررسید مورخ 95/11/30 به عنوان اصل خواسته 
و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/11/30 تا زمان پرداخت بدهى که 
براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه 
مى شود و پرداخت مبلغ 750/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى 
در حق صندوق دولت ضمنًا راى صادره غیابى است و اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى 
ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشــد. در حق محکوم محمود احمدى جوزدانى گردیده است 
و حسب محتویات  پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجرا مفاد حکم اقدام 
نماید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 1345 شعبه هشــتم اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف لنجان /11/179
احضار

شماره نامه: 9610113641702675 شماره پرونده: 9609983641701091 شماره بایگانى شعبه: 
961139 تاریخ تنظیم: 1396/10/16 احضار متهمین آقاى داود زنگنه فرزند حاجت و خانم رقیه 
تنگستانى فرزند احمد بدینوسیله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى محمد لیموچى راد فرزند پرویز 
شکایتى علیه شــما مبنى بر خیانت در امانت مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه اول دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالســه 961139 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن  و 
درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام 
وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، ضمن اعالم 
آدرس جدید خود از موضوع شکایت مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد. م الف: 1381 حسینى دادیارى شعبه اول دادسراى لنجان /11/180
ابالغ وقت دادرسى

خواهان هاجر زفره ئى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده شهناز 
ساالرى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
731/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/05 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 7612/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/189
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان هاجر زفره ئى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده مهرانگیز 
قنبرى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
703/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/05 ســاعت 3 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 7611/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/190
 ابالغیه

 شماره ابالغنامه: 9610103730307263 شماره پرونده: 9609983730302348 شماره بایگانى 
شعبه: 962368 ابالغ شونده حقیقى: سیدابوالقاســم تاجیچ فرزند سیدمرتضى به نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1397/02/08 شنبه ساعت 11 محل حضور: نجف آباد دادگسترى نجف آباد. 
علت حضور: درخصوص دعــوى حاجیه خانم جوزى نجف آباد با وکالت حســن مهرابى بطرفیت 
شما مبنى بر مطالبه مهریه در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى دراین شعبه حاضرشوید. 7608/م 

الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد/11/191
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حاجیه خانم جوزى دادخواستى به خواســته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده ابوالقاسم 
تاجیج به شوراى حل اختالف شعبه 9 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1408/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/15 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 7607/ م الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/192
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على عطوفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ سه میلیون تومان به طرفیت 
خواندگان 1.مجتبى سفرى2.محمدحســین خانى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1078/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/12/22 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7606/ م الف شعبه 

دوم شوراى حل اختالف نجف آباد11/193
 اخطار اجرایى

شــماره 671/96 به موجب راى شــماره 822 تاریخ 96/09/11 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عزیزاله پارسایى فرزند على بابا به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى کشور و انتقال سند خودرو فوق 
الذکر بشماره انتظامى ایران 63-113هـ 93 به نام خواهان صادر و پرداخت نیم عشر حق االجراء. 
محکوم له: احمد حمداوى پور به نشانى: گلدشت قلعه سفید خ ولیعصر مدرسه ابوذر کوى ده مترى 
پشت مدرســه. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7605/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/194
 اخطار اجرایى

شماره: 126/96 ش51 پیوست: 960126 به موجب رأى شــماره 582 تاریخ 96/4/31 حوزه 51 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه منصور حسین وند 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال وجه چک 78/8535 
مورخ 95/9/28 و 1/420/000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
95/9/28 و پرداخت نیم عشر و حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: محمد اسدى به نشانى 
خ جى خ مهدیه کردآباد، خ کلمان کوى مطهرى پالك 20.  ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

33885 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/150
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970352901981 شماره پرونده: 9509980365601240 شماره بایگانى 
شعبه: 960838، 1- محمد شــکرامرجى فرزند احمدعلى شــاکى و متهم، با وکالت امیرحسین 
روزبهانى فرزند على حسین به نشانى استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
بوستان ملت نرسیده به تاالر فرشچیان بن بســت ارکیده پ 100 ط 1 و با وکالت شادى طاهریان 
اصفهانى فرزند احمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- شیخ صدوق 
شمالى نبش کاخ شرقى ساختمان وکال ط 2، 2- مجتبى رحیمى متهم، به نشانى شهرك ولى عصر 
کوچه امام خمینى دســت چپ کوچه آخر کوچه منزل 3 واحدى 3- ناهید مالکى فرزند دوستعلى 
متهم، با وکالت امیرحســین روزبهانى فرزند على حسین به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ بوستان ملت نرسیده به تاالر فرشچیان بن بست ارکیده پ 100 ط 1 و 
با وکالت شادى طاهریان اصفهانى فرزند احمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- شیخ صدوق شمالى نبش کاخ شرقى ســاختمان وکال ط 2، 4- مرجان مختارى یزدى 
فرزند مرتضى متهم، به نشــانى اصفهان- انتهاى خ کاوه شهرك ولیعصر کوچه شهید عمویى پ 
269، 5- محمد مختارى یزدى فرزند مرتضى متهم، به نشانى اصفهان- خ کاوه شهرك ولى عصر 
(عج) کوچه شهید عمویى پ 269 منزل شخصى 6- راحله عابدینى وشکى فرزند مسیب شاکى و 
متهم، با وکالت محمدرسول علیمرادى جزى فرزند عباس به نشانى مهمان به اصفهان- شاهین 
شهر خیابان عطار 9 فرعى سه و چهار شــهر پالك 17 دفتر وکالت حیدرعلى عارفیان 7- پروانه 
قربانى وشکى فرزند عباسعلى متهم، با وکالت محمدرسول علیمرادى جزى فرزند عباس به نشانى 
مهمان به اصفهان- شــاهین شهر خیابان عطار 9 فرعى سه و چهار شــهر پالك 17 دفتر وکالت 
حیدرعلى عارفیان 8- مرتضى مختارى یزدى فرزند حسین شــاکى و متهم، به نشانى اصفهان- 
انتهاى خ کاوه شهرك ولیعصر کوچه شــهید عمویى پ 269 اتهام ها: 1- مشارکت در نزاع دسته 
جمعى منهى به ضرب و جرح عمدى 1، 2- توهین به اشــخاص عادى 1، 3- مشارکت در ضرب 
و جرح عمدى 1 گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام 1- آقاى مرتضى (مصطفى) مختارى یزدى فرزند حسین دایر 
بر مشارکت در نزاع دســته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح عمدى و مشارکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدى نسبت آقاى محمد شکرامرجى و ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به خانم ناهید مالکى 
2- خانم مرجان مختارى یزدى فرزند مرتضى دایر بر مشارکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد 
ضرب و جرح عمدى و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به آقاى محمد شکرامرجى و 
توهین 3- مجتبى رحیمى فرزند حبیب (نام برده متوارى است) دایر بر مشارکت در نزاع دسته جمعى 
منتهى به ایراد ضرب و جرح عمدى و ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو که منجر به جراحت (دامیه) 
سمت چپ سر آقاى محمد شکرامرجى شده است 4- آقاى محمد مختارى یزدى فرزند مرتضى دایر 
بر مشارکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح عمدى 5- آقاى محمد شکرامرجى 
فرزند احمدعلى با وکالت آقاى امیرحسین روزبهانى دایر بر مشارکت در نزاع دسته جمعى منتهى بر 
ایراد ضرب و جرح عمدى – ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به آقاى مرتضى مختارى- توهین و 
افترا نسبت به خانم مرجان مختارى 6- خانم ناهید مالکى فرزند دوستعلى با وکالت آقاى امیرحسین 
روزبهانى دایر بر مشارکت در نزاع دســته جمعى منتهى به ضرب و جرح عمدى- توهین نسبت به 
خانم راحله عابدینى- توهین نسبت به آقاى مرتضى مختارى و توهین نسبت به خانم پروانه مختارى 
7- خانم راحله عابدینى وشکى فرزند مسیب با وکالت آقاى محمدرسول علیمرادى دایر بر مشارکت 
در نزاع دسته جمعى منتهى به ضرب و جرح عمدى 8- خانم پروانه قربانى وشکى فرزند عباسعلى با 
وکالت آقاى محمدرسول علیمرادى دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح 
عمدى با توجه به شکایت شاکیان- گزارش مرجع انتظامى- گواهى پزشکى قانونى- مؤداى گواهى 
شهود و مطلعین- تحقیق محلى انجام شده- مفاد اظهارات متهمین در کلیه مراحل تعقیب- تحقیق 
و دادرسى- کیفرخواست صادره توسط دادسراى محترم عمومى و انقالب اصفهان و جمیع محتویات 
پرونده، وقوع بزه و صحت انتساب آن به متهمان محرز و مسلم است به استناد ماده 608- تبصره 
ماده 614 و مواد 615 و 697 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 و مواد 125- 134- 448- 
449- 709- 710 و 714 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم ردیف اول و دوم مجموعًا و 
بالسویه بابت خراشیدگى (حارصه) زیرچشم راست، فک تحتانى راست و سمت چپ صورت به سه 
درصد دیه کامل- جراحت (دامیه) قدام قفسه ســینه در ناحیه فوقانى سمت راست یک درصد دیه 
کامل- خراشیدگى (حارصه) خلف آرنج راســت نیم درصد دیه کامل- خراشیدگى (حارصه) پایین 
کمر نیم درصد دیه کامل- کبودى سمت داخل زانوى راست یک و نیم هزارم دیه کامل در حق آقاى 
محمد شکرامرجى، متهم ردیف اول بابت کبودى خلف ران چپ یک و نیم هزارم دیه کامل- ارش 
آسیب مختصر نسج نرم لگن نیم درصد دیه کامل در حق خانم ناهید مالکى- همچنین متهم ردیف 
اول بابت مشارکت در نزاع به یک سال حبس تعزیرى- متهم ردیف دوم بابت مشارکت در نزاع به 
یک سال حبس تعزیرى و بابت توهین به 74 ضربه شالق تعزیرى- متهم ردیف سوم بابت جراحت 
(دامیه) سمت چپ سر دو درصد دیه کامل در حق آقاى محمد شکرامرجى و بابت مشارکت در نزاع 
به یکســال حبس تعزیرى و بابت ضرب و جرح عمدى با چاقو به یک سال حبس تعزیرى- متهم 
ردیف چهارم به یک سال حبس تعزیرى- متهم ردیف پنجم بابت جراحت (دامیه) ناحیه گیجگاهى 
چپ دو درصد دیه کامل کبودى قدام ساعد چپ یک و نیم هزارم دیه کامل- ارش تورم پشت دست 
راست سه دهم درصد دیه کامل- ساییدگى (حارصه) قدام ساق راست نیم درصد دیه کامل در حق 
آقاى مرتضى مختارى و بابت مشارکت در نزاع به یک سال حبس تعزیرى و بابت افتراء به یک سال 
حبس تعزیرى و 74 ضربه شالق تعزیرى و بابت توهین به 74 ضربه شالق تعزیرى- متهم ردیف 
ششم بابت مشارکت در نزاع به یک ســال و یک روز حبس تعزیرى- بابت سه فقره توهین به سه 
فقره 74 ضربه شالق تعزیرى- متهم ردیف هفتم به یک سال حبس تعزیرى و متهم ردیف هشتم 

به یک سال حبس تعزیرى محکوم مى شوند. مهلت پرداخت دیه ظرف مهلت مقرر قانونى خواهد 
بود از بین مجازات هاى تعزیرى مذکور صرفًا مجازات اشــد قابل اجرا است. رأى صادره حضورى 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى 
باشد. در مورد اعتراض خانم راحله عابدینى وشکى فرزند مسیب و خانم  پروانه قربانى وشکى فرزند 
عباسعلى با وکالت آقاى محمدرسول علیمرادى و درخصوص اعتراض آقایان مرتضى مختارى و 
محمد مختارى و خانم مرجان مختارى نسبت به قرار منع تعقیب صادره توسط دادیار محترم شعبه 
37 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان با توجه به اینکه قرار صادره مطابق موازین قانونى و قراین و 
امارات منعکس در پرونده صادر گردیده است، اعتراض وارده خدشه اى به آن وارد نمى سازد دادگاه 
در اجراى مواد 271 و 273 قانون آیین دادرسى کیفرى قرار مذکور را عینًا تائید و استوار مى نماید. 
رأى صادره قطعى است. م الف: 33916 سید حسینى- دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (103 جزایى سابق) /11/151
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960831 دادنامه: 9609976793903313- 96/10/16 مرجع رسیدگى شعبه: 9 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن شــاه مندى هونجانى نشانى: اصفهان خیابان جى 
ابرداروخانه دامپزشکى مهر خوانده: حسین ملکیان دولت آبادى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات دادرسى گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى محسن شاه 
مندى هونجانى به طرفیت حسین ملکیان دولت آبادى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت 
وجه چک به شماره 274683 به عهده بانک صادرات شعبه تاالر به انضمام مطلق خسارات قانونى، 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت 
به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى از طریق 
نشر آگهى در جلسه دادرسى شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم دین و برائت 
ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 
310، 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و حق الوکاله وکیل طبق 
طرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 274683- 96/5/15 لغایت 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33878 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/153 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961143 شماره دادنامه: 9609976793603702- 10/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید محمد میرحیدرى به نشانى اصفهان بازار سراى 
داالن دراز- حیاط دوم مغازه آخر خوانده : روانبخش آقاخانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
26/900/000 ریال وجه دو فقره چک و مطلق خســارات دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى ســید محمد میرحیدرى به طرفیت روانبخش آقاخانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 26/900/000 ریال وجه دو فقره چک شــماره به شــرح زیر عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت آن بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 26/900/000 ریال بابت اصل خواســته و 1386/250 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 120000 ریال هزینه نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید 94/9/1 و 
94/10/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده 
اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. چک شماره 677383- 94/9/1، 8600/000 
ریال و 677389- 94/10/10، 18300/000 ریال. م الف: 33874 شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/154
اخطار اجرایى

به موجب راى شماره 9609976797100254 تاریخ 96/3/3 حوزه چهل و یک شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1-زهرا بکیاسا فرزند احمد 2- محمد صمدى 
فرزند قربانعلى هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به: محکومیت تضامنى خواندگان 
به مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 403030 مورد دعوى و مبلغ یک 
میلیون و دویست و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/6/30 لغایت زمان اجراى حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مصطفى 
محسنى تبار فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر ابتداى هشت بهشت شرقى مجتمع 
طال واحد 3.  ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 33930 شعبه 41 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/163

نایب رییس شوراى شهر کاشان گفت: باید جلوى انتقال 
پساب فاضالب به خارج از حوزه آبریز کاشان گرفته شود 

تا از فاجعه هاى عمیق پیش رو جلوگیرى شود.
حسینعلى وکیل اظهارداشت:  با توجه به کاهش آب هاى

 ســفره هاى زیرزمینى وپســاب فاضالب که آنها را از 
حوزه آبریز شهرى خارج مى کنند و به سمت کویر انتقال 
مى دهند، یک اتفاق بد محیط زیستى در کاشان در حال 

وقوع است.
وى افزود: در صورت ادامه این روند، شاهد پایبن رفتن 
آب در سفره هاى زیرزمینى شهر کاشان خواهیم بود و 
باید منتظر فرونشست هاى وحشتناکى در منطقه باشیم.

رئیس کمیسیون فنى و عمرانى  شوراى شهر کاشان با 
بیان اینکه ایجاد تاسیسات فاضالب، آلودگى سفره هاى 
آب هــاى زیرزمینى را کم مى کند،افــزود: االن انتقال 
آب چاه هاى جذبى که قبال وارد ســفره هاى زیرزمینى 
مى شد، وارد تصفیه خانه فاضالب مى شود و قرار است 
که بخشى از پساب فاضالب به یکى از کارخانجات در 

منطقه کویر منتقل شود.
■■■

 وکیل تصریح کرد: انتقال پســاب فاصــالب به فوالد 
کویر،عالوه بر خارج شــدن آب از حوزه شهرى، موجب 
مى شود پتانسیل آب شــور کویر را باال ببرد و پتانسیل 
آب شــور منطقه کویر به آب هاى شــیرین در قسمت 
جنوب کویر حمله کنــد که این خود فاجعه را تشــدید

 مى کند.

 وى در پایان تاکید کرد: باید پساب تصفیه خانه فاضالب 
کاشان براى دشت هاى مناطق ناجى اباد، حسن آباد و 
لتحر براى استفاده کشــاورزان و یا در اختیار شهردارى 

براى آبیارى فضاى سبز قرار گیرد.

■■■
مهدى ناظم رضوى، عضو شوراى شهر کاشان نیز در این 
خصوص گفت: شرکت آب و فاضالب کاشان هم بر سر 
مردم منت مى گذارد و هم از مردم براى پروژه فاضالب 

شــهرى پول مى گیرد و از طرفى دیگر، آب سفرهاى 
زیرزمینى را کم مى کند.

وى افزود: شهردارى با ندادن مجوزهاى حفارى، جلوى 
اقدامات آنها کوتاه نمى آید.

اتفاق بد محیط زیستى در دل کویر

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در فاجعه در کاشان؛ انتقال پساب و شورى
خصوص اشتباه پزشکى در یکى از بیمارستان هاى اردستان 

این احتمال وجود دارد که پنس زیر روده ها باقى مانده باشد.
کیانوش جهانپور اظهارداشت: این اتفاق قصور پزشکى است، 
اما اظهار نظر دقیق در رابطه با آن ،در صالحیت ســازمان 
نظام پزشــکى اســت. این اتفاق یا قصور پزشک، یا قصور 
تکنسین هاى اتاق عمل و یا بنا بر شرایط، قصور هردو است. 

وى با اشــاره به اینکه در برخى از عمل ها ده ها پنس براى 
کاربردهاى مختلف در بدن بیمار اســتفاده مى شود، ادامه 
داد: براى مثال ممکن اســت پزشــک براى بستن موقت 
برخى از رگ ها یا نگاه داشتن اندام داخلى در وضعیتى ثابت 
و یا نشــانه گذارى در بدن بیمار از انواع پنس استفاده کند. 
پزشک باید هنگام قرار دادن پنس در بدن بیمار با تکنسین 
اتاق عمل هماهنگ باشــد تا شــمار پنس هاى موجود در 
بدن بیمار مشخص باشد.مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان افزود: بعد از اتمــام فرایند عمل ممکن 
است پنس در زیر روده ها قرار گرفته و دیده نشده باشد. این 
وظیفه پرسنل اتاق عمل اســت که تعداد پنس هاى خارج 
شــده از بدن بیمار را کنترل کنند تا هیچ پنس و وسیله اى 
در بدن بیمــار جا نمانــد. وى ادامــه داد:در انتهاى عمل و 
قبل از اینکه جراح شــکم را ببندد همواره ســؤال مى کند 
که چه تعداد وســیله داخل بوده و چه تعداد بیــرون آورده

 شده اســت.جهانپور تأکید کرد: این اتفاق قصور است، اما 
باید توجه کرد در همه جاى دنیا بــا وجود همه فرایندهایى 
که براى جلوگیرى از این اتفاق طراحى شــده است باز هم 
اتفاق مى افتد. اما در هر حال این اتفاق قصور اســت. در هر 
حال به منظــور تلطیف فضا، این بیمار بــه صورت رایگان 
مورد عمل جراحى قرار گرفتــه و وضعیت او در حال حاضر 
ثابت است و بیمار مشکلى نداشــته و خطرى وى را تهدید

 نمى کند.

تشریح قصور پزشکى
 در اردستان
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گزارشگر «رکنا» با تیمى از مأموران پلیس امنیت پس 
از دستور رئیس پلیس پایتخت مبنى بر آغاز طرح شبانه 
امنیت و آرامش در تهران همراه شد و طى این طرح با نوع 
جدیدى از برده دارى در یک قهوه خانه در محله جنت 
آباد برخورد کرد. گزارش این پایگاه اطالع رسانى را از 

شب عملیات پلیس تهران بخوانید:
مى لرزند، از شدت سرما دست به سینه قدم بر مى دارند تا 
راه نفوذ سرما را به بدنشان بگیرند. بزرگ ترینشان هفده 

هجده سال دارد، ترس از چهره هایشان هویداست. 
ابتدا فقط دو نفر از دخمه ســه در چهار خارج شدند، اما 
پس از چند دقیقه 9 تن دیگر از آن خارج شدند. پشت سر 
هم در حالى که مى لرزیدند با قدم هایى آکنده از ترس 

راه مى رفتند. 
باور کردنى نبــود. بوى تعفن همه جــا را فراگرفته بود 
و نفس کشــیدن را سخت مى کرد. ســمت چپ این 
اتاقک از قفسه هاى آهنین پوشیده شده بود. بوى تعفن 
اجازه نمى داد تا بیش از چند ثانیه در آن دخمه ماند. به 
سراغشان مى رویم، کوچک ترینشان ده سال داشت، 

همچنان مى لرزد.
کارت چیه اینجا؟ چیکار مى کنى؟

کار من گارسونیه.
گارسونى؟!

آره.
شب ها هم همینجا مى مانى؟

آره.
چند سالته؟

10 سال.
غیرمجاز اومدى ایران؟

آره.
تنها اومدى؟

آره.
االن خانواده ات کجا هستند؟

شهریار.
تو اینجا کار مى کنى شــب ها هم 
همینجا میمانى؟ همان دخمه اى که 

از آن آمدى بیرون؟
آره.

***
به سمت یک کودك دیگر مى رویم. دستانش را از شدت 

سرما جلوى دهانش گرفته.
چند نفر اون پایین مى خوابید؟

همه همانجا مى خوابیم.
حقوقت چقدر است؟

700 تومان.
کارت چیه اینجا؟

فقط شب ها میام همینجا مى خوابم.
***

براساس ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر 
از 15 سال ممنوع اســت. از طرف دیگر تمامى این 11 
نفر به صورت غیرمجاز وارد کشــور شــدند و فاقد هر 
گونه مدرکى هستند که هویت آنها را در داخل مرزهاى 
کشورمان تأیید کند. از نظر روانى افرادى که به صورت 
غیرمجاز وارد کشور مى شوند همواره ترس از بازداشت 
شدن دارند. همین مسئله کافى است تا افراد سودجو از 
آنها سوءاستفاده کنند. دو ساعت، پیش از رفتن به این 
قهوه خانه در محله جنت آباد، ســردار حسین رحیمى، 
رئیس پلیس پایتخت دستور اجراى طرح شبانه امنیت و 
آرامش را در تهران صادر کرده بود و دو ساعت بعد تیمى 
از اصحاب رسانه با همراهى مأموران پلیس امنیت راهى 

این قهوه خانه شدند.
ایــن 11 نفر فقط 11 نفــر از کودکانى هســتند که به 
صورت غیرمجاز در کشورمان زندگى مى کنند و قربانى 
سوءاستفاده افراد سودجو مى شوند. آیا کسى از سرنوشت 

کودکان دیگر خبر دارد؟

سامانه  شناسایى اموال مسروقه  در فضاى مجازى  صبح دیروز افتتاح شد. 
تمام اموال سرقتى  مکشوفه  در سراسر کشور در این سامانه بارگذارى خواهد شد و مالباختگان  مى توانند 
با مراجعه به این سامانه و ثبت  مشخصات  اموال مسروقه  از قبیل شماره  سریال  نسبت به شناسایى  و 

پس گرفتن اموال مسروقه خود اقدام کنند. 
در این سامانه کاالهاى مکشوفه توسط پلیس در 9 گروه اصلى طبقه بندى شده و هریک از این گروه ها 
5 تا 15 زیرگروه را شامل مى شود که پس از شناسایى این اموال توسط مالباختگان فرمى در این سامانه 
در اختیار آنها قرار داده مى شود و کد رهگیرى که نشان دهنده محل کشف اموال، محل نگهدارى و 
اطالعاتى از این دست است به مالباختگان داده مى شود تا پس از استناد مدارك موجود و احراز مالکیت 

، این اموال در اختیار صاحبان آن قرار گیرد.
پیش از این اموال مکشــوفه توسط پلیس به سختى به دســت صاحبان آنها مى رسید چرا که از یک 
سو فرآیند شناسایى اموال و احراز مالکیت اقالم مکشوفه براى مالباختگان که هیچ شماره سریال یا 
مشخصات خاصى از اموال خود در اختیار نداشتند، پیچیده بود و از سوى دیگر فرآیند نگهدارى کاالها 
در انبارهاى سراسر کشور پلیس و حضور فیزیکى مالباختگان در این انبارها که در سراسر کشور گسترده 
است این امکان را سخت تر مى کرد، لذا اموال زیادى در پلیس آگاهى باقى مى ماند و این انبارها تحت 

عنوان گنجینه شناخته مى شدند. 
این سامانه در حال حاضر در تهران به بهره بردارى رسیده و تا پایان هفته در هفت استان دیگر نیز به 
بهره بردارى مى رسد و تا پایان بهمن ماه همه استان هاى کشور تحت پوشش این سامانه قرار خواهند 

گرفت. 

پس از آنکه محتویات چمدان مسافر ایرانى در پرواز ژنو-تهران «آلیتالیا» به سرقت رفت، مسئوالن این شرکت هواپیمایى 
ایتالیایى اعالم کردند تنها کارى که مى توانند بکنند، جبران خسارت به ازاى هر کیلوگرم 305 هزار تومان است.

مسافر مالباخته پرواز آلیتالیا در گفتگو با فارس اظهار داشــت: «در تاریخ 4 ژانویه(14دى) از شهر ژنو به سمت تهران با 
هواپیمایى آلیتالیا پرواز کردم، این هواپیما در بین راه توقفى پنج ساعته در فرودگاه رم داشت و سپس مجدداً به سمت تهران 
حرکت کرد. زمانى که وارد فرودگاه امام خمینى (ره) شدیم مسئوالن ایرالین ایتالیایى  به من اطالع دادند که چمدانم مفقود 
شده است؛ به بخش جامه دان فرودگاه امام(ره) مراجعه کردم و مفقودى چمدانم را اطالع دادم.» وى افزود: «پس از 14روز  
پیگیرى زیاد از سوى خودم در کم کارى مسئوالن آلیتالیا،  به من اعالم شد که چمدانى  مشابه چمدان شما در رم پیدا شده 
است که البته چمدان خودم بود. زمانى که چمدان را در فرودگاه ژنو تحویل مسئوالن این ایرالین دادم، وزن آن 22 کیلوگرم 

بود و هنگامى که تحویل گرفتم وزنش به 18 کیلوگرم کاهش یافته بود.»
مسافر پرواز ژنو-تهران ادامه داد: «بعد از باز کردن چمدان متوجه سرقت برخى لوازم داخل چمدان شدم که ظاهراً در فرودگاه 
رم انجام شده بود، در این راستا پیام  الکترونیکى به شرکت آ لیتالیا فرستادم ولى کسى پاسخگو نبود. پس از چند روز از آن 
شرکت با بنده تماس گرفتند و عنوان کردند فقط مى توانند خسارت سرقت را براى هرکیلوگرم معادل 305 هزار تومان 
پرداخت کنند که جمعاً حدود یک میلیون و 200 تومان خواهد شد این درحالى است که حدود ده میلیون تومان اجناس داخل 
چمدان از من سرقت شده است.» وى افزود: «وقتى نسبت به این سرقت و پایین بودن رقم خسارت به نمایندگى شرکت 
آلیتالیا در تهران اعتراض کردم، به من گفتند که یا مى توانید همین مبلغ را قبول کنید و یا باید  شکایت حقوقى کنید. مستندات 

گفته هاى اینجانب بلیت پــرواز ژنو-تهران آلیتالیا، رســید فرودگاه
 امام خمینى (ره) مبنى بر نیامدن چمدان از رم و رســید 

تحویل چمدان به ضمیمه کارت پرواز است.»
این مسافر هواپیما گفت: «مسئوالن آلیتالیا 

در ایران اصل سرقت چمدان را قبول دارند 
اما خسارات ناچیزى پرداخت مى کنند و 

کسى هم پاسخگو نیست.»

رئیس کالنترى 159 بیسیم، با اشاره به دستگیرى اعضاى یک باند زورگیر در محدوده جنوب شرق تهران، گفت: 
در پرونده این متهمان، جعل عنوان نیز وجود دارد.

 سرهنگ کیانوش عزیزى ضمن اشاره به این خبر، به تشــریح آن پرداخت و گفت: در تحقیقات انجام شده از 
سوى مأموران این کالنترى مشخص شد که یک باند سارقان زورگیر شــامل دو زن و سه مرد، در محله 17 
شهریور، یک منزل اجاره کرده اند و در بخش هاى مختلف شهر تهران خصوصاً محدوده شمال تهران، اقدام به 
سرقت هاى خشن، زورگیرى و سرقت منزل مى کنند و هر بار به وسیله موتورسیکلت هایشان از محل متوارى 
مى شوند. وى افزود: تیم هاى عملیاتى پس از شناســایى مخفیگاه متهمان در همان محدوده، به محل اعزام 
شدند. رئیس کالنترى 159 بیسیم اظهار داشــت: در یک عملیات ضربتى، هر پنج متهم دستگیر شدند و در 
پارکینگ مخفیگاه آنها نیز موتورسیکلت هاى سارقان کشف و به همراه آنها به کالنترى منتقل شد. سرهنگ 
عزیزى تصریح کرد: در بازرسى از مخفیگاه متهمان نیز یک قبضه سالح سرد، تعدادى پوکه سیمکارت، تعدادى 
قبض واریز پول، دفترچه خدمات درمانى، چهار دســتگاه تلفن همراه، فاکتورهــاى تقلبى، بیمه نامه و کارت 

موتورسیکلت و یک جعبه کیفى نقره اى حاوى قاشق و چنگال هاى گرانقیمت، کشف شد.
این مقام انتظامى بیان داشت: متهمان در بازجویى هاى انجام شده به جرائم خود مبنى بر زورگیرى و سرقت از 
منازل اعتراف کردند و همچنین اظهار داشتند که به عنوان پرستار سالمندان به خانه هاى مردم مى رفتند و با 

استفاده از فرصت به دست آمده اقدام به سرقت مى کردند.

خودکشى مرد 32 ساله اى در مشهد به انفجارى مهیب گره خورد.
این حادثه عصر روز دوشنبه هنگامى رخ داد که مرد جوان به تلفن هاى همسرش پاسخ نداد. همسر 
این مرد که به منزل خواهرش رفته بود خود را به محل ســکونتش رساند و با صحنه دلخراشى روبه 
رو شد؛ همسر او درحالى که دست نوشته اى در کنارش قرار داشت با گاز شهرى خودکشى کرده بود. 
در پى وقوع این حادثه بالفاصله بازپرس ویژه قتل عمد مشــهد، عازم محل وقوع حادثه شــد و به 
تحقیق در این باره پرداخت. بررسى هاى قاضى کاظم میرزایى نشان مى داد جوان 32 ساله شیلنگ 
گاز شهرى را زیر پتو کشیده و دست به خودکشى زده اســت اما در همین حال انفجارى رخ داده که 
منجر به آتش سوزى شده بود. تحقیقات بیشتر از سوى بازپرس میرزایى درباره چگونگى وقوع این 

حادثه همچنان ادامه دارد.

کارگرى هنگام کار به داخل چاهى به عمق 17 متر سقوط کرد.
ساعت 8و35دقیقه صبح روز سه شنبه در پى اعالم سقوط یک نفر به داخل چاه به سامانه 125، آتش نشانان 

بالفاصله به محل حادثه در شهرك ولیعصر(عج) تهران رهسپار شدند.
مأموران آتش نشانى هنگام حضور در محل حادثه که ساختمانى در حال احداث بود مشاهده کردند که دراین 
مکان یک حلقه چاه به عمق 17 متر براى تست استحکام خاك حفر شده که به منظور جلوگیرى از سقوط افراد بر 
روى دهانه این چاه تعدادى تخته چوب گذاشته شده بود و یکى از کارگران که مردى چهل و دو ساله و افغانستانى 
بود به هنگام گذر از روى دهانه چاه ناگهان به علت بى احتیاطى و قدم گذاشــتن برروى تخته ها به داخل این 
چاه سقوط کرده است. آتش نشانان به وسیله دستگاه دم به داخل چاه هوا تزریق کردند و سپس با به کارگیرى 
تجهیزات این کارگر 42 ساله را که از ناحیه پاها و گردن اظهار درد و ناراحتى مى کرد را از عمق چاه خارج کردند 

و براى انتقال به بیمارستان به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دادند. بر اثر تصادف خودروى پرشــیا در بزرگراه شهید خرازى 
تهران یک نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند و نوزاد دختر 
یکساله اى که جزو سرنشینان این خودرو بود متحمل هیچ 
مصدومیتى نشد.سه شنبه شــب یک دستگاه خودروى 
پرشیا با چهارسرنشــین حین حرکت در مسیر به دلیل 
نامشخصى از مسیر اصلى منحرف شده و پس از برخورد 
با گاردریل ها، تیر چراغ برق میانى بزرگراه و عبور از روى 
آنها در فضاى سبز بزرگراه در محل متوقف شد.هر چهار 
سرنشــین از خودرو خارج و با حضــور عوامل اورژانس 
تحویل آنها شدند. پس از بررسى هاى اولیه مشخص شد 
یکى از سرنشینان (خانمى حدوداً 70 ساله) بر اثر شدت 
جراحات جان خودش را از دســت داده اند و دو سرنشین 
دیگر (آقا و خانم 32 و 27 ساله) که دچار مصدومیت شده 
بودند به مراکز درمانى منتقل شدند همچنین مشخص شد 
نوزاد دختر یکساله اى که جزو سرنشینان این خودرو بود 

دچار مصدومیت خاصى نشده است.

یک معلم در مدرسه نهبندان استان خراسان 
جنوبى دست دانش آموزى را شکست.

معلمى در مدرســه مالصدرا نهبندان واقع در 
خراسان جنوبى دست دانش آموزى را شکست 

و صورتش را مجروح کرد.

رئیس کالنترى 132 نبرد، با اشاره به دستگیرى دو ســارق تجهیزات برق صنعتى در 
محدوده بعثت، گفت: این دو ســارق در بازجویى ها به سه فقره سرقت تجهیزات برق 

صنعتى در محدوده هاى مختلف تهران اعتراف کردند.
ســرهنگ جهانشــاه 
تیمورى اظهار داشت: 
دوشنبه شب مأموران 
این  انتظامى  گشــت 
حــال  در  کالنتــرى 
گشــتزنى در محدوده 
بزرگراه بعثــت بودند 
کــه مشــاهده کردند 
یــک  سرنشــینان 
خودروى ســوارى در 
حال سرقت تجهیزات 

اداره برق هستند. 
وى افــزود: بالفاصله 

براى دستگیرى این دو متهم وارد عمل شــده و در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه هر 
دو را دستگیر و در بازرسى از داخل خودرو نیز تعداد زیادى تجهیزات مسروقه اداره برق 

کشف شد.  
ســرهنگ تیمورى عنوان داشــت: هــر دو متهم به همــراه تجهیزات مســروقه و 
خودروى متهمان به کالنترى منتقل شــده و هر دو تحت بازجویــى قرار گرفتند که طى 
آن عالوه بر اعتراف بــه جرائم خود مبنى بر ســرقت کابل و تجهیــزات برق صنعتى
 از اداره برق این محدوده، به سه فقره سرقت دیگر نیز به همین روش، اقرار کردند که پس 
از تکمیل پرونده هر دو با شکایت نماینده حقوقى اداره برق تهران به دادسرا منتقل شدند.

برده دارى سیاه 
در دخمه مخوف یک قهوه خانه

سرقت از  منازل با ترفند پرستارى

برق دزدها، دستگیر شدند

سامانه اموال مسروقه 
کشف شده توسط پلیس رونمایى شد

خودکشى با گاز منجر به انفجار شد! 

سقوط کارگرافغان به چاه 17 مترى 

ماجراى کم شدن وزن چمدان مسافر ایرانى 
در فرودگاه ایتالیا  

نجات معجزه آساى 
دختر یک ساله 

معلم عصبانى در تصادف مرگبار
دست دانش آموز را شکست!
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اگر مى توانیــد که ترس از خــدا را فــراوان و خوش بینى 
خود را به خدا نیکو گردانید، چنیــن کنید، هر دو را جمع 
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موال على (ع)بیشتر از دیگران از کیفر الهى بترسد.

آگهى مناقصه عمومى شماره مجوز (5036، 1396) نوبت دوم

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

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

،www.nigc-isfahan.ir مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه  اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir  یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان  اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهى فراخوان مناقصه عمومى
شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد و محور میانى 
محله سپهرشهر جدید مجلسى به صورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده. به شماره فراخوان 200961397000016 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید. 

نوبت اول

 شرکت عمران شهر جدید مجلسى

مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژه
شرکت در مناقصه

مدت زمان 
شرایط مناقصه گرقرارداد

اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد و 
محور میانى محله سپهر شهر جدید مجلسى 

به صورت 100٪ تهاتر

7/409/525/000
براساس فهارس بهاى راه و 

باند و ابنیه سال 1396
 380/000/000

9 ماهریال
شخصیت حقوقى داراى 

حداقل پایه 5 در رشته راه و 
باند و ابنیه

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 96/11/4 
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 96/11/14 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 
- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/11/28 

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
کدپستى: 86316-45775 دورنگار: 031-52472214    تلفن: 03152472733   

 www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
م الف: 134678کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه
شهردارى سین در نظر دارد، پروژه اجراى ایستگاه آتش نشانى همسان دو جایگاه حداقلى تا مرحله سفتکارى با 
زیربناى 480 مترمربع از طریق مناقصه عمومى بر پایه فهرست بهاء ابنیه سال 1396 در قالب بخشنامه سر جمع 

(مترمربع زیربنا) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند ضمن بازدید از محل مذکور، از روز پنجشنبه مورخ 96/10/28 لغایت روز 
پنجشنبه مورخ 96/11/05 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى سین واقع در شهرستان برخوار- 

شهر سین- ابتداى بلوار امام خمینى- شهردارى سین مراجعه نمایند. 
محل و مهلت تحویل پاکت ها پیشنهاد مناقصه گران: دبیرخانه شهردارى ســین و حداکثر تا ساعت 13 روز 

پنجشنبه مورخ 96/11/12 
محل و تاریخ بازگشایى پاکت هاى: روز شنب ه مورخ 96/11/14 در محل شهردارى سین

نوبت دوم

محمد طرمه فروشان طهرانى شهردار سین

مساحت تقریبى عنوان پروژه
(مترمربع)

مبلغ برآورد براساس فهرست بهاى 
سال 96 (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه (ریال)

مدت اجراى 
پروژه

احداث ایستگاه آتش نشانى همسان دو 
4 ماهبراساس اسناد مناقصهبراساس اسناد مناقصه480جایگاه حداقلى تا مرحله سفتکارى

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتىقابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى

درج یک آگهى در روزنامه نصف درج یک آگهى در روزنامه نصف 
جهان یعنى امکان بهتر دیده جهان یعنى امکان بهتر دیده 

شدن براى شما.شدن براى شما.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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رشد 120درصدى استناد
 به مقاالت دانشگاه اصفهان

همتى، مدیر اداره انتشارات دانشگاه اصفهان گفت: 
میزان مجموع استنادات به مقاالت نشریات انگلیسى 
زبان دانشــگاه اصفهان در دو ســال اخیر نسبت به 
مجموع استنادات سال هاى 2014 و 2015 با بیش از 

120 درصد رشد مواجه بوده است.

خاموشى کنتورها
 در زمان اوج مصرف برق 

حیدرعلى گل محمدى، مدیر اداره جهاد کشــاورزى 
شهرســتان گلپایگان گفت: به زودى تمام چاه هاى 
آب کشاورزى شهرستان گلپایگان به کنتور حجمى و 
هوشمند مجهز مى شوند که براى آبیارى در ساعات 
اوج مصرف برق، بــه صــورت اتوماتیک خاموش 

مى شوند.

4 مدرسه در فریدن
 دانش آموز نمى گیرند

4 مدرســه از مهر ســال آینــده مجاز بــه پذیرش 
دانش آموز نیستند و باید تخریب شوند.

مدیرآموزش وپرورش فریدن با اشــاره به اینکه 83 
مدرسه درفریدن قابل استفاده است، گفت: 18مدرسه 

در فریدن فرسوده و غیرمقاوم هستند.
نیازعلى عالیــى افزود: آموزش و پــرورش فریدن 
در جلب کمک هاى مردمى رتبه اول در بین ســایر 

شهرستان ها را کسب کرده است.

کشف گوشت گاوهاى بیمار 
درحاشیه اصفهان

 سرپرست شبکه دامپزشکى شهرســتان اصفهان 
گفت: در حاشیه شهر اصفهان بیش از سه تن گوشت 

گاو بیمارکشف و ضبط شد.
محمد رفیعى اظهارداشت: در بررسى صورت گرفته 
توسط ناظران بهداشتى، مشخص شد که در حاشیه 
شــهر اصفهان تعــدادى از متخلفان در شــرایطى 
غیربهداشــتى و بدون هرگونه نظارت بهداشــتى و 
شــرعى، اقدام به ذبح گاوهاى بیمار کرده و با جعل 
مهر کشتارگاه، الشه ها را در بعضى از رستوران ها و 

قصابى هاى سطح شهرستان توزیع مى کردند.
وى بیان داشــت: در این عملیات بازرسى، بیش از 
سه تن گوشت گاو کشتار شده تب دار و مشکوك به 
بیمارى کشف و ضبط شد که پس از انجام آزمایشات 
کنترل کیفى، به علت عدم قابلیــت مصرف و عدم 
رعایت قواعد ذبح شــرعى، از چرخه انسانى خارج و 

معدوم شد.

پرورش عقرب براى
 درمان سرطان در نجف آباد

محققان مرکز رشد دانشگاه آزاد نجف آباد توانستند 
با پرورش عقــرب، داروى گرانقیمــت براى درمان 

سرطان تولید کنند.
مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
با بیان اینکه براى پرورش عقرب یک میلیارد ریال 
هزینه شده است، گفت: بعد از تأیید این ایده، مکانى 
براى دانشــجویان فراهم شــد و به پرورش و تولید 

عقرب پرداختند .
على امیرى با بیان اینکه هم اکنون گروهى سه نفره 
در دانشگاه  در حال پرورش و استخراج سم از عقرب 
هستند، گفت: این سم، ماده اولیه برخى از داروهاى 
درمان سرطان ها، ام اس و آرتروز است. وى این سم 
را گران ترین ماده دارویى جهان دانست و افزود:هر 
گرم از این دارو در دنیا بین هشت هزار تا 80 هزار دالر 

به فروش مى رسد.
امیرى گفت: با کمک محققانى  در رشته هاى شیمى، 
بیولوژیک و زیســت امکان تولید این سم با قیمتى 
بسیار پایین فراهم شده اســت. وى افزود: با تغذیه 
خوب از هر عقرب دو بار در سال مى شود سم گیرى 
انجام داد. مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد  ادامه داد: سم عقرب کشنده است ولى بسیار 

مفید براى درمان بیمارى هاى سرطانى است.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: هم اکنون 
بیش از یکهــزار و 111کیلومتر خط انتقــال گاز، 933 
ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ، بیش از 26هزار 
کیلومتر شــبکه گازرســانى، یک میلیون و 830 هزار 
انشعاب براى گازرســانى به بیش از یک میلیون و 707 

هزار مشترك در سطح استان اجرایى شده است.
مصطفى علوى با اشاره به اینکه سامانه نشت یابى در این 
شرکت بســیار قوى و با دقت و حساسیت باالیى انجام 
مى شود، خاطرنشــان کرد: کل 26 هزار شبکه فوالدى 
و پلى اتیلن ســطح استان در طول ســال به طور کامل 
از طریق دســتگاه هاى مجهز و با تکنولوژى روز مورد 

نشت یابى  قرار مى گیرد.
وى گفت: عالوه بر اینکه شبکه ها به لحاظ فنى کنترل 
مى شوند، دائمًا به صورت هوشمند مورد نشت یابى قرار 
مى گیرند، همچنین بیش از ده هــزار کیلومتر خطوط 
انشعاب و علمک گاز در منازل شــهروندان نیز در طول 

سال نشت یابى مى شود.
وى ادامه داد: به لحاظ فنى تمهیدات الزم را اندیشــیده 
و اجازه نمى دهیم که قطعــى گاز اتفاق بیافتد، قطع گاز 
مشــکالت بســیار زیادى دارد بنابراین اگر به هر دلیل 
قطعى گاز رخ دهد تیم هاى امداد و تعمیرات شرکت در 

طول شبانه روز آماده خدمت رسانى هستند.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان گفت: دغدغه شهردارى، فراهم کردن 
شرایط مناسب براى فعالیت ســرمایه گذاران و رفع موانع 

سرمایه گذارى در این کالنشهر است.
شهرام رئیسى اظهارداشت: بر اساس برنامه تدوین شده، ابتدا 
باید ساختار سازمانى حوزه سرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى از نظر نیروى انسانى و جایگاه آن تقویت شود، پس از 

آن نیازمند تعریف بسته هاى سرمایه گذارى هستیم.
وى ادامه داد: در حال حاضر جلسات منظم و دوره اى شناسایى 
ظرفیت هاى مناطق و بررسى دیدگاه هاى سرمایه گذاران آغاز 
شده است، پس از طى این مسیر و شناسایى مشکالت، در 

جهت رفع موانع اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى 
شهردارى با بیان اینکه مدیریت شهر به همراه همه نهادها 
تالش مى کند موانــع ســرمایه گذارى در اصفهان را رفع 
کند، گفت: با توجه به وضعیت بخش مسکن و ساختمان، 
جهت گیرى سرمایه گذارى ها به سمت پروژه هاى فرهنگى، 

تفریحى و گردشگرى هدایت شده است.
رئیسى ادامه داد: با توجه به اینکه دغدغه شهردارى فراهم 
کردن شرایط مناسب براى فعالیت سرمایه گذاران است، باید 

به دنبال بهبود شرایط کسب و کار در اقتصاد شهر باشیم.
موانع سرمایه گذارى در 
اصفهان را رفع مى کنیم

اجازه نمى دهیم قطعى گاز 
اتفاق بیافتد 

نصف جهــان  شهر زازران با کشت محصوالت آلبالو، 
آلوزرد، زردآلو و هلو به شهر آلبالوها معروف است. به 
گفته حمید رضا رضایى، رئیس شوراى شهر زازران، 
این شهر براى حفظ این امتیاز کشــاورزى، نیازمند 

حمایت دولت است.
رضایى به نصف جهان گفت: شــهر زازران از توابع 
شهرستان فالورجان با جمعیت ده هزار نفر است که 
در زمان کم آبى و عدم رونق کشاورزى، 40 درصد از 
جوانان دچار معضل بیکارى شدند. این در حالى است 
که تعدادى از کشاورزان براى حفظ ماندن معروفیت 
زازران به شهر آلبالوها، با به کارگیرى آبیارى قطره اى و 
نیز احداث جوى آب، درختان زیر کشت آلبالو را آبیارى 
مى کنند و امید است امسال محصول آلبالوى زازران  

سرمازده نشود و برداشت خوبى حاصل شود.
رئیس شوراى شــهر زازران با اشاره به مشکالت کم 
آبى، نبود فاضالب شــهرى و خاکى بودن 40 درصد 
معابر را از مهمترین مصوبات شــورا برشمرد و افزود: 
مهمترین مصوبات شوراى شهرشامل جاده سازى بین 
پل امامزاده سید محمد(ع) به سمت زازران، عریض 
نمودن جاده بین روستاى جالل آباد و زازران و دو بانده 

و عریض نمودن پل زازران است.
ازبودجه ســه میلیارد و 500 میلیون تومانى امســال 
شــهردارى زازران  بالغ بر60 الــى 70درصد تحقق 
یافته است. رضایى ضمن بیان این مطلب به  دریافت 
عوارض آالیندگى اشاره کرد و گفت: ماهیانه بالغ بر 30 
میلیون تومان عوارض آالیندگى گرفته مى شود که 
صرف توسعه و نگهدارى فضاى سبز زازران مى شود.

وى در خصوص جاذبه هاى گردشگرى زازران عنوان 
کرد: مســجد الهادى با قدمت 250 سال و برج هاى 
کبوترخانه با قدمت 150 ســال که متأسفانه در حال 
تخریب هســتند درحالى که متولى بــراى مرمت و 
بازسازى آن وجود ندارد از جمله آثار تاریخى این شهر 
است. شــهردارى هم براى تحقق این مهم با کمبود 

بودجه مواجه است. 
رئیس شوراى شهر زازران خطاب به مسئوالن مربوطه 
درخواســت کرد نگاه ویژه به روســتاها و شهرهاى 
کوچک داشته باشند زیرا جمعیت این شهرها همچون 
شهرهاى بزرگ نیازمند تأمین نیازها و رفاه اجتماعى 

است .

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به شناسایى 
22 کانون درگیر بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، 
گفت: تا این لحظه میزان خســارت صنعت مرغدارى 
اســتان اصفهان از این بیمارى 60 میلیارد تومان برآورد 

شده است.
شــهرام موحدى در خصوص آخرین وضعیت بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان اظهارداشت: تنها 20 درصد 
امکانات کنترل بیمارى در اختیار دامپزشکى است و 80 

درصد دیگر خارج از حوزه این مجموعه است.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان اضافه کرد: جهاد 
کشاورزى، نیروى انتظامى، راهدارى، استاندارى، اداره 
حمل و نقل و پایانه ها، پدافند غیرعامل، فرماندارى ها، 
شهردارى ها، دهیارى ها، اتحادیه ها و... متولى بخشى از 
مجموعه کنترلى بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 

کشور هستند تا این بیمارى فوق مسرى را کنترل کنند.
وى ادامه داد: براین اساس، تشــخیص کانون بیمارى 
با حوزه دامپزشکى، قرنطینه با نیروى انتظامى، کنترل 
جاده ها با راهور، برخورد و ساماندهى پرنده فروشى ها با 
شهردارى ها و اصناف، ساماندهى واحدهاى غیرمجاز با 

جهاد کشاورزى و... است.
موحدى با بیان اینکه از 24 آذر ماه که موج دوم آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در کشور آغاز شد و تا بهمن امسال چهار 
شهرستان خمینى شــهر، گلپایگان، نجف آباد و کاشان 
در اســتان اصفهان درگیر این بیمارى شده اند، گفت: 
متأسفانه گلپایگان به دلیل داشــتن پرورش دهندگان 
غیرمجاز در مرغدارى ها بیشــترین درگیــرى را با این 

بیمارى داشته است.
وى با اشــاره به اینکه در این چهار شهرستان 22 کانون 
درگیر این بیمارى شناسایى شده اند، اظهارداشت: تاکنون 
700 هزار قطعه مرغ وهمچنین درحدود هفت تن تخم 

مرغ  و 20 تن دان مرغ معدوم شده است.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان تأکید کرد: براساس 
آیین نامــه اجرایى، تاکنون بایــد 1/5 میلیارد تومان به 
مرغداران غرامت پرداخت کنیم، البته پرورش دهندگان 
مرغ نیز باید مرغ هاى خود را بیمه محصوالت کشاورزى 

کرده باشند.
وى همچنین افــزود: تا این لحظه میزان خســارت به 
صنعت مرغدارى استان اصفهان 60 میلیارد تومان برآورد 

شده و در یک حساب سرانگشــتى، به دلیل شیوع این 
بیمارى درحدود 100 کارگر بیکار شده اند.

موحدى در خصوص پرنده فروشــى هاى سطح شهر و 
اینکه اصناف معتقدند این واحدها عامل شیوع بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نیســتند، گفت: در حوزه 
تشخیص شــیوع این بیمارى، دامپزشکى متخصص 
است و متأسفانه سال گذشــته فردى با خرید یک پرنده 

از پرنده فروشى هاى میدان امام على (ع) و بردن آن به 
خور وبیابانک، منجر به آلوده شدن این شهرستان به این 

بیمارى خطرناك شده بود.
وى تأکید کرد: طى دو سال گذشته اداره کل دامپزشکى 
در خصوص پرنده فروشــى هاى سطح شهر بارها تذکر 
داده و این واحدها را یکــى از عوامل فروش پرنده هاى 

آلوده مى داند. 

22 کانون، درگیر بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان

خسارت60 میلیاردى مرغدارى ها از 
آنفلوآنزاى پرندگان

تاکنون700هزارقطعه مرغ وهمچنین 7تن تخم مرغ  و 20 تن دان مرغ معدوم شده است

ساسان اکبرزاده

سوم بهمن ماه ســال جارى و همزمان با گشــایش چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللى صنعت خودرو، سالن هاى این نمایشگاه براى 
بازدید از محصوالت خودروسازان مملو از جمعیت شد. چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللى صنعت خودرو اســتان اصفهان تا فردا ششم 
بهمن ماه سال جارى هر روز از ساعت 15 تا 22 در پل شهرستان 

آماده پذیرایى از بازدیدکنندگان است.
به بهانه برگــزارى این نمایشــگاه، مســئوالن و تنــى چند از 
مشارکت کنندگان به میان خبرنگاران آمدند و با تشریح ویژگى هاى 

این نمایشگاه، به سئواالت خبرنگاران، جواب دادند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان در 
این نشست گفت: چهاردهمین نمایشــگاه صنعت خودرو، یکى از 
اصلى ترین، بهترین، پرمخاطب ترین و پربازدیدترین نمایشگاه هاى 
استان اصفهان است که به همت فعاالن اقتصادى و شرکت هاى 

خودرویى، افتتاح شد.
على یارمحمدیان اظهار داشت: چهاردهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت خودرو در فضایى به وســعت 9 هزار مترمربع، با حضور ده 
مشارکت کننده برتر کشور برگزار شــده و این مشارکت کنندگان، 
بهترین و جدیدترین محصوالت خود را در این نمایشــگاه عرضه 

مى کنند.
وى اعتمــاد مخاطبیــن، مراجعین و مصرف کننــدگان، افزایش 
کیفیت شرکت کنندگان و... را از تالش هاى شرکت نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان براى جلب خودروسازان برشمرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با بیان 
اینکه در این نمایشگاه شاهد اتحاد رقبا هستیم، افزود: چهار شرکت 
خودروسازى در چهاردهمین نمایشــگاه صنعت خودرو اصفهان 
از محصوالت جدید خود رونمایى مى کننــد. یارمحمدیان اظهار 
امیدوارى کرد شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
بتواند رســالت خود را براى بهبــود فضاى کســب و کار و رونق 

اقتصادى در استان ایفا کند.
وى درخصوص پروژه جدید شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در محل روشن دشــت هم گفت: شرکت نمایشگاه هاى 

بین المللى اســتان اصفهان در محل جدید در روشن دشت در 47 
هکتار وسعت، داراى سالن هاى بزرگ نمایشگاهى، ادارى و فضاى 
باز نمایشگاهى، تاکنون 35 درصد پیشــرفت فیزیکى دارد و اگر 
شهردارى و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان به 
تعهدات مالى خود عمل کنند تا اوایل سال 98 به بهره بردارى خواهد 
رسید. این در حالى است که تاکنون 38 میلیارد تومان از 150 میلیارد 

تومان اجراى فاز اول، هزینه شده است.
یارمحمدیان افزود: سال گذشــته 30 هزار نفر از نمایشگاه صنعت 
خودرو اصفهان بازدید کردند که پیش بینى مى شود امسال با توجه 
به تخصصى تر شدن این نمایشــگاه، تعداد بازدیدکنندگان در این 

دوره افزایش داشته باشد. 
■■■  

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز با بیان اینکه اصوًال صنعت 
براى آسایش مردم است، که اگر صنعتى غیر از این باشد در جهت 
اهداف انسانى نیست، گفت: امروز یک میلیارد وسیله نقلیه در کره 
زمین در حرکت است و در ســال حدود صد میلیون خودرو به بازار 
عرضه مى شود. در اصفهان هم ســالیانه حدود یک میلیون خودرو 
شماره گذارى شده و 700 هزار خودرو در حال تردد است در حالى که 
به دلیل میراثى بودن شهر، بسیارى از خیابان ها قابل تعریض نیست 

و باید در این زمینه چاره اندیشى کرد.

پورمحمد شــریعتى نیا آلودگى صوتى و آلودگى هوا را دو موضوع 
مهم دانست و گفت: همه صنایع باید در کاهش هزینه ها و قیمت 
تمام شده محصوالت گام بردارند و براى افزایش بهره ورى صنعت 

خودرو تالش کنند.
■■■  

رئیس اتحادیه خدمات فنى خودروهاى سبک استان اصفهان هم 
مى گوید: نقش اتحادیه ها در بحث خودروها براساس قانون پررنگ 
است این در حالى است که تا زمانى که خودروسازان رقیب نداشته 

باشند پیشرفت نخواهند کرد.
روح ا... چلونگر افزود: استان اصفهان و شهر اصفهان با حجم باالى 
فروش خودرو تاکنون رضایتمندى مشتریان را به همراه داشته است 
و اصفهان در ارائه خدمات پس از فروش، در کشــور سرآمد است. 
وى گفت: مطمئن باشــید در نمایندگى هاى خودرو در اصفهان، 
قطعات تقلبى ارائه نشــده و اتحادیه از این امر جلوگیرى مى کند. 
چلونگر از مردم خواســت تا براى خرید قطعات از نمایندگى هاى 

مجاز اقدام کنند.
در این نشســت خبــرى، نماینــدگان چند شــرکت خودرویى و 
نمایندگى هــاى فروش با انتقــاد از عدم فضــاى کافى در محل 
نمایشــگاه فعلى، بازار اصفهان را بازار بســیار خوبى براى خودرو 
دانســتند و از رونمایى از محصوالت جدید، تخفیف نمایشگاهى، 
افتتاح مجهزترین تعمیرگاه رنو همزمــان با دهه فجر و... در طول 

برگزارى نمایشگاه خودرو در ایستگاه چهاردهم خبر دادند.
■■■  

در حاشیه این نشست، مدیرعامل شــرکت مدیران خودرو نیز به 
خبرنگاران گفت: از سال 84 تاکنون، 300 هزار خودرو MVM در 

ایران تولید و به بازار عرضه شد.
«ژو شادانگ»  آلودگى هوا را مشکل دو کشور ایران و چین دانست 
و گفت: بخشى از این آلودگى هوا، ناشى از سوخت فسیلى است که 
البته با توجه به تجربیات و سوابق که براى تولید محصوالت چرى 
بوده، همه محصوالت چرى در ایران، استاندارد هستند و از دو سال 
گذشته نیز تالش شد تا استانداردها براى همه محصوالت چرى و 

MVM استاندارد آالیندگى یورو 5 را پاس کند. 

نمایشگاه اتومبیل اصفهان تا فردا ادامه دارد

نصف جهان    جشــن نماز ویژه 500 قرآن آموز جامعه القرآن اســتان اصفهان در خیمه 
گلستان شهداى اصفهان همراه با اقامه نماز نمادین کودکان پیش دبستانى برگزار شد. 

مسئول روابط عمومى جامعه القرآن استان اصفهان در زمینه برپایى جشن نماز به نصف 
جهان گفت: جشن نماز براى کودکان دختر و پسر پیش دبستانى همه ساله از سوى جامعه 

القرآن استان اصفهان برگزار شده و رهاوردهاى بسیار خوبى به ارمغان داشته است. 
مریم سجادى، آشنایى با نماز، فعالیت هاى قرآنى، فلسفه برگزارى نماز، تشویق کودکان 
به اقامه نماز و... را از اهداف برگزارى جشــن نماز و فعالیت هاى قرآنى برشمرد و اظهار 
داشت: امروز جشن نماز ویژه 500 قرآن آموز پنج شــش ساله از 10 شعبه جامعه القرآن 
استان اصفهان همراه با برنامه هاى متنوع به اجرا درآمده، تا کودکان پیش دبستانى در 
این زمینه توجیه شوند. وى ادامه داد: جامعه القرآن استان اصفهان داراى 90 شعبه است 
که از این تعداد 40 شعبه در شهر اصفهان به خواهران و برادران قرآن آموز اختصاص دارد 
و واحد خردساالن چهار تا هشت ساله دختران و پسران با هم و واحد خواهران و برادران از 

این سنین به باال، مجزا هستند. 
مسئول روابط عمومى جامعه القرآن استان اصفهان گفت: بازخورد برگزارى اینگونه مراسم 
باعث ارتقاى اخالق تربیتى و مذهبى شده و در همه اقشــار مى تواند تحول ایجاد کند. 
این درحالى است که جامعه القرآن استان اصفهان با 20 هزار قرآن آموز و سه هزار حافظ 
قرآن، همواره در مسابقات مختلف سازمان اوقاف، ارشاد و... بیشترین آمار برترین ها را 
به خود اختصاص داده است. سجادى به خانواده ها توصیه کرد تا از کالس هاى جامعه 
القرآن براى فرزندان خود در سنین مختلف بهره گیرند و کمک کنند تا اینگونه فعالیت ها 

در سطح جامعه افزایش یابد. 
در جشــن نماز، حجت االســالم والمســلمین ابراهیم عبداللهــى از مرکز تخصصى 
مهدویت قــم نیــز آداب نمــاز، آموزش معــارف نمــاز، حــس معنویت نمــاز و... 
را بــه زبــان کودکانــه نمایــش، شــعر و قصــه بــراى پیش دبســتانى هــا بیان 

داشت. 
به گفته حجت االسالم والمسلمین عبداللهى در این مراســم، مناجات با خدا که نوعى 
دعوت به نماز از  کودکان بود، مسابقه، نکته هاى نماز، کلیپ و صوت دوره هاى کودکى 

به اجرا درآمد. 
در پایان کودکان پیش دبستانى شرکت کننده در جشن نماز، به صورت نمادین دو رکعت 
نماز شــکر به جا آوردند و به دختران چادر و به پســران عبا هدیه داده شد که با همین

 لباس ها در جشن نماز شرکت کردند. 

جشن نماز ویژه 500 قرآن آموز
 برگزار شد

رئیس شوراى شهر زازران:

40 درصد جوانان
 «شهر آلبالوها» بیکارند
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 70 طرح عمرانى در ایام دهه فجر باهدف خانه دار 
کردن مددجویــان تحت حمایت کمیته امداد اســتان 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
حمیدرضــا شــیران اظهــار داشــت: در ایــام دهه 
فجر ارائــه خدمات حمایتــى و ضرورى بــا پیگیرى 
مضاعفى صــورت مى گیرد به همیــن دلیل همزمان 
با این ایام طرح هــاى عمرانى، اقتصــادى، فرهنگى 
و تربیتى بســیارى توســط این نهاد بــه بهره بردارى

 خواهد رسید.
وى با اشــاره به ســاخت، تعمیر و بازســازى مسکن 

مددجویان شهرى و روستایى، افزود: 70 پروژه عمرانى 
در زمینه مسکن شــهرى و روســتایى در بخش هاى 
ســاخت و بازســازى منازل مددجویان بــا اعتبار پنج 
میلیــارد و 171 میلیون تومــان مــورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
عنوان کرد: در زمینه ســاخت و تکمیل این منازل یک 
میلیارد و 114 میلیون تومان توسط کمیته امداد هزینه 
شــده و بیش از چهار میلیارد تومــان از کمک هزینه 
این طرح ها نیز بــا کمک خیران، نیکــوکاران و منابع 

قرض الحسنه بانکى تأمین شده است.

مدیراداره شماره گذارى پلیس راهور استان اصفهان گفت: به 
صورت میانگین روزانه 600 خودروى سبک و صد خودروى 

سنگین در اصفهان شماره گذارى مى شود.
اســماعیل ابراهیمى با بیان اینکه در حال حاضر دو مرکز 
در شمال و جنوب شهر اصفهان نســبت به شماره گذارى 
خودروها اقدام مى کنند، اظهار داشت: به صورت میانگین 
روزانه 600 خودروى سبک و 100 خودروى سنگین در این 

مراکز شماره گذارى مى شود.
 وى همچنیــن با بیــان اینکــه ماهانه 420 دســتگاه 
موتورســیکلت تعویض پالك مى شــود، اضافــه کرد: 
همچنین در حال حاضر در استان اصفهان 9 کارخانه تولید 

موتورسیکلت داریم که هر ماه در این کارخانه ها نیز سه هزار 
و 470 موتورسیکلت پالك گذارى مى شود.

مدیر اداره شــماره گذارى پلیس راهور اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در مجموع ماهانه 19 هزار وسیله نقلیه در استان 
اصفهان تعویض پالك مى شود، تأکید کرد: سه هزار و 900 
مورد از این خودروها نوشــماره بوده و بقیه در زمینه نقل و 
انتقال مالکیت اســت. وى در ادامه در خصوص واگذارى 
پالك خودرو به نام اتباع بیگانه نیز تصریح کرد: بر اساس 
قانون، در این زمینه اتباعى که از معاونت اطالعات و اداره 
اتباع داراى کارت اقامت باشند و گذرنامه رسمى داشته باشند، 

مى توانند پالك خودرو به نام خودشان دریافت کنند.

خانه دار شدن مددجویان 
کمیته امداد  در دهه فجر

شماره گذارى روزانه
700 خودرو در اصفهان

مرمت قلعه تاریخى 
مورچه خورت

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: مرمت بخشى 
از قلعه تاریخى مورچه خورت شــامل استحکام بخشى 

دیوارها و برج ها در مراحل پایانى ست.
جواد چهرراضى اظهارداشت: براى مرمت بخش هایى از 
دیوارها و برج هاى خشتى این قلعه، امسال 300 میلیون 
تومان اعتبار از مصوبات ســفر رئیس جمهور به استان 
اصفهان و بودجه هاى ملى این سازمان اختصاص یافته 
است.وى افزود: این عملیات مرمت از دو ماه پیش آغاز 

شده و تا 20 روز دیگر به پایان مى رسد.

برپایى نمایشگاه کتاب با 
تخفیف50درصدى در نطنز

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان نطنز 
گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از پنج هزار عنوان 

کتاب در شهرهاى نطنز و بادرود برپا شد.
على مشربى اظهارداشت: کتاب هاى این نمایشگاه در 
موضوع هاى گوناگون مذهبى، علمى و آموزشى، ادبیات 
و روان شناسى، در دو بخش کودکان و بزرگساالن عرضه 
مى شود.وى افزود: بیش از پنج هزار عنوان کتاب در این 
نمایشگاه عرضه شده است که همگى آنها با تخفیف 50 

درصدى به مشتریان داده مى شود.
وى خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا دهم اسفندماه سال 

جارى پذیراى عالقه مندان خواهد بود.

خبر

ساسان اکبرزاده

«ارائه راهکارهاى الزم به منظور رفع تبعیض، توزیع عادالنه امکانات و جلب 
همکارى در تهیه برنامه هاى عمرانى استان و همکارى با شوراى برنامه ریزى 
و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراى طرح هاى عمرانى و ملى در محدوده 

استان اصفهان از وظایف شوراى اسالمى استان به شمار مى رود.»
رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان دراجالس این شورا که معاون امور 
عمرانى استاندار مهمان ویژه آن بود با بیان این مطلب گفت: ارتباط شوراى 
اسالمى اســتان و معاونت عمرانى اســتاندارى و دفاتر این معاونت، تقویت 

طرح هاى عمرانى استان را به دنبال دارد. 
عبدا... کیانى توجه به مسائل زیست محیطى استان به ویژه مسئله بحران آب 
و آلودگى هواى اصفهان را یادآور شد و گفت: بحران آب مسئله بسیار جدى و 
پیچیده است. هرچند کاهش میزان نزوالت جوى، به ویژه در سال جارى، در 
دهه هاى گذشته سابقه نداشته است که این امر باعث ایجاد تنش آبى شدید در 
سال آتى خواهد شد. اما تمام مسئله آب، صرفاً کاهش نزوالت نیست. بخش 
بزرگى از بحران آب به سوء مدیریت هاى سال هاى گذشته و بهره ورى پایین 
مدیریت آب برمى گردد. حفر بى رویه چاه ها، عدم توجه به مدیریت حوضه آبریز 
زاینده رود و غلبه نگاه استانى بر نگاه ملى نسبت به آب، الگوى کشت نامناسب 
و مصرف آب در کشت محصوالتى که هیچ توجیه اقتصادى ندارند، استقرار 
صنایع آب بر در اقلیم خشک اســتان اصفهان، عدم توجه به مسائل اقلیمى 
و جغرافیایى، عدم توجه به آلودگى منابع آب شــیرین حاصل از آالینده هاى 
کشاورزى و صنعتى، فرسودگى شبکه هاى آب شهرى و موارد بسیار دیگر، در 

ایجاد این بحران دخیل بوده است.
وى ادامه داد: صرفاً کاهش نزوالت جوى را علت ایجاد بحران آب دانســتن  
فرافکنى مسئله و ساده سازى آن است. بخش عمده اى از سدهایى که در ایران 
ایجاد شده است با وجود آنکه بارها اثرات نامطلوب زیست محیطى آنها گوشزد 

شده و باعث به هم خوردن مکانیسم طبیعى در ارتباط حوضه هاى آب زیرزمینى 
مى شود، تحت تأثیر سود باالیى، که در پروژه هاى عمرانى سد سازى وجود 
داشته است، عمًال نادیده گرفته شده و مافیاى اقتصادى آب که از سدسازى 

سود برده است در ایجاد این شرایط، مؤثر بوده است. 
کیانى با اشاره به سخنان مدیرکل دفتر مطالعات منابع آب ایران گفت: تنها 
در ســال 93 چیزى در حدود 800 هزار تن هندوانه صادر شده است هر کیلو 
هندوانه معادل 400 لیتر آب نیاز دارد یعنى 300 هزار میلیارد لیترآب، از منابع 
آبى این سرزمین خشک را از کشور خارج کرده ایم. این حجم آب معادل هفت 
برابر ظرفیت آب سد کرخه است. اگر این ضعف مدیریت منابع آبى نیست پس 

چه چیزى است؟کیانى مى گوید: عدم توجه جدى به مسئله آب و ورود حاکمیتى 
به این مسئله یک تهدید جدى است که ممکن است باعث ایجاد تنش ها و 
درگیرى هاى فراوان شود. نگاه به آب باید ملى باشد و در پهنه سرزمینى، در 
مورد آن بحث و نتیجه گیرى شود. البته باید مردم را به آرامش دعوت کرد و 
بدون جهت گیرى هاى سیاسى و تحریک مردم و تنها با دید فنى و کارشناسانه 

مسئله آب را بررسى و نسبت به حل آن اقدام کرد.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان به وضعیت بد مالى شهردارى ها اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه رکود ساخت و ساز در ایران و وابستگى بخش عظیمى 
از درآمدهاى شهردارى به منابع و درآمدهاى ناپایدار ساختمانى، باعث شده 

است تا درآمد شهردارى ها به شدت افت کند و بسیارى از شهردارى ها امروزه 
حتى در پرداخت حقوق هم با مشکالت جدى روبه رو شوند. مى توانم با احتیاط 
بگویم شهردارى ها رو به ورشکستگى هستند و اگر فکرى براى آنها نشود عمًال 
تعطیل خواهند شد. بنابراین اگر ما مى خواهیم روند مهاجرت به شهرها کند شود 
باید زمینه مناسب توسعه روستاها را فراهم آوریم. توسعه روستا بدون توجه به 
شوراهاى روستا و ایجاد زمینه براى انجام بهتر فعالیت هاى آنها ممکن نیست.

در ادامه، نایب رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان هم با قرائت نامه خطاب 
به استاندار اصفهان، نکاتى را بیان داشت.على کیخایى در این نامه آورده است 
شرایط فعلى مدیریتى استان نیاز به چابک سازى و ایجاد شرایط مطلوب براى 
برآورده شدن مطالبات مردم دارد.نماینده شوراى اسالمى شهرستان بویین 
میاندشت در شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: امید است از حمایت هاى 
استاندار در زمینه هاى مختلف بهره مند شــویم و پیشنهاد مى شود استاندار 
براى کسب اطالعات دقیق از سراسر استان، در صورت صالحدید، تعدادى 
از اعضاى شوراى اسالمى را به عنوان مشاور خود انتخاب، تا مطالبات مردم 
ارائه شود.معاون هماهنگى و امور عمرانى استاندارى اصفهان هم در جلسه 
شوراى اسالمى استان گفت: شهردارى هاى این استان چهارهزار میلیارد ریال 

از دستگاه هاى اجرایى مطالبه دارند. 
علــى مقــدس زاده افزود:کمبــود منابــع درآمــد، بــاال بــودن 
هزینــه هــاى جــارى و تــورم نیــروى انســانى از معضــالت فعلى
 شهردارى هاى استان است.وى با بیان اینکه منابع درآمدى در شهرهاى استان 
وجود دارد که مغفول مانده است، افزود: مدیران استان قدرت را در مرکز استان 

متمرکز کرده اند که باید تمرکز زدایى دراین زمینه انجام شود.
مقدس زاده  گفت: بدترین نوع بروکراسى در این استان وجود دارد و از همه 
نقاط کشور سنگین تر است به گونه اى که ارباب رجوع در ادارات تابع نظرات 
شخصى مدیران و کارکنان ادارات هستند. وى گفت: تفویض اختیار به مدیران 

شهرستانى اولویت بعدى مدیریت استان است.

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

تمام مسئله آب کاهش نزوالت آسمانى نیست

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

برابر آراء صادره هیأت / هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139560302023000488 مورخ 1395/04/30 آقاى ســید عبداله 
طباطبائى مبارکه به شــماره شناســنامه 3904 کدملى 5418659030 صــادره از مبارکه فرزند 
سیدمحمدباقر بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 97/04 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 3553 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139560302023000489 مورخ 1395/04/30 خانم عفت وهابى 
مبارکه به شماره شناســنامه 428 کدملى 1971121126 صادره از مسجد سلیمان فرزند رمضان 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 97/04 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 3553 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1396/11/5  م الف: 31027 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/585
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960650 مرجع رسیدگى کننده: شعبه بیســت و نهم شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: على غالمى به نشــانى: اصفهان اتوبان چمران حدفاصل پل الله و خ فروردین صافکارى 
برادران خوانده: 1- حسین مظفرى 2- ســید پویا خضائلى 3- جواد رمضانى 4- سهیل غالمى به 
نشانى: خواندگان ردیف 1 و 2 و 3 مجهول المکان و خوانده ردیف 4: اصفهان خ ابن سینا سنبلستان 
درب امام کوچه قدوسى نژاد بن بست آسمان پ 1/19 گردشــکار: به تاریخ 96/10/18 با توجه به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شعبه بیست و نهم ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى على غالمى به طرفیت 1- حسین مظفرى 2- سید پویا خضائلى 3- جواد رمضانى 4- سهیل 
غالمى به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت بخشى از یک فقره چک 
به شماره 622858/22- 96/7/1 به انضمام کلیه خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و 
وصف تجریدى بودن چک و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگى و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز 
و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض 
قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین 
دادرسى مدنى و رأى وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10  هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به 
محکومیت تضامنى خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم، ســوم، چهارم به 
عنوان ظهرنویس، به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال 1/425/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/7/1) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا مى باشد. م الف: 33931 شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/922
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960460 مرجع رسیدگى: شعبه بیست و نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ 
خواهانها: حمید جان نثارى- اصفهان خ کهندژ چهارراه صمدیه خ ملت کارگاه خدماتى مصنوعات 
متین وکیل: آرزو صانعى اصفهان سه راه سیمین جنب داروخانه سالمت طبقه 3 خوانده/ خواندگان: 
بهروز على محمدى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى حمید جان نثارى با وکالت آرزو صانعى به طرفیت آقاى بهروز على محمدى به 
خواسته مطالبه بیست و پنج میلیون و ســیصد هزار ریال 25/300/000 ریال وجه چک به شماره 
105727- 95/12/25، 105728- 96/1/25 و 105706- 95/11/15 و 105705- 95/11/15 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و سیصد هزار ریال 25/300/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/516/250 ریال یک میلیون و پانصد و شانزده هزار و دویست و پنجاه ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/12/25- 96/1/25 - 95/11/15) تــا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى
 اصفهان مى باشد. م الف: 33928 شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /10/924

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106793301995 شماره پرونده: 9609986793300587 شماره بایگانى 
شعبه: 960603 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: على غالمى نشانى: مجهول المکان مهلت حضور 
از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 مهلت حضور: 7 روز پس از نشر نوع علت حضور: مالحظه 
نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبى نفیًا یا اثباتًا با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما 
ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م 
الف: 33883 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/152

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426796900104 شــماره پرونده: 9609986796900104 شماره بایگانى 
شعبه: 960104 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796900578 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976796901895 محکوم علیه مجید راعى فرزند حســن محکوم 
است به پرداخت مبلغ بیست و پنج 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 
2/075/000 ریال هزینه دادرســى در حق خواهان محمدرضا محمــدى بارچانى فرزند غالمرضا 
نشانى: اصفهان- اصفهان شــهید کشورى بلوار بوستان  بوستان  ســوم برج آرمان واحد 43 و حق 
الوکاله وکیل سید هادى حسینى فرزند سید حسین نشانى: شهرضا چهارراه شهردارى مجتمع زنبق 
طبقه دوم صادر و اعالم مى گردد. نیم عشر حق االجرا. یک فقره چک به شماره 901/21451730 
به تاریخ 1395/01/20 عهده پست بانک شعبه فوالدشــهر مى باشد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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 ســى 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: 33873 شعبه 39 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/155
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960490 شماره دادنامه: 9609976795301294- 96/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
23 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالحمید کالنى فرزند عباس به نشانى خ فردوسى، 
کوچه شهید مهیارى ساختمان 372، واحد 2 خوانده: ابراهیم صفرنژاد شاد به نشانى مجهول المکان 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى عبدالحمید کالنى به 
طرفیت آقاى ابراهیم صفرنژاد شاد به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شــماره هاى 349770- 94/1/20 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى  
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/190/000  ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
هاى موصوف (94/1/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همیــن مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33872 شعبه 23 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/156
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794100101 شــماره پرونده: 9609986794100544 شماره بایگانى 
شعبه: 960545 به موجب درخواست اجراى حکم مر بوطه به شــماره 9610096794101055 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794102615 محکوم علیه احمدرضــا خیرى حبیب آبادى به 
نشانى اصفهان، اصفهان، مجهول المکان محکوم است به پرداخت 11430000 بابت اصل خواسته 
و مبلغ 237870 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت 
تاخیر تادیه چک ها به شــماره هاى 272723/41 مــورخ (1393/08/20) و272711/52 مورخ 
(1393/07/13) در حق خواهان عبدالحمید کالنى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خیابان کمال، ك 20 (شیخ اسداله)، مسکونى اول دست راست، کد پستى 
8155896941 و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. 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: 33871 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/157
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794100102 شــماره پرونده: 9609986794100546 شماره بایگانى 
شعبه: 960547 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794101054 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794102614 محکوم علیه جمیله محمود زهى به نشانى اصفهان، 
اصفهان، مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
132500 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 173774 مورخ (1394/02/30) لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان عبدالحمید کالنى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خیابان کمال، ك 20 (شیخ اسداله)، مسکونى اول دست راست، کدپستى 8155896941 و نیم عشر 
حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یــا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه 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 اجر اى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 33870 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /11/158
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793600214 شــماره پرونده: 9609986793600261 شماره بایگانى 
شعبه: 960264 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793600671 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793601290 محکوم علیه مهرداد ملــک محمدى فرزند 
غالمحسن به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 167/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته (دو فقره چک به شماره هاى 524538/61 به تاریخ 89/07/05 به مبلغ 80/000/000 
ریال، 524539/47 به تاریخ 89/07/10 به مبلــغ 87/000/000 ریال به عهده بانک ملت) و مبلغ 
3/410/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (89/07/10، 89/07/05) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق محکوم له حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین به نشانى اصفهان خ نظر غربى سه راه نظر بن 
بست میثم مجتمع مسکونى پیام واحد 3 صادر گردید به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباش ــد 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 ســى 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: 33866 شــعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/159
ابالغ راى

کالسه: 961104 شماره دادنامه: 9609974805302060 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجید الوندى به نشانى خ چمران روبروى پارك معلم جنب پیرایش خیام 
خوانده: سعید قادرى به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مجید 
الوندى به طرفیت آقاى سعید قادرى به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه سفته / سفته 
هاى به شــماره  خزانه دارى کل 361239- 974677 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت 
به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگى و مصون ماندن خواسته از هر 
گونه تعرض و تکذیب، شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 
و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 590/000 ریال (پانصد و نود هزار ریال)  بابت هزینه دادرسى و 120000 ریال نشر آگهى 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم 
احکام مى باشد. در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33864 شعبه 53 

شوراى حل اختالف اصفهان /11/160
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794200097 شــماره پرونده: 9509986794201562 شماره بایگانى 
شعبه: 951564 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201554 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794203112 محکوم علیهم 1- افروز آقا کریمى فرزند سیف اله 
2- فرزاد فروهرنژاد هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/820/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 1395/10/30 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له علیرضا حاجى رضائ ى فرزند احمد 
به نشــانى اصفهان، اصفهان، جاده حبیب آباد کیلومتر 8 کارخانه آجرنما آنتیک صفه و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 

م الف: 33933 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/161
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960791 شــماره دادنامه 9609976794104229- 96/10/26 تاریخ رسیدگى: 
96/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى على اکبر نادى 
فرزند حسین به نشانى اصفهان، خ رباط، خ شیخ فائض، کوچه قائم بن قائم پالك 21 خوانده: آقاى 
اسماعیل محسنى فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ صد میلیون ریال بابت 
وجه الرهن به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و غیره گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى على اکبر نادى فرزند حسین به طرفیت آقاى اسماعیل محسنى فرزند رضا به خواسته 
مطالبه مبلغ صد میلیون ریال بابت وجه الرهن به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسى و تاخیر 
تادیه و غیره، نظر به بررسى محتویات و مستندات پرونده و اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى درج آگهى و نیز قرارداد اجاره ارائه شده از سوى خواهان و اینکه تاریخ قرارداد 
در مورخ 94/2/10 منقضى گردیده است. لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقى نموده 
با استناد به مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ صد میلیون ریال وجه الرهن بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 96/6/22 لغایت اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و دویســت و نود هزار ریال هزینه دادرسى 
و نیز هزینه درج آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33932 عابدینى- شعبه 11 شوراى حل اختالف 

استان اصفهان   /11/162



استاناستان 11113145 سال چهاردهمپنج شنبه  5 بهمن ماه   1396

نام 35 شهید نویسنده 
در میان شهداى اصفهان 

رئیس انجمن هنرهاى نمایشى استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان 33 هزار شهید را تقدیم انقالب اسالمى 
کرده که نام 80 شهید هنرمند و مستندساز و 35 شهید 

نویسنده در میان این شهدا به چشم مى خورد.
هوشنگ جمشیدیان گفت: شهید کنگرى از فیلم برداران، 
شهید افشار از معلمان و هنرمندان دفاع مقدس و شهید 
سلیمانى مستندساز فعال دفاع مقدس از جمله شهداى 

هنرمند اصفهانى هستند .

10بهمن آخرین مهلت ارسال 
مقاله به کنفرانس نانو

مهلت ارسال مقاله به دومین کنفرانس ملى نانو ساختارها 
تا 10 بهمن تمدید شد.

دبیر علمــى ایــن کنفرانس گفــت: عالقــه مندان 
مقاله هاى خود را با محور هاى نانو مواد و مواد پیشرفته ، 
نانو ساختارها و روش هاي شناسایی، سنتز و ساخت آنها، 
شبیه سازي، طراحی و مدل سازي در فناوري نانو، کاربرد 
فناوري نانو در پزشکی و داروسازي و کاربرد فناوري نانو 
در صنایع هوافضا، اتومبیل و حمل و نقل به دبیرخانه این 

کنفرانس ملى ارسال کنند.
محمد الماســى افزود: عالقه مندان براى ارسال مقاله 
و کســب اطالعات بیشــتر مى توانند به تارنماى این 
کنفرانس به نشانى nanoconfkashan.ir مراجعه 
کنند.دومین کنفرانس ملى نانو ساختارها 25 بهمن در 

دانشگاه آزاد کاشان برگزار مى شود.

خبر

مدیر شیالت سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
گفت: مصرف ماهى در کشــور یک چهارم جهان اســت 
یعنى بین 9 تا 10 کیلوگرم براى هر نفر و استان اصفهان نیز 

همین رقم مصرف را دارد.
مجتبى فوقى با تأکید بر اینکــه طى بهره بردارى از منابع 
آبى خرد باید پرورش آبزیان در دستور کار قرار گیرد، افزود: 
در حال حاضر 55 واحد پرورش ماهى قزل آال در شهرستان 
گلپایگان فعالیت دارد و بر این اساس یکى از مراکز بزرگ 
تولید بچه ماهى قزل آالى اســتان، شهرستان گلپایگان 
اســت، اما مهم ترین نکته در کنار آبزى پرورى، مصرف 

ماهى است.

وى با اشاره به اینکه باید به مرحله اى برسیم که هیچ تولید 
کننده  آبزى دغدغه اى براى فروش محصول خود نداشته 
باشد، گفت: متأســفانه به رغم فواید زیاد مصرف آبزیان، 
میزان مصرف ماهى در ایران نســبت به میانگین جهانى 
پایین است تا جایى که مصرف ماهى در کشور یک چهارم 

جهان است.
فوقى با اشاره به عدم شناخت ارزش غذایى و آشنا نبودن 
ذائقه مردم ایران به مصرف آبزیان اظهار داشت باید علل 
مصرف کم آبزیان مورد کنکاش و بررسى قرار گیرد، بدیهى 
است اگر افراد جامعه به ارزش غذایى این پروتئین بیشتر پى 

ببرند، قطعاً از آن در وعده هاى غذایى استفاده مى کنند.

رئیس هیئت ورزش روســتایى و بازى هاى بومى و محلى 
اســتان اصفهان گفت: تاکنون 192 خانه ورزش روستایى 
در روستاهاى کم برخوردار و کمتر رسیدگى شده استان به 
بهره بردارى رسیده و در دهه مبارك فجر نیز50 خانه جدید 

افتتاح مى شود.
مهدى اسدى گفت: آمار بیمه ورزشکاران روستایى به 32 
هزار نفر رسیده و اگر چالش بین هیأت پزشکى و هیأت بر سر 
بیمه روستایى و شهرى به وجود نیامده بود، این آمار به 100 

هزار نفر مى رسید.
وى خاطرنشــان کرد: تاکنون 192 خانه ورزش روستایى 
در روســتاهاى کم برخوردار و کمتر رسیدگى شده، به بهره 

بردارى رسیده و در دهه فجر 50 خانه جدید افتتاح مى شود.
به گفته اســدى، ایــن خانه هــاى ورزش روســتایى در 
شهرســتان هاى آران و بیدگل، کاشان، شــرق اصفهان، 
نجف آباد، تیران و کرون، سمیرم، فالورجان و فریدون شهر 

واقع شده است.
وى اذعان داشت: براى ایجاد خانه روستایى بر روى مناطقى 
دست گذاشته ایم که از لحاظ بضاعت فقیر هستند، به طور 
نمونه در پشتکوه، چهار حمام قدیمى را به خانه ورزش تبدیل 
کرده ایم که براى ورزش هایى مانند دارت و شطرنج مناسب 
است اما براى ورزش هایى مانند والیبال و گل کوچک که نیاز 
به فضاى بزرگ ترى دارد، از حیاط مدارس استفاده مى شود.

بهره بردارى از 50 خانه 
ورزش روستایى در دهه فجر

سرانه مصرف آبزیان
 در اصفهان 10 کیلوگرم است

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960712 شماره دادنامه: 9609976794104107- 96/10/5 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مهدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر به نشانى 
اصفهان، پل راه آهن مرغ، خیابان صاحب الزمان، کوچه 24، منزل شــخصى وکیل: 1- آقاى حسین 
محمدیان 2- خانم مهرى نمازیان به نشــانى اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان بانک 
تجارت (ارغوان) طبقه سوم خوانده: آقاى على روزبهانى فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 117/100/000 ریال وجه پنج فقره چک به شماره هاى 751803- 751804- 751805- 
751802- 372362 به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه + بدواً صدور قرار 
تامین خواسته. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
مهدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر با وکالت 1- آقاى حسین محمدیان 2- خانم مهر ى نمازیان 
به طرفیت آقاى على روزبهانى فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ 117/100/000 ریال وجه پنج فقره 
چک به شماره هاى 751803- 94/12/5 ، 751804- 95/1/5، 751805- 95/1/29، 751802- 
94/11/5، 372626- 94/10/15 به عهده بانک تجارت و بانک دى به انضمام مطلق خسارات قانونى، 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفده میلیون و صد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و هشتصد و هجده هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه درج آگهى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (94/12/25، 95/1/5، 95/1/29، 94/11/5، 94/10/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 

عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33919 شعبه 11 شوراى حل اختالف اصفهان /11/164
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده 960431 از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوق ى شاهین شهر 
محکوم علیه شرکت صنایع فلزى بنیاد پوشش اصفهان به پرداخت مبلغ 318/656/854 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر 
توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده- الف: دربهاى 
ریلى فلزى دولنگه: بشرح (یازده عدد به ارتفاع 5/5 متر- سه عدد به ارتفاع 3/60 متر- سه عدد بارتفاع 
4/2 متر- یکعدد بارتفاع 4 متر و یکعدد بارتفاع 2/6 متر) جمعًا نوزده عدد منصوب به سوله ها و انبارها 
(معادل 18 تن برآورد مى شود) ب: چراغ هاى آویز منصوب به سقف سوله ها: (چراغ صنعتى 204 عدد و 
چراغ مهتابى (W40 × 2) 6 عدد و پروژکتور 6 عدد) ج: تابلوهاى توزیع برق مستعمل و اسقاطى: تابلوى 
ایستاده بانک خازن بابعاد cm (200 × 140 × 5) شامل (کلید فیوز- رگوالتور- کنتاکتورها- خازنها 
 change) (200 × 150) شامل cm 30 × 7 از نوع پارس) تابلوى برق اصلى ایستاده بابعاد Kvar
 A 1000 ســاخت آلمان- یکعدد کلید اتوماتیک زیمنس A 630) یکعدد کلید اتوماتیک over A
100- سه عدد مینیاتورى سه فاز- پنج عدد مینیاتورى تکفاز- چهارعدد کلید فیوز اسقاط و لوازم اندازه 
 -630 A (200 × 130) شامل کلید اتوماتیک در من cm گیرى...... تابلوى برق اصلى ایستاده بابعاد
(change over دستى) لوازم اندازه گیرى- کلید فیوز سه عدد کلید گردان A 160 تابلوى بانک 
 (4 × 25 + 2 × 30) Kvar 400- خازنها A (160 × 100) کلید فیوز اصلى cm خازن ایستاده بابعاد
 A (50 × 40) شامل کلیدفیوز cm نوع پارس و شش عدد کنتاکتور و کلید چاقوئى تابلوى دیوارى بابعاد
 (70 × 80) cm 30 تابلوى محوطه بارانى بابعاد Kvar 160 و کنتاکتور، رله محافظ، با یکعدد خازن
شامل کلید اتوماتیک A 200 و چهارعدد کلید اتوماتیک A 100 از نوع ABB و دو عدد مینیاتورى 
سه فاز تابلوى ایستاده بابعاد cm (120 × 110 × 30) شامل کلید اتوماتیک A 100- کلیدگردان- پنج 
 cm عدد کنتاکتور- شش عدد مینیاتورى ســه فاز- 14 عدد مینیاتورى تکفاز تابلوى ایستاده بابعاد
(180 × 160) شامل یکعدد کلپد اتوماتیک اشــنایدر A 630- چهارعدد کلید فیوز A 250- و چهل 
عدد کلیدگردان A 63 تابلوى ایستاده بابعاد cm (150 × 120 × 30)- شامل کلید اصلى- شش عدد 
 cm کنتاکتور- ده عدد مینیاتورى سه فاز- بیست عدد مینیاتورى تک فاز اسقاط تابلوى دیوارى بابعاد
 cm 40 (اسقاطى) دو دستگاه تابلوى محوطه بارانى ABB، A (50 × 40) شامل کلید اتوماتیک از نوع
(50 × 40) شامل کلید اتوماتیک اشــنایدر A 125 و سه عدد مینیاتورى سه فاز و یکعدد تکفاز تابلوى 
ایستاده بابعاد cm (180 × 110 × 50)- شامل کلید اصلى اتوماتیک A 400- شش عدد کلید فیوز 
اسقاط تابلوى ایســتاده بابعاد cm (160 × 150 × 50) شامل کلید اتوماتیک A 400- سه عدد کلید 
 (85 × 100) cm 100 تابلوى ایستاده بابعاد A 200- و شش عدد کلید اتوماتیک زیمنس A اتوماتیک
شامل- (change over دستى) تابلوى دیوارى بابعاد cm (50 × 40) شامل کلید اتوماتیک از 
نوع ABB، A 50 و مینیاتورى سه فاز اسقاط تابلوى دیوارى بابعاد cm (80 × 60) شامل لوازم اندازه 
 × 30) cm 50 و دو عدد مینیاتورى سه فاز و دوازده عدد تکفاز تابلوى دیوارى بابعاد A گیرى، اصلى
40) شامل کلید اتوماتیک، A 60 و سه عدد مینیاتورى سه فاز و پنج عدد تکفاز تابلوى دیوارى بابعاد 
 (70 × 90) cm (30 × 30) شامل کنتاکتور و یکعدد کلید مینیاتورى سه فاز تابلوى دیوارى بابعاد cm
شامل لوازم اندازه گیرى، کلیدگردان اصلى و ده عدد مینیاتورى سه فاز و پانزده عدد مینیاتورى تکفاز 
تابلوى دیوارى بابعاد cm (70 × 70) شامل لوازم اندازه گیرى، و سه عدد مینیاتورى سه فاز و چهارده 
عدد مینیاتورى تکفاز تابلوى دیوارى بابعاد cm (70 × 70) شامل کلید فیوز، و هیجده فیوز قشنگى 
اســقاط منصوب به انبار باال تابلوى دیوارى بابعاد cm (50 × 35) شامل شش عدد کلید مینیاتورى 
تکفاز منصوب به انبار باال تابلوى دیوارى بابعاد cm (40 × 30) شامل کنتاکتور و رله محافظ و یکعدد 
 100 A ،(30 × 40) شامل کلید اتوماتیک اشنایدر cm کلید مینیاتورى سه فاز تابلوى دیوارى بابعاد
تابلوى دیوارى بابعاد cm (60 × 50) شامل کلید اتوماتیک زمینس، A 100 و چهار عدد مینیاتورى سه 
فاز تابلوى دیوارى بابعاد cm (60 × 70) شامل کلید اتوماتیک اشنایدر، A 160 و پنج عدد مینیاتورى 

 ABB، (90 × 80) شامل کلید اتوماتیک cm سه فاز و سه عدد مینیاتورى تکفاز تابلوى دیوارى بابعاد
 50) cm 80- یکعدد کنتاکتور تابلوى دیوارى بابعاد A ،250- شش عدد کلید اتوماتیک اشنایدر A
× 40) شامل کلید اتوماتیک، A 40 (اسقاط) تابلوى دیوارى بابعاد cm (40 × 30) شامل یکعدد کلید 
 × 180) cm مینیاتورى سه فاز و دو عدد پریز (31 دستگاه منصوب در یک سالن) تابلوى ایستاده بابعاد
100) شامل یکعدد کلید اصلى A 50 با لوازم اندازه گیرى- یکعدد کلید فیوز A 250- شش عدد کلید 
فیوز A 160 تابلوى ایستاده بابعاد cm (180 × 120) شامل کلید اتوماتیک درمن A 250- دو عدد 
مینیاتورى A 63- یکعدد کنتاکتور- دو عدد مینیاتورى سه فاز، د: کابلهاى برق فشار ضعیف: کابلهاى 
توزیع برق به تابلوها و مصارف (اعم از کابلهاى هوائى روکار، و کابلهاى زمینى که در زیرزمین مدفون 
است) نظریه کارشناسى: ارزش پایه اموال فوق الذکر در همان وضعیت استقرار خود بشرح زیر برآورد و 
اعالم میگردد. (عملیات و هزینه باز و جمع کردن اقالم به عهده خریدار میباشد. تعداد نوزده عدد درب 
ریلى دو لنگه بشــرح موضوع بند الف مقطوع 198/000/000 ریال یکصد و نود و هشت ملیون ریال 
تعداد 216 عدد چراغ صنعتى و پرژکتور و مهتابى موضوع بند ب مقطوع 10/000/000 ریال ده ملیون 
ریال تعداد تابلوهاى توزیع برق مندرج در موضوع بند ج مقطوع 76/000/000 ریال هفتاد و شش ملیون 
ریال کابلهاى برق فشار ضعیف موضوع بند د بازاى هر کیلوگرم 60/000 ریال بر روى باسکول تدقیق 
میگردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/11/24 از 
ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: دایره اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 2579 

منتظرى- اجراى احکام مدنى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر /11/168
فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/3773/26- 96/10/9 آقاى برزو امیرى مورچگانى فرزند محمدطاهر باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 
253447 را که بمیزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/19312 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى 
اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 595 دفتر 509 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب صورتمجلس تفکیکى شماره 4/95 مورخ 1383/01/09 ثبت شاهین شهر به نام مالک ثبت 
گردید و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد و اظهار داشته که سند وى 
مفقود گردیده و تاکنون یافت نگردید و درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2564 

ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك واحد شاهین شهر /11/169
 فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/3774/26- 96/10/9 آقاى برزو امیرى مورچگانى فرزند محمدطاهر باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 
253448 را که بمیزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/19311 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى 
اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 598 دفتر 509 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب صورتمجلس تفکیکى شماره 4/95 مورخ 1383/01/09 ثبت شاهین شهر به نام مالک ثبت 
گردید و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد و اظهار داشته که سند وى 
مفقود گردیده و تاکنون یافت نگردید و درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2565 

ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك واحد شاهین شهر  /11/170
ابالغ افراز

شماره: 103/96/4083/26 مورخ: 96/10/27 احتراما نظر به اینکه خواهان آقاى/ خانم نادعلى مسیبى 
جزى فرزند حسن دادخواستى به شماره 71308518- 1396/2/7 مبنى بر افراز مقدار 2/05 سهم مشاع 
از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت به آدرس پشت بند حافظ شمالى نموده 
که از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده قطعات شماره 289 و 503 منظور نموده که به علت 
معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین 
نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع بش رح لیست ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پور چهارلنگ، 
اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز 
وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى 
جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش 
احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزدپناه جزى، عباس 
باقرى، محســن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، 
جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشــک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدارم، 
افسر تدریسى امیرآباد، حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى 
تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان 
جزى، اســداله حکیمیان جزى، توران، حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جــزى، نیما حکیمیان 
جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، 
عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه 

حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه 
قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى 
جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان 
جزى، على رحمانى، حسین رســولى، رضاقلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان 
جزى، عباس زمانیان، سید على سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیز اله شریفیان 
جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاســکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، اسداله 
موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال 
نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا 
هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا 
یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، 
هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان ایران محمدى 
فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا 
مسیبى حسین مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، 
عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، 
عبداله على بیگى بنى، شــاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على 
ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله 
غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى 
مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیر جزى، 
مریم شیر جزى جزى، مصطفى شیر جزى، مهدى شیر جزى، حســن شیر جزى، طاهره شیر جزى، 
طاهره گرسیوز، مرتضى شــیر جزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، 
امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، 
عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح 
جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، 
حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى 
محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، 
حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ادرائه ننموده 
اند و در پالك مزبور ذینفع هســتند اعالم میدارد که افراز سهم خواهانها از ششدانگ پالك 301/43 
واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 1396/11/21 راس ساعت 9 صبح 
صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى 
قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى 
مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اســناد رسمى الزم 
االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون 
غیر رشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت 
رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان 
به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر 
شود این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 2568 ناصر صیادى صومعه- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/171
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده 960007 از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
محکوم علیه آقاى مســعود آزادى جزى به پرداخت مبلغ 345/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
محاسبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق االجرا که بعدا انجام خواهد شد محکوم گردیده 
اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شــرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشن اسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: دپوى بزرگ خاك 
مخصوص آجرپزى (با مختصات جغرافیایى (S 556550  3630907 39) بالغ بر 5000 ســرویس 
کامیون کمپرسى 10 تن مى باشد که معادل 2000 ســرویس از این دپو توقیف گردیده هر سرویس 
داراى حجم تقریبى 7 مترمکعب مى باشد و ارزش هر کامیون کمپرسى خاك مذکور 252/000 ریال و 
ارزش کل آن با حجم حدود 14000 مترمکعب جمعا به مبلغ /504/000/000 ریال مى باشد. با توجه به 
اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء 
قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/11/25 از ساعت 9 الى 10 محل 
برگزارى مزایده: دایره اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 2576 منتظرى- اجراى احکام مدنى شعبه دوم 

حقوقى دادگسترى شاهین شهر /11/172
ابالغ 

شماره پرونده: 209/96ش1ح شــماره دادنامه: 312- 96/10/10 تاریخ رسیدگى: 96/08/15 راى 
قاضى شورا: خواهان: خانم مهرى چکش زن به نشــانى: گرگاب، منازل بنیاد مسکن، مجتمع نیلى، 
واحد 3 خوانده: آقاى غالمعباس عالى نسب به نشانى مجهول المکان فرع ى 4 شمالى خواسته: مطالبه 
نفقه معوقه از تاریخ 96/01/01 به انضمام هزینه دادرسى در خصوص دعوى خانم مهرى چکش زن 
به طرفیت آقاى غالمعباس عالى نسبت به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 96/01/01 به انضمام 
هزینه دادرسى؛ با توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشــت مصدق نکاحنامه به شماره 133169 
صادره از دفترخانه رسمى ثبت ازدواج شماره 13 حوزه ثبتى خوزستان و وجود علقه زوجیت بین طرفین 
و با امعان نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسى مورخ 96/08/15 حاضر نگر دیده و الیحه اى در دفاع 
از خود ارسال ننموده است و با عنایت به نظریه کارشناس رســمى دادگسترى که مصون از اعتراض 
مانده است. شورا دعوى مطروحه را وارد و مستندا به مواد 1102؛ 1106؛ 1107؛ 1111 و 1206 قانون 

مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون و دویست و چهل هزار ریال به عنوان نفقه معوقه از 
تاریخ 96/01/01 تا تاریخ 96/08/28 و پس از این تاریخ ماهیانه مبلغ شش میلیون و سیصد هزار ریال 
و همچنین سالیانه به میزان شاخص تورم اعالمى از طرف بانک مرکزى اضافه مى گردد بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2572 محمود باقرى قاضى 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/173
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759209626 شــماره پرونده: 9609983759200655 شماره بایگانى 
شعبه: 960673 تاریخ تنظیم: 96/10/28  دادخواست و ضمائم به آقاى محسن جهانگیرى فرزند حسن 
و رسول پور حیدر فرزند حسین خواهان آقاى حسین سلطانى رنانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
محسن جهانگیرى فرزند حسن و رسول پورحیدر فرزند حسین مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609983759200655 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1396/12/14 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2574 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /11/174
ابالغ 

شــماره دادنامــه: 9609973760000747 تاریــخ تنظیــم: 1396/10/19 شــماره پرونــده: 
9609983760000488 شــماره بایگانى شــعبه: 960639 خواهان: خانم مینا مسیبى جزى فرزند 
اسداله با وکالت آقاى سید ابراهیم سجادى فرزند سیدعبدالرسول به نشانى شاهین شهر خیابان عطار 
بین فرعى 3 و 4 شرقى پالك 17 خواندگان: 1- خانم اقدس مسیبى 2- آقاى حشمت مسیبى فرزند 
محمد 3- خانم فریبا مسیبى فرزند امراله 4- آقاى فرید مسیبى فرزند امراله 5- خانم شوکت مسیبى 
فرزند محمد 6- خانم مریم مومنى 7- خانم زینب السادات سجادى فرزند هادى 8- خانم زهرا مسیبى 
9- خانم فریبا مسیبى فرزند امراله 10- خانم مریم شاه بندرى 11- آقاى نعمت اله مسیبى 12- خانم 
صهبا مسیبى فرزند امراله 13- آقاى قدرت اله مسیبى فرزند محمد همگى به نشانى شاهین شهر خانه 
هاى چوبى فرعى 11 شرقى پ 21، 14- آقاى اسداله مسیبى فرزند محمد به نشانى اصفهان- شاهین 
شهر- خانه هاى چوبى فرعى 11 شرقى پ 21، 15- آقاى على براتى سمندگانى فرزند محمد 16- 
بانک مسکن شاهین شهر به نشانى شاهین شــهر خ فردوسى فرعى 1 شرقى خواسته: الزام به تنظیم 
سند رسمى ملک راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم مینا مسیبى جزى با وکالت آقاى سید ابراهیم 
سجادى به طرفیت بانک مسکن شاهین شهر، على براتى ســمندگانى – اسدله- قدرت اله- نعمت 
اله- زهرا- اقدس- شــوکت و حشمت شهرت همگى مســیبى فرزندان مرحوم محمدحسین و امیر 
حسین – فریبا- فریده- فریما - صبا شهرت همگى مســیبى و مریم مومنى- مهناز شاه بندرى ورثه 
مرحوم امراله مسیبى و زینت سادات سجادى به خواسته صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى نسبت به انتقال رسمى ششــدانگ یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 
25423 فرعى از 301 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان مقوم به بیست میلیون و هزار ریال بدین شرح که 
به موجب دادخواست تقدیمى اظهار داشته که خوانده ردیف اول به استناد رسند رسمى شماره 19852 
مورخ 61/5/25 دفتر شماره 33 شاهین شهر یک واحد مسکونى پالك موصوف را به آقاى سمندگانى 
واگذار نموده اند و مطابق ماده 6 قانون موصوف بانک متعهد گردیده پس از قطعى شدن بیع سند رسمى 
پالك مذکور را منتقل نماید و با عنایت به اینکه مبیع به مرحوم محمد مسیبى فروخته شده و سپس در 
ظهر مبایعه نامه آن را به خانم زینت السادات واگذار و سپس به اینجانب خواهان دعوى واگذار گردیده 
است و با عنایت به اینکه  خواندگان تماما ورثه مرحوم محمد و امراله مسیبى و خانم خورشید یزدانى 
هستند و موافق به انتقال سند هستند تقاضاى محکومیت خوانده ردیف اول را نموده اند دادگاه مبادرت 
به دعوت از خواندگان نموده آقاى سمندگانى از طریق نشر آگهى دعوت که حضور نیافته و همچنین 
بانک مسکن نیز نماینده اى اعزام و معرفى ننموده و دفاعى به عمل نیاورده و سایر خواندگان دیگر به 
جز حضور در جلسه رسیدگى و ارسال الیحه موافقت خود را با انتقال سند اعالم نموده اند علیهذا دادگاه 
مستند به قرارداد مذکور در ماده 6 آن و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى بانک مسکن مرکزى شاهین شهر را به الزام به تنظیم و انتقال سند پالك موصوف 
در حق خواهان و به پرداخت خسارات دادرســى در حق وى محکوم مى نماید و دعوا را متوجه سایر 
خواندگان ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى 
نماید. راى ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 2582 وحید هادى 

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /11/175
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002141000221/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600369 شماره ابالغیه: 
139605102141000734 تاریخ صدو ر: 1396/10/18 بدینوســیله به بدهکار آقاى مهدى سلیمى 
نام پدر: ستار تاریخ تولد: 1366/04/27 شماره ملى: 5110753458 شماره شناسنامه: 414 به نشانى: 
شاهین شهر شهرك میالد خیابان کوثر مجتمع مسکونى سلیمى ابالغ مى شود که صندوق کارافرینى 
امید جهت وصول مبلغ 13/619/385 ریال بابت اصل، مبلغ 2/388/200 ریال سود، مبلغ 14/465 ریال 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/06/15 و خسارت روزانه مبلغ 1/862 ریال از تاریخ مذکور تا تاریخ 
تسویه حساب به مبلغ بدهى شما اضافه مى گردد، به استناد قرارداد بانکى شماره 404030013333701 
مورخ 1394/06/15 ه.ش علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه فوق تشکیل و 
طبق گزارش مورخ 1396/09/27 مامور واحد ابالغ دادگسترى شاهین شهر، محل اقامت شما به شرح 
متن سند (آدرس فوق الذکر) شناخته نشده، لذا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه چاپ اصفهان آگهى مى شــود و ظرف مــدت ده روز از تاریخ این
 آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 2584 سلطانیان مســئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 

11/176/

رئیس صنف عمده فروشان میوه اصفهان گفت: تولید 
داخلى میوه کفاف مصرف را مى دهد و نیازى به واردات 
میوه نیست و دولت نیز مقادیرى میوه از باغداران داخلى 
خریدارى کرده و آن ها را در انبار براى بازارهاى شب 

عید نگه داشته است.
ناصر اطرج در خصــوص آخرین وضعیت قیمت میوه 
در بازار اصفهان، اظهارداشت: تا امروز(دیروز) افزایش 
قیمت خاصى در بازار میوه وجود نداشــته و حتى در 
محصوالتى مانند گوجــه که هر ســاله در این ایام، 
شاهد افزایش قیمت آن بودیم و امســال براى انواع 

محصوالت صیفى نیز رشد قیمت شاهد نبودیم.
وى با بیان این که اگر اتفاق خاصى مانند سرمازدگى 
محصوالت رخ ندهد، شــاهد افزایــش قیمت میوه 
نیز نخواهیم بود، افزود: اگر ســرمازدگى رخ ندهد یا 
صادرات بى رویه میوه هاى داخلى را نداشــته باشیم ، 
نه در خصوص عرضه و نــه در خصوص قیمت آن ها 

مشکلى نخواهیم داشت.
رئیس صنف عمده فروشان میوه اصفهان با اشاره به 
خرید میوه هاى داخلى توسط دولت و انبار آن ها براى 
بازارهاى شــب عید، تصریح کرد: تولید داخلى میوه 
کفاف مصــرف داخل را مى دهد و نیــازى به واردات 
میوه نیست، دولت نیز مقادیرى میوه از باغداران داخلى 
خریدارى کرده و آن ها را در انبار براى بازارهاى شب 

عید نگه داشته است.
وى خاطرنشان کرد: امسال نیازى به واردات میوه از 
جمله پرتقال هاى مصرى و... نخواهد بود، نظارت ها نیز 
از طرف اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در حال انجام است و بازرسى اتحادیه 

نیز در میدان بر قیمت نظارت و کنترل الزم را دارند. 

امسال نیازى به واردات میوه 
در شب عید نیست

 رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اصفهان از ارســال 721 پیامک تخلف 
از سوى مسافران اتوبوس ها به سامانه 110120 خبر داد و گفت: با رانندگان 

متخلف برخوردهاى الزم انجام مى شود.
سرهنگ حسین پورقیصرى با بیان اینکه  با همکارى اداره راه و شهرسازى 
اســتان، تعداد پنج  نقطه پرتصادف اصفهان در  مدت 10 ماهه ســال جارى 
اصالح شدند، اظهار داشــت: همچنین تعداد 67 نقطه پرتصادف شناسایى و 
براى رانندگان آشکارسازى و تیم هاى پلیس راه نیز در این راه ها مستقر شدند.

وى از نصب دو هزار و 48 سامانه سپهتن بر روى اتوبوس هاى برون شهرى 
خبر داد و افزود: تاکنون 925 فقره تخلف توســط این سامانه ثبت و دفترچه 
بیشتر رانندگان متخلف ضبط  شد، ضمن اینکه این افراد از رانندگى  با اتوبوس 

مسافربرى محروم  و تعدادى نیز به مراجع قضائى معرفى شدند.
رئیس پلیس راه فرماندهــى انتظامى اصفهان از ارســال 721 پیامک وى 
در توضیح تخلفات اتوبوس هاى بین شهرى بیان داشــت: استفاده از تلفن 
همراه، خوردن و آشامیدن، سرعت و ســبقت غیر مجاز و عدم توقف خودرو 
براى اداى فریضه نماز، از جمله این تخلفات اســت و مســافران مى توانند 
شماره پالك اتوبوس را با ذکر تخلف و نقطه ارتکاب آن را به سامانه مذکور

 پیامک کنند.
■■■

پورقیصرى با اعالم این مطلب که در اولین پاسگاه پلیس راه با راننده متخلف 
برخورد قانونى انجام مى شــود، گفت: در این مدت، تعداد ســه  هزار و 874 
دستگاه خودرو به علت سرعت غیر مجاز، 459 خودرو به علت اضافه بار و هزار 
و 943 خودرو نیز به علت انجام دو تخلف همزمان، توقیف و به مدت 72 ساعت 

به پارکینگ منتقل شدند.
وى با بیان اینکه گواهینامه رانندگى 459 نفر نیز به علت کســب نمره منفى 
ضبط شده است، به کاهش آمار جان باختگان حوادث جاده اى در مدت 9 ماهه 
امسال اشاره کرد و گفت: براساس اعالم پزشکى قانونى، تعداد جان باختگان 

حوادث جاده اى در این مدت پنج درصد و تعداد مجروحین نیز 9 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
■■■

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اصفهان با تاکید بر اینکه 60 درصد حوادث 
رانندگى جاده اى اصفهان تک خودرویى بوده است، اظهار داشت: بیشتر این 
حوادث ناشى از خســتگى و خواب آلودگى رانندگان است که باعث منحرف 

شدن خودرو از جاده و واژگونى مى شود.
وى با بیان اینکه بیشــترین واژگونى هاى رخ داده طى 10 ماهه امسال را در 
جاده هاى شــمالى اســتان نظیــر آزادراه کاشــان - اصفهان، کاشــان 
به نائیــن و بزرگــراه قدیم میمه بــه اصفهان بوده اســت، گفت: بیشــتر 
حــوادث مذکــور بین ســاعت 4 عصــر تا 8 شــب بــه وقوع پیوســته 

است.

هشدار رئیس پلیس راه استان به خاطیان

پلیس در کمین رانندگان خاطى
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اسامى دانش آموزان ممتاز ستاد و  امور برق شهرستان  شاهین شهر و میمه 

مریم قرقانى

شاداب محمدى

راحیل کریمى

گلشید فتحى

نگار کاظمى

سید محمد حسن 
موسوى

امیررضا صدقى

فرهان قسورى

محمدسینا اسعدى

بهار صدقى

فاطمه توبه یانى

زهرا رحیمى

مهتاب زرگر

آرین داوودى

على توسلى

رادمین مظاهرى

محمد رضایى

مهدى قیصریان

السا جوزدانى

عطیه انشایی

رومینا کیانى نسب

مژگان افشارى

عباس دهقانى

حامد افشارى

محمد امین نصر 
اصفهانى

مهدى خادم جعفرى

پریناز دهقانى

فائزه زاهدى

سارا بهشتى

مهسا نیازى

امیر حسین مرادى

علیرضا حسنى

سروش عمرانپور

محمد مظاهرى

هادى خادم جعفرى

آرشیدا کمائى

صالحه رمضانى

رکسانا بهرام زاده

محدثه زائرى

نوشین خوجسته 
پور فرد

سید محمدصدرا 
متحملیان

امیرصادق ثقفى

ماهان نبى

محمدطه رنجکش

بهاره بهروز نژاد

فاطمه ثقفى

زهرا یار دیار

مهدیه حبیبى

امید حمامیان

على علیمحمدى

راستین مظاهرى

محمد رمضانى

نوید حمامیان

الهه شیروانى

عطیه مانیان

ریحانه بهروز نژاد

مطهره فهامى

مطهره فحامى

عرفان افشارى

حامد خادم جعفرى

محمد حسن یارعلى

مهدى خسروى

تبسم سیف الدین

فرزانه پرنده

ساغر ابودردا

مهشاد ایران پور

امیر حسین نیازى

علیرضا روستایى

سعید توبه یانى

محمد مهدى 
آقاجانى

همایون بروجى

آروشا سادات کاظمى 
طباطبایى

صبا امینى

رکسانا سادات 
قاسمى

مریم فاتحى

یاسمین بهرام زاده

سینا خسروى

ایلیا کیانى نسب

مبین سیف الدین

محمدطه عابدیان

بهاره سلیمانى

فاطمه کرمى نیا

زینب سادات میر 
باقرى

مهرى یقوبى

امید ستارزاده

على فاتحى

رحمت حسنى

محمد عرفان 
آقابابایى

نیما کرباسى زاده

الینا معینى

غزاله امینى

ریحانه فهامى

ملیکا وکیلى

آرش امینى ادیب

عرفان مرادمند

حسین سالمى

محمد حسین عباسى

مهدى شیرانى

ترنم سیف الدین

فرزانه سقائى

سبا شاه سنایى

نازنین صابرى

امیر على مومنیان

علیرضا زائرى

سید رسول کافى 
موسوى

محمد مهدى عباسى

حمیده خادم جعفرى

کمند سادات 
ستارگان زاده

سنیه انشائى

نرگس رحیمى

امیر محمد مرادى

علیرضا یاران

سید على حسینى

محمدرضا شفیعى

آفاق فروغى

عسل زالى

روشا شعبانپور

مریم کرمى

یاسمین قنبریان

طاها عالقمندان

پارسا کرباسى زاده

محسن شهبازى

محمود کالنترى

پانیذ صابرى

فاطمه هاشمى

سارا ابودردا

مهسا جعفرى جبلى

امیر حسین فتحى

على مظلومى

سپهر حریرچیان

محمد محمدزاده

هادى اختریان

بهار اصالنى

فاطمه امینى ادیب

زهرا امینى ادیب

مهناز سادات 
کاظمى طباء

آرشام حسن پور

عرفان مرادى

حمید رضا 
منتظرالقایم

محمد حسین یارعلى

مهدى قاسمى

حدیث کالنترى

فهیمه برهانى

ستاره اصغرى

نرگس  سادات  کافى 
موسوى

امیر محمد بهشتى

علیرضا معتمد 
سعیدى

سید سجاد متحملیان

محمد یزدانى

دالرام بحرینى

کیمیا مسیبى

سیده پرینان 
سجادیان

نرگس عندلیب

امیر مهدى شاهى

فرزاد سقایى

سید محمد جواد 
شفیعیان

محمدرضا 
منتظرالقائم

مکالمه  بجاى  مراجعه 
سامانه خدمات غیر حضورى مشترکین برق (مرکز سمیع)

شرکت توزیع برق استان اصفهان
سامانه سمیع با شماره 37121 جدیدترین  درگاه ایجاد شده  توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان است 

که هدف آن تمرکز در ارائه کلیه خدمات فروش و پس از فروش انشعاب برق به مردم عزیز استان بدون مراجعه حضورى مى باشد.

عملکرد 10 ماهه امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه اعالم شد انجام 
خدمات غیرحضوري , کاهش تلفات و کاهش خاموشی ها جهت تکریم 
مشترکین شهرستان از جمله اهداف امور برق شهرستان شاهین شهر و 

میمه می باشد . 
مهندس بهروز نژاد مدیر امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه عملکرد 

10 ماهه سال 1396 این امور را به شر ح زیر اعالم نمود :
اعتبارات هزینه شده در قسمت هاي مختلف  بالغ بر 6 میلیارد تومان  است 
که از جمله  احداث 16 کیلومتر شبکه فشار متوسط ، 23 کیلو متر شبکه فشار 
ضعیف و نصب 18 دستگاه ترانسفورماتور هوایی جهت تکریم مشترکین و 
ظرفیت سازي و برقرسانی به مشترکین جدید می باشد . در جهت کاهش 
تلفات و رضایت مندي مشترکین تعداد 1511 دستگاه کنتور تعویض و 
بیش از 13 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار تبدیل 
گردید .  درضمن تعداد 800 دستگاه کنتور فهام ( هوشمند ) جهت مشترکین 
دیماندي نصب و بیش از 15000 مورد  تست لوازم اندازه گیري انجام شده 
است و نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش خاموشی در سطح شهرستان 

به ثبت رسیده است .
مهندس بهروز نژاد با اشــاره به راه اندازي مرکز ســمیع در راستاي ارائه 

خدمات سریع و غیر حضوري به مشترکین از طریق شماره 37121 اعالم 
کرد کلیه درخواست ها ( اعم از درخواست انشعاب ، جابجایی کنتور ، تغییر 
تعرفه ، درخواست برق موقت و ... ) به صورت غیر حضوري دریافت و انجام 
می گیرد، در این راستا تعداد 1970 انشعاب فروخته و نصب گردیده و 2600 
مورد خدمات پس از فروش جهت مشــترکین انجام گردیده است . جهت 
روشــنایی معابر نیز تعداد 550 دســتگاه چراغ LED  نصب و 4460 مورد 

تعمیرات روشنایی معابر انجام شده است . 
از دیگر اقدامات انجام شده جهت تقویت شبکه هاي برقرسانی تعداد 12 
دستگاه ترانسفورماتور هوایی تقویت و 145 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
فشار ضعیف بهینه و یا تعمیرات انجام شده و تعداد 503 اصله پایه فرسوده 
نیز در سطح شهرستان تعویض شده است .  در حوزه مدیریت مصرف نیز 
تعداد 2500 فرم تفاهم نامه کشاورزي و صنعتی جهت بهینه  مصرف نمودن 
انرژي برق ، توزیع و همچنین 4869 نفر از  خانواده ها و دانش آموزان مدارس 
آموزش چهره  به چهره دیده اند .  در مورد اقدامات درون سازمانی، برگزاري 
10 کالس ایمنی جهت گروههاي اجرایی و پیمانکاران و بیش از 4700 نفر 
ساعت از پرسنل این امور آموزش هاي تخصصی دیده اند . هم چنین تعداد 4 

جلسه شوراي فرهنگی در این امور تشکیل گردیده است .

عملکرد 10 ماهه امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه 


