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مسواك برقى بهتر است یا  مسواك دستى؟ارائه اینترنت بى سیم رایگان در پایانه هااز «کاله قرمزى» چه خبر؟باالخره چه کسى الشه  را پیدا کرد؟ قتل راننده آژانس با قابلمه جوجه کباب! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

هواپیماى تهران-یاســوج
 5 بار نقص فنى شدید 

داشته است

نظارت تیم هاى سیار بر بازار نوروزى اصفهان
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رضا عطاران هم دعوت شد     
 به صرف «الزانیا»

اتحادى براى یک انقالب فوتبالى

وزیر بهداشت: 
«طب اسالمى» نداریم

ماجراى
 دو سیلى محکم!
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در حالى که تیم فوتبال ســایپا از ساعت 15 روزجمعه به 
مصاف سپیدرود رشت رفت، پیش از بازى اتفاق عجیبى 
در هتل محل اقامت شــاگردان على دایى رخ داده است. 
طبق ادعاى امیر حسام شجاعى، بازیگر سینما و تلویزیون 
او روز جمعه در هتل محل اقامت تیم ســایپا از على دایى 

کتک خورده است!
امیر حسام شــجاعى درباره اتفاق رخ  داده در هتل محل 
اقامت تیم سایپا و درگیرى اش با على دایى، اظهار داشت: 
براى این فوتبال متأسفم و دیدگاهم نسبت به دایى عوض 

شد. من اهل فوتبال نیستم و ...
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زاینده رود زاینده رود 5050 هزار نفر را بیکار کرد هزار نفر را بیکار کرد

برنامه تعزیرات حکومتى استان براى کنترل بازار شب عید اعالم شد

با گذاشتن قرآن در داشبرد 
خودرو اسالمى
 نمى شـــود
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امین زندگانى: امین زندگانى: 
«خانواده دکتر ماهان» «خانواده دکتر ماهان» 
هواى محیط زیست را هواى محیط زیست را 

دارددارد

آگهى مزایده عمومى

سعید اکرم  خانى- سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شاهین شهر

نوبت اول

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شاهین شهر در نظر دارد با استناد 
به مصوبه شوراى محترم سازمان، اجراى طرح کارت پارك ساعتى خود را از 

طریق مزایده عمومى براى مدت یکسال به بخش خصوصى واگذار نماید.
متقاضیــان مى توانند جهت دریافــت اوراق مزایده به واحــد امور مالى 
ســازمان مراجعه و پیشــنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1396/12/26 به واحد حراست شهردارى شاهین شهر واقع در میدان 

فاطمیه تحویل نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى داخلى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

امور تدارکات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: اجناس انبار اسقاط و مستعمل خود را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند. 

پیشنهاددهندگان حقوقى و حقیقى مى توانند اسناد مزایده را از تاریخ 1396/12/07 تا تاریخ 1396/12/15 از 
طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1396/12/15 به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه 
تحویل یا ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 با حضور 

اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1396/12/07 تا تاریخ 1396/12/15 همه 
روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اسناد مزایده (محل استقرار کاال) 

مراجعه نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید. 

جهت هماهنگى بازدید اقالم مزایده با شــماره تلفن 35550024-031 انبار مرکزى شرکت توزیع تماس حاصل 
فرمائید. 

 http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
 http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
پیشنهاددهنده فقط جهت ردیف 1 موضوع مزایده باید تولیدکننده سیم و کابل یا نماینده تولیدکننده باشد. 

* به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء  مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل 
شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت کنندگان در مزایده مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مزایده گران مى باشد. 
* کلیه هزینه هاى مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود. 

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
* مدت زمان انجام مزایده 7 روز مى باشد و پیشنهاددهنده موظف است در صورت اعالم برنده ظرف 7 روز نسبت 

به واریز وجه اقالم و بارگیرى و حمل اجناس برنده شده اقدام نماید. 
* حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى مى باشد. 

* شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد و پیشنهاد دهنده حق 
هیچگونه اعتراضى را به این شرکت نخواهد داشت. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه 
و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

اعتبارموضوع
13/447/000/000عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر
2/451/300/973عملیات اجرایى ساماندهى خیابان شیخ بهایى

4/654/319/337عملیات اجرایى احداث پارك نسیم
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ود نمى شـــود ش ونم ى

پنج با اندکى رنج!
بعد از پیروزى 4بر صفر بر پدیده بحران زده در هفته هفدهم، ســپاهان دیگر بردى را کسب نکرده 
بود. نتایج این تیم با نمایش هاى خوب شاگردان کرانچار جور در نمى آمد و چاره اى جز جدایى نبود. 
سرمربى محبوب کروات از ســپاهان رفت و منصور ابراهیم زاده آمد تا بلکه این گره کور را باز 
کند. البته او هم شروع خوبى نداشت و سپاهان با او در دو بازى فقط یک امتیاز گرفت و یک 

گل هم نزد.  اما سرانجام بغض پسران طالیى در مشهد ترکید.
4

طلسم پیروزى هاى خارج از خانه سپاهان شکست

افشاگرى یکى از مدیران ارشد سابق شرکت هواپیمایى «آسمان»:
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ادعاى یک بازیگر سینما:
 على دایى مرا کتک زده است
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سازمان مدیریت و نظارت بر
 تاکسیرانى شاهین شهر
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وزیر بهداشت در گفتگو با ایســنا، اظهار کرد: روحانیت 
خود اعالم کرده اســت که چیزى به نام طب اسالمى
نداریم. تنها طب ســنتى داریم که در ایران همان طب 
ایرانى اســت و خوشــبختانه این روزها رو به گسترش
 اســت و دولت هم خــود را موظف به حمایــت از آن 

مى داند.
سیدحسن قاضى زاده هاشــمى گفت: برخى به دنبال 
خط کشــى میان طب مدرن و طب اســالمى نباشند و 
دستاوردهاى بشــرى را تخطئه نکنند. نه دین به ما این 
اجازه را مى دهد؛ نه مراجع موافق آن هستند و نه با عقل 
در قرن بیست و یکم همخوانى دارد. بنابراین آنچه برخى 

به عنوان طب اســالمى معرفى مى کنند، بخشى از آن 
سوء استفاده هایى از توصیه هایى است که ائمه اطهار(ع) 

داشته اند.
وزیر بهداشــت افزود: حداقل در این بخش از دین سوء 
اســتفاده نکنند. اگر کســى به دلیل اینکه فردى که در 
لباس روحانیت یا غیر از لبــاس روحانیت به عنوان طب 
اســالمى او را مداوا کرده و معالجه نشــده اســت یا از 
دنیا رفــت و یا عارضه اى بــر او تحمیل شــد، آن را به 
حساب اسالم نگذارد. اســالم این روزها به اندازه کافى 
مظلوم است، الاقل در این حوزه به مظلومیت آن اضافه 

نکنیم.

حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى در سى و 
یکمین جشــنواره بین المللى خوارزمى عنوان کرد: در 
مقطعى عده اى مى خواســتند علم جدیــد را نپذیرند و 
زمانى هم دانشــگاه را نمى پذیرفتند مى گفتند هر چه 
داریم ازحوزه داریم. عده اى مى خواستند ثابت کنند اول 
همه علوم در اسالم بوده و آیه و حدیثى پیدا مى کردند 
که حرف خود را ثابت کنند اما این حرف درست نیست.
حجت االسالم حسن روحانى افزود: بعضى ها مى گفتند 
پزشکى که متکى بر داروى شــیمیایى باشد را ما قبول 
نداریم و ما پزشــکى ســنتى را قبول داریم. امروز این 
تفکرات در جامعه ما جایى ندارد. وى تصریح کرد: برخى 

تقسیم بندى هایى که پس از انقالب در جامعه رخ داده، 
چندان دقیق نیســت، قطعًا علم اسالمى و غیراسالمى 
شــبیه همدیگر اســت و تفاوتى میان آنها وجود ندارد. 
ما نمى توانیم بگوییم فالن خودرو اســالمى است و آن 
یکى نیســت. اینکه شــما یک قرآن در داشبرد خودرو 
بگذارید که خودروى اسالمى نمى شود. روحانى گفت: 
هیچ کشورى با انزوا به جایى نخواهد رسید. وى افزود: 
مشکوك بودن به استادان، دانشجویان و پژوهشگران 
نادرست است، باید سختگیرى هاى بیجا را کنار بگذاریم. 
اگر روابط خوب با دنیا داشته باشــیم سریع تر به نتیجه 

خواهیم رسید. 

وزیر بهداشت: 
«طب اسالمى» نداریم

با گذاشتن قرآن در داشبرد 
خودرو اسالمى نمى شود

زنان دراویش بازداشت نیستند
  انتخاب | مرکز اطالع رسانى پلیس توضیحاتى 
درباره زنان بازداشت شده دراویش پس از اتفاقات خیابان 
پاسداران تهران ارائه داد. براساس این مرکز اطالع رسانى 
پلیس، هیچیک از زنان بازداشت شده دراویش در اختیار 
پلیس نیسـتند و حتى یکى از زنانى که در شب حادثه از 
سوى پلیس بازداشت شده بود با توجه به اظهاراتش مبنى 
بر باردار بودن، بالفاصله توسط پلیس آزاد شد. در اعالم 
این مرکز آمده است که بازداشتى هاى مرد دراویش نیز 

همگى تحویل مراجع قضائى شده اند.

پیشگویى هاى عبدالقادرى!
  عصر ایران| عبـاس عبـدى، نظریـه پـرداز

 اصالح طلب دربـاره اقدامات اخیر احمدى نژاد نوشـت: 
یکی از آشنایان قدیمی حدود دو سال پیش براي مطالعه 
مسلک هاي صوفی و دراویش به جنوب هند شهر نیسور در 
ایالت بنگلور رفته بود که از این نظر خیلی مهم و مشهور 
اسـت. در آنجا یکی از صوفی هاي شناخته شده به نام 
عبدالقادر را مالقات می کنـد و او پایان حکومت ایران 
را پیشگویی می کند. وي آموزگار مستقیم نظریه پرداز 
دولت سابق است و قطعاً این پیشگویی را به اطالع وي 
هم رسانده اسـت. ظاهراً چنین برداشـتی شده که اگر 
پرچم اپوزیسیونی به زمین افتاده(!) را بردارند جانشین 
بالفصل آن خواهند بـود! البته از موعـد مذکور ظاهراً 
گذشته است و احتماًال بدأ حاصل شده(!) ولی واقعیت 
تصمیمات و سیاست هاي این جریان از گذشته دور بر 

همین مبنا و سیاق بوده و هست.

قسم جالله براى استیضاح
  افکارنیوز| نماینـدگان مجلـس کـه طـرح 
اسـتیضاح عباس آخوندى، وزیر راه و شهرسازى را تهیه 
کرده اند، این بار سـوگند خوردند امضاهـاى خود را پس 
نگیرند و بر انجام استیضاح تا عزل وزیر ثابت قدم باشند. 
محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شهر با تأیید خبر تهیه 
مجدد طرح استیضاح آخوندى گفت: این طرح به امضاى 
بیش از 40 نماینده مجلس هم رسید. از آنجا که قبًال هم 
طرح استیضاح این وزیر تهیه شده بود ولى به نتیجه نرسید، 
این بار طراح این طرح قسـم جالله یاد کرد که تا آخر پیگیر 
استیضاح وزیر خواهد بود و به هیچ وجه تحت تأثیر البى ها 

خود را کنار نخواهد کشید و امضاها پس گرفته نمى شود.

جلسه نِق
حسـین مظفر، عضو مجمع تشخیص   فارس|
مصلحت نظام یادآور شد: مسئوالن باید عملکرد خود را 
به صورت خصوصى نقد بى رحمانه کنند. خداوند آقاى 
شهید رجایى را رحمت کند ایشان اوایل انقالب جلساتى 
تحت عنوان «جلسه نِق» برپا مى کرد؛ در این جلسه نق 
نخست وزیر همه را مجبور مى کرد تا ایرادها و مشکالت 
را بیان کنند و کسى در این جلسه زبان تعریف نداشت لذا 

جلسه نق معروف شد.

تذکرها پیگیرى مى شود
شهیندخت موالوردى، دستیاررئیس جمهور   ایلنا|
در امور حقوق شهروندى در واکنش به اقدام صداوسیما در 
پخش تصاویر و فیلم هایى از زندگى یک فرد فوت شده که 
به جاسوسى متهم بوده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه 
آن اقدام و مستندى که پخش شـد،  100درصد با فرمان 
هشـت ماده اى امام(ره) و منشـور حقوق شـهروندى در 
مغایرت است. ما درخصوص مسائل اینچنینى مجموعه اى 
از بحث ها را در هیئت دولت داریم. تذکرها ارائه و پیگیرى 
مى شود. متأسفانه این مسئله تبدیل به روال شده در حالى 

که این رویه باید عوض شوند.

لج و لجبازى بر سر حجاب
حجت االسالم و المسلمین سید مهدى   جماران|
طباطبایى از روحانیون پیشکسوت و برجسته تهران گفت: 
ما حق نداریم بر سر حجاب زنى را در خیابان دعوا کنیم. 
تذکرات این نیست که بگیریم برخورد به زور کنیم بِکشیم 
در خیابان، توجه مردم را جلب کنیم؛ آنها لج مى کنند. چرا؟ 
تا حاال که مردم پذیرفته بودند. اخیراً یک لج و لجبازى بین 

برخى مردم و مجریان به وجود آمده است.

خبرخوان

بعد از پیدا شدن الشه هواپیماى سقوط کرده متعلق به هواپیمایى آسمان، 
این شرکت در متنى که منتشر کرد نوشــت: « آقاى عالیى[مدیرعامل 
شرکت هوایى آسمان] پس از ناامیدى ازگشتزنى هلى کوپترهاى سپاه و 
هالل احمر، از اطالعات چوپانى که سقوط هواپیما را مشاهده کرده بود و 
نیز کمک خلبانى که پروازهاى متعدد بامرحوم فوالدى به یاسوج داشت، 
مسیر دقیق پرواز را براى خلبان هلى کوپتر سپاه مشخص کرد و او نیز با 

تبحر به محل عزیمت و الشه هواپیما را یافت.»
اما دیروز صبح، مدیــرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردى ســازمان 
هواپیمایى در یک گفتگوى تلفنى بــا رادیو جوان این موضوع را تکذیب 
کرد و گفت که یافتن الشه هواپیماى آسمان، محصول یک کار جمعى 
بین ارتش، سپاه، نیروى هوایى و سازمان هواپیمایى بود که طى آن هلى 
کوپترها، هواپیماها و پهپادهاى متعــددى پروازهاى زیادى از مبدأ نوژه 
همدان و اصفهان بر روى منطقه انجام دادند و صدها عکس و فیلم تهیه 
کردند تا در نهایت محل سقوط مشخص شد و اصًال اینگونه نبود که یک 

نفر با کمک اطالعات یک چوپان چنین کارى را انجام داده باشد.

به رغم غائله بزرگ رقم خورده با مرگ سیدامامى 
در بازداشتگاه اوین، ظاهراً هنوز چرخ بر همان 
روال سابق مى چرخد؛ بازداشت برخى فعاالن 
محیط زیســت و عدم اطالع رســانى در این 

خصوص! 
به گزارش تابناك،  در آخریــن روز هاى بهمن 
ماه و در شــرایطى که ابهامات فراوان پیرامون 
خودکشى کاووس ســیدامامى در زنداِن مجهز 
به دوربین هــاى امنیتى مطرح بــود، در جنوب 
کشورمان و در یکى از شهر هاى استان هرمزگان 
ســه تن دیگر از فعاالن حیات وحش بازداشت 
شــدندکه این بار هم در خصــوص آن اطالع 
رسانى نشد. اعضاى «مؤسسه حافظان طبیعت 
الوردین» که ایشان هم توسط یک نهاد امنیتى 
بازداشت شــده اند، اتهاماتشان نامعلوم است 
و توضیحى در خصوصشــان به افکار عمومى 
داده نشده است. انگار نه انگار که چه اتفاقى در 

پرونده مشابه رخ داده است!

«کیهان» نوشت: قائم مقام ستاد انتخاباتى احمدى نژاد در سال 88 از گروکشى 
برخى اعضاى حلقــه انحرافى در زمان دولت دهم و روى زمین گذاشــتن کار 
کشــور خبر داد. جعفر فرجى که در دولت دهم فرماندار شهر رى بوده، با اشاره 
به تحرکات اخیر حلقه انحرافى نوشــت: چند روز بعد از جریان خانه نشــینى، 
بنده براى سفر استانى دولت مجبور شدم به جلسه اى با آقاى بقایى بروم. تنها 
جلسه اى که با ایشان داشتم، تلخ ترین جلسه آن دوره عمرم شد. آقاى بقایى که 
ارتباط بنده را با جریان ســتادهاى مردمى در سراسر کشور و بچه هاى انقالبى 
مى دانست پرسید بچه ها نظرشان نســبت به قضیه خانه نشینى چیست؟ بنده 
توضیح دادم که احمدى نژاد در پازل دشمنانش حرکت کرد و هر عاقلى این را 
مى فهمد. بقایى که عصبانى شده بود گفت: پنج شش سال است در این کشور 
مثل... شــبانه روزى کار مى کنیم و آقایان [...] پزش را جلوى مردم مى دهند و 
پشت سر ما را مى کوبند. اشــکالى ندارد ما هم از فردا کار نمى کنیم. بله از فردا 
کار نمى کنیم که معلوم بشود در کشور فقط ما هســتیم که مى توانیم کشور را 
بگردانیم. ببینیم در سخنرانى هایشــان چه دارند به مردم بگویند. و آن وقت به 

دست و پایمان مى افتند.

«تاینــى موویز»، یکى از وبســایت هایى بــود که در ســال هاى اخیر اقدام 
به زیرنویس و دوبله گســترده فیلم ها و ســریال ها تلویزیونــى کرده بود و 

از طریــق فــروش اشــتراك درآمــد بســیار کالنــى نیــز
 داشت.

آدرس این وبسایت بر خالف دیگر وبسایت هاى 
دانلــود فیلــم و ســریال بــه دوره زمانى 

طوالنى فیلتر نشــد و بــه همین دلیل، 
در مقطعى جزو 30 ســایت پربیننده 
ایــران قــرار گرفته بود. امــا مدتى 
بعد، نه تنها این ســایت فیلتر شد، 
بلکه با گردانندگانــش نیز برخورد 
قضائى انجام شــد و در نهایت با از 
کار افتادن ســرورهاى این ســایت 

غیرقانونــى دانلــود فیلــم، پایــان 
عمــر این حرکت فــرا رســید. آنگونه 

که مســئوالن قضائــى اعــالم کردند، 
بــر روى ســرورهاى ســایت تاینــى موویز 

نزدیک به 18 هزار فیلم ســریال بــوده و مدیر این 
وبســایت نیز ماهیانه درآمدى صد میلیونى تومانى داشــته

 است.

در ادامه اتفاق عجیب ترى افتاد و همــان محتواى تاینى موویز در یک آدرس 
متفاوت عرضه شد و این بار نیز در اتفاقى شــبیه به آنچه درباره تاینى موویز 
شاهد بودیم، این محتوا رصد نشده و فیلتر نیست و عدم برخورد

با ایــن وبســایت در بلندمــدت باعث شــده تا در 
«الکسا»، رنکینگ به دســت آورد و اکنون در 
رده ســى ام قرار گیرد. تکرار چنین اتفاقى، 
پرسشــى را پررنگ کرده که پشت پرده 
چنین وبسایت هایى چه مجموعه هایى 
هستند و چگونه از این وبسایت هاى 

دانلود فیلم سود مى برند؟
آنگونه که شــواهد نشــان مى دهد 
سود اصلى از وجود این وبسایت ها را 
برخى ISPها مى برند؛ مجموعه هایى 
که پهناى باند مى فروشــند و طبیعتًا 
از دانلود فیلم ها توســط کاربرانشــان و 
مصرف حجم اینترنت شان ســود مى برند. 
فعالیت چنین وبســایت هاى دانلود غیرقانونى 
نیاز بــه حجم قابــل توجهى ســرور و پهنــاى باند

 اینترنت دارد که با کشف شرکت هاى ارائه دهنده سرور و پهناى 
باند به این وبسایت ها، عمًال منشأ این دانلود غیرقانونى کشف شده است.

دستگیرى رپر زیرزمینى
رضــا ناصــرى ملقب بــه رضا   رکنا|
پیشــرو، خواننده زیرزمینى رپ دستگیر شد. 
رســانه هاى تخصصى رپرها خبر بازداشــت 
شدن رضا پیشرو را اعال م کردند و در این بین 
دیگر خواننده هاى موسیقى رپ فارسى از رضا 
پیشرو حمایت کردند و خواستار آزادى او شدند. 
برادر رضا پیشرو به نام على اوج که خود او هم 
خواننده رپ فارسى است در اینستاگرامش این 

خبر را تأیید کرد.

درآمد میلیاردى از 
پوست خربزه!

در ده ماهــه امســال یک    خبرآنالین|
 میلیارد و 868 میلیون دالر میوه هاى خوراکى، 
پوســت مرکبات یا پوســت خربزه صادر شده 
و کشــورهایى مانند لهســتان، کانادا و آلمان 
بزرگ ترین مشتریان پوست مرکبات و خربزه 
ایران هستند. صادرات پوســت خربزه تاکنون 
حاشیه هاى متعددى در فواصل زمانى مختلف 

ایجاد کرده است.

217305
روز جمعه آزمون     جام جم آنالین |
دکترا برگزار شــد؛ آزمونى که هفته گذشــته 
کارت هاى ورود به جلسه آن توزیع شد. اردشیر 
راد یکى از کسانى بود که کارت ورود به جلسه 
را دریافت کرده بود اما سر جلسه حاضر نشد. او 
یکى از جانباختگان حادثه پرواز تهرانـ  یاسوج 
بود. کارت ورود به جلســه زنده یاد اردشیر راد 
با شــماره داوطلبــى217305، روز جمعه در 

شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شد.

فرانسوى ها 
به یاسوج رسیدند

یــک هفتــه بعد از    جام جم آنالین|
ســقوط هواپیماى مســافربرى ATR72 در 
سمیرم و کشته شدن هر 66 مسافر آن، دیروز 
اعالم شــد که یک تیم هفت نفره فرانســوى 
براى بررسى این سانحه وارد یاسوج شدند. این 
متخصصین فرانسوى به منظور بررسى جعبه 
ســیاه  و کشف علت ســقوط هواپیما به ایران 
آمده اند. اما اینکه چرا قرار شــده فرانسوى ها 
براى بررسى علت ســقوط ATR  به یاسوج 
بروند این است که شرکت ســازنده این مدل 
هواپیما، یک شرکت فرانسوى-ایتالیایى است.

چرا کپسول خالى بود؟ 
حسن رضایى فر، رئیس    آفتاب  نیوز|
 ATRکمیســیون بررسى ســانحه هواپیماى
درباره فیلم منتشر شــده مبنى بر خالى بودن 
کپسول آتش نشــانى هواپیماى ATR اظهار 
کرد: از خالى بودن این کپســول آتش نشانى 
نمى توان به نتیجه اى دســت یافت مگر اینکه 
در البراتوارهاى تخصصى بررســى شــود تا 
مشخص شود که محتویات این کپسول بر اثر 
چه چیزى خارج شده اســت. اما احتمال اینکه 
محتویات این کپسول بر اثر ضربه خارج شده 
باشد، وجود دارد بنابراین خواسته ایم که آن را 

در اختیار ما قرار دهند.

سال 97 چند میلیون نفر 
یارانه مى گیرند؟

 تابناك| بررســى ها نشــان مى دهد با 
مصوبه مجلس، ســال آینده به طــور قطعى 
58 میلیون نفــر یارانه دریافــت خواهد کرد. 
اگر مجلس پیشــنهاد دولت را مصوب مى کرد 
سال آینده 42 میلیون نفر یارانه نقدى دریافت 
مى کردند و اگر مصوبه کمیســیون تلفیق به 
تصویب صحن مى رسید 55 میلیون نفر یارانه 

دریافت مى کردند.

یکى از مهمترین مسائلى که این روزها مطرح مى شود، 
وضعیت مدیریتى هواپیمایى آسمان است؛ از این رو پایگاه 
اطالع رسانى «عصر ایران» به سراغ محسن باقرزاده، 
مدیر کل سابق امور ادارى شرکت هواپیمایى «آسمان» 
رفته و در مورد سقوط هواپیماى یاسوج و شرکت آسمان 

با او گفتگو کرده است. بخشى از این گفتگو را بخوانید: 

 در ســال 1392 وزیر کار و امور اجتماعى، حســین 
عالیى که یکى از سرداران سابق سپاه هستند را به عنوان 
مدیرعامل شرکت هواپیمایى آســمان انتخاب کردند. 
وزیر کار و آقاى عالیى در گذشته در آذربایجان غربى در 

بخش هاى امنیت و سپاه ارومیه همکار بوده اند.
 (در پاسخ به نقش شرایط بد آب و هوا یا نقص فنى در 
سقوط هواپیماى یاسوج) این هوا براى پرواز شرایط بد به 
حساب نمى آید و ما در شــرایط بدتر از آن نیز پروازهاى 
موفق داشــته ایم اما وقتى هوا بد باشــد و هواپیما نیز
نقص فنى داشــته باشــد احتمال بروز حادثه به شدت 
افزایش پیدا مى کند.  براســاس آمار، ایــن هواپیما از 
ســال 92 تا امروز پنج بار نقص فنى شدید داشته است 
و آخرین بار نیز در تاریخ 5 بهمن شــاهد نقص فنى این 

هواپیما  بودیم. 
 شرکت آســمان یک شرکت ورشکســته است. در 
ســال 1393 میزان بدهى آسمان نســبت به ارزش آن 
نزدیک به دو برابر بوده اســت. این شــرکت وابسته به 
صندوق بازنشســتگى اســت و باید توضیــح دهم که 
صندوق بازنشستگى این شرکت ها را خریدارى مى کند 
و بازنشستگان و آشنایان خودشان را در هیئت مدیره آن 

قرار مى دهند و براى خودشان منفعت کسب مى کنند. 
 سانحه قبلى هواپیماى شرکت آسمان در سال 1373 

و در  پرواز اصفهان-تهران رخ داد. در آن زمان شرکت 
آسمان بخشى از خانواده هاى شــاکیان را به استخدام 
شرکت درآوردند تا آنها شکایت خود را پس بگیرند و البته 
بعد از آن نیز این افراد را اخــراج کرده اند. دلیل موضوع 
این بود که یک تعبیر غلط از قانــون در آن زمان اتفاق 

افتاد و قوه قضائیه به این موضــوع ورود کرد و رأى بر 
بیمه اى داد که 80 برابر بیمه خودرو و پنج برابر استاندارد 
بیمه پروازهاى داخلى ما بــود. به همین دلیل اگر چنین

 مبالغى پرداخت مى شــد عمًال شــرکت ورشکســت 
مى شد. در سال 1378 شــرکت باید سه میلیارد تومان 

براى 50 نفر پرداخت مى کرد. به همین دلیل شــرکت 
آســمان خواســت از قوانین داخلــى اســتفاده کند و 
توجه کنید که از ســال 76 تا کنون این افــراد هنوز به

حق و حقوق خودشان نرســیده و بعضًا هم از کار بیکار 
شده اند.

افشاگرى یکى از مدیران ارشد سابق شرکت هواپیمایى «آسمان»:

هواپیماى تهران-یاسوج 
5 بار نقص فنى شدید داشته است

باالخره چه کسى الشه  را پیدا کرد؟از فردا کار نمى کنیم... 

بازداشت چند فعال دیگرچه کسانى  پشت حجم عظیم دانلود غیرقانونى هستند؟
 محیط زیست 



فرهنگفرهنگ 03033169 سال چهاردهمیک شنبه  6 اسفند  ماه   1396

شراره ارمغانى که در سریال هاى کارگردانانى چون مهران 
مدیرى، ســیروس مقدم، رضا کریمى و ســروش صحت 
ایفاى نقش داشته اســت، از وضعیت حرفه خود ناراضى و 

گالیه مند است.
این بازیگر از نحوه ورودش به عرصه  بازیگرى، از گذراندن 
دوره هــاى بازیگــرى در ورك شــاپ گالب آدینــه و از 

سختى هایى که در این مدت بر او گذشته است، گفت.
ارمغانى توضیح داد: شــش ســال قبل، پس از دوره هاى 
بازیگــرى کارم را با پالن به پالن تا یک ســکانس و چند 
سکانس شروع کردم. قبًال براى بازى در  «قهوه تلخ» فرم پر 
کرده بودم که موفق نشدم در آن مجموعه ایفاى نقش کنم 
اما در رابطه با «ویالى من» تماس گرفتند که آقاى مدیرى 
براى بازى در آن مرا تأیید کرده است. بعد از «ویالى من» 
هم موفق شدم در چهار پروژه دیگر با آقاى مدیرى همکارى 
داشته باشم، پس از آن هم در سریال «بچه هاى نسبتًا بد» 
سیروس مقدم نقش «مینا» را بازى کردم. بازى در سریال 

«پرستاران» شبکه یک نیز از جدیدترین کارهایم است.
وى که اجراى برنامه «لوتوس» شبکه سالمت را نیز بر عهده 
دارد، با اشاره به دالیل کم کار بودنش در سینما و تلویزیون، از 

بى مهرى هایى گفت که به او شده است.

او گفت: کمى خودم فاصله گرفته ام و مقصر خودم هستم، 
اما از طرفى دیگر بازیگرهایى مثل مــن که نه پولى براى 
سرمایه گذارى و نه پارتى دارند، کم نیستند. همه جا آسمان 

همین رنگ است، پول و پارتى حرف اول را مى زند.
ارمغانى همچنین به مطالبى که در رابطه با محیط سینما گفته 
مى شود و همچنین نگاه منفى که به زعم او به بازیگران به 
ویژه بازیگران زن ســینما وجود دارد، اشاره کرد و گفت: 
اینکه مى گویند محیط سینما خیلى بد است قبول ندارم، 
زیرا با یک تفکر ناسالم نگاهمان مى تواند به همه مشاغل 
منفى باشد. سینما و تلویزیون چون بیشتر در مقابل دید 

مردم بوده حرف در رابطه با آن نیز قاعدتاً زیاد است.
او در پایان گفت: خیلى از بازیگران ما متأسفانه برخالف 
میل باطنى شان براى بیشتر دیده شدن مجبور به تزریق 
بوتاکس و جراحى هاى زیبایى مى شوند تا هم بتوانند 
در صفحات مجازى بیشتر الیک بگیرند و هم از دید 
خودشــان خاص و زیباتر به نظر برسند که در این باره 
برخى از کارگردان ها که برخالف اکثر کارگردانانى که 

مالکشان جنس بازى و هنر هنرمند است، بعضًا به این 
بازیگران بیشتر جاى مانور مى دهند.

احمد احمدى تهیه کننــده «رد کارپت» دومین فیلم 
ســینمایى به کارگردانى رضا عطاران این روزها یک 
کمدى تازه با نام «الزانیا» را در مسیر تولید دارد؛ یک 
کمدى پربازیگر که طیف متنوعى از بازیگران در آن 
حضور داشــته اند. رضا عطاران که بعد از «دراکوال» 
فیلم تازه اى را نساخته، به تازگى  فیلمبردارى آخرین 
سکانس فیلم سینمایى «الزانیا» به کارگردانى حسین 
قناعت را کارگردانى کرد.  فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«الزانیا» در حالى در حوالى شهرك غرب در تهران به 
پایان رسید که کارگردانى آخرین سکانس این فیلم را 

رضا عطاران برعهده گرفت.
«الزانیا» فیلمى متفاوت در کارنامه حســین قناعت 
اســت و براى اکران در ســال 1397 آماده مى شود. 
فیلمبردارى این کمدى در حالى به پایان رســید که 

همزمان مراحل فنى آن نیز در حال انجام است.
فیلم ســینمایى «الزانیا» یک کمدى پربازیگر است 
و جواد رضویان، بهنوش بختیارى، نفیســه روشــن، 
یوسف تیمورى، ارژنگ امیرفضلى، پارسیا شکورى، 
رضا رویگرى و یوســف صیادى از جمله بازیگران آن

 هستند.

«استیون اسپیلبرگ» یک بار دیگر تهیه کننده اجرایى 
قسمت جدید مجموعه فیلم هاى دایناسورى استودیوى 

یونیورسال خواهد بود.
تقریبًا چهار ماه پیش از اینکه اســتودیوى یونیورسال 
فیلم «دنیاى ژوراسیک: پادشــاهى سقوط کرده» را با 
کارگردانى «جى اى بایونا» اکران کند، در حال برنامه 
ریزى براى ســاخت و پخش سومین قســمت از این 

مجموعه فیلم هاى ماجراجویانه است.
قرار است فیلمنامه فیلم «دنیاى ژوراسیک 3»  توسط 
«امیلى کارمایکل» نوشــته شود که براى نخستین بار 
وارد این فرنچایز خواهد شد. او این کار را در همراهى با 
«کالین ترُورو» انجام خواهد داد که ریبوت سال 2015 
را کارگردانى کرد و از فیلمنامه نویســان «پادشــاهى 
سقوط کرده» اســت. این اســتودیو تاریخ یازدهم ماه 
ژوئن سال 2021 را به عنوان تاریخ اکران فیلم انتخاب 

کرده است.
ترُورو به منظور تهیه کنندگى اجرایى این قسمت جدید 

بازمى گردد و این کار را در همکارى با استیون اسپیلبرگ 
انجام خواهد داد، فیلمســازى که مجموعه فیلم هاى 

اصلى دهه 1990 را ساخته بود.
هنوز جزئیاتى از داستان فیلم منتشر نشده، اما کارمایکل 
و ترورو روى داستانى کار خواهند کرد که توسط ترورو و 
شریک نویسندگى اش «درك کانلى» نوشته شده است. 
کارمایکل فیلمنامه پروژه جدید «حاشیه اقیانوس آرام: 
قیام» را نوشته و اخیراً هم مسئولیت نویسندگى «حفره 

سیاه»  را براى دیزنى بر عهده داشته است.
 مجموعه «دنیاى ژوراسیک» فیلم هاى سه گانه معروف 
و محبوب «ژوراســیک پارك» را ریبــوت کرد که با 
اقتباس از رمان پرفروش «مایکل کرایتون» ســاخته 
شده بودند. فیلم سال 2015 این مجموعه که از قدرت 
ســتاره اى «کریس پرت» و «برایس داالس هاوارد» 
استفاده مى کرد، عطش نوستالژیک را با موفقیتى عظیم 
مخلوط کرد و در سراسر جهان بیش از 1/6میلیارد دالر 

فروخت.

از گریم متفاوت پرویز پرستویى در فیلم «لس آنجلس-تهران» ساخته تینا پاکروان رونمایى شد. 
پرویز پرستویى، مهناز افشار، ماهایا پطروسیان، ژوبین رهبر، شیرین یزدان بخش، زهیر یارى، 

بانى  پال شومون، على جناب و گوهر خیراندیش بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
 تینا پاکروان تهیه کنندگى «لس آنجلس- تهران» را با مشــارکت على حســینى 

برعهده دارد و نویسندگى آن به صورت مشترك توسط تینا پاکروان و آنالى اکبرى 
انجام شده است. همچنین مجید خادمیان جلوه هاى ویژه بصرى 

«لس آنجلس- تهران» را انجام مى دهد.

«درساژ» به کارگردانى پویا بادکوبه در اولین نمایش خود 
در سالن جشنواره بین المللى برلین با حضور پویا بادکوبه، 
سمیرا برادرى، شبنم مقدمى، على مصفا، نگار مقدم، یسنا 
میرطهماسب و فیلمبردار و نویسنده فیلم به نمایش درآمد 

و با استقبال بسیار خوب مخاطبان روبه رو شد.
پس از نمایش «درساژ» عوامل روى صحنه رفتند و به 
پرسش هاى مخاطبان پاسخ دادند.  بازى نگار مقدم بازیگر 
اصلى این فیلم مورد استقبال زیادى قرار گرفت و بسیار 
تحسین شد. مخاطبان تأکید داشتند شخصیت هاى این 

فیلم واقعى هستند.

همچنین پویا بادکوبه، کارگردان «درساژ» موضوع این 
فیلم را انسانى دانســت و تأکید کرد: «از شانس من در 
این قصه شخصیت اصلى فیلم یک زن است که تالش 
مى کند از معمولى زندگى کردن و معمولى شــدن فرار 
کند. در این فیلم بخشى از واقعیت زندگى نسل جدید را 

به تصویر کشیدیم.»
سمیرا برادرى، تهیه کننده این اثر درباره تولید فیلم هایى 
مستقل در ســینماى ایران گفت: «جذب سرمایه براى 
چنین فیلم هایى در ایران بســیار دشــوار اســت اما ما 
توانستیم با ســرمایه گذار خصوصى کار کنیم. معموًال

فیلم هاى مســتقل با هزینه هاى کمتر، تالش بیشتر و 
گروه عالقه مندتر به سینما جدى ساخته مى شوند.»

همچنین مخاطبان در دو نمایش این اثر در برلین تحت 
تأثیر قصه فیلم گرفتند و با وجود اینکه موضوع «درساژ» 
درباره یک خانواده ایرانى اســت، اما آنها مسائل مطرح 
شده در فیلم را جهانى دانسته و با آن ارتباط برقرار کردند.

«درساژ» در بخش «نسل» جشنواره برلین حضور دارد 
و همچنین براى دریافت جایزه بهترین فیلم اول رقابت 
مى کند. این فیلم همچنین نمایش دیگرى در روز پنجم 
اسفندماه در برلین خواهد داشت.

«امین زندگانى» بازیگر سریال «خانواده دکتر ماهان» گفت: 
حدود یک هفته است به گروه سریال «خانواده دکتر ماهان» 
ملحق شده ام. وى ادامه داد: این سریال قرار است در فضاى 
حمایت از محیط زیست ساخته شود. محیط زیستى که این 
روزها حالش خیلى خوب نیست و به تبع آن، ما هم حالمان 

خیلى خوب نیست.
بازیگر سریال «پرستاران» یادآور شد: امیدواریم که درباره 
حفظ محیط زیست فرهنگسازى شود و با ساخت سریال هایى 
همچون «خانواده دکتر ماهــان» بار دیگر بتوانیم یادآورى 
کنیم که توانسته ایم فرهنگ غنى و تاریخ چند هزار ساله و 

مسئله احترام به محیط زیست و منابع طبیعى را حفظ کنیم.
زندگانــى در ادامه با طرح پرســش هایى اظهار داشــت: 
مى خواهم چند سئوال بپرســم، اینکه آیا امانتدار خوبى در 
زمینه محیط زیست براى نسل بعد هســتیم؟ و حاال که با 
تخریب محیط زیست پیش رفتیم با چه رفتارهایى مى توان 

آن را با سازندگى تحویل نسل بعد بدهیم.
وى ادامه داد: اگر خواستید سریال وطنى و بومى ببینید، فکر 
مى کنم سریال «خانواده دکتر ماهان» پاسخگوى این نیاز 
شما باشد. امیدوارم از تماشــاى این سریال لذت ببرید. این 
وعده را مى دهم که مناظر زیبــا و طبیعت بکر ایران - البته 
چیزى که از آن باقى مانده  است– را در این سریال خواهید 

دید.
این بازیگر سینما و تلویزیون تأکید کرد: یکى از دالیلى که 
باعث عالقه من به حضور در سریال «خانواده دکتر ماهان» 
بود گروه و تیم خوب ســازنده مجموعه است. راما قویدل از 
دوســتان قدیمى من و کارگردانى خوب، با سابقه و داراى 
خانواده هنرى اســت. همچنین این مجموعه تهیه کننده 

خوبى همچون بهروز خوش رزم دارد.
زندگانى گفت: بخش عمده لوکیشــن هاى این سریال بر 

اساس برنامه ریزى در شمال کشــور است و داستان تا حد 
زیادى در فضاى زیبا و سرسبز شــمال مى گذرد . آنطور که 
من شنیده ام قرار است با حیوانات سر و کار داشته باشیم که 
این خیلى خوب است. همانطور که گفتند از دیو و دد ملولم 
و انسانم آرزوست و گاه انســانیت را در جایى دیگر مى توان 

یافت.
وى ادامه داد: کمى مراقب انســانیت مان باشــیم که این 
انسانیتى که این روزها مد شــده با طبیعت بى رحمانه رفتار 
کرده است. امیدوارم مهربانى و بخشــندگى را از طبیعت و 
حیوانات یاد بگیریم و یادمان باشــد اگر اشــرف مخلوقات 
هستیم به واسطه کالممان نیســت بلکه به واسطه شعور و 

تفکرمان است.
این بازیگر در پایان گفت: هواى محیط زیســت را داشــته 
باشیم و اینقدر درگیر محیط زیست مجازى نباشیم. در محیط 
زیست واقعى بیشتر سیر کنیم، هوایش را داشته باشیم و به 

آن احترام بگذاریم.
«خانواده دکتر ماهان» داستانى اســت در ستایش زندگى 
و خوشبختى خانوادگى؛ داســتانى که مخاطبش را به ساده 
زیســتى داوطلبانه دعوت مى کند؛ این مجموعه روایتگر 
نگاهى تازه و الهام بخش در جهت تشــویق جسارت تغییر 
و شکستن عادت هایى اســت که انســان امروز را تنهاتر 

ازهمیشه، خسته و ملول کرده است.
از منظر دکتر ماهان، زندگى یک راه نرفته و ناشناخته است 
از همین رو«امیر» عطش و التهابى دارد تا همسر و فرزندان 
نوجوانش را با خود در ماجراجویى شــنیدن نواى اسرارآمیز 

طبیعت و پاسدارى از زیست بوم همراه کند.
در این ســریال بهرام شــاه محمدلو، حدیــث فوالدوند، 
امیــن زندگانى، شــیوا ابراهیمى و  الله اســکندرى بازى

 مى کنند.

 «کاله قرمزى» پاى ثابت برنامه هاى نوروزى از شــبکه 
2 سیما بود؛ برنامه اى که ناخودآگاه با خاطره سازى  هاى 
فراوان نه تنها مخاطب کودك را بلکه جوانان و بزرگساالن 

را پاى تلویزیون مى نشاند.
این مجموعه عروســکى ســال گذشــته تا نیمــه راه و 
اواســط بهمن ماه تولید خــود را ادامــه داد؛ امــا بنا بر

 تصمیم گیرى هاى انجام شده و یا سیاستگذارى هاى درون 

سازمانى عید 96 به روى آنتن نرفت. گرچه غیبت یکساله 
مجموعه «کاله قرمزى» مخاطبان بسیارى را دلتنگ کرد، 
اما خبر خوش این است که طبق شنیده ها امسال مجموعه 

«کاله قرمزى» در نوروز 97 به روى آنتن مى رود.
البته آنگونه که در خبرها آمده تعداد قســمت هاى «کاله 
قرمزى 97» ، 15 قســمت نیســت؛ چراکه نوروز امسال 
با مناســبت هایى چون شــهادت امام هادى (ع) و وفات 

حضرت زینب (س) همزمان شــده و طبیعتًا قسمت هاى 
این مجموعه کمتر خواهد بود.

گفتنى اســت؛ مجموعه عروســکى «کاله قرمزى» به 
کارگردانى ایرج طهماسب و حمید جبلى و تهیه کنندگى 
حمید مدرسى سالیان متوالى در ایام نوروز مهمان خانه ها 
بود و سال گذشته شاهد درگذشت دنیا فنى زاده عروسک 

گردان «کاله قرمزى» بودیم.

سریالى که با حیوانات سر و کار دارد

امین زندگانى: «خانواده 
دکتر ماهان» هواى 
محیط زیست را دارد

استقبال از «درساژ» در جشنواره برلیناستقبال از «درساژ» در جشنواره برلین

بى مهرى هایى گفت که به او شده است.

از «کاله قرمزى» چه خبر؟

مقصر خودم هستم، ه ام و
ل مــن که نه پولى براى 
م نیستند. همه جا آسمان 

ف اول را مى زند.
 رابطه با محیط سینما گفته 
 به زعم او به بازیگران به 
 دارد، اشاره کرد و گفت: 
ى بد است قبول ندارم، 
ى تواند به همه مشاغل
ن بیشتر در مقابل دید 

 قاعدتاً زیاد است.
ن ما متأسفانه برخالف 
شدن مجبور به تزریق

بتوانند  ى شوند تا هم
دید  ک بگیرند و هم از
 برسند که در این باره 
ف اکثر کارگردانانى که 

مند است، بعضًا به این 
ند.

«درساژ» به کارگر
ب در سالن جشنواره
سمیرا برادرى، شبن
ل رطهماسبوف م

باعث عالقه من به حضور در سریال «خانواده دکتر ماهان» 
بود گروه و تیم خوب ســازنده مجموعه است. راما قویدل از 
دوســتان قدیمى من و کارگردانى خوب، با سابقه و داراى 
خانواده هنرى اســت. همچنین این مجموعه تهیه کننده 

خوبى همچون بهروز خوش رزم دارد.
زندگانى گفت: بخش عمده لوکیشــن هاى این سریال بر 

از همین رو«امیر» عط
نوجوانش را با خود در
طبیعت و پاسدارى از
بهرا در اینســریال
امیــن زندگانى، شــ

 مى کنند.

بازیگر سریال هاى مهران مدیرى و سروش صحت: بازیگر سریال هاى مهران مدیرى و سروش صحت: 

پول و پارتى حرف اول را مى زندپول و پارتى حرف اول را مى زند

خته تینا پاکروان رونمایى شد. 
ن یزدان بخش، زهیر یارى، 

لم سینمایى هستند.
تعلى حســینى 

آنالى اکبرى  ن و

ر و ر ی نب
گذار خصوصى کار کنیم. معموًال

ج پ روز ر رى ی یش ین چ م ی ین ى
اسفندماه در برلین خواهد داشت

گریم بامزه پرویز پرستویى  

رضا عطاران هم دعوت شد به صرف «الزانیا»

منتظر «دنیاى ژوراسیک 3» باشید
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مشتریان در راهند

بعد از پیروزى 4بــر صفر بر پدیده بحــران زده در هفته 
هفدهم، ســپاهان دیگر بردى را کسب نکرده بود. نتایج 
این تیم با نمایش هاى خوب شــاگردان کرانچار جور در 
نمى آمد و چــاره اى جز جدایى نبود. ســرمربى محبوب 
کروات از سپاهان رفت و منصور ابراهیم زاده آمد تا بلکه 
این گره کور را باز کند. البته او هم شروع خوبى نداشت و 
سپاهان با او در دو بازى فقط یک امتیاز گرفت و یک گل 
هم نزد.  اما سرانجام بغض پسران طالیى در مشهد ترکید.

شاگردان ابراهیم زاده با 5 گل تیم سیاه جامگان را در هم 
کوبیدند و از پایین جدول فرار کردند. البته اطمینانى به 
ادامه این روند نیســت و شــرایط بحرانى سیاه جامگان 
هم در رقم خوردن این نتیجه نقش داشت. سپاهان اگر 
مى خواهد از بقا در لیگ برتر مطمئن باشد به ثبات و تداوم 
در نتیجه گیرى نیاز دارد و بازى هاى نسبتا آسان باقى مانده 
مى تواند سپاهان را به ثبات برساند. سپاهان در ادامه لیگ 
برتر به ترتیب باید به مصاف گســترش فوالد، پیکان، 
تراکتورسازى، صنعت نفت آبادان، استقالل خوزستان 

و اسقالل تهران برود.
 نگاهى داریم به بازى سپاهان- سیاه جامگان و حواشى 

و اتفاقات این دیدار:
 ســپاهانى ها که ســومین حضور ابراهیم زاده را روى 
نیمکت خود تجربه مى کردند، در این دیدار براى کسب 

ســه امتیاز به زمین آمده بودنــد و گل رضا 
دهقان هافبک 20 ســاله اصفهانى ها که 
محبوب سرمربى جدید تیم است در دقیقه 
2 کار را براى آنها آسان کرد تا آنها در ادامه 

جشــنواره اى از گل در مشهد به 
راه بیاندازند. هــر چند عنایتى 

پس از گل دوم ســپاهان در 
دقیقه 34 توسط ساسان 

انصارى، سعى بر تغییر 
روند بازى داشت، 

اما ورود عمران زاده هم مثمرثمر نبود و مهدى شریفى 
پیش از پایان نیمه اول حســاب کار را 3 بر صفر کرد تا 
عنایتى دومین تعویض خود را نیز پیش از پایان نیمه اول 
انجام دهد. در نیمه دوم سیاه جامگانى ها علیرغم تالشى 
که براى رســیدن به گل داشتند از رســیدن به دروازه 
ابراهیم عالمه ناکام ماندند تا دو گل دیگر از رضا دهقان 
و میالد سرلک در دقایق 75 و 86 نسخه سیاه جامگان را 
در هم بپیچد و روز سختى را براى سیاه جامگان که نامزد 
اول سقوط است، رقم بزند. با این نتیجه سپاهانى ها 24 
امتیازى شــدند و تا حدودى از قعر جدول فاصله گرفتند 
و در سوى دیگر ســیاه جامگان با 15 امتیاز هفته هاى 

دشوارى را براى فرار از سقوط پیش رو خواهد داشت.
نتیجه این دیدار باعث شــد تا ســپاهان از جادوى یک 
طلسم بد یمن رهایى یابد.ســپاهان تا پیش از هفته ى 
بیست و چهارم تنها در 4 مسابقه به برترى دست یافته 
بود که هر 4 پیروزى مقابل تیم هاى ذوب آهن، ســیاه 
جامگان، تراکتورســازى و پدیده به استثناى دیدار برابر 
ذوب آهن که به میزبانى سبزپوشــان در فوالدشهر 
برگزار شد، در اصفهان و ورزشگاه نقش جهان 
رقم خورده بود، تا آنها در کســب پیروزى 
در دیدارهاى خارج از خانه ناکام باشــند.

در دیدار اخیر طالیى پوشــان با توجه به 
شــرایط جدول رده بندى به کسب هر 
ســه امتیاز بازى براى فاصله گرفتن از 
رتبه هــاى پایینى جدول نیاز داشــتند و 
در نهایت موفق شــدند در یک دیدار یک 

قعر جدولى طرفه با 5 گل تیم 
از ســیاه جامگان  را 

پیش رو بردارند تا عالوه بر کسب سه امتیاز و قرار گرفتن 
در رتبه یازدهم جدول رده بندى، به اولین پیروزى خود 
در دیدارهاى خارج از خانه نیز دست یابند.سپاهان پیش 
از این دیــدار در خارج از اصفهان بــه مصاف تیم هاى 
پدیده، فوالدخوزســتان، نفت تهران، گسترش فوالد 
تبریز، صنعت نفت آبادان، استقالل تهران، سایپا، پارس 
جنوبى جم، سپیدرود و در نهایت پرسپولیس رفته بود، که 
7 شکست و سه تساوى حاصل تالش آنها شده بود، تا 
با در نظر گرفتن این نتایج ارزش کار شاگردان ابراهیم 
زاده و پیروزى پر گل آنها در مشهد بیشتر به چشم بیاید.

در این دیدار هواداران بسیار زیادى از اصفهان به  مشهد 
رفته بودند و نشــان دادند که در هیچ موقعى راضى به 
تنها گذاشتن تیم محبوب خود نیســتند. آنها در پایان 
این دیدار با خوشــحالى زایدالوصف ورزشگاه امام رضا 

را ترك کردند.
با وجود شــرایط وخیــم و اعصاب خردکن ســپاهان، 
هواداران ســپاهان فاصله 1600 کیلومترى اصفهان تا 
مشــهد را طى کرده بودند و براى تماشاى این مسابقه 
به ورزشــگاه امام رضا رفته بودند؛ با این امید که اولین 
پیروزى خــارج از خانه ســپاهان در حضــور آنها رقم 

بخورد.
اتفاقى کــه در پایان 90 دقیقه رقم خــورد و آنها که در 
23 دیدار گذشــته تنها 4 پیروزى کسب کرده بودند، در 
بیست و چهارمین مســابقه به بهترین پیروزى خود در 
طول فصل دست یافتند تا هوادارانى که براى دیدن این 
بازى مســیرى طوالنى را پیموده بودند، با شور و شوق 

را ترك کنند و امیدوار به بازى فراوان ورزشگاه 
و فصل هجدهم باشند.این هاى پیش رو 

اولین پیروزى منصور 

ابراهیم زاده با زردپوشان در این فصل بود و وى مصمم 
است تا این روند را ادامه دهد.

سپاهان با ابراهیم زاده در اولین گام مقابل پرسپولیس قرار 
گرفت که شکســت خورد؛ دومین بازى این تیم با نفت 
تهران با تســاوى بدون گل به پایان رسید و در سومین 
بازى طالیى پوشان در مشهد نتیجه اى رویایى به دست 
آوردند. سپاهان با این برد تا حدى از خطر سقوط به دسته 
اول گریخت و حاال با آسودگى بیشترى مى تواند هفته 

هاى باقیمانده از لیگ برتر را ادامه دهد.
بى تردید منصور ابراهیم زاده که سوابق فراوانى در فوتبال 
ایران دارد و آخرین مربى ایرانى است که توانسته یک تیم 
از کشورمان(ذوب آهن) را به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
برساند، با انگیزه زیادى برگشته است. او بعد از مدت ها 
غیبت در لیگ ایران حاال برگشته تا توانایى هاى فنى اش 
را بار دیگر نشان دهد و ســپاهان را به روزهاى خوبش 

برگرداند.
قطعا با موفقیت سپاهان درادامه مســابقات لیگ برتر 
هفدهم او جایگاه خودش بــراى فصل آینده را نیز روى 
نیمکت ســپاهان تاحدودى و در حدى که  اختیارش را 
داشته باشد محکم مى کند و مى تواند بار دیگر به همان 
مربى تبدیل شود که همه از او همواره انتظار باالنشینى 

داشتند.
 به گزارش نصف جهان، تاکید مى کنیم هر چند ســیاه 
جامگان شرایط بسیار بحرانى داشت و پیروزى بر این تیم 
نباید سپاهان راهول کند تا زردپوشان 
همه چیز را در مورد خطر سقوط تمام 
شــده ببینند ولى تعداد باالى گل ها 
قطعا مى تواند براى بازگشت اعتماد 
به نفــس بــه گلزنان 
نقش  سپاهان 
اى  عمده 
شــته  ا د
باشد. در 
هفته هاى 
آتى در انتظار 
تداوم این روند 
پر افتخارترین تیم 
لیگ برتر خواهیم بود.

طلسم پیروزى هاى خارج از خانه سپاهان شکست

پنج با اندکى رنج!

درخشش سامان قدوس در بازى 
برگشت مقابل آرسنال توجه 
تیم هاى انگلیسى را بیشتر از 
گذشته به بازیکن تیم ملى 
جلب کرده. ســامان  حاال 
پیشــنهاداتى از تیم هاى 
وستهام ، لســتر سیتى، 
وست  ســاوتهمپتون، 
برومویچ و برایتون دارد 
و باید منتظــر بماند تا 
تیم سوئدى در نقل و 
انتقاالت تابستانى این 
بازیکن را به چه تیمى 
خواهــد فروخــت. 
البتــه خود ســامى 
کــه دوســت دارد 
فوتبالش را در اسپانیا 
ادامــه دهد اما شــاید 
مدیران استرسوند تصمیم بگیرند او را 

به یک تیم انگلیسى بفروشند

 

 مانولو خیمنز، سرمربى آ ا ك آتن، ادعا کرد مسعود شجاعى نباید 
به خاطر موقعیتــى که در دیدار مقابل دیناموکیف از دســت داد، 
عذرخواهى کند. تیم یونانى   در دیدار برگشت مرحله یک شانزدهم 
نهایى لیگ اروپا میهمان دیناموکیف بود و با تساوى 0-0، به دلیل 
گل زده کمتر در خانه حریف حذف شد. این اتفاق در شرایطى رخ 
داد شــجاعى یکى از بهترین موقعیت هاى تیمش را در شرایطى 
که در مقابل دروازه خالى قرار داشــت، از دست داد. او بعد از بازى 
بالفاصله با انتشار پستى در اســتورى اینستاگرامش، از هواداران 
آ ا ك عذرخواهى کرد اما خیمز در ابتداى تمرین تیمش، به شجاعى 

گفت که نباید به خاطر از دســت این موقعیت خودش را سرزنش 
کند و حتى عذرخواهى کند. خیمز گفــت:  فکر نمى کنم که باید 
عذرخواهى کنى. فکر نکن که باید چیزى به ما بگویى. دلیلى ندارد. 
کسى الزم نیست عذرخواهى کند. من در طول دوران حرفه اى ام 
هرگز چنین موقعیتى از دست ندادم زیرا هرگز در آن موقعیت قرار 
نگرفتم. تو از دست دادى، زیرا به دنبال این موقعیت بودى. تو در 
مجموع در طول بازى تالش زیادى کردیم. من هم تیمى هایت 
را در دو طرف تو قرار دادم و اگر بخواهى عذرخواهى کنى، از آنها 

مى خواهم که تو را کتک بزنند! 

تیم فوتبال سپاهان در 3 رویارویى با تیم هاى مشهدى 
11 گل به ثمر رسانده است.

ســپاهان تا پایان هفته یازدهــم 26 گل وارد دروازه  
حریفان خود کرده که این تیم را به عنوان هفتمین خط 

تهاجمى لیگ معرفى مى کند.
اما جالب اینکه آنها در 24 دیدارى که برگزار کرده اند 
این آمار را به ثبت رسانده اند ولى میانگین گلزنى آنها 
منهاى دیدار برابر نماینده هاى مشــهد 58 درصد را 
نشــان مى دهد و آنها 42 درصد باقى مانده را در سه 

دیدار مقابل تیم هاى مشهدى به ثمر رسانده اند.
یعنى ســپاهانى ها در 22 دیدار خــود 15 بار گلزنى 
کرده اند و در ســه دیدار برابر نماینده هاى مشــهد 
11 بــار دروازه ى پدیده و ســیاه جامــگان را باز

 کرده اند.
طالیى پوشان در دور رفت با نتیجه ى 2 بر صفر سیاه 
جامگان را در نقش جهان شکســت دادند که دومین 
پیروزى نیم فصل اول آنها بود و در شروع نیم فصل دوم 
با نتیجه 4 بر صفر مقابل شاگردان مهاجرى به برترى 

دســت یافتند که دیدار رفت را با همین نتیجه به آنها 
واگذار کرده بودند.

ســپاهان روز جمعه  نیــز برابر ســیاه جامگان در 
بازى برگشــت قرار گرفت و با نتیجــه غیرمنتظره 
5 بر صفر موفق شــد، حریف خود را شکســت دهد 
تا هم آمار خــط تهاجمى خود را بهبود بخشــد و هم 
ســیاه جامگان به تنها تیمى بدل شود که زردپوشان 
موفق به شکســت آنها در دو بازى رفت و برگشــت 

شده اند.

ن وز ل ن ب زى ور ر
و اسقالل تهران برود.

 نگاهى داریم به بازى سپاهان- سیاه جامگان و حواشى 
و اتفاقات این دیدار:

 ســپاهانى ها که ســومین حضور ابراهیم زاده را روى 
نیمکت خود تجربه مى کردند، در این دیدار براى کسب 

ســه امتیاز به زمین آمده بودنــد و گل رضا 
دهقان هافبک 20 ســاله اصفهانى ها که 
محبوب سرمربى جدید تیم است در دقیقه 
2 کار را براى آنها آسان کرد تا آنها در ادامه 

جشــنواره اى از گل در مشهد به 
راه بیاندازند. هــر چند عنایتى
پس از گل دوم ســپاهان در 

4دقیقه 34 توسط ساسان 
انصارى، سعى بر تغییر 

روند بازى داشت،

هر و ر ن بزپو ى یزب ب ن وب
برگزار شد، در اصفهان و ورزشگاه نقش جهان 
رقم خورده بود، تا آنها در کســب پیروزى 
در دیدارهاى خارج از خانه ناکام باشــند.

در دیدار اخیر طالیى پوشــان با توجه به 
شــرایط جدول رده بندى به کسب هر 
ســه امتیاز بازى براى فاصله گرفتن از 
رتبه هــاى پایینى جدول نیاز داشــتند و 
در نهایت موفق شــدند در یک دیدار یک 

قعر جدولى طرفه با 5 گل تیم
از ســیاه جامگان  را 

ب ین ى ى بر و بو ر ى ر ه
به ورزشــگاه امام رضا رفته بودند؛ با این امید که اولین 
پیروزى خــارج از خانه ســپاهان در حضــور آنها رقم 

بخورد.
0اتفاقى کــه در پایان 90 دقیقه رقم خــورد و آنها که در 
4 دیدار گذشــته تنها 4 پیروزى کسب کرده بودند، در  23
بیست و چهارمین مســابقه به بهترین پیروزى خود در 
طول فصل دست یافتند تا هوادارانى که براى دیدن این 
بازى مســیرى طوالنى را پیموده بودند، با شور و شوق 

را ترك کنند و امیدوار به بازى فراوان ورزشگاه 
و فصل هجدهم باشند.این هاى پیش رو 

اولین پیروزى منصور

روى یز ر ی ل ى ر شب و ی ج و م
نیمکت ســپاهان تاحدودى و در حدى که  اختیارش را
داشته باشد محکم مى کند و مى تواند بار دیگر به همان
مربى تبدیل شود که همه از او همواره انتظار باالنشینى

داشتند.
 به گزارش نصف جهان، تاکید مى کنیم هر چند ســیاه
جامگان شرایط بسیار بحرانى داشت و پیروزى بر این تیم
نباید سپاهان راهول کند تا زردپوشان
همه چیز را در مورد خطر سقوط تمام
شــده ببینند ولى تعداد باالى گل ها
قطعا مى تواند براى بازگشت اعتماد
بــه گلزنان ببببببببه نفــس
نقش سپاهان 
اى عمده 
شــته ا د
باشد. در
هفته هاى
آتى در انتظار
تداوم این روند
پر افتخارترین تیم
لیگ برتر خواهیم بود.

محسن کدخدایى

نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: به حســاس ترین مقطع فصل جارى 
رقابت هاى فوتبال رســیده ایــم و همه ما 
مى دانیم کــه دو تیم بــزرگ اصفهان چه 

روزهاى حساسى را پیش رو دارند.
علیرضا نصر اصفهانى اظهار داشــت: همه 
مطلعیم در شــرایطى که مردم با مشکالت 
زیادى دســت و پنجه نرم مــى کنند وجود 
ورزش قهرمانى و تیم هاى بزرگ سپاهان 
و ذوب آهن و ظرفیت هایى که این دو تیم 
در بعد شــادى آفرینى و غرور شهروندى و 
اجتماعى ایجاد مــى کنند، چقدر براى عبور 

ما از این مشکالت و فشارها موثر هستند.
نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهار داشت: در فصل جارى از رقابت هاى 
لیگ برتر دو تیم بزرگ اصفهان روزهاى پر 
فرازو نشیب را طى کردند و اکنون سپاهان 
و ذوب آهن با شــرایطى کامــًال متفاوت 
چشــم به روزهاى پایانى فصل دوخته اند. 
ذوب آهن که در لیگ و آسیا جایگاه مناسبى 
را دارد و بر ما مســوولین و همه شهروندان 
اســت تا با حمایت همه جانبــه  بتوانیم در 
پایان فصل موفقیت هاى بزرگ را براى این 
تیم جشن بگیریم. حضور در جایگاه دوم در 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا ماموریت 
حســاس حمایت همه جانبه را روى دوش 

ما و شــهروندان قرار مى دهد که امیدواریم 
با این حمایــت و همراهى بتوانیم شــاهد 
تثبیت جایگاه ذوب آهــن در لیگ و صعود 
این تیم به مراحل باالتر مســابقات آسیایى 

باشیم.
وى ادامه داد: ســپاهان دیگر تیم بســیار 
محبوب دیــار نصف جهان امــا این روزها 
درصدد فراموش کــردن روزهاى نه چندان 
شــیرین این فصل اســت. طالیى پوشان 
اصفهــان باید از پــس ماموریــت عبور از 
نتایج تلخ اخیر بر ایند و ان شــاا... فصل را با 
آبرومندى به اتمام برسانند. نباید این نکته را 
فراموش کرد که سپاهان حتى در مقطعى که 
نتایج خوبى نمى گرفت از حمایت همه جانبه 
هواداران پرشــور و مردم اصفهان بهره مند 
بود که  این موضوع نکته بسیار ارزشمندى 
را در م ورد تعلق خاطر یکایک شهروندان به 
نام بزرگ اصفهان و تیم هاى این شهر به ما 

یادآور مى شود.
نصر اصفهانــى در پایــان اظهار داشــت: 
همانطور که تاکید کردم در طى 70 روز آینده 
بر همه ماســت که حمایتى ویژه و متناسب  
همراه با مطالبــه  از دو باشــگاه اصفهانى 
داشته باشــیم و بتوانیم در سایه این حمایت 
موفقیت ها و توفیقاتى را در این فصل به تماشا 

بنشینیم.

عصیانگران فوتبال ایران در نهایت به صلح 
دست یافتند و در شهر باران در آغوش هم 

کدورت ها را کنار گذاشتند.
على کریمى و على دایى؛ دو اسطوره فوتبال 
ایران که یکى براى جادوگرى و دلبرى در 
مستطیل سبز زاییده شده بود و دیگرى براى 
اینکه قفل دروازه ها را یکى پس از دیگرى 
بشکند و برایش فرق نکند این دروازه مالدیو 
نگون بخت اســت یا کریســتین آبیاتى در 

قلب میالن.
قصه اما از آنجا براى فوتبالدوســتان ایرانى 
تلخ شــد که اســطوره هاى فوتبال ایران 
پا بــه وادى قهر گذاشــتند و کینه عجیبى 
از یکدیگر بــه دل گرفتند کــه حاصل آن 
چیزى جز تلخکامى براى آنها نبود. از اتهام 
باندبازى تا هر آنچه که برچسب اسطوره را 
از آنها با این ادبیات در قبال یکدیگر زشت 
و زشــت تر مى کرد و این اتفاق بیش از یک 
دهه ادامه پیدا کرد و هر روز ســرد و سردتر 
از یکدیگر شــدند.اما باران در شــهر رشت 
همه این کدورت ها را بعد از مدت ها شست 
و شماره هشت محبوب به رسم میزبانى به 
سراغ شــهریار رفت و با بوسه و بغل کردن 
یکدیگر به ماجرا در شــرایط فعلى فیصله 
داد. آن هــم در روزهایى کــه بیش از هر 
چیزى به کاریزمــا و حمایت على دایى نیاز 

دارد.
على کریمى مدتى است در وادى افشاگرى 
علیه ناپاکى هــاى فوتبال افتاده اســت و 
اوج آن را در اســتودیوى برنامــه نود و در 
چالش با محمدرضا ساکت به نمایش 

گذاشت. مســاله اى که هر چند با انتقاداتى 
بابت عدم حمایت از ســوى بزرگان فوتبال 
از جمله على دایى در کلمــات او نیز همراه 

بود.
على کریمى اما اکنون در حساس ترین برهه 
تاریخى آشــتى خود را با على دایى اعالم 
کــرده و از این جهت مى توانــد به حمایت 
مرد کاریزماتیک فوتبال ایــران نیز امیدوار 

باشد.
 على دایى خود بارها سردمدار افشاگرى در 
فوتبال ایران بوده و کالم نافــذ او نیز تاثیر 
زیادى در این رابطه داشــته که از جمله آن 
مى توان به اعتراض در خصوص کارت هاى 
سربازى جعلى و البته داورى هاى مشکوك 
و پول هاى زیر میزى در این رابطه اشــاره 
کرد که باعث شــد انقالبى در فوتبال ایران 

رخ دهد.
زوج على دایى و على کریمى در صورتى که 
با یک هدف و یک کالم واحد با یکدیگر هم 
مسیر شــوند مى توانند بزرگ ترین انقالب 
فوتبالى را شکل دهند و فوتبالدوستان را بابت 
برطرف شــدن موانع و اتفاقات غیرفوتبالى 
امیدوار کننــد. اتفاقى که با آشــتى این دو 
در اســتادیوم ســردار جنگل و مانور آنها با 
عکس هاى در کنار یکدیگــر بزرگ ترین 
زنگ خطر را علیه ناپاکى ها و فساد به صدا در 
آورده و این ائتالف اکنون قدرتمند علیه فساد 
اقدام خواهد کرد. شماره هشتى که مى تواند 
این بار بهترین پاس هاى خود را به على دایى 
بدهد و او با قدرت تمــام کنندگى خود گل 

نهایى را ثبت کند.

شورا، دلواپس سپاهان و ذوب آهن!

اتحادى براى یک انقالب فوتبالى

42 درصد گل هاى سپاهان مقابل مشهدى ها

عذرخواهى کنى کتک مى خورى!
مشتریان در
درخشش ساما
برگشت مقا
انگ تیم هاى
گذشته به
جلب کرد
پیشــنه
وستهام
ســاو
برومو
و باید
متیم
انتقا
بازی
خو
البت
کـ
فوت
ادامــ
استرسوند تص مدیران
به یک تیم انگلیسى ب

3تیم فوتبال سپاهان در 3 رو
11 گل به ثمر رسانده است
ســپاهان تا پایان هفته یا
حریفان خود کرده که این ت
تهاجمى لیگ معرفى مىکن
4اما جالب اینکه آنها در 24د
ا این آمار را به ثبت رسانده
منهاى دیدار برابر نماینده
42 2نشــان مى دهد و آنها
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نصف جهان   هر چندپرســپولیس رکوردهاى زیادى 
را شکسته و در آستانه خلق یک رکورد دیگر هم قرار 
دارد اما هنوز  با رکورد بى نظیر ” هت تریک قهرمانى 

پ“  فاصله دارد.
پرسپولیس در آســتانه قهرمانى در لیگ هفدهم قرار 
دارد و در صورت تحقق این امر با 3 بار دفاع از عنوان 
قهرمانى رکورددار تاریخ فوتبال ایران خواهد شد. در 
تاریخ لیگ هاي ایران از ابتدا تاکنون ، چهار تیم موفق 
به تکرار قهرمانی خود شده اند. نخستین بار این پاس 
تهران بود که در لیگ پنجم تخت جمشــید از عنوان 
قهرمانی خود دفاع کرد. در سال 71 باز هم این عنوان 
به پاس رســید، آنها که در اولین دوره جام آزادگان به 
عنوان قهرمانی رسیده بودند در دومین دوره هم جام 

را باالي سر بردند تا براي دومین بار از عنوان قهرمانی 
خود دفاع کنند. سایپا دومین تیمی بود که در سال 73 
توانست قهرمانی خود را در لیگ تکرار کند. پرسپولیس 
اســتانکو ســومین تیم بود، آنها در لیگهاي پنجم و 
ششــم آزادگان دو قهرمانی پیاپی به دست آوردند و 
در اردیبهشــت 79 بازهم این پرسپولیس بود که این 
بار با علی پروین قهرمانی خودرا در لیگ تکرار کرد. در 
اردیبهشت 91 سپاهان رکوردي استثنایی و بی نظیر 
در لیگ به جا گذاشت و توانست سه سال پشت سر هم 
قهرمان لیگ شود. در این فصل هم پرسپولیس گامی 
کوتاه تا تکرار عنوان قهرمانی خود فاصله دارد، اتفاقی 
که براي ســومین بار براي این تیم در حال رخ دادن 
است تا قبل از این پاس ، پرسپولیس و سپاهان دو بار 

توانسته بودند که از عنوان 
قهرمانى خــود دفاع کنند و با 

پرسپولیس با این قهرمانى در زمینه 
دفاع از عنوان قهرمانــى در تاریخ لیگهاى 
ایران رکورددار خواهد شــد. سپاهان براى 
دفاع از عنوان“ هت تریک“ خود باید سال 
آینده بپا خیزد و اگر پرســپولیس در فصل 
آینده هم بخواهد به همین شــکل قهرمان 
شود، آن موقع رکورد ”هت تریک قهرمانى“ 

یک مشترى دیگر هم پیدا کرده است.فعالسپاهانى 
ها به این رکورد مى نازند و در قبال رکوردهاى متعدد 
ســرخ ها مى گویند: نوش جانشــان ولى کو تا ”هت 

تریک“! 

ســپاهان در ســومین مســابقه اى که منصور ابراهیم 
زاده را به عنوان ســرمربى روى نیمکت خود داشــت، 
توانســت یک پیروزى پرگل را به دســت آورد. طالیى 
پوشــان فوتبال اصفهان کــه در این فصــل روزهاى 
بدى را تجربه کردند، با ســپردن ســکان هدایت تیم 
شــان به منصور ابراهیم زاده امیدوار هســتند تا شرایط 
خوبى به دســت آورنــد و در لیــگ برتر بــاال بیایند.
ســپاهان با ابراهیم زاده در اولین گام مقابل پرسپولیس 
قــرار گرفت کــه شکســت خــورد؛ دومیــن بازى 
این تیم با نفت تهران با تســاوى بــدون گل به پایان 
رسید و در ســومین بازى روز گذشــته طالیى پوشان 
در مشــهد نتیجــه اى رویایــى بــه دســت آوردند. 

سپاهان روز جمعه مقابل ســیاه جامگان عملکرد فوق 
العاده اى داشــت و در نهایت هم مزد بازى خوبش را با 
برترى 5 بر صفر به دست آورد. این پیروزى در شرایطى 
رقم خورد که ســپاهان مدت ها طعم برد را نچشیده بود 

و با این نتیجه در ج دول رده بندى صعود خوبى داشت. 
سپاهان با این برد تا حد زیادى از خطر سقوط به دسته اول 
گریخت و حاال با آسودگى بیشترى مى تواند هفته هاى 

باقیمانده از لیگ برتر را ادامه دهد.
بى تردید منصور ابراهیم زاده که سوابق فراوانى در فوتبال 
ایران دارد و آخرین مربى ایرانى است که توانسته یک تیم 
از کشورمان(ذوب آهن) را به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
برساند، با انگیزه زیادى برگشته است. او بعد از مدت ها 
غیبت در لیگ ایران حاال برگشته تا توانایى هاى فنى اش 
را بار دیگر نشان دهد و ســپاهان را به روزهاى خوبش 

برگرداند.
قطعا با موفقیت سپاهان در ادامه مســابقات لیگ برتر 
هفدهم او جایگاه خودش بــراى فصل آینده را نیز روى 
نیمکت ســپاهان محکم مى کند و مــى تواند بار دیگر 
به همان مربى تبدیل شــود که همه از او همواره انتظار 

باالنشینى داشتند.

 باشگاه الغرافه قطر به دنبال آن است تا قرارداد مهدى 
طارمى، مهاجم ایرانى تیمش را تمدید کند. 

با وجود اینکه زمان زیادى از حضور مهدى طارمى در 
الغرافه نمى گذرد، اما این بازیکن توانســته نظر مثبت 
مسئوالن و کادر فنى الغرافه را جلب کند و حتى میان 
هواداران این تیم هم تبدیل به بازیکن محبوبى شده 

است.
  از قطر خبر مى رسد که مسئوالن الغرافه درصدد تمدید 
قرارداد طارمى براى فصل آینده هستند و این موضوع 

یکى از برنامه هاى اصلى آنهاست.
حاال باید دید با توجه به حضور محتمل طارمى در جام 
جهانى 2018 و اینکه او امیدوار به رسیدن پیشنهادهاى 
اروپایى اســت، در نهایت چه تصمیمى 
خواهد گرفت. اگر طارمى پیشنهادى از 
اروپا دریافت نکند به احتمال فراوان در 

الغرافه مى ماند.
 

در حالى که تیم فوتبال سایپا از ساعت 15 روزجمعه به مصاف سپیدرود 
رشت رفت، پیش از بازى اتفاق عجیبى در هتل محل اقامت شاگردان 
على دایى رخ داده است. طبق ادعاى امیر حسام شجاعى، بازیگر سینما 
و تلویزیون او روز جمعه در هتل محل اقامت تیم ســایپا از على دایى 

کتک خورده است!
امیر حسام شجاعى درباره اتفاق رخ در هتل محل اقامت تیم 
سایپا و درگیرى اش با على دایى، اظهار داشت: براى این 
فوتبال متأسفم و دیدگاهم نسبت به دایى عوض شد. من 
اهل فوتبال نیستم و براى کار دیگرى به رشت آمده بودم. 

ما براى بازى در یک فیلم باید یک ماه در رشت و انزلى باشیم.
وى افزود: از دو روز قبل در این هتل بودم و امروز مى خواستم هتل محل 
اقامتم را عوض کنم. اصًال نمى دانستم که تیم سایپا هم اینجاست. زمانى 
که مى خواستم از هتل تسویه حساب کنم و بروم، در البى نشستم و در 
کافى شاپ چاى خوردم تا کارهاى رفتنم درست شود. در کافى شاپ 
هتل على دایى و کادر فنى اش در مورد بازى توضیحاتى براى 
بازیکنان شان روى تخته مى دادند. زمانى که جلسه آنها تمام شد 
و در حال ترك کافى شاپ بودند، من به على دایى سالم کردم و 
او هم جواب سالم من را داد. در همین زمان، على دایى به یک  باره 
برگشت و به من گفت «شما از ِکى اینجا نشستى؟»، من هم گفتم «5 
دقیقه »، گفت «به چه حقى اینجا نشسته اى؟»، من هم گفتم «یعنى 

چه؟ مگر باید از شما اجازه مى گرفتم؟!»
این بازیگر ســینما و تلویزیون ادامه داد: علــى دایى فکر مى کرد من 
جاسوس تیم مقابل هستم و آمدم از تاکتیک هاى سایپا مطلع شوم و 
براى آنها فیلم بفرســتم. تازه فهمیدم که تیم على دایى با تیم على 
کریمى بازى دارد. على کریمى رفیق خیلى گل و صمیمى من 

است، اما من نمى دانستم که تیمش بازى دارد. على دایى گفت» «تو 
اصًال حق نداشتى بیایى و اینجا بنشینى»، من هم گفتم «این چه طرز 
حرف زدن است، من میهمان این هتل هستم و منتظر چک اوت کردن 
کارهایم هستم»، گفت: «نباید کسى شما را اینجا راه مى داد»، گفتم«من 
فقط از اتاقم به پایین و کافى شات هتل آمدم، این چه طرز حرف زدن 
است!»، گفت: «من مى دانم تو را چه کسى فرستاده، به او بگو بیچاره ات 
مى کنم و تو را هم به خاك سیاه مى نشانم». من هم گفتم «آقاى دایى 

چه مى گویى؟ من اصًال ربطى به فوتبال ندارم».
شــجاعى عنوان کرد: در ادامه، برادر على دایى (محمــد دایى) آمد و 
گفت «با على درســت صحبت کن». گفتم: «درست تر از این حرف 
بزنم؟ مگر من چــه گفتم؟ من فقط گفتم ربطى بــه فوتبال ندارم و با 
من درست حرف بزند». محمد دایى هم گفت که «مگر تو کى هستى 
که درســت با تو صحبت کند؟»، گفتم «من یک شهروند که هستم، 
او حق ندارد با من این طور حرف بزند». بعــد از آن هم على دایى من 
را هل داد و من روى میز کافى شــاپ پرت شــدم. گفت «برو فالن  
فالن شده»؛ همه پرسنل هتل هم شــاهد هستند و دوربین هاى هتل 
هم فیلم گرفتند. من به على دایى هم گفتم «برایت متأسفم که تو آقاى 

گل جهانى».
این بازیگر خاطرنشان کرد: بعد از آن هم بهمن دهقان (وکیل دایى) آمد و 
گفت «به هدفت رسیدى، تیم را به هم زدى و کار خودت را کردى». على 
دایى یک چیزهایى مى گفت که من اصًال نمى فهمیدم. او مدام من را ُهل 
مى داد، گفتم «دفعه آخرت باشد به من دست مى زنى، شکایت مى کنم»، 
گفت: «دست نزنم؟»، شروع کرد به کتک زدن من. دو سیلى «بدجور» 
زیر گوشم خواباند. اصًال شوکه شده بودم، دایى همیشه برایم اعجوبه اى 
بود. در ادامه، کاپیتان تیم شان على دایى را جدا کرد و بعد از آن هم على 

دایى مى گفت 
«بهمن ِفالن 
کار را بکــن، 

بهمن این کار 
را بکن، بهمن آن 

کار را بکن.» در ادامه 
اتفاقات بهمــن دهقان و 

محمد دایى من را در نمازخانه هتل 
، گیر آوردند و در یک گوشه تا مى خوردم، من را کتک  ند د ز

در زندگى ام تا کنون چنین کتکى نخورده بودم.
وى با بیان اینکه  به کالنترى رفتــه و از على دایى، محمد دایى 
و بهمن دهقان شکایت کرده اســت، گفت: من به دایى گفتم 
شکایت مى کنم، او هم با لحن خودش و با پوزخند گفت: «از 
من شکایت مى کنى؟»، در کالنترى به من گفتند حتى رئیس 
جمهور هم چنین کارى بکند پیگیرى مى کنیم. على دایى 
فحش هایى به من مى داد که در زندگى ام از هیچ کس 

نشنیده بودم. جالب اینجا بود که نیروى انتظامى هم دو 
مأمور در هتل داشت که امنیت سایپا را تأمین کنند، 

اما هیچ کارى نکردند و ایستاده بودند، انگار باید 
على دایى به آنها دستور مى داد تا کارى بکنند.

از ســوى دیگر علــى دایــى در کنفرانس 
مطبوعاتى در پاسخ به چنین ادعایى عنوان 
کرده  اصًال شــجاعى چه کسى است؟! این 

چه حرفى است شــما مى زنید؟! شما نباید در 
کنفرانس چنین چیزى بپرسید.

مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: سپاهان واقعى را 
در هفته  هاى آینده با ابراهیم زاده ببینید.

ســعید آقایى  در گفت وگو یى اظهار کرد: شاهد تغییرات 
مثبت در تیم بودیم، تغییر کادر فنى هم از لحاظ روحىـ  

روانى و هم از بُعد فنى مثبت واقع شد.
وى اضافه کرد: امیدوارم با ادامه این روند، ناکامى هاى 
سپاهان در نتیجه گیرى تمام شــود و بتوانیم مانند 

گذشته قدرتمند ظاهر شویم.
مدافع تیــم فوتبال 

ســپاهان اصفهان خاطرنشــان کرد: مطمئنًا با خروج از 
شرایط  دوباره ســپاهان واقعى را خواهید دید، این 

تمام تیم هم قســم شده ایم تا 
تیــم را به جایــگاه اصلى 
خود بازگردانیم، درست 
اســت، فرصت زیادى 
نداریم، اما براى شروع، 
دیر نیست و امیدوارم 
جایــگاه تیــم در آخر 
فصل جایــگاه کنونى 

نباشد. 

هفته هاى بیســت و چهارم لیگ برتر و لیگ دسته اول دو 
اشتباه عجیب داورى به خود دید که در نتیجه هردو مسابقه 

تاثیرگذار بود.
دو دیدار مس رفســنجان- ملوان انزلــى در لیگ یک و 
گسترش فوالد- پیکان در لیگ برتر این هفته با دو حاشیه 
عجیب از سوى داوران آنها همراه بود. دو اشتباه غیر قابل 
باور که شاید در سال هاى گذشته سابقه چنین مسائلى را در 

فوتبال نداشتیم.
  در چارچوب رقابت هاى هفته بیست و چهارم لیگ دسته 
اول تیم هاى مس رفسنجان و ملوان به میزبانى تیم مس به 
مصاف یکدیگر رفتند. این مسابقه اگرچه با تساوى بدون گل 

به پایان رسید اما داور اشتباه عجیبى انجام داد.
کمیته داوران با توجه به حساسیت دیدار مس رفسنجان و 
ملوان سیدمهدى سیدعلى را براى قضاوت مسابقه انتخاب 
کرد. سیدعلى که یک داور لیگ برترى محسوب مى شود، 

گزینه مطلوبى براى بازى به شمار مى رفت اما در ثانیه هاى 
پایانى اشــتباه مرگبارى انجام داد.در ثانیه هاى منتهى به 
پایان این مسابقه سیدعلى یک ضربه ایستگاهى از فاصله 
35 مترى به سود ملوانان اعالم کرد که ضربه زده شد و در 
ادامه توپ به عظیم گوك مدافع ملوانان رسید و او با ضربه سر 
دروازه مس رفسنجان را گشود اما داور در کمال تعجب سوت 
پایان بازى را زد و گل تیم ملوان را قبول نکرد! این موضوع 
با اعتراض شدید ملوانان همراه شد، به طورى که نصیرى و 
دست نشان، مدیرعامل و سرمربى باشگاه ملوان نیز مصاحبه 

تندى انجام دادند و کمیته داوران را زیر سوال بردند.
اشتباه دوم داوران در هفته گذشته به بازى گسترش فوالد و 
پیکان برمى گردد که روز جمعه  برگزار شد. رضا کرمانشاهى 
داور این مسابقه در دقایق پایانى یک اشتباه عجیب مرتکب 
شد که هنوز موضع رسمى از ســوى کمیته داوران در این 
خصوص مطرح نشده است.در دقایق پایانى بازى آندرانیک 

تیموریان، بازیکن تاثیر گذار گسترش فوالد که از وقت کشى 
بازیکنان پیکان ناراحت بود، دقیقه 90 مسابقه زمانى که توپ 
بعد از برخورد به پاى خودش به بیرون رفت و داور مسابقه نیز 
پرتاب اوت به نفع پیکان را اعالم کرد، به سمت توپ رفت 
تا پیش از آنکه وقت کشى بازیکنان پیکان ادامه دارد شود، 

شخصا بازى را شروع کند.
تیموریان اوت اعالم شــده به نفع پیکان را براى بازیکنان 
این تیم پرتاب کرد و آقاخان بازیکن پیکان کمتر از 20 ثانیه 
بعد، این توپ را تبدیل به گل کرد تا گل سوم مسابقه رقم 
بخورد و نکته جالب آنکه کرمانشاهى داور مسابقه نه تنها 
تخلف تیموریان را اعالم نکرد، بلکه گل را نیز صحیح اعالم 
کرد تا بازى در نهایت با نتیجه سه بر صفر به سود پیکان به 

پایان برسد.
این دو اشتباه غیرقابل باور در حالى از سوى داوران باسابقه 
فوتبال ایران رقم خورد که در هیچ کجاى دنیا داوران از این 

دست اشتباهات پیش پا افتاده انجام نمى دهند. اینکه یک 
داور بخواهد از خطایى که خودش براى یک تیم گرفته و 
تبدیل به گل شده، چشم پوشى کند و یا اینکه داور دیگرى از 
درست پرتاب شدن اوتى که خودش به سود یک تیم اعالم 
کرده و بازیکنى که توپ را به بیرون زده، بگذرد قابل گذشت 
نیســت. حال باید دید واکنش کمیته داوران فدراســیون 
فوتبال به این دو اشــتباه عجیب از دو داور مطرح فوتبال 
ایران(سیدعلى و کرمانشاهى) چیست و چه تصمیمى در این 
خصوص گرفته مى شود. آن هم در شرایطى که فشارهاى 
زیادى از سوى مربیان و بازیکنان به داوران وارد مى شود و 

کمیته داوران مدام از داوران خود حمایت کرده است.

عجایبى که در لیگ برتر و لیگ دسته اول اتفاق مى افتد

داوران ایرانى به گینس مى روند! 

ادعاى یک بازیگر سینما: على دایى مرا کتک زده استادعاى یک بازیگر سینما: على دایى مرا کتک زده است

ماجراى دو سیلى محکم!ماجراى دو سیلى محکم!

وانسته بودند که از عنوان 
قهرمانى خــود دفاع کنند و با 

رسپولیس با این قهرمانى در زمینه 
دفاع از عنوان قهرمانــى در تاریخ لیگهاى 
یران رکورددار خواهد شــد. سپاهان براى

دفاع از عنوان“ هت تریک“ خود باید سال 
ینده بپا خیزد و اگر پرســپولیس در فصل 
ینده هم بخواهد به همین شــکل قهرمان 
شود، آن موقع رکورد ”هت تریک قهرمانى“ 

ک مشترى دیگر هم پیدا کرده است.فعالسپاهانى
قبال رکوردهاى متعدد  این رکورد مى نازند و در ها به
ســرخ ها مى گویند: نوش جانشــان ولى کو تا ”هت 

یک“!

در هفته  هاى آینده با ابراهیم زاده ببینید.
ســعید آقایى  در گفت وگو یى اظهار کرد: شاهد تغییرات 
مثبت در تیم بودیم، تغییر کادر فنى هم از لحاظ روحىـ  

روانى وهم از بُعد فنى مثبتواقع شد.
وى اضافه کرد: امیدوارم با ادامه این روند، ناکامى هاى 
سپاهان در نتیجه گیرى تمام شــود و بتوانیم مانند 

گذشته قدرتمند ظاهر شویم.
مدافع تیــم فوتبال 

شرایط  دوباره ســپاهان واقعى را خواهید دید،این 
تمام تیم هم قســم شده ایم تا
تیــم را به جایــگاه اصلى
خود بازگردانیم، درست
اســت، فرصت زیادى
نداریم، اما براى شروع،
نیست و امیدوارم دیر
جایــگاه تیــم در آخر
فصل جایــگاه کنونى

نباشد. 

کرده و بازیکنى که توپ را به بیرون زده، بگذرد قابل گذشت 
نیســت. حال باید دید واکنش کمیته داوران فدراســیون 
فوتبال به این دو اشــتباه عجیب از دو داور مطرح فوتبال 
یران(سیدعلى و کرمانشاهى)چیست و چه تصمیمى در این

خصوص گرفته مى شود. آن هم در شرایطى که فشارهاى 
زیادى از سوى مربیان و بازیکنان به داوران وارد مى شود و 

کمیته داوران مداماز داوران خود حمایت کردهاست.

فرصت زیادى نداریم

ی سر پ ب
عنوان قهرمانی

ى ه نپی ی ر رب و ی و ی و ى جه
ااروپایى اســت، در نهایت چه تصمیمى 
خواهد گرفت. اگر طارمى پیشنهادى از 
اروپا دریافت نکند به احتمال فراوان در 

الغرافه مى ماند.

در حالى که تیم فو
رشت رفت، پیش
على دایى رخ دادها
و تلویزیون او روزج
کتک خورده است
امیر حسا
سایپا
فوتبا
اهل ف

ما براى بازى در یک
از دو روز وى افزود:
اقامتم را عوض کنم
که مى خواستم
کافى شاپ چا
هتل على د
بازیکنان ش
و در حال تر
او هم جواب
برگشت و به من
دقیقه »، گفت «به
چه؟ مگر باید از شم
این بازیگر ســینم
جاسوس تیم مقابل
براى آنها فیلم بف
کریمى بازى

تمدید به این زودى!

، م، من را کتک  ند د ز
رده بودم.

 و از على دایى، محمد دایى 
، گفت: من به دایى گفتم 
ش و با پوزخند گفت: «از 
 من گفتند حتى رئیس 
 مى کنیم. على دایى 
گى ام از هیچ کس 

ى انتظامى هم دو 
را تأمین کنند، 

د، انگار باید 
ى بکنند.
نفرانس
 عنوان 
ت؟! این 

ا نباید در 

آقا منصور مى خواهد سپاهانى بماند

 حاال کو تا «هت تریک»!
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یک متخصص پوســت، التهاب یا آماس 
پوست را اگزماى پوســتى عنوان کرد و گفت: این 
بیمارى منجر به خارش، قرمزى، تورم و پوسته ریزى 

در نقاط مختلف بدن خواهد شد.
صفیه چعباوى زاده افزود: این بیمارى معموالً بر روى 
آرنج، مچ، دست، پشــت زانوها و صورت مشاهده 
مى شــود. وى ادامه داد: این بیمارى  سرایت کننده 
نیســت، ولى در خانواده هایى که ســابقه اگزما، 
حساسیت یا آسم را دارند، احتمال ابتال به اگزما وجود 
دارد. چعباوى زاده اظهار داشت: بسیار مهم است که 
یک متخصص پوست بسیار حاذق، بیمار را بررسى 
کند تا معلوم شود مشکل پوستى نوعى اگزماست یا 

عارضه دیگرى وجود دارد. وى با اشاره به اینکه علت 
بیمارى اگزماى پوســتى مشخص نیست، گفت: 
برخى از پزشکان بر این باور هستند که یکى از علل 
بروز این بیمارى، ناشى از فعالیت بیش از حد سیستم 
ایمنى بدن در پاســخ به عوامل ناشناخته و محیط 
زیست اســت. چعباوى زاده در ادامه افزود: تماس 
پوست با مواد خشن یا خارش زا مانند پشم، آب وهوا و 
دماى بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با 
حیوانات، استرس، استعمال دخانیات، غذاهایى مانند 
گندم، لبنیات و... که باعث واکنش هاى حساسیتى 
مى شوند، عطرها و اسانس ها از عمده دالیل بروز 

بیمارى اگزما به شمار مى روند. 

از زمانى که مسواك برقى وارد بازار شد همیشه این سئوال 
وجود داشت که اســتفاده از مســواك برقى بهتر است یا 
مسواك دستى؟ آنهایى که طرفدار تغییر نیستند، همچنان 
از مســواك هاى دستى اســتفاده مى کنند و کسانى که از 
تکنولوژى ها و گجت هاى تازه لذت مى برند، ســراغ مدل 

برقى مسواك ها مى روند. اما واقعیت چیست؟
کدام یک از این مسواك  ها دهان و دندان ما را سالم تر نگه 
مى دارند و نمى گذارند بخش زیادى از پس انداز یا درآمدمان 
خرج پر کردن دندان، عصب کشى یا حتى کشیدن آن شود؟ 
چند سالى اســت که محققان تالش مى کنند جنبه هاى 
مختلف استفاده از هر کدام از این مسواك ها، برقى یا دستى 
را به مشتریان نشان دهند تا آن ها بتوانند انتخاب بهترى 
داشته باشند. با هم نگاهى بیندازیم به مقایسه مسواك برقى 
و مسواك دســتى تا بتوانیم بهترین را براى حفظ سالمت 
دهان و دندانمان انتخاب کنیم. ابتدا با مسواك برقى شروع 

مى کنیم و سپس سراغ مسواك دستى مى رویم.
طرفداران مسواك برقى ویژگى هاى زیادى براى این نوع 

مسواك در نظر مى گیرند که شامل موارد زیر مى شود:

احساس خیلى خوبى مى دهد
 نتایج تحقیقات منتشر شده نشان مى دهد مسواك برقى 
روى 80 درصد از مصرف کنندگان تأثیر مثبتى داشته است. 
افراد معموًال بعد از استفاده از این مسواك ها متوجه تمیزى 
بیشتر دندان هایشان مى شوند و احساس خوب تمیزى پیدا 
مى کنند. این احســاس اگر همراه با نخ کشیدن دندان و 

استفاده از دهانشویه باشد، بیشتر هم مى شود.

به ما هشدار مى  دهد 
در حالى که ممکن است موقع اســتفاده از مسواك دستى 
فشار زیادى روى سطح دندان بیاوریم یا خیلى زود دست 

از مســواك کردن برداریم، انواع متنوعى از مسواك هاى 
برقى نمى گذارند زیر دو دقیقه سر و ته مسواك زدن را هم 
بیاوریم و هر بار که فشــار زیادى به دندان وارد کنیم، به ما 
هشدار مى دهند که این سرعت یا فشــار براى دندان زیاد 

است و باید کم شود.

پر قدرت اما نرم عمل مى کند  
مسواك هاى برقى عالوه بر اینکه قدرت زیادى دارند و از 
ویبره و چرخش براى تمیز کردن سطح دندان ها استفاده 
مى کنند، مانع آســیب دیدگى میناى دندان مى شوند. به 
عبارت دیگر در عیــن پرقدرت بودن، بــا مالیمت عمل 

مى کنند.

تک تک دندان ها را تمیز مى کنند  
شاید برایتان جالب باشــد بدانید براى تمیز کردن پشت 
دندان ها الزم است بین ده تا 15 بار فرچه مسواك را رویشان 
بکشید که قطعاً کارى خسته کننده است، اما مسواك هاى 
برقى این کار را بــه مراتب آســان تر مى کنند. بهترین 

مدل هاى مسواك برقى تمام پالك هاى دندانى را 
هدف مى گیرند و سراغشان مى روند.
راحت استفاده مى شوند
 واقعیت این است که ممکن است 

ندانیم دستمان را در چه زاویه اى 
حرکت دهیم تا تمام سطوح 

دندان هایمــان را تمیــز 
کنیم یا حتى بدانیم اما 
بر حسب عادتى که از 

کودکى در ما شکل گرفته، گاهى وقت ها یادمان برود درست 
مسواك بزنیم. مسواك هاى برقى اما این کار را براى ما آسان 
مى کنند و تمام کارى که الزم است انجام دهیم، رفتن از 

دندانى به سراغ دندان دیگر است.

براى افراد مسن یا بیمار مناسب هستند 
کسانى که از آرتروز رنج مى برند یا به بیمارى هاى حرکتى 
دچار هســتند، ارتباط خیلى خوبى با مسواك برقى برقرار 
مى کنند چون بیشتر کار را خود مسواك انجام مى دهد و آنها 

نیاز به انجام فعالیت زیادى ندارند.

لکه بر است
 سیگار، قهوه، چاى و نوشیدنى هاى رنگى روى دندان هاى 
ما لکه هایى بــه جا مى گذارند که پاك کــردن آنها نیاز به 
اســتفاده از انواع خمیر دندان هاى زغالى و جرم گیر دارد. 
جالب است بدانید یکى از مزایاى مسواك هاى برقى این 
اســت که مى توانند به کمــک خمیر دندان هاى جرم گیر 
بیایند و لکه هاى دندانــى را از بین ببرند. در نهایت چیزى 

زیباتر که باقى مى ماند لبخندى 

با دندان هایى سفیدتر است. نکته مهم این است که تعداد 
دفعات اســتفاده از خمیر دندان جرم گیر باید با مشــورت 
دندان پزشک انجام شود، اما براى استفاده از مسواك برقى 

محدودیتى وجود ندارد.

دوست بچه هاست
بچه ها معموًال مقاومت عجیبى نســبت به مسواك زدن 
دارند، اما کافى است پاى مسواك برقى کودکانه با طرح هاى 
جالب و هیجان انگیز وسط بیاید و موقع استفاده هم متوجه 
احساس غلغلک ظریفى شوند که مسواك ایجاد مى کند. 
آن وقت اســت که مأموریت غیرممکن تشویق بچه ها به 

مسواك زدن ممکنمى شود.

براى ارتودنسى مناسب است 
یکى از بهترین انواع مسواك که مى تواند بعد از کار گذاشتن 
سیم هاى ارتودنسى به کمک تمیز نگهداشتن دندان بیاید، 
مسواك برقى است. عدم رعایت بهداشت دهان و دندان آن 
هم زمانى که دندان ها سیمکشى شده اند، 
باعث ایجاد لکه هاى سفید روى آنها 

مى شود.
 

پس تکلیف مسواك 
دستى چه مى شود؟

با خواندن ویژگى هاى مسواك برقى، 
شــاید با خودتان فکر کنید باید 
فاتحه استفاده از مسواك 
دســتى را بخوانیــد؛ اما 
واقعیت اینطور نیست. 
انــواع مســواك هاى 
سخت و نرم که دستى 

هستند، دقیقًا مى توانند به اندازه مسواك هاى برقى مؤثر 
واقع شوند، اما شرط دارد. شرطش این است که نحوه درست 
مسواك زدن را بلد باشیم؛ درست مسواك کنیم، نخ دندان 
بکشیم و از دهانشویه کمک بگیریم. خوبى مسواك برقى 
این است که بخش زیادى از بلد نبودن ما در مسواك زدن را 
جبران مى کند و خودش قسمت عمده کار را انجام مى دهد 
وگرنه اگر خودمان حوصله به خرج دهیم و وقت کافى براى 
مسواك زدن داشته باشیم، فرقى ندارد سراغ مدل هاى برقى 
برویم یا دستى. اگر انتخاب شما به هر دلیلى مسواك دستى 

است، موقع خرید به نکات زیر دقت کنید:

نرمى و سختى فرچه 
 اگر دندانتان حساس است، سراغ مســواك نرم یا نهایتًا 
متوسط بروید. استفاده از مسواك سخت فقط در صورتى 

توصیه مى شود که دندان پزشکتان آن را تأیید کرده باشد.

اندازه فرچه 
فرچه هاى کوچک نواحى غیر قابل دسترسى دندان را بهتر 
از فرچه هاى یکسره بزرگ تمیز مى کند، اما به زمان بیشترى 

براى مسواك کردن نیاز پیدا خواهید کرد.

وجود ماساژور 
بخش پالستیک مانند بعضى مسواك ها به عنوان ماساژ 
دهنده لثه به کار مى رود که با توجه بــه نیازتان مى توانید 

سراغش بروید یا نروید.

سرى متحرك  
 فرچه یا سرى متحرك کارکرد بهترى نسبت به فرچه ثابت 

دارد و دندان ها را بهتر پاك مى کند.
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دچار هســتند، ارتباط خیلى خوبى با مسواك برقى برقرار 
مى کنند چون بیشتر کار را خود مسواك انجام مى دهد و آنها 

نیاز به انجام فعالیت زیادى ندارند.

چیزى ی ه ر بینببر ز ىر ى و ی بی
زیباتر که باقى مى ماند لبخندى 

بچ
دارند
جالب
احسا
آن وق
مسوا

یکى
سیم ه
مسوا

مسواك برقى بهتر است یا  مسواك دستى؟

یک متخصص تغذیه توجه نکردن والدین به منحنى رشد 
را از عمده دالیل کم اشــتهایى و الغرى در 
کودکان دانســت و گفت: اگر کودکى 
کم وزن، الغر یا کوتاه قد اســت، باید 
طبــق منحنــى رشــد، 
برنامــه اى بــراى آنها 
تنظیــم شــود و وزن به 

حالت نرمال برگردد.
مرتضى صفوى با اشاره 
به الغرى و کم اشتهایى 
کــودکان گفــت: این 
بیمارى یکى از معضالتى 

است که در کشور ما رایج اســت. باید سعى شود در تغذیه 
این کودکان به انــدازه کافى موارد مــورد نیاز بدن وجود 

داشته باشد.
وى افزود: هنگامى که مى گوییم کودکى الغر اســت که 
وضعیت کودك با اســتانداردهاى منحنى رشــد مغایرت 
داشته باشــد. وى ادامه داد: والدین باید با توجه به منحنى 
رشد دقت کنند که کودکشان در چه وضعیتى قرار دارد تا 
اگر کودکى کم وزن، الغر یا کوتاه قد است، برنامه اى براى 
آنها تنظیم شــود و وزن به حالت نرمال بازگشت پیدا کند. 
این متخصص تغذیه گفت: در کودکانى که کمتر از حالت 
معمول غذا مى خورند و کم اشتها هستند، ممکن است این 
اتفاق به دلیــل هضم کم مواد غذایى باشــد. همچنین با 
جویدن طوالنى غذا و نوشــیدن مایعات ســرد این 

وضعیت نیز بدتر خواهد شد.
صفوى ادامه داد: عوامل روحى نیز امکان 
ابتال بــه الغرى را در کودکان تشــدید 
مى کند، به عبارت دیگر هر عاملى مانند 
نفخ و گاز معده که عمل هضم را برهم بزند 
کاهش انرژى، اشتها و در نهایت وزن را در 

پى خواهد داشت.
وى افزود: یکى از راه هاى افزایش وزن در 
کودکان الغر افزایش اشتهاست. همچنین 
کاهش اشــتها احتمال بروز حالت تهوع، 
اشــکال در بلع، تغییر حس چشــایى، 
احساس سیرى، افسردگى و... را ایجاد 

مى کند.

دالیل کم اشتهایى و الغرى کودکان

مطالعات جدید نشان مى دهد دویدن، تأثیرات منفى استرس حاد را بر هیپوکامپ مغز که بخش مربوط به یادگیرى و حافظه است، کاهش 
مى دهد. حال مطالعه جدید نشان مى دهد دویدن روزانه با میانگین مسافت پنج کیلومتر مى تواند فرد را از استرس نجات داده و همچنین 
از حافظه محافظت کند. در مطالعات قبلى ارتباط ورزش منظم با تقویت قدرت مغز و سالمت عمومى ذهن و روان اثبات شده ابود.در درون 
هیپوکامپ مغز، ایجاد خاطره و یادآورى آن زمانى روى مى دهد که سیناپس ها یا اتصاالت بین نورون ها به مرور زمان تحکیم شوند.  استرس 

طوالنى مدت یا حاد موجب تضعیف این سیناپس ها مى شود که در نتیجه LTP کاهش یافته و در نهایت بر حافظه تأثیر مى گذارد. 

یک متخصص پوســت، التهاب یا آماس
پوست را اگزماى پوســتى عنوان کرد و گفت: این
بیمارى منجر به خارش، قرمزى، تورم و پوسته ریزى

درنقاط مختلف بدن خواهد شد.
صفیه چعباوى زاده افزود: این بیمارى معموالً بر روى
آرنج، مچ، دست، پشــت زانوها و صورت مشاهده
مى شــود. وى ادامه داد: این بیمارى  سرایت کننده
نیســت، ولى در خانواده هایى که ســابقه اگزما
حساسیت یا آسم را دارند، احتمال ابتال به اگزما وجود
دارد. چعباوى زاده اظهار داشت: بسیار مهم است که
یک متخصصپوست بسیار حاذق، بیمار را بررسى
کند تا معلوم شود مشکل پوستى نوعى اگزماست ی

ن ن نو به ی مر ى بر
هم زمانى که دندان ها سیمکشى شده اند، 
باعث ایجاد لکه هاى سفید روى آنها 

مى شود.

تکلیف مسواك  پس
دستى چه مى شود؟

با خواندن ویژگى هاى مسواك برقى، 
شــاید با خودتان فکر کنید باید 
فاتحه استفاده از مسواك 
دســتى را بخوانیــد؛ اما 
واقعیت اینطور نیست. 
انــواع مســواك هاى 
که دستى نرم سخت و

فرچ
از فر
براى

بخش
دهن
سرا

 فرچ
دارد

و

ت نیز بدتر خواهد شد.
ىادامه داد: عوامل روحى نیز امکان 
ــه الغرى را در کودکان تشــدید 
عاملى مانند  دیگر هر ند، به عبارت
 گاز معده که عمل هضم را برهم بزند

ش انرژى، اشتها و در نهایت وزن را در 
واهد داشت.

فزود: یکى از راه هاى افزایش وزن در 
ان الغر افزایش اشتهاست. همچنین 
ش اشــتها احتمال بروز حالت تهوع،
کال در بلع، تغییر حس چشــایى، 
سسیرى، افسردگى و... را ایجاد

ند.

ن

مطالعات جدید نشان مى دهد دویدن، تأثیرات منفى استرس حاد را بر هیپوکامپ
مى دهد. حال مطالعه جدید نشان مى دهد دویدن روزانه با میانگین مسافت پنجک
ازحافظه محافظت کند. در مطالعات قبلى ارتباط ورزش منظم با تقویت قدرت مغز
هیپوکامپ مغز، ایجاد خاطره و یادآورى آن زمانى روى مى دهد که سیناپس ها یا اتصا
Pطوالنى مدت یا حاد موجب تضعیف این سیناپس ها مى شود که در نتیجه LTP کاهش

دویدن روزانه به کاهش استرس کمک مى کند

عوامل ابتال به اگزماى پوستى

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2608 مورخ 96/11/28 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى چهار قطعه 
زمین با کاربرى صنعتى واقع در شهرك صنعتى سلیمان صباحى بیدگلى، ضلع جنوبى مجتمع آسایش به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از 
کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى  آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

1- قطعه زمین شماره 8 به متراژ 1978/94 م.م طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 1/050/000 ریال .
2- قطعات شماره 14-15-16 به متراژ هر کدام 2652/26م.م طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع هر کدام 1/100/000 ریال. 

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت دوم

پیرو آگهى مزایده شماره 20820 مورخ 96/10/21 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2141 مورخ 96/10/05 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شماره 28 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به 
مساحت 154 مترمربع با کاربرى مســکونى واقع در بلوار دانشــگاه طبق کارشناســى به ازاى هر مترمربع 6/000/000 ریال از طریق 
مزایده عمومى به صورت نقدى اقدام نماید، لذا  از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت 

در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

آگهى مفقودى
پروانه تاســیس آموزشــگاه فنى و حرفه اى آزاد با نام ســینا رایانه و با شــماره شناسایى 
آموزشگاه 2661 به نام حبیب کیانى فرزند عبدا... متولد 52/06/31 به شماره شناسنامه 2168 و 

شماره ملى 1170169759 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت دوم

پیرو آگهى مزایده شماره 20819 مورخ 96/10/21 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2140 مورخ 96/10/05 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شــماره 13 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى 
به مساحت 165 مترمربع با کاربرى مســکونى واقع در بلوار دانشگاه طبق کارشناســى به ازاى هر مترمربع 5/700/000 ریال از طریق 
مزایده عمومى به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت 

در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 2451 مورخ 96/11/08 شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل نسبت به 
واگذارى ششــدانگ قطعه زمین به پالك ثبتى شــماره 8904 فرعى از 2637 اصلى واقع در خیابان مســعودآباد- کوچه 8 مترى به 
مساحت 164/10 م.م با کاربرى مسکونى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 6/500/000 ریال از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت دوم

پیرو آگهى مناقصه شماره 19471 مورخ 96/10/03 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به 
شماره 1824 مورخ 1396/08/29 نسبت به انتخاب پیمانکار انجام آسفالت، لکه گیرى و ترمیم ترانشه ها در محدوده ناحیه دو با اعتبارى 
بالغ بر 2/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 
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پیش مى آید که شما در یک تصمیم آنى دست به اقدامى بزنید که 
دیگر نتوانید آن را جبران کنید و بزرگ ترین مشکل زندگى تان 
شود. گاهى پایتان در یک پرونده قتل باز مى شود که اصًال در تمام 

عمر فکرش را هم نمى کرده اید.
پیرمردى 70 ساله امروز در حالى از یک پرونده قصاص نفس رها 
شده است که نگاهش به دست خیرین است تا او را کمک کنند 
زندگى اش را از نو بسازد. این فرد طى یک حادثه شوم دوستش را 

با یک قابلمه جوجه کباب کشته است. 
در زیر بخش هایى از گفتگوى فارس با این پیرمرد دلشکسته که 
حاال بعد از این همه سال باباى مدرسه اى است که یکى از هم 
بندى هایش براى او جور کرده و امید دارد خیرین حرف هایش را 

بخوانند و کمکش کنند و دستش را بگیرند را مى خوانید.

از شــرایطى که تو را به یک قاتل تبدیل 
کرد بگو؟

کنار دست پدرم کارهاى فنى مى کردم. یک روز به من گفت یا 
زنت را طالق بده یا دیگر با من کارى نداشته باش. من هم عاشق 
زنم بودم و به همین دلیل او را انتخاب کردم. سال 79 بود. دخترم 
تازه 13 سالش شده بود. با اندوخته اى که کنار گذاشته بودم راهى 
قبرس شدم مدتى آنجا بودیم تا اینکه حادثه 11 سپتامبر رخ داد 
و ما را به ایران دیپورت کردند. در حالى که از اندوخته ام اندکى 

مانده بود خانه اى اجاره کردیم و بعد از مدتى هم به یک شرکت 
تابلوسازى رفتم و به عنوان راننده استخدام شدم و گاهى هم در 
آژانس کار مى کردم. یــک روز صاحبخانه آمد و گفت باید بلند 
شوید. چند وقتى را به دنبال خانه گشتیم اما با دو میلیون تومان 
در ســال 89 خانه اى به ما نمى دادند. من بودم و تنها دستاورد 
زندگى که یک پراید بود. تصمیم گرفتم وسیله کارم را بفروشم و 
سرانجام خانه مورد عالقه خانمم را انتخاب کردیم. جمعه صبح 
مشغول جا به جایى خانه شدیم فرداى آن روز به دوستم(مقتول) 
در آژانس زنگ زدم و گفتم با ماشــین به شرکتى که راننده آن 
بودم برود و چند روزى به جاى من کار کند. خودم هم زنگ زدم 
به شرکت و گفتم نمى توانم بیایم. یک شنبه به شرکت رفتم و 

همه چیز را تعریف کردم.
 واکنش شان چه بود؟

خیلى ناراحت شــدند و گفتند اى کاش قبل از هر اقدامى به ما 
مى گفتى. دوست راننده آژانسم را به جاى خودم گذاشتم. یک 
ماه از کار او در آنجا گذشته بود به دامادم زنگ زدم. دستشان به 
دهنشان مى رسید. وقتى زنگ زدم و مشــکلم را با او در میان 
گذاشتم گفت که ما در کار ماشــین هاى مدل باال هستیم.  با 
این حرفش آتش بــه دل من زد. دیگر هیچ امیدى نداشــتم تا 
اینکه مهندس زنگ زد و گفت دوســتت مى گوید قرارداد تو را 

به اسمش بزنیم.

 با شرکت قرارداد داشتید؟ 
من با شرکت قرارداد داشتم و خب دوســتم (مقتول) که راننده 
آژانس بود دیده بود کار خوب است و مى تواند با آن پولى بهتر از 
گذشته بگیرد. خیلى عصبانى شدم . مهندس گفت  بهتر است که 
من یک ماشین بخرم و خودم بروم جاى او کار کنم. فرداى آن 
روز دوستم را دعوت کردم و یک قابلمه جوجه کباب نیز خریدم 
که با هم بخوریم. نشستیم دور میز و از او پرسیدم چرا آن حرف 
را به مسئوالن شــرکت زده که گفت: «مسئولین شرکت دروغ 
مى گویند.» جلوى چشم خودش به مهندس زنگ زدم و در حالى 
که تلفنم روى آیفون بود بــا او صحبت کردم و مهندس همان 

حرف ها را تأکید کرد.
 همین باعث درگیرى تان شد؟

نه. یکدفعه بعد از تماس تلفنى به همســر مهنــدس بد و بیراه 
گفت خب من هم دوست مهندس بودم. با فحش هاى او خیلى 
عصبانى شدم. در یک لحظه و با یک دست قابلمه را برداشتم و 
آن را به سمت دوستم پرتاب کردم. لبه قابلمه باعث شد گردن 
دوستم به اندازه کوچکى زخم بردارد و او به زمین افتاد و همین 
که دست او را گرفتم به 15 ثانیه نکشید که بدنش شل شد و تمام 
کرد. من شده بودم قاتل! چند ساعتى را کنار جسد دوستم نشستم 
حتى چاى درست کردم و در دو استکان ریختم. حوالى شب بود 
یعنى بعد از گذشت هفت هشت ساعت به کالنترى رفتم و خودم 

معرفــى  کــردم. روز 27 مهر 89 بود. را 
هســتم گفتم قاتل 
که بازپرس 

کشیک آمد 
و خانه را بازدید کرد و همه چیز 

تمام شد.
 چطور آزاد شدى؟

ماماِن «نســرین» به دادم رسید و خیلى سعى و 
تالش کرد و با خانــواده مقتول صحبت کرد. مقتول 

دو تا بچه داشــت و آنها قصاص خواسته بودند. دقیقًا من 
در شرف کشیده شــدن طناب دار بودم که آنها مرا بخشیدند 

البته این بخشش و توافق به شــرط پرداخت دیه بود آن هم نه 
دیه قانونى بلکه باالتر! بعد از اعالم رضایت و در شــرف تأمین 
پول براى پرداخت به خانواده مقتول در زندان بودم که همسرم 
درخواست طالق داد و از هم به صورت توافقى جدا شدیم. یادم 
نمى رود مرا با لباس زندان به دفتــر طالق بردند تا زیر مدارك 
طالق را امضا کنم. حاال حســاب کنید من که عاشقش بودم و 
تمام زندگى ام را به خاطر او داده بودم به پدرم، چه حالى داشتم 
وقتى این اتفاق برایم افتاد. دخترم اما هنوز دوستم دارد و مواقعى 
مى شود که یواشکى و دور از چشم دامادم به من زنگ مى زند و 

از طریق تلگرام با من در ارتباط است. 

(پیرمرد که به شدت اشک مى ریزد) مى گوید دوست دارد هرطور 
شده یک روز نوه اش را ببیند اما مى داند که با وضعیت موجود 
به هیچ جایى نخواهد رسید. او مى خواهد یک روزى پولى مهیا 
شود و بتواند با آن دوباره به کارى که حرفه اش بود بازگردد. او

 مى خواهد حتى اگر شــده از یک آژانس اینترنتى شروع کند و 
زندگى مستقلى تشکیل دهد، یک زندگى که الاقل لیاقتش 

را دارد.

ماجراى زندگى راننده اى که از اعدام رهایى یافت 

قتل راننده آژانس با 
قابلمه جوجه کباب!

ى هم به یک شرکت 
 شدم و گاهى هم در 
آمد و گفت باید بلند 
 با دو میلیون تومان 
بودم و تنها دستاورد 
له کارم را بفروشم و 
کردیم. جمعه صبح 
به دوستم(مقتول) ز

شرکتى که راننده آن 
خودم هم زنگ زدم 
به به شرکت رفتم و 

ل از هر اقدامى به ما 
خودم گذاشتم. یک 
گ زدم. دستشان به 
کلم را با او در میان 
مدل باال هستیم.  با

 امیدى نداشــتم تا 
ى گوید قرارداد تو را 

 با شرکت قرارداد داشتید؟ 
من با شرکت قرارداد داشتم و خب دوســتم (مقتول) که راننده 
آژانس بود دیده بود کار خوب است و مى تواند با آن پولى بهتر از 
گذشته بگیرد. خیلى عصبانى شدم . مهندس گفت  بهتر است که 
من یک ماشین بخرم و خودم بروم جاى او کار کنم. فرداى آن 
روز دوستم را دعوت کردم و یک قابلمه جوجه کباب نیز خریدم 
از او پرسیدم چرا آنحرف که با هم بخوریم. نشستیم دور میز و

به مسئوالن شــرکت زده که گفت: «مسئولین شرکت دروغ  را
مى گویند.» جلوى چشم خودش به مهندس زنگ زدم و در حالى 
که تلفنم روى آیفون بود بــا او صحبت کردم و مهندس همان 

حرفها را تأکید کرد.
 همین باعث درگیرى تان شد؟

نه. یکدفعه بعد از تماس تلفنى به همســر مهنــدس بد و بیراه 
فحشهاىاو خیلى گفت خب من همدوست مهندس بودم. با

عصبانى شدم. در یک لحظه و با یک دست قابلمه را برداشتم و 
را به سمت دوستم پرتاب کردم. لبه قابلمه باعث شد گردن  آن
دوستم به اندازه کوچکى زخم بردارد و او به زمین افتاد و همین 
را گرفتم به 15 ثانیه نکشید که بدنش شل شد و تمام 5که دست او

کرد. من شده بودم قاتل! چند ساعتى را کنار جسد دوستم نشستم 
حتى چاى درست کردم و در دو استکان ریختم. حوالى شب بود 
یعنى بعد از گذشت هفت هشت ساعت به کالنترى رفتم و خودم 
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هســتم گفتم قاتل 
که بازپرس 

کشیک آمد 
و خانه را بازدید کرد و همه چیز 

تمام شد.
 چطور آزاد شدى؟

ماماِن «نســرین» به دادم رسید و خیلى سعى و 
تالش کرد و با خانــواده مقتول صحبت کرد. مقتول 

دو تا بچه داشــت و آنها قصاص خواسته بودند. دقیقًا من 
در شرف کشیده شــدن طناب دار بودم که آنها مرا بخشیدند 

البته این بخشش و توافق به شــرط پرداخت دیه بود آن هم نه 
دیه قانونى بلکه باالتر! بعد از اعالم رضایت و در شــرف تأمین 
پول براى پرداخت به خانواده مقتول در زندان بودم که همسرم 
درخواست طالق داد و از هم به صورت توافقى جدا شدیم. یادم 
نمى رود مرا با لباس زندان به دفتــر طالق بردند تا زیر مدارك 
طالق را امضا کنم. حاال حســاب کنید من که عاشقش بودم و 
او داده بودم به پدرم، چه حالى داشتم  به خاطر زندگى ام را تمام
وقتى این اتفاق برایم افتاد. دخترم اما هنوز دوستم دارد و مواقعى 
مى شود که یواشکى و دور از چشم دامادم به من زنگ مى زند و 

از طریق تلگرام با من در ارتباط است. 

(پیرمرد که به شدت اشک مى ریزد) مى گوید دوست دارد هرطور
شده یک روز نوه اش را ببیند اما مى داند که با وضعیت موجود
به هیچ جایى نخواهد رسید. او مى خواهد یک روزى پولى مهیا
شود و بتواند با آن دوباره به کارى که حرفه اش بود بازگردد. او
 مى خواهد حتى اگر شــده از یک آژانس اینترنتى شروع کند و
زندگى مستقلى تشکیل دهد، یک زندگى که الاقل لیاقتش

را دارد.

فت 

 

سرهنگ سعید اعالقلى پور، رئیس کالنترى 147 گلبرگ تهران از دستگیرى دو 
سارق لوازم خودرو در جریان تعقیب و گریز و شلیک مأموران خبر داد.

ساعت 2و30دقیقه بامداد پنج شنبه مأموران گشت کالنترى گلبرگ حین گشتزنى 
در خیابان 120 تهرانپارس به دو سرنشــین خودرو مزدا3 سفیدرنگ مشکوك 
شدند. در بررسى پالك خورو مشخص شد این خودرو چند روز قبل سرقت شده 
است. بالفاصله مأموران به راننده خودرو دستور ایست دادند اما راننده بدون توجه 

به دستور پلیس متوارى شد.
در جریان تعقیب و گریز راننده به سمت میدان امام حسین(ع) فرار کرد که مأموران 
پلیس براى متوقف کردن خودرو مجبور به استفاده از سالح شدند. افسر پلیس با 
رعایت قانون به کارگیرى سالح اقدام به شلیک تیر هوایى کرد اما راننده همچنان 

به فرار خود ادامه داد.
ســرانجام مأمور کالنترى با رعایت قانون اقدام به شلیک به سمت خودرو کرد و 
الستیک ها و سپر خود را هدف قرار داد. پس از تیراندازى مأمور پلیس، خودرو کنترل 
خود را از دست داد و با درخت برخورد کرد. مأموران گشت پلیس بالفاصله راننده را 
دستگیر کردند و سرنشین دیگر خودرو با فرار از محل به داخل یک ساختمان نیمه 
کاره در خیابان چمن فرار کرد. در نهایت مأموران وارد ساختمان شدند و متهم را 

دستگیر کردند.
سرهنگ اعالقلى پور با اعالم این خبر گفت: متهمان در کالنترى به سرقت لوازم 
خودرو اعتراف کردند و مدعى شدند با استفاده از خودروى مزدا3 سرقتى در شرق 

تهران پرسه مى زدند و اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو مى کردند.

تعقیب و گریز هالیوودى 
با سارقان مزداسوار دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان لرســتان با بیان اینکه متهمین 

پرونده قتل خانوادگى خرم آباد به قصاص محکوم شده اند گفت: با توجه به 
اعتراض متهمین به رأى صادره این پرونده در دیوان عالى کشــور در حال 

رسیدگى است.
 سعید رازانى در گفتگو با میزان از صدور کیفرخواست پرونده قتل خانوادگى 
در خرم آباد خبر داد و افزود: این پرونده در دادگاه کیفرى رسیدگى و منجر 
به صدور حکم شده است. وى گفت: عناوین اتهامى براى متهمین پرونده 
قتل عمدى، حمل سالح غیرمجاز و جنایت بر پیکر بى جان بوده است که 
دادگاه براى متهمین پرونده که دو نفر هســتند حکم قصاص صادر کرده

 است.

رازانى بیان کرد: پس از صــدور حکم، متهمین بــه رأى صادره اعتراض 
کرده و این پرونده در حال حاضر در دیوان عالى کشــور در حال رسیدگى 

است.
بهمن ماه سال گذشته در یکى از روستا هاى خرم آباد در جریان یک درگیرى 
چهار نفر از اعضاى یک خانواده که یکى از آنها کودکى هشــت ساله بود با 
اسلحه کالشینکف به قتل رسیدند. در تحقیقات مقدماتى مشخص شد که 
قاتل با مقتولین نسبت خویشاوندى داشته اند و انگیزه اصلى قتل نیز رابطه 
نامشروع بوده اســت. با وجود تیم متخصص انتظامى و قضائى در کمتر از 
هشت ساعت فرد قاتل که پس از جنایت به کوه هاى اطراف فرار کرده بود 

بازداشت و همدست وى که پسرش بود نیز پس از مدتى دستگیر شد. 

رسیدگى به پرونده قتل خانوادگى خرم آباد در دیوان عالى کشور

پدر و پسر قاتل اعدام مى شوند؟

2 فرزند چهار و شش ساله یک خانواده در استان 
خراسان جنوبى بر اثر اتصال سیم برق دچاربرق 

گرفتگى شده و فوت کردند.
 معــاون عملیــات پلیس اســتان خراســان 
جنوبــى، اظهــار کــرد: ســاعت 18 و 52 
دقیقــه عصــر روز جمعــه پســر و دخترى 
خردســال در تیــگاب شهرســتان قاین بر 
اثر بــرق گرفتگــى جان خــود را از دســت 

دادند.
سرهنگ حســن شجاعى نســب گفت: بر اثر 
باران سیستم برق رسانى خانه مسکونى دچار 
برق گرفتگى شده و در پى این اتفاق «الیاس» 
شش ســاله و «باران» چهار ساله هر دو عضو 
یک خانواده هنگام خروج از خانه و برخورد با در 

دچار برق گرفتگى شده اند. 
وى افزود: نیرو هاى امدادى بالفاصله در محل 
حاضر شدند و عملیات امداد رسانى انجام شده 
اســت، ولى متأ ســفانه این کودکان خردسال 
بر اثر شــدت جراحات جان خود را از دســت

 دادند.

راننده لودر به علت گرفتار شدن زیر خودرویش 
جان باخت.

بامداد روز جمعه راننده 69 ســاله یک دستگاه 
خودروى ســنگین لــودر در یــک کارگاه در 
اطراف رودخانه شور شهرســتان زرند، زمانى 
که براى جابــه جایى آهــن آالت از لودر خود 
پیاده شــده بود، خودرو خالص شــده و با او 
برخورد مى کند. در این حادثه راننده به شــدت 
مصدوم شد و جمعه شــب جان خود را از دست

 داد.

مرگ 2 کودك
 بر اثر برق گرفتگى

لودر راننده اش را 
زیر گرفت

سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران از برخورد یک 
دستگاه خودروى کامیونت با یک خانه مسکونى دو طبقه، 

یک درخت و سه خودرو خبرداد.
سید جالل ملکى گفت: ساعت 5 و 48 دقیقه صبح روز 
شنبه حادثه تصادف در منطقه سعادت آباد به نیرو هاى 
سازمان آتش نشانى اطالع داده شد و بالفاصله نیرو هاى 
ایستگاه شماره 58 سازمان آتش نشانى به محل حادثه 
اعزام شدند و امدادرسانى هاى خود را آغاز کردند. وى با 
تشریح علت تصادف اظهارکرد: یک دستگاه خودروى 
کامیونت یخچالدار در شــرایطى که پارك بوده است به 
دلیل نقص فنى در سیستم ترمز دستى به یکباره رها شده 
و پس از برخورد با یک خودروى نیسان، یک خودروى 
206 و یک خودروى ســمند وارد خیابان رو به رو شده و 
پس از ورود به یک پیاده رو با یــک درخت و یک خانه 
مسکونى برخورد کرده است. ملکى ادامه داد: راننده اى 
در خودروى کامیونت نبوده و این خودرو پس از به حرکت 
درآمدن با خودرو هاى پارك شده، درخت و خانه مسکونى 

دو طبقه متوقف مى شود.

دادستان عمومى و انقالب شهرســتان جیرفت استان 
کرمان از شناسایى و انهدام سه فقره باند آدم ربایى اتباع 

خارجى طى چند روز گذشته در این شهرستان خبر داد.
حسین ســالمى اظهار کرد: در این عملیات ها 19 نفر از 
اتباع بیگانه از چنگال گروگانگیرها رها شدند. وى افزود: با 
دستور قضائى و تالش مأموران پلیس اطالعات و امنیت 
عمومى شهرستان، ضربه به باند هاى مذکور در دستور کار 

دادستانى قرار گرفت.
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت با اعالم 
اینکه در این رابطه 9 متهم دستگیر شده اند، تصریح کرد: 
در عملیات هاى انجام شده مقادیرى سالح و مهمات به 
همراه پنج دستگاه خودروى حمل اتباع بیگانه کشف و 
توقیف شده است. سالمى عنوان کرد: دستگاه قضائى با 
هرگونه ناامنى با قدرت برخورد خواهد کرد و متخلفان و 
ناامن کنندگان منطقه و سلب کنندگان آسایش و امنیت 

مردم را ب سزاى عمل خود خواهد رساند.

مهمان ناخوانده پشت دیوار خانه ماند!

آزادى 19 تبعه خارجى از چنگال گروگانگیر ها

انفجار مواد منفجره و ترقه دست ساز در بوشهر سه مصدوم برجاى گذاشت.
به گزارش ایسنا، سازمان اورژانس کشور اعالم کرد: در این حادثه که روز جمعه در خیابان سبزآباد بوشهر 

رخ داد، سه تن مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.
در این سانحه دو نفر از مصدومان دچار سوختگى بسیار شدید شدند که یکى در ناحیه صورت و چشم و پاى 

راست شده و یک مورد سوختگى پراکنده و سطحى صورت و دست و ناشنوایى بوده است.

اعضاى خانواده زن جوان به کشتن و انتقال جسد داماد 
خانواده اعتراف کردند.

پنجم آذر مــاه زن جوانى با مراجعه بــه کالنترى 101 
تجریش به مأمــوران اعالم کرد که همســرش به نام 
«یعقوب» 36 ساله از خانه خارج شده و دیگر مراجعتى به 
خانه نداشته است. با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع 
«فقدان افراد» و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى 
ناحیه 27 تهران، پرونده براى رســیدگى در اختیار اداره 

یازدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
همســر فقدانى پس از حضور در اداره یازدهم پلیسى در 
اظهاراتش عنوان کرد: «من و همســرم ســرایدار یک 
مجتمع مسکونى در منطقه الهیه هســتیم؛ دوم آذرماه 
برادرم به همراه مادرم براى مهمانى از شهرستان به خانه 
ما آمدند تا اینکه حدود ساعت 19 تصمیم به بازگشت به 
خانه شان را گرفتند؛ زمانى که برادر و مادرم قصد خارج 
شدن از خانه را داشــتند، یعقوب از آنها خواهش کرد تا از 
آنجاکه موتورسیکلت وى خراب شده و روشن نمى شد، او 
را تا قسمتى از مسیر برسانند و پس از آن هر سه نفر از خانه 
خارج شدند. ساعتى از رفتن یعقوب گذشت، اما از او خبرى 
نشد تا اینکه با برادرم تماس گرفتم؛ برادرم عنوان کرد که 
یعقوب را در حوالى پارك وى پیاده کرده و دیگر خبرى از 
وى ندارد. نهایتًا پس از چند روز بى خبرى تصمیم گرفتم 

تا موضوع را به پلیس خبر دهم.»
با آغاز تحقیقات پلیسى، کارآگاهان در همان تحقیقات 
اولیه اطالع پیــدا کردند که فقدانى اعتیــاد به مصرف 
موادمخدر دارد و همین موضــوع علت اصلى درگیرى و 
اختالف شدید وى با همسر و خانواده همسرش است. با 
توجه به شواهد و دالیل به دست آمده که نشان از احتمال 
وقوع جنایت داشــت، کارآگاهان با هماهنگى بازپرس 
پرونده اقدام به دستگیرى همسر و مادر و برادرزن فقدانى 

کرده و تحقیقات پلیسى از آنها در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت.

در شــرایطى که این ســه نفر در اظهارات اولیه منکر 
هرگونه اطالع از سرنوشــت دامادشــان بودند، اما در 
ادامه، «محمدعلى» (برادر زن یعقوب) گفت که جســد 
او را مخفیانه و بدون آنکــه اهالى مجتمع محل زندگى 
خواهرش از این موضوع اطــالع پیدا کنند به منطقه اى 
روستایى در شهرســتان تاکســتان منتقل و زیر خاك 
پنهان کرده، اما علت مرگ یعقوب را مصرف موادمخدر 

عنوان کرد.
محمدعلى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت9 
صبح به بازار رفته بودم که خواهرم با من تماس گرفت و 
درخواست کرد تا هرچه سریع تر به خانه بازگردم؛ زمانى 
که وارد خانه شدم، با جســد یعقوب مواجه شدم؛ براى 
آنکه خواهرم از ســاختمان اخراج نشود، تصمیم گرفتم 
تا جسد یعقوب را مخفیانه به بیابان منتقل کنم.» با توجه 
به اطالعات به دســت آمده در خصوص مرگ فقدانى، 

تحقیقات براى مشخص شدن علت اصلى مرگ وى در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام مشخص شد 
که یعقوب با ضربات سنگ وارد شده از سوى مادرزنش 

به قتل رسیده است.
همســر یعقوب در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «من 
با یعقوب درگیر شده بودم؛ در حالى که یعقوب گلوى مرا 
گرفته و به شدت فشار مى داد، مادرم در حمایت از من با 
تکه سنگى چند ضربه به سر یعقوب زد. یعقوب روى زمین 
افتاد، بالفاصله با برادرم تماس گرفتم و او نیز به خانه ما 
آمد؛ آنها جسد یعقوب را شبانه در صندوق عقب ماشین 
قرار دادند و با خودشان بردند؛ من نیز چند روز پس از آن به 

کالنترى رفتم و طرح شکایت کردم.»
با توجه به اعتراف صریح متهمان پرونده مبنى بر ارتکاب 
جنایت و انتقال جسد دامادشان به منطقه اى روستایى در 
شهرستان تاکســتان، کارآگاهان با اخذ نیابت قضائى به 
شهرستان تاکستان اعزام شده و با راهنمایى محمدعلى، 

صبح دیروز موفق به کشف جسد مقتول شدند.

ىاىاىاىىاىاىاىىاىاى زندگگگگى ماجر

ا ل قققققققق

مادرزن، دامادش را  با ضربات سنگ کشت

اولین ارمغان چهارشنبه سورى از راه رسید! 
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 خداونــد کلیدهــاى گنجینه هــاى خــود را در دســت 
تــو قــرار داده اســت کــه بــه تــو اجــازه دعــا کردن 
داد، پــس هــرگاه اراده کــردى مى توانــى بــا دعــا، 
درهاى نعمت خدا را بگشــایى تا باران رحمت الهى بر تو 

موال على (ع)ببارد.

آگهى مزایده زمین 
شماره 3550- 96 مورخه 96/11/28

روابط عمومى شهردارى مشکات

نوبت دوم

شهردارى مشکات در نظر دارد با اســتناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات و براساس کد 
ردیف 702001 دفترچه بودجه سال 1396 شهردارى، یک قطعه از پالك مسکونى تحت تملک خود 
واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى 

مشکات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

آگهى مزایده عمومى مرحله اول 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

نوبت دوم

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/440 مورخ 96/11/16 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى، یک 
باب چایخانه، آالچیق و دریاچه واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعاً به مبلغ 144,000,000 ریال 
براى مدت یکسال شمسى و هر سه مورد به یک پیمانکار از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط 
واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ 

اسناد مزایده به امور قراردادهاى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:  

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.  
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 7,200,000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده   
شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام  و یا ضمانت نامه 

بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع   

شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با   
شماره تلفن 52472852-031 (امور عمرانى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره) - شهردارى مجلسى

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ اول

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهردارى نجف آباد به همراه حکاکى و تحویل و 
نصب در آرامستان نجف آباد، با اعتبارى به مبلغ 5/496/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، طبق مشخصات 

و شرایط موجود در مدارك مناقصه.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایى و رزمه کارى مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب با 

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/21 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 275/000/000 ریال به عنوان ضمانت  شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج اســت و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

چاپ اول 

شهردارى پیربکران به استناد مجوز شماره 433 مورخ 96/11/23 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد امتیاز بهره بردارى و اجاره تابلوهاى تبلیغاتى (سازه فک 
متحرك) سطح شــهر پیربکران را از طریق برگزارى مزایده عمومى براى مدت 
یکسال به کانون هاى تبلیغاتى و یا نمایندگى هاى داراى مجوز معتبر واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى گردد جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید و دریافت 
اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 1396/05/429 مورخ: 1396/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر 
وزوان در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه متعلق به شهردارى وزوان واقع در شرق جاده ترانزیتى اصفهان 
تهران به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشــار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به امور مالى 

شهردارى وزوان  مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

موقعیت مغازهمبلغ اجارهردیف
وزوان- جنب جاده ترانزیت اصفهان تهران12/200/000

 نوبت اول

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد و محور میانى محله 
سپهر شهر مجلسى به صورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شــده، به شماره فراخوان 200961397000019 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 96/12/06
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 13 روز جمعه مورخ 96/12/11 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/12/21
- زمان بازگشائ ى پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/12/22

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

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

 نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

اداره کل منابع طبیعى و آبخیز دارى استان اصفهان- امور پیمان ها 

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت 
انجام کار 

(ماه)
مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآورد

در مناقصه (ریال)
حداقل رتبه 
مورد نیاز

1
اجراى پخش سیالب 

عباس آباد چوپانان به شماره نیاز: 
200963457000001

شهرستان 
24نایین

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 96
14/000/000/000700/000/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

2
اجراى پروژه تغذیه مصنوعى 

افوس به شماره نیاز: 
200963457000002

شهرستان 
بویین و 
میاندشت

24
فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 96
11/339/840/676567/000/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

3
اجراى بند خاکى شماره 3 

رودخانه فراخ به شماره نیاز: 
200963457000003

شهرستان 
خور و 
بیابانک

24
فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 96
13/112/624/620655/635/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

م الف: 145472

 (http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/12/06 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز جمعه مورخ 1396/12/11 
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1396/12/23 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
مى باشد. 

4- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشــانى (http://setadiran.ir) و در موارد خواســته شــده در اســناد،
 دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد. 

5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى اجرائى کشور. 
6- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرایى کشــور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده باشد. 

در غیراینصورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد. 
7- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه ســپرده به شــماره 2174210212004 نزد بانــک ملى ایران به نام 

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان. 
8- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستى توسط اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر گشوده 

نخواهد شد. 
9- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت هاى پیشنهادى براساس بخشــنامه به شــماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 ســازمان برنامه و بودجه کشور

 مى باشد. 
10- هزینه آگهى بر عهده برندگان مناقصه مى باشد. 

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

مدت زمان 
شرایط مناقصه گرقرارداد

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

شهر جدید مجلسى به صورت 100 ٪ تهاتر

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

سال 1396
9 ماه380/000/000 ریال

شخصیت حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 در رشته 

راه و باند و ابنیه

م الف: 145506



استاناستان 09093169 سال چهاردهمیک شنبه  6 اسفند  ماه   1396

معدوم سازى 
140 کیلو فرآورده دامى در فوالدشهر

با اجراى طرح ویژه نظارت نوروزى،140 کیلوگرم انواع فرآورده هاى 
خام دامى در فوالدشهر توقیف شد.

 رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان لنجان گفت: در بازدید و نظارت 
از واحد هاى صنفى فروش فرآورده هاى خام دامى این مقدار گوشت 
مرغ، ماهى و گوشت قرمز فاسد از  سه واحد صنفى متخلف کشف شد و 

متصدیان براى برخورد قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند. 
فرهاد طاهرى افزود: با نزدیک شدن به نوروز، واحد نظارت این شبکه، 
طرح ویژه نظارت بر تمام واحدهاى صنفى تهیه و توزیع فرآورده هاى 

خام دامى را در سطح شهرستان تشدید کرده است.

پرداخت10 میلیارد ریال 
تسهیالت در آران 

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان آران و 
بیدگل گفت: ده میلیارد و 260 میلیون ریال تسهیالت 
نوسـازى مسـکن از ابتداى سـال جـارى تاکنون به 

متقاضیان در این شهرستان پرداخت شده است.
على قدرتیان بیان کرد: 57 واحد مسـکونى از ابتداى 
سـال جارى تا کنـون در این شهرسـتان تسـهیالت 
نوسـازى مسـکن دریافت کرده اند کـه 23 فقره آن 
در شـهرهاى نـوش آباد، ابـو زید آباد و سـفید شـهر 

پرداخت شد.
وى افـزود: 34 فقـره تسـهیالت نیـز به خانـه هاى 
روسـتایى آران و بیدگل پرداخت شده که با کارمزد 4 

درصد، دوره بازپرداخت 12 ساله دارد.
رئیس بنیاد مسـکن انقـالب اسـالمى آران و بیدگل 
اظهار کرد: یکـى از علت هـاى کاهـش مهاجرت و 
ماندگارى در روستاها، برخوردارى از مسکن مناسب 
و مقاوم است و بنیاد مسـکن انقالب تالش دارد تا با 
بهسازى مسـکن هاى روسـتایى به پایدارى اقتصاد 

روستا کمک کند. 

اسطوره و افسانه به روایت 
نقاشى دیجیتال

نمایشگاهى از آثار نقاشى دیجیتال «مبین اسالمیه» 
بـا عنـوان «دیربـاز» در نگارخانـه صفـوى در حال 

برگزارى است.
مبیـن اسـالمیه اظهـار داشـت: همـه نقاشـى هاى 
ارائه شـده در این نمایشـگاه با موضوع اسـاطیرى و

 افسـانه اى خلـق شـده انـد کـه بخشـى از آن بـه 
خرافه هاى محلى در ایران مانند آذربایجان، سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان و نقاطى دیگر بازمى گردد که 

دهان به دهان نقل شده است. 
این هنرمند جوان افزود: براى طراحى تمامى این آثار 
از فتوشاپ و قلم نورى استفاده شده، تا به ارائه نوعى 

از نقاشى دیجیتال بپردازد.
عالقه منـدان بـراى بازدیـد از نمایشـگاه «دیرباز» 
مى توانند تا 9 اسفندماه به نگارخانه صفوى، واقع در 

خیابان خاقانى، جنب کوچه شماره 31 مراجعه کنند.

آغاز نظارت هاى بهداشتى بر 
فرآورده هاى دامى

طـرح نـوروزى تشـدید کنترل ونظـارت بهداشـتى 
دامپزشـکى بـر فـرآورده هاى خـام دامى در اسـتان 

اصفهان آغاز شد.
معاون سـالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفت: در این طرح، 40 گروه ثابت و سـیار نظارتى در 
قالب 450 کارشناس بهداشتى از ساعت 8 صبح تا 20  
بر بهداشتى بودن عملکرد هفت هزار و 68 کشتارگاه 
و مراکز بسته بندى و عرضه فرآورده هاى خام دامى 

نظارت مى کنند.
محمد کشـتکار افزود: تـا 15 فروردین سـال آینده، 
گروه هاى بهداشـتى دامپزشکى از شش هزار و 318 
کشتارگاه و صد واحد بسته بندى و 650 واحد رستوران 

و چلوکبابى بازدید مى کنند.
معاون سـالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
افـزود: نـوروز 96 بـا اجـراى طـرح تشـدید نظارت 
دامپزشـکى در مجمـوع 12 هـزار و 365 کیلوگـرم 
فـراورده هاى خـام دامـى فاسـد و غیر بهداشـتى از 
مراکز عرضه، بسـته بندى، کشـتارگاه و رستوران ها 

جمع آورى شد.

واکنش معاون راه آهن اصفهان 
به خروج قطار بارى از ریل

معاون راه آهن اصفهان در خصوص وقوع حادثه ریلى 
در ایستگاه شیرازکوه توضیحاتى ارائه کرد.

محمدرضا چنگانى در رابطه با انتشار خبرى مبنى بر 
وقوع حادثه ریلى در ایستگاه شیرازکوه اظهار داشت: 
روز جمعه حادثه خاص و مورد ویژه اى در خطوط ریلى 

استان اصفهان مشاهده نشد.
معاون بهره بردارى و ناوگان راه آهن استان اصفهان 
تأکید کرد: در محور مذکور حادثه قابل توجهى وجود 

نداشته است.

خبر

معاون راهدارى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: 189 قوس با شیب هاى تند در استان 

اصفهان وجود دارد که در حال ایمن سازى است.
فرزاد دادخواه اظهار داشت: نوروز ســال آینده شاهد سیل 
عظیم ترافیک در محورهاى استان اصفهان خواهیم بود که 
دستگاه هاى امداد جاده اى باید در این ایام، استقرار و آمادگى 
الزم را داشته باشند. وى با بیان اینکه امیدوارم در سفرهاى 
نوروزى شاهد کاهش حوادث و رعایت قوانین توسط راننده ها 
باشیم، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایى استان اصفهان، 
اکثر ترددهاى سفرهاى نوروزى از این استان مى گذرد و طول 
و عرض استان باعث شده است تا مسافران با سه چهار ساعت 

این اســتان را طى کنند که با خســتگى راننده و مشکالت 
متعددى روبه رو است.

دادخواه گفت: براى کاهش مشــکالت جــاده اى، مطابق 
روال اقداماتى انجام دادیم و امســال نیز بــا وجود کمبود 
بودجه، اقداماتى انجام شده اســت که از جمله آنها مى توان 
به شانه ســازى جاده ها در محورهاى هدف نوروزى اشاره 
کرد. وى از آغاز خط کشــى هاى جدید جاده هــا و راه هاى 
استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: معموًال این اتفاق پس 
از بارش ها در اوایل اسفند انجام مى شود، البته شاید نتوانیم 
امسال به حجم و طول خط کشى هاى سال گذشته برسیم، اما 

تالش داریم بتوانیم نقاط پرتردد را خط کشى کنیم.

دبیر انجمن موزه داران اصفهان گفت: موزه هاى اصفهان 
به اســتانداردهاى به روز نیاز دارند و اگر چه موزه  داران ما 
آگاهى، علم و دانش موزه دارى را دارند، اما نیاز به امکانات 

به روز هستند.
عباس نکویى با اشاره به وضعیت موزه هاى اصفهان اظهار 
داشت: موزه داران اصفهان علم و  دانش دارند اما از نظر مالى 
در مضیقه هستند، اگر موزه اى تصمیم به استانداردسازى 
به روز دارد با مسائل مالى مواجه مى شود. وى افزود: اغلب 
مردم با شاخصه هاى موزه دارى کم و بیش آشنایى دارند و 
اگر دستگاه هاى دولتى ذیربط نقش حمایت به عنوان مالى 
در این مورد داشته باشند و ردیف و بودجه فرهنگى براى 

موزه ها ایجاد کنند، وضعیت بهترى رقم مى خورد. 
دبیر انجمن مــوزه داران اصفهان با بیــان اینکه موزه ها 
مهمترین مراکز فرهنگى و فرهنگســاز هســتند و حتى 
مى توان به آنها به عنوان یک دانشگاه نگاه کرد، گفت: موزه 
در گردشگرى پایدار نقش مهمى ایفا مى کند، گردشگر فقط 
از بنا بازدید نمى کنــد و مى توانیم از طریق موزه فرهنگ، 
تاریخ و تمدن خود را القا کنیم. وى با بیان اینکه نزدیک به 
50 موزه با موضوعات مختلف در استان اصفهان داریم که 
اغلب دولتى هستند، افزود: البته تعداد مجموعه داران ما از 
موزه داران بیشتر است و دو برابر موزه ها مجموعه دار داریم 

که از آنها مى توان چند موزه عالى خارج کرد.

موزه هاى اصفهان نیازمند 
استانداردسازى است

ایمن سازى 189 قوس با 
شیب هاى تند در استان

دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان با اختراع سردوش 
کاهنده مصرف آب، توانســت میزان هدر رفت آب شیرین را به 

صورت چشمگیرى کاهش دهد.
امین آذرپیوند با تشریح اختراع سردوش کاهنده مصرف آب اظهار 
داشت: پک سردوش کاهنده مصرف آب، میزان مصرف آب را به 
طور چشمگیرى کاهش مى دهد به گونه اى که میزان مصرف آب 
را در یک دقیقه به کمتر از ده لیتر مى رساند؛ این در حالى است که 
میزان مصرف با استفاده از سردو ش هاى معمولى با باالترین فشار 

درحدود 48 لیتر بر دقیقه خواهد بود.

وى بیان داشت: این نوع ســردوش هاى کاهنده مصرف آب را 
مى توان در بخش هایى چون روشویى با شستشوى بسیار مطلوب، 
ظرفشویى با پاك کنندگى باال و شستشویى بسیار سریع، حمام 
با پاك کنندگى بسیار باال و شستشــوى سریع و داراى خاصیت 

ماساژورى در ناحیه برخورد مورد استفاده قرار داد.
آذرپیوند تأکید کرد: سردوش هاى کاهنده مصرف آب مى توانند 
از بخش عمده اى از هدررفت آب جلوگیرى کنند. وى ادامه داد: 
ساخت این نمونه از ســردوش هاى کاهنده مصرف آب، موجب 

صرفه جویى 85 درصد در مصرف آب شیرین خواهد شد.

مراسم سى و یکمین سالگرد شهادت فرمانده لشکر مقدس 14 امام حسین (ع) 
حاج حسین خرازى 10 اسفند در اصفهان برگزار مى شود.

مراسم سى و یکمین سالگرد شهادت فرمانده لشکر مقدس 14 امام حسین(ع) 
حاج حسین خرازى پنج شنبه 10 اسفند از ساعت 15 تا 17 در گلستان شهدا 
اصفهان برگزار مى شود.این مراسم با یاد و خاطره حماسه سازان عملیات هاى 
کربالى  4 و 5، والفجر 8، خیبر و بدر و شهداى لشکرمقدس 14 امام حسین (ع) 
با سخنرانى حجت االسالم سید حسین آقامیرى و مداحى کربالیى سید رضا 

نریمانى در خیمه حسینى گلستان شهداى اصفهان برگزار خواهد شد.

بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللى لوازم خانگى اصفهان از فردا آغاز مى شود و 
برترین برندهاى فعال در این عرصه، آخریــن محصوالت و کاالهاى خود را در این 

نمایشگاه عرضه خواهند کرد.
این نمایشــگاه که تا یازدهم اســفندماه و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت، در 
9 هزار و 200 مترمربع فضــاى کل و پنج هزار مترمربع فضاى نمایشــگاهى برپا 
مى شــود که در آن 60 شــرکت محصوالت خود را در معرض بازدید عمومى قرار

 مى دهند.
 شرکت هایى از استان هاى اصفهان، تهران، قم، خراسان رضوى و آذربایجان شرقى 
و نمایندگان چهار کشــور آلمان، انگلیس، چین و کره جنوبى هم در نمایشگاه لوازم 
خانگى امسال حضور دارند که به ارائه آخرین محصوالت لوازم خانگى برقى کوچک 
و بزرگ، لوازم صوتى و تصویرى، ظروف چینى و بلور و پشــتیبانى و خدمات پس از 

فروش مى پردازند.
 مهمترین اصل در برگزارى نمایشگاه امسال لوازم خانگى، برنامه ریزى و عملکرد بر 
اساس تقویم  پیشنهادى نمایشگاه بوده است. همچنین در این نمایشگاه تالش شده 
بیشترین رضایت براى مشارکت کنندگان در نمایشگاه فراهم آید و در کنار آن، شرایط 

بسیار مطلوبى براى بازدیدکنندگان ایجاد شود.
 برندسازى لوازم خانگى در حوزه نمایشگاهى نیز دیگر اولویت برگزارى این نمایشگاه 
بوده که در کنار ایجاد تعلق خاطر میان کاال و خدمات و مصرف کننده، شرایط مطلوبى 
را براى مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان ایجاد خواهد کرد. عالقه مندان به بازدید 
از این نمایشگاه مى توانند از ســاعت 15 تا 22 روزهاى هفتم تا یازدهم اسفندماه به 
پل شهرســتان، محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان مراجعه

 کنند. 
معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفت: تا اوایل هفته گذشته، هزار و 200 بلیت فروخته شده که 

امسال افزایش قیمت بلیت نخواهیم داشت.
علیرضا جعفرى اظهارداشــت: در بخش حمل و نقل جاده اى 135 
شــرکت حمل و نقل جاده اى از تاریخ 17 بهمن بلیت فروشى را آغاز 
کرده اند که زمان آن نسبت به مشابه سال هاى گذشته چند روز زودتر 
است. وى افزود: برخالف سنوات گذشته، با کمبود مسافر مواجه هستیم 
در حالى که در سال هاى دور با مازاد مسافر رو به رو بودیم، اما معضلى 
که داریم با توجه به دالیل مختلف مثل مشکالت اقتصادى مسافران، 
مشکالتى مثل هزینه هاى گران خدمات درون شهرى در مقاصد دارند 
که باعث شده تا مسافران از وسایل نقلیه شخصى استفاده کنند و از 

وسایل نقلیه عمومى استفاده کمترى داشته باشند.
 معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفت: پیشنهاد داریم دســتگاه هاى اجرایى مرتبط اقدام به 
برنامه ریزى براى برگزارى تور گردشگرى در شهرهاى استان اصفهان 
کنند تا هم از وسایل نقلیه شخصى استفاده شود و هم اطالع رسانى در 

مورد مکان هاى گردشگرى صورت گیرد.

نصف جهــان  درشــهرهاى کوچک باید نیازهاى مردم در بحث 
مدیریت واحد شهرى تعریف شده و زیر ســاخت مدیریت واحد 

شهرى با ایده گرفتن از مردم تأمین شود.
رئیس شوراى شــهر رزوه گفت: هماهنگى و 

یکپارچگى تمام سازمان ها در یک شهر 
الزمه اجراى مدیریت واحد شــهرى 
است که در این صورت توسعه شهرى 

محقق خواهد شد.
حسین جدیدى در خصوص اینکه چرا 
تاکنون مدیریت واحد شهرى اجرایى 

نشده است اظهار کرد: احتمال دارد براى 
مدیریت واحد شــهرى، آموزش پایدار نبوده  

و یا قوانین مشکل داشته ومهمتر اینکه دولت باید 

براى اجراى این مهم سرمایه گذارى کند. جدیدى به این هم اشاره 
کرد که در چهار دوره قبل انسجام فکرى بیشترى در بین ادارات 
و سازمان ها وجود داشــت ولى با گذشت زمان اینها 
به حداقل ممکن رسیده اســت که باید براى 
جبران آن در اجراى مدیریت واحد شهرى 
هماهنگى و انسجام فکرى بین ادارات و 
سازمان ها قوت بگیرد. وى ادامه داد: 
در اجراى مدیریت واحد شهرى نیازها 
باید شناسایى و براســاس آن برنامه 
ریزى شــود. در این خصوص استادان 
دانشگاهى و آنهایى که بحث شهرسازى 
و عمران را پیگیرى مى کنند با هماهنگى هم 

مى توانند  برنامه هاى دقیقى را تنظیم کنند.

بى آبى بیکارى را کلید زده اســت. این بیکارى اما ســهم 
محروم ترین اقشار جامعه شده، یعنى همان روستاییانى که 
صدها سال است در اطراف رودخانه هایى همچون زاینده رود 
زمین کشــاورزى براى خود برپا کرده اند و اینک 50 هزار 

کشاورز تنها در این ناحیه از کشور بیکار شده اند.
«بیکارى به دنبال بى آبى چالش بزرگى است»، «کشاورزان 
ممر درآمدى ندارند»؛ اولى را محسن مهرعلیزاده، استاندار 
اصفهان گفته و دومى را حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان. 

فحواى کالم هر دو از یک جنس است: تأکید بر گسترش 
بیکارى و ازدیاد فقر در میان کشاورزان اصفهانى، آن هم در 
اســتانى که 569 هزار هکتار زمین کشاورزى دارد؛ چیزى 

معادل 5/2 درصد از کل اراضى کشاورزى ایران.
مطابق آمار سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 158 
هزار و 714 نفر معادل 11/3 شــاغالن اســتان به کشت 
محصوالت زراعى و محصوالت باغى مشغول هستند. طبعًا 
بى آبى، هم معیشت آنها را تهدید مى کند و هم کارگرانى که 

روى صنایع تبدیلى و تکمیلى کشاورزى کار مى کنند.
شرِق نصِف جهان نقطه  آغاز بحران است؛ یعنى درست جایى 
که رودخانه زاینده رود در باالدست کم آب و در پایین دست 
بى آب واقع شده است. اکثر زمین هاى کشاورزى هم حول 
«زنده رود» شکل گرفته اند، اما با خشک شدن بزرگ ترین 
رودخانه فالت مرکزى ایران و انتقال آب به دل کویر در یزد، 
قم و... براى احیاى صنایع آب بر، دیگر امرار معاش به وسیله 

این زمین ها مانند گذشته هاى نه چندان دور ممکن نیست.

براى درك بهتر نگرانى هاى معیشتى کشاورزان باید به سال 
1391 بازگردیم؛ سالى که کشاورزان اصفهانى براى رساندن 
صداى اعتراض خود به گوش مسئوالن وزارت نیرو دست به 
تجمع زدند و درگیرى هایى میان آنها و نیروى انتظامى پیش 
آمد. با این حال در تمام این ســال ها از آالم و مصیبت هاى 
کشــاورزان اصفهانى چیزى کم نشد؛ چراکه حفر چاه  هاى 
غیرمجاز، تغییر کاربرى اراضى و تبدیل آنها به زمین هاى 
کشاورزى، کاهش سطح بارش باران (1/5 میلیمتر در سال 
96) و انتقال آب براى ممکن ساختن ادامه فعالیت صنایع 

سنگین مستقر در کویر، همچنان ادامه یافت.
آخرین دست از تجمعات کشاورزان اصفهانى دى ماه سال 
جارى برگزار شد. آنها صد دستگاه از تراکتورهاى خود را در 
کنار جاده ها مستقر کردند و در همانجا چادر زدند و خواهان 
دریافت حقابه هاى خود شدند. کشــاورزان شرق اصفهان 
دو کشت سهم آب دارند اما حاال شــرایط به گونه اى شده 
که به یک کشــت ســهم آب در پاییز قناعت کرده اند. با 
این حال مسئوالن «نظام صنفى کشــاورزان شهرستان 
اصفهان» اعالم کرده اند: «پاییز امسال هم آبى براى کشت 

به کشاورزان اختصاص داده نشده است».
با این حال دولت یازدهم و حاال دولت دوازدهم انحرافى از 
مسیر سیاست هاى نادرســت آبى دولت هاى نهم و دهم و 
هفتم و هشتم نداشــته اند و حتى با شدت و حّدت بیشترى 
نســبت به انتقال آب زاینده رود اقدام کرده اند و در ماه هاى 
آینده و همزمان با آغاز فصل کشت بهاره، شاهد دور جدیدى 
از اعتراضات معیشتى کشــاورزان اصفهانى خواهیم بود؛ 
چنانکه مهــدى بصیرى،عضو کمیته آب اتــاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان، بهمن ماه امسال درباره 
مشکالت پیش روى کشاورزان در فصل بهار سال 97 گفته 
بود : «طبق آخرین برآوردهاى صورت گرفته، امکان واگذارى 
آب براى کشت بهاره کشاورزان شرق وجود ندارد. باید توجه 
داشت که مســئوالن هنوز براى حل مشکالت کشاورزان 
شرق ورود نکرده اند و این امر، معضلى بزرگ را در آینده به 

همراه خواهد داشت.»
ضربه زدن به صنعت کشاورزى به واسطه حمایت از صنایع 
کم بازده و پرهزینه، در شرایطى است که مسئوالن دولتى تنها 
در کالم از کشاورزان و دغدغه هاى آنها حمایت مى کنند و 
در عمل کار را به جایى رسانده  اند که بسیارى از روستاهاى 
مناطق مرکزى و شرقى کشور که ظرفیت هاى باالیى در 
ایجاد شغل از طریق اراضى کشاورزى اهالى دارند، از سکنه 

خالى شده اند.

زاینده رود 50 هزار نفر 
را بیکار کرد

در اجراى مدیریت واحد شهرى نیازها شناسایى  شود 

از فردا تا 11 اسفند؛

نمایشگاه بین المللى لوازم خانگى 
برگزار مى شود

صرفه جویى آب شیرین
 با سردوش کاهنده مصرف آب

فروش 1200 بلیت برگزارى مراسم سالگرد شهادت شهید خرازى 
سفرهاى نوروزى در اصفهان

اعظم محمدى

 نمایشگاه  صنایع دســتى، غذاهاى سنتى 
و نمایشــگاه عکس طبیعت و اکران فیلم 
از 10 لغایت 29 اســفندماه در شهرستان 

فریدونشهربرپا خواهد شد.
رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرستان فریدونشهر در خصوص برگزارى 
برنامه هایى در آســتانه  نوروز97 به نصف 
جهان گفت: از 10 تا 29 اسفند ماه نمایشگاه 
صنایع دســتى، غذاهاى سنتى و نمایشگاه 
عکس طبیعت شهرستان و اکران فیلم روز 

 برپا خواهد شد.
نورمحمــد رحیمى همچنیــن گفت: جنگ 
نوروزى بــه همراه نمایش و تئاتــر از 7  تا 
13 فروردین ماه ســال 97 در شهرستان 
فریدونشهر براى عموم مردم اجرا مى شود.

وى خطاب به افرادى که فریدونشهر را براى 
سفر ایام نوروز انتخاب کردند، گفت: طبیعت 
بســیار زیبا، اماکن گردشگردى و امکانات 
تفریحى موجود در شهرستان فریدونشهر 
براى جذب گردشــگر در ایام نوروز بسیار 
عالى و بکر است. با توجه به این، از افرادى که 
سفر به فریدونشهر را در برنامه نوروزى خود 
قرار داده اند خواستاریم که طبیعت را حفظ و 

مباحث فرهنگى را رعایت کنند.

 از 10 تا 29 اسفندماه؛

برپایى نمایشگاه
 صنایع دستى در 

فریدونشهر
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: حمام شیخ بهایى اصفهان با تصمیم شوراى 
فنى ســازمان میراث فرهنگى، به موزه اى با موضوع شیخ 

بهایى تبدیل مى شود.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزى صورت 
گرفته، حمام شیخ بهایى با یک کاربرى فرهنگى، به نوعى 
موزه معرفى شیخ بهایى و آثار وى تبدیل مى شود. وى افزود: 
براى حمام شیخ بهایى ســرمایه گذارانى داشتیم و قرار بود 

طرح هاى فرهنگى برگزار و همچنین حمام را احیا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت:  اما هنگامى که در شوراى فنى سازمان میراث 

فرهنگى مطرح شد، نظر نهایى شوراى فنى با توجه به شأنیتى 
که شیخ بهایى دارد ، قرار شد این بنا در تملک میراث فرهنگى 
قرار بگیرد. وى بیان کرد: کاربرى پیشنهادى این بود که این 
بنا کاربرى فرهنگى و موزه اى در مورد شیخ بهایى باشد و با 
موزه حمام على قلى آقا تفاوت دارد. گفتنى است؛حمام شیخ 
بهایى مربوط به دوره صفوى اســت و در اصفهان، خیابان 
عبدالرازق، کوچه شیخ بهایى واقع شده و این اثر در تاریخ 29 
تیر 1377 با شماره ثبت 2063 به عنوان یکى از آثار ملى ایران 
به ثبت رسیده است. حمام شیخ بهایى معروف ترین حمام 
شهر اصفهان، توسط شــیخ بهایى در1025ق در عهد شاه 

عباس، طراحى و ساخته شده است.

سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفــت: مرحلــه شهرســتانى المپیاد طــرح دادرس 
در روزهــاى 14 و 15 اســفند ماه با حضــور تیم هاى 
راه یافتــه در ســطح شهرســتان اصفهــان برگــزار

مى شود.
شهریار انصارى طادى از برگزارى ششمین دوره المپیاد 
منطقه اى طرح دادرس در مدارس این شــهر خبر داد و 
اظهار کرد: آزمون کتبى المپیاد آماده با حضور دادرسان 
مدارس متوســطه اول نواحى شش گانه شهر اصفهان 
به صورت مجزا در دو بخش دختران و پســران برگزار

 شد.

وى با اشــاره به اینکه المپیاد دادرس در واقع تمرینى 
عملى در محیطى دوستانه است که دانش آموزان خود را 
به مرحله آزمایش بگذارند، افزود: این المپیاد در مرحله 
منطقه اى، پــس از آموزش مباحث دادرس در ســطح 
نواحى شش گانه در بهمن ماه برگزار شد و از بین مدارس 
شرکت کننده در هر منطقه، یک مدرسه دخترانه و یک 

مدرسه پسرانه انتخاب شدند.
وى گفــت: مرحلــه آزمــون عملــى طــرح دادرس 
دانش آموزان شــهر اصفهان در روزهاى دوشــنبه و 
سه شــنبه هفتم و هشــتم اســفندماه به ترتیب ویژه 

خواهران و برادران برگزار مى شود.

حمام شیخ بهایى
 به موزه تبدیل مى شود

فردا؛ آزمون عملى 
طرح دادرس در نصف جهان

تصویب و تکمیل 
طرح آمایش خوانسار

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى 
اسـالمى گفت: خوانسار نخسـتین شهرستان استان 
اسـت که طرح آمایـش آن مصوب شـده و سـازمان 
برنامـه و بودجـه اسـتان، طـرح آن را تکمیـل کرده

 است.
على بختیار افـزود: در آغاز مجلس دهـم نمایندگان 
در دیـدار بـا رئیس جمهـور اجـراى طـرح آمایـش 
را خواسـتار شـدند تا با توجه بـه ظرفیت و پتانسـیل 
حـوزه اسـتحفاظى خـود بتواننـد اقداماتـى را انجام 

دهند.
وى تصریح کرد: آمایش سرزمینى در کشور به زودى 
انجام مى شـود و ظرفیت هر شهرسـتان مد نظر قرار 

مى گیرد.
وى گفـت: گردشـگرى غـرب اسـتان ظرفیـت 
گلپایـگان  در  و  دارد  خوبـى  پتانسـیل  و 
سـنگ نگاره هایى بـا قدمـت چنـد هـزار سـاله 
وجـود دارد کـه از زیـر آب رفتـن آن جلوگیـرى 

شده است.
بختیـار با اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان گلپایـگان با 
وجود 45 هـزار رأس گاو شـیرى در گذشـته به هلند 
ایـران معـروف بود، بیان داشـت: خوانسـار بـه دلیل 
وضعیت اقلیمى مانند گلسـتان کوه که شـبیه آن در 
کشـور نیسـت و یا خانه هاى تاریخى و حسینیه هاى 
قدیمى کـه اکنون بـه خانه هـاى بومگـردى تبدیل 
شـده، ظرفیـت باالیـى بـراى جـذب گردشـگر 

دارد.

خبر

مزایده
شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 
2844/96 ش/1/1/2 م ش و 2846/96ش/1/1/2م ش . 3813/96 ش/1/1/2م ش برگزار مى نماید و پرونده 
کالسه 2844/96 له خانم فاطمه خلیلیان گورتانى علیه محمدعلى خلیلیان گورتانى در پرونده کالسه 2846/96 
له خانم نرگس خلیلیان گورتانى علیه محمدعلى خلیلیان گورتانى و پرونده کالسه 3813/96 ش 1/1/2م ش 
بتول نصراصفهانى علیه محمدعلى خلیلیان به آدرس اصفهان خ شیخ صدوق شمالى خ کاخ سعادت آباد غربى 
کوچه شهید تصاعدیان بن بست امیر پالك 15 واحد 1 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در پرونده کالسه 
2846/96 به مبلغ 54/819/083 ریال و در پرونده کالســه 2844/96ش 1/1/2 م ش 49/807/083 ریال و 
پرونده کالســه 3813/96 به مبلغ 1/455/000 ریال مى باشد که جمعا هر سه پرونده به مبلغ 106/081/166 
 sx131 ریال مى باشد. اموال توقیفى محکوم علیه جهت مزایده به شرح یک دستگاه خودرو سوارى سایپا تیپ
مدل 1390 رنگ سفید روغنى ظرفیت 5 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره 
موتور 4447832 شماره شاسى s  341229039838 I و به شماره انتظامى 53- 578 ج 55 مى باشد با توجه به 
وضعیت فنى و ظاهرى و مدل و شرایط روز بازار قیمت پایه براى انجام مزایده خودرو پراید 578 ج55 مدل 1390 
مبلغ 110/000/000 ریال (معادل یازده میلیون تومان) برآورد گردید که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 96/12/22 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع 
در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان قضایى شهید محسن حججى برگزار مى گردد طالبین شرکت در 
جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام 
از اموال بازدید نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 36972  شعبه دوم اجراى 

احکام شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/1055
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973653300685 شماره پرونده: 9609983653300224 شماره بایگانى شعبه: 960228 
خواهان: آقاى حسین مختارى کرانى فرزند رضا به نشانى شهرکرد سامان شهرك ابوذر انتهاى خ هفتم خوانده: 
خانم زهرا یزدانى گارماسه فرزند حبیب اله به نشــانى مجهول المکان خواسته: تعدیل تقسیط مهریه دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص دعوى حسین مختارى کرانى فرزند رضا به طرفیت زهرا یزدانى گارماسه فرزند حبیب اله به خواسته 
تعدیل اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره 9109973653302642 مورخ 1391/12/23 شعبه اول حقوقى 
دادگسترى شهرستان فالورجان دادگاه با عنایت به دادنامه فوق االشاره که به موجب آن مقرر گردیده که آقاى 
حسین مختارى بابت مهریه همسرش هر چهار ماه یک سکه تمام بهار آزادى و پس از استهالك کامل آن هر 
ماه یک مثقال طال به خانم زهرا یزدانى تحویل نماید و نظر به اینکه از تاریخ مذکور تاکنون نرخ شاخص قیمت ها 
افزایش یافته است و نیز مفاد اظهارات شاهدان تعرفه شده از سوى خواهان که حاکى از عدم توانایى مشارالیه در 
پرداخت به موقع اقساط فوق مى باشد لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 277 قانون مدنى 
حکم به تعدیل اقساط از پرداخت یک سکه در هر چهار ماه و پس از استهالك کامل آن هر ماه یک مثقال طال 
به پرداخت یک سکه در هر پنج ماه و پس از استهالك کامل آن هر دو ماه یک مثقال طال صادر و اعالم مى دارد 
راى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت بست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1130 نورانى- دادرس شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /12/103
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/08/467903 خانم ام کلثوم صالحى هاردنگى و آقاى سید سراج الدین میر معینى بروجنى 
به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى هستند که دو فقره 
سند مالکیت تک برگ ششدانگ (دو دانگ و چهار دانگ) یک دســتگاه آپارتمان پالك ثبتى 8537 فرعى از 
582 اصلى به شماره سریالهاى 114671- 91/الف و 114672- 91/الف مورد ثبت صفحه 390 دفتر 410 ذیل 
ثبت 61409 و صفحه 254 دفتر 310 امالك ذیل ثبت 41467 به نام نامبرده ثبت و به موجب سند رهنى شماره 
53725 شش دانگ در رهن بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه فوالدشــهر مى باشد، مفقود گردیده است.

 بنابراین چون نامبردگان درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این 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. و در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت، المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1116 پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان /12/120
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106795901185 شــماره پرونده: 9609986795900357 شماره بایگانى شعبه: 
960358 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى شجاع صفار خواهان آقاى مهرداد نیروکار 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهدى شجاع صفار به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986795900357 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/15 ساعت 16:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 36985 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/125

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610106795901184 شــماره پرونده: 9609986795900358 شماره بایگانى شعبه: 
960359 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى فرهاد خاکســار خواهان آقاى مهرداد نیروکار 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فرهاد خاکسار به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986795900358 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/15 ســاعت 17:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت

 رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 36986 شعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 

حرم) /12/126

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610106795400265 شــماره پرونده: 9609986795400839 شماره بایگانى شعبه: 
960840 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به خواهان آقــاى ناصر مرادمورى دادخواســتى به 
طرفیت خوانده آقاى کامبیز طاوسى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795400839 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/22 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، 
کنارگذر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر، مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م 

الف: 36989 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /12/127
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794701536 شــماره پرونده: 9609986794700724 شماره بایگانى شعبه: 
960724 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ســیف اله علیزاده خواهان آقاى شیرآقا نوروزى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیف اله علیزاده به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986794700724 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/19 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 36992 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/128

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610106795400248 شــماره پرونده: 9609986795400746 شماره بایگانى شعبه: 
960747 ابالغ دادخواست و ضمائم- خواهان سارا ابراهیمى اصل دادخواستى به طرفیت خوانده بهرام امیدراد 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986795400746 شعبه 24 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/20 ساعت 15:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 36997 شعبه 24 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/129
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350412928 شــماره پرونده: 9609980350400946 شماره بایگانى شعبه: 
961099 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى امید فروزش فرزند على خواهان آقاى ناصر آقائى 
فرزند مصطفى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى امید فروزش فرزند على به خواسته تامین خواسته (تقاضاى 
صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 3/161/800/000 ریال با وصف اجرا قبل از ابالغ به خوانده به لحاظ فوریت 
امر و بیم تضییع و تفریط خواســته وفق ماده 117 ق.آ.د.م) اعسار از پرداخت هزینه دادرسى (به میزان سه و نیم 
درصد از خواسته اصلى) مطالبه وجه چک (تقاضاى محکومیت خوانده به پرداخت وجه 14 فقره چک به شماره 
هاى 716347- 545844- 651747- 505135- 505137- 505136- 716345- 716349- 716348- 
545847- 545843- 545845- 716344- 716346 جمعا به مبلغ 3/161/800/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونى وارده از جمله خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم) 
به مبلغ 3/161/800/000 ریال. مطالبه خسارات دادرسى، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350400946 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/29 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره 308. م الف: 37008 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/130
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139603902004000331 شماره پرونده: 139504002004000054 مزایده اموال غیرمنقول 
(اسناد رهنى) پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9500130 ششدانگ یک باب خانه که سابقا قطعه زمین بوده 
پالك شماره 2187/6359 تفکیکى و مجزى شــده از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 
198/40 مترمربع به آدرس: اصفهان بهارستان بلوار بهشت محله پنج خیابان فردوس ارم یازدهم پالك 695 با 
کدپستى 8143199451 که سند مالکیت آن در صفحه 292 دفتر 97 امالك ذیل شماره ثبت 30099 و با شماره 
چاپى 453410 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به طول 8 متر پى است به محور میدان و پارکینگ شرقا 
اول به طول 7/15 متر و به طول 17/65 متر پى است به زمین 6357 و 6358 فرعى جنوبا به طول 8 متر پى است 
به خیابان غربا به طول 24/80 متر پى است به زمین 6360 فرعى و حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق منزل مسکونى دو طبقه شامل طبقات زیرزمین مسکونى، همکف پارکینگ و مسکونى بوده 
و داراى اسکلت دیوار باربر و ستون فلزى در وسط و سقف هاى تیرچه بلوك و تیرآهن و همچنین با نماى آجرى 
بوده و فاقد آسانسور و با قدمت حدود 15 سال مى باشد منزل مسکونى مذکور به مساحت عرصه 198/4 مترمربع 
و زیربناى کل به مساحت 217/32 مترمربع مى باشد و بدنه اندود گچ سفید با رنگامیزى، کف فرش سرامیک در 
زیرزمین و موزاییک در همکف بوده، دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره بیرونى فلزى، آشپزخانه اوپن با کابینت 
فلزى به انضمام حمام و سرویس بهداشتى با بدنه کاشى و کف فرش سرامیک مى باشد سیستم سرمایش کولر آبى 
و گرمایش بخارى گازى بوده و داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد ملکى خانم حبیبه خضرى نژاد که طبق 
سند رهنى شماره 4385- 84/10/26 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 146 اصفهان در رهن بانک پارسیان 
شعبه نوربخش اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 97/7/5 اعتبار دارد و از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه دو میلیارد و یکصد و هیجده میلیون و دویست و چهل هزار ریال (2/118/240/000 ریال) شروع و به 
هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 

نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 
96/12/6 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جهت مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است، ضمنا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نماید. م الف: 37345 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/137
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961563 خواهان على سیاوشى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت مجید اعرابى 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/2/3 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

36984 شعبه 32 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/138
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350412927 شــماره پرونده: 9609980350401016 شماره بایگانى شعبه: 
961185 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى روح اله خندانى فرزند ابوالفضل خواهان آقاى پژمان 
مجیدى نراق فرزند حمید دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى روح اله خندانى فرزند ابوالفضل به خواسته تایید 
فسخ قرارداد (مالى) (صدور حکم مبنى بر تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 4-3-92 به انضمام مطلق خسارات دادرسى) 
مقوم به 201/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350401016 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/18 ساعت 09:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 37007 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /12/139
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794202299 شــماره پرونده: 9609986794201170 شماره بایگانى شعبه: 
961176 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جابر نظرى کهنگى فرزند حسینعلى خواهان آقاى 
محمدرضا حسن پور سودرجانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى جابر نظرى کهنگى به خواسته مطالبه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201170 شعبه 12 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/10 ساعت 08:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36965 شعبه 12 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/140
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351113386 شــماره پرونده: 9609980351100230 شماره بایگانى شعبه: 
960263 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیدهاشم اشرف زاده فرزند سیدحسین خواهان 
آقاى مهرداد عزیزى فرزند رضا دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیدهاشم اشراف زاده فرزند حسین به خواسته 
مطالبه وجه چک- خسارات دادرسى- مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351100230 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/29 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

37003 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/141
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9610460354500091 شــماره پرونده: 9609980359900560 شماره بایگانى شعبه: 
961681 شاکى مرتضى سعیدى فرزند نصراله شکایتى علیه سهیل ســلیمانى دائر بر فروش مال غیر تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 961681 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/02/31 
و ساعت 11:00 صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون 
ایین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم 
دعوت مى گردد جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى 
و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 37014 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 

جزایى سابق) /12/142
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350614064 شــماره پرونده: 9609980350601287 شماره بایگانى شعبه: 
961523 ابالغ دادخواســت و ضمائم به حیدر عمادى فرزند اکبر- خواهان آقاى نوید ابوطالبى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى حیدر عمادى به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350601287 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/20 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 214. م الف: 37015 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/143

ابالغ
شماره پرونده: 715/96 شماره دادنامه: 920- 96/11/12 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: على اکبر نجفى فرزند عیدى- نشــانى: باغبهادران- چرمهین- بلوار امام- ك شهداى گمنام 
خوانده: حسین روزبان فرزند اسماعیل- نشانى: اصفهان- رهنان- مسجد فاطمیه- مادى ظهرآبادى خواسته: 
مطالبه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست آقاى على اکبر نجفى فرزند عیدى بطرفیت حســین روزبان فرزند اسماعیل بخواسته مطالبه مبلغ 
67/820/000 ریال به عنوان وجه یک فقره چک بشماره 164704 عهده حساب جارى 41308110073031 
بانک موسسه مالى و اعتبارى کوثر و سررسید مورخ 96/06/02 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسى، 
شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 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 دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده است و با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و به مواد 198 و 502 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده 
قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 67/820/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 847/750 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1656 امیریان- قاضى 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /12/144
حصر وراثت

خانم افسانه خاشعى ورنامخواستى داراى شناسنامه شماره 1160123527 به شرح دادخواست به کالسه 524/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله خاشعى ورنامخواستى 
به شناسنامه 2710 در تاریخ 96/10/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- رحمت اله خاشعى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 5120 ت.ت 1358 صادره از لنجان (نوه 
متوفى) 2- نعمت اله خاشعى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 1158 ت.ت 1363 صادره از لنجان (نوه متوفى) 
3- رضوان خاشعى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 5213 ت.ت 1360 صادره از لنجان (نوه متوفى) 4- فرزانه 
خاشعى ورنامخواســتى فرزند على ش.ش 1140 ت.ت 1365 صادره از لنجان (نوه متوفى) 5- افسانه خاشعى 
ورنامخواستى فرزند على ش.ش 1160123527 ت.ت 1369 صادره از لنجان (نوه متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

1657 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /12/145
حصروراثت 

حسن کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 324 به شرح دادخواست به کالسه 1411/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا کاظمى نجف آبادى بشناسنامه 723 در 
تاریخ 96/11/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. وحیده 
کاظمى نجف آبادى ش ش 3417، 2. مرضیه کاظمى نجف آبادى ش ش 635، 3. مهناز کاظمى ش ش 659، 4. 
مهین کاظمى نجف آبادى ش ش 572، 5. حمید کاظمى نجف آبادى ش ش 237، 6.احمد کاظمى نجف آبادى 
ش ش 678، 7.حسینعلى کاظمى نجف آبادى ش ش 54، 8.حسن کاظمى نجف آبادى ش ش 324، 9.محمدعلى 
کاظمى نجف آبادى ش ش 517، (فرزندان متوفى)، 10. فاطمه احمدى میالسى ش ش 803، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8037/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/146

مزایده
در پرونده کالسه 950443 و 960206 و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعبه 5 عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى شرکت کاشى نیلو محکوم است به پرداخت 22/000/000/000 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 790/800/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
مهندس على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: مجموعه ماشین آالت و تجهیزات واحد LB مستقر 
در واحد 3 شرکت کاشى نیلو شامل سازه فلزى استراکچر جهت نصب نگهدارى 3 عدد مخزن اسیدى 3 و 4 و 
5 بهمراه کلیه متعلقات و مجموعه و تجهیزات مستقر در طبقه همکف شامل اتاقک فرمان و نوارهاى نقاله ولت 
فلزى و یک دستگاه فن مکنده گرد و غبار و مجموعه تجهیزات در ادامه مستقر در طبقه اول (M) شامل سطح 
مسقف از ورق فلزى، 6 ردیف نوار نقاله و 12 عدد مخزن استوانه مخروطى و مجموعه و تجهیزات در طبقه دوم 
(M) شامل سیلوها، نوار نقاله، دستگاه هاى آنالیز مواد و... جمعا بارزش 21/535/150/000 ریال ارزیابى گردیده 
است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/24 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 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 کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 8039/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/12/147
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه : 9610103656503984 – شماره پرونده : 9609983656500212 
– شماره بایگانى شعبه : 960654 -  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حمیدرضا امینى فرزند 
حسین .خواهان طاهره صالحیان دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا امینى به خواسته فسخ مبایعه نامه و 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983656500212 شعبه  
2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/27 ساعت 09:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرسى مدنى  به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع گواهى گواهان در دادگاه حاضر گردد. م الف:1131 خسرو آقایى- مدیر 

دفتر دادگاه حقوقى 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /12/148

استاندار اصفهان از راه اندازى مرکز توسعه صادرات اســتان تا پایان سال خبر 
داد و گفت: یکى از رموز توســعه داخلــى، بازاریابى و صادرات اســت و یافتن 
بازارهاى جدید صادراتى و حضــور در بازارهاى جهانى، صنعت را از رکود خارج 

مى کند.
محسن مهرعلیزاده به اولویت صادرات در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: نه 
تنها در اصفهان، بلکه در کل کشور مسئله بازاریابى و صادرات مهم است، ولى در 

چند سال گذشته به هر دلیلى تقاضا کم شده است.
وى با بیان اینکه اگر در بازارهاى جهانى ورود پیدا نکنیم، توسعه صورت نخواهد 
گرفت، افزود: اگر با ظرفیت محدود کار کنیم و به فکر صادرات نباشیم، با مشکل 
مواجه مى شویم و باید در خصوص صادرات با روش هاى نوین حرکت کنیم و 

برندسازى را در دستور کار قرار دهیم.
استاندار اصفهان تأکید کرد: صادرات ما باید از بدنه جامعه و شهرك هاى صنعتى 
صورت گیرد و درصد عمده این نوع صادرات، نیازمند بازاریابى روز دنیاســت و 
زبان اقتصادى روز دنیا را مى خواهد. وى ادامه داد: جوانان باید در زمینه صادرات 
و بازاریابى نوین ورود پیدا کنند چرا که یکى از رموز توســعه داخلى، بازاریابى و 

صادرات است و راهى جز این براى کمک به توسعه وجود ندارد.
وى افزود: نیازمند این هســتیم که در کالن اســتان عالوه بــر ورود ریال از

 بخش هاى مختلف کشور به استان، دالر نیز وارد شــود که مى تواند استان و 
کشور را غنى کند.

مهرعلیزاده با بیان اینکه ناچاریم از ظرفیت صنعت اســتان براى تأمین درآمد 
دالرى استفاده کنیم، افزود: یافتن بازارهاى جدید صادراتى و حضور در بازارهاى 

جهانى، صنعت را از رکود خارج مى کند.
وى با بیان اینکه بازاریابى در دنیا از شــکل ســنتى خارج شده است و بر محور 
برندینگ حرکت مى کند، اظهار داشت: صنعت اســتان و کشور نیز باید در این 

مسیر قدم بردارد.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: اجراى طرح سنجش میزان گاز «رادون» در 
استان اصفهان در قالب طرح پژوهشى آغاز شد.

کمال حیدرى با اشــاره به اجراى طرح ســنجش میزان گاز «رادون» در منازل شهرى 
اصفهان و دیگر شهرستان هاى استان گفت: این طرح بر اساس دستور وزارت بهداشت، 
پس از نیازسنجى هاى صورت گرفته در بیش از دو هزار منزل مسکونى در استان اصفهان 

در حال اجراست.
وى با بیان اینکه در حال حاضر سنجش گاز «رادون» در قالب طرح پژوهشى انجام مى شود، 
تصریح کرد: هنوز نمى توان در خصوص میزان شیوع این گاز و منطقه بندى خطرپذیرى 

این آالینده محیطى اظهار نظر کرد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه نصب تجهیزات سنجش گاز 
«رادون» در منازل شهروندان استان اصفهان و با موافقت ساکنان این منازل انجام شده 

است، افزود: نتایج این طرح، پس از شش ماه اعالم خواهد شد.
وى با بیان اینکه گاز «رادون» اصوًال در طبقات نزدیک سطح زمین تجمع دارد، گفت: این 

گاز از مصالح ساختمانى، خاك و شن متصاعد مى شود.
حیدرى با بیان اینکه میزان گاز «رادون» در محیط، بسته به فصل، میزان حرارت دما و 
وضعیت فیزیکى محل در نقاط مختلف، متغیر است، تصریح کرد: بر این اساس، بازه زمانى 
شش ماهه براى اجراى این طرح در نظر گرفته شده است تا اطالعات دقیق ترى را داشته 
باشیم. وى با بیان اینکه در حال حاضر اولویت ما با طبقات هم کف و منهاى 60 است، افزود: 
در طبقات باالتر به دلیل حجم سنگین گاز «رادون»، غلظت کمترى از این گاز وجود دارد.

تا پایان امسال صورت مى گیرد؛

 راه اندازى مرکز توسعه صادرات اصفهان 
آغاز طرح سنجش

 میزان گاز «رادون» در اصفهان



استاناستان 11113169 سال چهاردهمیک شنبه  6 اسفند  ماه   1396

آغاز ثبت نام
 اسکان نوروزى فرهنگیان

معاون پشتیبانى اداره آموزش و پرورش شهرستان  کاشان 
از آغاز ثبت نام اینترنتى مراکز اسکان نوروزى فرهنگیان از 

چهارم اسفند به مدت 20 روز خبر داد.
امیرحســین عرب فرد اظهار داشت: ثبت نام فرهنگیان 
همراه با ارائه اطالعات مربوط به مراکز رفاهى فرهنگیان 
و ویژگى هایى مثل نوع کاربرى، تاالر، اسکان، رستوران، 
نشــانى و ظرفیت مرکز، تعداد تخت خــواب، ظرفیت 
رستوران و تاالر در این سامانه قابل دسترس است. وى 
افزود: زمان پذیرش مسافران فرهنگى از 29 اسفند آغاز 
مى شود و تا عصر 12 فروردین ماه پیش بینى شده است.

افتتاح پروژه هاى ورزشى 
خّیرساز در روزهاى آینده

مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان گفت: در 
روزهاى آینده چند پروژه خّیرساز افتتاح خواهد شد.

محمد سلطان حسینى با اشاره به فعالیت خّیران ورزش یار 
در اصفهان یادآور شد: هفته گذشته آکادمى علوم لوافان، 
آکادمى شمشیربازى و سالن رزمى در دهنو که به همت 
خّیران ساخته شده بود، به بهره بردارى رسید و در روزهاى 

آینده نیز چند پروژه خّیرساز دیگر افتتاح خواهد شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با ابراز رضایت 
از عملکرد هیئت تنیس روى میز اســتان اصفهان بیان 
داشت: اقدام هیئت تنیس روى میز استان براى بازسازى 
خانه تنیس روى میز، کار بى نظیرى است و بهترین سالن 

تنیس روى میز کشور را تجهیز کرده است.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
در ایام نوروز ســال 97، مســافران در اصفهان امکان 
استفاده از خدمات اینترنت بى سیم رایگان در پایانه هاى 

اصفهان را خواهند داشت.
علیرضا صلواتى اظهار داشــت: پارکینگ هاى عمومى 
مرکز شــهر در ایام نوروز به صورت 24 ساعته فعالیت 
مى کنند و پذیراى مســافرانى که ماشین خود را شبانه 
در پارکینگ قرار مى دهنــد و روز بعد تحویل مى گیرند 
هســتند؛ همچنین همه پارکینگ هاى عمومى مرکز 

شهر شمارشگر ظرفیت پارکینگ دارند.
وى با اشاره به تکمیل مســیر فعلى مترو اصفهان براى 

نوروز افزود: راه اندازى مسیر قطار شهرى از 25 اسفند که 
نقطه اتصالى از پایانه کاوه تا پایانه صفه است نیز رفت 
و آمد را براى مسافران نوروزى تســهیل خواهد کرد؛ 
همچنین در ایام نوروز ســال 97، مسافران در اصفهان 
امکان استفاده از خدمات اینترنت بى سیم رایگان تا دو 

ساعت را در پایانه هاى اصفهان خواهند داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
براى نــوروز، پیــاده راه چهارباغ نیز در محور شــرقى 
تکمیل مى شود؛ همچنین تا پایان سال خط کشى هاى 
خیابان هاى اصفهان با اولویت خیابان هاى مرکز شهر 

انجام مى شود.

شهردار اصفهان گفت: در هفته جارى، اصفهان میزبان 
سلسله نشست هاى شهرداران کالنشهرها خواهد بود.

قدرت ا... نوروزى اظهار داشــت: پایان این هفته شاهد 
برگزارى نود و پنجمین نشست شهرداران کالنشهرهاى 

کشور در اصفهان هستیم.
وى اظهار امیدوارى کرد در این سرى از سلسله نشست 
شهرداران کالنشهرها در مورد بودجه سال 97 کل کشور 
مربوط به شهرسازى، وظایف مدیریت شهرى، اصالح 
قانون شهردارى ها و درآمدهاى پایدار بحث و گفتگو کنیم 

و نتیجه مطلوبى را براى آینده شهر اصفهان رقم بزنیم.
نوروزى ادامه داد: از تمام کسانى که براى آسایش، رفاه و 

ارائه خدمات بهتر به مردم در تالش هستند، تشکر مى کنم، 
زیرا آبادانى شهر، مدیون تالش شبانه روزى آنهاست.

شهردار اصفهان در ادامه 7 اســفندماه روز وکیل مدافع 
را تبریک گفت و اظهار کــرد: وکالى مدافع حق، مورد 
وثوق مردم هستند و در سختى ها و گرفتارى ها با تجربه، 
تخصص و تعهدى که دارند مردم نیازمند به خدمتشان را 
یارى مى کنند، امیدواریم شاهد روزى باشیم که تمامى امور 
مربوط به دادگاه ها و مسائل مربوط به قراردادها و مسائلى 
که به نوعى نیاز به تجربه و دانش حقوقى دارد با مشورت 
این گروه انجام شود تا شاهد اختالفات در جامعه به علت 

آشنا نبودن با مسائل حقوقى نباشیم.

اصفهان، میزبان 
نشست شهرداران کالنشهرها

ارائه اینترنت بى سیم رایگان 
در پایانه ها

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى محسن قاسمى به طرفیت سعاد عیدان به خواسته مطالبه 
طلب تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 96/1757 ثبت و براى روز شنبه مورخ 
97/01/18 ساعت 8:15 صبح  وقت رســیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان اعالم نموده است  به 
تقاضاى خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق . آ . م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار 
رسمى درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 
حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود ودریافت  نسخه ثانى دادخواست و ضمایم براى وقت مقرر 
در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید ،در غیر اینصورت این آگهى به منزله 

ابالغ محسوب مى شود. م الف: 1129 شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/12/149 
ابالغ دادخواست

دادخواست به دادگاه- خواهان : اشرف مالکى فرزند شهباز متولد 1364 به نشانى فالورجان محله باغ کوچه شهید 
موسوى- خوانده : 1- پرویز مالکى فرزند شهباز به نشانى فالورجان کوچه شهید موسوى 2- محمد حیدرى ده 
چشمه مجهول المکان- خواسته : تقاضاى رسیدگى و الزام خواندگان محترم به حضور به دفترخانه و اقدام به 
انتقال قطعى سند شش دانگ یک دستگاه خودروى سوارى پراید نقره اى به شماره انتظامى 81 299 د 21 به 
انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و مطلق خسارات دادرسى مقوم به 10/000/000 ریال – دالیل دادخواست : 
کپى مصدق کارت – کپى مصدق قولنامه ، عندالزوم شهادت شهود . – احتراماً بدینوسیله به استحضارعالى مى 
رساند که اینجانبه خواهان در تاریخ 94/08/25 طى یکفقره قولنامه عادى اقدام به خرید یکدستگاه خودروى 
سوارى به مشــخصات فوق الذکر از خوانده ردیف اول نموده ام که سند رسمى آن به نام خوانده ردیف دوم مى 
باشد که با توجه به درخواستهاى مکرر اینجانبه نسبت به انتقال قطعى سند مذکور امتناع مى ورزند فلذا بدینوسیله 
از محضرعالى تقاضاى رسیدگى و الزام خواندگان محترم به حضور در دفترخانه و انتقال قطعى شش دانگ سند 
مالکیت خودروى فوق الذکر به انضمام کلیه هزینه دادرسى و مطلق خسارات دادرسى مورد استدعاست . م الف 

1133 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/12/150 
اخطاراجرائى

مشخصات محکوم علیه : مســلم آریان فرزند على مجهول المکان مشــخصات محکوم له :عبدالرضا کیانى 
فرزند محمود شغل آزاد ساکن اشترجان خیابان شقایق شهرك شقایق بلوك D۲۲ - محکوم به : بموجب رأى 
شماره  729   تاریخ 96/06/13 حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته(وجه سه فقره چک به شماره 
392787-96/06/20 و 392786 – 95/11/20 و 392785 – 95/12/20) و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید چک ها (تاریخ هاى مذکور) لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ 
1/275/000 ریال در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرائى در حق صندوق دولت 
مى باشد . ماده 34 قانون 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف 1136  محمد 

حسین حیدرى - قاضى شوراى اختالف فالورجان / 12/151 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103731506466 شماره پرونده: 9609983731500868 شماره بایگانى شعبه:960876 
خواهان: ساره یار محمدى اشنى دادخواستى به طرفیت خواندگان سعید و على میرزایى به خواسته محکومیت 
خواندگان تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950845 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1397/02/04 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید میرزایى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر گردد. 8026/م الف-منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/12/152
ابالغ

 کالسه پرونده: 653/96 شماره دادنامه1405-96/11/23 تاریخ رسیدگى: 96/11/09 مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم خواهان: کاوس امیرى نژاد-ویالشهر بلوار آزادگان بوستان 48 پالك 4 کدپ8581733161 خواندگان: 
1.مهدى سلطانى نشــانى: تیران خ مطهرى کوچه واعظ کدپ8531618659 2.عایشه ربوشه فرزند احمد به 
نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى اتومبیل. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست کاوس امیرى نژاد بطرفیت 
1.مهدى سلطانى 2.عایشه ربوشه به خواســته الزام خواندگان به تنظیم سندرسمى خودرو از نوع وانت نیسان 
بشماره انتظامى 84-762 س 23 مقوم به هشتاد میلیون ریال، به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله؛ بدین 
توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است: اینجانب وسیله نقلیه مذکور را به مبلغ ده میلیون 
تومان از خوانده ردیف اول خریدارى و سند به نام خوانده ردیف دوم است تقاضاى محکومیت نامبردگان به انتقال 
سند و خسارات وارده را دارم.  خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت 
به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ واقعى/

قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول 
نداشته اند شورا نسبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور استعالم، که کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف دوم 
مالک رسمى خودرو موصوف مى باشد، لذا شورا با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى 
مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، ضمن رد دعوى مذکور به اســتناد بند 4 ماده 84 و 8 از قانون آئین دادرسى 
مدنى نسبت به خوانده ردیف اول به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم 
سند رسمى خودرو موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به استناد 
قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرســى مدنى خواندگان را مشترکا به پرداخت هزینه دادرسى 
به مبلغ   2/100/000 که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ( 
نسبت به خواندگان ردیف 1 و2 غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 8025/م الف 

قلى زاده-  قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/153
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه سفته به طرفیت 
خوانده رضا رضوانى نیا به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1379/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/22 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 

ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8021/ م الف شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/154
اجراییه

 اجرائیه شماره9610423730400371 شماره پرونده: 9609983730400342 شماره بایگانى شعبه: 960343 
مشخصات محکوم له: ناهید نادرى نجف آبادى فرزند على نشــانى: نجف آباد خ شهید سمندرى شبنم منزل 
ماندگاران مشخصات محکوم علیه حمید تیمورى فرزند فیروز به نشانى مجهول المکان. محکوم به: بسمه تعالى 
بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 9609973730400614 محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 700000000 ریال بعنوان اصل خواســته و 23770000 ریال هزینه دادرسى-خسارت 
تاخیر از سررسید لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له و 35000000 ریال هزینه اجرا درحق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 8014/ 

م الف على فرقانى - مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/12/155
 حصروراثت

بتول جاللى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 102 به شــرح دادخواست به کالسه 1344/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا جاللى نجف آبادى بشناسنامه 14049 
در تاریخ 96/09/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
بتول زهرا جاللى نجف آبادى ش ش 102 ، 2. عذرا زهرا جاللى نجف آبادى ش ش 24925 ، 3. فاطمه زهرا 
جاللى نجف آبادى ش ش 1095 ، 4. کبرا زهرا جاللى نجف آبادى ش ش 394 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8011/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/156
 ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 153/96 شــماره دادنامه: 327-96/10/04 محکوم له: ســتاره صادقى علویجه فرزند حسین، 
محکوم علیه: سیدحمیدرضا روستایى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان، محل حضور: شوراى حل اختالف 
علویجه (واقع در دادگاه مهردشت) خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشماره 
327 مورخه 96/10/04 و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا شما محکوم هستید 1.به انتقال سند 
سیم کارت تلفن همراه بشماره 09125497346 در حق محکوم له 2.خســارت تاخیر تادیه هزینه دادرسى و 
نشرآگهى 3.مبلغ صد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى 4.مبلغ ... بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق 
دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز 
مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 8028/م الف-دبیرشعبه دوم شوراى حل 

اختالف علویجه/12/158
 اخطار اجرایى

شماره 316 به موجب راى شماره 592/95 تاریخ 95/06/27 حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان مهردشت 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه کوروش حقانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هشتاد و نه میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک لغایت وصول آن توسط اجراى احکام 
در مرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و پانصد ریال در حق خواهان صادر و اعالم 
مى شود و نیم عشر اجرائى. محکوم له: ابراهیم راعى فرزند عبدالعلى به نشانى: دهق-خ نشاط ابتداى بن بست 
شقایق پالك 146. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

7941/م الف-شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/12/159
 حصروراثت 

اسماعیل صفرى داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواســت به کالسه 389/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه صفرى بشناسنامه 14 در تاریخ 1318/01/04 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زین العابدین صفرى 
حسین آبادى ش ش 5 ، 2. مرتضى صفرى حسین آبادى ش ش 43 ، 3. مجتبى صفرى حسین آبادى ش ش 
81 ، 4. اسماعیل صفرى حســین آبادى ش ش 13 ، 5. ابراهیم صفرى حســین آبادى ش ش 25، 6. عشرت 
صفرى حسین آبادى ش ش 12، 7. اقدس صفرى حسین آبادى ش ش 6، (فرزندان متوفى)، 8. امامقلى صفرى 
حسین آبادى ش ش 32، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7940/م الف رئیس شعبه 

دوم شوراى حل اختالف مهردشت/12/160
 فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4266/26- 96/11/8 آقاى على محمد تقى پور بسطامى باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 143 شاهین شهر رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره چاپى 909554 را که به میزان سه دانگ به شماره پالك ثبتى 301/24721 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شهر) که در ص 548 دفتر 333 ذیل ثبت 72869 بنام آقاى على محمد پور تقى پور بسطامى 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند شماره 96566 مورخ 1379/06/15 دفترخانه 31 اصفهان به 
نامبرده انتقال قطعى یافته و بموجب سند شماره 96568 مورخ 1379/06/15 دفترخانه اسناد رسمى شماره 31 
اصفهان به نفع شرکت ملى نفت ایران در رهن قرار دارد و معامله دیگرى هم انجام نشده است، فاقد استفاده مى 
باشد و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت جابجایى سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضاى صدور سند 
المثنى نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

2792 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر  /12/118
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4266/26- 96/11/8 آقاى على محمد تقى پور بسطامى باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 143 شاهین شهر رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره چاپى 950003 را که به میزان سه دانگ به شماره پالك ثبتى 301/24721 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شهر) که در ص 474 دفتر 236 ذیل ثبت 53864 بنام آقاى على محمد پور تقى پور بسطامى 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند شماره 96566 مورخ 1379/06/15 دفترخانه 31 اصفهان به 
نامبرده انتقال قطعى یافته و بموجب سند شماره 96568 مورخ 1379/06/15 دفترخانه اسناد رسمى شماره 31 
اصفهان به نفع شرکت ملى نفت ایران در رهن قرار دارد و معامله دیگرى هم انجام نشده است، فاقد استفاده مى 
باشد و طبق تب صره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت جابجایى سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضاى صدور المثنى 
نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2791 

ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/119
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمدحسن نجف پور سیبکى دادخواستى به خواسته مطالبه طلب به طرفیت 
شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 690/96ش5ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 
97/1/20- 6/45 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 2796 شعبه پنجم شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) 

12/112/
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده 960390ح2 اجرا از شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
محکوم علیه آقاى غالمرضا گودرززاده فرزند على محمد به پرداخت 205/437/792 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له و مبلغ 10/271/889 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. 
صورت اموال مورد مزایده: سوارى به شماره انتظامى 147 ل 23- ایران 43 سیستم سمند تیپ ال ایکس رنگ 
سفید روغنى مدل سال 1390 داراى شماره موتور 12489324422 و شماره شاسى 852080 خودروى سمند فوق 
از ناحیه گلگیر سمت چپ رنگ شدگى- درب عقب چپ آثار تصادف لیکن ترمیم شده- درب موتور به صورت 
فابریک تعویض گردیده است- آثار خش در بدنه خودرو مشاهده گردید و سپر عقب ر نگ رفتگى دارد موتور و 
گیربکس و شاسى ها و تودوزى ها و تزئینات داخلى ســالم به نظر مى رسد. خودرو فوق فاقد دستگاه حرفه اى 
ضبط بوده است- باطرى به علت خواب طوالنى فاقد کارایى مى باشد- بیمه نامه آن فاقد اعتبار بوده- الستیک 
ها چهل درصد بهره دهى و حدود دو سال طبق اعالم خواهان در پارکینگ و فضاى باز متوقف بوده است- با توجه 
به مراتب فوق ارزش خودرو بر مبناى پایه قیمت مزایده معادل 182/000/000 ریال برآورد مى گردد. با توجه به 
اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/12/20 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 
درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت 
داده شوند. م الف: 2806 منتظرى اجراى احکام مدنى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر و میمه /12/113

ابالغ
شماره دادنامه: 9609973759201355 تاریخ تنظیم: 1396/10/27 شماره پرونده: 9609983759200648 
شماره بایگانى شــعبه: 960666 خواهان: آقاى محمدهادى مرادى فرزند رحیم به نشــانى استان اصفهان، 
شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، عطار ف 8 شــرقى مجتمع ولى عصر واحد 24 خواندگان: 
1- آقاى عباداله رضائى به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى على حقى فرزند نریمان به نشانى استان همدان، 
شهرستان مالیر، شهر مالیر، دریاچه کوثر، کوثر 8، واحد 2 خواسته: مطالبه وجه چک. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى محمدهادى مرادى فرزند رحیم به طرفیت آقایان 1- عباداله رضایى 2- على حقى به خواسته 
تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 233/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شماره 823969 مورخ 1395/8/20 عهده بانک سپه به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وجود اصل چک در ید 
دارنده دلیل بر اشــتغال ذمه صادرکننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از سوى بانک محال علیه موید عدم 
پرداخت چک از سوى خواندگان مى باشد و از طرفى خواندگان على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه 

حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى 
خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى مورخ 76/3/10 مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور 
مصوب 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ دویست و سى و 
سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت شش میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصف هان مى باشد. م الف: 2800 حبیب 

اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /12/114
ابالغ افراز

احترامًا نظر به اینکه خواهان آقاى بابک لرکیان شاه کرمى دادخواستى به شماره 960602071601452 مبنى 
بر افراز مقدار 1/25 سهم از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت به آدرس پشت بند 
حافظ شمالى نموده که از سوى هیئت امنا  حافظ شمالى براى نامبرده قطعه شماره 340 منظور نموده که به علت 
معلوم نمودن اقامت سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آیین نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشاع به شرح لیســت ذیل اعالم مى دارد. خواندگان: محمدعلى گرسیوز جزى، گلعزار 
کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقا بابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى 
جزى، عباسعلى آقا جانى جزى، على  آقا جانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقا جانى جزى، جهانبخش احمد 
سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزدپناه جزى، عباس باقرى، محسن 
باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، 
علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمد 
على تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، نســرین حکیمیان جزى، اســداله حکیمیان جزى، 
توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان 
جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جــزى، عزیزاله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا 
حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادرانى، غالمحسین طایقه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، 
حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، حسین خلیلى جزى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر 
ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان 
جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى 
شریفیان جزى، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
لیال نصراصفهانى، نصرت صالح جزى، فاطمه نظرى، بهرام نقیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان 
پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استان 
اصفهان شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان ایران محمدى 
فرتخونى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزورعى سبالنى، حسین مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى 
جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، عبداله على بیگى بنى، محمدعلى على 
مرادى جزى، عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله 
غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، على فروهر خورزوقى، 
فاطمه شریفیان جزى، زهرا شیر جزى، مریم شــیر جزى جزى، مصطفى شیر جزى، مهدى شیرجزى، حسن 
شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، جواهر صالح، ابراهیم 
صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، 
محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد 
صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، بهرام عارفیان جزى، 
محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، 
محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى، نصرت عرفانى و حسین تقیان جزى و ملک السادات نژاد حسینى و صدیقه 
حکیمیان و علیرضا حکیمیان و حسین کاظمى و حبیب صدیقى و مهدى هادیان و همچنین افرادى که مدارك 
مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم مى دارد که افراز سهم خواهان ها از 
ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 1396/12/19 رأس 
ساعت 9 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور به هم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره 
حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم مى دارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى 
مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آیین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه 
افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، مجبور (صغیر، مجنون غیر رشید) و یا غیب مفقود 
االثر وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 
هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم 
مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 

2795 ناصر صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/115
حصر وراثت

آقاى غالمعباس لموچى به شناسنامه شماره 427 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 700 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ماه پاره لموچى به شناسنامه 
شماره 594 در تاریخ 96/9/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- غالمعباس لموچى فرزند 
خومیار شماره شناسنامه 427 نسبت با متوفى همسر 2- سمیه لموچى فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 1858 
نسبت با متوفى فرزند 3- سجاد لموچى فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 1000 نسبت با متوفى فرزند 4- حامد 
لموچى فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 273 نسبت با متوفى فرزند 5- ساناز لموچى فرزند غالمعباس شماره 
شناسنامه 1830160001 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصتینامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2804 شعبه اول شوراى حل اختالف 

(مجتمع شماره یک) شاهین شهر /12/116
 احضار متهم

شــماره: 9609983761400231- 1396/11/26 نظر به اینکه آقاى محمد بنى هاشمى به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدى از طرف این دادسرا به شــکایت آقاى على آقا زاده فرزند اشکان تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174ق.آ.د.ك مراتب 
به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود 
و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 2830 شعبه دوم دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر و میمه /12/117 

ساسان اکبرزاده
«ســازمان تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان طرح ویژه 
نوروزى را از 15 اســفندماه 96 تا 15 فروردین 97 در استان 
اصفهان با همکارى دستگاه هاى مرتبط به اجرا مى گذارد.» 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان در نشســتى 
خبرى این مطلب را اعالم کرد و گفت: تعزیرات حکومتى 
استان اصفهان با هدف کنترل بازار و جلوگیرى از اجحاف 
در حق مصرف کنندگان و مسافران نوروزى با اجراى طرح 
ویژه نوروز از تاریخ 96/12/15 لغایــت 97/1/15 فعالیت 
واحدهاى صنفى، خدماتى، تولیدى و توزیعى را با همکارى 
سایر دستگاه هاى ذیربط رصد مى کند تا در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف بالفاصله بدون فوت وقت نسبت به پیگیرى 
مطالبات و احقاق حق عموم و خصوص اقدام کند. غالمرضا 
صالحى افزود: رسالت ســازمان تعزیرات حکومتى در واقع 
بهبود فضاى کسب و کار و همچنین به عنوان یک ملجأ و 
پناهگاه براى برخوردارى مصرف کنندگان از کاال و خدمات 
با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب و ایده آل و از طرفى ایجاد 
امنیت و آرامش براى قشر تولیدکننده در سایه مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز است. 
وى گفت: اجراى طرح ویــژه نظارتى نوروز 97 که در قالب 
گشت ســیار و به صورت تیمى توسط دســتگاه هاى ذى 
مدخل در امر تنظیم بازار انجام مى شود با هدف پیشگیرى 
از وقوع تخلف است. در اجراى این گشت ها مردم در سطح 
بازار به شعب تعزیرات حکومتى دسترسى دارند و مى توانند 
شکایت خود را از طریق ســامانه پیامکى 30009651 و یا 
124 اداره صنعت، معدن و تجارت مطرح کنند. اجراى چنین 
طرح هایى براى مصرف کننده نویددهنده فضاى کنترل شده 
و براى ارائه کنندگان کاال و خدمات هشدارى است که هر 

گونه اجحاف در حق  مصرف کننده با پاسخ قاطع و مناسب 
مواجه خواهد شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان اظهار امیدوارى 
کرد واحدهاى صنفى، بدون دغدغه مایحتاج مردم و مسافران 
را در نوروز تأمین کنند و بدانند که قیمت ها در بازار رصد و 

کنترل و نظارت مى شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. 
صالحى قوام و پایدارى تولید را به مصرف دانست و گفت: 
براى تولید پایــدار و رونق بازار کســب و کار، جلب اعتماد 
مصرف کننده باید مدنظر باشــد و در طــرح ویژه نظارتى 

نوروز، هدف ما پیشگیرى و مقابله با وضعیت غیرقابل پیش 
بینى و نابسامانى احتمالى در بازار عرضه و تقاضا، جلوگیرى 
از اجحاف و گرانفروشــى کاال و خدمات و برخورد قاطع و 

بازدارنده با متخلفین است. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان سه بخش کاال و 
خدمات اعم از صنفى و غیرصنفى، بهداشتى، دارو و درمان و 
قاچاق کاال و ارز را حوزه رسیدگى سازمان تعزیرات حکومتى 
برشــمرد و افزود: در بخش هاى ســه گانه شرکت هاى 
مسافرتى و دفاتر فروش بلیت هوایى، زمینى و حمل و نقل 

درون و برون شهرى، مراکز اسکان، پذیرایى، اقامتگاه ها، 
اماکن زیارتى، زایرسراها و هتل ها، اماکن تاریخى، تفریحى 
و فرهنگى، مراکز عمده تهیه و توزیع مواد غذایى شــامل 
رستوران ها، ســالن هاى غذاخورى درون و برون شهرى، 
اغذیه فروشــى ها، انبارها، ســردخانه ها و فروشگاه هاى

 زنجیره اى و مراکز خدماتى، نمایشگاه هاى بهاره، میادین 
میوه و تره بار، جایگاه هاى ســوخت، مراکز بهداشــتى، 
آمبوالنس هاى خصوصى، آرایشــگاه هاى زنانه و مردانه 
و... از اماکن مورد نظارت اداره کل تعزیرات حکومتى استان 

اصفهان است. 
صالحى گزارشى از اقدامات انجام شده تعزیرات حکومتى 
استان اصفهان در 11 ماه ســال 96 هم ارائه کرد و اظهار 
داشت: در 11 ماه ســال جارى در بخش کاال و خدمات 16 
هزار و 621 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان وارد شد که ما با توجه به پرونده هاى مانده از سال 
قبل، توانستیم 17 هزار و 913 پرونده را معادل 108 درصد 
مختومه کنیم. همچنین در بخش بهداشت، دارو و درمان 
در 11 ماه ســال 96، چهار هزار و 73 پرونــده ورودى به 
شعب داشتیم که ســه هزار و 979 پرونده معادل 97 درصد 
مختومه شد و در بخش قاچاق کاال و ارز هم دو هزار و 733 
پرونده وارده بود که ســه هزار و 61 پرونده با توجه به وجود

 پرونده هاى سال گذشته معادل 112 درصد مختومه شد. 
وى خاطرنشــان کــرد: فراوانى تخلــف در بخش کاال و 
خدمات به ترتیب گرانفروشى با شــش هزار و 597 مورد 
عدم درج قیمت با شــش هزار و 71 مــورد و عدم رعایت
 دستورالعمل هاى بهداشتى با دو هزار و 289 مورد بیشترین 
فراوانى تخلف ها بوده است. این درحالى است که تعداد کل 
پرونده در حوزه کاال و خدمات نســبت به سال گذشته 17 

درصد کاهش داشته و در بخش قاچاق کاال و ارز با 6 درصد 
کاهش و در بخش بهداشــت، دارو و درمان نسبت به سال 
گذشته با 36 درصد افزایش مواجه بودیم. مدیرکل تعزیرات 
حکومتى اســتان اصفهان تصریح کرد: تعزیرات حکومتى 
استان اصفهان در پیشگیرى و رسیدگى به تخلفات از استان 

هاى موفق در کشور شناخته شده است. 
صالحى یکــى از مهمترین پرونده هایى کــه در تعزیرات 
حکومتى اســتان اصفهان در ســال جارى مورد رسیدگى 
قرار گرفت را پرونده قاچاق 46 کیلو طال و جواهر در استان 
اصفهان بیان کرد و گفت: رسیدگى به این پرونده در تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان انجام شد و عالوه بر ضبط طال و 
جواهرات به نفع دولت، متخلف به پرداخت هفت میلیارد و 
700 میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.  
وى ارزش طال و جواهرات قاچاق را بیش از پنج میلیارد تومان 

بیان و اذعان کرد: متخلف 1/5 برابر این میزان جریمه شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان تعطیلى چند 
مرکز دندانپزشکى، داروخانه، واحد بسته بندى سبزیجات 
غیربهداشتى، مرکز خدمات آمبوالنس خصوصى و... را از 

اقدامات انجام شده برشمرد. 
صالحى گفت : در 11 ماه ســال جارى در استان اصفهان، 
متخلفان در بخش کاال و خدمات بیش از 45 میلیارد و 850 
میلیون تومان، در بخش کاال و ارز بیش از 257 میلیارد تومان 
و در بخش بهداشــت، دارو و درمان یک میلیارد تومان، به 
جریمه نقدى محکوم شدند که در مجموع به بیش از 303 

میلیارد و 850  میلیون تومان مى رسد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان معتقد است براى 
کنترل بازار باید همزمان فرهنــگ، رقابت و نظارت وجود 

داشته باشد و فقط نظارت تنها کافى نیست. 

نظارت تیم هاى سیار بر بازار نوروزى اصفهان
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 نایب رئیــس اتحادیه فرش دســتباف اصفهان گفت: 
سیاســت حمایت از تک بافى نتوانسته به اقتصاد فرش 

دستباف کمک کند.
سعید عصاچى با اشاره به مشکالتى که امروز گریبانگیر 
صنعت فرش دســتباف اصفهان اســت، اظهارداشت: 
متاسفانه تک بافان امکانات و بودجه الزم براى شناسایى 
نیازها و سالیق بازار را ندارند و محصول نهایى در بازار، 
مشترى ندارد. وى ادامه داد: سیاست هاى حمایتى اتخاذ 
شده از سوى دولت مانند تسهیالت کم بهره به تک بافان 
یا نهادهایى مانند کمیته امداد و تعاونى ها داده مى شود 

که اغلب نهادهایى غیر متخصص هستند.

نایب رئیس اتحادیه فرش دستباف اصفهان با اشاره به 
ظرفیت هاى نمایشگاهى ایران در کشورهاى همجوار و 
همچنین ظرفیت شهرهاى خواهر خوانده اصفهان، گفت: 
همه تولیدکنندگان باید با استفاده از ظرفیت هاى ایران در 
کشورهاى دیگر، اقدام به برگزارى نمایشگاه یا هفته هاى 
فرهنگى اصفهان کنند و این اقدام، عالوه بر صرفه جویى 
در هزینه ها، زمینه هاى رشــد و توسعه اقتصادى فرش 
اصفهان را فراهم مى کند. وى تاکید کرد: مشکالت خرید 
مواد اولیه، صادرات، تورلیدرها و همچنین حل مشــکل 
خرید با کارت هاى اعتبارى گردشگران خارجى در زمینه 

فرش باید رفع شود.

 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
طبق دستور استاندار، صنایع بزرگ همانند فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، کارخانه سیمان، پلى اکریل، صنایع موجود در 
شهرك هاى صنعتى و نیز نیروگاه ها، باید برنامه عملیاتى 
کاهش 20 درصدى برداشــت  آب از ســد زاینده رود  را 

تدوین نمایند. 
هاشم امینى افزود: فعاالن صنعتى دراصفهان در جند روز 
آینده  برنامه عملیاتى خود پیرامون کاهش 20 درصدى 
استفاده از آب حوزه زاینده رود را اعالم کنند و در صورت 
امکان، تدابیرى پیرامون استفاده از پساب به منظور رفع 

نیاز آبى خود در نظر گیرند.

وى کاهش بارندگــى در حوزه زاینده رود را بى ســابقه 
برشــمرد و افزود: در ســال آبى جارى، میزان بارندگى 
در سرشــاخه هــاى زاینــده رود نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبل 69 درصد کاهش داشــته اســت، 
این در حالیســت کــه هم اکنــون حجم ذخیره ســد 
زاینده رود بــه 129 میلیون متر مکعــب کاهش یافته

 است.
وى ادامــه داد: همچنین اســتفاده از پســاب، نه تنها 
براى آبیارى فضاى ســبز توصیه مى شــود، بلکه باید 
واحدهاى صنعتى هم از آبى که حاصل بازچرخانى است، 

بهره مند شوند.

نفع فرش دستباف
 از ظرفیت خواهرخوانده ها

الزام صنایع بزرگ بر کاهش 
20 درصدى مصرف آب

نصب سیستم مانیتورینگ 
تجهیزات مخابراتى

سیستم مانیتورینگ تجهیزات مخابراتى منطقه اصفهان 
نصب و راه اندازى شد.

علیرضا رضایى، مهندس بخش رادیوى معاونت شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: 
در پى نصب این نرم افزار، کلیه ایستگاه هاى مخابراتى 
مجهز بـه PLC، سـایت هاى تحت پوشـش سیسـتم 
موبیلفون و کلیه تجهیزات صنعتى موجود در ایسـتگاه 
هاى مخابراتى منطقه تحت نظارت قرار گرفته اند. وى 
افزود: از طریق این نرم افزار قادر خواهیم بود تا در صورت 
بروز اشکال در هر یک از ایستگاه هاى مخابراتى منطقه، 
به صورت یکپارچه نوع تجهیزى را که دچار اشکال شده 

است، شناسایى نموده و نسبت به رفع آن اقدام نماییم.

سرمایه گذارى7 میلیون 
یورویى اتحادیه اروپا

مقدمات سـرمایه گذارى هفت میلیون یورویى اتحادیه 
اروپا در صنعت سنگ اصفهان فراهم شد.

دبیر کمیسـیون معادن وصنایع معدنى بـر مزیت هاى 
سرمایه گذارى در معادن و صنایع معدنى استان تاکید کرد 
و گفت: براى جذب بیش از هفت میلیون یورو سـرمایه 
گذارى اتحادیه اروپا  در استان مذاکره شده است. شهریار 
شعبانى افزود: در شرایط کنونى، معادن ومواد معدنى و نیز 
سنگ هاى سـاختمانى از مزیت هاى اصلى این استان 

محسوب مى شود.

خبر

وزیر صنعــت، معــدن و تجارت در مراســم افتتاح ســه 
طرح در شهرســتان آمل با بیــان این که بعــد از پیروزى 
انقــالب اســالمى در حــوزه صنعــت و به ویــژه فوالد
 بــه موفقیت هاى ارزشــمندى دســت یافته ایــم، گفت: 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان مولــود انقالب اســالمى 
دریایــى از تولیــد علــم اســت؛ از ایــن رو مى تــوان با 
ظرفیت هاى موجود، براى توسعۀ صنعت گام هاى بیشترى

 برداریم.
محمد شریعتمدارى در همین زمینه با تأکید بر اینکه مردم 
در حال تالشند و این تالش کشور را به موفقیت هاى بیشتر 
رهنمون مى نماید، افزود: کشــور ما در همۀ مــوارد دارا و 

تواناست.

افتتاح 400 واحد صنعتى کوچک
وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرفیت فعلى تولید 
فوالد کشور را 30میلیون تن اعالم کرد و گفت: در 
51هزار مترمربع از نقاط مختلف کشور، واحدهاى 
تولیدى در حال ساخت داریم و 17هزار جواز تأسیس 
صادر و طى روزهاى اخیر، 400 واحد صنعتى کوچک در 

کشور افتتاح شده است.
وى با بیان اینکه در ســال 57، تولید مس در کشــور تقریبا 
صفر بوده اســت، افزود: اما امروز ظرفیت تولید مس حدود 
450هزار تن است و در دولت یازدهم که تحریم ها هنوز باقى 

بود، کارها درزمینه مس توسعه یافت.
شــریعتمدارى با تأکید بر درمان زخم بیکارى، خاطرنشان 
کرد: دارایى هاى کشــور زیاد است؛ باید مشکالت را تحمل 
و کارآفرینى را بیشتر کنیم و گســتره فعالیت ها را با کمک 

هم افزایش دهیم.
وزیر صنعت با اذعان بــه اینکه فتح بازار دنیــا با برندینگ 
صورت مــى گیــرد، از توســعه برندینگ حمایــت کرد 
و گفت: با توســعه تولید موفق مى شــویم و بایــد مبدأ را 
براى مقصد طراحى کنیم و براى تولیــد داخلى باید یارانه

 داد.

کمک هاى فوالدمبارکه براى آزادى زندانیان
همچنین طى مراسمى با حضور مدیرعامل ستاد دیه کشور، 
رئیس کل دادگسترى استان و رئیس هیئت امناى ستاد دیه 
اصفهان، دادســتان عمومى و انقالب، رئیس هیئت مدیره 
انجمن حمایت از زندانیان اصفهــان، مدیرکل زندان هاى 
استان، معاون سیاسى و امنیتى استاندارى و جمعى از خیران، 
فرمانداران، شهرداران، رؤساى ادارات، و اصحاب رسانه از 
مدیرعامل فوالد مبارکه و شــرکت هاى تابعه این مجتمع، 
ســایر خیرین اســتان و همچنین از عوامــل برنامه هاى 
تلویزیونى «یک شــهر، یک ضیافت» و «نسیم مهربانى» 
که در ایام ماه مبارك رمضان با برگزارى جشن هاى گلریزان 
موجبات آزادى زندانیان جرائم غیرعمد در استان اصفهان را 

فراهم کردند، با اهداى لوح تقدیر تجلیل شد.
در این مراسم، مدیرعامل ســتاد دیه کشور با اشاره به سوره 
اى از قرآن مجید که در آن خداوند سبحان فرموده است اگر 
کار خیرى براى خدا خالصانه انجام شــود، خداوند مزد آن را 
خواهد داد و حزن و اندوهى براى ایشــان نخواهد بود، کار 
خیران را ارزشــمند خواند و گفت: ستاد دیه کشور از رمضان 
1369 تا 30 آذرماه ســال جارى نزدیک به سه دهه فعالیت 
داشته است و در این مدت با همت خیران، بیش از 110هزار 
و 466 نفر زندانــى جرائــم غیرعمد از بند زنــدان رهایى

 یافته اند.

گلریزان
اسدا... جوالیى با ارائه گزارشــى از عملکرد ستاد دیه کشور 
ضمن قدردانى از گلریزان هاى مجموعه فوالد مبارکه و سایر 
مراسم مشابه در کشــور گفت: امسال در بیش از 313 نقطه 
در کشور مراســم گلریزان برگزار شد. همچنین مقام معظم 
رهبرى در چهارمین روز از ماه مبارك رمضان به نیت 313 
یار امام زمان(عج) مبلغ 3میلیــارد و 130میلیون ریال براى 
کمک به آزادى زندانیان جرائم غیرعمد به ســتاد دیۀ هدیه 

کردند.
وى افزود: با عنایت به فرمایش امام رضا (ع) که باید از کار 
صحیح و خوب قدردانى شود، جا دارد از همه خیران سراسر 
کشــور که به ســتاد دیه براى کمک به زندانیان نیازمند و 
جرائم غیرعمد کمک نمودند، به ویــژه رهبر معظم انقالب 

تشکر کنیم.
جوالیى ستاد دیه کشــور را یکى از برکات حرکت امام(ره) 
و جمهورى اســالمى عنــوان کرد و گفت: 9هــزار و 143 
نفر زندانى جرائم غیرعمد با بدهــى 742میلیارد تومان در 
ســال 1395 آزاد شــدند که از این رقم 271میلیارد تومان 
گذشــت شــاکیان بوده اســت. ضمن اینکه با کمک این 
ســتاد و همراهى خیرین محترم در 9ماهه امسال نیز 7هزار 
و 481 زندانى جرائــم غیرعمد از زندان هاى کشــور آزاد 

شدند.

آزادى زندانیان جرائم غیر عمد توسط مجموعه 
فوالدمبارکه

در ادامــه این مراســم، احمد خســروى وفــا، رئیس کل 
دادگسترى اســتان و رئیس هیئت امناى ستاد دیه اصفهان 
نیز با اشــاره به ســابقه همکارى هاى فوالد مبارکه با ستاد 
دیۀ اســتان و با بیان اینکه به دنبال فعالیت این ســتاد در 
اســتان اصفهان از ابتداى ســال جارى تاکنون 517 نفر از

 زندانیــان جرائــم غیرعمد اســتان اصفهان آزاد شــدند، 
تصریح کرد: هرجا کــه نیاز به کمک فــورى براى آزادى 
شــخص گرفتارى بوده اســت، فــوالد مبارکــه در این 
اقدام خداپســندانه پیشــقدم بود. تا جایى که یک ســوم از 
مبلــغ 6 میلیارد و 100میلیــون تومان کمک مســتقیم به 
آزادى زندانیــان جرائــم غیرعمد توســط مجموعه فوالد 
مبارکه تأمین شده اســت که این کار خداپســندانه ریشه 
در تفکــرات انســانى و اســالمى مدیــران و کارکنان آن

دارد.
رئیس کل دادگسترى استان با اشاره به یکى از اقدامات مؤثر 
و چشمگیر دســتگاه قضایى در این استان گفت: با مدیریت 
خوب شــوراى حل اختالف زندانها و با حضور فیزیکى آنان 
و با برنامه ریزى جلســات مختلف با شاکیان توانستند مبلغ 
16میلیارد و 600میلیون تومان از شاکیان رضایت بگیرند که 

بسیار قابل توجه است.

فوالد مبارکه دریایى از 
تولید علم است

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان از تداوم روند کاهشــى نرخ بیکارى این استان در پاییز 
امســال خبر داد و گفت: نرخ بیکارى در پاییز امســال به 13/7 

درصد رسید.
محمد رضا لعلى افزود: نرخ بیکارى استان اصفهان در پاییزامسال 
در مقایسه با فصل بهار و تابستان به ترتیب 2/4 و 0/3 واحد کاهش 

نشان مى دهد.
وى اظهارداشت: متوسط نرخ بیکارى سه فصل اول امسال حدود 
14/6 درصد است که در مقایسه با سه فصل نخست پارسال که 

حدود 15/3 درصد بود، 0/0,77 درصد کاهش یافته است.
لعلى تاکید کرد: متوسط نرخ مشارکت اقتصادى استان نیز در سه 
فصل اول سالجارى در مقایسه با دوره مشابه سال 95 درحدود 1/1 

درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکارى استان اصفهان در تابســتان سالجارى به 14 درصد 
رسید که در مقایسه با تابستان ســال گذشته درحدود 3/4 درصد 

کاهش یافت.
کارشناســان، دالیلى مانند باال بودن نرخ مهاجرت وخشکسالى 
یک دهه گذشته را از جمله دالیل باالتر بودن نرخ بیکارى استان 

اصفهان در مقایسه با متوسط کشورى مى دانند.
دولت دوازدهم در ســالجارى اجراى طرح هــاى جدیدى مانند 
‹اشتغال فراگیر› را براى اشتغالزایى و با تعهد ایجاد نزدیک به یک 
میلیون فرصت شغلى در کشــور اجرا کرده است که سهم استان 
اصفهان از این تعهد، درحدود 90 هزار شــغل اســت که تاکنون 

درحدود 50 درصد آن تحقق یافته است. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: اخیراً سرقتى از مسجد سید 
اصفهان انجام نشده و خبر سرقت کوبه درب این مسجد صحت ندارد.

فریدون اللهیارى با اشاره به سرقت سال 92 از این مسجد اظهار داشت: براساس گزارشات تیم حفاظت 
سازمان میراث، سرقت کوبه درب مسجد سید در سال 92 یعنى تقریبا پنج سال پیش گزارش شده و 

خبرى که از سرقت این کوبه در روز هاى اخیر منتشر شده، صحت ندارد.
وى در ارتباط با واکنش این سازمان پس از انتشار خبر مزبور افزود: تیم حفاظت سازمان میراث فرهنگى 

پس از انتشار این خبر به مسجد سید اعزام شد و به بررسى موضوع پرداختند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان شهرضا گفت: در حوزه رسانه و مطبوعات شاخص هاى 
فرهنگى و هنرى تأمین نشده است و با توجه به شرایط پیش رو، شاید یکى از دو دکه مطبوعاتى نیز 

تعطیل شود.
محمدعلى جعفرى بیان داشت: در سال گذشته 60 برنامه فرهنگى در سطح شهرستان شهرضا اجرا 

شد که در نوع خود بى نظیر است.
وى با اشاره به انتخاب شهرضا به عنوان نامزد پایتختى کتاب ایران، خاطرنشان کرد: در سال جارى 

بیش از 100 مجوز برگزارى تعزیه در شهرستان شهرضا صادر شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان شهرضا با بیان این که از ابتداى امسال تاکنون هفت 
اجراى صحنه اى موسیقى در شهرستان برگزار شد و تعداد این اجراها تا پایان سال به 9 عدد خواهد 
رسید، ادامه داد: با اضافه شدن چهار کانون، شمار کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد شهرستان به 

57 کانون رسید.
جعفرى با اشاره به این که بیش از 80 درصد از شاخص هاى فرهنگى و هنرى شهرستان تأمین شده 

است، عنوان کرد: در حوزه رسانه و مطبوعات این شاخص ها تأمین نشده است.

نحسى، گریبان بیکاران اصفهان را هم گرفت

نرخ بیکارى استان به 13/7رسید
سرقت کوبه درب مسجد سید صحت ندارد

عدم تأمین شاخص هاى فرهنگى
 در مطبوعات شهرضا


