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دالیل احساس سبکى سرعرضه مواد پالستیکى 60 درصد کاهش یافته استناجى اى به نام ناصر ملک مطیعى کاالى چینى هزار هزار، گردشگر چینى اندك شمار! سرقت میلیاردى کارگر خیانتکار  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

پاتک به ازبک!

بخش توریستى زاینده رود هم خشک شد
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جامه سیـاه از تـن
 بیرون مى آید؟!

احساس خستگى را جدى بگیرید

پرداخت4
 جریمه خودرو 
اقساطى شد

ذوب آهن ایران با پیروزى بر لوکوموتیو ازبکستان 
اتفاقات خوبــى را رقم زد. هم امیــدوارى ویژه به 

صعود و قرار گرفتن در جایگاه دوم جدول گروه و هم گرفتن 
انتقام همشــهرى از ازبک ها! پیروزى که به عقیده ســرمربى 
ذوب آهن نقش روانشناس جدید سبزپوشــان (دکتر نقابیان) در 

آن پر رنگ بود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت:نیروى 
انتظامى براى تسهیل امور همشهریان، اقدام به 
دریافت خالفى هاى خودرو به صورت اقساطى 
نموده است.سرهنگ رضایى  در رابطه با پرداخت 
اقســاطى خالفى خودروها و با اشــاره به نصب 
دوربین هاى مستقر در چهارراه ها  گفت: این امر 
باعث مى شود که رانندگان از میزان تخلفات خود 

بى اطالع باشند و ...
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پیاده کردن ایده دختر ایرانى مقیم پاریس در جهان نما
نتیجه سفر نتیجه سفر 33 عضو شوراى شهر به پاریس تشریح شد عضو شوراى شهر به پاریس تشریح شد
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: شرایطى که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، نتیجه اشتباهاتى است که در گذشته مرتکب شده ایم

 «هزارپا» به اکران 
نوروزى مى رسد؟ 

3

ابوالحسن داودى، کارگردان سینما گفت: با تمام 
شدن مراحل فنى فیلم «هزارپا» درصورتى که 
شرایط مناسب باشد، آن را براى اکران نوروزى 
ارائه مى کنم. این کارگردان سینما که 
اخیراً فیلم «هزارپا» را ســاخته اما 
متقاضى نمایش آن در جشنواره 
فیلم فجر نبود، در گفتگویى 
درباره وضعیت اکران 
این فیلم بیان 

کرد...
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تیرگى هاى سقوط «آسمان» زیر سپیدى برف
با گذشت پنج روز از سقوط هواپیماى ATR شرکت هوایى آسمان و مرگ 66 نفر از مسافران و خدمه این هواپیما، اخبار، 
شایعات و ابهامات پیرامون این حادثه مرگبار، چرایى وقوع آن و نحوه مرگ سر نشینان هواپیما همچنان ادامه دارد و در 

رسانه ها و فضاى مجازى به بحثى داغ تبدیل شده است.
ساعت 8 صبح روز یک شنبه هواپیماى ATR 72 با 66 سرنشین از تهران به سمت یاسوج پرواز کرد ولى به علت برخورد با 
کوه دنا متالشى شد و به مقصد نرسید. پیش از ظهر روز سه شنبه و 48 ساعت بعد از سقوط این هواپیما باالخره نیروهاى 

امداد موفق شدند الشه این هواپیما را پیدا کنند.

نتان زبکس
ى ویژه به 

گروه و هم گرفتن 
ه به عقیده ســرمربى 
ــان (دکتر نقابیان) در 

و ن یز ز ن ر و ى ب
بى اطالع باشند و ...

4

با تشکر ویژه از دکتر نقابیان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:
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با با 600600 میلیون میلیون
1313 کیلومتر مى دویم! کیلومتر مى دویم!

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن:بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن:

شهردارى شــاهین شهر به اســتناد مصوبه شــماره 2759/ش مورخ 96/09/11 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به فروش تعداد 20 قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى و تجارى در سطح شهر شاهین شهر از طریق مزایده به صورت نقد 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ مدارك مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخ ر وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/14 به دبیرخانه حراست شهردارى تسلیم نمایند. به 
پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در 

رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

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

چاپ دوم

دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شــهردارى فالورجان در نظر دارد 
درخصوص نصب تلویزیون شهرى جهت تبلیغات از طریق مشارکت اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود جهت ارائه پیشنهادات 
خود و آگاهى از شرایط مشارکت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
12 /96/12 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه 

نمایند.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37430019- 031 تماس 

حاصل نمایند.

آگهى فراخوان

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

سپاهان- مشکى پوشان فردا در ورزشگاه امام رضا(ع)
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عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان 
طال و جواهر با اعالم هشــدار به مردم نسبت به خرید 
کاالیى تحت عنوان «الك طــال» گفت: به هیچ وجه 
در الك هایى تحت این عنوان، طال وجود ندارد و صرفًا 
ترفندى براى گرانفروشــى و جلب توجه مردم توســط 

سوءاستفاده کنندگان است.
محمد کشــتى آراى برخى از فضاى به وجود آمده پس 
از افزایش قیمت ســکه و طال سوءاســتفاده کرده و با 
ترفندهاى مختلف، ســعى در گرانفروشى و جلب توجه 
مردم دارند. وى با اشاره به اینکه در الك هاى طال نوعى 
رنگ هاى شــیمیایى همانند اکلیل به کار برده شده که 

رنگى طالیى دارند، بیان کرد: این ذرات شــیمیایى که 
همانند الکل هستند برق مخصوصى به رنگ طال دارند 
و مردم باید توجه داشته باشند که هر چیزى که اسم طال 
دارد به معناى به کار بردن طال در آن نیســت و در مورد 
کاالى مذکور، ســاخت شــیمیایى به رنگ طال به کار 

گرفته شده است.
کشــتى آراى ادامه داد: براساس سنجش صورت گرفته 
مواد شیمیایى مربوطه را با اســیدها مخلوط کردیم که 
اگر طال در این الك ها وجود داشــت باید براده هاى آن 
ته نشین مى شد اما ادعاى مربوطه کذب بود و هیچگونه 

طالیى در این محصول به کار گرفته نشده است.

احمدى نژاد نمى خواست به همه ایرانى ها یارانه بدهد. 
محمود بهمنى، رئیس کل سابق بانک مرکزى با اعالم 
این مطلب افــزود: امروز همه منتقــد طرح هدفمندى 
یارانه ها شده اند اما اگر کمى به عقب برگردید مى بینید 
چطور در آن سال ها همه کشور بســیج شده بودند که 
این طرح اجرایى شــود. همه مى پرســیدند چرا طرح 
هدفمندى یارانه ها را اجرایى نمى کنید. در مجلس دائم 
به دولت تذکر مى دادند. حاال همه بســیج شدند که چرا 

اجرا کردید.
 وى در پاسخ به این سئوال که آیا شیوه اجرا نادرست بود 

یا خیر، گفت: شاید شیوه اجرا خوب نبود.

نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس شوراى اسالمى در 
پاسخ به این ســئوال که چرا به همه مردم، به این شیوه 
یارانه پرداخت شــد که راه اصالح دشوار باشد، توضیح 
داد: مگر مجلــس تصویب نکرده کــه پرداخت نقدى 
یارانه ها قطع شود؟ چرا دولت این کار را نمى کند؟ براى 

اینکه نمى خواهد مردم از دستش ناراحت شوند.
بهمنى اضافــه کرد: در ضمــن همان ســال ها آقاى 
احمدى نژاد هم گفت به همه یارانــه نقدى ندهید؛ اما 
از نظر حقوقى گفتنــد پول نفت متعلق بــه همه مردم 
اســت و حق ندارى از این بگیرى و به دیگرى پرداخت 

کنى.

کالهبردارى
 با الك طال!

افشاى راز یارانه اى
 احمدى نژاد

سئوال از روحانى جدى شد
على مطهرى، نایب رئیس    دیده بان ایران |
دوم مجلس گفت: اگر تا سه شنبه آینده امضا کنندگان 
ُمصر به سئوال از رئیس جمهور باشند و تعدادشان باالى 
73 نفر باشـد رئیس جمهور تا یک ماه فرصـت دارد به 
صحن علنى مجلس بیاید و پاسخگوى سئواالت باشد. 
اگر امضاها در حد نصاب باشد احتمال دارد روز سه شنبه 

آینده طرح سوال از رئیس جمهور کلید بخورد.

زمزمه هاى عزل سیف
   افکار نیوز | نماینده آستارا در مجلس شوراى 
اسالمى با تأکید بر اینکه عملکرد سیف رئیس کل بانک 
مرکزى بسـیار ضعیف اسـت، افـزود: نظـر نمایندگان 
مجلس بر تغییر و عزل سیف اسـت هر چند ما شنیدیم 
که وى در آسـتانه عزل قرار دارد. ولى داداشـى با تأکید 
بر اینکه باید سیستم و نظام بانکى کشور اصالح شود، 
افزود: سیتم بانکى کشور ربوى، ربا خوارى و حتى نزول 

خوارى است.

مدیرعامل «آسمان»استعفا کند
  عصر ایران| مسـعود رضایـى، نماینـده مردم 
شیراز در مجلس گفت: بنده یک ماه پیش بحث شرکت 
«آسمان» و فرسودگى ناوگان آن را با وزیر رفاه مطرح 
کردم که مدیرعامل این شرکت به جاى حل مشکالت، 
شـکایتم را از رئیس مجلس کرده و از پیگیرى بنده در 
این خصوص ناراحت شـده بود. وى افـزود: مدیرعامل 
شـرکت آسـمان بداخالقى کرد و بنده نیز به وى گفتم 
وضعیت شرکت مناسب نیست و ناوگان فرسوده است 
که متأسـفانه گوش نکردنـد. رضایـى ادامـه داد: بنده 
معتقدم که مدیرعامل آسـمان باید بـه دلیل همدردى 

با مردم استعفا کند.

یک ربعه بساط جمع شد
سید حسین نقوى حسینى    جام جم آنالین|
سخنگوى کمیسـیون امنیت ملى و سیاسـت خارجى 
مجلس به تشـریح جلسـه مربوط بـه حـوادث خیابان 
پاسداران در تهران پرداخت و با تأکید بر اینکه فرماندهى 
نیروى انتظامى ظرف ربع سـاعت بساط اغتشاشگران 
خیابان پاسـداران را برچید، خاطرنشـان کرد: برخالف 
تبلیغاتى که رسانه هاى بیگانه انجام مى دهند کارکنان 
سـپاه و بسـیج هیچ دخالتى در برخـورد با آشـوبگران 

نداشتند و مدیریت میدانى در دست ناجا قرار داشت.

3 درویش کشته نشده اند
  ایسنا| یک منبع مطلع خبر کشته شدن سه تن 
از دراویش در جریان ناآرامى هاى اخیر خیابان پاسداران 
تهران را تکذیب کرد. وى با اشاره به منابع منتشر کننده 
این شایعه گفت: پیش از این نیز همین منابع در خبرى 
اقدام به انتشـار تصاویـرى از راننده اتوبـوس مرگ که 
منجر به شهادت سه تن از عوامل فداکار و حافظ امنیت و 
آرامش در نیروى انتظامى شده بود کردند و مدعى شده 
بودند این فرد نیز کشـته شـده اسـت و در تصاویر خود 
براى  مظلومیت قاتل فضاسـازى کردند که با مصاحبه 
تلویزیونى این فرد کذب بودن این ادعا نیز مشخص شد.

کسى با خرید هواپیما 
مخالفت کند دیوانه است

  عصر ایران| حجـت االسـالم  والمسـلمین 
مجتبی ذوالنوري، عضو فراکسـیون نمایندگان والیی 
مجلس با اشاره به حادثه سقوط هواپیما و لزوم نوسازي 
ناوگان هوایی کشور گفت:  یک نفر را نمی شناسم که 

گفته باشد هواپیما نخریم و ناوگان را نوسازي نکنیم. 
نماینده مردم شهر قم در خانه ملت بیان کرد: باید ببینیم 
خرید هواپیما اولویت چندم کشور است. در حال حاضر 
بسـیاري از جوانان ما شـغل ندارنـد، ازدواج نمی کنند، 
افسردگی می گیرند و خودکشـی می کنند. طرف حاال 
اگر هواپیما نبود می تواند با اتوبوس هم به یاسوج برود 
و مشکلی هم پیش نمی آید و به جایى هم برنمی خورد. 
وى افزود:اگر کسی با خرید هواپیماي نو مخالفت کند 
دیوانه اسـت؛ حرف ما توجه به اولویت هاي معیشتی و 

اقتصادي مردم بود.

خبرخوان

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادى با اشاره به 
حضور مافیاى واردات خــودرو، گفت: مافیاى قدرتمند 
در برابر واردات خودرو وجود دارد. قطعًا دســت آقایانى 
در کار اســت. وى تصریح کرد: باید دید چرا در گمرك 
این تعداد از ماشــین بدون ثبت سفارش وارد مى شود. 
حدود پنج تا شــش هزار خودرو در ســلفچگان متعلق 
به چه کسى است؟ برخى عنوان مى کنند آقاى «گ» 

این خودروها را وارد کرده است، اما این آقا به چه کسى 
وصل است؟ 

امیر خجسته در گفتگو با اعتماد آنالین ادامه داد: 9 هزار 
خودرو وارد کشور شده و بیش از صدهزار میلیارد هزینه 
شده است. آقاى «گ» که به دست اندرکاران وصل است 
چه کسى است؟ چرا مســئولین، گمرك، وزیر اقتصاد و 
مسئولین اجرایى کشور عکس العمل نشان ندادند و چرا 

دستگاه هاى نظارتى ورود پیدا نمى کنند؟ 
خجسته یادآورشد: مافیاى خودرو متشکل از یک شبکه 
است و از تمامى دستگاه ها در این مجموعه حضور دارند. 
زمانى که یک شخصى وصل است و اینکه مى گویند با 
یک بزرگى ارتباط دارد یعنى چى و آن بزرگ کیست؟ و 

چرا از رانت استفاده مى کنند؟
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادى با بیان 

اینکــه در رابطه با ثبت ســفارش خــودرو یک فاجعه 
صورت گرفته است، گفت: آیا مى شــود خودرو را وارد 
کنند و بعد ثبت ســفارش را ببندنــد و قیمت خودرو را 
یک تا یک ونیم برابر باال ببرند؟ چه اتفاقى در کشــور 
در حال رخ دادن اســت؟ ما از رئیــس جمهور و رئیس 
قوه قضائیــه مى خواهیم بــه این موضــوع ورود پیدا 

کنند. 

نیم قرن فعالیت حزبى ویژگى اســت که مؤتلفه به آن 
مى نازد و همواره این قدمت در حوزه کار تشــکیالتى 
را به رخ دوستان و رقبا مى کشــد. پایگاه اطالع رسانى 
خبرآنالین گفتگویى با اسدا... بادامچیان قائم مقام حزب 
مؤتلفه درباره فعالیت هاى این حزب انجام داده که بخشى 

از اظهارات او را در ادامه مى خوانید:
■کار اعضاى حزب مؤتلفه این نیست که دور هم بنشینند 
و چاى بخورند چون میهمانى نیست بلکه پیکره حزب 
فعال و پویاســت. حزب اگر به معناى واقعى حزب باشد 
و به تعبیرى فولکس واگنى نباشــد، کهن مى شود اما 

کهنه نمى شود. 
■ ما در سال 88  دنبال آقاى احمدى نژاد نبودیم. چون آن 
طرف کسى را که بعد معلوم شد عامل فتنه است، مطرح 
کرد و رســانه هاى بیگانه از او حمایت کردند. ما آخرین 
مرتبه نزد آیت ا... مهدوى کنــى رفتیم گفتیم «تکلیف 
چیست؟» ایشــان فرمود «احمدى نژاد شر است اما آن 
یکى شر بیشترى اســت». ناچاراً از احمدى نژاد حمایت 
کردیم. در واقع آنجا تکلیف شرعى شد و مؤتلفه براساس 

تکلیف شرعى عمل کرد.
■ احزاب سیاسى حق معامالت اقتصادى ندارند. مؤتلفه 
اســالمى هیچگاه اهل خرید و فروش از جمله خرید و 
فروش ارزنبــوده. اصوًال ما اهل این کارها نیســتیم.  از 
فرهنگى، کشاورز، کارگر، کارمند و کاسب در بین اعضاى 
مؤتلفه هستند، هر کدام کار روزمره و عادى خود را انجام 
مى دهند و مؤتلفه اصوًال مبرا از هــر گونه این فعالیت 
هاســت. من قبل از پیروزى انقالب در خرید و فروش 
فرش بودم و تجارت داشــتم اما بعد از پیروزى انقالب 
یک ریال خرید و فروش نکردم تــا اطالعات مملکتى 
من در منافع شخصى ام به کار نرود. زندگى سالم و ساده 
اى دارم. کارمند هم نشــدم. از نظام جمهورى اسالمى 
چیزى نگرفتم. از همــان آب باریکه اى که از قبل برایم 

مانده زندگى کردم. امروز نیز در آپارتمانى  درجنوب شهر
 تهران زندگى مى کنم. خیلى هم خوب است. 

■ ارتبــاط ما با همه احــزاب بین المللى اســت و تنها 
منحصر به حزب کمونیســت چین نیست، بله مؤتلفه با 
این حزب نیز ارتباط دارد و االن چین یک قدرت مسلط 
در دنیا محسوب مى شــود. پیغمبر اسالم (ص) فقط با 

گروه هاى ادیانى ارتباط نداشت؛ با همه در ارتباط بود. ما 
به نظام بین المللى نگاه مى کنیم. مؤتلفه نگاه گسترده 
دارد. نگاه تنگ ندارد که این حزب مســلمان است و آن 
حزب غیرمســلمان. باالخره حزب کمونیســت، حزب 
حکومتى چین است، آیا مى خواهیم با چین ارتباط داشته 

باشیم یا خیر؟ باید ارتباط داشت.

■ خیلى قاطع مى گویم آقــاى خاتمى در خط امامت و 
والیت نیست. بله مى گوید «من در خط والیت و امامت 
هستم» و رعایت مى کند اما آن خط، خط سیاست است، 
نه خط فقاهت. ما این را مى دانیم. خیلى از تیپ سیاسیون 
هســتند که ولى فقیه را از نظر سیاسى قبول دارند، نه از 

نظر فقهى. منتها مؤتلفه با آنها دعوا نمى کند.

این روزها در شهرهاى مهم گردشگر     عصر ایران|
پذیر دنیا بیش از هر زمان دیگرى توریســت هاى چینى 
دیده مى شوند که از فرصت تعطیالت نو در سال چینى 
اســتفاده و به نقاط مختلف دنیا سفر مى کنند. تعطیالت 
سال نوى چینى یکى از طوالنى ترین تعطیالت آغاز سال 

در دنیاست و تا دو هفته طول مى کشد.
چینى ها بر پایــه تقویم ما از 27 بهمن تا 5 اســفند و به 
روایتى 11 اسفند رسماً و به مدت دو هفته تعطیل هستند 
و به علت بهبود شاخص هاى اقتصادى 10 درصد جمعیت 
چین به کشورهاى دیگر سفر مى کنند. 10 درصد جمعیت 
چین عددى معادل 130 میلیون نفر است و اگر ما بتوانیم 
تنها 10 درصد ایــن 130 میلیون نفر را جذب کنیم و هر 
یک تنها دو هزار دالر آمریکا در ایــران هزینه کند 26 
میلیارد دالر درآمد کســب مى کنیــم. یعنى نصف کل 
درآمد ساالنه نفتى. منتها این اتفاق نمى افتد. چرا؟ چون 
در گفتگو با چینى ها در همه زمینه ها صحبت مى کنیم 
اال جاذبه هاى گردشگرى. چون به غذاهاى ایرانى مطلقًا 

عادت ندارند و معدود رســتوران هاى چینى هم گران 
هستند هم کافى نیست. چون شمار کسانى که در ایران 

زبان چینى مى دانند بسیار اندك است. 
موضوع مشخص است. 130 میلیون چینى در تعطیالت 
دو هفته اى به سراسر دنیا سفر مى کنند و از این تعداد تنها 

80 هزار نفر سهم ایران است. 

محمدرضا زائرى، روحانى فعال در شبکه هاى اجتماعى، 
اینســتاگرامش را با بیان اتفاق جالبى که براى ســفیر 
هند در ایران رخ داده بود، به روز کرد. زائرى در پســت 

اینستاگرامش آورده است:
ظاهراً  ســفیر هند در تهران عادت دارند هر روز حدود 
ســاعت 5 صبح در خیابان هاى اطــراف منزل خود در 
منطقه خــوش آب و هواى زعفرانیه در شــمال تهران 
پیاده روى کنند و طبق معمول هفته قبل که برف آمده 
بود بیدار شــده اند و در خیابان ها به پیاده روى پرداخته 
اما به دلیل برف لیز خورده و پایش شکســته و آســیب 
به حدى بوده کــه وى نمى توانســته از جاى خود بلند 

شود.
 وى همچنین ظاهراً فقط لباس ورزشى را به تن کرده 
بوده و تلفن همراه و یا کارت شناســایى ویا کیف پول 
همراه خود نداشته وبه دلیل بارش برف هیچکس در آن 

ساعت در خیابان تردد نمى کرده است.
در همین حین یک راننده تاکســى که صبح زود براى 
کسب روزى در حال گشــت در منطقه بوده وى را پیدا 
مى کند و سریعاً بلند مى کند و به بیمارستان مى رساند. با 
توجه به اینکه آقاى سفیر هیچ چیزى همراه خود نداشته 
راننده تاکسى هزینه هاى پذیرش بیمارستان را از جیب 
پرداخت مى نمایــد و تا زمانى که کارمندان ســفارت 
خبردار مى شوند وخود را به بیمارستان مى رسانند چند 

ساعت همراه سفیر در بیمارستان مى ماند.
علیرغم اینکه سفیر و کارمندان سفارت اصرار مى کنند 
حداقل هزینه هاى راننده تاکسى را پرداخت نمایند وى از 
دریافت هزینه ها خوددارى مى نماید و به آنها مى گوید: 
«ایرانى ها اینقدر بى معرفت نیستند که مهمان خود را 
در خیابان ول کنند، شما فقط صلوات بفرستید براى من 

کافى است.»

راز شکست یک ارتش بر 
دیوار چهلستون 

سیدمحمد بهشــتى، رئیس    تسنیم|
پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى گفت: در 
جنگ چالدران بر اساس معیارهاى غرب و به لحاظ 
نظامى ما شکست خورده ایم اما از عجایب روزگار 
این است که اگر به چهلستون اصفهان نگاه کنید 
مى بیند نقاشى از جنگ چالدران آنجا وجود دارد. 
چطور مى شود که ما شکست خورده ایم و شکست 
خودمان را نقاشى کرده ایم؟ این نشان مى دهد که 
ما احساس نمى کردیم شکســت خورده ایم زیرا 
در دفاع کردن شکســت نخورده ایم و همچنان 
انسان باقى مانده بودیم و اهل جوانمردى بودیم 
و همچنان شجاعت داشتیم و نسبت به سرزمین 
خودمان احســاس مســئولیت مى کردیم، پس 

شکست نخوردیم.

بدهى دولت 
به بانک مرکزى

  ایسنا| روند رشــد بدهى هاى دولت به 
شبکه بانکى همچنان ادامه دارد. در کنار طلبى که 
بانک ها از دولت دارند و تا 25 هزار میلیارد تومان 
مى رســد، بانک مرکزى نیز رقم قابل توجهى از 
آن طلبکار اســت. بدهى دولت به بانک مرکزى 
در پایان آذرماه امسال به 63 هزار و 300 میلیارد 
تومان  رسیده که در مقایســه با 57 هزار و 600 
میلیارد پایان سال قبل حدود 6300 میلیارد تومان 

افزایش دارد.  

شکم نیمى از مردان ایرانى 
بزرگ است

  فارس| معاون وزیر بهداشت با اشاره به 
اینکه حوادث و عوامل خطر براى مردان بیشتر از 
زنان اســت، گفت: 47 درصد مردان دچار چاقى 
شکمى هستند و این در حالى بوده که زنان بیشتر 
از مردان چــاق بوده ولى چاقى شــکمى مردان 
بیشتر است. علیرضا رئیســى اضافه کرد: چاقى 
شکمى عامل اصلى بیمارى هاى قلبى و عروقى 
بوده و کلید مبارزه با آن ورزش است. معاون وزیر 
بهداشت اضافه کرد: 56 درصد مردان ایرانى کم 

تحرك اند.

زنده باد کاپیتان!
به نمایندگى از تمام مردم از    نامه نیوز|
خانواده بزرگوار خلبان قهرمان [هواپیماى سقوط 
کرده] عذر خواهى مى کنم که همین روزها حتمًا 
به عنوان مقصر اصلى معرفى خواهد شــد . همه 
مى دانند  این کاپیتان جزو بهترین هاى این کشور 
بوده اند و آنچه باعث شد این هواپیما 30 متر مانده 
به نوك با دیواره برخورد کند نــه دانش کم و نه 
تجربه کوتاه ایشان بوده است . کاپیتان آخرین قله 
را ندید ، چون خیلى چیزها براى اینکه قله آخر را 
بییند فراهم نبود. کاپیتان آخرین صدایى که شنید 
بســیار بلند و مهیب بود . کاش این صدا حتى با 
فرکانس بسیار پایین تر الله هاى گوش برخى را 

تکانى هر چند مختصر دهد. 

واردات برنج 
در فصل ممنوعیت

گمرك ایران با تأیید واردات برنج در    ایرنا |
فصل ممنوعیت، اعالم کرد: این واردات به  مقدار 
جزئى و با مجوز تعاونى هاى مرزنشــین و ارزش 
افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادى صورت گرفته 
است. در حالى که واردات برنج از بهمن ماه مجدداً 
آزاد شده بود، آمارهاى 10 ماه امسال نشان مى دهد 
که در دى ماه نیز واردات برنج افزوده شده است، 
حال آنکه به گفته معاون توسعه بازرگانى وزارت 
جهاد کشاورزى واردات این محصول استراتژیک 
تنها براى تنظیم بازار شــب عید و سال آینده از 
بهمن ماه از سر گرفته شــده بود. بررسى آمارى 
محصوالت وارداتى نشــان مى دهــد که میزان 
واردات برنج در دى ماه نیز به صورت جزئى و کم 

ادامه داشته است. 

بادامچیان:مؤتلفه در بازار ارز نیست

نماینده مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به ماجراى کشتار اخیر در یک مدرسه آمریکایى گفت: 
در آمریکایى که معتقدیم سیستم ظالمى دارد، یک نفر 
در فلوریدا نزدیک 20 نفر را مى کشد اما از همان دقیقه 
اول بازداشت، یک وکیل همراه و شانه به شانه متهم در 
دادگاه حاضر است، آن هم در کشورى که مثل فرهنگ 
ما، نه تنها هزارها بلکه به اندازه تعداد انگشتان دست هم 
حدیث و آیه براى تأکید به رعایت حقوق دیگران ندارند. 
اما اینجا بیش از دو هفته آقاى سید امامى دستگیر شده 
بود و کسى از وضعیت او خبر نداشت. در نهایت هم جسد 

او را تحویل مى دهند.
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى گفت: چرا صداوسیما به 
خودش اجازه مى دهد خصوصى ترین عکس ها و تصاویر 
این فرد را نشان دهد اما ســند محکمى براى ادعاهاى 
خود درباره فعالیت هاى وى و همکارانش ارائه نمى کند؟ 
صداوســیما اگر تا این اندازه اطالعات داشت که حتى 

دسترسى به تصاویر شخصى فرد هم برایش مقدور بود، 
چرا به جاى آن اسناد متقن را نشان ندادند؟ ضمن اینکه 
گفته مى شود این شبکه از ســال 1991 در ایران فعال 
بوده است. اگر اینها کار خالفى مى کردند، پس نهادهاى 

مربوطه در این 26 سال چرا اقدامى انجام ندادند؟ 
نماینده مردم رشــت در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد: بدتر از همه اینها فرض مى گیریم، 
آقاى سید امامى به طور قطع جاسوس کد دار موساد یا 
سیا بوده باشد. وقتى چنین فرد خطرناکى که بنابر همان 
گزارش اطالعات مهمى از مکان هــاى نظامى دارد و 
در شبکه جاسوسى دشــمن داراى پایگاه خاصى است، 
دستگیر مى شود و در اختیار ماست، چطور نمى توانیم از 
جان او محافظت کنیم؟ یعنى نمى شد، حدس زد آدمى 
که گفته مى شــود با مارمولک اطالعات هســته اى را 
جمع آورى مى کند، مى تواند در زندان و بازداشت دست 

به خودکشى بزند؟

اگر سیدامامى جاسوس  بود، چرا از جانش 
محافظت نکردید؟

ماجراى زمین خوردن سفیر هند و راننده تاکسى ایرانى 

کاالى چینى هزار هزار، گردشگر چینى اندك شمار!

نماینده مجلس مطرح کرد:

آقاى «گ» به چه کسى وصل است؟
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نومیدى دســت اندرکاران برخى محصــوالت پرمدعاى روى پرده 
نسبت به گیشه شان موجب شکل گیرى ترفندهاى تبلیغاتى کامًال 

بى ربطى براى کشاندن مخاطبان به سینماها شده است!
به گزارش سینماروزان از جمله این ترفندها را دست اندرکاران فیلم 
«اسرافیل»آیدا پناهنده به خرج داده اند؛ تولیدکنندگان این فیلم که 
امیدوارى زیادى نسبت به حضور در جشــنواره هاى مطرح جهانى 
داشتند ولى ناکام ماندند در هفته اول اکران هم گیشه مطلوبى نداشتند 

تا چاره جویى براى آنها، استمداد از ناصر ملک مطیعى باشد.
دســت اندرکاران این فیلم از ناصر ملک مطیعى خواسته اند به دیدار 
مخاطبان «اســرافیل» بیاید بلکه فروش فیلم قدرى رشد کند. این 
اتفاق درحالى رخ داده که «اســرافیل» بازیگرى به نام هدیه تهرانى 
را در تیم خود دارد؛ بازیگرى همچنان محبوب که تازه ترین واکنش 
اجتماعى اش ابراز ســوگ درباره مســافران پرواز تهران-یاســوج

 است!
هدیه تهرانى در اکران مردمى «اســرافیل» حضور نمى یابد و ناصر 
ملک مطیعى جایگزینش مى شــود؛ همان ناصرى که وقتى بعد از 
سال ها ممنوعیت با «نقش نگار»على عطشانى به سینماها بازگشت 
به دســتور معاون معزول نظارت، نه تنها اجازه حضور در اکران هاى 
مردمى فیلمش را نیافت بلکه حتى تصویرش را از سردرســینماهاى 

نمایش دهنده فیلم هم حذف کردند!
حاال ناصرى کــه نتوانســت فیلم خــودش «نقش نــگار» را به 
فیلمــى پرفروش بــدل کند مــى خواهــد ناجى «اســرافیل»ى 
باشــد که در یک هفتــه اکران صــد میلیــون هم نفروختــه! آیا 

مى تواند؟

مهران احمدى، کارگردان فیلم ســینمایى «مصادره» که امسال در 
جشنواره فیلم فجر رونمایى شده  درخصوص تجربه اولین کارگردانى 
خود در عرصه سینما گفت: کارگردانى اتفاق بسیار سخت و عجیبى 
است. البته من تجربه کار با کارگردانان کار اولى بسیارى را داشته ام و 
همین باعث شده کمى تجربه داشته باشم اما با وجود این، نمى شود 

از سختى هاى بسیار کار اولى بودن حرفى نزد.
وى در مورد داســتان فیلم «مصادره» از لحاظ تاریخى افزود: من به 
عنوان یک انسان معمولى در نقطه اى ایستادم. فیلم «مصادره» به 

هیچ عنوان سیاسى نیست.
احمدى بازى رضا عطاران را کامًال تازه خواند و ادامه داد: بازى رضا در 
«مصادره» به هیچ وجه تکرارى نیست. وى زحمت بسیارى براى این 
نقش کشید. تمام بازیگران کمدى در جهان شخصیت ثابتى دارند اما 
سئوال اصلى من این است که آیا بازى عطاران در دوران سالمندى در 

کدام فیلم تکرار شده است؟
بازیگر سریال «پایتخت» درباره حضور نرگس آبیار به عنوان مشاور 
کارگردان در فیلم «مصــادره» تأکید کرد: فیلم «مصادره» به نوعى 
طنز تلخ دارد. بخش کمدى بیشــتر با من و بازیگران بود. به واسطه 
ویژگى هاى تکنیکى کــه نرگس آبیار دارند با افتخــار از وى براى 

همکارى دعوت کردم.
مهران احمــدى درباره احتمــال اصالحیه براى فیلــم «مصادره» 
خاطرنشــان کرد: از نظر من به هیچ وجه فیلم نباید اصالحیه داشته 
باشد و چیزى هم ندارد که بخواهد اصالح شــود. اما اگر این اتفاق 

بیافتد خودم را روبه روى وزارت ارشاد آتش مى زنم.

ابوالحسن داودى، کارگردان ســینما گفت: با تمام شدن 
مراحل فنى فیلــم «هزارپا» درصورتى که شــرایط 
مناســب باشــد، آن را براى اکران نوروزى ارائه 

مى کنم.
این کارگردان ســینما که اخیراً فیلم «هزارپا» را 
ســاخته اما متقاضى نمایش آن در جشنواره 
فیلم فجر نبود، در گفتگویى با ایسنا درباره 
وضعیت اکــران این فیلــم بیان کرد: 
«هزارپا» مراحل نهایى خود را طى 
مى کند و تقریبًا تــا دو هفته آینده 
صداگــذارى و دیگر اقدامات فنى 
آن به پایان مى رســد و درصورت 
مســاعد بودن اوضاع آن را براى 
اکــران نــوروزى ارائــه خواهیم 

کرد.

داودى درباره نمایش ندادن فیلم خود در جشنواره فجر هم 
اظهار کرد: مشکل من رساندن فیلم به جشنواره نبود چون 
از ابتدا اعالم کرده بودم براســاس تجربه و تشخیص خودم 
ترجیح مى دهم «هزارپا» بدون نمایش در جشنواره فجر به 
اکران عمومى برسد؛ این در حالى است که بسیارى دیگر از 
فیلم هایم در زمان شرکت در جشنواره و نیز اکران عمومى با 
استقبال مخاطبان روبه رو شده است اما براى این فیلم به نظر 
بهتر بود بى واسطه جشنواره  پس از ساخت به اکران عمومى

برسد.
او ادامه داد: این مســئله هم ارتباطى به خــوب یا بد بودن 
جشــنواره فجر ندارد چون جشــنواره فیلم فجر به هر حال 
ویژگى هایى دارد که براى بعضى فیلم ها مفید است و براى 
برخى دیگر از فیلم ها مفید نیست. براى من براساس تجربه 
مستقیمى که داشــتم و اینکه فیلم «زادبوم» با وجود چهار 
جایزه اى که از همین جشنواره گرفت، دچار حاشیه شد و چند 

سال در محاق توقیف قرار گرفت، عقل حکم مى کرد که از 
یک سوراخ دوبار گزیده نشوم.

وى همچنین درباره برخى شــایعات مبنى بر اینکه بیشتر، 
فیلم هایى که در جشنواره موفق به کسب جایزه شدند امکان 
نمایش در اکران نوروزى را پیــدا مى کنند، اظهار کرد: بنا به 
تجربه و سابقه اى که در شوراى صنفى نمایش دارم مى گویم 
که ابراز چنین محدودیتى براى دیگر فیلم ها کامًال غیرقانونى 
است چرا که در هر زمانى از جمله اکران نوروزى وقتى قرار 
است فیلمى اکران شود براساس عرضه و تقاضایى که میان 
صاحب فیلم و سینمادار وجود دارد کارها دنبال مى شود و در 
این میان شوراى صنفى نمایش حق دخالت ندارد بلکه فقط 
نظارت مى کند؛ بنابراین چنین مسائل و اظهاراتى براساس 
قانون و قاعده نیســت و اگر اتفاق بیافتد یا براثر فشــارها و 
اعمال نظرهاى بیرونــى و فراقانونى اســت و یا قاعده اى 

غیرقانونى بر اساس منافع که قابل بررسى و پیگیرى است.

عى 
مطی

ر ملک 
م  عى ناجى اى به 

مطی
ر ملک 

ناجى اى به نام ناص

ارد
 ند
کلى

 مش
صادره» براى اکران عموم هیچ

ارد«م
 ند
کلى

 مش
صادره» براى اکران عموم هیچ

«م

داورى در جشنواره فیلم فجر
 99 درصد سلیقه است

« هزارپا» به اکران نوروزى مى رسد؟ « هزارپا» به اکران نوروزى مى رسد؟ 
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ر داورى د
99 د

حمیدرضا آذرنگ، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که 
امسال با فیلم «تنگه ابوغریب» در جشنواره فیلم فجر 
حاضر شــده بود درخصوص حضور خود در این فیلم 
گفت: تأثیراتــى که جنگ در جهان داشــته همواره 
موحش و دردناك بوده و خواهد بود. امروز در جهان 
همچنان جنگ قربانیان فراوانى را مى گیرد و از نظر 
من مسئولین فرهنگى ما باید در نشان دادن تصویرى 
درســت از زمان دفاع مقدس بیش از پیش کوشــا 

باشند.
وى در همین راستا ادامه داد: حضور من در این فیلم 
از نگاه اول بخاطر فیلمنامه و بعد از آن ســاختار و 
گروه حرفه اى بود که در کنار 
یکدیگر به 

تولید اثرى همچون«تنگه ابوغریب»  منجر شد.
بازیگر فیلم «قاتل اهلى» درباره احتمال برداشــت 
فیلم «سرو زیر آب» از نمایشنامه اى نوشته خودش 
افزود: من در ابتدا فیلمنامه «سرو زیر آب» را خواندم 
و باشه آهنگر که از دوستان صمیمى و عزیز من است 
براى بازى در این فیلم به من پیشنهاد داد که به دلیل 
همزمانى با یک نمایش نتوانســتم آن را بپذیرم. در 
مورد اینکه شاید این فیلم برگرفته از نمایش «خنکاى 
ختم و خاطره» باشد به نظرم این ایده درست نیست 
چون ممکن است در هر جاى جهان دو نفر به اتفاقى 
مشــترك فکر کنند و من اینکه بگویند داستان فیلم 
«سرو زیر آب» بر اساس نمایشنامه من ساخته شده 

را رد مى کنم.
وى درباره دیده نشــدن خود در سال هاى حضور 
خود در جشــنواره فیلم فجر 
کیــد  تأ

کرد: بحث جشــنواره و قضاوت در جشــنواره ها 99 
درصد سلیقه است. من تجربه داورى در جشنواره هاى 
تئاتر را داشته ام. به طور قاطع مى گویم اگر چهار داور 
جایشان عوض شود شک نکنید که تمامى برگزیدگان 
عوض خواهند شد و این نشان مى دهد که انتخاب ها 

تا چه حد سلیقه اى است.
بازیگر سریال «جاده قدیم» معتقدان شخصیت سازى

 هنوز در ســینماى ایران تعریف درســتى را نداشته 
است و اثر نظرات داوران به ســمت تیپ ها مى رود. 
شما اگر به تاریخ جشــنواره فیلم فجر نگاه کنید اکثر 
جایزه ها به شــخصیت هاى خاصى مثل جنایتکار، 
دیوانه، نویسنده و یا این نقش هایى داده شده است. 
هنوز ســینماى ایران فکر مى کند که انجام کارهاى 
عجیب و فعل هاى خارق العاده بازیگرى اســت در 
صورتى که بازیگرى بیــش از انجام دادن کار، کارى 
نکردن است و سینماى ایران راه طوالنى براى رسیدن 

به این قضیه دارد.

حمیدرضا آذرنگ: 

بازیگر 
ســینما و تلویزیون 

گفت: وقتى کارگــردان و مؤلف یک 
کار کیانوش عیارى باشد، نه تنها مردم بلکه منتقدان هم 

منتظر نتیجه کار هستند. 
مهران رجبى، در خصوص ایفاى نقش خود در سریال «87 متر» گفت: سریال تلویزیونى «87 

متر» به مدت شش ماه است کار خود را با نگارش، کارگردانى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى در تهران 
آغاز کرده و فکر کنم حدود یکسال دیگر هم تصویربردارى آن ادامه داشته باشد. وى درباره پیش بینى 
خود از نتیجه کار اظهار کرد: وقتى کارگردان، مؤلف و تهیه کننده یک کار کیانوش عیارى باشد، نه تنها 
مردم بلکه منتقدان تلویزیونى هم منتظر نتیجه کار هســتند. من پیش بینى مى کنم که مردم سریال 

خوبى را خواهند دید.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «روزگار قریب» در خصوص همکارى دوباره خود با کیانوش عیارى بیان 
کرد: اگر کارگردان ها با بازیگران خاصى کار مى کنند، به حتم دالیل محکمى دارد که علت آن به نوع 
تکنیک بازیگرى و انتخاب کارگردان بستگى دارد. به هر حال بازى یک بازیگر به ریتم و بهتر نشان 

دادن نقش کمک کند.
رجبى در پایان درباره حضور خود در مجموعه هاى نوروزى امسال گفت: به دلیل اینکه مشغول بازى 

در سریال عیارى بودم، نوروز امسال کار ندارم و همچنان مشغول تصویربردارى در «87 متر» هستم.

ى با کیانوش عیارى  
هران رجب

دوباره م
همکارى 

تجربه 

2 بازیگر جدید به «ممنوعه» پیوستند
پژمان بازغى و الهه حصارى دو بازیگر جدید سریال «ممنوعه» هستند که 

به تازگى جلوى دوربین رفته اند. این اولین نقش آفرینى این دو 
بازیگر در یک ســریالى ویژه نمایش خانگى است.  «ممنوعه» 
ســریال ویژه نمایش خانگى به کارگردانى امیر پورکیان است 

که سرمایه گذارى آن توسط صادق یارى صورت گرفته است.
پیش از این  خاطره اسدى، امیرحسین آرمان، آناهیتا درگاهى، 

مجید مظفرى و آتیال پسیانى جلوى دوربین رفته بودند.
پخش سریال «ممنوعه» 
را مؤسســه ســرو رسانه 

پارسیان برعهده دارد.

در حالى که خبر اکران فیلم «آن ســوى ابرها» پیش از جشــنواره فجر 
حاشیه هاى فراوانى ایجاد کرد و قرار بود این فیلم از چهارشنبه هفته گذشته 
اکران شود، نمایش فیلم تازه مجید مجیدى به این هفته موکول شد. اما 
این فیلم از دیروز چهارشنبه دوم اسفند هم اکران ن شد. مشکل فنى و آماده 
نشدن نسخه هاى دیجیتال دلیل این اتفاق عنوان شده است. از سوى دیگر 
در حالى که پیش فروش بلیت براى «آن سوى ابرها» در سایت سینماتیکت 
آغاز شده بود، این روند حاال متوقف شده و گفته مى شود این فیلم دیگر تا 
پایان سال اکران نخواهد شد. اما در حالى که شائبه هایى درباره اعمال نظر 
وزارت ارشاد براى اکران این فیلم -که در هند با حضور بازیگران و تهیه 

کننده غیر ایرانى ساخته شــده و فیلم خارجى به شمار 
مى آید- وجود داشــته، احتمال دارد اکران نشدن 

این فیلم در اسفند باعث شــود به ترکیب اکران 
نوروز 97 افزوده شود. آماده نشدن دوبله فارسى 
و نسخه هاى DCP این فیلم که از سوى پخش 

کننده اعالم شده، دلیل و بهانه دقیقى 
براى اکران نشدن فیلمى نیست 

که برنامه ریزى براى اکرانش از 
هفته ها پیش در جریان بوده 
و احتمــاًال مى توان منتظر 
اکران «آن سوى ابرها» 

در نوروز 97 بود.

«آن سوى ابرها» اکران 
نمى شود که نوروز بیاید؟

ابوالحسن داودى، کار
مراحل فنى فیلــ
مناســب باش

مى کنم.
این کارگردان
ســاخته
فیلم ف
وض
»

کننده غیر ایرانى ساخته شــده و فیلم خارجى به شمار 
دارد اکران نشدن داشــته، احتمال مى آید- وجود
این فیلم در اسفند باعث شــود به ترکیب اکران 
7نوروز 97 افزوده شود. آماده نشدن دوبله فارسى 
Pو نسخه هاى DCP این فیلم که از سوى پخش 

بهانه دقیقى شده، دلیل و کننده اعالم
براى اکران نشدن فیلمى نیست 

که برنامه ریزى براى اکرانش از
هفته ها پیش در جریان بوده
و احتمــاًال مى توان منتظر 
اکران «آن سوى ابرها» 

7در نوروز 97 بود.
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بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تیم الدحیل قطر بازیکنان پنج میلیون دالرى 
دارد که سطحشان از آسیا باالتر است.

  بختیار رحمانى در مورد پیروزى 2 بر صفر تیمش برابر لوکوموتیو ازبکستان 
در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: خوشحالم که پیروز شدیم. 
در قطر هم مى توانستیم نتیجه بگیریم، هرچند الدحیل بازیکن پنج میلیون 
دالرى دارد و مثل ما نیستند که 600 میلیون مى گیریم و 13 کیلومتر مى دویم!
وى ادامه داد: خوشبختانه توانستیم دستورات کادر فنى را در زمین پیاده کنیم، 

هرچند اعتقاد دارم لوکوموتیو از الدحیل قطر بهتر بود.
رحمانى در مورد مشکالت مالى باشگاه ذوب آهن که به آن اشاره کرد، افزود: البته 
خوشحالم که در ذوب آهن هستم و مدیرعامل خوبى مثل سعید آذرى داریم که تیم 
را از هر نظر حمایت مى کند. بیشتر منظورم بازیکنان تیم هاى خارجى بود که تمام 
فکرشان فوتبال است، اما در ایران مطمئناً اینطور نیست. با جان و دل براى ذوب آهن 
تالش مى کنیم و خوشحالیم که در این تیم هســتیم و امیدوارم در بازى هاى آینده 

هم نتیجه بگیریم.
 وى اظهار کرد: چون در ایران زمین خوب نداریم، هر تیمى که به قطر و امارات مى رود 
مى خواهد خود را نشــان دهد و در آن زمین ها بهتر بازى مى کند. برابر الدحیل قطر 

خوب بازى کردیم، اما این تیم بازیکنانى داشت که سطحشان از آسیا باالتر بود.
رحمانى در مورد اینکه با این حساب باید منتظر یک بازى رؤیایى از ذوب آهن برابر 
الوحده امارات باشــیم، افزود: قطعًا ولى نباید فریب پنج گلى کــه الوحده امارات از 
لوکوموتیو دریافت کرد را بخوریم. الوحده در آن بازى چند بازیکن خود را در اختیار 
نداشت و تیم خوبى است. گروه ما خیلى سخت است، البته ذوب آهن تیم پرافتخارى 

در آسیاست و امیدوارم بتوانیم روند خوب خود را ادامه دهیم.

قهرمان اصفهانى ووشوى ایران و جهان گفت: براى رفتن 
به محل وقــوع حادثه تیم حرفه اى نیاز اســت و منطقه اى 
که هواپیما ســقوط کرده را حتى با هلى کوپتر هم نتوانستند 

شناسایى کنند.
شــهربانو منصوریان در گفتگویى در شهرستان سمیرم در 
مورد حضورش در منطقه ســقوط هواپیماى مســافربرى 

مسیر تهران-یاسوج، اظهار کرد: بیشتر در 
تابســتان ها به این منطقه آمده ام و 

تا کنون در فصل زمســتان به این 
محل نیامده  بودم. براى کمک به 
هموطنانم در این محل حاضر شدم 
و دوست داشتم به آنها کمک کنم.

وى ادامــه داد: رفتن به محل وقوع 
حادثه خیلى ســخت اســت و نیاز به 

حضور تیم هاى حرفه اى دارد و تا جایى 
که من اطالع دارم، ســه تیــم حرفه اى به 

محل حادثه اعزام شــده اند و امیدوارم حضور آنها 
نتیجه بخش باشد.

منصوریــان افــزود: بالگردها هم تنها تا قســمتى 
مى توانند بروند. منطقه اى که دره است و هواپیما در آنجا 
سقوط کرده را با هلى کوپتر هم نتوانستند شناسایى کنند.

  تنها ایرانى بدون باخت 

 تیم استقالل در دومین 
هفتــه از مرحله گروهى 

لیــگ قهرمانان آســیا به 
مصاف الهالل عربستان رفت 

و موفق شــد حریف عربستانى 
را با حســاب یک بر صفر از پیش 

رو بردارد و با احتساب تساوى 2-2 
مقابل الریان قطر در هفته اول با یک 

برد و یک مســاوى و کســب 4 امتیاز 
در صدر جدول گــروه D رقابت ها جاى 

گیرد. با توجه به به باخت تراکتورســازى در 
دو هفته پیاپى، شکســت ذوب آهن در هفته 

اول و شکســت خارج از خانه شاگردان «برانکو 
ایوانکوویچ» مقابل السد قطر، استقالل تا بدینجاى 

کار تنهــا تیم بــدون باخت ایرانــى در فصل جدید 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیاست و با توجه به اینکه 

شاگردان «وینفرد شــفر» در گروه مرگ قرار دارند این 
مسئله مى تواند بر ادامه روند موفقیت آمیز آبى پوشان ایران 

تأثیر بسیار مثبتى داشته باشد. 

با تشکر ویژه از  دکتر نقابیان

پاتک به ازبـــک!
 سعید نظرى

ورزشورزش 3167 سال چهاردهم

 ذوب آهن ایران با پیروزى بر لوکوموتیو ازبکستان اتفاقات 
خوبى را رقم زد. هم امیدوارى ویژه به صعود و قرار گرفتن 
در جایگاه دوم جدول گروه و هم گرفتن انتقام همشهرى 
از ازبک ها! پیروزى که به عقیده ســرمربى ذوب آهن 
نقش روانشناس جدید سبزپوشان(دکتر نقابیان) در آن 

پر رنگ بود.
 ذوب آهن در دیدارى خانگى از ســد لوکوموتیو تاشکند 
گذشت و اولین 3 امتیاز را در فصل جدید لیگ قهرمانان 

به دست آورد.
ذوب آهن که در هفته اول لیگ قهرمانان آســیا مقابل 
الدحیل قطر شکست خورده بود در دومین بازى در حالى 
میزبان لوکوموتیو تاشکند بود که نیمه اول بازى بدون رد 

و بدل شدن گل به پایان رسیده بود.
اما در آغاز نیمه دوم و دقیقه 47 خیلى زود روى ارسال از 
روى ضربه ایستگاهى، ذوب آهن توسط مرتضى تبریزى 
به گل رسید. در ادامه بازى هر چند دقیقه تیم ازبکستانى 
عملکرد بهترى داشــت اما در آخریــن ثانیه هاى بازى 
حسینى براى دومین بار دروازه را باز کرد تا کار لوکوموتیو 

تمام شود.
ذوب آهن با این نتیجه هم انتقام سپاهان را از لوکوموتیو 
گرفت و هم به روند موفقیت هایش مقابل تیم هاى ازبک 
ادامه داد. سپاهان در آخرین حضورش در لیگ قهرمانان 

آسیا دو شکست تلخ را در مقابل لوکوموتیو تجربه کرد.
سبزها بعد از شــروع ناامیدکننده با بردى شیرین برابر 
حریف ازبک روبه رو شــدند تا درست مثل 
رقابت هاى داخلى در آسیا هم 
دوم باشد.روزها 

براى امیر قلعه نویى در چالش این فصل خود در نصف جهان 
متفاوت مى گذرد تا جایى که شاگردان این مربى در ذوب آهن نه 
تنها جایگاه دوم لیگ برتر را به خود اختصاص داده اند در پایان 
روز دوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا نیز موفق به ایستادن 

در جایگاه دوم گروه B این تورنمنت معتبر شدند.
  امیر قلعه نویى خوب مى دانست برترى در این بازى از هر حیث 
مى تواند همچون سکوى پرتابى براى او و شاگردانش در راه 
صعود از گروه باشد به همین دلیل بعد از نمایشى متعادل در نیمه 
نخست موفق شد نیمه مربیان را از همتاى ازبک خود ببرد تا 
نفسى به آسودگى بکشد؛ چراکه با این برد و قانون بازى مستقیم 
باالتر از لوکوموتیو و پایین تر از الدحیــل در جایگاه دوم گروه 
ایستاد.حاال این مربى و شاگردانش هم در لیگ برتر هم در آسیا 
تنها یک راه پیش رو دارند؛ آن هم حراست از جایگاه دومى است 
که در این راه دو بازى پیش رو برایشان حکم مرگ و زندگى را 
دارد هم در لیگ برتر که ابتدا باید به مصاف پدیده در اصفهان 
بروند بعد در جم مقابل شگفتى سازان این فصل حاضر شوند هم 
در آسیا که بازى هاى رفت و برگشت با الوحده امارات پیش روى 
آنها قرار دارد که برترى در این دو بازى عمًال صعودشان از گروه 

را قطعى خواهد کرد.
برگردیم به بحث دیدار با لوکوموتیو و اینکه بنا به تحلیلى سایت 
ورزش سه، ذوبى ها با اتکا به روش مورد عالقه امیر قلعه نویى 
توانست لوکوموتیو تاشکند را در فوالد شهر با دو گل مغلوب کند.
  این سایت در این باره نوشته: ذوب آهن این بازى را با اتکا به 
روش مورد عالقه امیرقلعه نویى برد. بازى مستقیم و ارسال هاى 
پرتعداد از کناره ها با توجه به حضور بازیکنان بلند قد در خط حمله 
باعث شد تا ذوب آهن بارها از این روش روى دروازه لوکوموتیو 
خطرناك ظاهر شود.  تعداد ســانترهاى ذوبى ها در این بازى 
بسیار زیاد بود و دو مهاجم سرزن این تیم «استنلى کى روش» 
و مرتضى تبریزى بارها ضربات سر را در هجده قدم زدند. تعداد 
باالى این ســانترها حتى در یک صحنه درگیرى 
لفظى مرتضى تبریــزى را که از کى 
روش ناراحــت بود که 
چرا قبل از 

او ضربه سر 
را زده  همــراه 

داشت.
 با وجود ایــن، گل اول ذوب 

آهن روى یک سانتر زیبا از محمد حسینى 
و ضربه سر محکم مرتضى تبریزى به دست آمد. 

ذوب آهن بعد از این گل نیز بارها با استفاده از ارسال ها 
و ضربات سر شانس رسیدن به گل را داشت اما در نهایت 

محمد حسینى یکى از ارسال ها را در برگشت با ضربه چکشى 
تبدیل بــه گل دوم ذوب آهن کــرد. با وجود ایــن، مى توان 
گفت ذوب آهن اولین 3 امتیــازش را با اتکا به دکل هاى 190 
سانتیمترى اش در خط حمله و ارسال هایى که از کناره ها انجام 
مى داد به دســت آورد که این همان روش محبوب امیرقلعه 

نویى است.
این گزارش را با بخشــى از موضع گیرى قلعه نویى در مورد 
این دیدار به پایان مى بریم: «شــاید خیلى ها از این حرف من 
سوءبرداشت کنند که قلعه نویى چون لوکوموتیو را برده این حرف 
را مى زند اما واقعاً این گونه نیست. من از فوتبال ازبکستان در این 
دو دهه شناخت نسبتاً کاملى دارم برحسب این شناخت مى دانم 
آنها در فوتبال باشگاهى خود دو شاخصه فوتبال ماشینى و قدرتى 
را در دستور کار دارند اما لوکوموتیوى که مقابل ما صف آرایى کرد 
عالوه بر این شاخصه ها از نظر توانایى فردى و تاکتیک پذیرى 
هم قابل قبول کار کرد تا یکى از بهترین تیم هاى باشــگاهى 
ازبکستان لقب بگیرد.با توجه به دو نتیجه بد در ایران و آسیا تیم 
از نظر روحى روانى مشکالت زیادى داشت که در این روزها با 
حضور دکتر نقابیان عزیز که جا دارد تشــکر ویژه اى از ایشان 
داشته باشم از زیر بار فشارهاى روحى روانى کامًال خارج شدیم و 
بچه ها توانستند با دور از شدن از عواملى که باعث ناکامى هاى 
قبلى شده بود به آنچه حقشان بود در مصاف با لوکوموتیو برسند، 
بردى که ما را دوباره به جدول بازى ها و آسیا برگرداند گرچه 
هنوز هم بر این باور هستم که ما نباید بازنده مصاف 

با الدحیل لقب مى گرفتیم.»

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن:

بازیکن تیم فوتبال
دارد که سطحشا

  بختیار رحمانى
در مرحله گرو
هم م قطر در
دالرى دارد و
خ وى ادامه داد:
هرچند اعتقاد دار
رحمانى در مورد مش

خوشحالم که در ذوب
را از هر نظر حمایت
فکرشان فوتبال است
تالش مى کنیم و خو

هم نتیجه بگیریم.
چون  وى اظهار کرد:
مى خواهد خود را نشـ
خوب بازى کردیم، ام
رحمانى در مورد اینک
الوحده امارات باشــ
لوکوموتیو دریافت ک
نداشت و تیم خوبىا
در آسیاست و امیدوار

بسیار زیاد بود و دو مهاجم سرزن این تیمها دوم باشد.روز
و مرتضى تبریزى بارها ضربات سر را در هو مرتض

باالى این ســانترها حتى درباالى ای
لفظى مرتضى تبلفظى مر

شروش

با 600 میلیون
13 کیلومتر مى دویم!

در دومین 
هفته رقابت هاى لیگ قهرمانان 

آســیا پرســپولیس در عین ناباورى با سه گل 
مغلوب السد شد. در روزى که اکثر شــاگردان «برانکو  

ایوانکوویچ» نمایش خوبى نداشتند، «گادوین منشا» هم نتوانست 
روى جریان بازى اثرگذارى خاصى داشته باشد. او در جدال با مدافعان 

السد ناکام بود و در نبردهاى تن به تن نیز نتوانست عملکرد خوبى داشته 
باشد. منشا در پیشانى خط حمله در کنار علیپور آن زوج همیشگى را تشکیل 
ندادند و در طول بازى با فاصله زیاد از یکدیگر در زمین قرار داشــتند. البته 
در جریان بازى توپ ســالم و مفیدى هم به مهاجم پرسپولیس نرسید و 
یکبار هم در موقعیت گل قرار نگرفت. مهاجم پرسپولیس مقابل السد 

نتوانست بازى خوبى ارائه دهد و با یک نمایش نا امید کننده در دقیقه 
66 جاى خود را به «بشار رسن» داد. به هر حال در روز پر انتقاد 

پرسپولیسى ها منشا هم مانند دیگر هم تیمى هایش 
دور از انتظار ظاهر شد و نتوانست توقعات 

را برآورده کند. 

بى زهر و بى اثر

ه آمده ام و 
ن به این 
کمک به 
ضرشدم
ک کنم.

حل وقوع
ـت و نیاز به 

 دارد و تا جایى 
ه تیــم حرفه اى به 

ند و امیدوارم حضور آنها 

گردها هم تنها تا قســمتى 
 که دره است و هواپیما در آنجا 
ر هم نتوانستند شناسایى کنند.

مى خواهم 
به هموطنانم 
کمک کنم

از «پیروزى»
 بعید بـــــود!

نصف جهان   تیتر روزنامه «پیروزى» در تمجید از پیروزى 
استقالل بر الهالل ما را متعجب کرد.  در لیگ قهرمانان 
آسیا پرسپولیس در یک بازى انتقادآمیز به السد قطر باخت 
و استقالل در یک بازى خوب موفق شد الهالل عربستان 
را شکست بدهد. خیلى ها بعد از این دو بازى منتظر بودند 
تا ببینند روزنامه هاى هوادارى دو تیم چه واکنشــى به 

نتیجه این دو بازى نشان مى دهند.
دیروز «استقالل جوان» اینطور تیتر زده  بود: «محک 
جدى آبى ها و قرمزها در آسیا»، «استقالل افتخار آفرید، 
پرسپولیس تحقیر شــد» و تیتر دیگر روى جلد: «انتقام 
شکست 4 بر صفر فصل قبل پرسپولیس را هم گرفتیم» 
اما تیتر هاى روى جلد روزنامه پیروزى در شماره دیروز 
را هم مــرور کنیم: «فداى ســرتان» و « به احترام این 
پرسپولیس خبردار» اما تیتر بعدى: «استقالل ایران در 
مسقط گل کاشت، ذوب آهن در اصفهان»، همانطور که 
مى بینید روزنامه هوادارى اســتقالل در همه تیترهاى 
اصلى اش سعى کرده طعنه اى به قرمزها بزند. اما روزنامه 
پیروزى در اقدامى کم سابقه از پیروزى استقالل در مقابل 
الهالل به نیکى یاد کرده است. این کار از روزنامه پیروزى 
بعید بود و ظاهراً این روزنامه مى خواهد رویه جدیدى را 
براى تیم هاى ایرانى ولو اینکه رقیب سنتى اش باشد در 

آسیا در پیش بگیرد که جاى ستایش دارد.
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  برنده این بازى 
قطعا مى تواند شرایط بهترى 

در آینده پیدا
  کند و به نظر 

مى رسد که سپاهان روى 
کاغذ شانس بیشترى براى 
گرفتن سه امتیاز این بازى 
خواهد داشت. سپاهان در 

صورت پیروزى
 مى تواند با دو پله صعود 
به رده یازدهم 
جدول برسد

گرفتن سه امتیاز این بازى 
سخواهد داشت. سپاهان در 

صورت پیروزى
 مى تواند با دو پله صعود 
به رده یازدهم 
جدول برسد

با میشل 
خداحافظـــى 

کردیم

ا

تیم 
ل  تبــا فو
پرسپولیس بار دیگر 

در کشــور قطــر تن به 
شکستى سنگین داد.

در ســال هاى اخیر، تیــم فوتبال 
در  لیــگ پرســپولیس 
قهرمانان آســیا چندین 

و چند بار بــا تیم هاى قطرى 
مواجه شده اســت که نتایج 

نه چندان مناسبى 
نیز در میان 

آنها 

کسب کرده است.
 از دیدار با الغرافه در سال 2009 شروع مى کنیم؛ جایى 
که پرسپولیس با هدایت نلو وینگادا در کشور قطر  با نتیجه 5 بر 

یک شکست سنگینى را متحمل شد.
پرسپولیس در دوره ى مربیگرى حمید درخشان، پس از 
کسب بردى شیرین با نتیجه 3 بر صفر در ورزشگاه 
آزادى مقابل تیم متمول لخویا، در کشــور قطر و 
با آمدن برانکو ایوانکوویچ با همان نتیجه 
3 بر صفر شکســت خورد تا باز هم یکى از 
سنگین ترین شکست هاى آسیایى خود را 

تجربه کند.
 

این نتایج در خاك قطر ادامــه دار بود و باز هم در 
دوران خوب ســالهاى اخیر سرخپوشان پایتخت با 

مربیگرى برانکو ایوانکوویچ تکرار شد.

 
تیم خوب برانکو، که سال گذشته 

تا نیمه نهایى آسیا نیز صعود کرد، باز هم مقابل الریان 
در کشور قطر نتیجه مناسبى کسب نکرد و با قبول شکست 3 بر 

یک به کشور بازگشت. 
پرسپولیسى ها اما، امسال امیدوار بودند این نتایج ناامید کننده در 
کشور قطر را با اتکا به تیم خوب و قدرتمند خود جبران کنند ولى با 
بازى نه چندان خوبشان باز هم خاطره اى تلخ را در ذهن هواداران 

خود بر جاى گذاشتند.
 به این صورت کشور قطر را مى توان کشورى بد یمن و با خاطرات 

تلخ براى سرخپوشان نامگذارى کرد.
 حال چشــمان فوتبال دوســتان ایرانى و هواداران پرسپولیس 
به بازى برگشــت مقابــل الســد در ورزشــگاه آزادى تهران 
و جبران این نتیجه، دوخته شــده است تا با کســب نتیجه اى 
مناســب، راه این تیم براى صعود به دور بعد مســابقات هموار 

شود.

سرمربى 
تیــم فوتبال 

گفت:  ســپاهان 
روحــى  شــرایط 
بازیکنان بهتر شــده 
و تــالش مى کنیــم در 
بازى روز جمعــه مقابل 
مشکى پوشــان موفــق 

شویم.
تیم فوتبال ســپاهان براى 
دیدار با مشکى پوشــان در 
هفته بیست و چهارم لیگ برتر 
فوتبال، امروز (پنجشنبه) راهى 
مشهد مى شــود. سپاهان پس 
از حضور منصور ابراهیم زاده از 
هفته بیست و دوم و بیست و سوم 
در دو دیدارى که با پرســپولیس 

و نفت تهران داشت 
یک شکســت و یک 
تساوى را تجربه کرد و 
اکنون به امید کسب امتیاز 
به مشــهد مى رود. باشگاه 
سپاهان به منظور تقویت تیم به 
دنبال جذب بازیکن است و تا کنون هم 
دو بازیکن خارجى براى انجام تست در 
تمرینات این تیم حضور داشته اند، اما 
هیچ کدام از آن ها مورد پسند ابراهیم زاده 
واقع نشــدند.  خبرگزارى ایمنا،براى 
کسب اطالع از شرایط فعلى تیم فوتبال 
ســپاهان و آخرین اخبار در مورد جذب 
بازیکن جدید، با منصــور ابراهیم زاده، 
سرمربى این تیم گفت و گویى داشته که 

در ادامه مى خوانید:   
مهاجم فرانسوى به درخواست 
باشگاه سپاهان به اصفهان آمد؟

باشگاه سپاهان از «کاسى گوى میشل» 
مهاجم فرانســوى درخواست نکرده 
بود که به اصفهان بیایــد. این بازیکن 

براى انجام تست در تیم دیگرى آمده 
بود و از ما براى تمرین در تیم سپاهان 
درخواست کرد و ما هم پذیرفتیم و براى 

انجام تست به باشگاه سپاهان هم آمد.
باشگاه سپاهان هیچ نامه و درخواستى 
براى حضــور بازیکن فرانســوى به 
باشگاه ارســال نکرده بود و نه ویزایى 
براى او گرفته بودیم و نه هزینه اى براى 
حضورش در تمرینات تیم ســپاهان 

کردیم.  
عملکرد «میشل» چطور بود؟

در شرایط فعلى تیم، عملکرد بازیکنان 
سپاهان بهتر از عملکرد مهاجم فرانسوى 
بود و این بازیکن نمى توانست به ما کمک 
کند و روز گذشته پس از پایان تمرینات 

از او خداحافظى کردیم.
مهاجــم فرانســوى در بازى 
تدارکاتى روز پنجشنبه سپاهان 
بــا امیدهاى این باشــگاه هم 

حضور داشت؟
باید عملکرد وى را در یک بازى بررسى 

مى کردیم و به همین دلیــل هم از او در 
بازى تدارکاتى  استفاده کردیم.

با وجــود اینکه «میشــل» در 
بازى تدارکاتى هم توانســت 
براى ســپاهان گل بزند، چرا 

عملکردش را نپسندیدید؟   
مگر هر بازیکنى که بتوانــد گل بزند، 

کارش خوب است؟!
بازیکن خارجى دیگرى را براى 
اضافــه کردن به تیــم مدنظر 

دارید؟
مســلماً رزومه  بازیکنان را بررسى و 
فیلم بازى هاى آن هــا را نگاه مى کنیم 
تا در اســرع وقت یک بازیکن خارجى 

را انتخاب و به ترکیب تیم اضافه کنیم.
بازیکن ایرانى چطور؟

در حال حاضر على احمدى در تمرینات 
تیم حضور دارد و شرایط مناسبى هم 
دارد و امیدوارم بتوانیــم وى را به تیم 
اضافه کنیم. على احمــدى فعًال براى 
دیدار با مشکى پوشان در ترکیب تیم 

حضور ندارد.
بازیکنــان تیم در چه شــرایطى قرار 

دارند؟
بازیکنان در بازى تدارکاتى و تمرینات 
با روحیه کار کرده اند و شــرایط آن ها 

بهتر شده است.
پیش بینى شما از نتیجه بازى 
روز جمعه مقابل مشکى پوشان 

چیست؟
به دنبال این هستیم که بتوانیم در این 

دیدار موفق شویم.
همه ســرمربى ها بــه دنبال 
موفقیت هستند. اما با توجه به 
اینکه مى گویید شرایط روحى 
و تمرینى بازیکنان نســبت به 
هفته هاى اخیر بهتر شده است، 
فکر مى کنیــد بتوانید در بازى 
مقابل مشکى پوشــان امتیاز 

کسب کنید؟
ما هیچ وقت فکر نمى کنیم بلکه تالش 

مى کنیم که موفق شویم.

با میشلبا میشبا میشل با میشل 
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کردیممکردیممکردیم

اا

تیم 
ل  تبــا فو
پرسپولیس بار دیگر

در کشــور قطــر تن به 
شکستى سنگین داد.

در ســال هاى اخیر، تیــم فوتبال 
در  لیــگ پرســپولیس 
قهرمانان آســیا چندین 

و چند بار بــا تیم هاى قطرى 
مواجه شده اســت که نتایج 

نه چندان مناسبى
نیز در میان 

آنها 

د  از دیدار با الغرافه
که پرسپولیس با هدایت نلو
یک شکست سنگینى را متح
پرسپولیس در دوره
کسب بردى ش
آزادى مقابل

با آمدن
3 بر ص
سنگین
تجربه کن

خ این نتایج در
دوران خوب سـ
ایو مربیگرى برانکو

سرمربى 
تیــم فوتبال 

گفت:  ســپاهان 
روحــى  شــرایط 
بازیکنان بهتر شــده 
و تــالش مى کنیــم در 
بازى روز جمعــه مقابل 
مشکى پوشــان موفــق 

شویم.
فوتبال ســپاهان براى  تیم
در دیدار با مشکى پوشــان
هفته بیست وچهارملیگ برتر

فوتبال، امروز (پنجشنبه) راهى 
مشهد مى شــود. سپاهان پس 
از حضور منصور ابراهیم زاده از 
هفته بیست و دوم و بیست و سوم 
در دو دیدارى که با پرســپولیس 

و نفت تهران داشت
یک شکســت و یک
تساوى را تجربه کرد
اکنون به امید کسب امتی
مىرود. باشگ به مشــهد
سپاهان به منظور تقویت تیم
دنبال جذببازیکن است و تا کنونه
دو بازیکن خارجى براى انجام تست
ا تمرینات این تیم حضور داشته اند،
هیچ کدام از آن ها مورد پسند ابراهیم زا
واقع نشــدند.  خبرگزارى ایمنا،برا
کسب اطالع از شرایط فعلى تیم فوتبا
ســپاهان و آخرین اخبار در مورد جذ
بازیکن جدید، با منصــور ابراهیم زاد
سرمربى این تیم گفت و گویى داشتهک

در ادامه مى خوانید:   
مهاجم فرانسوى به درخواست
باشگاه سپاهان به اصفهان آمد

و ر وى ر م ه
باشگاه سپاهان از «کاسى گوى میشل
فرانســوى درخواست نکر مهاجم
بود که به اصفهان بیایــد. این بازیک

الهه مهرى دهنوى
دیدار حساس و شش امتیازى سپاهان-مشکى پوشان 
یا همان ســیاه جامگان(!) در راه است. باید دید زردها 
با پیروزى در این دیدار مى توانند  با جامه ســیاهى که

 مدت هاست بر تن  دارند خداحافظى کنند!
سپاهان از ســاعت 15 و 30 دقیقه فردا( جمعه چهارم 
اسفندماه )و در چارچوب هفته بیســت و چهارم لیگ 
برتر فوتبال در ورزشــگاه امام رضــا (ع) میهمان تیم 
مشکى پوشان مشــهد اســت. این دیدار ابتدا قرار بود 
ساعت 14 و 15 دقیقه برگزار شــود که به دلیل مهیا 
شدن شرایط برگزارى مســابقه زیر نور، به ساعت 15 
و 30 دقیقه موکول شد.سپاهان پس از چهار شکست 
متوالى، در هفته بیســت و ســوم لیگ برتر برابر نفت 
تهران به تساوى بدون گل رسید تا منصور ابراهیم زاده 
نخستین امتیاز خود با سپاهان را به دست آورد. هرچند 

این یک امتیاز تأثیرى در جایگاه این تیم نداشت.
 خبرگزارى ایمنا در مورد این دیدار و  شــانس زردها 

ید بــراى پیــروزى  شــا “ : شته نو
ن  ها شانس آورده ســپا
است که در 
مقطع کنونى 
باید به مصاف 

مشکى پوشان 
بــرود. ایــن تیم 

پس از شکست دو بر 
یک برابر پیکان در هفته بیســت و ســوم لیگ 
برتر، به حاشیه رفت. رضا عنایتى از سرمربیگرى 
این تیم اســتعفا کرد تا شــرایط تیم قعرنشین و 
فانوس به دســت لیگ برتر بدتر از گذشته شود. 
سپاهان در دور رفت لیگ برتر با دو گل از سد 

مشکى پوشان گذشت و اگر بتواند 
در دیــدار روز جمعه هم 
این تیم را شکست دهد، 
فرصت این را دارد که دو 
پله در جدول رده بندى 
باال بیایــد. به خصوص 
که پدیده و نفت تهران 
دو تیم باالسرى سپاهان 
هســتند که دیدارهاى 
سختى برابر ذوب آهن 
و صنعت نفت آبادان در 
پیش دارند.“ مانند ایمنا 

ســایت هایى دیگــر همچون 
تســنیم و  آى اســپورت هــم 
شــانس باالیى را براى پیروزى 

سپاهان در مقابل حریف سیه روز! 
پیش بینى کرده اند. با این اوصاف، 

تقابل روز جمعه براى ســپاهان یک 
بازى شش امتیازى محسوب مى شود. 

اگر ســپاهان نتواند در تقابل با تیم انتهاى 
جدولى مشکى پوشان امتیازهاى الزم را کسب 

کند، وضعیت وخیم ترى در جدول لیگ هفدهم پیدا 
خواهد کرد.

على کریمى محروم، بزرگ ترین غایب سپاهان در این 

دیدار است. کریمى که در دقیقه 31 بازى با نفت تهران 
کارت زرد گرفت، ســه اخطاره شد و بازى روز جمعه را 

از دست داد.
ســیاه جامگان از هفته هجدهم به بعد رنگ پیروزى را 
ندیده و با دو پیروزى، 9 تساوى و 12 شکست و کسب 
15 امتیاز در لیگ هفدهم، در انتهاى جدول رده بندى 

جا خوش کرده است.
  برنده این بازى قطعا مى تواند شرایط بهترى در آینده 
پیدا کند و به نظر مى رسد که سپاهان روى کاغذ شانس 
بیشترى براى گرفتن سه امتیاز این بازى خواهد داشت. 
سپاهان در صورت پیروزى مى تواند با دو پله صعود به 
رده یازدهم جدول برسد.بازى دور رفت هم با نتیجه 2 

بر صفر به سود سپاهان به پایان رسیده بود.
   اما غالمرضا عنایتى سرمربى تیم مشهدى در رابطه 

سپاهان گفته: با دیدار تیمــش برابر 
در پیــش بــازى ســختى 

ل داریم، من یک  ســا
خوب  در خیلى  را 

ن  ها سپا
و  داشتم 
مى دانم که 

این تیم چه قدرتى دارد. حضور ابراهیم زاده در سپاهان 
روى این تیم تأثیــر مثبت مى گذارد چرا که ایشــان 
خودش اصفهانى است و از شرایط این تیم اطالع دارد.

  شرایط جدول به نحوى است که هم ما و هم سپاهان 
به ســه امتیاز بازى نیاز داریم و ایــن موضوع باعث 
مى شود تا مســابقه جذاب تر از قبل شــود. من از تیم 
مشکى پوشان استعفا دادم، اما در جلسه اى که گذاشتیم 
قرار شــد که بمانیم و با قدرت به کارمان ادامه دهیم 
چرا که اگر مشکلى پیش نیاید تیم را در لیگ برتر نگه 
مى داریم تا شگفتى جدیدى در فوتبال ایران خلق کنیم!
منصور ابراهیم زاده هم دیدار در مشهد را دیدارى مهم 
قلمداد کرده و در جلسه اى به بازیکنانش هشدار داده 
که به هیچ وجه حق ندارند از 3 امتیاز این دیدار آن هم با 
حریفى که شرایطى بحرانى را پشت سر گذاشته بگذرند. 

سپاهانى ها قبل از  پرواز به سوى مشهد اردویى را 
در کمپ اختصاصى شان در صفائیه مبارکه برپا 
و یک  تدارکاتى را در ایــن اردو برگزار کردند.   
آنها در این دیدار به مصاف تیم تاراز چادگان!! از 

تیمهاى حاضر درلیگ آسیاویژن اصفهان رفتند که 
این مسابقه بانتیجه 6 بر صفر بسود شاگردان ابراهیم 

زاده خاتمه یافت.

به گزارش نصف جهان،همانگونــه که گفتیم ابراهیم  
زاده و محمــود یاورى کــه ظاهرا ایــن روزها مدیر 
فنى سپاهانى هاست در هشــدارهایى مهربانانه!! به 
بازیکنان گوشزد کرده اند که اجازه ندارند به هیچ وجه 
3 امتیاز دیدار مشهد را از دست دهند. سیاه جامگان یا

 همان مشکى پوشان!! بدترین شرایط سال هاى اخیر 
خود را مى گذراند و اگر بازیکنان ســپاهان نخواهند از 
این دیدار هم با دســت پر  برگردند بهتر است که سال 
آینده خود را براى یک قهرمانى دیگر آماده کنند. البته 
نه در لیگ برتر، بلکه قهرمانى جام آزادگان در دســته 
یک باشگاه هاى ایران!! جامه سیاه مدت هاست بر تن 
زردهاست و روز جمعه مى توانیم منتظر در آوردن این 

جامه باشیم.

سرخ ها
ن براى 

بدیم

همچنان سایت هاى خبرى و هوادارى باشگاه 
ناتینگهام فارست که توسط طرفداران این تیم 
مدیریت مى شود، در حال بررسى این موضوع 
هستند که اشــکان دژاگه هافبک ملى پوشى 
که به تازگى به این تیم اضافه شده، قبل از عقد 
قرارداد با باشــگاه ناتینگهام هم مصدوم بوده 
یا واقعا به خاطر حضــور در تمرینات ناتینگهام 
دچار صدمه دیدگى از ناحیه زانو شــده اســت. 
دژاگه یکى از بدشــانس ترین بازیکنان فصل 
2017 -18 فوتبال اروپا بود زیرا براى دریافت 
بهترین پیشنهاد ممکن خانه نشین شد و وقتى 
تیم جدیدش را پیدا کــرد، به خاطر مصدومیت 
دوباره در خانه بسترى شد. گفته مى شود تا اواخر 
فروردین ماه، دژاگه بایــد دوران نقاهت پس از 

عمل جراحى خود را سپرى کند.

سایت والفوت بلژیک اعالم کرد، کاوه رضایى 
با اعالم رسمى باشگاه شــارلوا به اردوى تیم 
ملى فوتبال ایران دعوت شــده است. در خبر 
این رســانه بلژیکى آمده است: «کاوه رضایى 
همچنان در تیم شــارلوا خــوب کار مى کند و 
دعوتش به تیــم ملى ایران منطقى اســت. او 
که در مــاه اکتبر 2017 میالدى بــه تیم ملى 
ایران فرخوانده شــده بود دوباره در فهرســت 
دعوت شدگان قرار گرفت. کاوه رضایى پس از 
2 سال غیبت در تیم ملى ایران در ماه هاى اکتبر 
و نوامبر گذشــته میالدى به این تیم بازگشت. 
کارلوس کى روش، ســرمربى تیم ملى فوتبال 
ایران مى خواهد از مهاجم شارلوا در بازى هاى 
تدارکاتــى برابر تیم هاى ملى لیبــى، تونس و 

الجزایر بهره ببرد. 

شوك در جزیره 

  کاوه در 
فهرست کى روش

سپاهان- مشکى پوشان فردا در ورزشگاه امام رضا(ع)

جامه سیاه از تن  بیرون مى آید؟!
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این روزهــا بســیارى از افراد بــراى از بین بــردن موهــاى زائد یــا از بین بردن
 لک هــاى پوســتى و اعمــال زیبایى دیگــرى از ایــن قبیــل از لیزر اســتفاده 
مى کنند، پــس از انجــام لیزر بــراى جلوگیــرى از هرگونــه عارضــه احتمالى 
الزم اســت این افراد مراقبت هاى ویــژه اى انجــام دهند که به اختصــار در ذیل 

مى خوانید.
سوزان سرورى درباره مراقبت هاى پس از لیزر توضیح داد:پس از پایان کار، محلى که 
لیزر روى آن انجام شده را به سرعت خنک کنید؛ همچنین استفاده از آب سرد یا کیسه 

حاوى یخ مى تواند کمک کننده باشد.
به گفته این مشاور پوست و زیبایى، پس از سرد کردن موضع، اگر پزشک هم دارو یا 
پماد خاصى تجویز کرد، مطابق دستور مصرف کنید و  در محیط بیرون هم ضدآفتاب 

را فراموش نکنید.

کمردرد عارضه آزاردهنده اى است که نه تنها بر زندگى روزانه فرد تأثیر مى گذارد، بلکه فرآیند 
خواب را نیز دچار مشکل مى کند.کارشناسان توصیه مى کنند افراد هنگام خوابیدن انحناى 
طبیعى ستون فقرات را حفظ کنند و به همین دلیل الزم است سر، شانه ها و باسن در یک راستا 

قرار گیرند و کمر نیز در وضعیت درستى باشد.
معموًال افراد به شکل هاى مختلفى مى خوابند و به همین دلیل کارشناسان چندین گزینه  را 
پیشنهاد مى کنند تا هر فردى متناسب با نیاز خود یکى آنها را انتخاب کرده، خواب بهترى داشته 

باشد و همچنین دچار درد کمر نشود:
1- خوابیدن طاق باز (روى کمر) و قرار دادن بالش زیر زانوها

این شکل خوابیدن بهترین حالت براى حفظ سالمت کمر به حساب مى آید. در این حالت وزن 
بدن به شکلى توزیع مى شود که فشار را به حداقل مى رساند و باعث مى شود سر، گردن و ستون 

فقرات در یک راستا قرار گیرند. 
همچنین قرار دادن یک بالش کوچک زیر زانوها به حفظ شکل انحناى طبیعى ستون فقرات 

کمک مى کند.
2- خوابیدن به پهلو و قرار دادن بالش بین زانوها

اگرچه خوابیدن به این شکل شناخته شده ترین و راحت ترین حالت خوابیدن است، اما باعث 
مى شود ستون فقرات از حالت خود خارج شــود و به قسمت پایین کمر فشار وارد مى کند. هر 

چند مى توان هنگام خوابیدن به پهلو بالش سفتى را بین زانوها قرار داد تا این مشکل رفع شود.
3- خوابیدن به شکل جنینى

براى مبتالیان به بیرون زدگى دیسک کمر، خوابیدن به شکل جنین تسکین دهنده است زیرا 
خوابیدن به پهلو و خم کردن زانوها به سمت قفسه سینه، خمیدگى ستون فقرات را کم مى کند.

4- خوابیدن روى شکم و قرار دادن بالش نازك زیر شکم
خوابیدن روى شکم بدترین شکل به حساب مى آید. هر چند در افرادى که با دیگر حالت هاى 

خوابیدن مشکل دارند قرار دادن یک بالش زیر شکم مى تواند کمک کننده باشد.
5- خوابیدن روى شکم و قرار دادن پیشانى روى بالش

از دالیل دیگرى که باعث مى شود خوابیدن روى شکم ضرر داشته باشد این است که در این 
حالت معموًال سر به یک سمت مى چرخد و در این حالت به ستون فقرات، گردن، شانه ها و کمر 
فشار مضاعفى وارد مى شود. براى جلوگیرى از این مشــکل مى توانید یک بالش کوچک یا 
حوله اى را زیر پیشانى قرار دهید تا هم از این فشارها کاسته شود و هم با ایجاد فضاى کوچکى 

مقابل صورت دچار مشکل تنفسى نشوید.

یک متخصص طب ایرانى درخصوص روش هاى برطرف 
کردن دردهاى مزمن با طب ایرانى توضیحاتى را ارائه داد.
ابراهیم ایران دوست در خصوص روش هاى برطرف کردن 
دردهاى مزمن در طب ایرانى گفت: دردهاى مزمنى مثل 
سردرد و کمردرد، دردهاى مفصلى و استخوانى از جمله 
شایع ترین مشکالت دوره میانســالى و سالمندى است 
که متأســفانه امروزه جوانان هم آنها را تجربه مى کنند. 
متأسفانه بســیارى از افراد با اولین احساس درد، قرص 

مسکن مصرف مى کنند.
 وى گفت: در بسیارى از مواقع این داروها اثرى ندارند و 
مى توان با مصرف برخى گیاهان که خواص دارویى دارند، 

این دردها را برطرف کرد.
این متخصــص طــب ایرانى تصریــح کــرد: یکى از 
ضدالتهاب هاى طبیعى روغن  زیتون است که در کاهش 
دردها و التهاب هاى مزمن تأثیــر قابل توجهى دارد. وى 
ادامه داد:عالوه بر خواص ضــددرد و ضدالتهاب،روغن 
زیتون فواید ارزشمند دیگرى هم براى سالمتى دارد که 
تأثیر آن بر کاهش چربى  خون و سالمت قلبى وعروقى از 

جمله مهمترین آنهاست.
وى ادامه داد: رزدچوبه نیز تأثیر مهمى در تسکین دردهاى 
آرتریت روماتوئید دارند که مى تــوان با مصرف آن، این 

دردها را کاهش داد.
ایران دوســت با بیان اینکه مصــرف زنجبیل فقط براى 
درمان درد معده و سرماخوردگى ها مرسوم نیست، توضیح 
داد: زنجبیل سرشار ازترکیباتى است که نقش مهمى در 
کاهش دردهاى استخوانى و ماهیچه ها دارند. وى افزود: 
امروزه در خیلى از نقاط دنیا از مصرف عصاره زنجبیل در 
درمان دردهاى ناشى از پوکى استخوان و دردهاى مفصلى 

استفاده مى کنند.
وى در پایان گفت: مصرف قهوه نیــز مى تواند در درمان 
سردردها و مخصوصًا میگرن کمک کننده باشد، اما باید 
توجه داشت که وابستگى طوالنى مدت به کافئین مى تواند 
تأثیرات متفاوتى داشــته باشــد. وى عنوان کرد: در واقع 
افرادى که به مصرف قهوه عادت دارند و به آن وابســته 
شده اند، در صورت مصرف نکردن نوشیدنى هاى کافئینى،  

دچار سردرد مى شوند.

دالیل
 احساس

 سبکى ســر

غش کردن شرایطى ترسناك اســت، اما 90 درصد افرادى که از هوش مى روند با مشکل 
خاصى مواجه نیستند. براى 10 درصد دیگر، یک بیمارى یا مشکل سالمت زمینه اى مانند 

ریتم قلب غیر طبیعى عامل غش کردن باشد که نگرانى ها را افزایش مى دهد.
غش کردن، بدون در نظر گرفتن دلیل آن، در نتیجه کاهش جریان خون به مغز طى یک بازه 
زمانى کوتاه شکل مى گیرد. موارد مختلفى مى توانند زمینه ساز این شرایط باشند که از آن 
جمله مى توان به کاهش فشار خون، کاهش ضربان قلب و دالیل نورولوژیکى مستقل از قلب 
اشاره کرد. برخى دالیلى که موجب کاهش فشار خون و ضربان قلب مى شوند شایع بوده و 

نگران کننده نیستند، اما موارد دیگر نیازمند ارزیابى بیشتر هستند.
حتى اگر در نتیجه این شــرایط از هوش نروید، کاهش فشار خون یا ضربان قلب مى تواند 
موجب سبکى سر شــود و این احســاس که ممکن اســت از هوش بروید، در شما شکل

مى گیرد. از سوى دیگر، سرگیجه مى تواند شامل احساس سبکى سر شود، اما با احساس 
چرخش اتاق به دور شما نیز همراه است.

تشخیص اینکه غش کردن یا سبکى سر چه زمانى جاى نگرانى دارد، حتى براى پزشکان نیز 
دشوار است و بر همین اساس، ارزیابى هاى دقیقى در این زمینه باید صورت بگیرد. در ادامه با 

چند دلیل بالقوه احساس سبکى سر بیشتر آشنا مى شویم. 
با کم آبى بدن مواجه هستید

برخى افراد هنگامى که دماى بدن آنها باال مى رود، عرق مى کنند و بیش از اندازه مایع از دست 
مى دهند با احساس سبکى سر یا حتى غش کردن مواجه مى شوند. گرما مسیرى را در سیستم 
عصبى تحریک مى کند که افت فشار خون را به همراه دارد. هنگامى که با احساس سبکى سر 
ناشى از کم آبى بدن و گرما مواجه هستید، دراز کشیدن به ارسال خون بیشتر به قلب و مغز و 

بهبودى سریع تر این شرایط کمک مى کند.
با یک عامل غافلگیر کننده شوکه شده اید

هنگامى که با یک عامل غافلگیر کننده مانند زمانى که فردى شــما را به ناگاه مى ترساند، 
واکنشى مشابه با اثر کم آبى مى تواند شکل بگیرد. در این شرایط سیستم عصبى به ناگاه و 
به شدت فعال مى شود و فشار خون ناگهان افت مى کند که به احساس سبکى سر منجر مى 
شود. همچنین، برخى نشانه هاى هشدار دهنده مانند سبز شدن چهره و احساس حالت تهوع 

مى توانند به احتمال غش کردن شما اشاره داشته باشند.
خیلى سریع از جاى خود بلند شده اید

احساس سبکى سر یا حتى مشاهده نقاط سیاه، زمانى که به ناگاه و سریع 
از جاى خود بلند مى شوید، به نام هیپوتانسیون ارتواستایک یا افت فشار 
خون وضعیتى شناخته مى شود که افت ناگهانى فشار خون در نتیجه ایستادن 
را تعریف مى کند. این شرایط به طور معمول مشکلى جدى نیست، اما اگر زیاد 
رخ مى دهد یا پس از چند دقیقه به جاى اینکه بهبود یابد، شدت آن بیشتر مى شود، 

مراجعه به پزشک براى بررسى دقیق تر شرایط ایده خوبى است.
ممکن است ریتم قلب غیر طبیعى داشته باشید

بر خالف ظهور نســبتًا تدریجى عالئــم در نتیجه یــک عامل غافلگیــر کننده، غش 
کردن هاى مرتبط سریع رخ مى دهند، از این رو حتى ممکن است متوجه احساس سبکى سر 
نیز نشوید. ضربان قلب نامنظم یا آریتمى به معناى آن است که قلب شما یا بیش از اندازه کند 
یا بیش از اندازه سریع مى تپد، که مى تواند بر جریان خون ارسالى به مغز تأثیرگذار باشد. این 
نوع از غش کردن ناگهانى که اغلب بدون هیچ هشدارى رخ مى دهد، به واقع نگران کننده 
است. ممکن است فردى در حال صحبت کردن با شما باشد و به ناگاه از هوش برود. این تجربه 
ناگهانى پزشک را در درجه نخست به ریتم قلب غیر طبیعى مشکوك مى سازد که یکى از 

شایع ترین دالیل مرگ قلبى ناگهانى است.
مشکلى در دریچه قلب شما وجود دارد

مشکالت دریچه قلب به طور معمول مادرزادى هستند و احتمال بیشترى دارد در جوانان 
رخ دهند، در شرایطى که افرادى 60 ساله یا پیرتر در معرض خطر بیشترى براى آریتمى قرار 
دارند. مشکالت دریچه قلب مى توانند جریان خون را محدود سازند و به ویژه هنگام ورزش 

کردن ممکن است موجب احساس سبکى سر یا سرگیجه شوند.
داروهاى مصرفى شما ممکن است مقصر باشند

برخى داروها مانند مسکن ها و برخى قرص هاى ضد اضطراب مى توانند به واسطه تأثیر 
مستقیم بر مغز یا کند کردن ضربان قلب یا کاهش فشار خون موجب بروز سرگیجه و سبکى 
سر شوند. در برخى موارد، زمانى که یک بیمار به طور مکرر با احساس سبکى سر مواجه مى 
شود و نمى تواند دلیل آن را توضیح دهد، ممکن است با عوارض جانبى داروهاى مصرفى 

خود مواجه شده باشد.
ممکن است سکته مغزى را تجربه کرده باشید

اگر احساس ســبکى سر (یا ســرگیجه) به همراه ضعف عضالنى، دشــوارى در تکلم، یا 
بى حسى و احساس سوزن سوزن شدن را تجربه مى کنید، ممکن است یک سکته مغزى در 

پس بروز این عالئم قرار داشته باشد و باید بالفاصله کمک پزشکى دریافت کنید. 
به آنفلوآنزا مبتال هستید

در زمان سرماخوردگى انسان تمایل چندانى به مصرف غذا و مایعات ندارد و از این رو احتمال 
کم آبى بدن یا افت قند خون افزایش مى یابد که مى توانند موجب بروز احساس سبکى سر 
شوند. غذا خوردن و مصرف مایعات به میزان کافى مى تواند از شکل گیرى احساس سبکى 

سر پیشگیرى کرده و به تسکین عالئم دیگر آنفلوآنزا کمک کند.

ُمسکن هاى طبیعى براى 
برطرف کردن دردهاى مزمن

سالمتسالمت

ُمسکن هاىط طببیعى براى 

بعد از لیزر چه باید کرد؟

 روش هاى صحیح خوابیدن 
براى کاهش کمردرد

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 5 قطعه زمین 
واقع در کوى گنبد باز، فیض آباد و جنب سوله ستاد مدیریت بحران متعلق به شهردارى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ یک شنبه 96/12/13 به 

شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

پیرو آگهى مناقصه شماره 22197 مورخ 96/11/08 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به 
شماره 2303 مورخ 1396/10/23 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجراى عملیات عمرانى با دستگاه لودر در محدوده ناحیه دو 
با اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از 
کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد نسبت به 
فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 1387 در مسیر دولت آباد- سین از طریق مزایده عمومى و براساس   قیمت پایه کارشناسى 

انجام شده ، اقدام نماید .
لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/12/13 به دبیرخانه 

سازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1396/12/14 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد . 

 « آگهى مزایده »
( نوبت دوم )

محمد على تبریزیان محمد على تبریزیان 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوارمدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

چاپ اول
پیرو آگهى مناقصه شماره 22198 مورخ 96/11/08 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به 
شماره 2299 مورخ 1396/10/23 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجراى کارهاى عملیات عمرانى با دستگاه لودر در ضلع شرقى 
بلوار خلیج فارس با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف 

مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول
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7 نفر از ساکنان یک ساختمان در حالى که هیچ راهى براى گریز نداشتند، از مرگ حتمى نجات یافتند.
ساعت 3و44دقیقه بامداد روز سه شنبه با مشاهده دود و حرارت زیادى که از طریق راه پله ها به طبقات فوقانى یک 
ساختمان مسکونى سه طبقه در حال گسترش بود، ســاکنان آن در تماس با سامانه 125 درخواست کمک فورى 

کردند که آتش نشانان بى درنگ به محل حادثه در  خیابان پنجم نیروى هوایى تهران اعزام شدند.
هنگامى که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند مشــاهده کردند که دود و آتش زیادى از قسمت زیرزمین یک 
ساختمان سه طبقه تک واحدى خارج مى شود و هر لحظه احتمال داشت آتش به داخل واحدهاى مسکونى طبقات 

باال سرایت کند.
آنها بالفاصله جریان گاز و برق ساختمان را قطع کردند و سپس با نزدیک شــدن به کانون آتش در زیرزمین و با 

یک رشته لوله آب پرفشار به سرعت شعله هاى سرکش آتش را در همان زیرزمین مهار و کامًال خاموش کردند. 
از سوى دیگر نجاتگران هفت نفر از ساکنان این ساختمان شامل دو مرد 33 و 55 ساله و یک پسربچه چهار ساله 
و همچنین چهار زن 28 تا 70 ساله را در حالى که هیچ راهى براى گریز نداشتند، نجات دادند و از داخل واحدهاى 

مسکونى به سالمت به خارج از ساختمان منتقل کردند. 

تمام شرایط براى اجراى حکم آماده بود، جوان فیروزآبادى دریک قدمى چوبه دار با رضایت خانواده مقتول از قصاص 
رهایى یافت، خانواده مقتول یک شرط گذاشتند تا این جوان زندگى دوباره یابد.

متهم در درگیرى با «شهاب الدین عشقى»، وى را به قتل رســاند و راهى زندان شد. ده سال از این ماجرا گذشت 
و متهم در یک قدمى چوبــه دار بود که خانواده مقتول در لحظات آخر که طناب را بــه گردن قاتل انداخته بودند، 

تصمیمى غیرمنتظره گرفتند.
مادر مقتول شــرطى براى بخشــش قاتل فرزندش گذاشــت، او از قاتل خواســت یک مجموعــه فرهنگى و 
دارالقرآن براى آموزش و پرورش شهرســتان فیروزآباد به نام فرزندش شــهاب الدین عشــقى بسازد. قاتل نیز 
با پذیرفتن این شــرط 600 میلیون تومان براى ســاخت این مجموعــه فرهنگى هزینه کرد تــا تولدى دوباره

 یابد. 
رئیس دادگسترى شهرستان فیروزآباد با اعالم این خبرگفت: با تالش و رضایت اولیاى دم مقتول، قاتل در چند قدمى 
اجراى حکم بخشیده شد و این مجموعه فرهنگى چندى قبل همزمان با دهه مبارك فجر در شهرستان فیروزآباد 

افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.

 مردى که بر ســر جاى پارك خودرو با جوانى 
درگیر شده بود او را با ضربه چاقو از پاى درآورد.

چند روز قبل مسئول یکى از بیمارستان هاى 
داراب با 110 تماس گرفت و از مرگ مشکوك 
مردى جــوان خبر داد. مأمــوران با حضور در 
بیمارستان متوجه شــدند مرد جوان از سوى 
فردى در حالى که براثر ضربه چاقو زخمى شده 
بود به بیمارستان منتقل شــده و در آنجا جان 
باخته اســت. همچنین مأموران در تحقیق از 
دوستان پسر جوان متوجه شدند او در جریان 
درگیرى خیابانى با یک نفر به قتل رسیده است. 
با گزارش این جنایت به بازپرس و دستور قضائى 
او، جسد مرد جوان به پزشکى قانونى منتقل شد. 
با تشکیل پرونده قضائى در دادسراى داراب و 
دستور قضائى بازپرس پرونده، کارآگاهان اداره 
جنایى پلیس آگاهى استان فارس، تحقیقات 

براى یافتن عامل این جنایت را آغاز کردند.
یکى از همراهان مقتول به افسر تحقیق گفت: 
«روز جنایت من و مقتول به حوالى مرکز شهر 

داراب رفته بودیــم. همان موقع 
یک مرد جــوان که 

با موتورســیکلت بود به محل پــارك خودرو 
اعتراض کــرد. جاى پارك خــودرو را عوض 
کردیم. همین باعث ناراحتى مقتول شد. او که 
پیاده شد دعوا شروع شد. مرد جوان با چاقو او را 
زخمى کرد و جانش را گرفت.» در ادامه دوست 
متهم به قتل فرارى،گفته هاى مشابهى را مطرح 
کرد. عامل جنایت نیز تحت تعقیب قرار گرفت 
و سرانجام بازداشت شد و پس از اظهارات ضد 
و نقیض به قتل اعتراف کرد. متهم به قتل به 
افســر تحقیق گفت: «من کنار خیابان بودم. 
همان موقع خودرویى که دو نفر در آن بودند، در 
محل پارك کردند. به راننده اعتراض کردم که 
جاى دیگرى پارك کند که جاى پارك خودرو 
را کمى تغییر داد. اما مرد جوان بعداز پیاده شدن 
به سمتم آمد و شروع به فحاشى کرد. او سپس با 
من گالویز شد و من هم که عصبانى شده بودم 
با برداشتن چاقویى، به او ضربه زدم که غرق در 
خون در خیابان افتاد. از ترس فرارکردم و چاقو 
را در سطل زباله انداختم.»  متهم به قتل پس 
از اعتراف به جرم خود، روانه 

زندان شد.

رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت هاى 
پزشــکى چهارمحال و بختیارى گفت: برخورد 
خودرو ســوارى پژو با یک دســتگاه تریلر که 
منجر به آتش گرفتن خودرو ســوارى در محور 
بروجن- مبارکه شد، سه تن کشته و دو نفر زخمى

 شدند.
فرامرز شــاهین افزود: این حادثه شــامگاه سه 
شــنبه در محدوده گردنه «قامیشلو» شهرستان 
بروجن اتفاق افتــاد. وى ادامــه داد: با دریافت 
گزارش این حادثه و اعزام دو دستگاه آمبوالنس 
همراه با تکنســین ها و کارشناســان اورژانس، 
مصدومــان پــس از اقدامات اولیــه درمانى به 
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بروجن منتقل

 شدند. 
به گزارش ایرنا، تصادفات رانندگى این استان در 
10 ماه امسال بیش از 16 درصد افزایش داشته 
است و در این مدت 185 نفر جان خود را در سوانح 
رانندگى از دست داده اند. محورهاى چهارمحال 
و بختیــارى از محورهاى حادثه خیز کشــور به 

شمار مى رود.

با گذشــت پنج روز از ســقوط هواپیماىATR شرکت 
هوایى آســمان و مرگ 66 نفر از مسافران و خدمه این 
هواپیما، اخبار، شــایعات و ابهامات پیرامون این حادثه 
مرگبار، چرایى وقوع آن و نحوه مرگ سر نشینان هواپیما 
همچنان ادامه دارد و در رســانه ها و فضاى مجازى به 

بحثى داغ تبدیل شده است.
ساعت 8 صبح روز یک شنبه هواپیماى ATR 72 با 66 
سرنشین از تهران به سمت یاسوج پرواز کرد ولى به علت 
برخورد با کوه دنا متالشى شد و به مقصد نرسید. پیش از 
ظهر روز سه شنبه و 48 ساعت بعد از سقوط این هواپیما 
باالخره نیروهاى امداد موفق شدند الشه این هواپیما را 
پیدا کنند. برخى از کارشناســان بر این باورند که پس از 
برخورد با کوه، هواپیما در همان ثانیه اول منفجر شده و 

همه سرنشینان آن در دم جان باخته اند.

سرنشینان سالم هواپیما چه شدند؟
کاپیتان عین ا... اردشیرى استاد باسابقه خلبانى کشور که 
تعداد زیادى از سوانح هوایى کشور را بررسى کرده است 
با تشریح دالیل احتمالى برخورد هواپیماى ATR به کوه 
گفت: با بررسى تصاویرى که تا ساعت 12 روز سه شنبه 
از محل حادثه منتشر شــده، هواپیما اصًال طرح تقرب 
براى فرود را انجام نداده اســت و روى NDB (دستگاه 

تقرب پرواز فرودگاه) نرفته است. 
این استاد خلبانى اظهار کرد: هواپیما در قسمت شرقى با 
سلسله قله هاى دنا برخورد کرده و نتوانسته قله را رد کند 
و به قسمت غربى که شهر یاسوج و باند فرودگاه قرار دارد، 
برســد. وى افزود: زمانى که برف مى بارد و کوه و زمین 
پوشیده از برف است، از ارتفاع، نمى توان بین کوه و زمین 
تمایز قائل شد. به همین دلیل خلبان متوجه وجود قله در 
مقابل خود نشــده و زمانى متوجه قله در مقابل هواپیما 
شده اســت که فرصت کافى براى اوج گرفتن در اختیار 
نداشته و متأســفانه با یکى از قله هاى کوتاه سلسله قله 
هاى دنا برخورد کرده است. کاپیتان اردشیرى همچنین 
گفت: قطعات هواپیما به دلیل برخورد هواپیما با برف (و 
نه صخره)، نمى تواند به فاصله دور پرتاب شود؛ لذا چهار 
لکه سیاه مشاهده شده در برخى تصاویر منتشره، نشان 
مى دهد که این لکه ها، چهارنفر از سرنشــینان هواپیما 
هستند که در حالت زخمى از هواپیما خارج شده اند. دو 
نفر از آنها فاصله کوتاهى را توانسته اند طى کنند و دو نفر 
مسافت بیشترى را طى کردند. وى افزود: این چهار لکه از 
سرنشینان هواپیما هستند که در نهایت به دلیل خونریزى 
یا یخ زدن، نتوانســته اند ادامه مســیر بدهند. کاپیتان 
اردشیرى ادامه داد: در عین حال امکان دارد سرنشینان 
سالم ترى غیر از این چهار نفر، مسافت بیشترى را طى 
کرده باشند تا خود را به جایى مثًال روستاى شرفى که از 

توابع روستاى فده است، برسانند. 

 امکان زنده ماندن افراد صفر است 
در همین حال معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در گفتگو با جام جم آنالین درباره احتمال 
زنده بودن مسافران هنگام برخورد گفت: شدت برخورد 
هواپیما به نزدیکى قله آنقدر اســت که خود هواپیما به 
قطعات کوچکى تبدیل شده، ازاین رو احتمال اینکه فردى 
از مســافران هنگام برخورد زنده مانده باشد صفر است. 
کریمى تصریح کرد: تاکنون (ظهر دیــروز) هیچ پیکر 
کاملى از مسافران یافته نشــده و امدادگران قطعاتى از 
پیکر مســافران را جمع آورى کرده اند تا به پایین منتقل 
کنند و براى شناســایى افراد تحویل ســازمان پزشکى 

قانونى دهند. 
اســتاندار اصفهان نیــز در گفتگو با رکنــا در خصوص 
اجساد کشف شــده در محل ســقوط هواپیما تهران-
یاســوج توضیحاتى ارائه کرد. محسن مهرعلیزاده بیان 
کرد: برخى از اجســاد به علت ســرعت 300 کیلومتر 
هواپیما در برخورد با کوه و متالشى شــدن هواپیما به 
بیرون پرتاب شــده اند که آســیب دیده اند و برخى از 
مســافران که داخل هواپیما بودند، اجسادشــان سالم

 است. 

چک کردن تلگرام توســط سرنشــین 
هواپیماى یاسوج 

«حسن شمشادى»، خبرنگار صداوسیما، در یادداشتى 
تلگرامى با عنوان «ابهام کامل» نوشــت: «یک فروند 
هواپیماى مسافربرى شــرکت آسمان روز یک شنبه، از 
تهران عازم یاسوج شــد، که هرگز به مقصد نرسید. در 
پى سقوط این هواپیما، تاکنون صدها خبر از مسئوالن 
محلى و کشورى منتشــر و برخى ازآنها، تکذیب شده 
اســت اما ادعاهاى اعضاى خانواده و دوســتان یکى از 
مسافران این پرواز، بســیارى از این خبرها را از اساس 
زیر ســئوال مى برد. نام این مســافر، «حسین رستمى
 تقى دیزج» اهل اســتان اردبیل و ســاکن مالرد است 
که براى کار به یاســوج ســفر مى کرد. بنــا بر اعالم 
مسئوالن امر، هواپیماى مســافربرى ATR 72 ساعت 
8 صبح از فــرودگاه مهرآبــاد تهران برخاســته و 50 
دقیقه بعد از روى صفحه رادار محو شــده اســت. این 
درحالى است که ســاعت 8:56 دقیقه یکى از دوستان 
حسین رســتمى در یاســوج که منتظر اوست، با شماره 
اش تمــاس مى گیــرد، تلفــن زنگ مى خــورد و 30 
ثانیه اى به صــورت قطع و وصل شــدید با او صحبت

 مى کند. عجیب تر از تماس اول، تماس دوم این شخص 
با آقاى رستمى است، این تماس در ساعت 9:28 دقیقه 
صورت مى گیرد. این بار بر خالف بار اول، صداى آقاى 
رستمى بسیار واضح و بدون قطع و وصل است و 1:12 
دقیقه به طول مى انجامد. آقاى رســتمى به دوســتش 
مى گوید: نزدیک فرودگاه هســتیم وهواپیما به زودى 
مى نشــیند. فرد تمــاس گیرنــده مى گویــد حتى با 
آقاى رســتمى شــوخى قومیتى هم کــردم و او هم به 
ســبک خودم پاســخ مرا داد. این در حالى است که دو 
عضو خانــواده آقاى رســتمى مى گوینــد، آخرین بار

ى که ایشــان صفحه تلگرامش را چک کرده ســاعت 
9:48 است!

آنچه به عنوان #ابهام_کامل در این میان مطرح اســت 
این اســت که چگونه یکى از سرنشینان این هواپیما در 
این ســاعت ها تماس تلفنى داشــته و براى آخرین بار 
در ســاعت 9:48 تلگرامش را چک کرده اما مسئوالن 
مى گویند این هواپیمــا ســاعت 8:50 از صفحه رادار 
محو شــده و حتى یکى از مسئوالن شــرکت آسمان 
از برخورد ایــن هواپیما با کوه در این ســاعت خبر داده

 است؟!...»

توضیح وزیر ارتباطات
اما آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات، در اینستاگرام درباره 
تماس تلفنى مذکور نوشت: «...ادعاى یکى از خبرنگاران 
در خصوص تماس شــهروندى از یاســوج به یکى از 
مسافرین و دو مکالمه 30 ثانیه اى و 72 ثانیه اى بررسى 
شد و بنا بر اطالعات تماس ثبت شده، این ادعا صحیح 
است. تماس اول در ســاعت 8:56 در شمال پلیس راه 
نجف آباد بــه مدت 31ثانیه برقرار شــده و مکالمه دوم 
در ســاعت 9:28 و در منطقه روســتاى کهنگان بوده 
اســت. البته اظهارات خبرنگار مذکور مبنى بر ســاعت 
ناپدید شــدن صحت ندارد و بنا بر اظهارات ســازمان 
هواپیمایى کشورى ســاعت ناپدید شــدن 9:34 بوده 
اســت، بنابراین تماس هاى مذکور قبل از سقوط بوده

 است...»

 به پدرم گفتم این پرواز را نرو
فرزند کاپیتــان حجت ا... فــوالد، خلبــان هواپیماى 
مســافربرى تهران-یاســوج که در عملیات جستجو و 
امداد الشه  و مسافران حضور داشــت، از سوء مدیریت 

مسئوالن انتقاد کرد.
وى گفت: پدرم سه هزار بار با توپلوف پرواز کرد و شاخ 
توپولوف هاى زیادى را در شرایط سخت شکست، اما به 
دلیل سوء مدیریت برخى مسئوالن تهران او در این حادثه 
جان باخت. فرزند کاپیتان فوالد افزود: پدرم تمام زندگى 
من بود و همه خاطرات زندگى ام با او رقم مى خورد. قبل 
از این پرواز با پدرم صحبت کردم و از او خواستم به این 

سفر نرود، اما او رفت و االن هم اینگونه شد.

علت تعداد زیاد پزشــک و پرســتار در 
هواپیماى حادثه دیده

سخنگوى وزارت بهداشت به تشریح سرنشینان پزشک و 
پرستار هواپیماى حادثه دیده تهران - یاسوج که تعداد قابل 

توجه  بودند، پرداخت.
به گزارش تســنیم، ایرج حریرچى با اشــاره به اینکه در 
هواپیماى تهران-یاســوج تعدادى از همکاران پزشــک 
و پرستار حضور داشــتند که براى ارائه خدمت به یاسوج 
مى  رفتند، اظهار کرد: دکتر شــاپور یارى پــور به همراه 
همسرشان که پرستار هستند و فرزندشان همچنین خانم 
فاطمه دالوندى که دانشجوى پزشکى بودند، مژگان نظرى 
دانشجوى پزشــکى، دکتر عبد الرضا کردى که دکتراى 
روانشناسى داشتند و استاد مهمان دانشگاه علوم پزشکى 
یاسوج بودند. همچنین سکینه کاظمى دانشجوى پرستارى، 
علیرضا جامه اى دانشجوى دانشگاه علوم پزشکى تهران، 
نرگس خوبانى و فرزندانشان که همســر و پسران دکتر 
دانشــى جراح مغز و اعصاب بودند، در این هواپیما حضور 

داشتند.

تیرگى هاى سقوط «آسمان»
 زیر سپیدى برف

رئیــس پلیــس آگاهــى فرماندهــى 
انتظامى اســتان زنجان گفــت: در یک 
روستاى شهرســتان ماهنشــان از توابع 
اســتان زنجان، فرزنــدى در پى اختالف 
خانوادگى پدر خود را با ضربه چاقو از پاى

 درآورد.
ســرهنگ جعفر رحمتى افزود: این حادثه 
ساعت 11و30دقیقه سه شنبه یکم اسفند 
ماه ســال جارى در روســتاى «آلمالو» 
شهرستان ماهنشان اتفاق افتاد. وى اظهار 
کرد: پدر و پسر در محوطه روستا با یکدیگر 
درگیر مى شوند و مقتول از روى عصبانیت 
با چوبدستى به طرف فرزند خود حمله ور 
مى شود که قاتل نیز با ضربه چاقو، پدر خود 

را مجروح مى کند. 
سرهنگ رحمتى ادامه داد: پدر بر اثر ضربه 
چاقو از ناحیه بازو به شــدت مجروح مى 
شود که پس از انتقال به بیمارستان براثر 
خونریزى شدید به کام مرگ فرو مى رود. 

وى با بیان اینکه قاتل کــه متولد 1362 
اســت به قصد قتل، پدر 61 ســاله اش را 
چاقو نزده است، افزود: پسر پس از قتل از 
صحنه متوارى شده بود که توسط عوامل 
انتظامى شهرستان و پلیس آگاهى در کمتر 
از یک ساعت دستگیر و به منظور اعمال 
قانون تحویل مراجع قضائى شد.  سرهنگ 
رحمتى یادآور شــد: قاتل که در کار خرید 
و فروش چوب اســت و در قزوین اقامت 
مى کند به منظور خرید چــوب به زادگاه 
خود آمده بود که بر ســر اختالف قبلى و 
پرخاشگرى پدر، کنترل خود را از دست داده 

و در نهایت کار به جاى باریک مى کشد. 
در شش ماه نخست امســال در مجموع 
شش فقره قتل در استان زنجان به وقوع 
پیوســته اســت که قاتالن شناســایى و 

دستگیر شده اند.
پیوســتـته اســت که قاتالن شناسشناســایى و 

قتل پدر پرخاشگر
  با چاقو

رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس از دستگیرى سارقى خبر داد که از صاحب کارش یک و نیم میلیارد تومان 
سرقت کرده بود.

 سرهنگ محمد قربان منصورى،گفت: با اعالم مرکز پیام در خصوص سرقت از اماکن خصوصى در خیابان 
«زارع» بالفاصله واحد گشت انتظامى در محل حاضر شد و به بررسى موضوع پرداخت. در بررسى هاى 

انجام شده مالک  انبار به پلیس گفت که در شــش ماه گذشته تعداد زیادى رنگ ساختمانى به ارزش 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان از داخل کارگاهش به سرقت رفته ولى هیچگونه آثار تخریبى در 

محل وجود ندارد.
این مقام انتظامى عنوان داشت: با توجه به وضعیت موجود، مأموران انتظامى به تحقیقات از کارکنان 
و انباردار پرداختند و با استفاده از شیوه و شگرد و ترفند هاى خاص پلیسى سارق مورد نظر را که یکى 

از کارکنان این کارگاه بود، شناسایى کردند. 
رئیس کالنترى 144 اظهار کرد: متهم به کالنترى منتقل شد و تحت بازجویى هاى انجام شده به جرم 

خود مبنى بر سرقت کاال هاى مذکور اعتراف کرد و بیان داشت که هزار و200 قوطى رنگ چهار کیلویى 
را طى مدت چند ماه به سرقت برده است. سرهنگ منصورى تصریح کرد: با اعتراف متهم، پرونده تکمیل و 

متهم براى تحقیقات بیشتر به پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.

ان ا د كخ ا ا که دد كخ ا حل ه د کلت ت ا

چاقوکشى مرگبار بخاطر جاى پارك خودروچاقوکشى مرگبار بخاطر جاى پارك خودرو سرقت میلیاردى کارگر خیانتکار 

مأموران گمرك در تازه ترین عملیات مبارزه با قاچاق یک بسته گز 
حاوى 420 گرم تریاك کشف کردند.

مأموران گمرك استان البرز با رصد اطالعات کاالها و بسته هاى پستى 
به یک بسته گز مشکوك شدند و با بررســى دقیق آن، مواد مخدر 

تریاك را در این بسته کشف کردند. 
تریاك ها به شــیوه ماهرانه اى در جوف گزها جاســازى شده بود. 
مواد مخدر کشف شــده پس از هماهنگى با حراست گمرك استان 
البرز، به نماینده ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســتان تحویل داده

گزهاى تریاکى! شد.

مرگ 3 نفر در آتش پژو 

نجات 7 نفر از مرگ حتمى بخشش قاتل با  احداث دارالقرآن به نام مقتول

محل برخورد هواپیما

لکه هایى 
که گفته مى شود جسد سرنشینان 

هواپیما هستند

فرودگاه یاسوج 
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 مرد براى پنهان نگاه داشــتن اسرار خویش ســزاوارتر است؛ 
چه بســا تالش کننده اى که بــه زیان خود مى کوشــد. هر کس 
پرحرفى  کند یاوه مى گوید و آنکس که بیاندیشــد آگاهى یابد، 

به نیکان نزدیک شو و از آنان باش و از بدان دورى کن .
موال على (ع)

شهردارى گلدشت در  نظر دارد اجاره سالن ورزشى خود را از طریق مزایده به افراد 
واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 96/12/13 جهت دریافت اطالعات و اخذ اســناد 
مزایده به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ دوشنبه 

96/12/14 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
تلفن: 7- 03142232006

آگهى مزایده

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم
   شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شوراى اسالمى  موارد زیر را از  طریق مزایده  به  فروش رساند .

1)  موضوع مزایده :  یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه خودروى آردى 
2)  هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: مراجعه به واحد درآمد و تهیه فیش به مبلغ  218000 ریال به حساب مهر کشاورزى به 

شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه و تحویل اسناد از امور مالى 
3)  نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى پایه  معادل  1350000 ریال براى خودروى آردى و مبلغ 6150000 ریال براى 

تراکتور  بصورت نقد واریز به جارى  سیبا ملى 3100003303003  بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4)  نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5)  هزینه انتشار آگهى روزنامه و انتقال سند :  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6)  مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ  96/12/19

 آگهى تجدید مزایده

سید محمد اطیابى  شهردار طالخونچهسید محمد اطیابى  شهردار طالخونچه

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 
استیجارى واقع در جنب دادگاه عمومى، روبروى بخشدارى میمه، جایگاه CNG و پارك 
لتیان شــهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه 
حداکثر تا تاریخ 96/12/09 به شــهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و 
نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره
 www.meymeh.ir تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت 

مراجعه نمایند.
ضمنًا شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشــنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده نوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه 

چاپ دوم

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/03/28 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل 
بلوارها و خیابان هاى اصلى، کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 10 نفر نیروى کار طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، تنظیف معابر، شست 
و شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایستگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، سطل هاى 
زباله، باکس هاى زباله، نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لنجن جوى ها و انهار، جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم 
از سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادارات و... از برف که بردن 
برف آن به وسیله خودرو مقدور مى باشد. (توضیح: در سایر موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و 
مصالح ساختمانى و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و زمین هاى بایر شهرى، با هماهنگى مسئول امور شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده و محل هایى 

که عملیات تراش آسفالت در آن انجام مى گیرد. تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و حمل زباله ها به محل سکوى زباله و یا محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شــهردارى ها باید رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و 
شهردارى ها در معامالت دولتى و شهردارى ها را داشته باشند.

2. شرکت کنندگان مى بایست داراى تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعى در امور خدماتى و کسب تأییدیه از سوى حراست شهردارى بوده و از نظر مالى توانایى 
پرداخت سه ماه حقوق و مزایاى ماهانه کارگران بدون نیاز به دریافت مبلغى از کارفرما شهردارى را داشته باشند.

3. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 
104629753001 نزد بانک صادرات شعبه طرق رود بنام شهردارى طرق رود (چک مورد قبول نمى باشد).

ب: نحوه شرکت در استعالم: 
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 96/12/07 به امور 
مالى شهردارى مراجعه و جهت دریافت نقشه ومشخصات مبلغ 300000 ریال به حساب جارى سپهر شماره 0108957306000 بانک ملى شعبه سرابان بنام شهردارى طرق رود 

واریز و نسبت به دریافت اسناد به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/12/13 طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال 

اخذ رسید به دبیرخانه شهردارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اسناد مناقصه و مشخصات مدارك مربوطه (شامل اساسنامه و مدارك ثبتى شرکت برابر اصل شده باشد الزم به ذکر است در موضوع فعالیت شرکت 

پیشنهاددهنده ذکر انجام امور خدماتى و تأمین نیرو ذکر گردیده باشد.) و گواهى تعیین صالحیت شرکت.
پاکت ب: محتوى پیشنهاد پیمانکار که با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضاء و مهر پیمانکار رسیده باشد.

3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز دوشنبه مورخ 96/12/14 در کمیســیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با 
هماهنگى قبلى در کمیسیون بالمانع است.

4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد.
5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه طرق رود 
واریز و رسید آن را به شهردارى تسلیم نمایند.

7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار بوده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه موضوع پیمان ها تنها تا 25٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد.

9. پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت و کسر ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار مى باشد بدیهى است 
پس از تحویل قطعى قرارداد ده درصد مذکور مسترد خواهد شد.

10. آئین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادى که براساس شرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك 
عمل طرفین خواهد بود.

11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.
12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1397 مبلغ موردنظر 

برحسب درصد اضافه مى گردد.
13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.

14. پیمانکار باید داراى توان، تجربه و تخصص کافى و توان پرداخت سه ماه حقوق و مزایا کارگران خود را بدون هرگونه پرداخت از سوى شهردارى داشته باشد.
15. تأمین کلیه تجهیزات و وسایل موردنیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد.

16. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت موردنیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى زباله را در اختیار پیمانکار قرار مى دهد که کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به 
عهده پیمانکار است و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه 

نیسان شهردارى) بر عهده کارفرما مى باشد. در صورت جابجایى و تغییر ماشین آالت مذکور از سوى شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
17. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است و سوابق ومدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.

18. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.
19. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارایه مفاصا حساب از سوى مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

20. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
21. مناقصه به صورت مکتوب برگزار مى گردد لذا کمترین قیمت پیشنهادى واصله مالك واگذارى مناقصه خواهد بود. 

22. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت م قرر و عدم انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم (در 
صورت عدم مراجعه نفر اول، نفردوم در صورتى به عنوان برنده اعالم مى گردد که فاصله قیمت وى با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد نفر سوم با نفر دوم).

23. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور مالى 
شهردارى طرق رود و یا با شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.
24. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.

25. نوبت اول در تاریخ 1396/11/28 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1396/12/03 در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد. مهلت اخذ اسناد حداکثر هفت روز 
بعد از انتشار آگهى نوبت اول (تا پایان وقت ادارى ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1396/12/07 مى باشد).

26. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت و شهردارى معرفى نماید. 
27. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات 

به مراجع ذیربط و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام نماید.

تجدید مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رودجمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت دوم

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. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/20 

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

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

96-4-348
اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب 

محله قلعه سمیرم
 (با ارزیابى کیفى)

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

96-4-349
احداث ایستگاه پمپاژ پساب

 تصفیه خانه فاضالب  زرین شهر 
(دو مرحله اى)

جارى 
7/670/728/529384/000/000(مجتمع فوالد مبارکه)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/12/3

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى تأمین سرویس هاى ایاب و ذهاب کارکنان 
مرکز آموزشى درمانى آیت ا... کاشانى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهانروابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 144029 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمى
 مرکز آموزشى درمانى قلب شهید چمران

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 
م الف: 144030

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، دو قطعه زمین از 
پالك هاى متعلق به خود واقع در تفکیکى دشتى واقع در شهرك صابریه- خیابان کارگر را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد 

نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه 

بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود وار یز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده 
نوبت اول (شماره 5474 مورخه 96/11/24)

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم

نوبت اول
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سال آینده هم کارت هوشمند 
صادر مى شود

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه 
خبر پایــان یافتن مهلت ثبت نام بــراى  کارت ملى 
هوشمند تا 20 اسفند امســال صحت ندارد، گفت: 

صدور کارت سال آینده هم ادامه دارد.
حسین غفرانى با بیان اینکه مالك و سند مراجعه به 
ادارات دولتى از سال آینده ارائه کارت هوشمند ملى 
است، افزود: در ســال 97 کارت هاى ملى  قدیمى 

اعتبار ندارد و تاریخ اعتبارآن تمدید نمى شود .
وى گفت: از سال 91 تاکنون بیش از دو میلیون و 200 
هزار نفر در استان اصفهان براى دریافت کارت ملى 

هوشمند مراجعه کرده اند.
غفرانى افزود: از ابتداى ســال تاکنــون 920 هزار 
نفر براى دریافــت کارت ملى هوشــمند ثبت نام و 
در مجمــوع 56 درصد تاکنون اقدام به درخواســت 

کارت کرده اند.

کاهش 40 درصدى خاموشى ها 
در شهرضا

مدیر امور برق شهرستان شهرضا گفت: امسال شمار 
خاموشى هاى خواسته در شهرســتان، در مقایسه با 

سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است.
مجتبى باقى با بیان اینکه سهمیه این شهرستان در 
حوزه مدیریت و کاهش مصرف برق در سال جارى، 
9 هزار و 455 کیلووات بوده اســت، اظهارداشــت: 
همکارى مردم و مســئوالن شهرســتان باعث شد 
تا امســال 15 هزار و 880 کیلووات در مصرف برق 

شهرستان صرفه جویى شود.
وى از ممیزى ادارات این شهرستان در حوزه مصرف 
برق خبر داد و افزود: هشت اداره شهرستان از این نظر 
بررســى و راهکارهاى مدیریت مصرف برق به آنان 

آموزش داده شد.

رقابت13هزارو600 داوطلب 
آزمون دکترا در اصفهان

رئیس ستاد آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 13 
هزار و 600 نفر داوطلب در آزمون دکتراي امســال 
شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تغییر چندانى 

نداشته است.
 محمدرضا ایروانى با بیــان اینکه آزمون دکترى در 
چهار حوزه در اصفهان برگزار مى شود، اظهارداشت: 
دانشگاه اصفهان میزبان چهار هزار و 600 داوطلب 
زن، دانشــگاه صنعتى اصفهان میزبــان پنج هزار 
داوطلب مرد، دانشــگاه پیام نور اصفهان میزبان دو 
هزار داوطلب مرد و دانشــگاه غیر انتفاعى اشــرفى 

اصفهان میزبان دو هزار داوطلب زن است.
وى با اشاره به آمار کلى داوطلبان کنکور دکترى 97، 
افزود: در مجموع شــش هزار و 600 داوطلب زن و 

هفت هزار داوطلب  مرد به رقابت مى پردازند.
رئیس ستاد آزمون هاى دانشگاه اصفهان، خاطر نشان 
کرد: جمع کل داوطلبان کنکور دکترى 97،  13 هزار و 
600 نفر داوطلب است که نسبت به سال گذشته تغییر 

چندانى نداشته است.

پذیرش دانشجوى ارشد بدون 
آزمون در دانشگاه صنعتى 

دانشگاه صنعتى اصفهان براى سال تحصیلى 98-97 
دانشجوى کارشناسى ارشــد بدون آزمون پذیرش 

مى کند.
این دانشگاه براساس آیین نامه استعدادهاى درخشان 
براى سال تحصیلى 97-98 دانشجوى کارشناسى 
ارشد بدون آزمون از دانشــگاه هاى مختلف کشور 
پذیرش مى کند. متقاضیان باید مدارك خود را تا 31 
خردادماه سال 97 در ســامانه گلستان این دانشگاه 

ارسال کنند.
متقاضى پذیرش در این دوره ها باید در مدت شــش 
نیمسال، سه چهارم واحدهاى درســى را گذرانده و 
در محدوده 10 درصد فوقانى دانشجویان هم رشته 
و هم ورودى در دانشگاه خود باشــد. آخرین مهلت 
فراغــت از تحصیــل بــراى متقاضیــان ورود به
 دوره هاى بدون آزمون این دانشگاه 31 شهریورماه 

97 است.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به توسعه شــهرك هاى صنعتى در سطح استان 
اصفهان گفــت:  اصفهان با وجود 78 مصوبه شــهرك 
صنعتى، رتبه اول را در تعداد و مســاحت شــهرك هاى 

صنعتى در کشور دارد.
محمد جواد بگى تصریح کرد:  در حال حاضر از 78 مصوبه، 
70 مصوبه با مساحتى بالغ بر 12هزار و 500 هکتار اجرایى 

شده است که عالوه بر این تعداد، شهرك هاى صنعتى 
محمود آباد، تیران، ابتکار ســایپا، فوالد، برسیان و ناحیه 
صنعتى کرون نیز با مساحتى حدود دو هزار هکتار توسط 
بخش خصوصى ایجاد و به بهره بردارى رســیده اســت 

و شــهرك هاى صنعتى خصوصى پارس زاگرس کویر 
کاشــان، نقش جهان لنجان و چرمشهر نیز در شرف اخذ 

مجوزهاى الزم و بهره بردارى مى باشند.
وى افزود: دراین استان بالغ بر 9 هزار واحد صنعتى داراى 
مجوز بهره بردارى موجود بوده کــه ازاین تعداد، بیش از 
55 درصد این واحدها یعنى بالغ بر پنج هزار واحد صنعتى 
داخل شهرك ها و نواحى صنعتى استان قرار دارد که طبق 
نتایج آخرین تحقیقات انجام شده، 10 درصد از این واحدها 
از توان صادراتى مطلوبى برخــوردار بوده و 30 درصد نیز 
فعالیت مناســبى دارند و 40  درصد دیگرنیز زیر ظرفیت 

اسمى فعالیت مى کنند.

مشــاور برنامه ریزى مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان از صدور مجوز جهت 
تسریع در نجات بخشى شــش خانه تاریخى اصفهان با 

مشارکت فعاالن گردشگرى خبر داد.
على صالح درخشــان اظهارداشت: در راستاى حفاظت 
از خانه هاى تاریخى شــهر اصفهان، سیاست اداره کل 
میراث فرهنگى در جهت تشویق بخش خصوصى جهت 
تملک این خانه هاى تاریخى و تبدیــل آن ها به مراکز 

خدمات رسان گردشگرى است.
وى افزود: با برنامه ریزى هاى به عمل آمده، از مجموع 
طرح هاى ارائه شده توســط بخش خصوصى، پرونده 

شش خانه تاریخى در بافت تاریخى شهر اصفهان، جهت 
تبدیل به اقامتگاه ســنتى مطرح و پس از بررسى هاى 
کارشناســى اعضاى کمیته با اکثریت آرا با طرح تبدیل 
این خانه هاى تاریخى به کاربرى گردشــگرى موافقت 

گردید.
مشــاور برنامه ریزى مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: همچنین 
مقرر شد سرمایه گذاران در این خانه هاى تاریخى، پس 
از تهیه طــرح مرمت و تصویــب آن در معاونت میراث 
فرهنگى، نســبت به اجــراى طرح گردشــگرى خود

 اقدام کنند.

تسریع در نجات بخشى
 6 خانه تاریخى اصفهان

رتبه اول اصفهان در تعداد 
شهرك هاى صنعتى

نصف جهان  بانک ها  در زمان رکود اقتصادى هیچ کمکى 
به هیچ صنفى نمى کنند و فقط براى باال بردن سود خود 

کار انجام مى دهند.
رئیس اتحادیه لوازم آرایشــى و بهداشتى گفت: با وجود 
رکود اقتصادى بازار کسب و کار واحدهاى صنفى لوازم 
آرایشى و بهداشتى با مشکالت جدى روبرو شده تا جایى  
که احتمال مى رود ســال آینده درصدى از این واحدها 

تعطیل  شوند.
جعفر اطیار، تداخل کارى فروشگاه هاى زنجیره اى فعال 
در سطح شهرســتان اصفهان را علت اصلى رکود بازار 

لوازم آرایشى و بهداشتى دانست و گفت: ما در شهرستان 
اصفهان 700 واحد صنفى پروانه دار و 100 واحد هم در 
دست اقدام براى اخذ پروانه کسب داریم. با وجود این آمار 
انتظار مى رود که هیچ صنف یا واحدى وارد بازار کسب 
و کار ما نشود تا در این وضعیت اقتصادى بتوانیم بازار را 
تا حد متوسط بچرخانیم ولى متاســفانه فروشگاه هاى 
زنجیره اى در سطح شهر و شهرســتان بازار را از دست 
واحدهاى صنفــى گرفته اند و ایــن تداخل کارى براى 
واحدهاى صنفى لوازم آرایشــى و بهداشتى مشکل ساز 
شده اســت که براى رفع آن نیازمند حمایت و رسیدگى 
از سوى مسئوالن از جمله  اداره صنعت معدن و تجارت 

هستیم.
اطیار همچنیــن افزایش عوارض گمرکــى، مالیات بر 
ارزش افزوده و نوســانات نرخ دالر را در قیمت گذارى 
لوازم آرایشى و بهداشتى تاثیر گذار دانست و گفت: لوازم 

آرایشى 30 درصد گران شد. 
وى حمایت دولت در کنترل بازار را خواستار شد و گفت:  
نامســاعد بودن وضعیت اقتصادى  توان خرید مردم را 
کاهش داده است. لذا انتظارمى رود دولت براى حمایت از 

مردم نظارت خود در سطح بازار را بیشتر کند.

لوازم آرایشى 30 درصد گران شد

نصف جهان  شــهر، شــهروند و شــهردارى آئینه تمام 
نما از یکدیگر  و ســه عنصر جــدا ناپذیــر از همدیگر

هستند.
شهردار میمه درپاسخ به اینکه چرا تاکنون مدیریت واحد 
شهرى محقق نشده است به نصف جهان گفت: انتظارات 
از مدیریت شهرى در شهرهاى کوچک کمتر از توقعات 
دولت نیست زیرا فقدان مراکز اجرایى در شهرهاى کوچک 
باعث مى شود شهروندان نتوانند از این خدمات استفاده 
کنند و مباحثى که مربوط به شــهردارى است را انتظار 
دارند. پس شهردارى ها گاهًا به مواردى که به نظرشان 
مى رسد انجام دهند، ورود پیدا مى کنند و کارى که مربوط 

به دستگاههاى خدمات رسان است را انجام مى دهند.
محســن صدرالدین کرمى با اشــاره به اینکه وظایف 
شهردارى در ماده 55 شهردارى ها به صراحت ذکر شده 
است، گفت:  به دلیل فقدان دستگاه اجرایى در شهرهاى 
کوچک، شهردارى به ناچار در مواردى خاص که به نظر 
مى رســد در حیطه اختیاراتش نیست ورود پیدا مى کند. 
از طرفى با توجه بــه فقدان مدیریت واحد شــهرى در 
ایران، شهردارى در کنار شوراى اسالمى شهر به عنوان 

بزرگترین نهــاد تصمیم گیرى و اجرایى در شــهرهاى 
کوچک مطرح اســت و نقش یک دولت شــهرى را بر 

عهده دارد.
وى مشــارکت مردم در اجراى مدیریت واحد شهرى را 
بسیار مهم دانست و گفت: شهر، شــهروند و شهردارى 
آئینه تمام نما از یکدیگر و ســه عنصر جدا ناپذیر از هم 
هستند. پس شــهردارى براى رشد و توســعه شهر و با 
اولویت جذب رضایت مردم، مشــارکت آنان را خواستار

 است.

شهردارى نقش یک دولت شهرى را بر عهده دارد

اعظم محمدى

عدم تناسب نیاز بازار با رشته هاى دانشگاهى و عدم مهارت، 
عمده ترین علت بیکارى فارغ التحصیالن اســت. رئیس 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى واحد اســتان اصفهان در 
نشست خبرى به این مهم اشــاره کرد و گفت:  با توجه به 
این موضوع، دانشگاه جامع علمى کاربردى با هدف آموزش 
رشته هاى فنى و مهارت آموزى درایران در حال فعالیت است 
و ما در استان اصفهان 43 مرکز جامع علمى کاربردى داریم 
که بر اساس تقاضا محورى، رشته هاى دانشگاهى  را براى 

دانشجویان ارائه مى دهد.
سید حسن قاضى عسگربا اشاره به اینکه در دنیا بالغ بر 60 الى 
70 درصد دانشجویان در رشته هاى فنى و حرفه اى و مهارتى 
مشغول به تحصیل هســتند بیان کرد :در کشور ما عکس 
این موضوع انجام مى شود یعنى 80 درصد دانشجویان در
 رشــته ها ى نظــرى و 15 الى 20 درصد در رشــته هاى 

مهارتى(شغل محور) مشغول به تحصیل هستند. 
وى ادامه داد: 23 درصد از فــارغ التحصیالن نظرى بیکار 
هستند و این در حالیســت که آموزش هاى ما بر پایه فنى 
و مهارت آموزى  با هدف اینکه رشته هاى عملى جایگزین 
رشته هاى نظرى شــود، طراحى و ارائه مى شود که فارغ 
التحصیالن نظرى بیکارهم مى توانند در دانشگاه جامع علمى 
کاربردى دوره هاى بین سطحى را بگذرانند و مهارت خود را 
ارتقاء دهند که طى آن امکان اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد.
قاضى عسگر با اشــاره به اینکه  رشته هاى دانشگاه جامع 
علمى کاربردى  بر اساس نیاز بازار کار ارائه مى شود عنوان 
کرد: در دنیا 70 هزار عنوان شــغل وجود دارد که 13 هزار 
عنوان در ایران شکل گرفته است و ما بر اساس نیاز سنجى 
بازار کار، توانســتیم 820 شــغل در اســتان اصفهان را به
 رشته هاى دانشگاهى تبدیل کنیم که در شهر اصفهان 220 

رشته براى دانشجویان ارائه مى شود.

بنا بر شناســایى نیاز بازار، حوزه خدمات 
نیازمند متخصص است

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى واحد استان اصفهان 
همچنین به طرح تکاپو  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعى 
اشاره و عنوان کرد: بر اساس طرح تکاپو بحث اشتغال استان 
اصفهان در سه حوزه خدمات، کشاورزى و صنعت شناسایى 
شده است یعنى در حوزه خدمات 23 هزارو 757 نفر، در حوزه 
صنعت هشت هزارو 750 نفر و در حوزه کشاورزى هزارو 850 
نفر باید مشغول به کار شوند. در نتیجه این به ما نشان داده 

مى شود که سمت و سو آموزش را به سمت خدمات  سوق 
دهیم هر چند که استان اصفهان استان صنعتى است و باید 
مشاغل حول صنعت انجام شوند ولى ما بر اساس طرح تکاپو 

نیاز بازار را شناسایى و اقدام مى کنیم.

فرصت ثبت نــام دوره کارشناســى از
 2 لغایت 12 اسفند ماه است

 قاضى عسگر در بخش دیگرى از سخنان خود بحث  ثبت 
نام و پذیرش دانشــجو براى ترم 96-97 در رشــته هاى 
کاردانى فنى و کارشناســى  را اعالم و عنوان کرد: ثبت نام 
مقطع کاردانى از 28 بهمن ماه آغاز شد و همچنین ثبت نام 
در مقطع کارشناسى تا 12 اسفند ماه ادامه دارد.  دوره هاى  
کاردانى فنى  در 145 کد رشته محل پذیرش انجام مى گیرد  
که در این 145 کد رشته بالغ بر 9 هزارو 486 داوطلب پذیرش 
مى شــود. همچنین دوره هاى کارشناسى در 87 کد رشته 
محل پذیرش دارد که در این 87 کد رشته بالغ بر پنج هزار و 
570 نفر داوطلب پذیرش مى شود. نکته مهم قابل ذکر اینکه 
یک اصل در دانشگاه علمى کاربردى مبنى بر پذیرش دو نفر 
در مقطع کاردانى و یک نفر در مقطع کارشناسى است  که 

همه مراکز باید از این اصل پیروى کنند.
وى با اعالم تعــداد پذیرش در دوره هــاى کاردانى فنى و 
کارشناسى از ارائه دو رشــته جدید در ترم جدید کارشناسى 
خبر داد و گفت: رشته محیط زیست گرایش کنترل آالینده 
و رشــته پدافند غیر عامل رشــته هاى جدیدى است که 
در ترم جدید کارشناســى شــروع مى کنیم و در ســطح 
کشور جدید اســت و در حال حاضرخارج از اصفهان ارائه

 نمى شود.
گفتنى است 4 میلیون و 500 هزار دانشجو در کشور مشغول 
به تحصیل اند که 450 هزار نفر از این تعداد، دانشــجویان 

دانشگاه جامع علمى کاربردى هستند.

 رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهــان گفت:نیروى 
انتظامى براى تسهیل امور همشهریان، اقدام به دریافت 

خالفى هاى خودرو به صورت اقساطى نموده است.
ســرهنگ رضایى  در رابطه با پرداخت اقساطى خالفى 
خودروها و با اشــاره به نصب دوربین هاى مســتقر در 
چهارراه ها  گفت :این امر باعث مى شــود که رانندگان 
از میزان تخلفات خود بى اطالع باشند و در هنگام خرید 
یا فروش خودرو یــا زمان هاى دیگر، بــه مقدار باالى 

جریمه هاى نقدى خودرو خود پى ببرند .
وى در رابطه با نحوه پرداخت اقســاطى خالفى خودرو 
گفت:شهروندان بدون مراجعه به دفاتر مربوطه مى توانند 
از وضعیت جریمه اتومبیل خود اطالع حاصل نمایند و در 

صورت تمایل، به پرداخت جریمه بپردازند.
وى افزود : ابتدا الزم اســت که شــهروندان نسبت به 
اســتعالم تخلفات خود از طریق ســایت پلیس راهور 
120(www.rahavar120.ir) اقدام نمایند . وى ادامه 
داد: سپس در قسمت خدمات این سایت، گزینه استعالم 
میزان تخلفات رانندگى را وارد کنید و پس از وارد شدن 
در این قسمت، بارکدپستى در پشت کارت اتومبیل خود را 
وارد نماید که بعد از انجام این مراحل، میزان کل تخلفات 

رانندگى که در سایت وارد شده به نمایش در مى آید.
وى با اشــاره به اینکه در این روش مى توان تعداد کل 
تخلفات، جمع مبلغ تخلفات و حتى جزئیات تخلفات را هم 
مشاهده کرد، افزود: البته این سایت در بازه هاى زمانى 
چند روزه به روز رسانى مى شود و اطالعاتى که در اختیار 
هموطنان قرار مى گیرد، به روز نمى باشد و در صورتى 
که صاحب خودرو قصد دارد تمام معوقات خود را پرداخت 
نماید، بهترین راهکار، اســتعالم پیامکى و یا مراجعه به 

دفاتر پلیس + 10 یا واحدهاى اجراییات مى باشد؛ چرا که 
این سه منبع اطالعات به روزترى را در اختیار رانندگان 

قرار مى دهند .
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به امکان

 ویژه اى که در ســایت راهور 120 قرار داده شده است، 
افزود: هموطنان مى توانند نسبت به پرداخت موردى یا 

همان قسطى جرایم راهنمایى و رانندگى اقدام کنند.
وى ادامه داد:این  سیستم به صورت هوشمند، براى هر 

تخلف شناســه قبض و پرداخت معرفى مى نماید و هر 
شــخص  مى تواند با وارد کردن شناسه قبض، از طریق 
خودپرداز و یــا درگاه هاى عابربانک هــا، جریمه را به 

صورت جداگانه و موردى پرداخت کند. 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

پرداخت جریمه خودرو، اقساطى شد

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى اعالم کرد

تبدیل  820 شغل در استان اصفهان
 به رشته هاى دانشگاهى

نصف جهان مالیات بر ارزش افزوده و عدم نرخ گذارى 
ثابت، دو مشکل اصلى واحدهاى صنفى سازندگان و 
فروشندگان پالستیک و مالمین شهرستان اصفهان 
است.رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک 
و مالمین شهرســتان اصفهان به نصف جهان گفت: 
تعداد یک هزارو 253 واحد صنفى پروانه دار و 231 واحد 
صنفى در دست اقدام براى دریافت پروانه در شهرستان 
اصفهان مشــغول فعالیت هســتند که این واحدها با 
مشکالت بســیارى از جمله پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده و عدم نرخ گذارى ثابت که هرماه متغیر بوده و 

افزایش مى یابد روبرو هستند.
جواد حاجى علیزاده به مشــکل عدم نرخ گذارى ثابت 
اشــاره و اظهار کرد: در یک ماه اخیر قیمت مواد اولیه 
چندین بار تغییر و افزایش یافت که این براى واحدهاى 
صنفى بسیار سخت است زیرا پتروشیمى مواد اولیه را 
به شــرکت بورس مى دهد و شرکت بورس هم با نرخ 

گذارى به شرکت هاى بزرگ عرضه مى کند.
وى به قیمت گذارى مواد اولیه توســط بورس در یک 
ماه اخیر اشاره کرد و گفت:  انواع مواد اولیه اعم از مواد 
پلى اتیلن 40 درصد، ABC، 50 درصد، کریستال 70 
درصد و ،PP 40 درصد افزایش قیمت داشته است که 
بنابرآمار بدست آمده  بترتیب  خرده فروشى ظروف و 
لوازم پالستیکى، خرده فروشى ظروف یکبار مصرف 
و تولیدى اجناس پالســتیکى در شهرستان اصفهان 
متقاضى باالیى دارند. با این حساب متقاضیان ظروف 
یکبار مصرف با افزایش 70 درصدى قیمت کریستال 
روبروهستند که  این باعث شده امسال 60 درصد عرضه 
لوازم پالستیک و مالمین کاهش یابد پس براى کنترل 

این وضعیت از دولت خواستارنظارت هستیم.
حاجى علیــزاده همچنین عدم حمایــت بانک ها از
 تولید کنندگان و عدم وصول چک هاى تولید کنندگان را 
دو عامل ایجاد رکود بازار دانست و گفت: همچنین  عدم 
صادرات به کشورهاى همسایه همچون عراق،  ترکیه، 
افغانستان و کشورهاى خلیج باعث ایجاد رکود در بازار 
سازندگان و فروشندگان مواد پالستیک و مالمین شده 
است. به گفته وى سه سال گذشته  استان اصفهان قطب 
صنعتى کشور بوده ولى در حال حاضر رتبه ششم را از 
آ ن  خود کرده است. با این حساب صنف سازندگان و 
فروشندگان پالستیک و مالمین، بسیار مظلوم واقع شده 
اند  که براى دوباره فعال شدن به حمایت دولت نیاز است.

عرضه مواد پالستیکى
 60 درصد

 کاهش یافته است

ضرب و شتم 
کادر درمانى

 بیمارستان فارابى
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
کادر درمانى بیمارســتان فارابى اعم از پرستار، 
ســوپروایزر و پزشک عصر سه شــنبه از سوى 
همراهان یک بیمار فوت شــده، مــورد ضرب و 

شتم قرار گرفتند.
کیانوش جهانپور اظهار داشــت: در بیمارستان 
فارابى یک بیمار 65 ســاله از شــهرهاى استان 
خوزستان در بخش روانپرشکى بسترى بوده و 11 

فرزند داشته است.
وى ادامه داد: بیمار مشکوك به آمبولى ریه بوده 
اســت و به بخش داخلى منتقل و کلیه اقدامات 
درمانى الزم انجام شــده اســت، به گونه اى که 
چهــار ویزیت از ســوى متخصصــان صورت 
گرفت اما نهایتا به علت مشــکالت جســمى، 
بیمار دچار ایســت قلبى - ریوى شد که احیا هم 
انجام شــد، اما اثربخش نبــود و در نهایت بیمار 

فوت کرد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان افزود: 
اما همراهان بعــد از نتیجه بخش نبــودن احیا، 
مبادرت به ضرب و شتم پرستار، سوپروایز کردند و 
به تجهیزات بیمارستانى خسارت وارد کرده و آنها 

را منهدم کردند.
وى افــزود: همچنین همراهان بیمار، پزشــکى 
که آنجا حاضــر بــوده را مورد ضرب و شــتم

 قرار دادند. 
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مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان از اعالم زمان 
ثبت نام کاروان هاى حج سال 97 خبر داد.

غالمعلى زاهدى اظهارداشت: ســازمان حج و زیارت با 
اعالم کاروان هاى حج تمتع سال 97، زمان قطعى ثبت نام 

را مشخص کرد.
وى افزود: دارندگان فیش هــاى حج تا پایان دى ماه 85 
مى توانند به ترتیب اولویت از روز سه شنبه 8 اسفندماه 96 
با مراجعه به سامانه reserve.haj.ir نسبت به ثبت نام 
خود اقدام کنند که البته هنوز به صورت قطعى به استان ها 

اعالم نشده است.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: اولویت 

ثبت نام با کسانى است که از 4 بهمن ماه نسبت به تکمیل 
اطالعات خود در سامانه حج اقدام کرده  و پیش ثبت نام 

کرده باشند. 
وى خاطرنشــان کرد: ترتیب اولویت هاى فراخوان شده 
به همراه نشانى دفاتر خدمات زیارتى در شهرستان هاى 
هر یک از اســتان ها در ســامانه هاى اعالم شده قابل 
مشاهده است و براى تسهیل در امر ثبت نام، متقاضیانى 
که نمى توانند مستقیمًا از طریق ســامانه ثبت نام کنند، 
مدیران کاروان هاى حج از طریق دفاتر خدمات زیارتى 
همزمان در سراسر کشــور آمادگى دارند تا ثبت نام آنان 

را انجام دهند.

زمان ثبت نام 
کاروان هاى حج 97 اعالم شد

رتبه برتر
دانشگاه آزاد اصفهان

معاون فرهنگى، دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان گفت: این دانشگاه به عنوان دانشگاهى پیشرو 
و موفق در زمینه نشریات دانشجویى با کسب 18 رتبه 
برتر کشــورى در بخش هاى مختلف در مجموع و به 
لحاظ تعداد رتبه هاى برتر به مقام دوم، دومین جشنواره 

نشریات دانشگاه آزاد اسالمى دست یافت.
محمدرضا شمشیرى گفت: در این دوره از جشنواره، 
135 اثر برتر در 21 رشته، نشریه هاى برتر در 14 رشته 
و مقاالت برتر در پنج رشته در مرحله کشورى حائز رتبه 
شد که در این بین واحد اصفهان(خوراسگان) با 18 رتبه 
کشورى و تنها با اختالف یک رتبه در جایگاه دومى این 

جشنواره به لحاظ تعداد آثار برگزیده قرار گرفت.

امروز؛ برگزارى ویژه برنامه 
«زیر آسمان اصفهان» 

دویست و پنجاه و ششمین برنامه ماهانه «زیر آسمان 
اصفهان» ویژه عموم، امروزبه همت مرکز نجوم ادیب 
اصفهان برگزار مى شود. مهدى اسحاقى مدیر مرکز 
آموزش نجوم ادیب گفت: در برنامه رصد آسمانى شب، 
عموم مردم مى توانند با ابزارهاى پیشرفته رصدى، به 
رصد ماه، سیارات و سایر اجرام آسمانى قابل رصد کردن 
در آسمان شهر بپردازند و ســواالت خود را پیرامون 
آسمان شب از کارشناســان رصدى حاضر در برنامه 

بپرسند.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان 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 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 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 صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302015002334 مورخ 95/11/28  بهمن سلیمیان ریزى فرزند رجبعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139660302015000072 مورخ 96/01/24  مجید اسحاقیان ریزى فرزند حسین نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 139660302015000073 مورخ 96/01/24  آرزو مهدیان ریزى فرزند ایرج نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شماره 139660302015000149 مورخ 96/01/31  فخرالسادات میرصفائى فرزند سید کریم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 145,71 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در 
کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود سلیمیان ریزى .

5 - راى شــماره 139660302015000641 مورخ 96/04/19  محمد ربیع کاویانى باغبادرانى فرزند 
محمد على  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 1238,50  مترمربع پالك 23 فرعى 
از 200 - اصلى واقع در مزرعه امان آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى کربالئى حسین شفیعى .
6 - راى شــماره 139660302015000695 مورخ 96/04/28  نظر قربانى چم کهریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111,48  مترمربع مفروز از پالك 290 – اصلى واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قربانى .
6 - راى شــماره 139660302015000748 مورخ 96/05/10  رستم الماسى فرزند میکائیل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,43  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شماره 139660302015000957 مورخ 96/06/29  حجت اله مرادى ریزى فرزند اسفندیار 
نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,54 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139660302015000958 مورخ 96/06/29  راضیه سلیمیان ریزى فرزند مظاهر نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,54 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شــماره 139660302015000966 مورخ 96/06/29  آرش ایزدى فرزند عنایت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب ویال به مساحت 231 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه بیستگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى محسنى .
10 - راى شــماره 139660302015000978 مــورخ 96/06/30  عزیز رفیعى فرزند قلى نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 376,21 مترمربع مفروزى از پالك 38 فرعى از 370 - اصلى واقع 
در مرزعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شرف 

قدیمى چرمهینى .
10 - راى شــماره 139660302015001087 مورخ 96/07/30  موقوفه مسجد الرقیه زرین شهر به 
نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 57,07 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139660302015001088 مورخ 96/07/30  على قلى صادقیان خشوئى فرزند عیدى 
محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 601,26  مترمربع مفروزى 
از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 
رسمى فرهاد کرمى راى شماره 139660302015001089 مورخ 96/07/30  اسکندر صادقیان خشوئى 
فرزند عیدى محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 601,26  مترمربع 
مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى فرهاد کرمى .
13 - راى شــماره 139660302015001090 مورخ 96/07/30  غالمعباس صادقیان خشوئى فرزند 
عیدى محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 601,26  مترمربع 
مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالک رسمى فرهاد کرمى راى شماره 139660302015001091 مورخ 96/07/30  غالمرضا صادقیان 
خشوئى فرزند عیدى محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 601,26  
مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى فرهاد کرمى .
14 - راى شــماره 139660302015001258 مورخ 96/09/19  محمد جواد ســلیمیان ریزى فرزند 
محمود نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 265,16 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شماره 139660302015001259 مورخ 96/09/19  فاطمه باقریان ریزى فرزند قاسم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139660302015001339 مورخ 96/09/27  فاطمه سبکتکین ریزى فرزند حسنقلى 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 229,64 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
17 - راى شماره 139660302015001340 مورخ 96/09/27  محسن ادیبى سده فرزند قربانعلى نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شــماره 139660302015001341 مورخ 96/09/27  مهرعلى جعفرى ملک آبادى فرزند 
آقاعلى نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 452,42 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

جعفرى ملک آبادى .
19 - راى شماره 139660302015001342 مورخ 96/09/27  طوران جعفرى ملک آبادى فرزند سبزه 
على نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 452,42 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

جعفرى ملک آبادى .
20 - راى شماره 139660302015001344 مورخ 96/09/27  سمیه صادقى کله مسلمانى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183,22 مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى واقع در کله 
مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى صادقى کله مسلمانى .
21 - راى شماره 139660302015001345 مورخ 96/09/27  آرزو توانگر ریزى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,61 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود عمرانى .
22 - راى شــماره 139660302015001346 مورخ 96/09/27  کیانوش دهقانى فرزند مجید نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,02 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى علیمراد رحیمى .
23 - راى شماره 139660302015001347 مورخ 96/09/27  محمد شیر محمدى فرزند نادعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,34 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى لطف اله شیر محمدى باباشیخعلى .
24 - راى شماره 139660302015001348 مورخ 96/09/27  محمد حسین محمدى فرزند صفرعلى 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شماره 139660302015001349 مورخ 96/09/27  فاطمه دانشگر فرزند رمضان نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139660302015001350 مورخ 96/09/27  اســماعیل ســلیمیان ریزى فرزند 
محمد نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121,06 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
27 - راى شــماره 139660302015001351 مورخ 96/09/27  اســماعیل یوسفى چرمهینى فرزند 
على رحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 211,95 مترمربع مفروزى از پالك 26 فرعى از 
370 - اصلى واقع در مرزعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
28 - راى شماره 139660302015001364 مورخ 96/10/02  یاور رستمى هفشجانى فرزند نادر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 275,39 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان با قید به اینکه خانم 

شهربانو عالى پور هفشجانى مادام الحیات در آن حق سکونت دارد .
29 - راى شماره 139660302015001403 مورخ 96/10/06  مسعود کریمى ریزى فرزند رضا نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 119,82 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح 
قهرمان  راى شماره 139660302015001404 مورخ 96/10/06  طیبه سلیمیان ریزى فرزند عبدالصمد 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 119,82 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
30 - راى شــماره 139660302015001409 مورخ 96/10/06  دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکى – دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان نسبت به 
ششدانگ یکباب ســاختمان (کلینیک حضرت زینب) به مساحت 3027,57 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شــماره 139660302015001410 مورخ 96/10/06  موقوفه مسجد الزهرا زرین شهر به 
نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان لنجان نسبت به ششــدانگ یکباب مسجد به مساحت 
1123,21 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شماره 139660302015001458 مورخ 96/10/17  اصغر یوسف زاده ریزى فرزند سیف اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 57,65 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شماره 139660302015001459 مورخ 96/10/06  علیرضا مرادیان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,75 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .

33 - راى شماره 139660302015001460 مورخ 96/10/17  سهیال شیرالى فرزند محمد على نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 97,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
34 - راى شماره 139660302015001461 مورخ 96/10/17  یداله غفارى ریزى فرزند شکراله نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137,22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
35 - راى شــماره 139660302015001462 مورخ 96/10/18  فاطمه بیگم هاشــمى ریزى فرزند 
سید هاشم نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137,22 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
36 - راى شماره 139660302015001475 مورخ 96/10/18  محمد على سلیمیان فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 203 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
37 - راى شماره 139660302015001476 مورخ 96/10/18  عباس آتشى ریزى فرزند امراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
38 - راى شــماره 139660302015001477 مورخ 96/10/18  گل بناز حسین چم عزیز فرزند برزو 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,05 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
39 - راى شــماره 139660302015001478 مورخ 96/10/18  ابراهیم عطائى قلعه قاســمى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173,40 مترمربع مفروزى از پالك 131 فرعى از 
121 - اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

جان عطائى .
40 - راى شماره 139660302015001479 مورخ 96/10/18  فرزانه سلیمیان ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مســاحت 60,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139660302015001480 مورخ 96/10/18  عبدالکریم شفاهیان فرزند عبدالحسین 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,53 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شماره 139660302015001481 مورخ 96/10/18  کبرى عباس زاده ریزى فرزند خدارحم 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,53 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى

 ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139660302015001482 مورخ 96/10/18  سمیه سجادى نژاد فرزند سید مصطفى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شماره 139660302015001527 مورخ 96/10/25  جاسم بابائیان چم علیشاهى فرزند موسى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شماره 139660302015001532 مورخ 96/10/27  گوهر صادق زاده ریزى فرزند على نسبت 
به 30 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان 
راى شماره 139660302015001533 مورخ 96/10/27  رسول سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 6 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
44 - راى شماره 139660302015001534 مورخ 96/10/27  على سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 
8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان 
راى شماره 139660302015001535 مورخ 96/10/27  اکبر سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شماره 139660302015001536 مورخ 96/10/27  اصغر سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت 
به 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان 
راى شماره 139660302015001537 مورخ 96/10/27  رضوان سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 4 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
46 - راى شماره 139660302015001538 مورخ 96/10/27  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت 
به 4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان 
راى شماره 139660302015001539 مورخ 96/10/27  زهرا سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 4 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شماره 139660302015001542 مورخ 96/10/27  مظفر قربانى چم کهریزى فرزند غضنفر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 312,63  مترمربع مفروز از پالك 290 – اصلى واقع در قریه 
چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله قربانى و غضنفر 

قربانى چم کهریزى .
48 - راى شــماره 139660302015001543 مورخ 96/10/27  حورى غضنفرى پور گله فرزند على 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 115,30 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى 

واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى خدارحم 
رمضانى ریزى .

49 - راى شماره 139660302015001544 مورخ 96/10/18  اکرم اصغریان دستنائى فرزند عزیزاله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187,69 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
50 - راى شــماره 139660302015001558 مورخ 96/10/18  رضوان توانگر فرزند حسن نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 244,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
51 - راى شــماره 139660302015001559 مورخ 96/10/18  محمد خسرویان ریزى فرزند محمد 
رضا نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 244,80 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
52 - راى شماره 139660302015001560 مورخ 96/11/03  جواد ملکى ریزى فرزند اسداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,26 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
53 - راى شماره 139660302015001561 مورخ 96/11/03  کیانا سالمى نیک فرزند فریدون نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 430,29 مترمربع مفروزى از پالك یک فرعى از 255 - اصلى 

واقع در سعید آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حاج على فرقانى .
54 - راى شماره 139660302015001975 مورخ 96/11/14  طیبه ســلیمیان ریزى فرزند ابراهیم 
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 191,63 مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى ابوالفتح 
قهرمان . تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز چهارشــنبه  مورخ  1396/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز 
پنجشــنبه  مورخ  1396/12/03 م الف: 1578 محمد رضا رئیســى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك 

لنجان/  11/659
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9610100350412434 شماره پرونده: 9609980350400377 شماره بایگانى شعبه: 
960441 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به خانم گیتى و سهیال فخار تجدیدنظرخواه  زینت، 
عصمت، معصومه، ملک همگى شاه رضایى دادخواست تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
خانم گیتى و سهیال فخار نسبت به دادنامه شماره 1616 در پرونده کالسه 960441 شعبه 4 حقوقى تقدیم 
که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد 

شد. م الف: 35934 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/1000
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350401764 شماره پرونده: 9609980350400694 شماره بایگانى شعبه: 
960801 خواهان: حمید خوانسارى دهکردى فرزند محمدرحیم به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- بلوار آتشگاه- خیابان قدس- کوچه شهدا- بن بست آسمان- پالك 36 خوانده: 
کاظم کنعانى جزى فرزند نعمت اله به نشانى استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شاهین 
شهر- خ فردوســى- فرعى 2 شرقى- پ 48 ك.پ: 8314714361 خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرســى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه رأى دادگاه: درخصوص دعوى حمید 
خوانسارى دهکردى بطرفیت آقاى کاظم کنعانى جزى بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
0474/757575 مورخه 95/12/15 بانک صادرات شعبه شاهین شهر و با احتساب خسارات دادرسى و 
تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوى نظر به اینکه خوانده با وصل ابالغ در 
زمان رسیدگى مورخه 96/11/4 حضور به هم نرسانده و اصوال دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل 
نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوى خواهان وارد تشخیص، مســتنداً به مواد 310 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را بپرداخت مبلغ 285/000/000 ریال 
و با احتساب هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله 
اجرایى محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید. این راى غیابى بوده و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه میباشد. م الف: 35933 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان  /11/1002
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139621702023020241- 96/12/2 برابر آراء صادره هیأت/ هیــأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001329 مــورخ 1396/11/29 جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان به شناسه ملى 14000241609 بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 12895/88 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 594 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 
بصورت عادى از طرف شهردارى (بلدیه سابق) واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
96/12/3 تاریخ انتش ار نوبت دوم: 96/12/19 م الف: 37463 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /12/131

مدیر روابــط عمومى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفــت: بگومگو بین دانش آموزان و مشــاور در 
دبیرستان ناحیه 5 به زد و خورد منتهى شد که طى آن چند 

دانش آموز از ناحیه ساق پا و صورت آسیب مى بینند.
علیرضا مهدى اظهار داشــت: دو روز پیش در دبیرستان 
«جمــال» در ناحیه 5 آمــوزش  و پــرورش اصفهان که 
دانش آموزان در کالســى ســر و صدا مى کردند، مشاور 

مدرسه وارد کالس شده و تذکر مى دهد.
وى افزود: پس از این تذکــر، بگومگو بین دانش آموزان و 
مشــاور و پس از آن هم زد و خورد رخ مى دهد که طى آن 

چند دانش آموز از ناحیه ساق پا و صورت آسیب مى بینند.
مدیر روابــط عمومى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 

اصفهان ادامه داد: شش نفر از دانش آموزان به بیمارستان 
انتقال داده مى شوند که سه نفر از آن ها به بیمارستان عیسى 
بن مریم(ع) و سه نفر از آن ها به بیمارستان آیت ا...کاشانى 

منتقل مى شوند.
وى اضافه کرد: در حال حاضر تنها دو نفر از دانش آموزان 
در بیمارستان عیسى بن مریم(ع) بسترى هستند که البته 
مشــکلى براى ترخیص ندارند و صرفًا بــه دلیل قوانین 

بیمارستان، تا کنون مرخص نشده اند. 
مهدى خاطرنشان کرد: مشاور احضار شده و از سوى هیأت 
تخلفات آموزش و پرورش برخورد قانونى صورت مى گیرد.

وى در پایان گفت: در صورت شکایت دانش آموزان امکان 
ورود دادستانى هم به این حادثه وجود دارد. 

زد و خورد مشاور و دانش آموزان مدرسه اى 
در ناحیه 5 اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان از 
خشک شدن بخش توریستى و گردشگرى رودخانه 

زاینده رود خبر داد.
رحمان دانیالى دربــاره آخرین وضعیــت رودخانه 
زاینده رود گفت: مشکالت تاالب ها در کشور به یک 
یا چند تاالب مانند تاالب گاوخونى محدود نمى شود 

و سایر تاالب ها نیز با مشکل مواجه است.
وى با بیــان اینکه مطالعه حداقلــى در زمینه تامین 
حقابه زاینــده رود صــورت گرفته و گــزارش این 
مطالعات به شــوراى عالى آب ارائه شــده اســت، 
ادامه داد: امیــدوارم در بین همه مدیــران، اعتقاد 
به پرداخــت حقابه محیط زیســت ایجاد شــود و 
شــاهد اختصاص حقابه محیط زیســت باشــیم؛ 
البتــه اوضــاع آب پشــت ســد زاینــده رود اصال 
مناسب نیست و نســبت به سال گذشــته کاهش

 داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
بخشــى از زاینده رود که براى توریسم و گردشگرى 
برنامه ریزى شــده در حال حاضر خشــک شــده و 
امیدواریــم حقابه حداقلى کــه در بازه هاى مختلف 
برنامه ریزى شده بود، اختصاص یابد تا شاهد جریان 

دوباره آب در این بخش از زاینده رود باشیم.

دانیالى خاطرنشــان کرد: متاســفانه طى ســالیان 
گذشــته حقابه زیســت محیطى تاالب گاو خونى 
را نادیده گرفتیم و شــرایطى که در حــال حاضر با 

آن روبرو هســتیم، نتیجــه نادیــده گرفتن تاالب 
گاوخونى و اشتباهاتى اســت که در گذشته مرتکب

 شده ایم.

بخش توریستى زاینده رود
 هم خشک شد

رئیس اتحادیه خدمات فنى سبک شهرستان اصفهان، 
خواســتار واقعى ســازى نرخ خدمات فنى شد و گفت: 
تعیین قیمت هــاى واقعى براى خدمات فنى بســیار 
اهمیت دارد و اگر قیمت ها باالتــر از نرخ واقعى تعیین 
شــود، با معضل زیرقیمت فروشــى روبرو شده و اگر 
پایین تر از نرخ واقعى باشــد، با گران فروشــى روبرو 

خواهیم شد.
روح ا... چلونگر تصریح کرد: خدمات فنى که در اصفهان 
ارائه مى شود، در کل کشور سرآمد است و اتحادیه براى 

حفظ این جایگاه تالش مى کند.
وى از تخصیــص بودجــه بــراى آمــوزش رایگان 
اعضا خبــر داد و گفــت: با مراکــز آموزشــى معتبر، 
براى تحقــق این هــدف قــرارداد منعقــد خواهیم

 کرد.

وى آموزش را ســرمایه گذارى بلندمدت براى ارتقاى 
جایگاه این صنف دانست و افزود: تدوین تقویم آموزشى 
اعضا، به زودى انجام شــده و مورد بهــره بردارى قرار 

خواهد گرفت. 
وى استفاده و بهره بردارى ازظرفیت فضاى مجازى را در 
راستاى افزایش درآمد اعضا، از دیگر برنامه ها عنوان کرد 
و گفت: مقدمات این کار انجام شده و به زودى قراردادى 

در این راستا امضا مى کنیم. 
وى خواستار واقعى سازى نرخ خدمات فنى شد و گفت: 
تعیین قیمت هاى واقعى براى خدمات فنى بسیار اهمیت 
دارد و اگر قیمت ها باالتر از نرخ واقعى تعیین شــود، با 
معضل زیرقیمت فروشــى روبرو شــده و اگر پایین تر 
از نرخ واقعى نرخ گذارى شــود، با گران فروشى روبرو 

خواهیم شد.

 ضرورت واقعى سازى نرخ خدمات فنى

نایب رئیس کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: برخى دستگاه ها 
حتى از در اختیار دادن یک نیروى متخصص هم امتناع 
مى کنند و ایــن گرم خانه ها بدون هیــچ حمایت دولتى 

افتتاح شده است.
کوروش محمدى با بیان این که زنان بخشى از سرمایه 
جامعه هســتند، افزود: براى ما خیلى مهم است که این 
بخش از هم وطنان که به هر دلیلى که آسیب دیده اند و 
همه ما نیز در این آسیب شریک هستیم، حداقلى از رفاه 

اجتماعى و عدالت را براى آن ها فراهم کنیم.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شوراى اســالمى شــهر اصفهان با اشــاره به این که 
در گذشــته به دالیل مختلف کســى بدون ســر پناه 
نمى ماند، گفت: امروز هر کدام از ما به دلیل مشــغالت 
خــود، توجهى به هــم نوعان خــود نداریــم و افتتاح 
گرمخانه، یک قدم مؤثر و خوب براى حل این مشــکل

 بوده است.
وى ادامه داد: در نیمه اول ســال آینده مجموعه درمان 
اعتیاد شهر اصفهان تحت ماده 16 آماده خواهد شد و با 
یک طراحى ویژه براى مردان و زنان معتاد قابل استفاده 
خواهد بود و حتى به منظور پیشگیرى از اعتیاد نیز مؤثر 

خواهد بود.

گرم خانه  کارتن  خواب ها
 افتتاح شد
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اضافه شدن 15سالن
 به سینماهاى اصفهان 

15  پــرده نمایــش تــا خردادماه ســال آینــده به 
ســینماهاى حوزه هنرى در اســتان اصفهان افزوده

 خواهد شد.
سینما فرهنگ میمه (یک پرده نمایش)، سینما ساحل 
(9 پرده نمایش)، سینما یاســمن شاهین شهر،سینما 
خانواده اصفهان، ســینما بهمن،سینما آزادى و سینما 
بهمن علویجه هر کدام یک پرده نمایش تا خردادماه 
ســال 97 به ناوگان ســینماهاى حوزه هنرى اضافه 

خواهند شد.

خرید 31  خودروى اتومکانیک 
براي مراکز فنى و حرفه اى

ابوطالب جاللی مدیــر کل آموزش فنــى و حرفه اى 
استان اصفهان گفت: در راستاي به روزرسانی تجهیزات 
کارگاه هاى اتومکانیک فنى و حرفه اى سراسر کشور، 
498 دستگاه خودروى ســابرینا و چرى با اعتبارى بالغ 
بر 42 میلیارد ریــال و ارزش واقعى 420 میلیارد ریال از 
هرمزگان به اســتان هاى مختلف کشور ارسال شد که 

سهم اصفهان 31 خودرو بوده است.
وى بیان داشت: 31 دستگاه خودرو اتومکانیک شامل 
29 دستگاه چري و دو دستگاه سابرینا براي 27 کارگاه 
آموزشی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به 
اداره کل استان اصفهان اختصاص یافت که این خودروها 
در کارگاه هاي اتومکانیک یا برق خودروى مراکز ثابت 

آموزش فنی و حرفه اي استان توزیع خواهد شد.

خبر

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: ریزش بخشى از کاشى  کارى هاى 

مسجد امام(ره) به علت فرسودگى بوده است.
فریدون الهیارى درباره ریزش کاشى هاى مسجد تاریخى 
امام(ره) گفت: مســجد امام(ره) داراى کاشیکارى هاى 
گسترده اى است که نیازمند رســیدگى و مرمت دائمى 
هستند و به تازگى بخشى از کاشى هاى مسجد به دلیل 

فرسودگى ریخته است.
وى افــزود: این کاشــى ها مربــوط به یــک بخش 
کوچــک بــوده انــد و مرمــت آنهــا در دســتور کار

 قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان درباره مرمت این بخش نیز گفت: امسال 
10 کارگاه مرمتى در این مسجد اجرا شده، اما کاشى ها 

از بخشى ریزش کرده که پیش از این مرمت نشده بود.
وى ادامه داد: کاشــى هاى مســجد امــام(ره) به دلیل 
فرسودگى ریخته است و به زودى این بخش از مسجد 

مرمت خواهد شد.
گفتنى است؛ مسجد امام(ره) اصفهان که با اسامى مسجد 
شاه و مسجد جامع عباســى نیز شناخته مى شود، حدود 
400 سال قدمت دارد و کاشــى کارى هاى آن، یکى از 

نمونه هاى خاص کاشى کارى ایرانى است.

نایب رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکى ساختمان گفت: با به 
کارگیرى افراد فاقد مجوزهاى الزم براى اجراى تاسیسات 
ســاختمان، باید منتظر حوادثى فاجعه بارتر از پالسکو در 

اصفهان باشیم.
جواد جعفرى فشــارکى با بیان اینکه یکــى از مهمترین
 بخش هاى ســاختمان، تاسیسات اســت که نقش قلب 
ســاختمان را دارد، اظهارداشــت: اجراى تاسیسات، امرى 
پیچیده و مهم است که باید توسط افراد ماهر و داراى مدارك 
شغلى، فنى و تحصیلى مرتبط انجام شود، اما اکنون این امر 
با توجه به عدم کنترل و بــه کارگیرى مجریان ذى صالح 
ســاختمان انجام نمى شــود.وى با تاکید بر اینکه با وجود 

پیگیرى اتحادیه تاسیسات مکانیکى ساختمان مبنى بر به 
کارگیرى مجریان داراى پروانه کسب در اجراى تاسیسات، 
متاسفانه اداره کل راه و شهرسازى و نهادهاى اجرایى دیگر، 
هیچ همکارى در این زمینه انجام نمى دهند، افزود: حتى با 
پیگیرى این اتحادیه، تفاهم نامه پنج جانبه اى بین شرکت آب 
و فاضالب، فنى و حرفه اى، نظام مهندسى، راه و شهرسازى و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه تاسیسات مکانیکى 
نوشته شد و حتى جلسات زیادى براى نحوه اجراى آن برگزار 
شد. جعفرى فشارکى افزود: این اتحادیه روزانه بیش از ده ها 
شکایت از مجریان فاقد پروانه کسب دارد که متاسفانه به دلیل 

نداشتن مکان مشخص، مردم بالتکلیف هستند.

خطرى بزرگ تر از پالسکو در 
کمین ساختمان هاى اصفهان

فرو ریختن دوباره کاشى هاى 
مسجد امام(ره)

ابالغ تجدیدنظرخواهى
شماره درخواست: 9610460350700144 شماره پرونده: 9509980350700389 شماره بایگانى 
شعبه: 950467 آقاى على آقایى ملک آبادى فرزند براتعلى و غیره به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 
1- فرزاد شیران 2- فریبرز شــیران 3- نوروز على ابراهیمى 4- حیدر کوجانى 5- مرتضى حاتمى 
6- عفت مارانى 7- على حمامیان دادخواســتى به خواســته تجدیدنظرخواهى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده اســت و از آنجا که تجدیدنظرخواندگان مذکور مجهول المکان 
مى باشند به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 
مراجعه نمایند و چنانچه پاسخى دارند به دادگاه ارائه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت 
به دادگاه تجدیدنظر ارسال مى گردد.( شماره پرونده 950467ح/7). م الف: 35930 شعبه 7 دادگاه  

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/1003
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره درخواست: 9610460350700143 شماره پرونده: 9309980350700651 شماره بایگانى 
شعبه: 930731 آقاى على اصغر شرقى فرزند ابوالقاســم به طرفیت تجدیدنظرخوانده على معصوم 
زاده فرزند رضا دادخواست تجدیدنظرخواهى تقدیم دادگاه هاى عمو مى شهرستان اصفهان نموده 
است و از آنجا که تجدیدنظرخوانده مجهول المکان مى باشد به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف مهلت 
10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 311 مراجعه نمایید و چنانچه پاسخى دارید به دادگاه ارائه 
نمایید در غیراینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 35928 

شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/1004
ابالغ قرار تأمین

کالســه پرونده: 747/96 ش9ح شــماره دادنامه: 749- 96/11/14 مرجع رســیدگى: شعبه نهم 
حقوقى شوراى حل اختالف خواهان: حمیدرضا زارعى نشــانى: شاهین شهر- گلدیس خ ابوذر نیم 
فرعى 6 شــرقى پالك 157 خوان ده: حسن دامرودى نشــانى: مجهول المکان خواسته: صدور قرار 
تأمین خواسته گردشــکار: با بررســى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن 
تقدیم دادخواست درخواست تامین خواســته نیز نموده اســت و با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. 
قرار تأمین خواسته: درخصوص درخواســت حمیدرضا زارعى به طرفیت حسن دامرودى به خواسته 
صدور قرار تأمین خواســته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه 
مورخ و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از مطالبه وجه 1 فقره چک/ سفته شماره 
099967/ 9224- 12 عهده بانک ملى شعبه لواسان به مبلغ هفتاد میلیون ریال که در مهلت مقرر 
قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/ واخواست گردید درخواست وى وارد تشخیص و مستنداً به ماده 
11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى بند ج ماده 108 و مواد 
115 و 116 از قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف 
معادل مبلغ 70/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانــده صادر و اعالم مى گردد. این قرار پس 
از ابالغ قابل اجرا مى باشــد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. م 
الف: 2789 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /11/1006
ابالغ قرار تأمین

آقاى شکرا... آسیابان زاده دادخواســتى مبنى بر عباس به طرفیت آقاى عباس رمضانى گهروئى به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 619/96 ش 11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/1/14 ساعت 
10:30 تعیین گردیده اســت، با توجه به مجهول  المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از 
نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شــورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2779 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /11/1007
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759505519 شماره پرونده: 9609983759500500 شماره بایگانى 
شعبه: 960514 تاریخ تنظیم: 1396/11/24 ابالغ دادخواســت و ضمائم به صغرى قاسمى فرزند 
على ضامن- خواهان آرمان طاهرى دادخواســتى به طرفیت خوانده صغرى قاســمى فرزند على 
ضامن و شیوا عزیزى حموله به خواسته مطالبه وجه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983759500500 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/02/01 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده صغرى قاسمى فرزند على ضامن 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 رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید 
توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2787  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر /11/1009
حصر وراثت

على رحیمى مشکنانى بشناسنامه شماره 20 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 692/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فرج ا... 
رحیمى مشکنانى بشناسنامه شماره 25 در تاریخ 96/8/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- على رحیمى مشــکنانى فرزند فرج ا... شماره شناســنامه: 20 نسبت با متوفى: فرزند 
2- محمد رحیمى مشکنانى فرزند فرج ا... شماره شناسنامه: 369 نسبت با متوفى: فرزند 3- حسن 
رحیمى مشکنانى فرزند فرج ا... شماره شناسنامه: 3 نسبت با متوفى: فرزند 4- حبیب رحیمى فرزند 
فرج ا... شماره شناسنامه: 772 نسبت با متوفى: فرزند 5- زهرا رحیمى مشکنانى فرزند فرج ا... شماره 

شناسنامه: 19 نسبت با متوفى: فرزند 6- رقّیه رحیمى مشکنانى فرزند فرج ا... شماره شناسنامه 698 
نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2768 شعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /11/1010
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759209736 شماره پرونده: 9609983759200412 شماره بایگانى 
شعبه: 960426 تاریخ تنظیم: 1396/11/01 ابالغ دادخواســت و ضمائم به شرکت الماس رنگین 
برنا- خواهان غالمرضا شاه نظرى دادخواستى به طرفیت خوانده شرکت الماس رنگین برنا مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983759200412 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/29 ساعت 11:30 تعیین که 
حسب دستو ر دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2784 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /11/1011
اخطار اجرایى

شماره: 355/96 ش11ح به موجب رأى شماره 392 تاریخ 96/9/7 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید ولدى فرزند عباس نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 54000/000 ریال (پنجاه و چهار میلیون ریال) بابت اصل 
خواسته. پرداخت مبلغ 762/500 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر. پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (96/7/2) تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له حمید منصورى 
فرزند رضا نشــانى: اصفهان- خ جى خ ا... اکبر کوچه شهید مجید منصورى. که محاسبه آن اجراى 
احکام مدنى مى باشــد ضمنًا پرداخت هزینه اجراء به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
محکوم علیه تا ســى روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوى 
اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود مگر دعوى مسترد یا رد شود. م الف: 2773 شعبه 11 شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /11/1012
احضار متهم 

آقاى بهمن براتى فرزند امین اله در پرونده شماره 951987 این شعبه به اتهام سرقت موضوع شکایت 
آقاى خداداد سلحشورى فرزند اله داد تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساعت 11 مورخ 1397/2/18 در شعبه اول دادگاه 
عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم 

قانونى خواهد بود. م الف: 1636 صابریان- دادرس دادگاه عمومى بخش باغ بهادران /11/1053
احضار متهم 

آقاى حامد زارعى فرزند غالم در پرونده شماره 941221 این شعبه به اتهام مشارکت در ضرب و جرح 
موضوع شکایت آقاى اصغر ســماعى فرزند قربانعلى و غیره تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شــود که در ساعت 11/30 مورخ 
1397/2/5 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه 
عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 1635 عرب ســعیدى- دادرس دادگاه 

عمومى باغبهادران /11/1054
اخطاریه

آقاى حجت ریاحى دادخواستى مبنى بر فک پالك به طرفیت آقاى محسن فتاحى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 622/96 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/1/14 ساعت 10 تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر 
اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2775 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر  /11/1008
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960315 شــماره دادنامه: 9609976796903027- 96/9/27 مرجع رسیدگى: 
شعبه 39 شوراى حل اختالف خواهان: فرهاد طالب نژاد به نشانى خمینى شهر، دوراهى درچه بلوار 
الغدیر روبروى کارخانه قند کامیاب فروشگاه کشت و صنعت خوانده: جواد کریمى دستنائى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 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 دادخواست فرهاد طالب 
نژاد به طرفیت جواد کریمى دستنائى به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 231648 عهده بانک سپه شعبه دستناء به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/9/19 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 96/9/19 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 

چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکوم یت خوانده و به پرداخت 
مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 2/105/000 ریال در 
حق خواهان صادر و اعــالم مى گردد. راى صادره غیابى و مــدت 20 روز پس از ابالغ واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 35985 شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /11/985
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960987 شــماره دادنامه: 9609976794301735- 96/9/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه سیزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جواد قناعتى به نشانى اصفهان خ معراج فرعى 
عباس آباد بن بست ابوذر پ 141 خوانده: میثم بهمنش به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک. 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 شــورا: در خصوص دعوى جواد قناعتى 
به طرفیت میثم بهمنش فرزند خدارحم به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 94/4/701905-12- 96/3/15 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارت قانونى با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى ا صول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
2/030/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/3/15) 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 همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 35984 

شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/986
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794200149 شــماره پرونده: 9409986794201123 شماره بایگانى 
شعبه: 941134 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201605 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509976794200595 محکوم علیه 1- مرتضى جوانى جونى به نشانى 
مجهول المکان 2- مهدى صفدرى ده چشمه به نشانى اصفهان، اصفهان خ ابن سینا، بعد از قرض 
الحسنه بن گلبرگ پ 1 ك 33، مرتضى جوانى محکوم اســت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند 
رسمى اتومبیل سوارى سپند پى کى به شماره انتظامى 53/242 س56 به نام خواهان محمد فرشادنیا 
فرزند مختار به نشــانى اصفهان، اصفهان روبروى ترمینال صفه ج ك سپاهان شهرك قدیر بلوك 
1 و 2 و پرداخت مبلغ 335/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان و اعالم مى شود ضمنا به 
موجب قولنامه منعقد میان خواهان و خوانده ردیف اول خواهان مکلف اســت الباقى معامله به مبلغ 
5/000/000 ریال در هنگام حضور در دفترخانه به خوانده ردیف اول پرداخت نماید و نیز یک فقره 
چک به شماره 13676 به مبلغ 98/000/000 ریال به ایشان مسترد  نماید. در ضمن پرداخت نیم عشر 
حق االجرا از ناحیه خوانده پرداخت گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه

 خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 35982 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /11/987
اخطار اجرایى

شماره: 92-1877- 95/1/18 به موجب راى شــماره 686 تاریخ 93/4/24 حوزه اصفهان شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان(به موجب راى شــماره 9409970350100644 تاریخ 94/5/4 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى) که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمرضا بحرینى به نشانى 
فعال مجهول المکان محکوم است به پرداخت پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و صدو شش 
هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/12/5 
لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر اجرا به صندوق. مشخصات محکوم له: محمد منقى پور 
با وکالت حسین دادخواه تهرانى به نشــانى خ 15 خرداد، بازارچه نایب االمام، جنب مسجد لواسانى 
پالك 84. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت 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: 35972 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان (مجتمع شماره دو ) /11/988

اجراییه
شماره اجراییه: 9610426795500017 شــماره پرونده: 9609986795500033 شماره بایگانى 
شــعبه: 960033 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه  
9609976795500567 حکم به محکومیت تضامنى خواندگان سیدبهنام موسوى فرزند حمزه به 
نشانى مجهول المکان به پرداخت شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 395000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/01/20 در حق خواهان عبدالحمید 
کالنى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان کمال، 
ك 20 (شیخ اسداله)، مسکونى اول دست راســت و پرداخت نیم عشر اجرایى. 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 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: 35965 شعبه 25 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/989
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426795900021 شــماره پرونده: 9609986795900367 شماره بایگانى 
شعبه: 960368 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 960368 و شماره دادنامه 
9609976795901344 مربوطه محکوم علیه احمدرضا خیرى حبیب آبادى فرزند مسیب به نشانى 
اصفهان، اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/212/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
272720/32 مورخ 1393/8/26 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 
عبدالحمید کالنى فرزند عباس نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان 
کمال- ك 20 (شیخ اسداله)- مسکونى اول دست راست- کد پستى: 8155896941.  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 محکــوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشــروح 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 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقــدى معادل نصف محکوم به یــا هر دو مجازات 
مى شــود. (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 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 35963 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 

حرم) /11/990
اخطار اجرایى

شماره: 26/814/94- 1395/10/11 به موجب راى شــماره 60 تاریخ 95/1/22 حوزه 26 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهره شاه نظرى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 450/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خســارت  تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک (94/5/16) لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له سیدمجید 
عسگرى به نشانى اصفهان، خ پروین، بعد از پل سرهنگ، جنب پل هوایى، ایزوگام سامان و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
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: 35942 شعبه 26 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/996

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان با اشــاره به 
معدوم سازى بیش از یک میلیون قطعه مرغ در این 
استان، علت درگیرى واحدهاى مرغدارى با بیمارى 
آنفوالنزاى فوق حاد پرندگان را رعایت نکردن مسائل 

بهداشتى عنوان کرد.
شهرام موحدى تشــریح کرد: فقدان بهداشت، حمل 
و نقل هاى بى برنامه و رفت و آمدهاى بدون حساب 
و کتاب به مرغدارى ها، موجــب ابتال به آنفوالنزاى 
مرغى شده که براى جلوگیرى از بروز آن، واحدهاى 
پرورش پرندگان باید همه موارد بهداشتى مرتبط را به 

صورت کامل رعایت کنند.
وى با اشــاره به وجود 22 میلیون قطعــه پرنده در 
استان اصفهان افزود: نزدیک به یک میلیون و 200 
هزار قطعه مرغ آلوده به منظور جلوگیرى از شــیوع 
آنفوالنزاى فوق حاد پرندگان در این استان معدوم شد 
و با توجه به آغاز موج دوم این بیمارى از آذر ماه، تالش 

شبانه روزى براى مقابله با آن در جریان است. 
مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان بیان داشت: 
گلپایگان از نظر ابتال به این بیمارى در جایگاه نخست 
است و البته شــهرهاى شمالى اســتان نیز به علت 
نزدیکى به استان قم (که به شدت درگیر این بیمارى 

بوده) متاثر شدند.
وى به معدوم سازى 270 هزار قطعه مرغ در کاشان 

و 40 هزار قطعه در آران و بیدگل اشــاره کرد و گفت: 
چهار واحد مرغدارى در شهرستان کاشان و یک واحد 

مرغدارى در آران و بیدگل درگیر بیمارى شده بودند 
که همه مرغ ها به طور کامل معدوم شده است.

مدیراداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در 
آستانه سال جدید و عید نوروز، جداول خیابان  هاى شهر 

رنگ آمیزى مى شود.
غالمرضا ساکتى اظهارداشــت: همه ساله رنگ آمیزى 
جداول شهر اصفهان از ابتداى اسفندماه آغاز و از 10 تا 

25 اسفندماه شتاب مى گیرد.
وى افزود: سازمان حمایت از زندانیان قراردادى با مناطق 
شهردارى اصفهان منعقد کرده که به واسطه آن، افراد 
مورد نیاز براى اجراى رنگ آمیزى جداول اعزام مى شود.
مدیر اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
رنگ آمیزى جداول خیابان هاى شهر اصفهان با لحاظ 

اولویت بندى و مدیریت هزینه انجام مى شود.
ســاکتى خاطرنشــان کرد: اجراى این عملیات که در 

زیباسازى شهر بسیار تأثیرگذار است، با به کارگیرى هزار  
نفر کارگر در سطح مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 

انجام مى شود.

معدوم سازى بیش از یک میلیون 
قطعه مرغ در استان

شهر، رنگارنگ مى شود

قدرت ا...نوروزى، شهردار اصفهان گفت: فعالیت در محل 
کارخانه کمپوست بسیار سخت و متفاوت است و مدیریت 
جدید شهرى سعى دارد استانداردهاى مورد نیاز را در این 

مکان اعمال کند.
وى از شهروندان درخواست کرد: در طرح تفکیک از مبدا 
پسماند مشارکت جدى داشته باشند تا شاهد اصفهانى 

زیبا، آباد، پاك و سرسبز باشیم .

نوروزى با تاکید بر اینکه شــهروندان نقش اساسى در 
اجراى طرح تفکیک از مبدا دارند، عنوان کرد: شهروندان 
با تفکیک زباله هاى  تر و خشــک شهرى نقش اساسى 
دارند، اگر همشهریان این تفکیک را انجام دهند و پسماند 
را به طور مجزا تحویل بدهند، بسیارى از مسایل حل شده 
و کمک به شهردارى در ایام پایانى سال کرده اند و با این 

اقدام کیفیت خدمت رسانى بیشتر مى شود.
وى با بیان اینکه در زمینه پســماند باید محیطى پاك، 
سالم و بهداشتى ایجاد تا به ســالمت مردم آسیبى وارد 
نشود، گفت: شهردارى اگرچه در سازمان پسماند سعى 
دارد با تولید برق از پسماند، ســطح این سازمان را ارتقا  
دهد، اما از همه مهمتر به دنبال ایجاد محیط سالم و مهیا 
کردن زندگى شرافتمندانه براى افرادى است که در اینجا 

مشغول به فعالیت هستند .

 استانداردسازى کارخانه کمپوست
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 هاشم امینى، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: جداسازى شبکه آب بهداشتى و آب شرب 
به منظور صرفه جویى در هزینه هاى تصفیه آب، ارتقاى 
کیفى آب شرب با جداسازى مصارف غیرشرب از شرب 
و همچنین صرفه جویى در مصرف آب شــرب  با حذف 

مصارف شرب از غیر شرب مى باشد. 
وى افزود:  براى جداســازى شــبکه آب شرب از آب 
مصارف  بهداشتى  باید  بررســى هاى فنى و اقتصادى 
دقیقى صــورت گیرد. و درحــال حاضــر درایران در 
بیشــتر نقاط  امکان اینکه دو سیســتم آب وارد منازل 
شــده و انشــعابات جدید ایجاد شــود بســیار سخت 

است؛ولى شــاید بتوان براى  شــهرهاى کوچک که 
جدید احداث مى شــوند، از همان ابتدا زیرساخت هاى 
الزم براى شــبکه هاى جداى آب شــرب و بهداشتى 

در نظر گرفت .
وى عنوان کرد:  جداســازى آب شــرب و بهداشــتى 
بررســى فنى زیــادى مــى طلبــد و متاســفانه به 
دلیل اینکه از گذشــته اســتراتژى خاصــى  براى این 
کار وجود نداشــته، اجراى آن در حال حاضر مشــکل 

شده است.
وى افزود: دراســتان اصفهان در شــهر خور شبکه آب 

شرب از مصارف بهداشتى جداست.

ضرورت تفکیک آب شرب از 
آب  مصارف بهداشتى

مسدود شدن920حلقه چاه 
غیرمجاز در استان 

مدیرعامــل شــرکت ســهامى آب منطقــه اى 
اصفهان با اعالم خبر ُپر و مســدود شدن 920حلقه 
چاه غیرمجاز در اســتان از ابتداى امســال، گفت: 
میــزان آب صرفه جویى شــده حاصل از انســداد 
ایــن چاه هــاى غیرمجــاز، بیــش از 18میلیون 

مترمکعب است.  
مسعود میر محمد صادقى اظهارداشت: در راستاى 
حفاظت از منابع آب زیرزمینى موجود هم چنین 25 
مورد جلوگیرى از اضافه برداشت چاه هاى مجاز در 
اســتان اصفهان انجام شده اســت و دو میلیون متر 
مکعب نیز از این طریــق در میزان آب صرفه جویى 

شده است.

حفاظ شیشه اى در ایوان 
عالى قاپو

فریبا خطابخــش، مدیر پایگاه ثبــت جهانى میدان 
امام(ره) گفت: با پایان مرمت ایــوان عالى قاپو، این 
ایوان به حفاظ هاى شیشــه اى مجهز مى شــود که 
جلوى گره چینى هاى جدید ایوان نصب شده و تا یک 

هفته دیگر کامل مى شود. 
وى افزود: این ایوان اکنون به حفاظ هاى شیشه اى 
نیاز دارد که جلــوى گره چینى هــاى ایوان نصب 
شــود و نرده هاى گره چینى این ایوان در ایام مرمت 
عالى قاپــو کارشــده و جایگزین نرده هــاى قبلى

 شده است. 

خبر

ابالغ راى
کالسه پرونده: 961131 مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احسان 
کریمى اندانى به نشانى اصفهان پل تمدن شهرك گل نرگس نرگس 17 پ 2 سمت چپ خوانده: 
فؤاد اسالمى فر به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى احسان کریمى اندانى به طرفیت آقاى فؤاد اسالمى 
فر به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه چک به شماره 395569- 96/4/1 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور 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 جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/805/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/4/1) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 35957 شعبه 32 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /11/991
اخطار اجرایى

شماره: 1089/95 تاریخ: 1396/9/27 به موجب راى شــماره 9609976795300838 تاریخ 
96/6/19 حوزه 23 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه صادق عشاق و رضا اســتدارى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/910/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 95/6/20 در حق محکوم له مجید اسحق نیا کاریزکى 
فرزند على اصغر به نشــانى اصفهان، کوى امیریه، خ آزادى، پ 6 و نیم عشر حق االجرا در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 35954 شعبه 23 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/992
ابالغ راى

کالســه پرونده اصلى: 960549 شــماره دادنامه: 960997679690361- 96/9/30 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى 
اخالقى به نشــانى خ شیخ صدوق شــمالى مدیریت شــعب بانک ملت وکیل خواهان: محمود 
سجزى به نشانى خ امام شریف شــرقى، کوچه 35 پ 194 خواندگان: خدیجه مهدى  آبادى و 
علیرضا احمدى هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه تضامنًا گردشکار: به تاریخ 
96/9/25 شعبه 39 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960549 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى با وکالت محمود 
سجزى به طرفیت خدیجه مهدى آبادى و علیرضا احمدى به خواسته مطالبه وجه قرارداد مرابحه 
شماره 921753762/32 جمعًا به مبلغ 60/798/697 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى. با 
عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده و مســتندا به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خواندگان تضامنًا بــه پرداخت مبلغ 60798697 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/479/990 
ریال بابت هزینه دادرسى و روزانه 43521 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/8/1) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 35952 شعبه 

39 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/993
ابالغ راى

تاریخ: 96/10/16 پرونده کالســه: 960693 شــماره دادنامه: 9609976796103558 شعبه 
31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى به نشانى 
اصفهان، شیخ صدوق شمالى، مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان وکیل خواهان: محمود 
سجزى به نشانى اصفهان، خ امام خمینى، خ شریف شرقى، کوچه 35 شهید رفیعیان پالك 194 
خواندگان: 1- نوشین جزستانى به نشانى اصفهان خ سپهساالر، جنب چشم پزشکى آبان مجتمع 
قصر آبشار 2- مریم امینى به نشــانى مجهول المکان 3- حسین نجارزادگان به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس جرى تشریفات قانونى با توجه به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
گردد. راى شورا: در خصوص دادخواست خواهان بانک ملت با مدیریت هادى اخالقى با وکالت 
محمود سجزى به طرفیت خوانده 1- نوشــین جزستانى 2- مریم امینى 3- حسین نجارزادگان 
به خواســته مطالبه مبلغ 52/200/000 ریال بابت اصل خواسته و خســارت قراردادى تاخیر در 
پرداخت از قرار هر روز 17/300 ریال به انضمام خسارات دادرسى نظر به مفاد دادخواست تقدیمى 
و قرارداد مرابحه و تعهدنامه پیوست دادخواســت و امضائات ذیل آنها که منتسب به خواندگان 

مى باشــد و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگى و عدم اقامه دفاع با استحضار از 
اصل صحت خواســته خواهان را مقرون به واقع تشخیص مســتندا به مواد 219 و 230 قانون 
مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 52/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر قراردادى از قرار 
هر روز 17/300 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/23 لغایت زمان پرداخت و پرداخت مبلغ 
1/772/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان خواهد بود. م الف: 35946 شعبه 31 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /11/994
اخطار اجرایى

شماره: 26/1068/94- 1395/10/11به موجب راى شماره 284 تاریخ 95/3/9 حوزه 26 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسماعیل خاکسار به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
945/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/8/30 
لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: سیدمجید عسگرى به نشــانى اصفهان، خ پروین، خ 24 مترى دوم، ك هاتف، انبار 
ایزوگام سامان. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت 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 مهلــت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 35943 شعبه 26 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/995
اخطار اجرایى

شماره: 26/1070/94- 1395/10/11 به موجب راى شماره 285 تاریخ 95/3/9 حوزه 26 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه برزو نادرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد و 
شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرســى و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/26 
لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له سیدمجید عسگرى به 
نشانى اصفهان، خ پروین، 24 مترى دوم، ك هاتف انبار ایزوگام سامان و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 35939 شعبه 26 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/997
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970354301953 شماره پرونده: 8909980365701095 شماره بایگانى 
شعبه: 891105، 1- اصغر کریم زاده متهم، به نشانى مجهول المکان 2- اشرف بکایى فرزند على 
خواهان و شاکى و متهم، با وکالت امید مشهدى زاده دهاقانى فرزند قدرت اله به نشانى پل فلزى 
ابتداى بوستان ملت ســاختمان 110 طبقه همکف 3- فاطمه نریمانى فرزند مصطفى شاکى، به 
نشانى حصه شرقى خ امام خمینى کوچه شهید ابراهیمى پ 319 اتهام ها: 1- تخریب 2- تصرف 
عدوانى 3- توهین گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى اصغر کریم زاده فرزند 
شکراله دایر بر فروش مال غیر قطعه زمینى به مساحت حدود صد متر مربع موضوع شکایت خانم 
اشــرف بکایى جزى فرزند على با وکالت آقاى امید مشهدى زاده به شرح کیفرخواست صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شاکى در مقام 
طرح شکایت و احراز مالکیت وى حسب قراردادهاى عادى ارائه شده، تحقیقات انجام یافته نظریه 
بدوى و تکمیلى هیأت سه نفرى کارشناسان رسمى دادگســترى که حاکى است قولنامه هاى 
مورخ 70/4/2 و 72/12/28 شاکى، مقدم بر قولنامه عادى 89/3/8 فروش ملک توسط متهم به 
خانم فاطمه نریمانى است و ملک مورد اختالف در محدوده قسمت هایى که متهم قبًال فروخته 
واقع نشده است و نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابق است و نظر به متوارى بودن 
متهم عدم دسترسى به وى و عدم حضورش در دادگاه با وصف درج آگهى در روزنامه و با التفات به 
سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا 
مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشــاء، اختالس و کالهبردارى حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو ســال حبس تعزیرى و 
رد مال قطعه زمین موصوف در حق شــاکى و پرداخت یکصد میلیون ریال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 35935 زین العابدینى- رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /11/998
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426795600146 شماره پرونده: 9509986795600034 شماره بایگانى 
شعبه: 950034 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
محکوم علیه کوروش ارست نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 39/000/000 
ریال بعنوان اصل خواســته و پرداخت 1/200/000 ریال بعنوان خســارت دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1395/6/24 لغایت زمان وصول و ایصال آن در حق محکوم له سید 
مجید عسگرى خوراسگانى فرزند سید رضا نشانى: اصفهان- اصفهان خ پروین بعد از پل سرهنگ 
جنب پل هوایى ایزوگام سامان. 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 باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35937 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/999
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى : 139603902120000004 – شــماره پرونده : 139404002120000045 – 
پرونده اجرائى کالســه 9400078 – تمامیت ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان مسکونى پالك 
ثبتى 19400 فرعى مجزى شده از پالك 582 اصلى واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان 
به مساحت 105/02 متر مربع به آدرس فوالدشــهر محله ب 7 خیابان پلیس روبروى کالنترى 
ساختمان کسرى 3 طبقه دوم واحد 13 که سند مالکیت آن در صفحه 139 دفتر 412 امالك به 
شماره 61723 سابقه ثبت و صدور سند دارد و حدود و مشخصات آن طبق سند مالکیت مربوطه 
و حقوق ارتفاعى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت و طبق اعالم کارشناسان رسمى 
دادگسترى مورد مزایده بصورت یکدستگاه آپارتمان مسکونى بمساحت 105/02متر مربع واقع 
در طبقه دوم مجموعه 5 طبقه 30 واحدى با نماى خارجى سنگ و اجر و اسکلت بتنى سقف تیرچه 
بلوك ، کف سرامیک ، آشپزخانه با بدنه کاشى کارى و کابینت ام دى اف . بدنه ساختمان و سقف 
داخلى نقاشى شده و داراى قدمت حدود 10 سال و سیستم گرمایشى پکیج و سرمایشى کولر آبى 
و داراى اشتراکات آب و برق و گاز ، ملکى آقاى منوچهر ساکى فرزند ترابعلى به شماره شناسنامه 
4982 صادره فالورجان متولد 1353 کدملى 1110048890 ســاکن فوالدشهر بازار کوثر یال 
جنوبى واحد 46 کد پستى 8451844711 که طبق اسناد رهنى شماره 119325 – 92/05/16 
( اصلى) و 122519 – 93/02/18 ( متمم) تنظیمى دفتر اســناد رسمى شماره 39 فوالدشهر در 
رهن بانک ملى فوالدشهر قرار  گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز یکشننبه ، مورخ 1396/12/20 
در ادراه ثبت اســناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق 
مزایده به فروش مى رســد . مزایده از مبلغ 1/267/000/000 ریال ( یک میلیارد و دویســت و 
شصت و هفت میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود . الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد 
مزایده تا تاریخ 97/02/10 بیمه مى باشد لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان در تاریخ 1396/12/3 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد .  تاریخ انتشار 96/12/3 تاریخ مزایده 96/12/20  م الف 1118 محسن اسماعیل 

زاده- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان / 12/100
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

 1.برابر راى شماره 139660302177000859 مورخه 1396/11/16 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسماعیل کالنترى 
فرزند محمدقاسم بشماره شناسنامه 3602 نجف آباد و شماره ملى 1090553137 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثى برروى قســمتى از پالك 809 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 23/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى کرمعلى عابدى محرز گردیده است. 
2.برابر راى شماره 139660302177000828 مورخه 1396/10/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض بهاره تاجیک فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 313 نجف آباد و شماره ملى 1092357025 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1332 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 206/05 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مریم براتى دهقى محرز گردیده 

است. 
3.برابر راى شماره 139660302177000829 مورخه 1396/10/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض وهاب مالاسماعیلى دهقى 
فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080002901 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك شــماره 1332 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 206/05 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مریم براتى دهقى محرز 

گردیده است. 
4.برابر راى شماره 139660302177000827 مورخه 1396/10/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض على مالاسماعیلى دهقى 
فرزند عباسعلى بشــماره شناسنامه 103 نجف آباد و شــماره ملى 1092032223 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1332 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 200/88 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مریم براتى دهقى محرز گردیده 

است. 
5.برابر راى شماره 139660302177000826 مورخه 1396/10/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض على رضا مالاسماعیلى 
دهقى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 83 نجف آباد و شماره ملى 1092068538 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1332 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 209/21 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مریم براتى دهقى محرز گردیده 

است. 
6.برابر راى شماره 139660302177000831 مورخه 1396/10/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض صاحب آقاهاشمى دهقى 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 93 نجف آباد و شماره ملى 1091888825 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1332 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 203/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مریم براتى دهقى 

محرز گردیده است. 
7.برابر راى شماره 139660302177000830 مورخه 1396/10/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض عباسعلى مالاسماعیلى 
دهقى فرزند قدمعلى بشماره شناسنامه 28 نجف آباد و شماره ملى 1091874751 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1332 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 203/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مریم براتى 

دهقى محرز گردیده است. 
8.برابر راى شماره 139660302177000879 مورخه 1396/11/19 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض حسن محمدبیگى دهقى 
فرزند محمود بشــماره شناسنامه 5575 نجف آباد و شــماره ملى 1090572905 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 118 فرعى و 592 و 593 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 158/50 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک 
رســمى عزت صالحى دهقى و محمدباقر محمدبیگى دهقى و محمود و رمضانعلى محمدبیگى 

محرز گردیده است. 
9.برابر راى شماره 139660302177000889 مورخه 1396/11/25 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض معصومه اللى دهقى فرزند 
على اکبر بشماره شناسنامه 78 نجف آباد و شــماره ملى 1091888671 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1915 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 251/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على راعى دهقى محرز 

گردیده است. 
10.برابر راى شــماره 139660302177000888 مورخــه 1396/11/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض غالمحسین راعى 
دهقى فرزند حسین بشــماره شناسنامه 4603 نجف آباد و شــماره ملى 1090563183 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1915 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 251/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على راعى 

دهقى محرز گردیده است. 
11.برابر راى شــماره 139660302177000890 مورخــه 1396/11/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض غالمرضا مومنى 
دهقى فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 101 نجف آباد و شماره ملى 1091988696 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 1958 فرعــى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 640 مترمربع انتقالى از مالک رســمى رحمت اله میرزایى 

محرز گردیده است. 
12.برابر راى شماره 139660302177000891 مورخه 1396/11/25 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض حیدر کریمى علویجه
 فرزند عباس بشماره شناسنامه 52 نجف آباد و شماره ملى 1091940576 در ششدانگ یکباب 
خانه برروى قســمتى از پالك 782 فرعى باقیمانده واقع در علویجــه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که به پالك 4939 فرعى اصالح گردیده اســت، به مساحت 263/20 مترمربع انتقالى 
از مالکین رســمى زهرا و ناهید پورجم و فاطمه صادقى و تیمــور و عباس پورجم محرز گردیده

 است. 
13.برابر راى شماره 139660302177000887 مورخه 1396/11/25 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض نقى کریمى علویجه فرزند 
عبدالرحیم بشماره شناسنامه 3 نجف آباد و شماره ملى 1091996431 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 3395 باقیمانده فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح گردیده 
است، واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 404/13 مترمربع انتقالى از 
مالک رسمى حسین زمانى علویجه محرز گردیده است. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که 
از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو 
نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیــات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 
96/12/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه 96/12/19، 7998/م الف-ابوالفضل ریحانى،کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/12/101

ساسان اکبرزاده

3 عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان که به منظور بهره گیرى از تجربیات 
مدیریت شهرى به فرانسه سفر کرده بودند در نشستى با خبرنگاران به تشریح 

این سفر پرداختند. 
کورش خسروى، رئیس  مرکز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با بیان اینکه این سفر، تجربه بسیار خوبى براى اعضاى شورا در مدیریت 
شهرى به ارمغان داشت گفت: این سفر که در بهمن ماه سال جارى به فرانسه 
انجام شد در راستاى بهبود کسب و کار و کارآفرینى صورت گرفت و توانستیم از 

مراکز کارآفرینى بازدید کنیم. 
خسروى مى گوید: در این سفر شش روزه از استیشن اف (ایستگاه اف) که با 
مشارکت شهردارى پاریس و مدیریت یک ایرانى در پاریس در 34 هزار مترمربع 
با سرمایه 250 میلیون یورویى بخش خصوصى در حال انجام بوده و مى تواند 

پذیراى سه هزار کارآفرین باشد، بازدید کردیم. 
وى افزود: ایستگاه اف که مدیریت آن را رکسانا وزرا که یک ایرانى است عهده 
دار بوده، داراى 60 اتاق جلسه، هشت محل برگزارى رویداد، چهار آشپزخانه، 
رستوران، 30 دوش حمام براى کارآفرینانى که شبانه روز فعالیت مى کنند است 
و از ده هزار استارتاپ فرانسه، هزار استارتاپ در ایستگاه اف مستقر خواهد بود. 
همچنین این ایستگاه داراى دو بخش ارائه خدمات عمومى به کارآفرینان و 

استقرار تیم هاست. 
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار کرد: 
احساسم آن است که ما نیز مى توانیم استیشن اف را در اصفهان اجرایى کنیم و 
بدین منظور ارگ جهان نما در وسعت دو هزار مترمربع زیرزمین براى این کار در 
نظر گرفته شده و سعى داریم در مدت شش ماه آن را اجرایى کنیم و پیش بینى 

مى شود بتوانیم تا شهریور 97 عملیاتى سازیم. 
خسروى البته توضیح داد که تمایل به اجراى این طرح در اصفهان پیرو مصوبه 

شورا در ستاد توسعه کارآفرینى محلى در اصفهان است.  
وى با بیان اینکه رکود در حوزه کارآفرینى و رونق کسب و کار و برنامه هاى 
مدیریت شهرى، موجب ضرورت این سفر بود گفت: ما نیازمند اطالعات بیشتر 

براى تزریق برنامه هاى اجرایى بودیم تا بتوانیم به رسالت سیاستگذارى کالن 
خود بپردازیم و این مستلزم بهره گیرى از تجارب موفق در جهان است و سفرمان 
به فرانسه و بازدید از اماکن مختلف شهرى، سفرى کارى و کاربردى بوده است. 
وى ادامه داد: در سفر به پاریس و شهر نیس ما از مؤسسه متقا، پروژه کاندونییوم 
بازدید کردیم که محل سیستم حمل و نقل شهرى با همه امکانات و تأمین 
هزینه از طریق واحدهاى ادارى بوده و شــهردارى حتى یک یورو در ساخت 
این پروژه که در 10 هزار مترمربع بنا شده و داراى دو طبقه پارکینگ اتوبوس و 
تعمیرگاه، شش طبقه ادارى و تجارى بوده است هزینه نکرده و فقط نظارت بر 
مدیریت آن را عهده دار است. این درحالى است که اجراى پروژه هاى عمرانى 
در فرانسه با مشارکت مردم و سرمایه گذاران انجام شده است و هزینه براى 

شهردارى نخواهد داشت. 
خســروى اظهار امیدوارى کرد در اصفهان با همکارى کارآفرینان قدرتمند 
بتوانیم نمونه بومى استیشن اف را عملیاتى کنیم و به دیگر شهرها تسرى دهیم. 

■■■
کورش محمدى، نایب رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان هم گفت: در این سفر، مشاهده شد که تمام خیابان هاى 
پاریس داراى ســبک معمارى خاص و هماهنگى بین معمارى ها بود و اگر 
منطقه اى در پاریس گران است بخاطر زمین آن نیست بلکه به دلیل توزیع 
خدمات متوازن شهرى است. بنابراین ما معتقدیم باید دید و نگاه مدیران شهرى 
ما بازتر باشد و بتوانیم معمارى مخصوص در اصفهان را عملیاتى و اجرایى کنیم 

و حداقل در چهارباغ بتوانیم برداشت هاى بومى را با هماهنگى، ایجاد کنیم. 
وى از بازدید از بزرگ ترین مرکز کارآفرینى جهانى با نام «سمپا» در فرانسه 
گفت و اینکه در همه طرح ها و پروژه ها در فرانسه، آنها به دنبال ایجاد فرصت 
از تهدیدها هستند که نمونه آن اجراى طرح سمپا در حاشیه رودخانه سن در 
منطقه مرکزى شهر است که بالاستفاده بود و امروز بزرگ ترین پروژه مدیریت 

شهرى است. 
محمدى با بیان اینکه براى هر طرحى که در فرانسه در مدیریت شهرى اجرایى 
مى شود پیش بینى حداقل صد سال آینده شده است گفت: شهردارى و شوراى 
فرانسه در اجراى اینگونه پروژه ها هزینه نکرده، ولى ناظر اصلى است و مردم و 

سرمایه گذاران نقش اصلى دارند. 
وى از مدیریت مطلوب ترافیک در فرانسه گفت و افزود: 70 درصد مردم پاریس، 
به علت اینکه سیستم حمل و نقل آن شهر قوى عمل مى کند خودرو شخصى 
ندارند و داراى مترو فوق العاده پیشرفته اى هستند و در حقیقت داراى مدیریت 

شهرى هوشمند و مؤثر هستند. 
■■■

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
هم گفت: ما در شوراى اسالمى شهر اصفهان، معضالتى چون آلودگى هوا، 
کاهش سرمایه اجتماعى و... را داریم و نیاز است در شورا در این زمینه ها، تصمیم 
گیرى شود و ما در سفر به فرانسه، تجربیاتى به دست آوردیم که مى توانیم براى 

رفع مشکالت در اصفهان عملیاتى سازیم. 
فریده روشن با تکذیب شایعات مبنى بر اینکه هزینه این سفر را شهردارى و 
شورا پرداخت کرده گفت: شهردارى حتى یک ریال براى سفرمان به فرانسه 
هزینه نکرد و بخش کوچکى از این هزینه ها را اتاق بازرگانى و بخش عمده آن 

را خودمان با هزینه شخصى پرداخت کردیم. 
روشن خاطرنشان کرد: همه بسترهاى فرهنگى براى مردم در شهر پاریس 
مهیاست و آرامش دارند و بازدید از پروژه ها و مؤسسات در شهرهاى پاریس و 
نیس برایمان تجربیات بسیار خوبى در مباحث معمارى، فرهنگى را به ارمغان 

داشته است. 

پیاده کردن ایده دختر ایرانى مقیم پاریس در جهان نما

مدیر اداره ایمن سازى صنوف و پروژه هاى شهرى سازمان 
آتش نشانى شهردارى اصفهان گفت: طراحى و بازسازى 
بازارهاى اطراف میدان امام على(ع) با هماهنگى سازمان 
آتش نشانى و با استفاده از به روزترین سیستم هاى امداد و 

نجات انجام شده است.
اسالم هشترى اظهارداشت: متاسفانه منازل و مغازه هاى 
تجارى فرسوده در برابر حوادث طبیعى و آتش سوزى بسیار 
حادثه خیز و کمک رسانى به شــهروندان به دلیل وجود 
گذرگاه هاى تنگ و باریک بســیار مشکل است، بنابراین 
شهروندان ساکن در بافت فرســوده باید در احیاى منازل 
خود اقدامــات الزم را انجام دهند تا در شــرایط بحرانى، 

امدادرسانى سریعتر انجام شود.
وى افزود: تاکنون بافت هاى فرســوده بى شمارى اعم از 
تکایا، گذرگاه ها، بافــت تاریخى، حمام هاى تاریخى و ... 
از سوى سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى اصفهان 

احیاء شده است.  
مدیر اداره ایمن سازى صنوف و پروژه هاى شهرى سازمان 
آتش نشانى اصفهان با بیان اینکه تاکنون 42 بازار فرسوده 
شهر از سوى شــهردارى ســاماندهى و احیاء شده است، 
اضافه کرد: طراحى و بازســازى بازارهاى اطراف میدان 
امام على(ع) با هماهنگى سازمان آتش نشانى و با استفاده 

از به روزترین سیستم هاى امداد و نجات انجام شده است.

بازارهاى قدیمى شهر با 
تجهیزات مدرن ایمن مى شود


