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راهکارهـــایى طالیى براى 
خداحافظى با استرس

تحرك اراذل، خط قرمز پلیس  اصفهان
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کالهبردارى میلیاردى
 با فروش ساعت هاى تقلبى

از لیال حاتمى شکایت شد

مترو تا هفته آینــده
 به صفه مى رسد
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پارتى بازى
 در حد

 رئیس جمهور!

یک مشاور مباحث انگیزشى 
گفت: کسانى که زیاد دچار 

استرس مى شوند، نشان دهنده 
آن است که اعتماد به نفس 
باالیى ندارند، در حالى که 

باید این دسته از افراد قهرمان 
درون خودشان را با خودباورى 

زنده نگه دارند.

به دنبال اعتراض کشــاورزان شرق اصفهان به 
انتقال آب به استان یزد، تورج فتحی، کارشناس 
منابع آب و خاك در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى 
«عصرایران» به نکته جالبى درباره اعمال نفوذ 
رؤساى جمهور کشــورمان درباره انتقال آب به 
زادگاهشان اشاره کرده که اظهار نظر او در صفحه 

2 آمده است.
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اصفهان مهیاى ورود مسافران نوروزى است اصفهان مهیاى ورود مسافران نوروزى است 
پیش بینى مى شود پیش بینى مى شود 55//22 میلیون نفر در تعطیالت پیش رو وارد اصفهان شوند میلیون نفر در تعطیالت پیش رو وارد اصفهان شوند

12

درباره سریال جدید شبکه خانگى

 راز مبهم «گلشیفته»

غـرور سبــز!
خبر، بسیار عجیب بود! در حالى که همه در انتظار عیدى شاگردان ژنرال و گام بلند آنها 
براى صعود بودیم، اما ذوب آهن با یک نتیجه عجیب به الوحده امارات باخت تا کار بسیار 

سختى براى صعود به مرحله بعد مسابقات داشته باشد.
ذوب آهن براى کسب سومین برد متوالى در لیگ قهرمانان آسیا به امارات سفر 

کرده بود تا در خانه الوحده 3 امتیاز شیرین بگیرد و   ...
4

 دستکم گرفتن الوحده، کار دست ذوب آهنى ها داد

مزایده مرحله دوممزایده مرحله دوم
شهر دارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایى وزارت محترم کشور 
و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومى و 
با بیشترین و بهترین پیشنهاد به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى 
صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/12/26 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد 
مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
1) سه قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در شهرك امام حسن(ع)

2) هشت قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید مطهرى (209) 
3) مزایده فروش اموال مستعمل، اسقاط و ضایعات

محسن حیدرى- شهردار اردستان
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خداحافظى با استرس
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وقتى آب باید به محل تولد رؤساى دولت 
برده شود

فرمانده انتظامى استان اصفهان: دستى را که قمه به روى مردم بلند کند با تیر مى زنیم

خبر، بسیار عجیب بو
براى صعود بودیم، ام
سختى براى صعود ب
ذوب آهن بر
کرده بو

 دست
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سپاهانسپاهان
 جپاروف را جپاروف را
 مى خواهد مى خواهد
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ســردار مهرى، رئیس پلیــس راهور ناجا در نشســت 
ستاد رسانه اى پیشگیرى از ســوانح و حوادث نوروزى 
شــرکت کرد و آمار قابل تأملى  از حــوزه راهنمایى و 
رانندگى در کشــور ارائه داد. بخشــى از اظهارات او را 

مى خوانید:
بیشــتر تصادفــات منجــر به فــوت بین ســاعات 
16 تــا 20 رخ مى دهد. در حــال حاضــر 21 میلیون 
خــودرو داریم که این تعداد در ســال هشــتاد وچهار، 
7/5میلیــون بــوده و حاال ســه برابر شــده اســت. 
همچنین تعــداد موتورســیکلت ها در ایــن زمان به 
11/5میلیون رسیده اســت. بیش از 30  میلیون وسیله 

نقلیه در کشــور داریم که اگر بر اســاس تعداد خانوار 
محاســبه کنیم، در ایران تقریبًا هر خانواده یک وسیله 
نقلیه دارد.  در سال جارى یک میلیون و 400 هزار وسیله 
نقلیه جدید اضافه شده که این عدد بسیار باالیى است. 
در ده ماهه گذشته بیش از 13 هزار و 800 نفر جانشان 
را در تصادفات از دســت داده اند. 73 درصد تصادفات 
منجر به فوت و جرح مربوط به خودروهاى سوارى است. 
خودروهاى پراید و پژو دو تولید داخلى هستند و بیشترین 
خودروها را تشکیل مى دهند که 52 درصد کشته هاى 
تصادفات براى این خودروهاســت. بیش از 70 درصد 

خودروهاى ما ABS دارند و ایربک ندارند.

عضو هیئت علمى پژوهشکده خاك و آبخیزدارى با تأکید 
بر اینکه مدیریت جامع حوزه آبخیز یک ضرورت است، 
گفت: متأسفانه خیلى دیر به این مسئله پى بردیم و حاال 

بخش هاى وسیعى از کشور دچار بحران آب شده است.
امین صالح پور جم تصریح کرد: حقیقت آن است وضعیت 
فعال منابع طبیعى اصًال خوب نیســت؛ نیم قرن توسعه 
ناپایدار در کشــور، برون دادى جز برهــم خوردن نظام 
طبیعى و تاریخى حوزه آبخیز نداشته است. امروز ارومیه 
نیمه جان اســت و زوزه باد در هامون بى آب شــنیده 
مى شود. متأسفانه بدون مطالعه و کار کارشناسى فعالیت 
کردیم به طورى که سد کوثر را درسراب رودخانه زهره 

زدیم و نفس زهره را گرفتیم و تاالب هندیجان را از بین 
بردیم.وى افزود: عدم پایدارى آب، اکثر تاالب هاى کشور 
را نابود کرد، زیرا توسعه اى که در ایران رخ داد پایدار نبود. 
بخش هاى مختلف و هر یک از دستگاه ها و ارگان هاى 
ذینفع به صورت جزیره اى عمل کردند و این عوامل سبب 

ساز بحران زیست محیطى امروز شد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: متأسفانه آبخیزدارى در 
ایران با حفاظت سد سفیدرود به طور رسمى کلید خورد، 
در واقع حفاظت خاك به آبخیزدارى سپرده شد در حالى 
که وظیفه آن نبود و دپارتمان خاك مى توانســت آن را 

انجام دهد.

آمارى که همه رانندگان 
باید از آن اطالع داشته باشند

اکثر تاالب هاى کشور
 نابود شده اند

چه نتیجه اى داشت واقعاً؟!
   خبر آنالین | بهــزاد نبــوى در مصاحبه با 
روزنامه «شــرق» درباره بى نتیجه بودن تندروى 
هاى اصالح طلبان گفت: من خودم جزو کســانى 
بودم که در تحصن و استعفا در مجلس ششم حضور 
داشــتم. به جرأت مى گویم آن حرکت هیچ نتیجه 
عینى و ملموسى نداشت؛ حتى همفکران ما که براى 
مجلس هفتم کاندیدا شده و ردصالحیت هم نشدند، 
در انتخاباتى کــه اداره آن بر عهده دولت اصالحات 
بــود، رأى نیاوردند. نتیجه چه شــد؟ 30 کاندیداي 
اصولگرا (از تهران) وارد مجلس هفتم شــدند. این 
نشان می دهد مردم الزامًا به تندترین حرف ها رأي 

نمی دهند. 

قرارداد باکى؟!
  تسنیم| چندى پیــش محمدعلى نجفى 
شهردار تهران سفرى  به ورشوى لهستان داشت و در 
جریان این سفر عالوه بر دیدار با مقامات لهستانى، 
قراردادى را نیز با شــرکت لهســتانى براى خرید 
اتوبوس به امضا رساند. حاال رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شوراى شــهر تهران معتقد است که 

چنین شرکتى اساسًا وجود خارجى ندارد!

جنتى دوباره رئیس شد
  مهر | دیروز در جریان چهارمین اجالســیه 
مجلس خبرگان رهبرى، آیــت ا... جنتى با 66 رأى 
مجدداً براى دو سال به عنوان رئیس مجلس خبرگان 
رهبرى انتخاب شد.آیت ا... هاشمى شاهرودى با 72 
رأى و آیت ا... موحدى کرمانى با 70 رأى به عنوان 
نــواب اول و دوم رئیس مجلس خبــرگان رهبرى 
انتخاب شدند. همچنین آیت ا... احمد خاتمى با 50 
رأى و آیت ا... کعبى با 43 به عنوان منشــى هیئت 

رئیسه مجلس خبرگان رهبرى انتخاب شدند.

زیبا کالم زندان مى رود؟
  جماران| استاد علوم سیاسى دانشگاه تهران 
به اتهام  تبلیغ علیه نظام و نشــر اکاذیب به 18 ماه 
حبس تعزیرى و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسى 
و اجتماعى محکوم شد. صادق زیبا کالم در توضیح 
محرومیت سیاســى و اجتماعى گفت که در حکم 
دادگاه نوشته شده است که او به مدت دو سال حق 
سخنرانى، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در فضاى 
مجازى را ندارد. هیئت علمى گروه علوم سیاســى 
دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اتهام من تبلیغ علیه 
نظام و نشر اکاذیب به دلیل مصاحبه با رادیو آلمان در 

مورد اعتراضات دى ماه کشور بود.

محجبه هاى نمونه را 
پیدا کنید 

  ایرنا | رئیس حوزه علمیــه خواهران گفت : 
اگر نظام مى  توانست الگوى عملى رعایت کنندگان 
حجاب را همانند خانه  دار نمونه، مربى فرزند نمونه، 
خانواده مسرور و شاد نمونه ارائه دهد، در این زمینه 
بســیار موفق  تر بود. آیت  ا... على شیخ موحدگفت:
 را ه  حل نهادینه  کردن حجاب در اجتماع در پیدایش 
نمونه  هایى عملى از دختران است که با رعایت این 
مسئله به منافع آن همچون زندگى شاد، فرزند موفق 

و آرامش دست مى یابند.

من، پشت کوهى ام!
  روز نو | غالمرضا تاج گــردون از طراحان 
اســتیضاح على ربیعى، دیروز در مجلس خطاب به 
وزیر کار گفت: به عنوان یک اصالح طلب مى گویم 
که من امروز آدم الریجانى نیستم! نروید بین دوستان 
اصالح طلبم بگویید که من آدم الریجانى هستم! و 
در بین پایدارى ها بگویید، کــه اینها مأمور روحانى 
هســتند که مرا بیاندازند! من از پشت کوه آمده ام و 
نماینده مردمى هستم که جنازه 66 نفرشان باالى 
قله دناســت و یک نفر در دولت بخاطر این سقوط 
عذرخواهى نکــرد. آیا خون چیزى اســت که از آن 
بگذریم؟ اى دنا تو مقصر بودى که قامتت بلندتر از 

تصور من و آقاى ربیعى بود!

خبرخوان
از لیال حاتمى شکایت شد

  کافه سینما | برخــى رســانه ها 
گزارش داده اند که تعدادى از خانواده هاى شهدا و 
جانبازان با حضور در دادسراى فرهنگ و رسانه از 
نجفى شهردار تهران و لیال حاتمى بازیگر سینما 
شــکایت کردند. لیال حاتمى در نشست خبرى 
فیلم «خوك» در جشــنواره برلین از برخورد با 
«معترضان» در ایران انتقاد کرده بود. شکایت از 
شهردار تهران هم به دلیل برگزارى مراسمى در 
برج میالد در روز زن و حضور دختران خردسال 

روى صحنه و رقص آنها انجام شده است.

سفرِ گران به کشور ارزان
در هفته هاى گذشته،     انصاف نیوز |
مســئله اى که مورد توجه قرار گرفت این بود 
که نرخ بلیت هواپیمایى بیــن تهران – کابل 
به نسبت تهران – آنکارا با اینکه مسافت تقریبًا 
یکســانى دارند، اما حدود دو برابر است. قیمت 
بلیت یک طرفه هوایى بــه ترکیه بیش از 500 
هزار تومان و به کابل بیش از یک میلیون تومان 
از سوى یکى از دفاتر «آسمان» اعالم شد. برخى 
اعتقاد دارند که انحصار شرکت «ماهان» در این 
مســیر، عامل این افزایش قیمت است و حتى 
گمانه زنى هایى وجود دارد که سفارت ایران در 
افغانستان به طور غیرمســتقیم در این افزایش 

قیمت نقش دارد.

واردات
 2 میوه استوایى جدید

  ایلنا| حســن صابرى، رئیس اتحادیه 
صنف بارفروشان  اظهار کرد:  دو میوه به نام هاى 
«منگوتین» و «پاپایا» کــه تاکنون به صورت 
قاچاق وارد مى شد از این به بعد به صورت قانونى 
به بازار مى آید. صابرى خاطرنشان کرد: واردات 
این نوع میوه ها به کشور ضرورى نیست و تنها 
براى قشر پردرآمد جذابیت و استفاده دارد. این
 میوه ها زمان قاچاق هم قیمت بســیار باالیى 
داشت و پیش بینى مى شــود این قیمت با رفع 

ممنوعیت بیشتر شود.

توصیه جالب 
مجرى سرشناس 

   خبر آنالین | هرمــز شــجاعى مهر، 
مجرى قدیمى تلویزیون با اشــاره به دعوت از 
ســلبریتى ها در برنامه هاى مختلف تلویزیونى 
اظهار کرد: اگر دســت من باشد و مدیر اجرایى 
باشم، ویژه برنامه  تحویل سال را از یک شبکه به 
روى آنتن مى برم و از مردم مى خواهم فقط همان 
شبکه را ببینند. با این کار هم هزینه ها را کاهش 
مى دهیم و هم بزرگان، هنرمنــدان و عزیزان 
درجه یک را به همان برنامه دعوت مى کنیم تا 
همه یک شبکه را تماشا کنند و دیگر شبکه ها 
هم چند ســاعت را اســتراحت کنند و نفسى

 بکشند.

پوست چینى هم رسید!
  الف | فرمانده یــگان حفاظت محیط 
زیست استان تهران با اشاره به جرم بودن خرید، 
فروش و نگهدارى مشــتقات حیوانات وحشى 
به ویژه پوست، اظهار کرد: چندى قبل پوست 
سگ هاى چینى به صورت رنگ شده و با عنوان 
پوست گرگ وارد تهران شده بود که با متخلفان 

برخورد شد.

«نفت»، «مصدق» شد
   انتخاب | تغییر نام خیابان نفت شمالى به 
نام دکتر محمد مصدق با 19 رأى موافق و بدون 
رأى مخالف در شوراى شهر تهران تصویب شد. 
پیش از این کمیسیون نامگذارى شوراى شهر 
به تغییر نام خیابان نفت شــمالى به نام مصدق 

رأى داده بود.

به دنبال اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به انتقال آب 
به اســتان یزد، تورج فتحی، کارشناس منابع آب و خاك 
در گفتگو با پایگاه اطالع رســانى «عصرایران» به نکته 
جالبى درباره اعمال نفوذ رؤساى جمهور کشورمان درباره 
انتقال آب به زادگاهشان اشاره کرده است که اظهار نظر 

او در ادامه مى آید:
ما در دولت هاى مختلف بعد از جنگ تحمیلى شاهد این 
بودیم که هر رئیس جمهور سعى کرد یک پروژه ماندگار 
براى والیت و استان خودش اجرا کند. براى مثال آقاى 
هاشمى رفسنجانى وقتى رئیس جمهور بودند بحث پسته 

کارى و مراکز اقتصادى آزاد را در اســتان کرمان ایجاد 
کردند و توســعه دادند. این موضوع باعث شد که استان 
کرمان برداشت بى رویه آب هاى زیر زمینى براى کاشت 
پسته داشته باشد و این موضوع در شهرستان هایى مانند 
انار، سیرجان، کرمان و رفسنجان به شکلى بود که همه 
دشت هاى آن منطقه امروز درگیر بحران کم آبى هستند. 
در دولت خاتمى شاهد اجراى پروژه شهرك سازى فوالد 
در منطقه میبد و اردکان در استان یزد بودیم. طبیعتًا همه 
مى دانند که صنعت فوالد یک صنعت آب بر است که به 
شــدت به آب نیاز دارد. ما این صنعت را در خشک ترین 

منطقه ایران مستقر کرده ایم و بعد از آن براى تأمین آب 
مجبور شدیم پروژه انتقال آب از زاینده رود را تعریف کنیم.
در دولت نهم و دهم و یازدهم نیز شــاهد این هســتیم 
که اصرار مى کنند که پروژه انتقال آب از خزر به اســتان 
سمنان اتفاق بیافتد. اگر ما همه این سه مورد را بخواهیم 
از دیدگاه آمایش ســرزمین نگاه کنیم، هیچکدام از این 
پروژه ها توجیه زیســت محیطى و آمایشــى براى اجرا 
ندارد. اما متأســفانه دولت هاى ما چنین پروژه هایى را 
اجرا کردند و  پروژه انتقال آب خزر به سمنان نیز در حال 

اخذ مجوز است.

آیت ا... احمد جنتى، رئیس مجلس خبرگان رهبرى دیروز در ابتداى 
اجالسیه چهارم از پنجمین دوره این مجلس سخنرانى کرد. بخشى 

از اظهارات او را به نقل از ایلنا بخوانید:
■ قبل از انقالب در خیابان دختران مینــى ژوپ پوش جوانان ما 
را فاســد مى کردند که از بین رفتند و زنان با حجاب آمدند که مایه 

افتخار ما هستند.
■ بعضى ها ایــن حرکت هــاى زشــت را مى کننــد و حجاب 
را به باد مى دهند. باید با آنها برخورد شــود زیرا تظاهر به فســق

 است.
■ باید جلوى کســانى که مى خواهند تظاهر به فســق کنند و با 
رقصیدن و برداشــتن روسرى شــان که در واقع برداشــتن عفت 

و شرافتشــان اســت محکــم برخــورد شــود و جلوى شــان
 گرفته شود.

■باید مواظب باشیم پسرها و دخترهایمان خراب نشوند، به دولت 
مى گویم این چه وضعیتى است. درصد باالیى از دانش آموزان نماز 

نمى خوانند.
■باید مسئولین جواب دهند چرا وضعیت آموزش و پرورش اینگونه 
است ، قبًال در دانشگاه وضع خراب مى شد در حال حاضر در آموزش 

و پرورش وضعیت خراب مى شود. 
■ جشــن هاى پرهزینه زیاد مى گیرند، نباید اینگونه باشــد، من 
گفتم در الیحه بودجه بگردند جایى که هزینه زیاد اســت بگویند 

اما متأسفانه نشد. 
■چه کسى باید تا ظهور حضرت ولى عصر عج ا... تعالى کشور را 

حفظ کند؟ وظیفه خبرگان است.
■آقاى رئیس جمهور!  در دســتگاه هاى شــما کســانى هستند 
که انقالبى نیســتند یا کم هســتند. به ما نامه دادند که در یکى از 
وزارتخانه ها اعتقادى به انقالب ندارند و یا کم هستند. جناب آقاى 

رئیس جمهور! نگذارید انقالب به دست نااهالن بیافتد.
■کسانى که بى اعتقاد بودند هنگامى که از سفر کاروان راهیان نور 

برمى گردند شاداب هستند.

غالمحســین کرباســچى، دبیرکل حزب کارگزاران با 
روزنامه «جمهورى اســالمى» مصاحبه اى انجام داده 
است. او در این مصاحبه انتقادات تندى از روحانى و دولت 
دوازدهم مطرح کرده تا جایى که حتى حمایت از روحانى 
را از سر اجبار دانسته است. بخش هایى از اظهارات او را 

بخوانید:

■  گزینه مطلوب همه ما در سال 92 مرحوم آقاى هاشمى 
بود. امیدوار بودیم ایشان با انتخاب به عنوان رئیس جمهور 
بتواند با تشکیل دولت وحدت ملى، شکاف هاى به وجود 
آمده بعد از ســال 84 و به خصوص بعد از سال 88 را پر 
کند و همه بتوانیم با سرعت و انگیزه در مسیر منافع ملى 
حرکت کنیم. پس از برخوردى که با آقاى هاشــمى شد 

واقعًا گزینه اى در سطح و وزن ایشــان باقى نمانده بود 
بنابراین ناگزیر به انتخاب از میان آقایان روحانى و عارف 
بودیم که هیچکدام هم سابقه فعالیت در پست هاى باالى 

اجرایى را نداشتند.
■ در دولت هاى نهم و دهم شاید با اعتبار شخصیت و تبار 
رئیس جمهور وقت چندان عجیب نبود که ادبیات رسمى 
دولت، ادبیاتى کوچه بازارى و ســخیف باشد اما از آقاى 
روحانى و دولت او انتظارها بسیار باالتر است. متأسفانه 
رسم غلطى که سال هاست در کشور باب شده و مسئوالن 
دولتى از جمله رؤساى جمهور باید دائمًا سخنرانى کنند 
باعث شده، بســتر و احتمال رواج چنین ادبیاتى بیشتر 

فراهم شود.   
■ جایگزینى برخى وزرا از نظر من با هیچ منطقى توجیه 

نمى شود. وقتى به وزیر قبلى و جدید نگاه مى کنیم تنها 
تفاوت این است که با هم ده سال اختالف سنى دارند آیا 
این یعنى وزیر جدید توان کافى را براى تطابق با سرعت 
فراوان تغییــرات دانش، صنعت، تجارت یــا اقتصاد در 

جهان دارد؟
■من اذعان دارم که لیســت امید، ایده آل نیســت اما 
آقاى روحانى بــا همین افراد هم نمى توانــد کار کند تا 
جایى که 70 نفــر از اعضاى فراکســیون امید چند روز 
قبل در دیدار با رئیس دولــت اصالحات گالیه کرده اند 
که رئیس جمهور یا وزرا به ما وقــت نمى دهند تا با آنها 
جلسه و دیدار داشته باشــیم! این یعنى آقاى روحانى و 
دولتش از عقبه و افراد همسو با خود نیز به درستى استفاده

 نمى کنند. 

بسیارى از جامعه شناســان و روانشناســان اجتماعى 
نســبت به تأثیر اخبار بدى که پى درپى منتشر مى شود 
هشدار مى دهند. حسن موســوى چلک، رئیس انجمن 
مددکارى و مشاور رئیس سازمان بهزیستى دراین باره با 
اعتمادآنالین گفتگو کرده و هشدارهایى درباره جامعه 

بیمار ایران داده است. 
■آمارها مى گوینــد از هر چهار ایرانــى یک نفر مبتال 
به یکى از اختالالت روانى اســت. مراجعــه به تعداد 
پرونده هاى قضائى، آســیب هاى اجتماعــى، میل به 
مصرف مــواد مخــدر صنعتــى و حتى همیــن پناه 
بــردن به فضــاى مجــازى و شــبکه هاى اجتماعى 
همگــى نشــان مى دهند که مشــکلى جــدى وجود 
دارد کــه تاکنون براى حــل آن اقدام عاجلى نشــده 

است.
■وضعیت جامعه ما طورى شــده که حتى کسانى که 
وضعیت اقتصادى خوبى دارند هم از نظر روحى چندان 
سالم و با نشاط نیســتند. این یعنى حتى بهبود وضعیت 

اقتصادى هم کافى نیست. 
■ متأسفانه براى سال هاى زیادى مسئوالن کشور ما 
انواع و اقسام ممیزى هاى فرهنگى را اعمال کردند اما 
همه آنها مى گفتند چه کارهایى نباید بکنیم، نگفتند به 
جاى آن چه کارهایى باید بکنیم. ما در کشورمان براى 
برگزارى مراســم هاى مربوط به عزادارى و غم کمیته 
داریم اما مناسبت هاى شاد مى آیند و مى روند ولى کسى 

خبردار نمى شود.
■ اگر مناسبت هایى مانند چهارشــنبه سورى را تا این 
حد دستکارى نمى کردند و حساسیت به خرج نمى دادند 
کار به جایى نمى رســید که چهارشنبه سورى به جاى 
مراسمى شــادى بخش به مراســمى خطرناك تبدیل

شود.
■ ما اآلن مى بینیم که کنسرت هاى کامًال قانونى اجازه 
اجرا نمى گیرند و  بســیارى از برنامه هاى شاد با حاشیه 
مواجه مى شــوند، از آن طرف اتفاقات بــد با تمام توان 
پوشش داده مى شوند. با این وضعیت انتظار داریم مردم 

شاد و با نشاط باشند.

مظنون اصلى درگیرى مسلحانه شامگاه دوشنبه 
در ماهشــهر که به قتل برادر امــام جمعه این 
شهرســتان منجر شــد، به دام افتاد. این قتل و 
درگیرى دوشــنبه شــب با انگیزه شخصى رخ 
داد که ضارب با یک قبضه ســالح شکارى به 
ســمت مقتول شــلیک کرد و باعث مرگ وى 
شــد. مأموران انتظامــى ماهشــهر بالفاصله 
پس از این درگیرى با اقدامات فنى توانســتند 
یکــى از دو مظنون را شناســایى و دســتگیر

کنند. 
به گزارش ایران آنالین، در این حادثه، دو راکب 
موتورسوار با اسلحه شکارى به سوى مغازه اى 
در بندر امام(ره) اقدام به تیرانــدازى کردند که 
در این حادثه یک نفر مجروح و به بیمارســتان 
منتقل شــد. تالش پزشــکان بیمارستان براى 
نجات جان مجــروح این حادثه که بــرادر امام 
جمعه بندر ماهشهر بود بى نتیجه ماند و نامبرده 
بر اثر شــدت جراحــات جان خود را از دســت

داد.
یکى از همراهــان مقتول و شــاهد عینى این 

حادثه گفــت: «مقتول براى خریــد وارد مغازه  
بستنى فروشى شده بود و ما نیز در خودروى وى 
منتظر نشسته بودیم که دو راکب موتورسیکلت 
با صورت هاى پوشانده دور خودرو تاب خورده و 
سپس به سوى مغازه اقدام به تیراندازى کردند. 
یکى دیگر از همراهانمان بــا دیدن این صحنه 
بسیار وحشت زده شــد و اقدام به داد و فریاد کرد 
و از مقتول خواســت مغازه را به ســرعت ترك

کند، در همیــن بیــن و در حالى کــه راکبان 
موتورســیکلت در حال ترك محل بودند دوباره 
به صحنه حادثه برگشــتند و اقدام به تیراندازى 
مســتقیم به مقتــول کردند و ســپس متوارى 
شــدند. این دو موتورســوار صورت هاى خود را 
کامًال پوشــانده بودند و شناســایى آنها ممکن 

نبود.
در حادثــه تیراندازى افراد ناشــناس در یکى از 
بازارهاى بنــدر امام(ره) برادر امــام جمعه بندر 
ماهشــهر از ناحیه سینه مجروح شــد و پس از 
انتقال به بیمارســتان جــان خود را از دســت

داد.

آیت ا... جنتى در مجلس خبرگان:

با رقص و برداشتن روسرى محکم برخورد شود

انتقادات تند دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى از رئیس جمهور

مجبور بودیم روحانى را انتخاب کنیم

وقتى آب باید به محل تولد رؤساى دولت برده شود

پارتى بازى در حد رئیس جمهور!

برادر امام جمعه ماهشهر به قتل رسید 

مقام ارشد سازمان بهزیستى: 

کسى از مناسبت هاى شاد 
خبردار نمى شود
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در سال هاى اخیر بازیگران فراوانى بوده اند که تجربیات خود 
را در خوانندگى هم داشته اند؛ از حامد بهداد و شهاب حسینى 
تا بهرام رادان و محمدرضــا هدایتى و کورش تهامى.  هرچند 
اغلب تجربیات خوانندگى بازیگران به نتیجه درخورى منجر 
نشــده اما همچنان در میان بازیگران عالقه وجود دارد براى 

خوانندگى.
بــه تازگى احمــد ایراندوســت، بازیگــر جنوبى ســینما و 
تلویزیون که در «شــب هاى برره» ایفاگر «غول برره» و در 

«اخراجى ها2» ایفاگر یک افســر بعثى بــود تصمیم گرفته 
آلبومى را به بازار ارائه کند.

این آلبوم «حســرت» نــام دارد و ایراندوســت در توضیح 
ویژگى هاى این آلبوم به «قانون» گفت: آلبوم «حســرت» 
شامل هشت قطعه موسیقى است که با همخوانى نیما شمس 

تهیه شده است.
وى ادامه داد: یکى از این قطعه ها به نام «حســرت» که نام 
آلبوم نیز برگرفته از آن است حال و هواى خاصى دارد. قطعه 

«حسرت» یک کار احساسى با ملودى آرام است که تصمیم 
گرفته ایم این قطعه را به بازماندگان دو حادثه اخیر کشور؛یعنى 
زلزله زدگان کرمانشاه و خانواده هاى جانباختگان حادثه هوایى 

یاسوج تقدیم کنیم.
ایراندوست با اشاره به تیم حرفه اى که او و نیما شمس  را در 
ســاخت این اثر همراهى کرده اند،گفت: شراره رخام و میالد 
آذین نقش بسیار مؤثرى در به ثمر نشستن این آلبوم به ویژه 

آهنگ «حسرت» داشته اند.

بازیگر سریال «افسانه هزارپایان» گفت: براى فیلم سینمایى «عروس 
تاریکى» قرارداد بسته ام و قرار بود بازى من در کنار «لوون هفتوان» 
از روزهاى آتى شروع شود که متأسفانه با فوت این بازیگر خوب سینما 

این اتفاق میسر نشد.
مریم کاویانى درخصــوص فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى 
طى روزهاى پایانى ســال 96 گفت: این روزها به شدت مشغولم و 
فیلمبردارى دو کار ســینمایى و تلویزیونى را پشــت سر مى گذارم 
و به همین دلیل فعًال پیشــنهادات دیگر را براى ســال جدید قبول 

نمى کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر مشغول بازى در سریال 
«افسانه هزارپایان» به کارگردانى شهاب عباسى هستم و به احتمال 
فراوان به دلیل فشرده بودن فیلمبردارى کل ایام نوروز را هم مشغول 

این پروژه خواهم بود.  
بازیگر فیلم سینمایى «رســوایى» از همکارى خود با لوون هفتوان 
بازیگر فقید ســینماى ایران خبر داد و اضافه کرد: عالوه بر «افسانه 
هزار پایان» براى فیلم سینمایى «عروس تاریکى» نیز قرارداد بسته 
ام و قرار بود بازى من در کنار لوون هفتوان از روزهاى آتى شــروع 
شود که متأسفانه با فوت این بازیگر خوب ســینما این اتفاق میسر 

نشد.
وى درباره حضور خود در این فیلــم در کنار هفتوان تأکید کرد: اتفاقًا 
هفتوان از جمله بازیگرانى بود که من در فیلم ســینمایى «عروس 
تاریکى» بیشــترین بازى خود را در کنار وى قرار بود داشته داشتم. 
متأســفم که در این روزهاى پایانى ســال بازیگرى خوب همچون 

هفتوان را از دست دادیم.
بازیگر فیلم «عروس تاریکى» درباره فعالیت کم خود در ســینماى 
ایران افزود: واقعیت اینکه پیشنهاد مناســبى از سینما ندارم. اصوًال 
سینما به این شکل است. بازیگران دوره اى مى آیند و بعد از یک دوره 
درخشش مى روند. این رسم سینماى ایران است اما مطمئنم بار دیگر 

به این دوره باز خواهم گشت.
کاویانى حضور دوباره خود در ســینما را قطعى دانست و خاطرنشان 
کرد: سینما مانند یک دایره است و من مطمئنم که بار دیگر مورد توجه 
سینما قرار خواهم گرفت تا در آثار خوب و با کیفیت سینماى ایران به 

ایفاى نقش بپردازم.

بازیگر سریال «والیت عشق» گفت: پیشــنهادات بسیارى را براى 
بازى داشته ام و به امید خدا بعد از نوروز 97 با انرژى و قدرت به عرصه 

بازیگرى باز خواهم گشت.
عنایت بخشى  درخصوص آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: خدا 
را شکر از همه لحاظ حال بهترى دارم و با نزدیک شدن به فصل بهار 

اوضاع جسمانى ام بسیار بهتر از گذشته است.
وى درباره فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى افزود: پیشــنهادات 
بسیارى را براى بازى داشته ام و به امید خدا بعد از نوروز 97 با انرژى و 

قدرت به عرصه بازیگرى باز خواهم گشت.
بازیگر سریال «محکومین» دلیل کم کارى خود در دو سال گذشته 
را اینگونه شرح داد: متأســفانه بیمارى و در چند مورد تزریق واکسن 
اشتباه باعث شد ســیر درمانم کمى طوالنى شــود اما با پیگیرى در 
درمان سالمتى خود را پیدا کردم. البته طى این دو سال فیلمنامه اى 
که نقشى جدى براى من داشته باشــد هم کم بود. مى خواستم در 
نقشى بازى کنم که مؤثر بوده و با توجه به تجربه من صورت گرفته 

باشد.
بازیگر ســریال «والیت عشــق» درباره برنامه خود براى گذراندن 
تعطیالت نوروز تأکید کرد: من دوســت دارم عید را در تهران بمانم. 

تهران در نوروز از همه جاى ایران بهتر است.
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 راز مبهم «گلشیفته»
«گلشیفته» تازه ترین سریال شبکه نمایش خانگى است 
که تاکنون دو قسمت از آن توزیع شده. این سریال چیست 

و آیا مى توان به موفقیتش امید داشت؟
بازار سریال هاى شبکه نمایش خانگى در سال 96 هم 
پررونق بود. «شهرزاد» ادامه یافت و «عاشقانه» توانست 
طیف زیادى را با خود همراه کند. در این بازار اما «آشوب» 
شکست خورد و نشان داد اگر جنس خوب دست مشترى 

نرسد، نتیجه اى جز ناکامى متصور نیست. 
قاعده سریال سازى در شبکه نمایش خانگى، مبتنى بر 
اصولى است که مهمترین آن جور کردن متاعى است که 
مخاطب، آن را در تلویزیون و سینما نمى تواند پیدا کند. 
این یعنى کارگردان باید با چم و خم نمایش خانگى آشنا 
باشد و بداند سراغ تولید چه محصولى برود. بر اساس این 
تعریف آیا مى توان«گلشیفته» را واجد مختصاتى براى 
موفقیت دانست؟ اصًال این سریال بعد از دو قسمت توانسته 
مخاطب را گیر بیاندازد؟ این دو سئوال کلید ورود به سریال 
است تا بر اساس آن مختصات «گلشیفته» بررسى شود. 

داستان چیست؟
داســتان از قبولی یک دختر یزدي (نازنیــن بیاتی) در 
رشته معماري شروع می شود و پدرش(مهدي 

هاشمی) مخالف حضور او در تهران است. از آن سو رئیس 
تازه دانشکده (مهناز افشار) با کمک همسرش(سیامک 
انصاري) سعی دارد رتبه اول کنکور هنر را در دانشکده 
خود حفظ کند. در کنار آن سرنوشــت دیگر شخصیت 
ها را هم می بینیم؛ شیال خداداد قهرمان بوکس است و 
هومن سیدي جوانکی رند که سرش به کار خالف گرم 
شده. عالوه بر این شــخصیت هاي فرعی دیگر هم در 

سریال حضور دارند.  

داستان، جذاب روایت مى شود؟
شاید «گلشیفته» به مذاق مخاطب سخت پسند خوش 
نیاید اما شــاخ و برگ هاى قصه آنقدر گسترده است که 
بیننده براى پیگیرى آن ترغیب شود. با این حال جذابیت 
سریال، بخاطر سرنوشت قهرمان اصلى (نازنین بیاتى) و 
رویارویى اش با وسواس پدر (مهدى هاشمى) است که با 
زندگى زوج افشار و انصارى آمیخته شده. این شخصیت ها 
به خودي خود امکان گره افکنی در داستان و خلق موقعیت 

هاي جذاب به سازندگان سریال داده است.
در مقابل قصه شیالد خداداد و همسرش محمد بحرانی 
هنوز شــکل نگرفته و تا اینجا بدون گــره و یکنواخت 
پیش رفته است. خرده شــوخی هاي بین آنها نیز قدرت 
همراهی مخاطب را ندارد. قصه «گلشیفته» در مجموع 
سرگرم کننده است اما نقاط عطف آن حتماً باید افزایش

 یابد.

عملکرد بازیگران قابل دفاع است؟
در کنار قصه، ویترین سریال هاى شبکه خانگى یکى از 
مهمترین عوامل موفقیت آن به حساب مى آید. مخاطب 
به دنبال چهره هاى محبوب است و خوش خیالى است 
اگر گمان کنیم یک ســریال بدون داشتن سوپراستار 
مى تواند گلیــم خــود را از آب بیرون بکشــد. تجربه 
«آسپرین» نشان داد عالوه بر سوژه و قصه خوب، باید از 
چهره هاى مطرح استفاده کرد. «گلشیفته» از این منظر 
چیزى کم ندارد و مهمتر اینکه غالب بازیگران، جلوى 

دوربین موفق ظاهر شده اند. 
مهناز افشــار یکی از بهترین بازي هایش را به نمایش 
گذاشته: یک استاد دانشگاه که به تازگی رئیس دانشکده 
شده است و براي اثبات خودش کار سختی در پیش دارد. 
او در عین جدي بودن داراي رفتاري است که از مخاطب 
خنده می گیرد. سیامک انصاري،  مردي متنفذ که سوداي 
ریاست در فدراســیون فوتبال دارد، شمایل شخصیت 
را باورپذیر ارائه کرده اســت. بازي مهدي هاشمی مثل 
همیشه خوب است و این بار توانســته تصویر یک پدر 

نگران را ترسیم کند.
نازنین بیاتی در نقش یک دختر دانشجوي شهرستانی 
ظرایف این طیف را به خوبی نمایان می کند. در مقابل از 
بازي شیال خداداد نمی توان دفاع کرد؛ او نقش یک زن 
ورزشکار را برعهده دارد که براي مسابقات جهانی پذیرفته 
شده و نگرانی اش عدم همراهی همسر است. در بازي 
خانم خداداد نمی توان پی به موقعیت واقعی شخصیت 

برد؛ یک بازي سرد و بدون نشانه گذاري.

شخصیت ها جذاب هستند؟
تجربــه «قبــاد»، «شــهرزاد» و «بــزرگ آقــا» در 
سریال«شهرزاد» و «پیمان» در سریال «عاشقانه» ثابت 
مى کند، شخصیت هاى موفق سریال ها یکى از عوامل 
موفقیت آنها هستند. «گلشیفته» چنین امکانى ندارد و 
بعید است شــخصیت ها همپاى نمونه هایى که عنوان 
شد، سرزبان ها بیافتند.در مقابل، بهروز شعیبی کاراکتر 
پیمان «عاشــقانه» را عیناً برداشته و در سریال استفاده 
کرده است . از قضا نقش مقابل او باز هم بهاره کیان افشار 
اســت. این تمهید نه تنها تا االن جواب نداده که پاشنه 

آشیل «گلشیفته» هم شده است. 

کارگردان چه سابقه اى دارد؟
بهروز شعیبی سه فیلم سینمایی ساخته و «گلشیفته» 
دومین تجربه اش در سریال سازي است. او پیش از این 
سریال «پرده نشــین» را کارگردانی کرده بود که سال 
93 روي آنتن رفت و با اســتقبال بیننده ها مواجه شد. 
این سریال در نظرسنجی اخیر جشــنواره جام جم جزو 
9 سریال منتخب مردم بود که نشان از توانایی شعیبی 
در سریال سازي دارد. «پرده نشین» تصویري متفاوت 
از روحانیت نشان داد و سعی کرد از کلیشه ها پرهیز کند. 
شعیبی تا پیش از این تجربه کمدي سازي نداشته  است 
و البته «گلشــیفته» را نمی توان یک کمدي تمام عیار 

محسوب کرد.
این سریال بر اســاس اتفاقات روز جامعه شکل گرفته 
اســت و رگه هایی از کمدي هم دارد. اگر با این نگاه به 
تماشاي سریال بنشینیم با اثري سرگرم کننده مواجهیم 
که قصه اش را با ریتم مناسب تعریف می کند. با گذشت 
دو قسمت از سریال«گلشیفته» این مسئله محرز شده که 
نقاط قوت آن بر ضعفش می چربد و بر اساس نشانه ها 
می توان به جذاب تر شدن آن در قسمت هاي آینده امید 

داشت.  

درباره سریال جدید شبکه خانگى

مى خواهم به جاى بازیگرى مسافرکشى کنم

مجموعه تلویزیونى «دیوار به دیوار 2» 
به کارگردانى سامان مقدم و تهیه کنندگى حمید رحیمى نادى 

به روزهاى پایانى تولید خود نزدیک شــده است و سازندگان این سریال همچنان در 
لوکیشن اصلى پروژه و در یک خانه در حوالى خیابان کالهدوز مشغول تصویربردارى هستند. تاکنون 
80 درصد از کار مقابل دوربین رفته و مراحل فنى نیز همزمان با تولید در حال انجام اســت تا این 
مجموعه براى پخش در ایام نوروز شبکه 3 سیما آماده شود. تاکنون 14 قسمت از پروژه آماده نمایش 

شده و گروه مشغول آماده سازى سایر قسمت ها هستند.
پس از میترا حجار و على قربان زاده، مسعود رایگان دیگر بازیگر جدیدى است که به تازگى به این 

پروژه پیوسته و مقابل دوربین رفته است. 
اســامى کامل بازیگران «دیوار به دیوار 2» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از فرهاد آئیش، ویشکا 
آسایش، یاسمینا باهر، رؤیا تیموریان، پژمان جمشــیدى، میترا حجار، گوهر خیراندیش، مسعود 
رایگان، حسن زارعى، على شــادمان، آزاده صمدى، مهسا طهماسبى، على قربان زاده، رضا ناجى 

و سام نورى.

عزت ا... مهرآوران بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون  گفت: طى این روزها درگیر بازى در سریال «افسانه هزارپایان» 
به کارگردانى شهاب عباسى بودم که فیلمبردارى فصل دوم آن به پایان رسیده است و به امید خدا از ابتداى نوروز 

اگر مشکلى پیش نیاید از شبکه نسیم روى آنتن خواهد رفت.
وى درباره حضورش در ســریال «ایراندخت» افزود: عالوه بر این بعد از پخش «ســتارخان» مشــغول ادامه 
فیلمبردارى سریال «ایراندخت» بودم که آن هم طى روزهاى گذشته به پایان رسید و به امید خدا اردیبهشت ماه 

روى آنتن تلویزیون خواهد رفت.
نگارش فصل سوم سریال «لیسانسه ها» با نام «فوق لیسانسه ها» در مراحل پایانى به سر مى برد و اگر شرایط 

مالى فراهم شود ساخت آن هم در ابتداى سال آینده وارد مرحله تولید خواهد شد.
وى درباره برنامه هاى کارى خود در نوروز 97 تأکید کرد: امسال نوروز را درگیر ضبط سریال «افسانه هزارپایان» 

خواهم بود و به همین دلیل کمتر مى توانم به سفر و یا استراحت فکر کنم.
بازیگر سریال «دزد و پلیس» درباره مشکالت معاش خود اضافه کرد: متأسفانه و یا خوشبختانه من همین یک 
کار را بلدم و نمى توانم کار دیگرى را انجام دهم و به عشق مردم همچنان در عرصه بازیگرى حضور دارم ولى از 

لحاظ معیشتى نه تنها من بلکه اکثر بازیگران با مشکالت فراوانى روبه رو هستند.
وى در همین راستا افزود: چرا من بعد از 50 سال فعالیت در عرصه بازیگرى باید هنوز هم مستأجر باشم؟ چه کسى 
پاسخگوى این وضعیت است؟ شاید بهتر است به جاى بازیگرى به سراغ مسافرکشى بروم زیرا با بازیگرى هزینه 

هاى زندگى ام تأمین نمى شود.
سینما خاطرنشان کرد: همانطور که مى دانید سینما رابطه هاى خودش را دارد و تهیه کنندگان مهــرآوران درباره کــم کارى خود در 

استفاده کنند که یا پولى دریافت نکنند و یا اینکه مبلغشان بسیار پایین باشد.ترجیح مى دهنــد از بازیگرانى 

بازیگر سریال «لیسانسه ها»: 

«غول برره» هم خواننده شد!

ى مى کند
ن در کنار همسرش باز

عود رایگا
مس

د

ت

خ

ت

و م ن و وه ن
استفاده کنند که یا پولىرجیح مى دهنــد از بازیگرانى 
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نصف جهان خبر، بسیار عجیب بود! در حالى که همه در انتظار 
عیدى شــاگردان ژنرال و گام بلند آنها براى صعود بودیم، اما 
ذوب آهن با یک نتیجه عجیب به الوحده امارات باخت تا کار 

بسیار سختى براى صعود به مرحله بعد مسابقات داشته باشد.
ذوب آهن براى کسب ســومین برد متوالى در لیگ قهرمانان 
آسیا به امارات سفر کرده بود تا در خانه الوحده 3 امتیاز شیرین 
بگیرد و صعود خودش به مرحله بعدى مسابقات را تضمین کند 
اما در پایان نتیجه به سود شاگردان امیر قلعه نویى رقم نخورد 
تا ذوب آهن براى صعود به مرحله بعد کارى بســیار سخت در 
پیش رو داشــته باشــد. نکته مهم در مورد عملکرد بازیکنان 
ذوب آهن دســتکم گرفتن تیم حریف بــود و اصفهانى ها به 
پشــتوانه برد دور رفت به دیدار حریف خودشان رفته بودند اما 
الوحده از همان ابتداى بازى نشــان داد که حریفى خطرناك 

براى ذوب آهن اســت و در نهایــت هم موفق 
شــد با زدن ســه گل به نماینده ایران اولین 
برد خودش در لیگ قهرمانان آسیا را جشن 
بگیرد. اشــتباهات بازیکنــان ذوب آهن به 
خصوص در خط دفاعى  و فرصت هایى که 

در اختیار بازیکنان الوحده قر ار گرفت 
در کنار نمایش ضعیف بازیکنان 

خط میانى اصلى ترین دلیل 
باخت ذوب آهن در این 

بازى بود.
در پایان این دیدار و در شرایطى که کمتر از صد تماشاچى تیم 
الوحده در ورزشگاه حضور داشتند، بازیکنان این تیم پس از به 
ثمر رساندن سه گل و بازگشــت به جدول، به سمت هواداران 
رفتند و این پیروزى را با آواز و رقص عربى روى سکوها جشن 

گرفتند.
هواداران الوحده باتوجه به نتایج ضعیف انتظار حمایت هواداران 
را نداشتند اما این پیروزى، بدون شک هواداران این تیم را به 

حمایت بیشتر ترغیب خواهد کرد.
در یک هفته اخیر و پس از شکســت دو گله مقابل ذوب آهن، 
رسانه هاى اماراتى موضع تندى علیه تیم الوحده و دیگر تیم 
هاى اماراتى گرفتند اما حال آنها با این برد سه گله، انتقام بازى 
رفت را گرفتند . اما این سوى ماجرا و در طرف ایرانى سکوهاى 
ورزشــگاه بن زاید بوى غم و اندوه مى آمد و قاب ناکاِم روز به 

هواداران سبزپوش ذوب اختصاص داشت.
تعداد اندکى از هواداران اصفهان  از ایران خودشان را به کشور 
همسایه رسانده بودند تا جشن صعود را در این کشور بگیرند اما 
اوضاع آنطور که باید پیش نرفت تا وضعیت براى صعود سخت 
و سخت تر شــود.حاال آنها باید در روز 14 فروردین ورزشگاه 
فوالد شهر را مملو از تماشــاگر کنند تا مقابل بزرگ ترین تیم 

گروه، پیروز شوند و انتقام بازى رفت را هم بگیرند.
شاید دریافت سه گل براى افرادى که این بازى را تماشا نکردند 
این ذهنیت را به وجود بیاورد که باخت ســبز پوشان در روز بد 

رشید مظاهرى رقم خورد، اما در حقیقت اینطور نیست.
 او در این بازى به اندازه سه مسابقه قبلى گل خورد اما همچون 
دیگر دیدارها، مهارهاى متعددى داشت و بارها دروازه تیمش 

را نجات داد.
مظاهرى سه گل خورد اما حداقل شش سیو استثنایى داشت 
که هریک موقعیت هاى خطرناك توسط تیم الوحده بودند. 9 
بار توپ به ســمت دروازه ذوب آهن زده شد و مظاهرى شش 

بار توپ را مهار کرد؛ یعنى 66/7درصد شوت ها مهار شدند.
این دروازه بان ملى پوش، در دیدار رفت نیز سه سیو داشت و در 
این بازى هم یک دبل سیو و چند تک به تک را گرفت تا ارزش 

هایش را بیش از پیش نمایان کند.
غرور سبز را براى تیتر این مطلب انتخاب کردیم که به سبزها 
گوشــزد کنیم خیلى زود کار را براى خود تمام شده دانستند و 
نگاه تحقیر آمیزى به رقیب اماراتى داشتند و این موضوع براى 

آنها گران تمام شــد. حاال 
آنها بایــد در دو دیدار 

باقیمانــده حســابى 
بجنگنــد و جبران 

مافات کنند.

 دستکم گرفتن الوحده، کار دست ذوب آهنى ها داد

غـرور سبــز!

پیش رو داشــته باشــد. نکته مهم در مورد عملکرد بازیکنان 
ذوب آهن دســتکم گرفتن تیم حریف بــود و اصفهانى ها به 
پشــتوانه برد دور رفت به دیدار حریف خودشان رفته بودند اما 
الوحده از همان ابتداى بازى نشــان داد که حریفى خطرناك 

براى ذوب آهن اســت و در نهایــت هم موفق 
شــد با زدن ســه گل به نماینده ایران اولین
جشن آسیا را برد خودشدر لیگ قهرمانان
بگیرد. اشــتباهات بازیکنــان ذوب آهن به 
خصوص در خط دفاعى و فرصت هایى که 

در اختیار بازیکنان الوحده قر ار گرفت
در کنار نمایش ضعیف بازیکنان 

خط میانى اصلى ترین دلیل 
این باخت ذوب آهن در

را نداشتند اما این پیروزى، بدون شک هواداران این تیم را به 
حمایت بیشتر ترغیب خواهد کرد.

در یک هفته اخیر و پس از شکســت دو گله مقابل ذوب آهن، 
رسانه هاى اماراتى موضع تندى علیه تیم الوحده و دیگر تیم 
هاى اماراتى گرفتند اما حال آنها با این برد سه گله، انتقام بازى 
رفت را گرفتند . اما این سوى ماجرا و در طرف ایرانى سکوهاى 
ورزشــگاه بن زاید بوى غم و اندوه مى آمد و قاب ناکاِم روز به 

هایش را بیش از پیش نمایان کند.
غرور سبز را براى تیتر این مطلب انتخاب کردیم که به سبزها 
گوشــزد کنیم خیلى زود کار را براى خود تمام شده دانستند و 
نگاه تحقیر آمیزى به رقیب اماراتى داشتند و این موضوع براى 

گران تمام شــد. حاال  آنها
آنها بایــد در دو دیدار 

باقیمانــده حســابى 
بجنگنــد و جبران 

مافات کنند.

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى  مغلوب الوحده امارات شــد که در طول لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آســیا 3 بازى خارج از خانه را با شکست سنگین پشت 

سر گذاشته بود.
دهم آذر امســال بود که ذوب آهن در ورزشــگاه آزادى با چهار گل مغلوب 
پرسپولیس شد، شکستى که تبعات زیادى براى ذوب آهن داشت و ممکن بود 
در آن زمان مدیر عامل باشگاه یا سرمربى تیم قربانى شود. اما بعد از این باخت 
سنگین بود که ذوب آهن به یکباره روى نوار برد قرار گرفت و در 9 مسابقه لیگ 

و آسیا، 8 پیروزى و یک تساوى کسب کرد.
برترى خانگى شاگردان قلعه نویى مقابل استقالل متحول شده شفر، همگان را 
به تحسین ذوب آهن برانگیخت اما شکست 4 بر دو در زمین سایپا نوار پیروزى 
هاى ذوب آهن را پاره کرد و این تیم را در آستانه دیدار با الدحیل قطر در لیگ 
قهرمانان آسیا با بحران مواجه کرد. باخت به سایپا دومین شکست 4 ُگله ذوب 
آهن در لیگ برتر بود و جاى کمى تأمل داشت، چرا که تیمى که یکبار تجربه 
شکست با 4 گل را دارد باید در شرایط مشابه بتواند افکار و عملکرد حرفه اى 
ترى از خود نشان دهد و بتواند با اســتفاده از تجربه قبلى اوضاع را به نفع خود 

تغییر دهد که اینگونه نشد و علت باخت بر گردن داور مسابقه افتاد.
سپس ذوب آهن راهى قطر شد و در حالى که تا دقیقه 74 با یک گل از الدحیل 
پیش بود در 15 دقیقه 3 گل دریافت کرد و بــاز هم بازى را واگذار کرد. در آن 
مسابقه تعویض هاى قلعه نویى چندان مناسب نبود، ضمن اینکه احساس مى 
شــد تیمى که در 15 دقیقه پایانى نتیجه را واگذار مى کند از نظر بدنى مشکل 
دارد. ولى با این حال پیروزى هاى ذوب آهن در لیگ برتر و برد مقابل لوکوموتیو 
و الوحده در فوالد شهر باعث شــد تا کمى از بار انتقادات نسبت به کادر فنى 
و بازیکنان ذوب آهن کم شود. اما شکســت اخیر بازیکنان قلعه نویى مقابل 
الوحده باز هم نشان داد که ذوب آهن به باخت هاى پر گل عادت کرده است و 

از شکست هاى سنگین درس نمى گیرد،
عملکرد بازیکنان ذوب آهن مقابل الوحده چنگى به دل نمى زند و 281 پاس 
ذوب آهن در مقابل 473 پاس الوحده به همراه مالکیت 8/37 درصد ذوب آهن 
گویاى آن است که این تیم حرفى براى گفتن نداشته است، ضمن اینکه اگر 
رشید مظاهرى در دروازه ذوب آهن نبود چه بسا با اختالف گل بیشترى بازى به 
پایان مى رسید. اینکه ذوب آهن در 4 بازى خارج از خانه ( 2 بازى در لیگ برتر 

14 گل دریافــت کرده و 2 بازى در لیگ قهرمانان آسیا) 
اســت زنگ خطر و فقط 3 گل به ثمر رسانده 
بود، چــرا که در بزرگى براى این تیم خواهد 
لیگ صورت صعــود به مرحله  حذفــى 
به عنوان تیم قهرمانان آسیا که احتماًال 
در خانه حریف دوم خواهد بود مى بایست 

که تیم اول گروه خود بوده 
بازى کند و ممکن است در 

صــورت شکســت 
در  ســنگین، 

دیدار برگشت 
صــت  فر
جبــران را از 

دست بدهد.
حال  هر  به 
از امیر قلعه 
که  نویــى 
تجربه زیادى 
در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان 
آسیا دارد انتظار 

بیشترى مى رود 
که با این تجربه 

تیمــى را روانــه 
مسابقات کند که در 

صورت مواجه شــدن 
با چنین شرایطى بتواند 

بازى قابل قبول ترى از تیم 
خود نشان دهد تا یا نتیجه را 

به نفع خود تغییر دهد یا بتواند 
اختــالف را کمتــر کند.اکنون 

شکست هاى ســنگین خارج از 
خانه ذوب آهن بیشــتر از پیروزى 

هاى این تیم به چشم مى آید و اگر 
کادر فنى و مدیریتى ذوب آهن آسیب 

شناسى و آنالیز درستى نداشته باشند 
مى تواند تلفات جبران ناپذیرى براى 

آن ها داشته باشد.
 

درس بگیر ژنرال!

عملکرد بازیکنان ذوب آهن مقابل الوحده چنگى به دل نمى زند و 281 پاس
7 پاس الوحده به همراه مالکیت 8/37 درصد ذوب آهن 3ذوب آهن در مقابل 473
گویاى آن است که این تیم حرفى براى گفتن نداشته است، ضمن اینکه اگر
رشید مظاهرى در دروازه ذوب آهن نبود چه بسا با اختالف گل بیشترى بازى به
2 بازى در لیگ برتر 2 بازى خارج از خانه ( 4پایان مى رسید. اینکه ذوب آهن در 4

14 گل دریافــت کرده 2و 2 بازى در لیگ قهرمانان آسیا) 
فقط 3 گل به ثمر رسانده  اســت زنگ خطر3و
بود، چــرا که در بزرگى براى این تیم خواهد 
لیگ صورت صعــود به مرحله  حذفــى 
آسیا که احتماًال  تیمقهرمانان به عنوان
در خانه حریف دوم خواهد بود مى بایست 

که تیم اول گروه خود بوده 
بازى کند و ممکن است در 

صــورت شکســت 
در  ســنگین، 

دیدار برگشت 
صــت  فر
جبــران را از 

دست بدهد.
حال  هر  به 
از امیر قلعه 
که  نویــى 
تجربه زیادى 
در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان 
آسیا دارد انتظار 

بیشترى مى رود 
که با این تجربه 

تیمــى را روانــه 
مسابقات کند که در 

صورت مواجه شــدن 
با چنین شرایطى بتواند 

بازى قابل قبول ترى از تیم 
خود نشان دهد تا یا نتیجه را 

به نفع خود تغییر دهد یا بتواند 
اختــالف را کمتــر کند.اکنون 

شکست هاى ســنگین خارج از 
خانه ذوب آهن بیشــتر از پیروزى 

هاى این تیم به چشم مى آید و اگر 
کادر فنى و مدیریتى ذوب آهن آسیب 

شناسى و آنالیز درستى نداشته باشند 
مى تواند تلفات جبران ناپذیرى براى 

آن ها داشته باشد.

نصف جهان      در شــرایطى کــه از زالتکو 
کرانچار به عنوان گزینه اصلى فدراسیون 
فوتبال براى هدایت تیم امید نام برده مى 
شود اما  یکى از روزنامه هاى ورزشى در 
مطلبى نشان داد که شانس زیادى 
براى سرمربى ســابق سپاهان 
قائل نیســت. دلیل این روزنامه 
را برایتان شــرح مى دهیم: «او با 
کى روش از چند ســال قبل اختالف دارد 
و همین مى تواند مانع از حضورش روى 
نیمکت تیم امید شود.مربیگرى کرانچار 

در تیم امید را نمى توان از بیخ و بن تکذیب کرد اما 
وقتى همه چیز را کنار هم مى گذاریم و البته طرفین 
مهر تأییدى روى این توافق نمى زنند، نمى توان 
به وقوع این اتفاق چندان خوشبین بود.حاال هم 
شنیده مى شود حسین فرکى، یحیى گل محمدى 
و مهدى مهدوى کیا جزو گزینه هاى اصلى هستند 
و شــاید از بین آنها و ظرف روزهاى آینده یکى 
به عنوان سرمربى تیم امید انتخاب شود. هر چند 
با وجود تأیید نشدن حضور کرانچار، همچنان باید 

نام او را بین گزینه ها نوشت. »
 همچنیــن خبــر آنالیــن هــم در مطلبى با 

عنوان:«کرانچار و کى روش؛ همکارى غیرممکن!» 
نوشته:این روزها شایعات زیادى درباره حضور 

کرانچار در تیم ملى امید مطرح است.
فدراسیون فوتبال در تالش است تا سرمربى جدید 
تیم امید را انتخاب کند و در این بین زالتکو کرانچار 
سرمربى سابق سپاهان به تهران سفر کرده است. 
خیلى ها مى گویند فدراسیون براى سرمربیگرى 
تیم امید او را به تهران کشیده است. تیم ملى امید 
زیر مجموعه تیم ملى بزرگساالن است و طبیعتاً 
هر کســى که روى نیمکت آن بنشیند، باید با کى 
روش هماهنگ باشد ولى حداقل درباره کارلوس و 

کرانچار این مسئله صدق نمى کند. این دو اختالف 
عمیقى با هم دارند و این اختــالف پیش از جام 
جهانى برزیل آغاز شد. کرانچار بازیکنان خود را 
به تیم ملى امید نداد و کى روش هم امید ابراهیمى 
و شجاع خلیل زاده را به جام جهانى نبرد. کرانچار 
امسال هم بارها و بارها علیه کى روش مصاحبه کرد 
و ســرمربى تیم ملى اعتقاد داشت، او علیه ایران 
و در آستانه جام جهانى جوسازى مى کند. با این 
پیش زمینه بعید به نظر مى رسد همکارى این دو 
ممکن باشد مگر اینکه کى روش بخواهد از تیم ملى 
ایران برود و کرانچار به راحتى سرمربى تیم ملى 

امید شود و نیمکت تیم بزرگساالن هم به برانکو 
سپرده شود!

به گزارش نصف جهــان، با توجه بــه آخرین 
اطالعات خبرنگاران این روزنامــه، کرانچار تا 
دیروز هنوز  بــه تهران نیامده و جلســه اى را با 
مقامات فدراسیون ترتیب نداده بود، اما طبق آنچه 
پیش تر نوشتیم تاج و محمدرضا ساکت درچند 
مرحله از طریق رضا چلنگر با او صحبت کرده اند 
و شاید به قول رســانه هایى که از آنها نام بردیم 
فقط کى روش بتواند مانــع وصال کرانچار و تیم 

ملى امید شود.

کى روش مانع وصال مى شود؟

قلعه نویى:  
به عنوان تیم دوم صعود مى کنیم

سرمربى ذوبى ها مى گوید تیم الوحده الیق پیروزى در این بازى بود اما باید نتیجه 
این دیدار را به فراموشى سپرد.

امیر قلعه نویى در مورد دیدار تیم هاى ذوب آهن و الوحده گفت: در ابتدا به بازیکنان 
تیم الوحده تبریک مى گویم و  واقعا لیاقت آنها برد بود. اگرچه من فکر مى کنم دو گل 
آنها روى سوت داورى به ثمر رسید و گل اول خطا نبود و در  گل دوم هم روى بازیکن 

ما خطا شده بود و این اتفاق تنها روى تصمیم نادرست داورى بود.
او ادامه داد: ما باید این بازى را فراموش کنیم و به بازى هاى آینده مان و اینکه چطور 
بتوانیم در آنها موفق باشــیم فکر کنیم. امروز روز بد ما و بازیکنان مان بود. ما باید 
این بازى را فراموش کنیم و بیشــترین توجه مان از این به بعد به سمت بازى هاى 

آینده مان در آسیا باشد.
امیرقلعه نوئى همچنین در پاسخ به سوالى درباره پیش بینى اش درباره نتیجه نهایى 
گروه گفت: ما انشااهللا تیم صعودکننده هســتیم و صد در صد به عنوان تیم دوم به 

مرحله بعدى خواهیم رفت.

قلعه نویى:  
به عنوان تیم دوم صعود مى کنیم

سرمربى ذوبى ها مى گوید تیم الوحده الیق پیروزى در این بازى بود اما باید نتیجه 
این دیدار را به فراموشى سپرد.

امیر قلعه نویى در مورد دیدار تیم هاى ذوب آهن و الوحده گفت: در ابتدا به بازیکنان 
تیم الوحده تبریک مى گویم و  واقعا لیاقت آنها برد بود. اگرچه من فکر مى کنم دو گل 
آنها روى سوت داورى به ثمر رسید و گل اول خطا نبود و در  گل دوم هم روى بازیکن 

ما خطا شده بود و این اتفاق تنها روى تصمیم نادرست داورى بود.
او ادامه داد: ما باید این بازى را فراموش کنیم و به بازى هاى آینده مان و اینکه چطور 
بتوانیم در آنها موفق باشــیم فکر کنیم. امروز روز بد ما و بازیکنان مان بود. ما باید 
این بازى را فراموش کنیم و بیشــترین توجه مان از این به بعد به سمت بازى هاى 

آینده مان در آسیا باشد.
امیرقلعه نوئى همچنین در پاسخ به سوالى درباره پیش بینى اش درباره نتیجه نهایى 
گروه گفت: ما انشااهللا تیم صعودکننده هســتیم و صد در صد به عنوان تیم دوم به 

مرحله بعدى خواهیم رفت.

هفته گذشــته و پس از دیدار رفت استقالل و العین فضاى ســنگینى علیه داورى 
این رقابت به وجــود آمد و جامعه فوتبــال ایران معتقد بود حق اســتقالل خورده
 شــده. اشــتباهات فاحــش داور در دیــدار هفته گذشــته به شــکلى بود که 
گمانه زنى ها تا رشــوه گیرى و شــرط بندى و مســائل این چنینى 
هم پیــش رفت. به نظر مى رســد فضاى شــکل گرفته در 
روزهاى گذشته روى نظر کارشناســى محمد فنایى
 هم اثر گذاشــته. پنالتى اســتقالل مقابل العین 
رد ورزشــگاه آزادى به وضوح شبیه ســازى 
و حتــى بیــرون از محوطه جریمــه بود؛ 
چیزى که اغلب کارشناسان داورى هم

 روى آن صحــه گذاشــته اند؛ ولــى 
جنــاب فنایى بــا بیان اینکــه این 
پنالتــى صحیح بــود ظاهــرا در 
فضاى ملى حمایت از اســتقالل 

باقى مانده اند.

   پنالتى بود آقاى فنایى؟
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نصف جهان     در شــرایطى کــه از زالتکو 
کرانچار به عنوان گزینه اصلى فدراسیون 
فوتبال براى هدایت تیم امید نام برده مى 
شود اما  یکىاز روزنامه هاى ورزشى در

مطلبى نشان داد که شانس زیادى 
براى سرمربى ســابق سپاهان 
اینروزنامه  قائل نیســت. دلیل
را برایتان شــرح مى دهیم: «او با 
کى روش از چند ســال قبل اختالف دارد 
و همین مى تواند مانع از حضورش روى 
نیمکت تیم امید شود.مربیگرى کرانچار 

در تیم امید را نمى
ک وقتى همه چیز را
مهر تأییدى روى
به وقوع این اتفاق
شنیده مى شود ح
و مهدى مهدوى ک
و شــاید از بین

به عنوان سرمربى
با وجود تأیید نشد
نام او را بین گزینه
 همچنیــن خبــ
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نصف جهان باشگاه استقالل و رسانه هاى نزدیک به آن، 
که سر و صداى زیادى براى انجام پروژه انتقام از العین در 

انداخته بودند نتوانســتند ورزشگاه به راه 
وعده خود را عملى 
کنند و در مصاف با 
العین تن به تســاوى 
دادند، آن هم در حالى که 
پنالتى استقاللى ها مشکوك بود 
وخیلى از کارشناسان داورى آن 

پنالتى را مردود دانستند.
حاال بعد از اتمام بازى، استقاللى ها
 مجبور شــدند کنایه هــاى زیادى را تحمــل کنند.

عمده ایــن کنایه ها از ســوى  
پرسپولیســى ها بود. آبى 
پوشــان کــه وعده 
انتقــام داده بودنــد 
حاال با این کنایه بعد از 
دیدار با العین مواجه شدند: 
«استقالل نشان داد لذتى که 
در عفو هست در انتقام نیست!»

 اما چه شد که استقالل با آن نمایش  قابل 
توجه در دیدار رفت در امارات نتوانســت در 

ورزشگاه آزادى انتظارات را برآورده کند؟
ســایت ورزش ســه در این باره نوشته:آنچه 
هواداران اســتقالل از بازى مقابل العین در ذهن 
خود تصــور مى کردند، یک اســتقالل هجومى با 
حمالت زیاد بود که البته با آنچه شــاگردان شــفر به 
نمایش گذاشتند تفاوت داشت. سئوالى که مى تواند 

شــود، در ایــن حیــن  مطرح 
ســبک  علت 
بازى نه چندان 
نه  ا ر جســو

برابر العین اســت. اینکه آیا اســتقالل در 
استقالل جسارت الزم را براى محصور کردن العین 
در زمینش نداشــت یا اینکه ملزومــات تاکتیکى بازى 
ایجاب مى کرد تا  عاقالنه تــر روبه روى حریف قدرتمند 
خود بایستد؛ به عبارتى تاکتیک شــفر در بازى با العین 

هوشمندانه بود یا محافظه کارانه.

استقالِل بازى برگشت مقابل العین تفاوت چندانى از نظر 
سبک بازى با استقالل بازى رفت نداشت. شفر که حدس 
زده بود هیجــان دادن به بــازى و بى محابا حمله کردن 
مى تواند بالى جان تیمش شــود، حتى به سیدحســین 
حسینى سپرده بود که بازى را با طمأنینه و بدون عجله از 
کنار دروازه آغاز کند تا بى خود و بى جهت استرس گل زدن 
به تیمش تلقین نشود. هیجان دادن به بازى و روى آوردن 
به یک بازى احساســى همان چیزى است که حریفان 
آسیایى ایران و به خصوص تیم هاى عربى در جدال  شان 
با تیم هاى ایرانى در ورزشــگاه آزادى مى خواهند. بارها 
تیم هاى ایرانى چوب خارج شدن از فضاى عاقالنه و ورود 
به فضاى هیجانى را در بازى هایى کــه میزبان بوده  اند، 

خورده  و تاوانش را با نتایج غافلگیرانه پس داده اند. 
سایت آى اســپورت هم در  مطلبى این موضوع و توان 
کم استقالل در این دیدار را بررسى کرده و نوشته:آنچه 
هواداران استقالل مى پسندیدند یک استقالل آتشین و 
هجومى بود که بى محابا به روى دروازه العین حمله کند؛ 
اما فوتبال بر روى کاغذ و در تصورات هواداران آن ساده 
جلوه مى کند و واقعیت درون زمین تنها تابع آنچه مربى و 
بازیکن و هوادار مى خواهند نیست. اجرا کردن ایده ها در 
فوتبال از خود ایده ها مهمترند و یک مربى باهوش تاکتیک 
تیمش را بر اساس توانایى هاى تیمش و حریف انتخاب 

مى کند نه بر اساس ایده آل و خواست هواداران.
شفر به بازى با حوصله عالقه و اعتقاد دارد. او یک بار در 
مصاحبه اى گفت کــه بازیکنانش باید بدانند که فرصت 
کافى براى حمله کردن دارند و مى توان هر بار با دادن توپ 
به عقب به انتظار یافتن روزنه در دفاع حریف بود. استقالل 
شفر در مقابل العین باحوصله و بدون شتابزدگى بازى و 
نظم تاکتیکى اش را در اغلب دقایق بازى حفظ کرد. تیم 
شفر در زدن ضدحمالت سرعتى موفق عمل کرده است 
و از این حربه در بازى رفت مقابــل العین به خوبى بهره 
برد. اما تاکتیک مبتنى بر ضدحمله چندان در بازى  اخیر 
نمى توانست کارساز باشد. اســتقالل در مقابل دیدگان 
تماشاگران خود مجبور به حفظ توپ و خلق موقعیت بود؛ 
اما حریفش نیز تیمى بود که به خوبى مى توانست از جلو 
کشیدن استقالل براى زدن گل در ضدحمالت بهره ببرد؛ 
بنابراین دستور بازى مبتنى بر حمله با نفرات هجومى زیاد 
از سوى شفر صادر نشد و العین نیز که با گذشت دقایقى 

از بازى متوجه اســتراتژى استقالل شد، کم کم جسارت 
گرفتن نبض بازى و حمله به سمت دروازه استقالل را پیدا 
کرد و اینگونه شد که استقالل نتوانست آنچنان که انتظار 

مى رفت به روى دروازه العین حمله کند.
از طرفى مى توان این برداشت را هم کرد که استقالل شفر، 
قابلیت ارائه آن نوع بازى هجومى که مدنظر و خواســت 
هوادارانش بود را در مقابل تیمى چون العین ندارد؛ بنابراین 
شفر چاره اى جز گوشزد کردن جانب احتیاط به شاگردانش 
نداشته است. در نیمه اول استقالل تنها یک موقعیت گل 
داشت که آن هم از روى ارســال ایستگاهى و ضربه سر 
منتظرى ایجاد شد؛ اما اعالم پنالتى بر روى اسماعیلى به 
کمک این تیم آمد تا پیروز به رختکن برود . نیمه دوم تا قبل 
از گل العین بازى به شمایل بازى رفت، برگشت و العین 
براى جبران گل خورده به خوبى با گردش توپ و امتحان 
راه هاى مختلف براى گلزنى، استقالل را تحت فشار قرار 
داد. پس از گل تساوى العین بازى به همان سمتى رفت که 
اگر استقالل از ابتدا آن را پیاده مى کرد چه بسا با شکست 
مجبور به ترك زمین مى شد؛ چرا که ضدحمالت العین 
در ده دقیقه پایانى نشان داد که چگونه این تیم قادر است 

از جلو کشیدن استقالل براى خود موقعیت گل بسازد .
فوتبال استقالل و العین از نظر فنى و تاکتیکى در دقایق 
زیادى از بازى و به خصوص در نیمه دوم در ســطح اول 
فوتبال آســیا بود و دو تیم با اتخاذ تاکتیکى هوشمندانه 
روبروى هم صف آرایى کردنــد؛ هرچند انتظار هواداران 
استقالل براى بردن العین محقق نشد؛ اما شفر با انتخاب 
تاکتیکى هوشــمندانه که به زعم برخى محافظه کارانه 
نیز بود، اجازه غافلگیر شــدن تیمــش را در آزادى نداد. 
تساوى مقابل العین نتیجه خوبى براى استقالل محسوب 
مى شود؛ اما اگر استقالل به دام بازى احساسى مى افتاد، 
همین تساوى هم نصیبش نمى شد و باختن در گروهى 
که اکثر نتایج مساوى شده، نتیجه اى فراتر از باخت است. 
آن وقت بود که استقاللى ها که حسابى وعده جهنم آزادى 
و انتقام داده بودند حسابى سنگ روى یخ مى شدند و باید 
ممنون شفر و همین یک امتیاز باشند. به هر حال استقالل 

فهمید لذتى که در عفو هست در انتقام نیست!

چیزى که استقالل نشان داد

لذتـى که  درعفـو هست 
در انتقــام نیست!

نصف جهان   فوتبال خوزستان براى فصل جدید ممکن  است دچار کاهش یا افزایش 
سهمیه در لیگ برتر شود.

خطه فوتبالخیز خوزستان در سه فصل اخیر لیگ برتر سه نماینده داشته است؛ اما براى 
فصل آینده ممکن است تعداد تیم هاى این استان افزایش یا کاهش پیدا کند.

نفت مسجدسلیمان در لیگ دسته اول صدرنشین است و صعود احتمالى این تیم اگر 
با ابقاى استقالل خوزستان همراه شود، سهمیه خوزســتان در لیگ برتر به چهار تیم 

خواهد رسید تا براى اولین بار در تاریخ لیگ برتر استانى غیر از تهران، چهار 
نماینده داشته باشد.

احتمال بعدى این اســت که نفت مسجدســلیمان در ادامه روند 
نامطلوب هفته هاى اخیر از صعود به لیگ برتر باز بماند و استقالل 

خوزستان بى پول هم در پایان فصل به لیگ یک سقوط کند. در این حالت 
سهمیه خوزستان به دو تیم کاهش پیدا مى کند.

سومین احتمال براى فوتبال خوزستان، ماندن استقالل خوزستان در لیگ برتر و عدم 
صعود نفت مسجدسلیمان است که در این صورت خوزستان در لیگ آینده سه نماینده 

خواهد داشت.
در مجموع شرایط تیم هاى خوزستانى در جداول لیگ برتر و دسته اول به گونه اى است 
که هرکدام از این احتماالت قابلیت تحقق را دارند و اســتان خوزستان در لیگ آینده 

مى تواند دو، سه، یا چهار تیم داشته باشد.

آبى پوشان با دو مساوى مى توانند به مرحله حذفى صعود کنند.
شاگردان شفر در پایان 4 دیدار با 6 امتیاز در رده اول گروه مرگ مسابقات قرار دارند اما 
هنوز وضعیت این گروه مشخص نیست و تقریبا هر چهار تیم براى صعود شانس دارند.

با این وجود استقالل به دلیل دیدار خانگى با الریان و البته برترى در دیدار مستقیم 
با العین شرایط بهترى نســبت به حریفان خود دارد و مى تواند با دو امتیاز 

دیگر صعود کند.
استقاللى ها با کسب دو مســاوى در دیدار هاى آینده 8 امتیازى مى شوند و 

دو تیم الریان و العین دیگر مدعیان صعود نمى توانند در شرایطى که استقالل 8 
امتیازى باشد، همزمان باالتر از 8 امتیاز داشــته باشند تا به این ترتیب استقالل با دو 

مساوى دیگر به احتمال 99 درصد از گروه خود صعود کند.
با این وجود با توجه به حضور الدحیل قطر در گروهى که اســتقالل باید برابر آن در 
مرحله بعدى قرار گیرد، اولویت اصلى آبى پوشان باید صدرنشینى در گروه باشد و به 
همین دلیل شفر ترجیح مى دهد تا با 4 امتیاز و به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود

 کند.

سرگیجه فوتبال خوزستان!

2 مساوى کافیه؟

ورزشورزش

نصف جهان باشگاه استقالل و رسانه هاى نزدیک
کهسر و صداى زیادى براى انجام پروژه انتقام از

انداخته بودند نتوورزشگاه به راه 
وعده خود
م کنند و در
العین تن به تس
دادند، آن هم در
پنالتى استقاللى ها مشک
وخیلى از کارشناسان دا
پنالتى را مردود دانستند.

بازى، استق حاال بعد از اتمام
 مجبور شــدند کنایه هــاى زیادى را تحمــ
عمده ایــن کنایه ها از
پپرسپولیســىها
پوشــان کـ
انتقــام داده
حاال با این کنا
دیدار با العین مواج
«استقالل نشان داد
عفو هست در انتقام در

 اما چه شد که استقالل با آن نمایش
توجه در دیدار رفت در امارات نتوانس
ورزشگاه آزادى انتظارات را برآورده ک
ســایت ورزش ســه در این باره نوش
هواداران اســتقالل از بازى مقابل العین
خود تصــور مى کردند، یک اســتقالل هج
حمالت زیاد بود که البته با آنچه شــاگردانش
نمایش گذاشتند تفاوت داشت. سئوالى که

نننننــن ایــن حی مطرحررردددردردر
علت
بازىن
جســو

برابر العین اســت.اســتقالل در 
استقالل جسارت الزم را براى محصور کرد
ک اک ا ل ک ا ا اش ش

ش

صل جدید ممکن  است دچار کاهش یا افزایش

خیر لیگ برتر سه نماینده داشته است؛ اما براى
 ین استانافزایش یا کاهش پیدا کند.

 صدرنشین است و صعود احتمالى این تیم اگر
، سهمیه خوزســتان در لیگ برتر به چهار تیم

یگ برتر استانى غیر از تهران، چهار

ددوند جدســلیمان در ادامه ر
گ برتر باز بماند و استقالل 

ه لیگ یک سقوط کند. در این حالت 
 مى کند.

، ماندن استقالل خوزستان در لیگ برتر و عدم
ین صورتخوزستاندر لیگ آینده سه نماینده

در جداول لیگ برتر و دسته اول به گونه اى است
حقق را دارند و اســتان خوزستان در لیگ آینده

د.

رحله حذفى صعود کنند.
ز در رده اول گروه مرگ مسابقات قرار دارند اما 
 و تقریبا هر چهار تیم براى صعود شانس دارند.

گى با الریان و البته برترى در دیدار مستقیم 
فان خود دارد و مى تواند با دو امتیاز 

8دیدار هاى آینده 8 امتیازى مى شوند و
8عود نمى توانند در شرایطى که استقالل 8

ز داشــته باشند تا به این ترتیب استقالل با دو 
روه خود صعود کند.

طر در گروهى که اســتقالل باید برابر آن در 
ا گ ا ا آ

تبال خوزستان!

وى کافیه؟

 نصف جهان سپاهان به شــدت به دنبال سرور جپاروف 
است و این موضوع استقالل را نگران کرده است.یکى 
از کلیدى ترین مهره هاى استقالل در این فصل 
سرور جپاروف بوده که محبوبیت زیادى بین 
آبى ها پیدا کرده. بازیکنى که استقاللى 

چه زودتر قراردادش با این تیم ها امیدوارند هر 
علیرغم رضایــت از حضورش را تمدید کنــد اما او 

در اســتقالل و همچنین پرداخت به موقع حقوقش از سوى  
استقالل هنوز براى تمدید قرارداد به نتیجه قطعى نرسیده 
چرا که پیشــنهاد وسوســه انگیزى از تیم هاى داخلى و 
خارجى دریافت کرده است و به همین دلیل مى خواهد 
تمام آنها را بررســى کند و در پایان فصل به 
بهترین پیشنهادش جواب مثبت دهد. در این 
بین مهمترین پیشنهاد ایرانى بازیکن سابق سال آسیا از سوى 
سپاهان است. آنها بابت نیم فصل حضور خاطرات خوبى از این 
بازیکن ازبکستانى دارند و مى خواهند تا هر طور شده وى را  جذب 
کنند. سپاهانى ها همچنان که پیش تر نیز گفتیم به دنبال محسن 
مسلمان هم هستند. حال سپاهان را با جپاروف و مسلمان فرض 

کنید. تیمى با یک خط هافبک رؤیایى!

سپاهان جپاروف را
 مى خواهد

کى بازى 
قدرتمند 
ى با العین

مرحله بعدى قرار گیرد، اولویت اصلى آ
4همین دلیل شفر ترجیح مى دهد تا با 4 ام

 کند.

در زمینش نداشــت یا اینکه ملزومــات تاکتیک
ایجاب مى کرد تا  عاقالنه تــر روبه روى حریف
بایستد؛ به عبارتى تاکتیک شــفر در بازى خود

هوشمندانه بود یا محافظه کارانه.

آبى پوشان باید صدرنشینى در گروه باشد و به 
متیاز و به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود

نصف جهانن سپاهان به شــدت به دنبال سرور جپاروف 
است و این موضوع استقالل را نگران کرده است.یکى 
ازز کلیدى ترین مهره هاى استقالل در این فصل 
سرور جپاروف بوده که محبوبیت زیادى بین 
آبى ها پیدا کرده. بازیکنى که استقاللى

چه زودتر قراردادش با این تیم ها امیدوارند هر 
علیرغم رضایــت از حضورش را تمدید کنــد اما او 

در اســتقالل و همچنین پرداخت به موقع حقوقش از سوى  
استقالل هنوز براى تمدید قرارداد به نتیجه قطعى نرسیده 
چرا که پیشــنهاد وسوســه انگیزى از تیم هاى داخلى و 
خارجىدریافت کردهاست و به همین دلیل مى خواهد 
تمام آنها را بررســى کند و در پایان فصل به 
بهترین پیشنهادش جواب مثبت دهد. در این 
بین مهمترین پیشنهاد ایرانى بازیکن سابق سال آسیا از سوى 
سپاهان است. آنها بابت نیم فصل حضور خاطرات خوبى از این 
جذب  بازیکن ازبکستانى دارند و مىخواهند تا هر طور شده وىرا
کنند. سپاهانى ها همچنان که پیش تر نیز گفتیم به دنبال محسن 
مسلمان هم هستند. حال سپاهان را با جپاروف و مسلمان فرض 

کنید. تیمى با یک خط هافبک رؤیایى!

سپاهان جپاروف را
 مى خواهد

نصف جهان در شرایطى که پیش از این از باشگاه الهالل به عنوان مشترى سرمربى استقالل نام برده 
مى شد، حاال خبرگزارى برنا مدعى شده که در پایان بازى  استقالل و العین یکى از اعضاى تیم العین از 

سرمربى استقالل شماره گرفت. قرارداد شفر تا پایان فصل به پایان مى رسد و مدیران باشگاه در تالش هستند تا این مربى 
آلمانى را در استقالل ماندنى کنند. باید دید شماره گرفتن از شفر آیا ربطى به نیمکت العین خواهد داشت یا نه. از طرف دیگر 

مدیران استقالل مدعى هستند با شفر به توافق رسیده اند و مشکلى براى همکارى با او ندارند.

شماره ات راشماره ات را
بده!بده!

اتحادیه جهانى کشــتى اعالم کرد با توجه به مســائل پیش 
آمده و شرایط فعلى فدراسیون کشــتى ایران امکان برگزارى 
جام جهانى کشتى فرنگى که قرار بود فروردین ماه به میزبانى 
اهواز برگزار شود، فراهم نیست. درنامه اتحادیه جهانى کشتى 
به فدراسیون کشتى ایران اعالم شده است که با توجه به مسائل 
پیش آمده و شرایط فعلى فدراسیون کشتى ایران، نظر اتحادیه 
جهانى این است که امکان برگزارى جام جهانى کشتى فرنگى 
در روزهــاى23 و 24 فروردین ماه ســال 97 در اهواز فراهم 
نیست. اتحادیه جهانى این موضوع را به فدراسیون هاى ملى 
دیگر کشورهاى شرکت کننده در جام جهانى نیز اعالم کرده 
اســت. به این ترتیب با توجه به بر هم خوردن مســابقات جام 
جهانى، فدراسیون کشتى به زودى زمان برگزارى مرحله اول 
و دوم مســابقات انتخابى تیم هاى ملى براى شرکت در بازى 
هاى آسیایى جاکارتا و رقابت هاى جهانى مجارستان را اعالم 

مى کند. 

تند
گرف

 ما 
ا از

ى ر
هان

م ج
 جا

نى
زبا

می

خالد 
تسویه حساب مى کند

نصــف جهانخالــد شــفیعى، مدافــع تیم 
ذوب آهــن که نیــم فصــل اول را در لیگ 
کره جنوبى ســپرى کرد و براى تیم اف سى 
ســئول توپ زد، بعداز دیدار با الوحده امارات 
راهى شرق آسیا شد. شــفیعى با وجود فسخ 
قراردادش با اف سى سئول و عضویت و بازى 
در ذوب آهن هنوز تســویه حســاب مالى با 
باشــگاه کره اى انجام نداده و به همین دلیل 
بعد از دیدار نماینده ایران با الوحده با کســب 
اجازه از امیر قلعه نویى، از ابوظبى نیمه شب 
راهى دبى شد تا از آنجا به سئول برود. شفیعى 
بعد از تسویه حساب با باشــگاه کره اى آخر 
هفته جارى به ایران برمى گردد و در تمرینات 

ذوب آهن حاضر مى شود. 



0606سالمتسالمت 3184 سال چهاردهمچهارشنبه  23 اسفند  ماه   1396

یک متخصص پزشــکى ورزشــى ضمن تشــریح علت 
پیچ خوردگى در ناحیه مچ پا گفــت: یک بار پیچ خوردن این 
ناحیه مى تواند فرد را مستعد پیچ خوردگى هاى متوالى کند.

شاهین صالحى با بیان اینکه مهمترین علت پیچ خوردگى مچ 
پا، ورود نیرویى بیش از توان رباط ها یا لیگامان ها به مچ پاست،  
افزود: فشار آمدن نیرو از ســمت داخل پا به خارج پا مى تواند 
باعث پارگى رباط هاى این ناحیه شود.وى ادامه داد: به عنوان 
مثال وقتى فردى از روى جوى مى پرد، اگر زمان فرود آمدن، 
پا را به صورت نامناسب روى زمین بگذارد، پا به یک سمت 
منحرف شــده،  وزن فرد و نیروى پرش تجمیع شده و فشار 
باالیى را بر مچ پا وارد مى آورد و باعث آسیب و کش آمدگى 

رباط پا مى شود.
این متخصص پزشکى ورزشى با بیان اینکه پیچ خوردگى مچ 
پا در واقع کش آمدن و پارگى رباط ها یا لیگامان هاى پاست، 

اظهار کرد: رباط ها ممکن است از سمت داخل پا پاره شده یا 
کش بیایند یا از سمت خارج پا دچار همین آسیب ها شوند، اما 

پارگى در سمت خارج پا شایع تر است.
وى عنوان کــرد: پیچ خوردگى مچ پا مى توانــد به صورت 
منفرد باشد یا با آســیب هاى دیگرى مانند شکستگى هاى 
اســتخوان پا و آســیب بــه بافت هــاى اطــراف همراه 
باشد.صالحى اضافه کرد: استفاده از کفش هاى پاشنه بلند، 
استفاده از کفش هایى که تعادل مناسبى ندارند، وزن باالى 
فرد، تغییر جهت هاى ناگهانى، پرش هاى نامناسب، مشکل در 
تعادل فرد، ضعف عضالت ساق و اطراف پا، از جمله عواملى 

هستند که فرد را مستعد پیچ خوردگى درناحیه مچ پا مى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: معموًال یک بــار پیچ خورگى مچ پا 
مى تواند مــچ پــا را مســتعد پیچ خوردگى هــاى متوالى 
کند.این متخصص طب ورزشى بیان کرد: عالیم پیچ خوردگى 

از یک درد و تورم مختصر شــروع شــده و ممکن است با 
تورم هاى بسیار شدید،  خونریزى هاى شدید، عدم تحمل وزن 

و ناپایدارى مچ پا متغیر باشد.
وى با تأکید براینکه درمان پیچ خوردگى با توجه به شدت آن 
متفاوت است، افزود: در پیچ خوردگى هاى خفیف معموًال از 
درمان هاى غیرجراحى استفاده مى شود و در پیچ خوردگى هاى 

شدید ممکن است نیاز به جراحى وجود داشته باشد.
صالحــى تصریح کــرد: اولیــن اقدامــى کــه مى توان 
براى درمــان پیچ خوردگــى انجــام داد، اســتفاده از یخ 
روى ناحیــه پیــچ خــورده بــراى کاهــش التهــاب، 
اعمــال فشــار مناســب روى ناحیــه پیــچ خــورده، 

کاهــش وزن گــذارى روى مــچ پــا، باالتر قــرار دادن 
عضو آســیب دیده نســبت به ســطح بدن و اســتراحت 

است.

راهکارهـــایى طالیى براى 
خداحافظى با استرس

یک مشــاور مباحث انگیزشى گفت: کســانى که زیاد 
دچار استرس مى شوند، نشان دهنده آن است که اعتماد 
به نفس باالیــى ندارند، در حالى که باید این دســته از 
افراد قهرمان درون خودشــان را با خودبــاورى زنده 

نگه دارند.
ایلیا ایمانى، در ارتباط با مدیریت استرس اظهارداشت: 
اطمینان قلبى و سطح آگاهى باال، عاملى براى پیشگیرى 
از استرس قبل از امتحان اســت و در رابطه با مدیریت 
اســترس قبل از امتحان باید گفت که زمانى استرس 

ایجاد مى شــود که فرد اطمینان قلبى باال نســبت به 
درس و امتحان ندارد و به اعقتاد من، اســترس اغراق 
خأل هایى اســت که حتى یک درصد از 100 درصد را 
تشکیل نمى دهد و ما متأسفانه در ایجاد آن بسیار اغراق

 مى کنیم.
وى ادامه داد: آنقدر که منفى هاى یــک موضوع را در 
نظــر داریم، به مثبت هــاى آن توجه کمتــرى از خود 
نشــان مى دهیم به طور مثال اگر در رابطه با درســى 
احســاس ضعف و منفى نگــرى مى کنیــم، هیچگاه 
نیامدیــم فصولى را کــه در آن بهتر مهــارت داریم را 

مدیریت کنیم و همیشــه تمام جوانــب را منفى نگاه 
کــرده ایــم و این ســرآغاز یــک ضعف و اســترس 
بــزرگ در دانــش آمــوزان یــا دانشــجویان 

است.
ایمانى افزود: برخى از افراد بــا اینکه درس هاى خود را 
تماما بلد هستند، اما استرس همیشه سایه سار آنها رخت 
بسته اســت و در این صورت توصیه من به این گونه از 
افراد این است که در زمینه هاى غیر درسى اگر مهارت 
خاصى دارند، به آن هم بپردازند تا با اعتماد به نفس باال 
و کم توجهى به اســترس پیش روند و موفقیت در یک 
رشــته از ورزش مى تواند مصداق و نمونه خوبى براى 

این کالم باشد.
این مشــاور انگیزشــى، خودباورى و زنده نگهداشتن 

قهرمــان درون را در کاهش اســترس مهــم عنوان 
کرد و گفت: کســانى که زیاد دچار استرس مى شوند، 
نشــان دهنده آن اســت که اعتماد به نفــس باالیى 
ندارند، در حالى که باید این دســته از افــراد قهرمان 
درون خودشــان را با خودبــاورى زنده نگــه دارند و 
علم خــود را به آن هدفــى که برایش دچار اســترس 
شــده اند باال ببرند تا ُدز اســترس در این افراد کاهش 

یابد.

یک متخصص قلب و عروق گفت: شنیدن خبرهاى بد، هیجان و استرس موجب اسپاسم مى شود 
و اسپاسم، در ایجاد دردهاى قلبى و سکته قلبى مؤثر است.

منوچهر قارونى افزود: درد ناحیه معده در همه موارد به بیمارى هاى گوارشى مربوط نمى شود، اگر 
درد معده هنگام پله باال رفتن، فعالیت بدنى و عصبانیت تشدید شود، مى تواند علل غیرگوارشى 
(قلبى) داشته باشد و افراد باید درد قفسه ســینه را که با خوردن غذاى سنگین به ویژه کله پاچه 
تشدید مى شود، جدى بگیرند.وى با بیان اینکه دردى که با فعالیت ایجاد شود و با قطع فعالیت 
تمام شــود، به بیمارى قلب مربوط مى شود، اظهار داشــت: هر دردى که از ناف به باال، از فک 
تحتانى به پایین چه جلوى بدن، چه پشــت بدن در آقایان باالى 40 سال هنگام فعالیت و غذا 

خوردن ایجاد شود، باید مدنظر قرار گیرد. 
وى ادامه داد:در خانم ها تا 50 سالگى انتظار نداریم درد قلبى یا درد کرونرى وجود داشته باشد، 

چراکه هورمون هاى استروژن و پروژسترون عامل حفاظتى دارند.
این متخصص قلب و عروق در خصوص زمان بروز سکته زودرس در زنان و مردان تأکید کرد: 
سکته زودرس زمانى اتفاق مى افتد که خانمى زیر 65 سال و مردى زیر 50 سال دچار سکته شود؛ 

البته سکته خانم ها زیر 65 سال مى تواند بیانگر دیابتى بودن آنها باشد.
قارونى در خصوص زمان مراجعه افراد براى چکاپ قلب گفت: آقایان از 60 سال به باال مى توانند 
هر شش ماه یک بار اگر هیچ مشکلى نداشته باشند، نوار قلب و اکو انجام دهند؛ اما از 40 سالگى، 
سالى یک بار مراجعه کافى است.قارونى به علت دردهاى ناحیه قفسه سینه اشاره و خاطرنشان 
کرد: در صورتى که کلیه آزمایشات مثل اکو و تست ورزشى مشکلى را نشان ندهد، فرد باید به 

متخصص اعصاب مراجعه کند و یک نوار مغزى هم بگیرد.

خطرات درد قفسه سینه

پیچ خوردگى مچ پا زمینه ساز پیچ خوردگى هاى متوالى

«آگهی مزایده عمومى»«آگهی مزایده عمومى» نوبت دوم

حسین احمدى- شهردار کرکوند

شرایط شرکت در مزایده: 
1)واریزمبلــغ5٪ کل قیمــت پایــه کارشناســى بابت ســپرده شــرکت در مزایــده جهــت هرپــالك بحســاب صــادرات 0102951605005 بنام

 شهردارى کرکوند
2) مبلغ سپرده واریزى درصورت برنده شدن متقاضى بعنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و درصورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى بنفع شهردارى ضبط مى گردد.

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

5) مهلت دریافت اسناد:از تاریخ آگهى تا پایان وقت ادارى 96/12/16 خواهد بود.
6) محل دریافت اسناد مزایده:شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هرمورد مزایده (فیش 

خرید اسناد از واحد درآمد دریافت شود)
7) شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى برروى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد ، آن پالك را بصورت مجزا به باالترین پیشنهاد دهنده واگذار نماید.
8) مهلت و نحــوه تکمیل و تحویل پیشــنهادات: شــرکت کنندگان درمزایده بایســتى پیشــنهادات خــود را حداکثر تا ســاعت 14:30روز شــنبه 

 مورخ 96/12/26 بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این شهردارى(حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند.
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144-96/5مسکونى
96/8/9

محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال28241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال39241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال410241/20

پاکت(الف):سپرده شرکت در مزایده ، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.پاکت (ب):برگ پیشنهاد قیمت
9) شهردارى در رد یاقبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10) الزم به ذکر است مطابق ماده7 آیین نامه مالى شهرداریها ، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نظر خود را 
اعالم مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20روز) قابل تمدیدخواهد بود.

11) پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند ، انتقال و ... همچنین تأمین آب ، برق ، گاز و ســایر خدمات مورد نیاز بعهده برنده مى باشد و شهردارى از این بابت 
هیچگونه وجه تعهدى نخواهد داشت.       

شهردارى کرکوند  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 144-96/5 مورخ 96/8/9 شوراى اسالمى شهر کرکوند نسبت به فروش 4 پالك 
با کاربرى مسکونى با مشخصات زیر به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط زیر اقدام نماید:

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده
شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/334 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى یک قطعه زمین به مساحت 
تقریبى 20 هکتارى واقع در محدوده طــرح 180 هکتارى واگذارى از طرف اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 
درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/12/27 به شهردارى واقع در میمه، بلوار 
انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا 
جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و 

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

به عهده برنده مزایده مى باشد.

نوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار م یمه

ریشــه زنجبیل به دلیل محتواى باالى مواد مغذى ضرورى و ترکیبــات قدرتمند براى دالیل مختلف 
پزشکى استفاده مى شده است.

این گیاه پرقدرت، براى حفظ سالمت دســتگاه گوارش نیز بسیار مفید بوده و سیســتم ایمنى بدن را نیز 
تقویت مى کند.

عالوه بر این شــما مى توانید زنجبیل را به دلیل غلظت باالى آنتى اکسیدان هاى آن، براى جلوگیرى از 
آسیب سلولى و حذف سموم، به رژیم غذایى تان اضافه کنید.

جالب تر اینکه، نوشیدن آب زنجبیل با معده خالى و در اوایل صبح شش مزیت عمده سالمتى به همراه 
خواهد داشت:

کاهش درد مفاصل: زنجبیل یک درمان طبیعى براى کاهش درد عضالنى و مفصلى است. اجزاى 
اصلى زنجبیل داراى اثرات ضد التهابى و ضد درد هستند و مصرف آن به افراد مبتال به بیمارى هاى 

التهابى از جمله آرتریت روماتوئید پیشنهاد مى شود.
جلوگیرى از گرفتگى عضالت: افرادى که مستعد ابتال به گرفتگى عضالنى هستند، آب 
زنجبیل را به عنوان یک درمان طبیعى و ایمن مى توانند اســتفاده کنند. زنجبیل حاوى مواد و 
امالح معدنى اســت که منجر به تنظیم سطح الکترولیت بدن مى شــود و از گرفتگى عضالت 

پیشگیرى مى کند.
جلوگیرى از پیرى زودرس: با توجه به مقادیر باالى آنتى اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنى، 

آب زنجبیل یک نوشیدنى مناســب براى مقابله با اثرات منفى رادیکال هاى آزاد بر روى بافت هاى 
شماست. این مواد، مانع آسیب سلولى و جلوگیرى از بیمارى هاى مزمن مانند سرطان، آلزایمر و آرتروز 

مى شود و به تقویت سالمت پوست کمک مى کند.
بهبود گردش خون: منیزیم، پتاســیم و روى موجود در آب زنجبیل منجر بــه تنظیم فرآیندهاى التهابى 

مى شود که مسبب مشکالت گردش خون هستند. این نوشیدنى همچنین سطح کلسترول را در شریان ها کاهش 
مى دهد و به حفظ سالمت قلب کمک مى کند.

بهبود فرآیند هضم: افرادى که هر روز آب زنجبیل را با معده خالى مصرف مى کنند، مشکالت گوارشى کمترى دارند. 
زنجبیل حاوى فیبر است؛ ماده اى مغذى که سبب بهبود حرکات روده، کاهش یبوست، کاهش اسید معده و بهبود نفخ مى شود.

کنترل احتباس مایعات: خواص دیورتیک و ضد التهابى زنجبیل، منجر به مقابله با احتباس مایعات در بدن مى شود. مصرف 
روزانه آب زنجبیل منجر به از بین رفتن مایعات در بافت ها شده و سطح انرژى را براى جلوگیرى از خستگى افزایش مى دهد.

6 مزیت نوشیدن آب زنجبیل، قبل از وعده صبحانه
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باند کالهبردارى ساعت هاى تقلبى که نزدیک به دو میلیارد تومان از بازنشستگان ساده لوح کالهبردارى کرده بودند، توسط مأموران پلیس آگاهى دستگیر شدند.
چندى پیش فرد مسنى با مراجعه به پلیس آگاهى از متهمى که یک ساعت تقلبى را به جاى ساعت اصلى به ارزش 70 میلیون تومان به وى فروخته است، شکایت کرد.

با توجه به شکایت هاى مشابه موضوع در دستور پلیس آگاهى قرار گرفت و در ادامه 9 تن از اعضاى این باند ساعت هاى تقلبى دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها تعداد زیادى 
ساعت هاى تقلبى و یک قبضه سالح سرد کشف شد. همه این افراد که از اتباع افغان بودند به ده ها فقره کالهبردارى به این شگرد اعتراف کردند. خبرنگار رکنا با متهم 

اصلى این پرونده که سرکرده این باند است گفتگویى انجام داده است که در ادامه مى خوانید:
خودت را معرفى کن؟

محمد، 37 ساله.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

ساعت هاى تقلبى را به جاى ساعت اصل فروختم.
به همین راحتى؟

نه، من سر کسانى کاله گذاشتم که طمع کردند و مى خواستند چند میلیون تومان بیشتر به دست 
بیاورند.

همدستانت کجا هستند؟
فرار کردند.

شگردت را توضیح بده.
مقابل بانک ها و صرافى ها افراد مسنى را پیدا مى کردم و به آنها مى گفتم اینجا غریبه هستم 
و ساعتم را که رولکس اســت به ارزش 15 میلیون مى فروشم؛ همان لحظه همدست من 
به عنوان سیاه باز وارد معرکه مى شــد و عنوان مى کرد ساعت را 17 میلیون تومان مى خرد 

ما کالهبردارى مان را طبق نقشه جلو مى بردیم. من به همدستم مى گفتم که به مالخر نمى 
فروشم و از آنجا دور مى شدم همدستم به عنوان مالخر به فرد مسن مى گفت شما ساعت را 15 

میلیون تومان بخر من هم ساعت را از شما 18 میلیون تومان مى خرم، فرد مسن که فریب نقشه 
ما را خورده بود و با این تصور که ساعت اصل است، ساعت را از من مى خرید و همان لحظه من و 

همدستم از آنجا فرار مى کردیم.
ارزش تقریبى پرونده ات چقدر است؟

نمى دانم.
ازدواج کرده اى؟

بله دو فرزند هم دارم.

ن از بازنشستگان ساده لوح کالهبردارى کرده بودند، توسط مأموران پلیس آگاهى دستگیر شدند.
0ک ساعت تقلبى را به جاى ساعت اصلى به ارزش 70 میلیون تومان به وى فروخته است، شکایت کرد.

9 گرفت و در ادامه 9 تن از اعضاى این باند ساعت هاى تقلبى دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها تعداد زیادى 
راد که از اتباع افغان بودند به ده ها فقره کالهبردارى به این شگرد اعتراف کردند. خبرنگار رکنا با متهم 

ست که در ادامه مى خوانید:

د میلیون تومان بیشتر به دست 

ى گفتم اینجا غریبه هستم
همان لحظه همدست من 
177 میلیون تومان مىخرد 

م مى گفتم که به مالخر نمى 
5ن مى گفت شما ساعت را 15

 خرم، فرد مسن که فریب نقشه 
ن مى خرید و همان لحظه من و 

کالهبردارى میلیاردى با فروش ساعت هاى تقلبى

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى دزفول 
از مرگ چوپان نوجوان بر اثر انفجار مین به جاى 
مانده از جنــگ تحمیلى در حین چــراى دام در 

منطقه غرب کرخه خبر داد.
فریدون جعفریان فر اظهار کرد: عصر روز دوشنبه 
یک چوپان نوجوان از اهالى روستاى عنکوش از 
توابع شهرستان شــوش در حین چراى دام دچار 
حادثه انفجار مین به جــاى مانده از دوران جنگ 
تحمیلى شــد.  وى با بیان اینکه منطقه حادثه در 
غرب کرخه بوده است، افزود: این چوپان نوجوان 
در حادثه مذکور هر دو پاى خود را از دســت داد و 
با وجود اعزام به اورژانس بیمارستان نظام مافى 
شوش به دلیل شــدت خونریزى جان خود را از 

دست داد.

فرماندار دلگان در جنوب سیســتان و بلوچستان 
گفت: اختالفــات و درگیرى دو طایفــه بامرى و 
پیراســته(میرکى) در این شهرستان دو کشته و دو 

زخمى برجا گذاشت.
هوشنگ بامرى اظهار کرد: در این درگیرى که صبح 
روز یک شنبه رخ داد دو نفر با شلیک مستقیم اسلحه 
کشته شدند. وى افزود: دعوا و درگیرى لفظى دو نفر 
در روز یک شنبه، منجر به بروز این حادثه شده است. 
بامرى ادامه داد: این افراد سابقه دعوا و درگیرى قبلى 
نداشتند. فرماندار دلگان گفت: مصدومان این حادثه 
براى درمان با دو دستگاه آمبوالنس به مراکز درمانى 

ایرانشهر اعزام شدند.

پزشکان چینى دریک عمل جراحى نفسگیر، تیغه 
فلزى را از پیشانى مرد 50 ساله اى بیرون کشیدند 
و او را از مرگ نجات دادند. این مرد هنگام کار در 
زیرزمین خانه اش واقع در اســتان «جیوتونگ» 

دچار حادثه هولناکى شده بود.
به گزارش «دیلى میل»، این مرد پس از انتقال به 
بیمارستان فوق تخصصى بالفاصله تحت عمل 
جراحى قرارگرفت. پزشــکان نیــز در یک عمل 
جراحى هفت ساعته تیغه فلزى را از پیشانى اش 
خــارج کردنــد. به گفتــه یک جــراح اعصاب 
دانشگاه«جیوتونگ»، ازآنجا که تیغه تیز فلزى در 
پیشانى این مرد فرو رفته بود، هنگام جراحى دقت 
زیادى کردیم تا به چشــم ها و عروق خونى مرد 
زخمى آسیبى نرسد. به همین دلیل براى نجات 
این مرد بیش از ده جــراح در اتاق عمل، بیش از 
هفت ساعت تالش کردند و سرانجام موفق شدند 
تیغه فلزى را با کمترین عارضه از پیشانى این مرد 
خارج کنند. پزشکان امیدوارند او پس  از بهبودى 

کامل به  زندگى عادى بازگردد.

انفجار مین، جان 
چوپان نوجوان را گرفت

2کشته و 2 زخمى
در درگیرى 2 طایفه

تیغه فلزى براى پیرمرد 
شاخ شد! 

زوج جوان به اتهام ســرقت از عابربانک ها و برداشــت 
پول هاى صاحبان حساب دستگیر شدند.

رئیس کالنترى 108نواب با اعالم این خبر گفت: این زوج 
سارق در ساعات غیر ادارى به عابربانک هاى خلوت مراجعه 
مى کردند و چند قطره چسب با شگردى خاص به قسمت 

ورودى کارت مى ریختند.
سرهنگ مسلم قاسم آبادى اظهارکرد: مراجعه کنندگان به 
دستگاه عابربانک پس از وارد کردن کارت متوجه گیر کردن 
آن مى شدند. سارقان هم به بهانه کمک کردن، رمز از آنها 

مى خواستند تا کارت را بیرون بکشند. وى اضافه کرد: وقتى 
متوجه رمز مى شدند مى گفتند کارى نمى توان کرد و باید 
صبح روز بعد به شعبه مراجعه کنید. رئیس کالنترى108 
نواب ادامه داد: پس از اینکه صاحب کارت محل را ترك مى 
کرد، سارقان با ترفند خاصى کارت را خارج کرده و حسابش 

را با رمزى که داشتند خالى مى کردند. 
گفتنى اســت این زوج جوان در آخرین سرقت خود شش 
میلیون تومان از حساب زن میانسالى برداشت کردند که 
از طریق دوربین هاى مداربسته شناسایى  و دستگیر  شدند.

ببر باغ وحشى در چین نگهبان را زنده زنده در مقابل 
چشمان گردشگران خورد.

خــورده شــدن نگهبان باغ وحشــى در شــهر 
فوجیان چین توسط ببر خشمگین باعث وحشت 

گردشگران شد.
 در این حادثه که در مقابل چشــمان گردشگران 
رخ داد، ببــر گرســنه به شــکلى وحشــتناك 
نگهبان باغ وحــش را داخل قفــس، طعمه خود 

مى کند.

سرقت از عابربانک با چند قطره چسب

 ببر گرسنه، نگهبان را
 زنده زنده خورد

درگیرى مسلحانه 2 همسایه و  فرار گروگان 

کشف جسد خونین پسر جوان در پارك

انفجار چاه فاضالب با کاربین جان سه نفر را در 
ممسنى استان فارس  گرفت.

سرهنگ محمد هاشم قسام فرمانده انتظامى 
شهرستان ممسنى گفت: در تماس تلفنى یکى 
از شهروندان مبنى بر شــنیدن صداى انفجار 
از یک منزل مســکونى واقع در یکى از محله 
هاى شهرستان، بالفاصله مأموران انتظامى 
شهرســتان به محل حادثه اعزام شدند که در 
بررسى ها مشخص شــد چاه فاضالب یک 
منزل شخصى که دچار گرفتگى شده بود به 
علت ریختن مقادیر زیادى سنگ کاربیت براى 
باز شدن لوله چاه توسط مسئول تخلیه چاه و 
بى احتیاطى آنها متأسفانه دچار انفجار شده که 
در این حادثه مسئول تخلیه چاه و صاحب خانه 

و همسرش در دم جان باختند.

فرمانده انتظامى استان خراســان شمالى از 
دستگیرى سه قاتل و سارق فرارى پس از پنج 

روز در شهرستان مانه وسملقان خبر داد.
به گزارش مهر، سردار علیرضا مظاهرى اظهار 
کرد: سه شــنبه هفته گذشــته در پى تماس 
شــهروندان مبنى بر فوت یــک نفر در یکى 
از روستاهاى شهرســتان مانه و سملقان در 
منزلش، بالفاصله مأموران انتظامى در محل 
حاضر شــدند. وى تصریح کرد: در بررســى 
مأموران مشــخص شــد پیرمرد82ساله در 
منزلش با دســت و پاى بســته فــوت کرده 

است.
سردار مظاهرى بیان کرد: در تحقیقات مأموران 
مشخص شد که پیرمرد توسط افرادى به قتل 
رســیده از این رو مأموران تحقیقات وسیعى 
درباره علت و انگیزه قتل و دســتگیرى قاتل 
یا قاتالن انجام دادند. این مقام ارشد انتظامى 
افزود: با تالش شبانه روزى مأموران و اقدامات 
فنى و پلیســى، قاتالن پیرمرد شناسایى شده 
و روز یک شــنبه در دو عملیــات غافلگیرانه 
در محل اختفایشان دستگیر شــدند و مورد 

بازجویى قرار گرفتند. 
وى ضمن اعالم اینکه قاتالن ســه نفر بودند 
و همگى دستگیر شدند، گفت: متهمان علت 
و انگیزه خــود از این قتل را ســرقت از منزل 
پیرمرد عنوان کردند. فرمانده انتظامى خراسان 
شــمالى تصریح کرد: متهمان حسب دستور 
مقام قضائى در بازداشــت بــوده و تحقیقات 
همچنان ادامه دارد و بازسازى صحنه قتل با 
حضور مقامات قضائى و انتظامى انجام خواهد

 شد.

 3کشته بر اثر انفجار 
چاه  فاضالب

دستگیرى  قاتالن فرارى 
پیرمرد82 ساله

فرمانده انتظامى استان خراســان شمالى از 
دستگیرى سه قاتل و سارق فرارى پس از پنج 

روز در شهرستان مانه وسملقان خبر داد.
به گزارش مهر، سردار علیرضا مظاهرى اظهار 
کرد: سه شــنبه هفته گذشــته در پى تماس 
شــهروندان مبنى بر فوت یــک نفر در یکى 
از روستاهاى شهرســتان مانه و سملقان در 
منزلش، بالفاصله مأموران انتظامى در محل 
حاضر شــدند. وى تصریح کرد: در بررســى 
مأموران مشــخص شــد پیرمرد82ساله در 
منزلش با دســت و پاى بســته فــوت کرده 

است.
سردار مظاهرى بیان کرد: در تحقیقات مأموران 
مشخص شد که پیرمرد توسط افرادى به قتل 
رســیده از این رو مأموران تحقیقات وسیعى 
درباره علت و انگیزه قتل و دســتگیرى قاتل 
یا قاتالن انجام دادند. این مقام ارشد انتظامى 
افزود: با تالش شبانه روزى مأموران و اقدامات 

2 برادر جوان که به اتهام دست داشتن در 
قتلى در پارك باهنر بازداشت شده اند مدعى 
هســتند مقتول با چاقو و چماق به آنها حمله 

کرده بود.
به گزارش فارس، ســاعت 5 بامداد ششم 
اســفندماه ســال جارى قاضى منافى آذر، 
بازپرس کشــیک قتل تهران در تماسى از 
مأموران کالنترى 140 باغ فیض از قتل مرد 
26  ســاله اى به نام «فرشاد» با خبر و راهى 

محل شد.
بررسى ها نشان مى داد شب قبل از آن پیکر 
نیمه جان مقتول که چاقویى به طور وحشتناك 
داخل چشمش رفته بود از داخل پارك باهنر 
واقع در بزرگراه اشــرفى اصفهانى کشف و 
به بیمارســتان پیامبران منتقل شده است. 
همچنین بنابر دیده شهود مشخص شد که 
دو مرد ناشناس مقتول را داخل پارك با چوب 

دستى مورد ضرب و جرح قرار داده اند. 

پس از انتقال جســد به پزشــکى قانونى 
مأموران متوجه شــدند خودروى مقتول در 
اختیار مرد 34 ساله اى به نام «پرویز» است 
و او را در یک قرار ساختگى بازداشت کردند. 
وى ضمــن ادعاى بى گناهــى گفت: «من 
کارگر فضاى سبزم و حدود پنج سال است 
با مقتول دوستم. مقتول با پسر جوانى به نام 
"اشکان"دوست بود. چندى قبل برادر اشکان 
که "شاهین" نام دارد یک دستگاه DVD از 
مقتول خرید، اما پولش را نداد و همین باعث 

اختالف آنها شد.»
بدین ترتیب شاهین و اشــکان بازداشت 
شدند و روز دوشنبه به شعبه سوم دادسراى 
جنایى تهران منتقل شدند. این دو برادر که 
هر دو دهه شصتى و مجرد بودند و به همراه 
خانواده شان از جنوب به تهران آمده بودند 
درگیرى را به طور کامل به بازپرس توضیح 
دادند. شــاهین در زمینه وقــوع قتل گفت: 

«مقتول و من سر هروئین با هم آشنا شدیم. 
بعد از یک ماه او به ســراغم آمد و دستگاه 
DVD را به من داد تا بخرم. به او گفتم پول 
ندارم؛ او دستگاه را به عنوان امانت نزد من 
گذاشت. فرشاد چندبار به من زنگ زده بود 
اما گوشى ام خانه بود و نمى دانستم تا اینکه 
شب حادثه به سراغم آمد و با چوبدستى مرا 
تهدید کرد و فحش داد. من او را آرام کردم 

تااینکه باالخره برادرم رسید.» 
اشکان هم در ادامه حرف هاى برادرش گفت: 
«مقتول عصبانى شد و همین که مرا دید فکر 
کرد براى دعوا به آنجا رفته ام و چاقو کشید 
که من چاقو را از چنگش درآوردم و متوجه 
نشــدم که چگونه چاقو به چشمش خورد و 

بسیار پشیمانم.»
در انتها با دستور بازپرس منافى آذر متهمان 
براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره 

دهم آگاهى پایتخت قرار گرفتند.

برادران رفیق کش 
بازداشت شدند 

رئیس دادگسترى شهرستان ساوه جزئیات آدم ربایى و 
نیز درگیرى دو همسایه در این شهرستان را تشریح کرد.
هادى ملکــى در خصوص درگیرى بین دو همســایه 
در بلوار ســپاه ســاوه گفت: این درگیرى یک شــنبه 
شــب بین دو همســایه به وقوع پیوســت که یکى از 
همسایگان با استفاده از اسلحه کلت اقدام به تیراندازى 
مى کند. وى ادامه داد: در نتیجه تیراندازى ضارب در این 
نزاع و درگیرى، دو نفر مصدوم مى شوند و هم اکنون در 
بیمارستان بسترى و تحت درمان هستند. ملکى عنوان 
کرد: ضارب پــس از تیراندازى اقدام بــه فرار مى کند 
و با دســتگیرى یکى از افراد خانواده ضارب، پیگیرى 
و تحقیقات انتظامى براى دســتگیرى ضــارب ادامه 

دارد. 
رئیس دادگسترى ساوه در بخش دیگرى از سخنان خود 

به یک فقره آدم ربایى نیز اشاره کرد و گفت: چهار نفر با 
دو وسیله نقلیه در یک شنبه شب گذشته اقدام به ربودن 
یکى از شهروندان این شــهر کرده و وى را به اطراف 
این شهر منتقل مى کنند. وى بیان کرد: پس از گذشت 
ساعاتى از این آدم ربایى، فرد ربوده شده موفق به فرار 
از دست آدم ربایان مى شود و با اطالع پلیس تحقیقات 
اولیه در ســریع ترین زمان ممکن براى دستگیرى آدم 

ربایان آغاز مى شود.
گفتنى است در تکمیل تحقیقات در کمتر از 24 ساعت، 
محل اختفاى آدم رباها مشخص شد و یکى از عامالن 
اصلى آدم ربایى در محل دستگیر و از او یک قبضه سالح 
گرم کشف شد و   در ادامه دو نفر دیگر از همدستان این 
فرد نیز طى عملیات هایى جداگانه دستگیر شدند و دو 

دستگاه خودروى سوارى نیز از آنان توقیف شد.

جسد خونین پسر جوانى که آثار برش هاى تیغ روى بدن 
وى مشهود بود، در پارك چیتگر تهران کشف شد.

ساعت 11و41دقیقه صبح روز دوشنبه مأموران کالنترى 
181 عوارضى در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعالم کردند جســد خونین پســر جوانى در پارك چیتگر 

کشف شده است. 

بنابر اظهارات مأموران جســد متوفى توسط مردى که در 
پارك درحال ورزش بود کشف شده و آثار برش هاى تیغ، 
روى گردن و دست ها مشهود بود همچنین در بررسى هاى 
اولیه یک کاغذ از وسایل متوفى که هویت و آدرس وى ذکر 
شده بود به همراه یک تیغ کشف شد. در تحقیقات تکمیلى 
با شناسایى هویت متوفى و خانواده وى مشخص شد که 

متوفى پنج روز پیش مفقود شده اســت و خانواده اش در 
جستجوى وى بودند تا اینکه جســد بى جانش در پارك 

کشف شد.
سرانجام با دستور محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت، جسد پسرجوان  براى بررسى بیشتر به پزشکى 

قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سارقان در دو هفته دو دستگاه خودپرداز را در محدوده 
ونک به ســرقت بردند. صبح روز ســه شنبه مسئوالن 
آموزشگاه موسیقى پارس در محدوده خیابان مالصدرا 
در تماس با پلیس از سرقت دستگاه خودپرداز آموزشگاه 
خبر دادند. بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند و در 
بررسى هاى دوربین متوجه شــدند چهار سارق پس از 
تخریب در ورودى آموزشگاه وارد محوطه شده و دستگاه 
خودپرداز بانک سامان را به سرقت برد و با یک دستگاه 
وانت از محل متوارى شدند. این سرقت در حالى رخ داده 
که مؤسسه به سیســتم دزدگیر مجهز بوده که در شب 
حادثه غیرفعال بوده است. تالش پلیس براى شناسایى 
سارقان ادامه دارد. گفتنى است دو هفته قبل هم سارقان 
دســتگاه خودپرداز بانک 24 ساعته در کنار مرکز خرید 

ونک را به سرقت برده بودند.

سرقت دستگاه خودپرداز
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مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

 آگهــى مزایــده عمومـى 96/4
 بانک انصار بانک انصار

قیمت پایه هر نام کاالردیف 
قیمت کل هر تعدادواحد 

ردیف 

 رادیوضبط سونی تک کاست1
 cfm-d1mk2 200,0001200,000

450,0001450,000 رادیوضبط ال جی 2کاست 2
3PINHOLD C500 200,00061,200,000 دوربین مداربسته

 دوربین مداربسته سامسونگ 4
415450,000177,650,000دیددرشب 8مداره 

 دوربین مداربسته 5
 kocom kcg-408nip300,0001300,000

 دوربین مداربسته6
 DALLMEIER DDF 3000 AV-DN 500,0001500,000

 دوربین مداربسته7
NETFOCOUS DOMEXC-4AM 300,00082,400,000

500,00073,500,000 دوربین مداربسته BOX سانیکس 8

 دوربین مداربسته9
  MAXRON DOM - 540 TVL 500,00052,500,000

 دوربین مداربسته10
  RASTER RS-190SH2-iR 800,0001800,000

11 RASTER 3200 vdh 800,00054,000,000 دوربین مداربسته

 دوربین مداربسته12
RASTER 540Tvl-Rs218 800,0001800,000

13RAsTer3100VDH 800,00032,400,000دوربین مداربسته

 دوربین مداربسته14
RASTER RS-213SH2-IR 800,0001800,000

15 540TvL 800,0001800,000 دوربین مداربسته هایکویژن

 دوربین مداربسته16
 CASTELE v51 sir p IP 1,000,00011,000,000

 دوربین مداربسته17
 CASTELE v 725 sir p IP 1,000,00011,000,000

 دوربین مداربسته18
 CASTELE ca 286 w 1,000,00022,000,000

19  CASTELE ca 376 d 1,000,00033,000,000 دوربین مداربسته
20  CASTELE ca 688 1,000,00044,000,000 دوربین مداربسته

 دوربین مداربسته21
 CASTELE VIP 762 SIR-P 1,000,00033,000,000

 دوربین مداربسته22
 CASTELE CA-3767D 1,000,00033,000,000

 دوربین مداربسته 23
 CASTELE CA-6088SIR1,000,00055,000,000

 دوربین مداربسته24
 CORTEC HDBW3301 500,0001500,000

25 ILAX ECOIR-115 500,0001500,000 دوربین مداربسته
26  ILAX mB-IRD 127 500,000105,000,000 دوربین مداربسته
27 IDIS DC-T1234WR 600,00021,200,000 دوربین مداربسته
28; DVR ( RASTER 8کانال-  LFS3 8083,500,00013,500,000
29;DVR( RASTER 16کانال  -  HFS3 816 3,500,000310,500,000
30 DVR( INOVO hybrid 16ch ivh 1616;3,500,00027,000,000

 سیستم اعالم حریق وحفاظتی31
ZETA 8 1,000,00033,000,000  زون 

 سوئیچ مداربسته CNET 4 پورت32
 csh-800 500,00031,500,000

 سیستم حفاظتی ( دزدگیر ) پارادوکس 33
 MG5050500,00021,000,000

34 VERITAS ( دزدگیر ) سیستم حفاظتی 
500,00042,000,000کیپد دار 

50,000150,000 گوشی تلفن گردون آلمانی ساده 35
50,000150,000 گوشی تلفن پاناسونیک 7750 36
50,0007350,000 گوشی تلفن پاناسونیک معمولی 37
38 T500 50,0003150,000 گوشی تلفن پاناسونیک
50,000150,000 گوشی تلفن پاناسونیک مدل 397433
50,0003150,000 گوشی تلفن پاناسونیک 7665 40

لیست اقالم مستعمل ومازاد بانک انصار استان اصفهان

50,000150,000 گوشی تلفن صاایران 7004 41
42CID-FC53 50,0003150,000 گوشی تلفن آزبست
50,000150,000 گوشی تلفن آلمانی دکمه اي 43
44 tF - 4152 50,0005250,000 گوشی تلفن تکنوتل
45 UX84 300,0001300,000 فاکس شارپ
46 FO90 300,0001300,000 فاکس شارپ
500,00021,000,000 گوشی تلفن همراه صاایران معمولی 47
500,00031,500,000 تلفن کننده هوشمند دیجیتالی 48

49 FIRE WALL      g3 تلفن کننده 
500,00084,000,000( ماژول سیم کارت خور )

 دستگاه مرکزي دزدگیر(سرقت ) 50
500,0001500,000کالسیک 24

51 HP 1200 500,0001500,000 چاپگر
52BENQ 15»LCDFP51G 300,00051,500,000 مانیتور
53BENQ 17»LCDFP71G 450,00094,050,000 مانیتور
54BENQ 17»LCDE700 450,00073,150,000 مانیتور
55SAMSUNG 1743NXLCD17 450,00073,150,000 مانیتور
56 SAMSUNG NW1943 600,00021,200,000 مانیتور
57 LG LCD17”-1752 400,0001400,000 مانیتور
58 GENIUS HR7XSLIM 150,000101,500,000 اسکنر
59 CANON 3200F 150,0002300,000 اسکنر
60CANON lid 100 150,0001150,000 اسکنر
61 ACORP 56000-EXTERNAL 50,0002100,000 مودم
62MAGTEk NON 50,00015750,000 چک خوان
63 3COM 16PORT10 /100 50,000150,000 سوییچ
50,0003150,000 فایل چوبی 3کشو 64
50,0002100,000 فایل چوبی 2کشوزیرپیشخوان 65
500,00042,000,000 فایل فلزي 4کشو 66
500,00042,000,000 فایل فلزي 4کشوریل دوبل 67
500,0001500,000 میز تحریر چوبی 3180تکه 68
500,0001500,000 میز تحریر چوبی 2کشو120*50 69
500,0001500,000 میز تحریر چوبی 60*160 70
500,0001500,000 میز تحریر چوبی 180ال دار 71
500,0001500,000 میز تحریر چوبی بدون کشو50*120 72
500,00031,500,000 میز کامپیوتر فلزي 2کشو 73
74 120x75 500,0001500,000 میز کامپیوتر چوبی
500,0001500,000 میز کامپیوتر چوبی 2کشو 75
500,0001500,000 میز پرینتر چوبی 100*75باگوشه 76
100,0001100,000 میز جلو مبلی فلزي پویا60*110 77
786B 50,0003150,000 شماره زن رینر 6رقمی
50,0003150,000 شماره زن ماکس کوچک 79
50,0005250,000 شماره زن کبري kobra 6 رقمی  80
50,000150,000 کیف سامسونت  هما دستی 81
50,0002100,000 کیف سامسونت  دیپلمات دستی82
50,000150,000 پایه تخته وایت برد متحرك 83
100,0002200,000 جالباسی فلزي پایه سنگی 84
11,000,000111,000,000 بخاري گازي انرژي 640 85
500,0001500,000 بخاري گازي آتور 8000 86
800,0001800,000 بخاري گازي آتور 8712000
800,0001800,000 یخچال ارج 10فوت 88
400,0001400,000 جارو برقی جنرال 1800 89
500,0001500,000 پنکه ایستاده پارس خزر معمولی 90
1,500,00011,500,000 آبسردکن زاگرس تک شیر91
1,500,00023,000,000 آبسردکن الکترواستیل تک شیر92
93 CASIO 240DC 100,0001100,000 ماشین حساب

100,0008800,000 ماشین حساب SHARP نوري 942130
95 SHARP 2130X 100,0001100,000 ماشین حساب
96 BMDC DL860 50,0004200,000 تشخیص اسکناس
1,500,00011,500,000 دستگاه کپی شارپ 5316 97
1,000,00011,000,000 کاغذ خردکن بهمن 201 98
100,0001100,000 پمپ باد نی کی تا هندبلوور-دستی 99

100com3 10,000330,000کارت شبکه
1012G 120,00012014,400,000انواع رم از 256 تا
150,000659,750,000انواع سى پى یو از GH3,3 تا 1025700
103G41 mtd3 150,000304,500,000مادربرد
104G41 mts2 150,000345,100,000مادربرد
120,000273,240,000پاور 330گرین 105
50,00010500,000موس 106
100,000202,000,000کیبرد107
200,0001200,000کولر آبى دستى 108
50,000301,500,000چشمى دزدگیر 109
50,0002100,000بلندگو شیپورى دزدگیر 110
50,0002100,000کیپد شماره گیر تلفن 111
30,000390,000کارت گرافیک 112
113ASUS p5 150,0001150,000مادربرد
114giga s775 150,0002300,000مادربرد
3,000,00039,000,000سایه بان طلقى خودپرداز 115
116NEc350 50,0002100,000بلندگو
10,000110,000کازیو 117
150,0002300,000اجاق گاز 2شعله رومیزى 118
2,000,00036,000,000کولر 7000آبى 119

 دوربین مداربسته سامسونگ 120
425500,0001500,000دیددرشب 

400,0001400,000 دوربین مداربسته دام  سانیکس  121

 دوربین مداربسته122
 NETFOCOUS BOXXD-40LV 300,0001300,000

123 CS82A 150,0001150,000 کی وي ام دوربین آنتن
50,000150,000 گوشی تلفن پاناسونیک 7030 124
125 M53 50,000150,000 گوشی تلفن مدرن
50,0002100,000 گوشی تلفن TECHNICAL پاوان 126
127 TD500  500,0001500,000 باکس سانترال پاناسونیک
50,000150,000 تلفن کننده کالسیک 20حافظه 128

 دستگاه مرکزي دزدگیر(سرقت ) 129
500,0001500,000کالسیک بردباال 

1301300 HP 400,0001400,000 چاپگر
131 GENIUS HR6XSLIM 150,0003450,000 اسکنر
100,0001100,000 فایل MDF 3کشو 132
500,00021,000,000 میز تحریر فلزي 4کشو 133
500,0001500,000 میز نهارخوري چوبی 4نفره134
100,0001100,000 میز عسلی چوبی شیشه اي 135
500,0001500,000 بخاري گازي مهیا 12000 136
137 MONEY 328 50,000150,000 تشخیص اسکناس
2,000,00012,000,000 دوچرخه کوهستان نمره 26 138
500,0001500,000 نردبان آلومینیومی 2طرفه 5پله تاشو 139
2,500,00012,500,000دوچرخه بدون دنده نو نمره 14026
50,0007350,000گوشى تلفن 141
 مقادیرى 16,000سیم وکابل *142

آهن آالت نبشى وچها رپایه ودیگ موتورخانه 143
 مقادیرى 11,000سوخته  *

213,220,000جمع کل : 
 *  قیمت سیم وکابل وآهن آالت پس از مشخص شدن وزن براساس قیمت پیشنهادى

 محاسبه و به جمع کل  اضافه مى گردد

قیمت پایه هر نام کاالردیف 
قیمت کل هر تعدادواحد 

قیمت پایه هر نام کاالردیف ردیف 
قیمت کل هر تعدادواحد 

ردیف 
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کاهش 80 درصدى ذخیره آب 
خوروبیابانک 

ذخیــره موجــود آب در ســدها و بندهــاى خاکى 
خورو بیابانک در شــرق اســتان اصفهان امســال 
در مقایســه با ســال گذشــته 80 درصــد کاهش

داشته است.
مدیــر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
خوروبیابانک گفت: چهار طرح آبخیزدارى از مجموع 
15 سد و بند خاکى در این منطقه امسال آبگیرى شد 
که مجموعه این ذخیره 80 درصد نســبت به مدت 

مشابه پارسال کاهش یافته است.
مهــدى آخوند افــزود: ســدهاى بازیــاب 2 و 3، 
پخش ســیالب حســین آباد هفتومان و بند خاکى 
عروســان گلســتان در پى بارندگى هــاى اخیر، 
آبگیرى و در مجمــوع 500 هزار متــر مکعب آب 

ذخیره شد.
وى گفت: دو هــزار و500میلیون متــر مکعب آب 
پارسال بر اثر فراوانى بارش در سدها و بندهاى خاکى 

این شهرستان ذخیره شده بود.
مدیراداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى خوروبیابانک 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت ســدها و بندهاى خاکى 
شهرستان خور و بیابانک 14تا 18میلیون متر مکعب 
است و تاکنون 15طرح آبخیزدارى در این شهرستان 

اجرا شده است.

هواى استان تا پنج شنبه 
صاف تا قسمتى ابرى است

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان گفت: وزش باد تا امروز با شــدت کمترى 

ادامه مى یابد.
حسن خدابخش اظهارداشــت: امروز و فردا جو  به 

نسبت پایدارى براى استان پیش بینى مى شود.
وى با بیــان اینکه طــى این مدت در بیشــتر نقاط 
اســتان هوایى صاف تا قســمتى ابرى برقرار است، 
افزود: امروز نیز وزش باد همچون روزهاى گذشــته 
ادامه مى یابد، اما شــدت آن ضعیف تر خواهد شــد 
و کمــاکان وزش باد معمولى در اســتان پیش بینى

 مى شود.

یک سوم صادرات اصفهان به 
آهن و فوالد اختصاص دارد

صنعــت فــوالد اصفهــان در 11 ماه ســال 96، 
نزدیک به یک ســوم صادرات را به خود اختصاص

 داده اســت.آمار صادرات 11 ماهه استان اصفهان 
نشان مى دهد از مجموع یک میلیارد و 540  میلیون 
و 796  هزار دالر صادرات استان در سال 96 نزدیک 
به یک سوم آن و معادل 441 میلیون دالر  به آهن و 

فوالد اختصاص دارد.
محصوالت پتروشیمى با  356 میلیون دالر و فرش با 
145 میلیون دالر در رتبه دوم و سوم صادرات استان 

قرار دارند.
اســتان اصفهان به دلیل وجود دو مجموعه بزرگ 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، توانســته است 
ضمن حفظ جایگاه صادراتى خود در کشور، باالترین 
میزان صادرات آهن و فوالد را نیز به خود اختصاص 
دهــد. ایــن دو شــرکت از صادرکننــدگان نمونه 
ملى هســتند اما در ســال 96 در بخش صادراتى با 
چالــش هایى مواجــه بودند بــه طورى کــه آمار 
هشــت ماهه فوالد مبارکــه در زمینــه صادرات 
کاهــش 42 درصدى داشــته و به رقــم 728 هزار 
تن رســیده اســت. همچنین شــرکت ذوب آهن 
اصفهان نیز طبــق آخرین آمار اعالمى در هشــت 
ماهه امســال نزدیک بــه 750 هزار تــن صادرات

 داشته است.

70 خانه ورزش روستایى
 به بهره بردارى مى رسد

مهدى اســدى،  رئیس هیئت ورزش روســتایى و 
بازى هاى بومى محلى اســتان اصفهان از تکمیل 
ســاخت و تجهیز 70 خانه ورزش روستایى در نیمه 

نخست سال 1397 خبر داد.

خبر

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: بهره بردارى از خط 
یک قطار شــهرى اصفهان تا چند روز آینده به صورت 
موقت انجام و امکان مســافرگیرى در ایستگاه هاى آن 
فراهم مى شود، اما بهره بردارى رسمى از آن پس از ایام 

نوروز با حضور مقامات کشورى خواهد بود.
جواد شعرباف اظهار داشت: بهره بردارى کامل از خط یک 
قطار شهرى تا ایستگاه صفه با کمک شهردارى و شوراى 
پنجم در شرف انجام اســت و هفته آینده بهره بردارى 

موقت از آن صورت مى گیرد.
وى افزود: خط یک قطار شــهرى اصفهان از ایستگاه 
قدس تا ایستگاه صفه به طول 20 کیلومتر کامل شده و 

ایستگاه هاى دانشگاه، کارگر، کوى امام(ره) و صفه نیز به 
زودى وارد مدار سرویس دهى به شهروندان خواهد شد.

مشاور عالى شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام 
شده در ایســتگاه میدان امام حسین(ع)، گفت: ایستگاه 
امام حسین(ع) ســه ورودى در شمال شرقى، در جنوب 
شرقى و یکى در ســمت غرب دارد که ایستگاه شمال 

شرقى آن به زودى به روى شهروندان باز مى شود.
شــعرباف در خصوص ایســتگاه میدان انقــالب نیز 
اظهارداشت: ایستگاه انقالب دو ورودى غربى و شرقى 
دارد که ایستگاه غربى سمت  ابتداى خیابان عباس آباد 

وارد مدار مى شود.

مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان با اشــاره به آمادگى 
کامل راه آهن استان اصفهان در نوروز 97 گفت: در نوروز 
امسال پیش بینى مى شود ظرفیت جابه جایى مسافران در 

قطارهاى استان اصفهان از مرز 80 هزار نفر فراتر رود.
رضا سادات حسینى با اشــاره به آمادگى کامل راه آهن 
اســتان اصفهان در نوروز 97 اظهار داشــت: در نوروز 
امسال پیش بینى مى شود ظرفیت جابه جایى مسافران 
در قطارهاى استان اصفهان از مرز 80 هزار نفر فراتر رود.
وى در ادامه افزود: در حال حاضــر بیش از 40 هزار نفر 

براى مسافرت با قطار در نوروز ثبت نام کرده اند.
مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان همچنین خاطرنشان 

کرد: در سال گذشته و در بازه زمانى 15 اسفند 95 تا 15 
فروردین 96 تعداد 71 هزار و 300 نفر از خدمات راه آهن 
استان اصفهان اســتفاده کرده و به وسیله قطار جابه جا 
شدند که این عدد در قیاس با ســال 95، دوازده درصد 

رشد را نشان مى داد.
سادات حسینى در رابطه با توســعه ناوگان ریلى استان 
اصفهان نیــز تصریح کــرد: براى مســافرت نوروزى 
سال جارى، یک رام قطار در مســیر اصفهان-زاهدان 
اضافه شــده که یک روز در میان فعالیــت مى کند و در 
هر بــار حرکت خود، توانایــى جابه جایــى 250 نفر را

 دارد.

استفاده 80هزار مسافر
 از قطارهاى اصفهان

مترو تا هفته آینده
 به صفه مى رسد

ساسان اکبرزاده

گردهمایى سالیانه فعاالن اقتصادى و اعضاى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با حضور مسئوالن 

دستگاه هاى اجرایى استان و... برگزار شد.
ابتدا رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
به مهمانان خیرمقدم گفت و از تــک تک اعضاى هیئت 
رئیسه و رؤساى کمیسیون هاى 11گانه با تشریح بخشى از 

فعالیت هاى آنان در سال جارى قدردانى کرد.
سید عبدالوهاب ســهل آبادى با بیان اینکه در سال آینده با 
توجه به عنایت رئیس جمهور، اشتغال خوبى ایجاد خواهد 
شد، از خاطرات بد سال جارى براى فعاالن اقتصادى استان 
اصفهان گفت و اینکه هنوز کاالى قاچاق به شکل میلیاردى 
وارد کشور مى شــود، در حالى که از تولید دفاع مى کنیم، در 
صنعت نســاجى اصفهان پتو به ارش میلیاردى به صورت 
رسمى وارد مى شود و علیرغم اینکه با تالش همه مسئوالن 
ذیربط قاچاق کاهش یافته، اما انتظار است واردات با تعرفه 
نامعقول که ما را دچار آسیب مى کند نداشته باشیم. این در 
حالى است که اقشــار بانک ها براى وصول بدهى فعاالن 

اقتصادى به حدى است که نمى توان از آن سخن گفت.
سهل آبادى از مســئوالن اســتان اصفهان که براى رفع 
مشکالت تالش مى کنند تشکر کرد و گفت: روزى نیست 
که صداى خاموش شدن کارخانه اى را نشنیده باشیم. مشکل 
امروز ما تأمین اجتماعى اســت که برند کارخانه بدهکار را 
توقیف مى کند. دفترچه بیمه کارگران را تمدید نمى کند. نرخ 
بهره و سپرده دوباره به گذشته بازگشته و... تصور مى کنید 
تولیدکننده با این اوضاع، چگونه باید به استاندارد برسد در 
حالى که قیمت ارز در چند ساعت تغییر مى کند و برنامه هاى 

تولیدکننده را به هم مى زند.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
اظهار کرد: قانون ارزش افزوده، درآمدى خوب اســت اما 
کجاى دنیا ارزش افزوده، هم در ابتدا و هم در انتها دریافت 
مى شــود؟ البته ما تمام این مطالب را با مسئوالن در میان 
گذاشته ایم و حتى شکایت هم کرده ایم. اما باید به مسئوالن 
کشورى یادآورى کنیم تا در سطح ملى براى حل آنها تالش 

کنند.
ســهل آبادى گفت: مردم اصفهان تســلیم و اسیر نشده و 
معتقدیم انقالب از ماســت و به هر طریقى به تولید ادامه 
مى دهیم. این در حالى اســت که مسئوالن همه در استان 
با ما همراهى مى کنند و از آنان مى خواهیم درد دلمان را به 
مسئوالن کشور برسانند تا آنان پیگیر باشند و از آن دفاع کنند.

وى همچنین خواســتار حل مشکالت کشــاورزان به هر 
طریق ممکن شد و مردم را به صرفه جویى در مصرف آب 

توصیه کرد.

 رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: نجات زاینده رود در طرح هایى است که ما ارائه دادیم. 

■■■   
نایب رئیس اول اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان هم گفت: کشور داراى مشکالت بسیارى است که 
بخشى ریشه در سوء مدیریت ها و برخى ریشه در مشکالت 
منطقه اى دارد، امــا در این میــان فرصت هاى خوبى هم 

وجود دارد.
محمود اسالمیان با تشریح نظام ســرمایه دارى در جهان، 
اقتصادى کــردن دولت را از جمله ســوء تدبیرها در قبل و 
بعد از انقالب اسالمى دانســت و افزود: انسان هاى شجاع، 
انسان هایى هستند که مســیر غلط را قبول و آن را اصالح 
مى کنند و امروز دولــت به این نتیجه رســیده که اقتصاد 
خصوصى بهتر از سیستم دولتى مى تواند شکوفا شود و فعالیت 
کند.وى اظهار کرد: مردمى که هشت سال جنگ را در کشور 
اداره کردند مى توانند اقتصاد را اداره کنند و اگر کارخانه اى 
همانند ذوب آهن به یک مجموعه داراى اهلیت داده شود و 
مالك در واگذارى اهلیت باشد مى توان مشکالت را برطرف 
کرد، و تردید ندارم که اگر فرمان دست مردم باشد مى توان 

پیروز اقتصاد بود. 
■■■   

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان نیز به تشــریح برنامه راهبردى اتــاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان پرداخت و گفت: این 
برنامه راهبردى براى بهبود محیط کسب و کار ایجاد شد و 
در تدوین آن 500 هزار نفر از اعضاى اتاق نقش داشته اند و 
جلسات متعددى در کمیسیون ها و کمیته هاى زیرمجموعه 

برگزار شد.
مصطفى رناسى مشارکت مستقیم فعاالن اقتصادى را وجه 

تمایز این برنامه راهبردى با سایر برنامه ها اعالم کرد و افزود: 
براى اولین بار در بین اتاق هاى کشور، برنامه راهبردى اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان انجام شد که 

تعیین کننده مسیر بهبود و راهکار براى بخش دولتى است. 
■■■   

دستیار ویژه استاندار اصفهان آخرین سخنران این گردهمایى 
بود که با اظهار خوشحالى از حضور در بین فعاالن اقتصادى 
گفت: مدیریت استان اصفهان، اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان را بازوى تواناى خود مى داند و باید اذعان 
کنیم در طول سالیان متمادى، هیئت رئیسه اتاق در دوره هاى 
اخیر در میدان اقتصاد حضورى فعال داشته و اقدامات با برنامه 
را در دستور کار خود قرار داده است و باعث مباهات است که 
همه با هم دست از شعارزدگى برداشته و به مسائل اساسى 
پرداخته اند.رضا کریمى افزود: بعد از برجام، مسئوالن کشور 
به این نتیجه رسیدند که باید با جهان ارتباط داشته باشند و 
باید دیپلماسى جذب سرمایه خارجى را فراگرفته و با رفتار 

مطلوب، این اقدام صورت گیرد.
کریمى اظهار کرد: اصل 44 قانون اساسى تاکنون آنگونه که 
مورد سفارش سران کشور بوده اجرا نشده است و بازیچه این و 
آن قرار گرفته و با جمله «خصولتى» با آن بازى کردند. این در 
حالى است که ام الفساد اقتصادى در کشور بنگاهدارى دولتى 

است و اینکه دولت منافع خود را در بخش خصوصى ببیند.
کریمى ادامه داد: مردم فعًال هیچگونه اعتمادى به بنگاه ها و 
مراکز تصمیم گیرى دولتى ندارند ولى امروز ادارات امنیتى، 
قوه قضائیه و... همه به دنبال گره گشایى بخش تولید هستند 
و براساس توافق، هر بانکى بخواهد اسناد تسهیالت گیرنده 
کارخانجات را به اجرا بگذارد باید دو هفته قبل از این اقدام، 
معاونت هماهنگى اقتصادى اســتاندار را مطلع و ســپس 

اقدام کند . 

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: پردیس 
سینمایى ســاحل که داراى ویژگى هاى منحصر به فردى 
نسبت به سینماهاى کشــور اســت، تا هفته اصفهان در 

اردیبهشت 97 افتتاح شود.
مصطفى حسینى اظهار داشت: پردیس سینمایى ساحل از 
ابتدا قرار بود داراى هفت سالن باشد که با توجه به ظرفیت 
هاى موجود، دو ســالن 20 و 30 نفره ویژه کودکان به این 

تعداد اضافه شد. 

سینما ساحل مجهز به مهدکودك است
وى با بیان اینکه پردیس ســینمایى ساحل داراى دو سالن 
یکى ویژه فیلم هاى کودکان و دیگرى فیلم انیمیشن است، 
افزود: فردى که به سینما مى آید، فرزند خود را به سینما کودك 
تحویل مى دهد که البى این سالن ها به شکل مهد کودك 

خواهد بود. مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان تأکید 
کرد: پیش از بازسازى، سینما ساحل داراى 600 صندلى بود 
که پس از بازسازى، به شکل پردیس سینمایى داراى هزار و 

200 صندلى خواهد بود.
وى با بیان اینکه پردیس سینمایى ساحل در مجموعه اى 
داراى 9 سالن با ظرفیت هاى متفاوت خواهد بود، ابراز داشت: 
سالن اصلى این سینما 660 نفره است که شامل دو سالن هر 
کدام با ظرفیت 150 نفر  است که یکى از آنها روباز است و دو 
سالن 50 نفره است.حسینى با اشاره به اینکه برخى اتفاقات 
در پردیس سینمایى ساحل براى نخستین بار  در کشور رخ 
خواهد داد، ابراز کرد: پردیس ســینمایى ساحل داراى یک 
سالن روباز با نماى 33 پل است که صدا از طریق هدست به 
گوش مخاطبان خواهد رسید و در این شرایط، مخاطب در 

حین غذا خوردن از تماشاى فیلم هم لذت خواهد برد.

قانون مالیات بر ارزش افــزوده در صنعت طال و جواهر، 
آسیب هاى به مراتب بیشترى به دنبال داشت به طورى 
که بارها اعتراضات صنف طال و جواهر را در اصفهان و 
سایر شهرها نیز به دنبال داشت. اکنون نیز بنا بر اظهارات 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، 
شاهد کاهش چشــمگیر صادرات طال در استان از 750 
میلیون دالر در سال 90 به 50 میلیون دالر در سال 96 

هستیم که این بیانگر کاهشى بیش از 90 درصد است.
اسرافیل احمدیه دلیل این کاهش شدید را، دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده از شمش طال عنوان کرد و افزود: تغییرات 
ایجاد شــده به منظور دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 
شمش طال باعث شد تولید طال با رشد بهاى تمام شده 
مواجه شــود و تولیدکنندگان قدرت رقابتى خود را براى 

صادرات از دست بدهند.  
صنعتگران و تولیدکنندگان طال بر این اعتقاد هســتند 
که مالیات بر ارزش افزوده نباید از کل قیمت طال گرفته 
شود، بلکه باید از اجرت کار ساخته شده دریافت شود زیرا 
طال یک کاالى سرمایه اى است اما 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده از کل ارزش طال به عالوه اجرت و ســود 

دریافت مى شود.
بررســى بازار نیز نشــان مى دهد دریافت ارزش افزوده 
از اصل طال باعث شــده که بســیارى از مردم قادر به 
سرمایه گذارى در طال نباشند و از رونق بازار طال کاسته 

است.  
احمدیه چاره حل این مشــکل را، اصالح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده دانســت و گفت: نباید این مالیات از کل 
قیمت طال دریافت شود بلکه باید بر اجرت ساخت آن را 
اعمال کرد تا سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذارى در 
صنعت طال و جواهر شوند و از سوى دیگر قدرت رقابت 

در بازارهاى جهانى با هدف صادرات را بیابند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تأکید کــرد: یکى از مزیت هــاى بزرگ ایــن رویداد، 
جلوگیرى از رشد قاچاق طالست زیرا با وجود مشکالت 
فعلى، حجم قاچاق و واردات این کاال هم افزایش یافته

 است.

پیگیرى میز صادرات طال، براى رفع مشکل 
تولیدکنندگان

سازمان توســعه تجارت ایران بر اساس مزیت هاى هر 
استان، اقدام به ایجاد میزهاى تخصصى صادرات کرده 
اســت و با توجه به آنکه اســتان اصفهان قطب تولید و 

صادرات این محصول به شمار مى رود، میز صادراتى آن 
در اصفهان ایجاد شده است. این مجموعه تخصصى ویژه 
صادرات در حال پیگیرى مشکالت فعاالن صنعت طال و 

رفع موانع موجود است.  
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دراین باره 

گفت: اصفهان برگزارکننده میز صادراتى طالســت و 
تاکنون نیز چندین جلسه در ســطح ملى و استانى براى 

بررسى مشکالت صادرات طال برگزار کرده  است.
وى ادامه داد: مشــکالت و موانع شناسایى شده است 
و نمایندگان مجلس نیز در حــال پیگیرى براى اصالح 
قانون و رفع موانع این صنعت هستند.اصالح این قانون 
به تولیدکنندگان کمک مى کند به دوران اوج تولید طال و 

صادرات آن بازگردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تصریح کرد: اخذ مالیات بر ارزش افــزوده از قیمت کل 
طال، باعث کاهش توان رقابتى تولیدکنندگان داخلى با 
کشورهاى خارجى مى شود و این براى کشورى که توسعه 
صادرات را یک هدف اســتراتژیک براى خود مى داند، 

ضربه سنگینى بر پیکره تولید ملى به شمار مى رود.
وى در تشریح این موضوع، به وضعیت ذخایر طال اشاره 
کرد و افزود: تعداد معادن طال در کشور عدد باالیى نیست 
و تولیدات باالیى نیز ندارند، بــراى مثال حداکثر تولید 
معدن موته در اصفهان 300 کیلوگرم در سال است که 
حجم باالیى به شــمار نمى رود؛ بنابراین اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده از اصل طال که جزو مــواد اولیه کمیاب و 
گران محسوب مى شود، در رقابت تولیدکنندگان داخلى با 
خارج از کشور تأثیر منفى مى گذارد و آنها قادر به صادرات 

مصنوعات خود نخواهند بود.
وى با اشاره به قیمت جهانى طال گفت: این قیمت در حال 
حاضر درحدود هزار و 300 دالر است و 9 درصد آن حدود 
130 دالر مى شود و با وجود اینکه دستگاه هاى تولید طال 
در داخل ساخت خود تولیدکنندگان است و کشورهایى 
مانند ایتالیا به دنبال تکنولوژى این دســتگاه ها هستند، 
اما این میزان باعث مى شود تولیدکنندگان داخلى توان 

رقابت با خارج از کشور را نداشته باشند.

کاهش بیش از 90 درصدى صادرات طالى اصفهان

در گردهمایى سالیانه فعاالن اقتصادى اصفهان تأکید شد

اعظم محمدىاصل 44، بازیچه این و آن قرار گرفته است

مهمترین رویکرد شــهردارى زاینده رود در ســال 97 
حرکت در مسیر فرمایشات مقام معظم  رهبرى  و استفاده 
کاربردى از متن پیام ایشان در سال جدید، در جهت تحقق 

اهداف و برنامه هاى شهردارى است .
ابوالفضل توکلى، شــهردار زاینده رود زمینه دســتیابى 
به شــهر ایده آل را در ارائه خدمات بهتر، مناســب تر و 
ایجاد نشاط در شهر و برگزارى نشست ها و هم اندیشى 
ها، به منظور شــکوفایى هر چه بهتر شــهر دانست و 
گفت:  باید نیازســنجى و تشریک مســاعى با مردم و 
شــهروندان و معتمدین محلى صــورت پذیرد تا گفت 
و شــنودى پایه ریزى شــود و در نتیجــه بهترین راه و 
مســیر براى حل مشکالت نمایان شــود و  شهردارى 

بر اســاس نتایج به دســت آمــده بهتریــن راهکارها 
را در دســتور کار خود قرار دهد.به گفته وى  تشــکیل 
شــهر زاینده رود از پنج محله در شــمال و جنوب شهر 
مســتلزم اجراى عدالت توســط شــهردارى دراجراى 
پــروژه هــاى عمرانى، فرهنگــى و خدمات رســانى 
است. شــایان ذکر است موارد گفته شــده از مهمترین 
برنامه هاى  شهردارى زاینده رود در سال 97 خواهد بود.

زاینده رود سال 97 شکوفاتر مى شود

افتتاح«پردیس سینمایى ساحل» در هفته اصفهان
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جانشین مرکز اردویى و گردشگرى سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان با اشاره به آغاز اعزام دانشجویان به اردوهاى 
راهیان نور گفت: ثبت نام زائران استان اصفهان براى اعزام به 

مناطق عملیاتى جنوب کشور آغاز شده است.
مهدى اکبــرى با بیان اینکه اعزام دانشــجویان اســتان 
اصفهان از 17 اسفندماه آغاز شده است، اظهار داشت: اعزام 
دانشجویان توسط ناحیه بسیج دانشجویى استان اصفهان 
تا امروز ادامــه دارد و برنامه هاى مختلــف فرهنگى براى 

گروه هاى مختلف دانشجویى در نظر گرفته شده است.
وى افزود: هم اکنون ثبت نام زائران اصفهانى براى زیارت 
مناطق عملیاتى جنوب کشــور در پایگاه هــا و حوزه هاى 

مقاومت بسیج مساجد و محالت سراســر استان در حال 
انجام است و عموم مردم مى توانند با مراجعه به این مراکز، 
ثبت نام کنند.جانشــین مرکز اردویى و گردشــگرى سپاه 
صاحب الزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به استقبال اقشار 
مختلف از برگزارى اردوهاى راهیان نور عنوان کرد: اعزام 
زائران از استان اصفهان ازفردا آغاز مى شود و تا 11 فروردین 

سال آینده ادامه دارد.
اکبرى تصریح کرد: زائران اصفهانى از مناطق و یادمان هاى 
مختلفى از جمله اروند، نهر خین، شلمچه، طالئیه، پاسگاه 
زید، هویزه، معراج الشهداى اهواز، شرهانى، چزابه و غیره 

بازدید مى کنند.

معــاون آبخیــزدارى اداره کل منابــع طبیعــى و 
آبخیــزدارى اســتان اصفهــان گفــت: طرح هــاى 
آبخیــزدارى در اســتان اصفهان با تخصیص بخشــى 
از اعتبارهــاى صنــدوق ذخیــره ارزى، ســال آینــده 
ســه برابر شــده و بــه 60 میلیــارد تومــان افزایش

 مى یابد.
ابوطالب امینى اظهارداشــت: طرح هاى آبخیزدارى در 
استان اصفهان با تخصیص بخشى از اعتبارهاى صندوق 
ذخیره ارزى، سال آینده سه برابر شــده و به 60 میلیارد 
تومان افزایــش مى یابد.وى افزود: بــا اختصاص کامل 
اعتبارهاى ســال 97، طرح هاى آبخیزدارى در 52هزار 

هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى استان اجرا خواهد شد
امینى گفت: دولت امســال نیمــى از 20 میلیارد تومان 
اعتبار مصوب طرح هاى آبخیزدارى را به استان اصفهان 
اختصاص داد که نیمى از طرح ها در سطح 32 هزار هکتار 

اراضى ملى اجرا شد.
امینى گنجایش بندهاى خاکى احداث شده در این استان 
را 200 هــزار مترمکعــب  اعالم کرد و یادآور شــد: کار 
مطالعات و عملیات طرح هاى آبخیزدارى اجرایى، امسال 
از محل اعتبارات استانى و ملى در شهرستان هاى خور و 
بیابانک، گلپایگان، خوانسار، بویین میاندشت، سمیرم و 

فریدون شهر در حال اجراست.

آغاز ثبت نام زائران اعزامى 
به مناطق عملیاتى جنوب 

افزایش 3برابرى طرح هاى 
آبخیزدارى استان

تغییر فرمانداران تا
 3  ماه ابتدایى سال آینده

تغییر فرمانداران تا سه ماه ابتدایى سال آینده ادامه 
دارد. استانداراصفهان در حاشــیه معرفى فرماندار 
جدید  شهرضا گفت:مالك تغییر فرمانداران، میزان 
پاســخگویى آنهابه مطالبات مردمــى وحرکت در 
راستاى سیاست ها وبرنامه هاى دولت وهماهنگى با 

آرمان هاى نظام اسالمى است.
 محسن مهرعلیزاده افزود: توجه به بخش خصوصى 
ومردم، استفاده ازتوانمندى هاى موجود در منطقه، 
قدرت تعامل و درك مطالبات مــردم، برنامه ریزى 
بر اســاس نیازهاى منطقه وجذب امکانات دولتى و 
بخش خصوصى، ازمالك هاى  انتصاب فرمانداران 

است.

88 کتابفروشى
 عضو طرح عیدانه کتاب

در آستانه نوروز، 88 کتابفروشى در استان اصفهان 
عضو طرح عیدانه کتاب شدند.

مدیــر اداره فرهنگــى اداره کل فرهنگ وارشــاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: ثبت نام الکترونیکى 
کتابفروشى هاى فعال این اســتان در سومین سال 
از اجراى طرح عیدانه کتاب با شــعار «کتاب عیدى 
بدهیم» از 16 اســفند آغاز شده و تا تعطیالت نوروز 
ادامه دارد.رضا مهندسى افزود: اجراى طرح  عیدانه 

کتاب تا 15فروردین ادامه دارد.

خبر

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 962453 له خانم محبوبه طهماســبى مبنى بر مطالبه مبلغ 500 عدد سکه 
بهار آزادى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در تاریخ 1397/01/21 ساعت 11/5 صبح 
در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهــان طبقه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون 
ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشانى رهنان: فلکه شهید فریدون بختیارى- اول شــریف غربى نزد حافظ اموال 
آقاى علیرضا عبدى راد مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. لیســت اموال مورد مزایده: از اموال موجود در مغازه بستنى و آب میوه فروشى واقع در 
رهنان فلکه شهید فریدون بختیارى اول شــریف غربى بازدید بعمل آمد و با توجه به بررسى 
هاى الزم وضعیت و کیفیت و میزان کارکرد آن و قیمت روز بــازار و ایضًا جمیع عوامل موثر 
در تعیین قیمت بدینوســیله بشــرح ذیل برآورد مى گردد و او داناتر اســت. 1- ترازو محک 
دیجیتالى 1 عدد 1/500/000، 2- فریزر صندوقى 2 درب 1 عــدد 3/000/000، 3- فریزر 
صندوقى اورست و درب 1 عدد 5/000/000، 4- بستنى ســاز مهر 1 عدد 100/000/000، 
5- بخارى گازى دیوارى پالر 1 عدد 2/000/000، 6- بســتنى ســاز شمس مدل سناتور 1 
عدد 100/000/000، 7- یخچال ویترینى دو درب ســوپرى 1 عدد 1/000/000، 8- فریزر 
صندوقى دار یک درب مارك زاگرس 1 عــدد 2/000/000، 9- مخلوط کن بدون مارك 2 
عدد 3/000/000، 10- آبگیرى حرفه اى 1 عدد 2/500/000، 11- آب ســرد کن امیلى 1 
عدد 3/000/000، 12- بستنى ساز دل آرام 1 عدد 100/000/000، 13- آب پرتقال گیرى 
صنعتى 1 عدد 20/000/000، 14- جعبه اســتیل تهیه ذرت داغ 1 عدد 1/000/000، 15- 
LED 48 اینچ سامســونگ 1 عدد 5/000/000، 16- میز شیشه اى جهت پذیرایى 3 عدد 
500/000، 17- صندلى پذیرایى 14 عــدد 1/400/000، 18- آب گرمکن دیوارى بوتان 1 
عدد 30/000/000، 19- سیستم کامپیوتر چاپگر و نوبت دهى 1 سیستم 8/000/000، 20- 
سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته 1 سیستم 5/000/000، 21- فریزر صندوقى بدون مارك 
1 عدد 2/000/000، 22- ظرف اســتیل چرخ دار جهت حمل مایعات  1 عدد 1/000/000، 
جمع کل به حروف: سیصد شصت نه میلیون ریال و نهصد هزار ریال 369/900/000 م الف: 

35990 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /11/901
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 962490 له آقاى داریوش شــب انگیز با وکالت خانم آرزو شــب انگیز علیه شرکت 
تحقیقاتى مبارز مبنى بــر مطالبه مبلغ 510/154/410 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/1/15 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى اصفهان، 
شاپور جدید، منطقه صنعتى، بعد از خ عطاالملک نزد حافظ اموال قربانعلى شب انگیز مراجعه 
و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اجراى احکام حق وقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: نوع موتور دیزل 
 E00011W600681 پرکینز، 6 سیلندر به صورت نو و آکبند سه دستگاه 1- شماره سریال
انو، داراى پمپ باد و خنک کننده روغن (فاقد پروانه)، دینام، استارت، فیلتر، HP 130، تسمه، 
پولى، به طور کامل. 2- شماره ســریال W 00013 E 600681، نو، داراى پمپ باد و خنک 
کننده روغن، دینام، استارت، فیلتر، HP 130، تسمه، پولى، به طور کامل. 3- شماره سریال 
 130 HP 600681، نو، پمپ باد خنک کننده روغن، دینام، اســتارت، فیلتر W 00015 E
تسمه، پولى به طور کامل. نتیجه: با توجه به توضیحات فوق و مدارك ارائه شده و ارائه برگ 
گارانتى ارزش سه دستگاه موتور براساس قیمت پایه مزایده 495/000/000 ریال و چهارصد 
و نود و پنج میلیون ریال برآورد مى گردد. م الف: 39130 منصورى مدیر دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /12/596
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص پرونده 
کالســه 960170 و 960169ج/6 له آقاى محمد فنایى و علیه آقایان مجید و جواد عموتقى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 379/800/127 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى در تاریخ 
1397/1/19 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان، منطقه صنعتى محمودآباد خیابان شماره 
بیســت بعد از چهارراه اول سنگبرى ســجاد نزد حافظ اموال آقاى جواد عموتقى مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: آدرس: اصفهان 
منطقه صنعتى محمودآباد خیابان شماره بیســت بعد از چهارراه اول سنگبرى سجاد مراجعه 
نمودیم و از اموال تحت توقیف بازدید به عمل آورده و گزارش به شــرح زیر ایفاد مى گردد. 
1- یک دســتگاه طولى بر با عرض نوار یک متر ســاخت ایران کارکرده داراى الکتروموتور 

ساخت کشــور چین با قدرت 30 کیلووات به انضمام تمامى متعلقات و در حال کار با در نظر 
گرفتن کارکرد دستگاه و جمیع جهات موثر در قیمت گذارى دستگاه به قیمت 60/000/000 
ریال (شــصت میلیون ریال) برآورد قیمت و اعالم نظر مى گردد. 2- یک دســتگاه ســاب 
ســنگ در حال کار دوازده کله کارکرده ســاخت ایران داراى  دوازده عدد ساب و دوازده عدد 
الکتروموتور ساخت کشور چین به قدرت 7/5 کیلووات داراى الکتروموتور و گریبکس حرکتى 
به انضمام تمامى متعلقات و تجهیزات مربوطه منجمله تابلو برق که با در نظر گرفتن کارکرد 
دستگاه و جمیع جهات موثر در قیمت گذارى دستگاه به قیمت 350/000/000 ریال (سیصد 
و پنجاه میلیون ریال) برآورد قیمت و اعــالم نظر مى گردد. با در نظر گرفتن کل دو آیتم فوق 
میزان کل برآورد اموال به مبلغ 410/000/000 ریــال (چهارصد و ده میلیون ریال) برآورد و 
اعالم نظر مى گردد. م الف: 39135 منصــورى مدیر و دادورز اجراى  احکام حقوقى اصفهان 

12/597/
اخطار اجرایى

شماره: 21/96 ح4 بموجب رأى شماره 351 تاریخ 96/7/16 شعبه چهارم دادگاه عمومى که 
قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مراد قنبرى عدیوى نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: محکومیت خوانده به انتقال امتیاز ســند خط تلفن همراه به شماره 09132375620 بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 176/250 ریال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان نصرت 
اله حسینى نشانى: ورنامخواست بلوار ش شاهمرادى ك صاحب الزمان پ 62 صادر میشود. 
به اســتناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى محکوم علیه مکلف اســت: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظــرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد و ایا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در 
غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل 
خواهد شد. م الف: 1729 یوسفى- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لنجان  /12/615

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواست و ضمائم- محمد سلطانى دادخواستى به مبلغ 20/000/000 ریال بطرفیت 
زین العابدین وظیفه خواه- على جمالزهى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 804/96 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز شــنبه مورخ 97/2/8 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ ش ده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 1728 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/616
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641003495 شماره پرونده: 9409983642500487 شماره بایگانى 
شعبه: 961698 ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى محسن هادیان- حسب محتویات پرونده کالسه 
961698 ك 102 آقاى محســن هادیان متهم به بزه مشارکت در نزاع دسته جمعى منجر به 
ضرب و جرح عمدى با سالح ســرد، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 
115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى 
و از نامبرده دعوت مى شود در جلســه مورخ 02/09 /1397 ساعت 9:00 صبح در شعبه 102 
دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 1727 عابدى لنجى- رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /12/617
ابالغ

شماره پرونده: 382/96 شماره دادنامه: 798- 96/10/27 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى 
 شوراى حل اختالف لنجان خواهان: هادى خان محمدى فرزند رضا- نشانى: زرین شهر بلوار 
معلم اتومبیل خان محمدى خوانده: ســید ابراهیم حسینى سده فرزند سید مصطفى- نشانى: 
مجهول المکان خواسته: پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى هادى خان محمدى فرزند رضا 
به طرفیت آقاى سید ابراهیم حسینى سده فرزند سید مصطفى به خواسته مبلغ یکصد و هفتاد 
و هشــت میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شــماره 101642- 94/6/20 عهده 
حساب جارى 010230522006 بانک صادرات و سررســید مورخ 94/6/20 و مطالبه یک 
فقره سفته به شماره 731781 (سرى/ن) به مبلغ پنجاه میلیون ریال و مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه و خسارت دادرسى شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک 
مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا 
مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان 
ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعــوى خواهان دفاع مؤثرى به عمل نیاورده 
است و با توجه به نظر مشــورتى اعضاى شورا و با اســتصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و 
به اســتناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چــک حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
178/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک و خسارت تأخیر تأدیه سفته از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/17 تا زمان پرداخت بدهى 
که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى 
باشد. م الف: 1766 بهمن پور- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /12/618

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 960566 خواهان عمار زباندان دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه 
فاکتور به طرفیت مکیه دریانورد تقدیم نموده اســت؛ وقت رســیدگى براى مورخ 97/1/29 
ساعت 18 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى  ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 39114 شعبه 39 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/634
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 961120 دادنامه: 9609976793904556- 96/11/29 مرجع رسیدگى 
شعبه: 9 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا محمدى زیارى نشانى: خ سروش- میدان 
قدس- خ مصلى- کوچه اسالمى بن آزادى منزل ســوم طبقه همکف خوانده: آرش نصرى 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 190/293/597 ریال بابت ضمانت تسهیالت 
دریافتى خوانده گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعویى آقاى رضا محمدى زیارى فرزند محمدعلى به 
طرفیت آقاى آرش نصرى فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون و دویست 
و نود و سه هزار و پانصد و نود و هفت ریال بابت ضمانت تسهیالت شماره 920868580630 
دریافتى از پســت بانک و قرار تأمین خواسته به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواهان با تقدیم دادخواست خود مدعى هستند که تسهیالت 
دریافتى خوانده به شماره 920868580630 از پست بانک شعبه شاهین شهر را ضمانت نموده 
و اینکه خوانده پس از دریافت تسهیالت مذکور از پرداخت اقســاط خود به هر دلیلى امتناع 
نموده و بانک مربوطه مبلغ مورد خواسته را از طرف اینجانب دریافت نموده و با توجه به اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى شرکت ننموده و هیچگونه ایراد و 
اعتراضى نسبت به دعویى مطروحه خواهان به عمل نیاورده بنابراین شورا دعوی ى خواهان را 
مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون و دویست و نود و سه هزار و پانصد و 
نود و هفت ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و چهارصد و هشت هزار و ششصد و شصت 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/8/24) لغایت 
تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر اگهى با احتساب اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد. راى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکــم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد ضمنًا دعویى خواهان نسبت به قرار تامین خواســته بدلیل عدم تودیع خسارت احتمالى 
از جانب خواهان شورا با تکلیفى در این خصوص نمى باشد. م الف: 39136 شعبه نهم شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/635
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609976794303894 شــماره پرونده 9609986794300905 شماره 
بایگانى شــعبه: 960906 شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) تصمیم نهایى شماره 9609976794303894 خواهان: آقاى شیرزاد سوارى فرزند 
على به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ کهندژ، سه راه کهندژ، 
کوئى رستگارى، بعد از هنرستان ر وناسى، پالك 40، کدپستى 8116676571 خوانده: آقاى 
سعید مهران فر به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک. راى قاضى: در خصوص 
دعوى شیرزاد سوارى به طرفیت سعید مهران فر به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال 
وجه چک شماره 015242 به عهده بانک صادرات به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه، با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پراخت آن، 
بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر 
نگردیده و الیحه ارائه ننموده لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/905/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/11/20 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. م الف: 39122 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /12/636
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960144 شــماره دادنامه: 9609976795801352- 96/11/28 مرجع 
رسیدگى: شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن امینى به نشانى اصفهان، 
خوراسگان خ جى شرقى، کوچه فردوس پالك 19 خوانده: بهنام مختارى کرچگانى به نشانى 
مجهول المکان خواســته: مطالبه یک فقره چک به اضافه هزینه هاى قانونى. گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست محســن امینى به طرفیت بهنام مختارى کرچگانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 9524/708600-12 عهده 
بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه 
اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى نشر وقت و انتظار کافى در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل 

نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت 
مى کند على هذا ضمن ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ 
خواندگان به پرداخت مبلغ 10/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/250/000 به 
عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشــر آگهى  ابالغ به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
96/3/2 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانــک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه خواهد بود. م الف: 39117 شعبه 28 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /12/637
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610106805202013 شــماره پرونده: 9609986805200533 شماره 
بایگانى شعبه: 960533 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عادله توکلى به پیوست یک نسخه 
اجرائیه به شماره 9610426805200105 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976805201562 محکوم علیه عادله توکلى محکوم است 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 میلیون ریال بابت خواســته و مبلغ 2/955/000 هزار ریال 
بابت هزینه هاى دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه ى قان ونى و خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ 1396/2/25 و 1396/3/25 لغایت اجراى حکم. مشخصات محکوم له: حسن 
دادخواه عسکرانى فرزند رضا نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 
خیابان زینبیه- دارك- کوچه بى ســیم- فرعى 5- پالك 2. محکوم علیه مکلف اســت از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد 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 سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت 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 احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحــو 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 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفى

 کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394). م الف: 39110 شــعبه 52 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /12/638
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9610426794400199 شــماره پرونــده: 9609986794400558 
شــماره بایگانى شــعبه: 960559 بموجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9610096794401057 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794402675 محکوم علیه 
حمید عبدالهى على آبادى فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال وجه 
چک به شــماره 204061 به عهده بانک ملى بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد 
و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر اگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/3/5 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له محمود 
معصومیان فرزند محمدرضا نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
امام خمینى خانه اصفهان فلکه نوبهار کوچه گلبرگ بن بست نیلوفر مجتمع گل ارا واحد 4 و 
نیز پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 39123 شــعبه  14 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/639

اعظم محمدى

«طرح جامع شهرى براى شهرهاى زیر 25 هزار نفر اجرا نمى 
شود. در حالى که در شهر کهریزسنگ با جمعیت 11هزار نفر 
طرح جامع در نیمه دوم سال جارى به شهردارى کهریزسنگ 

ابالغ شد.»
شهردار کهریزسنگ ضمن بیان این مطلب گفت: طرح جامع 
داراى مشکالت عدیده اى اســت که مهمترین آنها یکى 
حذف حدود 150 هکتار(حدود50درصد) از محدوده شهر و 
اضافه کردن آن به حریم شهر با کاربرى زراعى است که در 
این اراضى شهردارى براساس طرح هادى(طرح قبلى) اقدام 
به صدور مجوز ساخت و همچنین طبق قانون شهردارى ها 
اقدام به تفکیک کرده که بر اساس طرح جامع در حریم شهر 
قرار گرفته و صدور هرگونه مجــوز براى این اراضى نیاز به 
استعالم و تأییده سازمان جهاد کشاورزى دارد، که این براى 

مردم و شهردارى مشکل ساز شده است. 
سید مجتبى حجازى همچنین گفت: بر اساس ضوابط طرح 
جامع، حد نصاب پالك هاى مسکونى از 150 متر به 200 متر 
مربع افزایش یافته که بر این اساس شهردارى امکان صدور 
پروانه مسکونى بر روى پالك هاى کمتر از 200 متر مربع 
را نخواهد داشــت. در ضمن کاربرى بخشى از اراضى واقع 
در محدوده شهر تغییر یافته و براى مثال کاربرى مسکونى 
به فضاى سبز تغییر یافته است. وى افزایش عرض معابر را 
مشکل دیگر این طرح جامع عنوان کرد و افزود: عرض اکثر 
معابر شهر افزایش یافته که این افزایش عرض در بخشى از 
معابر قابلیت اجرا نداشته؛ براى مثال عرض خیابان از 25 متر 
به 30 متر افزایش یافته و این افزایش عرض با توجه به 

اجراى خیابان و تأسیسات اجرا شد. 

فرمانده انتظامى استان اصفهان با تاکید بر اینکه تحرك 
ازاذل و اوباش، خط قرمز نیروى انتظامى استان اصفهان 
اســت، گفت: اجازه نمى دهیم اراذل و اوباش در اصفهان 
عرض اندام کنند و هر دستى را قمه به روى مردم بلند کند، 
با تیر مى زنیم.سردار مهدى معصوم بیگیر گفت: در سال 
گذشته همه تالش خود را به کار بستیم تا اجازه ندهیم اراذل 
و اوباش عرض اندام کنند و این اقدامات در سال آتى نیز با 
شدت ادامه دارد. از مردم مى خواهیم هر کجا اراذل و اوباشى 

را مشاهده کردند فورا به نیروى انتظامى اطالعات دهند.
وى با بیان اینکه طى یکسال اخیر 29 تن انواع مخدر کشف 
و 21 هزار نفر در این زمینه دستگیر شده اند، ادامه داد: 656 
طرح در سطح استان براى این منظور اجرا شد و 145 باند 

قاچاق مواد مخدر شناسایى و منهدم شد.

کشف 141 میلیارد تومان کاالى قاچاق طى 
یکسال اخیر

وى در خصوص اقدامات پلیس در حوزه سرقت نیز افزود: 
در سال جارى 141 میلیارد تومان امواد مسروقه از سارقان 

کشف و به مالباختگان تحویل شد.
ســردار معصوم بیگى افزود: 250 باند بزرگ سارقان در 
استان اصفهان شناسایى و منهدم شد که نسبت به سال 95 

با افزایش 26 درصدى کشف در این بخش روبه رو بودیم.
وى با بیــان اینکه در ســال جارى ســرقت از بانک ها و 
طالفروشى ها به صفر رسیده است، گفت: این اقدام خوبى 

در استان بوده است.
■■■

وى در خصوص تلفات تصادفات در استان اصفهان گفت: 

در سال جارى 350 نفر در تصادفات درون شهرى و 560 
نفر در تصادفات برون شهرى جان خود را از دست داده اند.

سردار معصوم بیگى اضافه کرد: 57 درصد از جانباختگان 
تصادفات درون شهرى، موتورسواران و 27 درصد عابران 
پیاده هستند که در این زمینه، استان اصفهان از میانگین 
کشورى باالتر است.وى گفت: بیشترین علت تصادفات، 
عدم توجه به جلو، سرعت غیر مجاز و عدم رعایت فاصله 

طولى است.
■■■

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان در خصوص اقدامات 
نیروى انتظامى در حوزه مبارزه با قاچاق کاال هم تصریح 
کرد: در این زمینه در یک سال اخیر سه هزار و 700پرونده 
در این زمینه تشکیل شده است که با افزایش 36 درصدى 

پرونده هاى باالى 500 میلیون تومان روبه رو بودیم.
وى با بیان اینکه بیش از هــزار خودروى حامل قاچاق در 
استان اصفهان توقیف شده اســت، افزود: چهار هزار نفر 

قاچاقچى کاال نیز در این زمینه دستگیر شده اند.
سردار معصوم بیگى در خصوص اقدامات نیروى انتظامى 
در حوزه پلیس فتا اسضافه کرد: قدرت کشف پلیس فتاى 
اســتان اصفهان باالى 86 درصد است و چنانچه مردم به 
توصیه هاى پلیس توجه کنند، ایــن امکان وجود دارد که 

بتوانیم جلوى جرایم را بگیریم.
■■■

ســردار معصوم بیگى در خصوص طرح نــوروزى نیروى 
انتظامى استان اصفهان گفت: این طرح از 27 اسفند آغاز و 

تا  14 فروردین سال 97 ادامه مى یابد.
وى بابیان اینکه براى طرح نوروزى 15 هزار نیروى انتظامى 

بسیج شده است، گفت: هزار و 500گشت خودرویى، موتورى 
و پیاده و 242 ایستگاه ماموریت پلیس نیز در سطح استان 

اصفهان در این ایام فعال خواهد شد.
■■■

وى با بیان اینکه شماره گذارى خودروها در ایام نوروز انجام 
نمى شــود، افزود: دیگر خدمات پلیس راهور در این زمینه 

ارایه مى شود.
■■■

وى با بیان اینکه بیشــترین آمار تخلفات استان اصفهان، 
تصادف، سرقت، نزاع و درگیرى و جرایم مالى داراى فراوانى 
بیشترى است، اضافه کرد: کمترین جرم استان اصفهان نیز 
سرقت مسلحانه از بانک ها و طالفروشى ها است که به صفر 

رسیده است.
■■■

وى در خصــوص راه اندازى«پلیس کودك» در اســتان 
اصفهان گفت: راه انــدازى این پلیس یک مــاده قانونى 
اســت که باید اجرایى شــود و بــراى تحقق ایــن امر، 
ناجا با قــوه قضائیه فعالیت هایــى را در دســتور کار قرار

 داده است.
ســردار معصوم بیگى اضافه کــرد: با راه انــدازى پلیس 
کودك، اتاقى خاص در کالنترى ها راه اندازى مى شــود 
که در آن ترجیحًا نیروى خانم مستقر مى شود و کودکان 
بزهکار را کــه داراى ســن کمى نیز هســتند، مدیریت 

مى کند.

طرح جامع
 براى  کهریزسنگ 
مشکل آفرین شد

تحرك اراذل، خط قرمز پلیس  اصفهان
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شهر زیرزمینى«اویى»
 به روى گردشگران باز است

شهردار نوش آباد اعالم کرد که شهر زیرزمینى «اویى» 
تعطیل نشده و درهاى این اثر تاریخى، واقع در شهرستان 
آران و بیدگل همچنان به روى عالقه مندان باز است.

محمود اشــرفى گفت: آب انبار توده که ورودى شماره 
2 شهر زیرزمینى محسوب مى شود، روز گذشته پلمب 
شده، اما کماکان ورود و خروج گردشگران در ورودى 2 از 
طریق درب خروجى ادامه دارد.وى افزود: چند روز گذشته 
به علت اختالف پیش آمده بین اداره اوقاف و شهردارى 
در مورد به تاخیر افتادن اجاره بهاى آب انبار چاله سى و 

توده، آب انبار دوم پلمب شد.
شــهردار نوش آباد بیان داشــت: پلمب صورت گرفته 
وقفه اى در ورود و خروج مسافران داخلى و گردشگران 
خارجى ایجاد نکرده و شــهر زیرزمینى همچنان آماده 
پذیرایى از مهمانان نوروزى مى باشــد و مشکل هم در 

حال برطرف شدن است.

امحاى
 3 تن برنج فاسد در مبارکه

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: سه 
هزار و 150کیلوگرم برنج غیرقابل مصرف کشف شده از 
فردى که درحال تغییر ظاهر برنج فاسد براى عرضه در 
بازار بود، با حکم تعزیرات حکومتى شهرستان مبارکه با 

حضورنمایندگان دستگاه هاى نظارتى معدوم شد.
غالمرضا صالحى  افزود: فرد متخلف در اداره تعزیرات 
حکومتى شهرســتان مبارکه به پرداخت جریمه 126 

میلیون ریالى در حق دولت نیزمحکوم شد.

خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: در سال 96 بالغ بر 840 میلیارد تومان تسهیالت به 

واحدهاى تولیدى اصفهان اعطا شده است.
اسرافیل احمدیه با اشاره به تسهیالتى که در سال 1396 
به واحدهاى تولیدى داده شده است، اظهارداشت: امسال 
به 600 واحد تولیدى تســهیالتى بالغ بــر840 میلیارد 
تومان اعطا شد و  در مجموع نیز تا پایان سال به هزار و 
600واحد تولیدى به میزان هزارمیلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت مى شود.
وى با اشاره به تاکیدهاى استاندار اصفهان درباره حمایت 
بانک ها از صنایع افزود: تاکنون دو هزار و 900 واحد در 

طرح دریافت تسهیالت ثبت نام کرده اند و باید بانک ها 
منابع مالى الزم را تا سقف هزار میلیارد تومان تامین کنند.
وى درباره برنامه هاى حمایتى این سازمان در سال 97 
افزود: در ســال بعد ادامه طرح رونق و خروج از رکود را 
دنبال مى کنیم تا تولید کننــدگان بتوانند صنایع خود را 

بازسازى و سرمایه در گردش الزم را تامین کنند.
احمدیه اضافه کرد: این تســهیالت به اصناف به میزان 
100 میلیون تومان و حتى باالتــر هم تعلق مى گیرد و 
براى بهره مندى از این تسهیالت، هزار و 800 واحد در 
سایت ثبت نام کرده اند که تامین مالى اصناف را مى توان 

از طریق صندوق توسعه ارزى پیگیرى کرد. 

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: تشکیل«نظام مهندسى صنعت» به منظور مدیریت 
صحیح در ســاخت و ســاز و تاسیســات، پرهیز از اعمال

 هزینه هاى اضافى و رعایــت نکات فنى و ایمنى ضرورى 
است.محمدجواد بگى افزود: نحوه فعالیت و برخى اقدام هاى 
نظام مهندسى ساختمان، یکى از چالش هاى بخش صنعت 
است.وى با انتقاد از برخى رفتارهاى موجود در بخش نظام 
مهندسى ساختمان، افزود: نظارت چندانى از سوى برخى از 
مهندسان ناظر بر ساخت و سازهاى بخش صنعت نمى شود.
بگى ناهمخوانى قوانین موجود در نظام مهندسى با نیازهاى 
بخش هاى تولیدى و صنعتى را، بخش دیگرى از مشکالت 

دانست و گفت: بعنوان مثال در قوانین سازمان نظام مهندسى 
ساختمان، حریم و فواصل قانونى صنایع شیمیایى و کارخانه 
هاى سنگبرى درحدود پنج متر است در حالى که این حریم با 
خطرهاى صنایع شیمیایى که نیازمند حریم 50 مترى است، 

همخوانى ندارد. 
وى نحوه ساخت ســوله هاى صنعتى را نیز یکى دیگر از 
ایرادهاى قوانین نظام مهندسى ساختمان عنوان و تصریح 
کرد: هر چند هر صنعت بسته به نوع تاسیسات ماشین آالت 
و فعالیت خود، نیازمند نوع خاصى از سوله هاى صنعتى است، 
اما شاهد تجویز ساخت سوله هاى مشــابه براى همه نوع 

صنایع از سوى این نظام مهندسى هستیم .

نظارت بر ساخت و سازهاى 
بخش صنعت نمى شود

پرداخت840میلیارد تومان 
تسهیالت به صنعت اصفهان

اجراییه
شماره اجراییه: 9610426794400202 شماره پرونده: 9609986794400182 شماره بایگانى 
شعبه: 960183 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به  شماره 9610096794401060 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794402615 محکوم علیهما 1- رســول ندافى 2- مریم 
دهقانى محکوم اند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ صد و ســى و دو میلیون و نهصد و پنجاه و 
دو هزار و دویست و چهل و پنج ریال طبق رسید عادى مورخ 93/11/18 بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهارمیلیون و ششصد و سه هزار و هشــتصد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق 
الوکاله وکیل فهیمه عصاچى فرزند کریم به نشانى اصفهان، چهارراه پلیس ابتداى توحید جنوبى 
مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه طبق قرارداد تنظیمى 
روزانه مبلغ هشتاد و شش هزار و صد و شــصت و سه ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 96/02/17 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى به نشانى خ شیخ صدوق 
شمالى مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار 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 محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانــده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 39134 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /12/640
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351300486 شــماره پرونده: 9309980351300227 شــماره 
بایگانى شــعبه: 930251 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه 
9309970351301243 محکوم علیهــم 1- حبیب اله على رحیمى فرزنــد رحیم 2- جهانگیر 
على رحیمى فرزند لطف اله 3- عباس حیدرى فرزند حسن 4- حمزه نجاران فرزند حیدر همگى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به اینکه خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ هفتاد و سه 
میلیون و هفتصد و بیســت هزار و پانصد و پانــزده ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و 
یکصد و هفتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل 1- پریسا عظیمى 
یانچشمه فرزند محمدرضا به نشانى شاهین شهر خیابان رازى فرعى یک غربى پالك 20 همکف 
2- روح ا... مهرى امام قیســى فرزند فریبرز به نشــانى اصفهان، چهارباغ عباسى بین آمادگاه و 
سیدعلیخان طبقه فوقانى بانک رفاه دفتر آقاى اصغر صادقى پالك 277 و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررســید چک 89/11/21 تا زمان تادیه آن در حق خواهــان بانک مهر  اقتصاد به 
مدیریت غالمحس ن تقى نتاج ملکشاه به نشانى خ توحید، جنب تاالر فرشچیان ساختمان مدیریت 
ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است (حکم در خصوص جهانگیر على 
رحیمى غیابى). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هــر 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: 39160 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /12/641 
مزایده

شــماره نامه: 9610113757501395 شــماره پرونده: 9409983757301473 اجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشــت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 960007 اجرایى جلسه 
مزایده اى علیه شکراله مومنى و خانم ربابه هاشمى دهقى له آقاى قنبرعلى هاشمى برگزار نماید؛ 
مشخصات مال مورد مزایده دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونى واقع در دهق بشماره 
2997 فرعى از یک اصلى به نشانى دهق خ امام کوچه عارفان کوچه اول سمت راست به کدپستى 

8541813131 که ملک فوق یک باب منزل مسکونى داراى 338 مترمربع عرصه و حدود 280 
متر مربع اعیانى در یک طبقه که با اســکلت دیوار باربر اجرى ســقف تیرچه بلوك کف موزاییک 
درب و پنجره اهنى و دربهاى داخلى چوبى سرویس حمام و آشپزخانه کاشى و کابینت فلزى نماى 
خارجى حیاط سنگ و سرامیک با اشتراك آب برق گاز تلفن با قدمت حدود هفت سال که نظر به 
موارد فوق قیمت دو دانگ مشاع از شــش دانگ ملک مذکور مورد مزایده به قیمت پایه هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال ارزیابى مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 1397/01/21 از ساعت 9 الى 11 
صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار مى باشد که طالبین شرکت

 درمزایده مى تواننــد 5روز قبل از تاریخ مزایده بــه دفتراجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید 
صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى 
را نقدا بهمراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى 
مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشــد. 8027/م الف،مدیراجراى احکام دادگاه عمومى 

بخش مهردشت/12/157
ابالغ تجدیدنظر خواهى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه آقاى شــهریار نجفى فرزند على مدد 
دادخواســتى به طرفیت 1- آقاى محسن سلیمانى فرزند احمد 2- ســید عین على رحیمى فرزند 
سید حسن به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شــماره تقدیم که به شعبه سوم شوراى حل اختالف 
فالورجان ارجاع و به کالســه 1213/96 ش3 ثبت گردیده و خوانــده را خوانده مجهول المکان 
معرفى نموده اســت. لذا به تقاضاى خواهان و دستور ریاست شورا و به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید 
که ده روز پس از نشر آگهى به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان مراجعه 
و با اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى ارائه دفاعیه اقدام 
نماید این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود . م/الف  1194 رئیس شوراى حل اختالف شعبه 

سوم فالورجان /12/642
حصروراثت 

محمدعسگرپورنجف آبادى داراى شناسنامه شماره 375 به شرح دادخواست به کالسه 1495/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا 
عســگرپور نجف آبادى بشناســنامه 14350 در تاریخ 75/09/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهره عســگرپور نجف آبادى ش 
ش 107 ، 2. مهدى عســگرپور ش ش 350 ، 3. محمود عســگرپور نجف آبادى ش ش 1178 ، 
4. محمد عسگرپور نجف آبادى ش ش 375 ، 5. عباســقلى عسگرپور نجف آبادى ش ش 858، 
6.محمدحسن عســگرپور نجف آبادى ش ش 577، 7.زهرا عسگرپور نجف آبادى ش ش 154، 
8.حسینقلى عســگرپور نجف آبادى ش ش 120، (فرزندان متوفى)، 9. مریم خانم نادرخان نجف 
آبادى ش ش 207، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 8262/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/643
 حصروراثت 

محمدعسگرپورنجف آبادى داراى شناسنامه شماره 375 به شرح دادخواست به کالسه 1494/96 
از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم 
خانم نادرخان نجف آبادى بشناســنامه 207 در تاریخ 96/09/16 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهره عســگرپور نجف آبادى ش 
ش 107 ، 2. مهدى عســگرپور ش ش 350 ، 3. محمود عســگرپور نجف آبادى ش ش 1178 ، 
4. محمد عسگرپور نجف آبادى ش ش 375 ، 5. عباســقلى عسگرپور نجف آبادى ش ش 858، 
6.محمدحسن عسگرپور نجف آبادى ش ش 577، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 8282/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/644
 اخطار اجرایى

شماره 691/96 به موجب راى شماره 691/96 تاریخ 96/09/01 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حامد نصیران به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و پرداخت مبلغ 250/000 ریال هزینه نشــرآگهى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 
سررسید تقدیم دادخواست 96/05/17 لغایت زمان پرداخت محکوم به که درهنگام اجراى حکم 
محاسبه میگردد در حق خواهان و نیم عشــر دولتى. محکوم له: امیرحســین چترایى به نشانى: 
نجف آباد-خ دلگشا خ ابوالقاســمى ك چهارده معصومى پالك 108کدپ8517773436، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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. 8287/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/12/645
 مزایده (مرحله دوم)

در پرونده کالســه 950168 و 950065 اجرایى و نیز 950281 پنجم حقوقى و به موجب دادنامه 
473-95 و 291-95 صادره از شــعبه اول و پنجم حقوقى نجف آباد محکــوم علیه اجرایى على 
نورى پور فرزند باقر محکوم اســت به پرداخت 1/080/000/000 ریال در حق اکبر جمشیدیان و 
نیز مبلغ 458/093/350 در حق محمد حیدرپور بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ ... ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب مهدى 
کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: منزل مسکونى به نشانى گلدشت خ ابوذر خیابان سعدى 

شرقى پالك آب 5943 کدپستى 86841-85831 منزل فوق داراى 260 مترمربع عرصه و حدود 
177/1 متر اعیانى در یک طبقه با اسکلت دیوار باربر ســقف پیش ساخته بتنى درب داخل چوبى 
با قدمت حدود 20 ساله به شماره ملک 1361/391 به شــماره چاپى سند 889158 ملک مذکور 
جمعا سه دانگ مى باشد. توضیحا شش دانگ ملک شــماره 1361/391 تشکیل از دوباب منزل 
مسکونى مى باشد که سه دانگ آن به شــرح فوق الذکر منزل مسکونى متعلق به آقاى باقر نورى 
پور مى باشد و به میزان محکوم به از ملک فوق به مزایده و فروش خواهد رسید که سه دانگ ملک 
مذکور به میزان 1/612/750/000 ریال معادل یکصد و شصت و یک میلیون و دویست و هفتاد 
و پنج هزار تومان ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/01/15 
ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 8290/م الف 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/646
 حصروراثت

ناهید شهیدى عزیزآبادى داراى شناسنامه شماره 235 به شرح دادخواست به کالسه 1499/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد عزیزى 
بشناســنامه 4 در تاریخ 96/11/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. نرگس عزیزى ش ش 2700116755 ، 2. نسرین عزیزى ش ش 
2414 ، (فرزندان متوفى)، 3. ناهید شــهیدى عزیزآبادى ش ش 235، (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8292/م الف رئیس شعبه 10 

شوراى حل اختالف نجف آباد/12/647
 اخطار اجرایى

شماره 777/96 به موجب راى شماره 1112 تاریخ 96/10/12 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اکبر قربانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/345/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه از 
مــورخ 96/04/30 305042-9502-12 لغایت اجراى حکم و همچنیــن محکوم علیه اجرایى 
محکوم به پرداخت یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت مى باشد. 
محکوم له: جالل عظیما با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى بن بست 
ســاحل. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8293/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/648
 اخطار اجرایى

شماره 832/96 به موجب راى شــماره 1096 تاریخ 96/10/26 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.براتعلى مختارى 2.سهراب ناصرى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ سررسید چک 96/02/30 لغایت اجراى حکم ضمنًا مبلغ دویست هزار تومان بابت نیم عشر 
دولتى برعهده محکوم علیه. محکوم له: علیرضا عادل نیا باوکالت آقاى حقیقى به نشــانى: نجف 
آباد خ قدس شرقى خ رسالت جنوبى ك مهتاب پ دوم شمالى کدپ8517697571. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 8294/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/649
 اخطار اجرایى

شماره 498/96 به موجب راى شــماره 1106 تاریخ 96/10/27 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1.محمدهادى 2.مجیدهادى 3.بهزاد 
رضایى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 95/11/07 لغایت اجراى حکم ضمنًا مبلغ دویست 
هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى بعهده محکوم علیه مى باشد. محکوم له: بانک قوامین بشماره 
ثبت 397957 به نشانى: اصفهان خ سجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و سپه ساالر سرپرستى بانک 
قوامین. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8295/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/650
ابالغ وقت دادرسى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نســخه ثانى دادخواست و ضمائم- رســول منتظرى دادخواستى بطرفیت 
توکل صالحى  و بندر صالحى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 1484/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.

مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و 
دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد 
که درجلسه رسیدگى روز ... مورخ 97/02/08 ســاعت 4 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد 

شد. 8225/م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/651
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/476389 زهرا توکلى نجف آبادى فرزند مهدى باســتناد دو برگ استشهاد 
محلى شماره 9292 مورخ 1396/10/02 که هویت و امضاء شهود به گواهى دفترخانه 343 نجف 
آباد رسیده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 780/2 واقع در قطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 47 دفتر 442 امالك ذیل ثبت 106230 و شــماره سند 
بشماره 019384 به نامش صادر شده است و به موجب سند شماره 12738 مورخ 1385/09/14 
دفترخانه 72 نجف آباد در رهن بانک تجارت شــعبه پلیس راه نجف آباد قرارگرفته که طى اسناد 
شماره 18512 مورخ 1387/09/04 دفترخانه 72 نجف آباد و شماره 28002 مورخ 1390/10/29 
دفترخانه 72 نجف آباد متمم رهنى تنظیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/23، 

8320/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/652
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اکبرغالمى با وکالت جعفر چرغان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خواندگان  1.موســى حیدرى 2.امیر زارع کیتگرى 3.خشــایار ترابى ســوراجینى به شوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1238/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده ردیف 
سوم مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده ردیف ســوم اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 8321/ م الف شــعبه 11 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/12/653
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 672/96 دادنامه 96/12/20-1439 
مرجع رسیدگى شــعبه یازدهم خواهان: میثم جعفرى نشــانى: نهضت آباد خیابان طالقانى کوچه 
گلســتان پ645 خوانده: مهرداد کیانى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره 074528 جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شــورا درخصوص دعواى میثم جعفرى به طرفیت مهرداد کیانى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى

 در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/735/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تســبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید96/06/01 لغایت اجراى حکم 
که توســط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همیــن مدت قابل تجدیدنظرخواهى نــزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8322/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه 12/654/11
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه:9610463757300006 شــماره پرونده: 9609983757301474 احترامًا مقرر 
اســت متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/12/23 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج 
و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 961532 به این دادگاه ارسال گردد. 
موضوع: وقت رسیدگى مورخه 97/02/01 ساعت 10/30 شــاکى: على اصغر عسگرى متشاکى 
عنه: زهرا رضوانى به نشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام: 
مزاحمت تلفنى و توهین و تهدید. بدین وسیله به شــما ابالغ مى گردد آقاى على اصغر عسگرى 
فرزند محمدجعفر شکایتى دائر بر مزاحمت تلفنى و توهین و تهدید علیه شما مطرح نمودند که در 
شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 961532 تحت رسیدگى مى باشد. بنابه اعالم 
و درخواست شــاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن شما باســتناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنــى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى 
میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 97/02/01ساعت 10/30 صبح جهت تفهیم اتهام 
در این شعبه حاضر شوید درصورت عدم حضور رسیدگى شما بطور غیابى خواهد بود. 8323/ م الف 

کریمیان - مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/12/655

اعظم محمدى

 ارتقاى حقوق شهروندى در قالب برگزارى همایش هایى با 
مباحث فرهنگى واجتماعى، رویکرد شهردار گزبرخوار براى 
سال97 است. شهردار گزبرخوار به نصف جهان گفت: براى 
سال آینده در نظر داریم چند پروژه بزرگ را اجرایى کنیم که 
به نوعى استان اصفهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکى 
از این پروژه ها احداث شــهرك نمایشگاهى خودرو است. 
محمود بخشى با بیان اینکه شهرگز از دیر باز به عنوان قطب 
نمایشگاهى خودرو شناخته شده، گفت: فضایى به وسعت 
60 هکتار واقع در جنوب شهر را در طرح جامع براى ایجاد 
شهرك نمایشگاهى خودرو در نظر گرفتیم و کارهاى اولیه را 
هم انجام دادیم. امید است سرمایه گذار بخش خصوصى وارد 
عمل شود و شهرك احداث گردد که قطعاً نه تنها در استان 

بلکه در کشور مى تواند زبانزد باشد.
احیاى کارونسراى عباسى  در قالب یک اقامتگاه و اطراف 
آن به عنوان ســمبل باغ هاى ایرانى، پروژه دیگرى است 
که  در صورت محقق شدن، یک قطب گردشگرى خواهد 
شد. بخشى ضمن بیان این مطلب گفت: هدف از این مهم 
احیاى تاریخ است نه خلق اثر جدید. پس براى تحقق این 
مهم نیازمند سرمایه گذارى بخش خصوصى هستیم تا این 

اثر تاریخى احیا و به یک ظرفیت گردشگرى تبدیل شود.
شــهردار گز انحصارى کردن محصول گز را براى شــهر 
گزبرخوار پیشــنهاد داد و اظهار کرد: در برنامه خود تصمیم 
داریم بنابر اسم شهر گز، محصول تولیدى گز اصفهان را در 
محدوده شهر گزکه در فاصله 10 کیلومترى شهر اصفهان 
است، مستقر کنیم که براى تحقق این کار، نیازمند مشارکت 
کارگاه هاى تولید گز شهر اصفهان هستیم تا با ارائه خدمات 
ویژه از جمله صدور پروانه بهره بــردارى،  ارائه خدمات با 
کمترین هزینه  و... به نام گز اصفهان این کارگاه هاى تولیدى 

در شهر گز مستقر شود. 

پیشنهاد استقرار واحدهاى 
تولید گز در شهر گز 

 عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان گفت: در آستانه نوروز 
97، قیمت آجیل داخلى 20 درصد و آجیل خارجى 30 درصد در اصفهان گران 

شده است.
حســین جوانى در خصوص وضعیت بازار آجیل در آســتانه نوروز 97، اظهار 
داشت: با وجود رکود طى سال هاى گذشــته و کاهش گردش پول، مردم به 
سنت هر سال همچنان تمایل به خرید برخى از اقالم خوراکى مانند آجیل و 

میوه، گز و شیرینى براى شب عید دارند.
وى با تأکید بر اینکه در حال حاضر بــازار آجیل در اصفهان رونق دارد و حتى 
برخى مغازه ها دســتگاه هاى نوبت زنى دارند، گفت: مردم براى شــب عید 
توجهى به گرانى ندارند و با توجه به کیفیت باالى محصوالت برخى مغازه ها، 

حتى حاضر هستند ساعت ها در نوبت انتظار براى خرید باشند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه مردم بیشتر 

خرید آجیل را به دقیقه 90 موکول مى کنند، گفت: مردم تصور مى کنند که هر 
چه خرید خود را به تأخیر بیاندازند، آجیل تازه تر مى ماند و البته دیرتر مصرف 
مى شود، با وجود این، وضعیت بازار در شب عید نسبت سال هاى گذشته خوب 

و در رونق است.
وى با اشــاره به افزایش نرخ برخى از اقالم آجیل که عمدتًا وارداتى هستند، 
گفت: از سال گذشــته تاکنون نرخ دالر درحدود 30 درصد افزایش یافته و با 
توجه به اینکه 50 درصد اقالم موجود در آجیل وارداتى است، گرانى دالر نیز بر 

قیمت این محصوالت اثرگذاشته است.
جوانى بــا بیان اینکــه اقــالم خارجى آجیــل بیشــتر از چیــن، ترکیه، 
هند و آمریکاى التین وارد کشــور مى شــود، اظهار داشــت: قیمت اقالم 
خارجى آجیل نســبت به ســال گذشــته درحدود 30 درصد گران شــده 
اســت، همچنین برخى از اقالم داخلــى آجیل، 20 درصــد افزایش قیمت 

داشته است.
وى با بیان اینکه به دلیل اســتقبال مردم به خرید، بازار در رونق است، افزود: 
قیمت پسته نیز با توجه به صادرات آن به دیگر کشورها درحدود 20 درصد در 

آستانه شب عید گران شده است.
این عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان به قیمت مهمترین 
اقالم آجیل در آستانه نوروز 97 اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو پسته 
فندوقى بین 46 تا 50 هزار تومان، پسته احمدآقایى بین 55 تا 70 هزار تومان، 
پسته اکبرى بین 70 تا 85 هزار تومان، پســته کله قوچى بین 65 تا 80 هزار 
تومان، مغز بادام بین 70 تا 85 هزار تومان، بادام هندى سایز بزرگ بین 80 تا 
90 هزار تومان، فندوق قمى بین 48 تا 50 هزار تومان، تخمه ژاپنى بین 25 
تا 35 هزار تومان، تخمه کدو گوشــتى بین 22 تا 26 هزار تومان، نخودچى و 
کشمش هر کدام بین 16 تا 20 هزار تومان و آجیل مخلوط بین 20 تا 60 هزار 

تومان است.
جوانى افزود: در حال حاضر از هزار و 500 واحد صنفى فروش آجیل و خشکبار 
در اصفهان، 950 واحد صنفى داراى پروانه کسب هستند و پروانه بقیه واحدها 

نیز در دست اقدام است.

بازار داغ آجیل شب عید در اصفهان
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نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اگر پاالیشگاه هاى بنزین مانند پاالیشگاه خلیج 
فارس با حداکثر ظرفیت کار کنند که واردات بنزین کمتر 
داشته باشیم، در این صورت مى توان قیمت بنزین را در 

حد جزئى افزایش داد.
محمدجواد ابطحى در خصوص احتمال افزایش قیمت 
بنزین در سال آینده، اظهارداشت: افزایش قیمت بنزین 
در وهله اول بستگى به نحوه وصول درآمدهاى دولت و 
تنظیم بودجه دارد و پیــش بینى قطعى در این خصوص 
نمى توان کرد، اما نظر اقتصاددانان در این باره این است 

که تدریجى قیمت بنزین افزایش پیدا کند.

وى افزود: نمى توان قیمت بنزین را ثابت نگه داشــت و 
هزینه هاى کشور را بدون منبع تأمین درآمد گذاشت. وى 
ادامه داد:البته دولت باید در این خصوص آماده سازى الزم 
را انجام دهد و شــرایط الزم براى استفاده هر چه بیشتر 
از خودروهاى هیبریــدى را فراهم کند تا مصرف بنزین 

کاهش پیدا کند. 
ابطحى خاطرنشان کرد: حد معقول افزایش قیمت بنزین 
حداکثر باید 25 درصد باشد. در مجموع اگر بتوانیم عوامل 
دیگر را کنتــرل کنیم، باید قیمت بنزیــن افزایش یابد، 
چراکه افزایش قیمت بنزیــن روى قیمت تمام کاالها 

تأثیر مى گذارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: هزار و 820 خدمت مسکن با هزینه اى بیش از 14 
میلیارد و 600 میلیون تومان در سال جارى به مددجویان 

اصفهانى ارائه شد.
حمیدرضا شیران اظهارداشت: اجاره خانه در هزینه هاى 
خانوار شهرى در ایران سهم باالیى دارد، به همین دلیل 
براى خانه دار شدن مددجویان تالش هایى صورت گرفته 
تا قسمت مهمى از برنامه هاى توانمندسازى و خودکفایى 
کمیته امداد شامل این موضوع  شود. وى افزود: در موارد 
زیادى با تأمین مســکن، خانوار مددجو به ســطحى از 
توانمندى اقتصادى مى رســد که از چرخــه حمایت و 

مستمرى کمیته امداد خارج شوند.
 وى افزود: از ابتداى ســال 1396 تاکنون هزار و 820 
خدمت در حوزه مسکن ارائه شده که مربوط به تعمیرات 
هزار و 315 واحد، احداث 135 باب مسکن روستایى، 170 
باب مسکن شهرى، 24 مورد اسکان شهرى و 112 پروژه 
بهسازى سرویس هاى بهداشتى منازل مددجویان است.

مدیــرکل کمیته امــداد اصفهان با تأکید بــر پرهزینه 
بودن خدمات مربوط به مســکن گفــت: کمیته امداد 
اصفهــان در زمینه مســکن مددجویــى، در مجموع 
هزینه 14 میلیــارد و 684 میلیون تومــان ارائه خدمت 

داشته است..

افزایش قیمت بنزین 
در سال آینده محتمل است

اختصاص 14 میلیارد براى 
خانه دار شدن مددجویان 

درآمد یک تریلیون ریالى 
گمرك اصفهان

در 11 مــاه ســال 1396 اداره کل گمرك اصفهان 
درآمدى بیش از یک تریلیون ریال کسب کرده است.

مدیــر کل گمرك اصفهــان اظهارداشــت: در 11 
ماهه سال 1396، در راســتاى برنامه هاى اقتصاد 
مقاومتى و با راه اندازى و اســتفاده ازســامانه هاى 
امــور گمرکى و پنجــره تجارت فرامرزى، شــاهد 
افزایش 44 درصدى درآمد گمرکات استان اصفهان

 هستیم. 
احمد ونهرى ادامه داد: این اداره کل  با داشتن 138 
کارمند، در11 ماهه سال 1396، بالغ بر یک تریلیون 
و 742 میلیارد و 643 میلیون ریال درآمد کسب و به 

خزانه واریز کرده است.
وى افزود: در 11 ماهه امسال  واحد قضائى گمرك 
اصفهان،  هزار و 207 فقره پرونده مظنون به قاچاق 
کاال و بــه ارزش 560 میلیــارد و 924 میلیون ریال 
رسیدگى کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، از نظر تعداد سه درصد کاهش و از نظر ارزش 26 

درصد کاهش داشته است.  

از امروز؛  برپایى نمایشگاه 
دستاوردهاى زندانیان اصفهان 
نخســتین نمایشــگاه دســتاوردهاى بنیاد تعاون 
زندانیان اســتان اصفهــان، آخرین نمایشــگاهى 
اســت کــه طــى ســال 96 در اصفهــان برگزار 

مى شود.
این نمایشگاه که به ارائه دستاوردهاى زندانیان استان 
اصفهان مى پردازد، بیش از دو هزار کاالى تولید شده 
توسط مددجویان را در معرض بازدید و خرید عمومى 

قرار داده است.
بیش از دو هزار و 500 مترمربع فضاى نمایشگاهى 
براى نخستین نمایشگاه دســتاوردهاى بنیاد تعاون 
زندانیان اســتان اصفهــان در نظر گرفته شــده تا 
مددجویان محصوالت خود را از 23 تا 27 اسفندماه به 

نمایش عمومى بگذارند.
بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شده، 27 غرفه در 
زمینه هاى صنایع دســتى، مبلمان شهرى، قطعات 
پیش ســاخته بتنى و محصوالت غذایى شامل نان 
خشک، شیرینى و رستوران در این نمایشگاه حضور 

خواهند داشت.
در کنار این نمایشــگاه، کارگاه هاى آموزشــى در 
حوزه هاى مختلف نیز بــراى بازدیدکنندگان برگزار 
خواهد شد تا توانمند سازى بیش از پیش افراد مختلف 
جامعه در دستور کار قرار گیرد. همچنین در تمام مدت 
پنج روز برگزارى نمایشــگاه، قرعه کشى هایى میان 
بازدیدکنندگان انجام خواهد شــد و جوایز نفیسى به 

برندگان تعلق خواهد گرفت.
عالقمندان به بازدید از این نمایشــگاه مى توانند از 
امروز تا 27 اسفندماه و از ســاعت 15 تا 23 به محل 
برگزارى نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل تاریخى شهرستان مراجعه کنند.

معرفى معاون فرهنگى 
دانشجویى دانشگاه شهرضا 

مراسم تکریم و معارفه معاونان جدید و قدیم فرهنگى 
دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد شهرضا با 
حضور رئیس واحد، معاونان و کارکنان حوزه فرهنگى، 

دانشجویى برگزار شد.
فرید نعیمى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
گفت:خالقیت و نوآورى در برنامــه هاى فرهنگى 
براى اوقات فراغت دانشــجویان به عنوان ساعات 
طالیى، نیاز حوزه مدیریت فرهنگى ، دانشــجویى 

است.

برگزارى مراسم بزرگداشت 
روز شهدا در لنجان

مصطفى حبیب اللهــى، رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران شهرســتان لنجــان با بیــان اینکه این 
شهرســتان بیش از 750 شــهید، تقدیم انقالب و 
اسالم کرده است، گفت: مراســم روز شهید دیروز با 
عطر افشانى گلزار شهدا و دیدار با خانواده هاى شهدا 

برگزار شد.

خبر

اعظم محمدى

اصفهان شهرى بزرگ است و واحدهاى صنفى زیادى 
دارد. بازرسان اتاق اصناف در گشتزنى، با هر گونه افزایش 
قیمتى که مستندات قانونى نداشــته و خودسرانه باشد، 

برخورد مى کنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان به نصف جهان گفت: براى 
کنترل بازار در آســتانه عید نوروز یکصد  بازرس اصلى 
و یکهزار بــازرس افتخارى با اتاق اصنــاف همکارى

 مى کنند.
رســول جهانگیرى با تأکید بر اینکه بــا افزایش قیمت 
خودســرانه به طور جدى برخورد مى شود، عنوان کرد: 
واحد بازرســى اصناف در خصوص عــدم درج قیمت و 
گرانفروشــى، تمام واحدهاى صنفى را رصد مى کند و 
درصورت مشاهده مورد تخلف با واحد صنفى خاطى کار 
برخورد مى شود. وى پیرو ســخنان رئیس اتاق اصناف 
ایران مبنى بر اینکه افزایش قیمت تا پایان فروردین 97 
ممنوع است و بعد از آن هم بر اساس سیاست هاى دولت 
باید پیش برود  گفت: با هر گونه افزایش قیمت خودسرانه 
و غیر منطقى برخورد مــى کنیم منتهى تعدادى کاالى 
وارداتى به کشور داریم که قیمت آنها به نرخ دالر بستگى 
دارد ولى درباره نرخ کاالهایى که ارتباطى به ارز خارجى 
ندارند و تولیدات داخلى هستند در صورت افزایش قیمت 

خودسرانه برخورد نشان مى دهیم.
جهانگیــرى همچنیــن گفت:  فقــط پنــج اتحادیه 
از جملــه مشــاورین امــالك، اتومبیل و آموزشــگاه 
رانندگى وجــود دارد کــه ارائه خدمات آنها مشــمول 
تعرفه اســت ولى بقیه از این شــرط قیمتگذارى خارج 

هستند.
وى بازرســى از واحدهــاى عرضه وتقاضــاى کاال و 
خدماتى که در سطح بازار است را بر اساس فاکتورهاى 
خرید و فروش عنــوان کرد و گفت: جنس بر اســاس 
کیفیت خریدارى مى شــود و درصد ســود آن ساالنه 
بر اســاس دفترچه ســودى تعیین مى شــود که باید 
خرده فروش یا عمده فــروش روى قیمت کاال اضافه 

کند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان اعالم کرد:

عدم درج قیمت کاال، تخلف است

رئیس اتحادیه صنایع مبلمان استان اصفهان گفت: به 
دلیل کاهش توان خرید مردم، بازار شب عید نیز تقاضا 
را در این بخش تحریک نکرده اســت و در حال حاضر 

خط تولید ما به تنهایى با 20 درصد ظرفیت کار مى کند.
حجت ا... پورحقانى در رابطه با اوضاع اقتصادى صنف 
مبل فروشــان اظهارداشــت: از آنجایــى که وضعیت 
اقتصادى به صورت عمومى جامعــه را تحت تأثیر قرار 
مى دهد و به صنف خاصى محدود نمى شــود، مى توان 

حدس زد که وضعیت صنف مبل فروشان چگونه است.
وى افزود: زمانى که قدرت خرید مــردم افزایش یابد و 
توانایى بیشترى براى خرید کاال داشته باشند، به مراتب 

رونق نیز به بازارهاى کسب وکار باز مى گردد.
رئیس اتحادیه صنایع مبلمان استان اصفهان تأکید کرد: 
در چند سال اخیر دولت با وضع سیاست انقباضى، سعى 
در مهار تورم داشت، غافل از اینکه با این عمل رکود را بر 

بازارهاى کشور حاکم کرد.
وى خاطر نشان کرد: کاهش واردات مبل دالیل متعددى 
دارد که یکى از آن ها، ارتقاى کیفیت محصوالت تولید 
داخل و آگاهى مــردم از این کیفیت اســت، از این رو 

مصرف کنندگان تمایل بیشترى براى خرید محصوالت 
داخلى پیدا کرده اند.

رئیس اتحادیه صنایع مبلمان استان اصفهان در همین 
رابطه افزود: افزایش تعرفه هــاى گمرکى نیز به عنوان 
دیگر عامل تأثیرگذار بر کاهــش واردات مبلمان بوده 
اســت و با کاهش جذابیت هاى این بخش براى فعاالن 
صنعت مبلمان، میزان واردات این محصول با افت قابل 

مالحظه اى همراه شده است.

رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر نیروهاى راهنمایــى و رانندگى براى خریدهاى 
نوروزى در حال فعالیت هســتند و طرح نوروزى نیز از 
25 اسفند آغاز و تا 13 فروردین سال آینده ادامه خواهد 

داشت.
سرهنگ ابوالقاســم چلمقانى افزود: با توجه به حضور 
گســترده مردم براى خریدهاى نوروزى و تراکم حجم 
نسبتأ سنگین ترافیک در معابر به ویژه در مراکز خرید، 
راهنمایى و رانندگى مرکز استان، براى به کار گیرى توان 
100 درصدى نیرو اقدام کــرده و از موقعیت و خدمات 

مضاعف در شــیفت فوق العاده و بعد از ظهرها استفاده 
کرده است.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با بیان اینکه که 
اکثر مراکز تجارى و بازارهاى خرید، پوشــش ترافیکى 
داده شده، گفت: با تقویت نیرو و به کارگیرى خودروهاى 
حمل با جرثقیل، تعامل با ســایر ســازمان ها از جمله 
تاکسیرانى، اتوبوس رانى و سازمان بار و تشکیل تیم هاى 
مشترك به شدت با تخلفاتى چون توقف دوبله، توقف 
در ایســتگاه هاى اتوبوس و تاکســى و  پارك در محل 
پارك جانبازان و معلوالن و هر چیزى که سبب افزایش 

ترافیک و کند شدن تردد خودروهاى دیگر بشود، برخورد 
مى کنیم.

ساسان اکبرزاده

«ســتاد هماهنگى خدمات ســفر نوروزى بــا محوریت 
شهردارى اصفهان، از 28 اســفند 96 تا 15 فروردین 97، 
آماده ارائه خدمات مطلوب به مهمانان و مسافرانى است 
که در ایام تعطیالت نوروز به شــهر زیباى اصفهان سفر 

مى کنند.»
جانشین رئیس ستاد هماهنگى خدمات سفر اصفهان در 
نشستى با خبرنگاران این مطلب را بیان کرد و گفت: ستاد 
هماهنگى خدمات سفر شهر اصفهان، مجموعه اى در قالب 
ده کمیته با برنامه ریزى هاى متنوع و براساس وظایف، کار 

خود را از دو ماه پیش آغاز کرد و به استقبال نوروز رفت. 
حیدر قاســمى فراهم آوردن شــرایط میزبانى و پذیرش 
و ارائه خدمات به مهمانان در ایام نــوروز را از ضروریات 
ســتاد هماهنگى خدمات سفر برشــمرد و افزود: بخاطر 
ویژگى هاى شــهر اصفهان، تعداد مســافرانى که به این 
شهر از اقصى نقاط کشور سفر مى کنند در ایام تعطیالت 
نوروز بسیار زیاد بوده و شاید 20 درصد مسافران به دیگر 
شهرستان هاى استان ســفر کنند. بنابراین شهر اصفهان 
شهر گردشــگران اســت و ما وظیفه داریم امکانات الزم 
را براى یک ســفر به یادماندنى در اختیار این گردشگران 
قرار دهیم. البته ســتاد هماهنگى خدمات ســفر نوروزى 
با محوریت شــهردارى و کمک دیگر دســتگاه ها انجام 

وظیفه مى کند. 
معــاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
کمیته هاى ده گانه و مدیران مناطق 15 گانه شهر اصفهان 
به عنوان رؤساى ستاد امور اجرایى و عملیاتى کارها را در 

مناطق خود به عهده دارند. 
قاســمى از اســتقرار پنج ســتاد هدایــت مهمانان در 
ورودى هاى شهر اصفهان از 28 اسفند 96 تا 13 فروردین 
97 خبر داد و گفت: بــا توجه به اینکه حــدود 60 درصد 
مهمانان و مســافران نوروزى ورودى به شهر اصفهان، 
از قبل براى اقامت و اســکان خود فکرى نمى کنند، این 
ستاد یارى دهنده آنان خواهد بود و به نوعى از سرگردانى 

مسافران در شهر جلوگیرى خواهد شد که دو ستاد هدایت 
در شمال و شــمال غرب، یک ســتاد در غرب، یک ستاد 
در شرق و یک ســتاد در محور جنوب شــهر اصفهان در 
ورودى ها، اســتقرار مى یابند. البته ما براى مسافرانى که 
در لحظات پایانى شب وارد اصفهان مى شوند، در مبادى 
ورودى بهارستان، خوراسگان، سپاهانشهر و شاهین شهر 
و میمه، محلى را براى اطراق در نظر گرفته ایم تا شــهر 

مدیریت شود. 
قاسمى پیش بینى کرد در ایام تعطیالت نوروز 97، بیش از 
2/5 میلیون نفر مسافر به شهر اصفهان وارد شود و گفت: ما 

براى هر شب خواب، 160 هزار نفر را پذیرا هستیم و اولویت 
ما به ترتیب هتل، مهمانپذیرها، مجموعه هاى آموزش و 
پرورش، فضاهاى دانشــجویى و دانشگاهى و خانه هاى 
استیجارى براى اقامت مهمانان است. این درحالى است 
که کمپ روباز در شمال اصفهان یعنى باغ فدك نیز پذیراى 
مهمانان بوده و پیش بینى شده است در صورت بارش هاى 
بهارى، مهمانان به سالن هاى ورزشى در اختیار شهردارى، 
تربیت بدنى و آموزش و پرورش انتقال یافته و اسکان یابند 
و حتى حیاط مدارس در این ایام به عنوان پارکینگ مورد 

استفاده مهمانان قرار گیرد. 

وى خاطرنشان کرد: با همکارى اتحادیه امالك در شهر 
اصفهان و با دستور مقام قضائى نسبت به ساماندهى و جمع 
آورى کلید به دستان اقدام خواهد شد و افراد داراى مجوز 
براى اجاره منازل از روپوش و کاور مخصوص استفاده مى 
کنند. معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان اظهار کرد: 
شهر اصفهان در راستاى یک سنت حسنه، تمیز و پاکیزه 
شده است و تغییرات در شهر مشهود و نازیبایى ها پیرایش 
شده است تا مهمانان از دیدن مناظر سبز و سبزینگى شهر 
لذت ببرند. از سوى دیگر قرار است مترو براى تسهیل در 
تردد در ایام تعطیالت فعالیت جدى ترى داشــته باشد و

 اتوبوس هایى تحت عنوان گردشــگرى، نسبت به جابه 
جایى مهمانان و مسافران اقدام کنند. 

قاسمى ادامه داد: امسال با مرکز امور مساجد شهر اصفهان 
هم جلســاتى برگزار و قرار شد خادم مســجد تا 11 شب 
مسجد را باز نگه دارد و با کمک شهردارى، نیاز مردم براى 
اقامه نماز برطرف شده و مسافران بتوانند از سرویس هاى 

بهداشتى کنار مساجد هم در صورت لزوم استفاده کنند. 
وى با بیان اینکه سال گذشــته 207 سرویس بهداشتى 
ثابت در سطح شهر داشتیم گفت: امســال این میزان به 
224 سرویس بهداشتى ثابت رسیده و 18 دستگاه سرویس 

بهداشتى سیار نیز مستقر است. 
جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهر اصفهان گفت: 
در هنگام ورود مســافران به اصفهان به آنان بسته هاى 
فرهنگى هدیه داده مى شــود و تعدادى دوچرخه سوار با 
کاور مخصوص مســافران را به مناطق اســکان هدایت 

خواهند کرد. 
همچنین کمیته اطالع رسانى با همکارى فاوا شهردارى، 
نرم افزارى را براى تعیین مســیر  مدنظر دارد تا با استفاده 
از فرهنگ الکترونیک، به سهولت مسیر را شناسایى کنند. 
ضمن اینکه 30 کیوسک اطالع رسانى و راهنماى مسافر 

در شهر ، به مسافران یارى خواهد داد. 
قاسمى از فعالیت شــبانه روزى سامانه 137 شهردارى در 
این ایام خبر داد و گفت: نمایندگان دستگاه هاى مختلف 
آموزش و پرورش، هواشناسى و... در این سامانه پاسخگوى 
مهمانان به زبان هاى عربى، انگلیســى و فارسى خواهند 
بود و در ســتاد هدایت و در مراکز تفریحى شهر اصفهان 
اینترنت برقرار اســت. قاســمى همچنین نگرانى خود از 
واگذارى منازل شهروندان به صورت خانه هاى استیجارى 
به مهمانان بدون هماهنگى با اتحادیه امالك شهر اصفهان 
را اعالم کرد و گفت: اجاره منازل به صورت اســتیجارى 
از سوى همشــهریان، اگر از طریق اتحادیه امالك باشد 
مشــکلى ایجاد نخواهد کرد که الزم است شهروندان به 
آن توجه کنند تا از بروز مشــکالت احتمالى در این راستا 

جلوگیرى شود. 

پیش بینى مى شود 2/5 میلیون نفر در تعطیالت پیش رو وارد اصفهان شوند

اصفهان مهیاى ورود مسافران نوروزى است

رئیس اتحادیه صنایع مبلمان استان اصفهان:

ظرفیت کارگاه هاى اصفهان 
به 20 درصد رسیده است

آماده باش کامل  راهنمایى و رانندگى از 25 اسفند

مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: اجراى مرحله 
دوم طرح تکمیل روشنایى و نورپردازى میدان 

تاریخى امام (ره) در آستانه سال نو آغاز شد.
فریدون الهیارى افزود: با توجه به لزوم افزایش 
کیفى سیماى شب در میدان امام(ره) و در پى 
اجراى موفق مرحله نخســت این طرح، آغاز 
مرحله دوم با هدف پیرایــش نورهاى اضافه، 
حذف المان هاى نورى خیــره کننده و تامین 

روشنایى معابر اصلى آغاز شد.
وى اظهارداشــت: این طرح توســط معاونت 
خدمات شهرى شهردارى اصفهان با هماهنگى 
مدیر پایگاه جهانى میدان امام(ره) و شــرکت 
توزیع برق اصفهان و تامین اعتبار شــهردارى 

منطقه 3 طراحى و اجرا مى شود. 
وى افزود:این طرح با توجه به نقش نورپردازى 
این میراث جهانى و به روز رسانى آن در به ظهور 
رساندن همه ابعاد عرفانى، معمارى و هنرى بنا 

اجرا مى شود. 

مرحله دوم نورپردازى
حد نصــاب تولید کک در کارخانــه ذوب آهن اصفهان  میدان امام(ره) آغاز شد

شکسته شد.
شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان تا پایان بهمن با 
عبور از تولید یک میلیون و 240 تن کک، به بیشــترین 
میزان تولیــد این محصول در پنجاه ســال گذشــته 

دست یافت.
مدیر بخش تولیدات کک و مواد شیمیایى شرکت سهامى 
ذوب آهن با اشاره به کاهش چشــمگیر واردات کک از 
خارج گفت: براى تولید این میــزان کک در ذوب آهن، 

بیش از یک میلیون و 800 هزار تن کنسانتره ذغال سنگ 
داخلى مصرف شد .

رضوانیــان افــزود: تولید ایــن میــزان کک، افزون 
بــر 500 هــزار دالر صرفه جویــى ارزى بــه همراه

 داشته است.
به گفته وى، در ســال آینده با بهره بــردارى از باطرى 
شــماره 2 کک ســازى، میــزان تولیــد کک در این 
کارخانه از یــک میلیون و  750 هزار تن در ســال فراتر 

مى رود.

شکسته شدن حد نصاب تولید کک در ذوب آهن


