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وضعیت قرمز پشت ســد زاینده رود

اصفهان در زمینه فرهنگ و هنر
 در کشور سرآمد است 

تعارف ها دور ریخته شود وگرنه تذکر مى دهم
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پرفروش هاى 4سال اخیر      
سینماى ایران معرفى شدند

  سورپرایز زمستانى المپیاکوس

جوالن گنج یاب ها 
در تلگرام
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به شدت تقویت مى خواهند!به شدت تقویت مى خواهند!
اوضاع سپاهان اصًال خوب نیستاوضاع سپاهان اصًال خوب نیست
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توصیه استاندار اصفهان به مدیران اجرایى:
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محمدرضا شریفى نیا محمدرضا شریفى نیا 
اولین مهمان اولین مهمان 
سرى جدید سرى جدید 
«دورهمى»«دورهمى»

حیف از مسعود شجاعى
گزارش رسانه ها در مورد مسعود شجاعى نشان مى دهد که ظاهراً او چون مانند حاج صفى 

زیر بار عذرخواهى اجبارى نرفته و در این باره نیز به کى روش پاسخ نداده دیگر شانس 
زیادى براى دعوت به تیم ملى ندارد. ماجراى مسعود شجاعى و عدم دعوت از او به تیم 

ملى، هرچند کم کم به دست فراموشى سپرده مى شود، اما هنوز  بخشى  از ابعاد
 این ماجرا پنهان مانده است. 
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رهبر انقالب در دیدار علیرضا کریمى:

واقعًا احساس عزت کردم
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نماینده کرمانشــاهى مجلس در انتقاد به ارائه طرحى به 
منظور اختصاص 10 درصد از یارانه مردم به زلزله زدگان 
گفت: این چه توهینى به استان کرمانشاه است؟ مگر مردم 
استان کرمانشاه گدا هستند؟ این طرح دیروز طرحى براى 
اصالح بندى از قانون بودجه سال1396 کل  کشور در جلسه 

علنى مجلس ارائه شده بود.
حشــمت ا... فالحت پیشــه هنگام بررســی این طرح 
با فریاد گفت: زلزله اي در کرمانشــاه آمــد و ملت براى 
کمک به زلزله زدگان سنگ تمام گذاشتند. ولی برخی از 
دولتی ها و مســئولین آمدند و قول هایی دادند اما عمل 
نکردند. کرمانشاه یک استان مرزى اســت. اگر در قالب 

بودجه مشــکالتش حل نشــود، بنده هشــدار مى دهم 
که نارضایتــی هاي اقتصادي و اجتماعــی در آن منطقه 
به نارضایتی امنیتی تبدیل می شــود. چــرا برخی این را 

نمی فهمند؟
این نماینده مجلس دهم، افزود: یک حادثه طبیعی اتفاق 
افتاده است. محروم ترین مردم جامعه یارانه بگیرها هستند، 
از یارانه این مردم می خواهید به زلزله زده ها بدهید؟ مگر 
مردم کرمانشاه گدا هستند؟ آقایان آمدند عکس گرفتند و 
رفتند. پریشب 35 چادر مردم در برف و بوران از بین رفت 
اما 48 ساعت است که رئیس بنیاد مسکن جواب تلفنش 

را نمى دهد! ما یارانه نمی خواهیم، حقمان را می خواهیم.

به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
ظهر دیروز یک شــنبه در دیدار آقاى علیرضا کریمى 
کشتى گیر سرافراز کشــورمان در مســابقات جهانى 
کشتى زیر 23 سال جهان و خانواده  او، از خودگذشتگى 
و عزت آفرینى این پهلوان جوان را مورد تجلیل و تقدیر 

قرار دادند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تحســین اقــدام علیرضا 
کریمى، کار بزرگ او را از ســنخ کار پهلوانان نامدارى 
همچون پوریاى ولى دانستند و گفتند: من از اینکه نشان 
دادید جوانــى از جوان هاى ما حاضر اســت براى یک 

هدف بزرگ و بلندپا بر روى نفس خود بگذارد و از حق 
قطعى و قهرمانى مسلم صرف نظر کند، واقعًا احساس 

عزت کردم.
ایشان افزودند: قدر این کار را بدانید و اجر معنوى آن را از 
خدا بخواهید، البته مسئوالن نیز نباید در تجلیل و پاداش 

مادى کوتاهى کنند.
رهبر انقالب در این دیدار  انگشــتر خود را به علیرضا 

کریمى اهدا کردند.
پیش از این رهبر انقالب با صدور پیامى از قهرمانى تیم 
ملى وزنه بردارى و اقدام کشــتى گیر کشورمان علیرضا 

کریمى تقدیر کرده بودند.

مگر مردم کرمانشاه
 گدا هستند؟

واقعاً
 احساس عزت کردم

ما دوغ وارد نمى کنیم!
  ایرنا | گمرك گناوه انتشــار خبر واردات دوغ 
از این گمرك را «بى اســاس» خواند و آن را «شیطنت 
رســانه اى» خواند. گمرك گناوه اعالم کرد: با بررسى 
سوابق در ســامانه برخط جامع امور گمرکى روشن شد 
هیچگونه واردات دوغ از این گمرك صورت نگرفته است.

حذف یارانه 30 میلیون نفر 
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات    تسنیم|
کشور گفت: در الیحه بودجه سال آینده، 30 میلیون 
نفر از یارانه بگیران که در دهک هاى باالى جامعه 
این  از  حاصل  درآمد  و  شوند  مى  حذف  دارند  قرار 
موضوع صرف تکمیل طرح هاى نیمه تمام عمرانى 

خواهد شد.

پول ویزا در جیب سفیر عراق 
   خبر آنالین | مجتبى ذوالنورى، عضو کمیسیون 
امنیت ملى مجلس با اشــاره به اظهــارات اخیر رئیس 
فراکسیون حج و زیارت مبنى بر ضرورت تغییر سفیر عراق 
در کشورمان گفت: این درخواست به دلیل آن مطرح شده 
که بخشى از پول هایى که براى ویزاى اربعین از مردم 
دریافت شد، به جیب سفیر عراق رفته و ما در حال پیگیرى 

هستیم تا با سفیر عراق، برخورد جدى صورت گیرد.

ردیف اندر ردیف
  ایرنا | رئیس جمهور در جلســه تقدیم بودجه 
سال 97 به مجلس گفت: مشکل بودجه که از نمایندگان 
درخواست مى کنم کمک کنند تا آن را حل کنیم این است 
که در سال هاى گذشته «ردیف اندر ردیف» وجود داشت 
و هرکسى ردیفى مى گرفت. دو برادر در یک دستگاه، بعد 
پسر عمو آمد چهار تا ردیف گرفت و ردیف و ردیف درست 
شد ومعلوم نیســت این ردیف ها و پول ها در اختیار چه 

کسى قرار مى گیرد و چه کسى نظارت مى کند. 

درگیرى در کنگره حزبى 
  ایرنا | از نشست کنگره ساالنه حزب کارگزاران 
سازندگى ایالم خبر رسید که دو تن از اعضاى این حزب 
در استان ایالم بر سر روند انتخابات شوراى مرکزى حزب 
در استان به شدت با هم گالویز شده و با الفاظ رکیک و 
دشنام و مشت و لگد از یکدیگر پذیرایى کردند. مرعشى 
مهمان ویژه این مراســم از این رفتار ابراز تأسف کرده 
و عنوان داشــت مورد را 100درصد بــه مرکز گزارش 

خواهد داد.

سونامى طالق در قم
  ایرنا | سال گذشته در قم روزانه ده طالق ثبت 
شده است. قم به عنوان یکى از مذهبى ترین شهرهاى 
ایران باالترین نرخ طالق را درســال گذشته در کشور 
داشته است. در سال 95، نرخ طالق در استان قم برابر با 

2/71بوده در حالى که در کل کشور 2/13 است.  

بازار پر رونق «مو»
  جام جم آنالین | باورکنید یا نــه، بازار خرید 
و فروش مو این روزها بازار پررونق و شــلوغى اســت. 
«سهیال» دختر 24 ساله اى که موهاى بلند 50 سانتى 
مشکى رنگش را به بهترین پیشنهاد مى فروشد مى گوید 
باالترین قیمت پیشنهادى به او تا حاال یک میلیون و 500 
هزارتومان بوده  اما این مبلغ او را براى فروش موهایى که 

چندسال است قیچى نخورده راضى نکرده است.

تعطیالت کم مى شود
  جام جم آنالین | بحــث بررســى مجــدد 
تعطیالت رسمى کشور در کمیسیون اجتماعى مجلس 
در دست پیگیرى بوده و به  احتمال  زیاد پنج روز از روزهاى 
تعطیل فعلى از تقویم تعطیالت کشــور حذف خواهد 
شد. احتمال مى رود در قانون جدید، تعطیالتى از قبیل 
12 فروردین، 15 خرداد و 29 اسفند از روزهاى تعطیلى 

حذف شود.

توئیتر

رئیس سازمان بسیج زنان گفت: در هشتصد و هشتمین 
جلســه شــوراى فرهنگى- اجتماعى و خانواده زنان 
شورایعالى انقالب فرهنگى با توجه به مخالفت آیت 
ا... مکارم شــیرازى براى حضور زنان در ورزشگاه ها، 
شــوراى فرهنگى- اجتماعى زنان و خانواده نظرات 
مراجع عظام تقلید را فصل الخطاب در این خصوص 
قرار داده و اعالم کرد:  با توجه به اولویت مسائل فراوان 
دیگر از مشــکالت جامعه زنان، تصویب مصوبه اى 
پیرامون حضور زنان در ورزشگاه ها غیرضرورى است.

مینو اصالنى در گفتگو با فارس، با اشاره به اینکه نظر 
مراجع تقلید بر اســاس ُمر صریح قرآن کریم و اسالم 

است، اظهار داشت: بررسى هاى اجتماعى و فرهنگى 
نیز در فتواى دلنشین آیت ا... مکارم شیرازى مهر تأیید 
مى زند چرا که عموم زنان متدین و خانواده هایشــان 
اساسًا دغدغه اى براى حضور در ورزشگاه ها ندارند و 
این دغدغه از سوى برخى از طرفداران تفکرات خاص 
فمنیستى به خصوص فمنیست هاى سکوالر مطرح 
شده بود. وى تأکید کرد: با اعالم نظر این مرجع عالیقدر 
مسئله حضور زنان در ورزشگاه به طور کل از دستور کار 

شورا خارج شده است.
اصالنى تصریح کرد: از همان ابتداى مطرح شدن این 
موضوع هم معلوم بود که به نتیجه اى نخواهد رســید 

و جز اینکه این مطالبه کاذب وقت و انرژى کشــور را 
گرفت نتیجه دیگرى نداشت.

رئیس بسیج جامعه زنان با بیان اینکه مطالبات بسیار 
جدى حوزه زنان در کشور زمین مانده است ابراز داشت: 
حضور زنان در ورزشگاه ها خاص عموم مردم و عموم 

زنان فهیم و ورزش دوست ما نبود. 
وى ایــن مطالبه را مطالبــه اصلى زنان برشــمرد و 
گفت: مطالبه حضور زنان در ورزشگاه ها یک مطالبه 
ساختگى براى حاشیه سازى بود که با فتواى حضرت 
آیت ا... مکارم شــیرازى پرونده اش براى همیشــه

بسته شد.

پس از فروش آزادانه انواع فلزیاب و طالیاب در کشور، 
حاال نوبت به کارشناســى دفینه ها رسیده است. افراد 
سودجو با اســتفاده از بستر شــبکه هاى مجازى گروه 
ها و کانال هاى متعدد ایجاد کرده انــد و در این قالب 
به مراجعان مشــاوره گنج یابى مى دهنــد. این افراد 
ضمن فروش دستگاه هاى گنج یاب، تصاویر ارسالى را 
کارشناسى و گاهى حتى براى حضور و مشاوره نیز اعالم 

آمادگى مى کنند.
ایجاد اشتیاق به گنج یابى باعث ضربه هاى جبران ناپذیر 
به داشته هاى تاریخى کشور مى شــود. سودجویان با 
اســتفاده از این فرصت و ضعف نظارت سازمان میراث 
فرهنگى با تعرض به محوطه هاى باستانى شناخته شده 
و ناشناس ضمن تخریب آنها، الیه هاى باستان شناسى 

را از بین مى برند.
در این گروه ها برخى افراد به عنوان کارشناس حضور 
دارند و از اعضا درخواســت مى کننــد تصاویر را براى 
کارشناسى ارسال کنند. آنها نیز ضمن راهنمایى به اعضا، 
محل هایى را براى کندن یا استفاده از دستگاه فلزیاب 

معرفى مى کنند.

رونق ایــن کار در تلگــرام به قدرى اســت که برخى 
از این افــراد اقدام بــه راهن اندازى اشــتراك ماهانه 
براى اعضاى خــود کرده اند تا به طــور مداوم تصاویر 
را کارشناســى و محل هاى احتمالى دفینه را مشخص

کنند.
 در حالى فروش فلزیاب ممنوع اســت و فروشندگان و 
خریداران باید مجوز از سازمان میراث فرهنگى دریافت 
کنند که نه تنهــا در فضاى مجازى که در نشــریات و 
فضاى شهرى پر از تبلیغات فروش فلزیاب است. مدتى 
پیش فروشــندگان فلزیاب در دهن کجى آشــکار به 
ســازمان میراث فرهنگى حتى روى دیوار این سازمان 
و میله هاى ورودى آن در تهران نیــز تبلیغات فروش 
فلزیاب چسبانده بودند! مراکز فروش فلزیاب که آزادانه 
در شهرها فعال هستند و قوى ترین دستگاه هاى فلزیاب 
را به دورترین روستاها مى فرستند، حاال فضاى مجازى 

را فرصتى براى گسترش کسب خود کرده اند.
اتفاقى که باعث مى شــود با ایجاد انگیــزه گنج یابى، 
امنیت محوطه هاى تاریخى و باســتانى تحت شــعاع 

قرار گیرد. 

نصف جهان کار دانشجویانى که در مراسم روز دانشجو در 
دانشگاه آزاد نجف آباد حرکات موزون انجام داده بودند 
به کمیته انضباطى کشیده شــد. این خبر را ابوالفضل 
ابوترابى، نماینده نجف آباد در مجلــس اعالم و تعداد 
این دانشجویان را ســه نفر اعالم کرد. ابوترابى آنها را 

خاطیانى دانست که «حرکات زشت» انجام دادند.
مراسم 16 آذر امسال در دانشگاه آزاد نجف آباد، دو روز 
زودتر و در روز سه شنبه 14 آذر برگزار شد. در این مراسم 
مسئولین و مقامات شــهر نجف آباد از جمله امام جمعه 
شهر هم حضور داشت که ســخنرانى کرد. همچنین از 
خانواده شــهید حججى براى حضور در مراسم دعوت 

و از آنها تقدیر شــد. بعد از پایان مراســم و در حالى که 
مسئولین در حال ترك سالن بودند، آهنگى پخش شد 
که برخى از دانشــجویان همراه با این آهنگ، حرکات 

موزون انجام دادند.
به دنبال این اقــدام، على اکبر والیتــى رئیس هیئت 
مؤسس و هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى در نامه اى 
به مهران مجلســى، رئیس این دانشگاه، تأکید کرد که 
هنجارشــکنى چند دانشجو دور از شــأن دانشگاه بود. 
مجلسى هم در پاســخ به او، قول پیگیرى ماجرا را داد. 
حاال هم کار آن دانشجویان به کمیته انضباطى کشیده 

شده است.

جوالن گنج یاب ها در تلگرام

تشکیل پرونده انضباطى
 براى دانشجویان عالقه مند به حرکات موزون!

رئیس سازمان بسیج زنان با اشاره به آنچه «فتواى دلنشین آیت ا... مکارم» خواند:

فقط فمنیست هاى سکوالر مى خواهند به ورزشگاه ها بروند

حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــى رئیس 
جمهورکشــورمان دیروز براى تقدیم الیحه بودجه سال 
97 در جلســه علنی مجلس حاضر شــد. او در بخشی از 
صحبت هایش در تشریح کلیات بودجه 97 به موضوعاتی 
همچون ایجاد اشتغال، مسکن اشاره کرد و با نگاهی نقادانه 
گریزي به مسکن مهر نیز زد. بخشى از اظهارات روحانى را 

درباره وضعیت مسکن بخوانید:
■ اگر رفتیم بیرون شــهر و برجی را بــاال بردیم این اول 
مشکل است.  جاده،آب و گاز این برج کجاست؟ هیچ چیزي 
نیست. این اول گرفتاري می شود. خطاي ما این بود که در

 دولت هاي گذشــته رفتند تا بیابان ها را تبدیل به مسکن 

کنند. مســکن در وسط شــهر جاي دارد. در قلب تهران و 
شهرهاي بزرگ این مسکن ها هستند. یک محله را برعهده 
بگیریم و مسکن مناسب بسازیم. این نیاز به بودجه ندارد. 
نمی خواهد که ما برویم در صندوق و پایه پولی مان دست 
ببریم. مسکن مهر مشکلش این نیست که پایه اش سفت 
است یا شل است؛ مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ این 
را جواب بدهید. اســتقراض از بانک مرکزي یعنی اشتباه. 
مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی باال رفت 
و تورم 45 درصدى درست کرد. مسکن مهر ریشه اش غلط 

و نادرست بود. 
■ ما باید مسکن مردم را به طور صحیح درست کنیم. ما نیاز 

به پول بانک مرکزي نداریم. شما سرمایه دار را می آوردید 
و زمین در اختیارش قرار می دهید. این سرمایه دار مسکن 
نوســاز به صاحبان خانه می دهد،  در برابرش مسکنی که 
می ماند به عنوان ســودش برداشت می کند. من جلسات 
متعددي در مورد بافت فرسوده گذاشــته ام. افرادي را در 
این جلســات دعوت کردم که گفتند ما نیاز به هیچ چیزي 
نداریم فقط می خواهیم وقتی خانه را می ســازیم مشتري 

داشته باشد. 
■ ساالنه ساخت 200 هزار واحد مسکونی با تسهیالت جدید 
واحد مسکونی جزو برنامه هاســت. دولت، خانه نمی سازد. 

دولت ناظر است و مردم و شرکت ها خانه می سازند.

انتقاد دوباره روحانى از طرح پرسروصداى دولت احمدى نژاد

سید محمد غرضى که در برهه اى وزیر نفت دولت مرحوم مسکن مهر از جیب فقرا درست شد
آیت ا... مهدوى کنى و میرحسین موسوى، وزیر پست و 
تلگراف و تلفن دولت دوم موسوى و دولت مرحوم آیت 
ا... هاشمى رفسنجانى بوده و در ســال 92 با شعار ضد 
تورم در انتخابات ریاســت جمهورى نامزد شد، درباره 
اجراى اصل 142 قانون اساســى و رسیدگى به دارایى 
مقامات و مســئوالن و نحوه اجــراى آن در طول این
 سال ها با تابناك به گفتگو پرداخته است. بخش هایى از 

اظهارات او را بخوانید:
■ مسئوالن نباید از قدرت سیاسى که به دست مى آورند 
سوء اســتفاده کنند و عزیزان خود را به عزیزان ملت و 
آقازاده ها و خانم زاده ها ترجیح دهند. االن هم برخى از 
همین آقازاده ها مشاغل بسیار بسیار مهمى را در جامعه 

در دست دارند.
■ درحال حاضر در جامعه ما برخى با قدرت سیاسى در 
ارتباط نیستند و غیرمســتقیم از قدرت سیاسى استفاده 
مى کنند. این افراد باالخــص در تهران در خیابان هاى 
گران شــهر زندگى مى کنند و همین آقازاده ها و خانم 
زاده ها بیشــترین حضور را در مناقصه ها، مزایده ها و 

پولشویى ها دارند.
■ این مال اندوزى ها نه شــرعى است و نه عرفى 
و این مشــکل متوجه قدرت سیاســى اســت نه
 دستگاه هاى ادارى و اجرایى. دستگاه هاى ادارى 
و اجرایى تابع مقررات دســتگاه قدرت سیاســى 

هستند و آنجاها بیشتر مى شود تفحص کرد.

■ من کسانى را مى شناسم که قبل از انقالب هیچ چیز 
نداشتند اما پس از انقالب با پیوندهاى سیاسى و یا کاله 
گذارى بر سر قدرت سیاســى، حقوق عامه را تصاحب 
کردند. اگر بخواهم از مصادیق نام ببرم به اصل مطلب 
خدشه وارد مى شود. شاید حقوق هاى نجومى و امالك 

نجومى را بتوان از نمونه هاى آن دانست.
■ واجب اســت که اگر کســانى از کانال هاى قدرت 
سیاسى ثروتمند شــده اند مورد تعقیب قرار بگیرند. این 
قانون ناقص است زیرا توانایى کارشناس هاى ما در این 
حد نیســت که بتواند اثبات کند کسى مالى که اندوخته 

سپس آن را پیگیرى حرام اســت و 
کند.

تولیت آستان قدس رضوى با اشاره به ورود خود به عرصه 
انتخابات ریاست جمهورى گفت: در صحت تصمیم خود 
براى ورود به انتخابات ذره اى تردید ندارم.  حجت االسالم 
و المسلمین سید ابراهیم رئیسى در دیدار با دبیران تشکل هاى 
دانشجویى سراسر کشــور اظهار داشت:  ورود اینجانب به 
عرصه انتخابات به دلیل انجام یک وظیفه بود و این اتفاق 
نیافتاد مگر بعد از درخواســت هاى متعدد مردم و نخبگان؛ 
بنابراین اگر به گذشته نیز برگردم، همان تصمیمى را خواهم 
گرفت که آن روز گرفتم. در صحت تصمیم خود ذره اى تردید 

ندارم و یک درصد پشیمان نیستم.

روایت سید محمد غرضى از مال اندوزى برخى مسئولین

آقازاده ها، خانم زاده ها و پولشویى

ن ملت و 
 برخى از 
در جامعه 

یاسى در
ى استفاده 
بان هاى 
ها و خانم 
ده ها و 

عرفى 
ت نه
ى

ـى 

سپس آن را پیگیرىحرام اســت و
کند.

 رئیس ســازمان محیط زیست برنامه ششــم را تحمیلى 
خواند و ادعا کرد: از باال تحمیل مى شود که چقدر باید تولید 
(محصوالت کشاورزى) کنیم بدون اینکه توجه شود ظرفیت 

چقدر وجود دارد.
عیسى کالنترى دیروز در همایش روز جهانى خاك در محل 
وزارت جهاد کشاورزى اظهار داشــت: در گذشته 15 تا 20 
میلیون نفر جمعیت در کشور داشتیم و هرچه خواستیم آب و 
خاك را استفاده کردیم اما با افزایش جمعیت نیازها اضافه شد 
که آن چیزى که بى ارزش بود ارزش پیدا کرد و در مواردى 

مانند خاك به بحران رسیدیم و در آب از بحران گذشته ایم.
رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: قوانین تحمیلى 
مانند برنامه ششم خارج از ظرفیت هاى موجود تحمیل شده 
است و این برنامه با امکانات موجود در کشور سازگار نیست 

بنابراین خارج از پایدارى منابع استفاده مى کنیم.
وى تصریح کرد: وقتى که نیاز به گوشت بیشتر داریم تعداد 
دام ها را افزایش مى دهیم و با  این کار پوشــش گیاهى از 
بین مى رود و در نتیجه آن خاك نیــز از بین خواهد رفت و 
آب باران دیگر در سنگ مادر نفوذ نمى کند، جنگل ضعیف 
مى شود، درختان خشک مى شوند و یک رفتار نادرست به طور 
زنجیره وار همه چیز را برهم مى ریزد و با محیط زیستى مواجه 
مى شویم که از همه نظر تجدیدناپذیر است؛ در این محیط 
زیســت یوزپلنگ از بین مى رود و بعد به دنبال پروژه هاى 
نژاد مى رویم. کالنترى تصریح کرد: ما از پایه درباره مسائل 
زیست محیطى مشکل داریم و وقتى از اول اصول را زیر پا 

مى گذاریم تا آخر دیوار کج مى شود.
وى افزود: این نسل یکى از بدترین نسل هاى سرزمین است 
و چیزى براى نســل هاى بعد باقى نگذاشته است و معلوم 

نیست که آیندگان درباره ما چگونه قضاوت مى کنند.
رئیس سازمان محیط زیســت  گفت: باید ابتدا فرهنگ را 
درســت کنیم و بگوییم اى مردم! ظرفیت هاى این کشور 
محدود است و با این حجم استفاده از ظرفیت ها نمى توانیم 

براى نسل هاى آینده چیزى باقى بگذاریم.
کالنترى افزود: هى نگوییم ما کشور بزرگى هستیم! منابع ما 
محدود است، باقیمانده نیازمان را باید وارد کنیم و در صورتى 
که قصد افزایش جمعیت داریــم این افزایش جمعیت باید 

منوط به واردات باشد.

کالنترى: هى نگوییم ما کشور بزرگى هستیم!

رئیسى: از کاندیداتورى در انتخابات پشیمان نیستم
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همه هستند جز «شهر موش ها 2»!
پرفروش هاى پرفروش هاى 44سال اخیر سینماى ایران معرفى شدندسال اخیر سینماى ایران معرفى شدند

معاونت توســعه و فناورى مطالعات سینمایى ســازمان سینمایى، 
فهرست فیلم هایى را که در سال 93 تا 96 به فروش باالى ده میلیارد 
تومان رسیدند اعالم کرده است. نکته جالب این آمار به غیبت فیلم 
«شهر موش ها 2» باز مى گردد که در سال 93 اکران شد و بنا بر اعالم 
پخش کننده و تهیه کننده آن توانســت بیــش از 12 میلیارد تومان 
فروش کند. دیگر نکته این آمار نزدیک بودن آمار فروش فیلم ها به 
میزان فروش اعالم شده از سوى سایت سینما تیکت است که مى تواند 

فروش اعالم شده از سوى پخش کنندگان فیلم هاى سینمایى را زیر 
سئوال ببرد.

نکته قابل توجه در جدول 11 فیلم پرفروش تاریخ سینماى ایران که 
به فروشى باالتر از ده میلیارد تومان دست یافتند این است که سه فیلم 
صدرنشین این جدول همگى در سال 96 اکران شده اند و مجموعًا از 
ابتداى سال 96 تاکنون چهار فیلم توانسته اند به فروشى بیش از ده 

میلیارد تومان در گیشه دست پیدا کنند.

طبق این آمار، «نهنگ عنبر 2»،«گشــت 2»،«خوب ، بد، جلف»، 
«فروشنده»، «محمد رســول ا...»، «من سالوادور نیستم»، «سالم 
بمبئى»، «50 کیلو آلبالو»، «ابد و یک روز»، «بارکد» و «اکسیدان» 
11 فیلم سینمایى هستند که موفق به فروشى بیش از ده میلیارد تومان 
در گیشه شده اند که موضوع هفت فیلم کمدى، یک فیلم مضمون 

تاریخى و دینى و دو فیلم نیز از مضمونى اجتماعى برخوردار هستند.
فیلم «نهنگ عنبر 2» به کارگردانى و تهیه کنندگى سامان مقدم با 20 

میلیارد و 941 میلیون تومان لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
ایران را به خود اختصاص داده اســت و پس از آن فیلم «گشت2» 
ساخته سعید سهیلى با مجموع فروش 19 میلیارد و 781میلیون تومان 
و «خوب، بد، جلف» ساخته پیمان قاسم خانى با مجموع فروش 16 

میلیارد و 288 میلیون تومان در رتبه هاى دوم و سوم قرار دارند.
در ســال 93 حواشــى بســیارى براى میزان فروش فیلم «شهر 
موش ها2» به وجود آمد و برخى فروش 12 میلیارد تومانى این فیلم 

سینمایى را غیر واقعى دانســتند که این موضوع واکنش تند منیژه 
حکمت و على سرتیپى تهیه کنندگان و پخش کننده این فیلم را به 

همراه داشت.
از سوى دیگر میزان ارقام اعالم شده از سوى مرکز توسعه و فناورى 
مطالعات سینمایى، شباهت بسیارى به آمار فروش سایت سینما تیکت 
دارد و به نظر مى رسد همچون بسیارى از رسانه ها این مرکز وابسته به 

وزارت ارشاد هم منبعى جز سایت سینما تیکت نداشته است.

فیلم ســینمایى «دارکوب» به کارگردانى بهروز شــعیبى و با بازى مهناز افشــار، امین حیایى، جمشــید 
هاشم پور، هادى حجازى فر و ســارا بهرامى که اوایل امسال مقابل دوربین رفت، خواستار حضور در سى و 
ششمین جشنواره فجر است. «دارکوب» سومین فیلم بلند سینمایی بهروز شعیبی است که این روزها توسط 
بهزاد عبدي در مرحله ساخت موسیقی قرار دارد. این ســومین همکارى مشترك عبدى و شعیبى پس از 

فیلم هاى «دهلیز» و «سیانور» است.
بهزاد عبدى درباره ساخت موسیقی این فیلم توضیح داده است: موسیقى فیلم سینمایى «دارکوب» تلفیقى 
است از موسیقى الکترونیک و سازهاى زهى. صحبت هاى زیادى درباره موسیقى فیلم با کارگردان داشتم 

تمام تالشم نزدیک شدن به تحلیل اواست.
از دیگر بازیگران این فیلــم مى توان به نگار عابدى، طوفان مهردادیان، شــادى کــرم رودى، ثریا حلى،

 آتیه جاوید، علیرضا کى منش و ندا عقیقى اشاره کرد. «دارکوب» محصول مؤسسه سینمایى سیماى مهر به 
تهیه کنندگى سید محمود رضوى است.

مصطفــى احمدى، تهیه کننده ســرى جدیــد برنامه 
«دورهمــى» مى گوید قرار نبود ســرى ایــن برنامه 
تلویزیونى ساخته شــود و حتى مهران مدیرى بر روى 
این موضــوع تأکید کــرد و به همین دلیل ســیامک 
انصارى و مه لقا باقرى سایر پیشــنهادها را پذیرفتند و 
به پروژه هاى دیگرى پیوســتند. او همچنین مى گوید 
به احتمال زیاد سرى جدید برنامه «دورهمى» در هفته 
جارى به روى آنتــن خواهد رفت و اولیــن مهمان آن 
هم محمدرضا شــریفى نیا خواهد بود. وى در عین حال 
گفت: ســحر ولدبیگى از جمله بازیگرانى است که در 
کنار سروش جمشیدى در ســرى جدید حضور خواهند 

داشت.
احمدى همچنین درباره زمان پخش برنامه «دورهمى» 
توضیح داد: احتمال 99 درصــد «دورهمى» روزهاى 
چهارشنبه، پنج شــنبه و جمعه ساعت 11 شب به روى 
آنتن خواهد رفت و اما اینکه پخش آن از چه زمانى شروع 

خواهد شد، هنوز قطعى نشده اســت، به احتمال زیاد از 
هفته جارى این برنامه به روى آنتن خواهد رفت.

این تهیه کننده درباره تغییر شــکل ظاهرى و محتواى 
برنامه «دورهمى» در سرى جدید توضیح داد: در سرى 
جدید دکور تغییر کرده اســت اما ماهیت «دورهمى» 
همچنان حفظ شده اســت و محتواى آن درباره مسائل 

اجتماعى خواهد بود.
او با اشاره به اینکه اولین مهمان «دورهمى» محمدرضا 
شــریفى نیا خواهد بود، یادآور شــد: این گفتگو، یک 
گفتگوى مفصل اســت و امکان ایــن را دارد که در دو 

قسمت به روى آنتن برود.
 ایــن تهیه کننده در بخش دیگــرى از گفتگوى خود از 
تدارك ویژه برنامه «دورهمى» به مناســبت شب یلدا 
هم خبر داد و گفت: به مناسبت شب یلدا ویژه برنامه اى 
خواهیم داشت و در تدارك تهیه و پخش این ویژه برنامه

 هستیم.

رمزگشایى از بودجه تولید «ماجراى نیمروز» 

«دارکوب» به جشنواره مى رسد؟ 

چند هفته پیش افشین حبیب زاده، معاون نظارت شوراى شهر 
تهران از مشــارکت 950 میلیون تومانى شهردارى تهران در 
ســاخت فیلم «ماجراى نیمروز» خبر داد. اما روز شنبه همین 
هفته، این نماینده شوراى شهر اعالم کرده که این 950 میلیون 
تومان سهم 25 درصدى شهردارى در ساخت فیلم محمدحسین 
مهدویان بوده است.  اگر سهم سایر ارگان ها براى تأمین بودجه 
«ماجراى نیمروز» را در نظر بگیریم، یعنى حداقل سه میلیارد 
و 800 میلیون تومان براى ســاخت «ماجراى نیمروز» هزینه 

شده است.
«ماجراى نیمروز» ساخته محمد حســین مهدویان و به تهیه 
کنندگى سید محمود رضوى براى اولین بار در سى و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و پس از استقبال مخاطبان و 
منتقدان توانست چهار سیمرغ بلورین از جشنواره سال گذشته به 
دست آورد. این فیلم سینمایى پس از موفقیت در جشنواره فجر، 
نوروز امسال در سینماهاى کشور به نمایش درآمد و به فروش 
قابل قبولى دست یافت و تا چند ماه  عنوان پرفروش ترین فیلم 

غیر کمدى سال را به خود اختصاص داد. 

محمدرضا 
شریفى نیا 

اولین مهمان 
سرى جدید 
«دورهمى»

مجموعه هــاى خاطره انگیز «پس 
از باران» و «زى زى گولو» از شــبکه 

تلویزیونى آى فیلم پخش مى شود.
مجموعه تلویزیونى «پس از باران» 
با پایــان پخش مجموعــه «ماه و 
پلنگ»، بــراى آى فیلمى ها از کانال 
فارسى این شبکه به نمایش گذاشته 
مى شــود. به گزارش روابط عمومى 
شــبکه آى فیلم، «پــس از باران» 
ساخته سعید ســلطانى، اولین بار 
در سال 79 از شبکه 3 سیما پخش 
شد. این سریال روایتى دراماتیک 
از زندگى دخترى شمالى (شهربانو) 
را به تصویر کشیده اســت، که در 
اوایل جوانى همسر دوم خان دهکده 
مى شود؛ مردى  که از همسر اولش 
صاحب فرزند نشــده است. «پس 
از باران» در گیــالن تصویربردارى 
شــده و در دوران پخش خود، یکى 
از موفق ترین سریال هاى تلویزیون 
بود؛ طورى که هنوز پس از 17 سال 
از پخش این ســریال، بسیارى از 
مخاطبان آن را به طــور کامل به یاد 

دارند.
مجموعه تلویزیونى «پس از باران» 
از امشــب  20 آذر هر شب ساعت 
21:00  روانه آنتن مى شود و تکرار 
آن در ساعت هاى 05:00 و 13:00 

روز بعد پخش خواهدشد.

   «زى زى  گولو» وارد مى شود
آى فیلم، تنها شبکه تخصصى فیلم 
و ســریال هاى ایرانــى، مجموعه 
تلویزیونى خاطره برانگیز «قصه هاى 
تابه تــا» را هــم براى کــودکان و 
نوجوانان دیروز و امروز آى فیلمى، 

نمایش  مى دهد.
«قصه هاى تابه تا» بــه کارگردانى 
مرضیه برومند که نخســتین بار از 
شــبکه 2 سیما، در ســال 1373، 
صبح هاى جمعه پخش مى شد و در 
میان کــودکان و نوجوانان ایران و 
حتى بزرگساالن، شهرت و محبوبیت 
زیادى پیدا کرد، از امشب 20آذر در 
جدول پخش کانال فارسى آى فیلم 
قرار مى گیرد. این مجموعه هر روز 
ساعت 17:00 روانه آنتن مى شود. 
بازپخــش آن نیز در ســاعت هاى 
01:00 و 09:00 روز بعــد خواهد

بود.

خاطره بازى   با 
«پس از باران» و 

«زى زى گولو»
مژگان بیات به آخرین وضعیت اکران «انتهاى خیابان مهر» با بازى امین حیایى اشاره کرد.

این تهیه کننده و کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت اکران «انتهاى خیابان مهر» گفت: قرارداد اکران 
این فیلم با دفتر پخش هدایت فیلم بسته شده و کماکان منتظر جواب شورا براى اعالم زمان قطعى هستیم.

وى افزود: اگر تا قبل از جشنواره فیلم فجر موفق به اکران نشویم، آن را به سال آینده موکول خواهیم کرد؛ 
چون با این شرایط اصًال اتفاق خوبى براى فیلم و فروش آن نخواهد افتاد.

وى ادامه داد: قطعاً اکران عید هم که به ما نخواهد رسید؛ پس نمایش «انتهاى خیابان مهر»  بعد از عید 
نوروز سال آینده خواهد بود.

گفتنى است؛ «انتهاى خیابان مهر» به کارگردانى کامران قدکچیان و تهیه کنندگى مژگان بیات است که 
از «عشق سال هاى کوچ» به این عنوان تغییر نام داد. عاشقانه اى که در ژانر اجتماعى رخ مى دهد و قصه 

دخترى را روایت مى کند که با پیدا کردن نامه اى در بین کتاب «حافظ» سیر زندگى اش عوض مى شود.
بازیگران این فیلم عبارتند از امین حیایى، بیژن بنفشه خواه، ســحر زکریا، پروانه معصومى، مژگان بیات و 

مهران رجبى .

زمان اکران فیلمى با بازى امین حیایى در هاله ابهام

مجله ظهرگاهى «مهمان خانه» با اجراى امیرحسین مدرس از18 آذر به روى آنتن شبکه 4 سیما رفته است.
سیدمحمدرضا ضرغامى، تهیه کننده «مهمان خانه» گفت: «مهمان خانه» با رویکرد سبک زندگى ایرانى، 

اسالمى از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14و30دقیقه تا ساعت 16 در مدت زمان 85 دقیقه به صورت زنده 
روى آنتن شبکه 4 سیما مى رود.

ضرغامى گفت: این برنامه از 14 بخش متنوع با عناوین کتابخانه، تماشاخانه، داروخانه، حکیم خانه، 
مطبخ خانه، مســافرخانه، آینه خانه، مکتبخانه، گلخانه، چاپارخانه، کارخانه، نگارخانه، سقاخانه و 

عمارت خانه تشکیل شده است.

امیرحسین مدرس،«مهمان خانه» شماست

بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص آخرین فعالیت خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در 
سریال «شهرزاد 3» به کارگردانى حسن فتحى هستم و 

در این اثر نقشى به نام «الیاس» را ایفا مى کنم.
مجید ســعیدى در ادامه افــزود: عالوه بر فاز ســوم 
«شهرزاد»، در سریالى به نام «نزدیکى هاى بهشت» به 
کارگردانى حسن هدایت نیز به ایفاى نقش مى پردازم. 

این سریال از هشت ماه پیش وارد فاز تولید شد و بعد از 
کمى وقفه یک ماه گذشته دوباره فیلمبردارى آن شروع 

شده است.
«نزدیکى هاى بهشــت» از شبکه 2 ســیما روى آنتن 
مى رود اما هنوز زمان قطعى پخش آن مشخص نشده 
است. وى بازى خود در فصل سوم «شهرزاد» را اینگونه 
توصیف کرد: سریال «شهرزاد» اثر درجه یکى است که 

همه مردم از آن به خوبى یاد مى کنند و در گام بعدى من 
به عنوان بازیگر با تیمى بسیار حرفه اى کار مى کنم. پس 
با این تعاریف بازى در چنین مجموعه اى اتفاقى اســت 
که هیچ بازیگرى آن را رد نمى کند. من با اکثر بازیگران 
این مجموعه در آثار قبلــى همکارى کرده ام اما حضور 
بســیارى از این عزیزان در کنار یکدیگر باعث شده تا 

تجربه بسیار خوبى را به دست آورم.

هیچ بازیگرى بازى در «شهرزاد» را رد نمى کند 

پروانه معصومى، مژگان بیات و بارتند از امین حیایى، بیژن بنفشه خواه، ســحر زکریا،

سیما رفته است.
 زندگى ایرانى، 

 صورت زنده 

یم خانه، 
خانه و 

است
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نصف جهان  وقتى روزنامه رسمى و الکترونیک باشگاه سپاهان پس از دیدار با استقالل 
اعتراف مى کند که این ضعیف ترین و بدترین سپاهان تاریخ لیگ برتر در نیم فصل بوده 
و به شدت تقویت مى خواهد باید فهمید  که چقدر اوضاع زردهاى اصفهان وخیم است.

کسب ضعیف ترین نتایج تاریخ لیگ برتر براى پرافتخارترین تیم این مسابقات، مدیران 
سپاهان را وادار به ایجاد تغییراتى در راستاى تقویت تیم کرده است.کسب 15 امتیاز از 
15 مسابقه سپاهان را در رتبه دوازدهم جدول رده بندى مسابقات لیگ برتر در پایان نیم 
فصل قرار داده است؛ آنها طى 15 دیدار نیم فصل6 بار مساوى کردند، 3 بار به پیروزى 
رسیدند و 6 مرتبه هم با شکست به کار خود خاتمه دادند، تا روزهاى سختى را پشت سر 
بگذارند. تیم زالتکو کرانچار 19 بار دروازه خود را باز شــده دید و 14 بار هم مهاجمین 
این تیم که در مجموع نتوانســتند نمایش قابل قبولى داشته باشــند، گلزنى کردند تا 
تفاضل گل 5- براى پرافتخارترین تیم لیــگ برتر بخورد؛ کارنامه اى که به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.
کسب این نتایج از همان روزهاى آغازین مدیران سپاهان، کادر فنى و البته بازیکنان را 
تحت فشار قرار داد و سرمربى کروات طالیى پوشان که انتظار چنین روزهاى سختى 
را با توجه به شــروع امیدوارکننده در 6 دیدار انتهایى لیگ شــانزدهم نمى کشید، در 
هفته هاى انتهایى نیم فصل به عملکرد برخى شــاگردانش تاخت و به آنها فرصت داد 
تا پایان نیم فصل توانایى هاى خود را نشان دهند وگرنه راه خروجى باشگاه پیش روى 

آنها خواهد بود.
از همین رو ژایرو رودریگوئز مدافع برزیلى سپاهان پیش از پایان نیم فصل با فسخ قرارداد 
ایران را ترك کرد و اولیویرا نیز پس از دیدار برابر نفت آبادان با خشم کرانچار روبرو شد 

و در دو دیدار انتهایى نیم فصل در لیست 18 نفره قرار نگرفت.
تمام این اتفاقات سبب شده تا پنجره تابستانى داغى در انتظار تیم طالیى پوش استان 
اصفهان و البته پرافتخارترین تیم لیگ برتر باشد و آنها در برخى از پست ها تغییراتى در 

جهت بهبود شرایط تیم خواهند داشت.
 یکى از چالش هاى مدیران سپاهان و کرانچار در چند ماه اخیر اضافه شدن یک دستیار 

به کادر فنى تیم بوده است؛ موضوعى که کرانچار اصال تمایلى به آن نشان نمى دهد. 
اضافه شدن حســام فتاحى به عنوان آنالیزور در مقطعى این نگرانى را از بین برده بود 
ولى با ادامه نتایج ضعیف سپاهان باز هم اضافه شدن دستیار جدید یکى از خواسته هاى 
مدیران سپاهان از مربى کروات تیمشان است. منصور ابراهیم زاده، محمد تقوى ،محمد 
یاورى، قاســم زاغى نژاد و کریم قنبرى چهره هاى مورد نظر باشگاه براى دستیارى 

کرانچار هستند، اما این مربى همچنان دوست ندارد فردى به کادر فنى اضافه شود.
 خرید یک دروازه بان در سطح ملى  هم خواســته اى بود که کرانچار در کنفرانس 

پیش از دیدار برابر استقالل خوزســتان به صراحت به آن اشاره کرد. در همین 
راســتا   محســن طاهرى مدیرعامل ســپاهان در تهران حضور یافت 

تا با مدیران ســایپا در این راســتا مذاکره کند. نیمکت نشــینى 
اخبارى در دیدارهاى انتهایى نیم فصل این فرصت را براى

 ســپاهانى ها فراهم کرده تا این گلر ملى پوش 
و همینطــور مدیــران 

ســپاهان را متقاعد به 
حضــور در اصفهان 

کنند. هر چند بعضى از خواســته هاى ســایپایى ها امکان تحقــق این انتقال را
 سخت کرده اســت. یکى دیگر از مشــکالتى که تیم کرانچار در نیم فصل اول 
رقابت هاى لیگ برتر با آن دست و پنجه نرم مى کرد، عدم حضور یک هافبک 
بازیســاز بود؛ جایى که آنها امیدوار به ادامه حضور ســرور جپاروف بودند، اما 
منصوریان اجازه بازگشــت او به اصفهان را نداد و به اجبار در روزهاى انتهایى 
رافائل کریوالرو که کارنامه خوبى داشت، به سپاهان وارد شد. اما این بازیکن 
به هیچ وجه نتوانســت نمایش خوبى داشته باشــد و تنها  256 دقیقه براى 
تیمش راهى میدان شد. از ربیع عطایا هافبک لبنانى تیم ذوب آهن و جمشید 
اسکندروف هافبک ازبکستانى تیم پاختاکور تاشکند به عنوان گزینه هاى 
احتمالــى جایگزینى رافائل نام برده مى شــود، که البته شــانس هافبک 

بحث عقد قرارداد  با وى ازبکستانى بیشــتر از عطایا اســت. ولى ظاهرا در    
مشکالتى وجود دارد که باید مرتفع شود.

    مهدى شریفى 2 سال 
پیش بــراى گذراندن 
خدمت سربازى راهى 
تبریز شــد و حاال با 

پایان خدمت بار دیگر با پیراهن ســپاهان راهى میدان خواهد شد. ضمن اینکه مسعود 
حســن زاده نیز به زودى به تمرینات گروهــى باز مى گردد. حضور ایــن دو بازیکن 
مى تواند باعث تقویت بخش تهاجمى ســپاهان بدون خرید بازیکن جدیدى شود.در 

پورقاز و یزدانى زوج قلب خط دفاعى خط دفاعى نیز این انتظار وجود دارد که 
البته ایــن احتمال وجود دارد تیم در کنار جعفرى و آقایى باشــند؛ 
براى ژایروى برزیلى باشــد که سرمربى تیم به دنبال جایگزینى 
ســپاهان جا بیاندازد. از خالد که نتوانســت خود را در قالب تیم 
نام بــرده مى شــود.به هر شفیعى به عنوان جایگزین ژایرو 
انتظار تقویت تیم هستند تقدیر هواداران ســپاهان چشم 
صداى اعتراض خود را و از هر فرصتى هــم براى اینکه 
استفاده مى کنند.  بنا به به گوش مدیران باشگاه برسانند 
دیــدار  اخیرهندبال اعالم خبرگزارى ها در جریان 
مدیر عامل باشــگاه سپاهان که محسن طاهرى 
دارد با نیروى زمینى سرمربیگرى آن را به عهده 
حاشــیه هایى ایجاد در سالن شــهید سجادى 
نتقــادات و شــد .وقتى هواداران در  مقابل ا
پاســخگویى ندیدند اعتراضــات خــود مقام 
از ســرى مســابقات در جریــان ایــن دیدار 
بــه انتقاد از محســن لیگ هندبال به شــدت 
عالوه برآن هم تعدادى طاهــرى پرداختنــد ، 
نزولى نتایــج و جایگاه از هــواداران که به روند 
تحرکات باشگاه در نقل و تیم فوتبال ســپاهان و 
در محــل باشــگاه تجمع انتقاالت معتــرض بودند 
مدیرعامل باشــگاه خواستار کردند و از هیئت مدیره و 
شدند .بهبــود وضعیــت تیــم 

اوضاع سپاهان اصًال خوب نیست

به شدت تقویت مى خواهند!

در روزهایى که وضعیت شجاعى در پانیونیوس با ابهامات زیادى روبرو است رسانه هاى یونانى از جدایى دومین ستاره ایرانى این باشگاه در زمستان خبر دادند.
باشگاه پانیونیوس که تمایلى به حفظ مسعود شجاعى ستاره ایرانى و کاپیتان دوم خود براى ادامه فصل نشان نمى دهد حاال در آستانه از دست دادن دیگر ستاره ایرانى خود قرار دارد چون بنا به نوشته رسانه هاى یونانى مدیران 

باشگاه المپیاکوس با زیر نظر گرفتن مدافع چپ تیم ملى ایران در صدد خرید این بازیکن به عنوان سورپرایز زمستانى هستند.
احسان حاج صفى مدافع چپ ملى پوش ایرانى که در تابستان با قراردادى آزاد به باشگاه پانیونیوس پیوست تا دومین تجربه حضور در جمع لژیونرهاى اروپایى را پشت سر بگذارد تنها بعد از چندماه حضور در آتن مورد توجه یکى از 

بزرگ ترین باشگاه هاى این کشور قرار گرفته تا در زمستان به عنوان هم تیمى جدید به کریم انصارى فرد بپیوندد.
بنا به نوشته سایت SDNA در بازى هاى این هفته سوپرلیگ یونان فرانکو مونیسوتئس مدیر نقل و انتقاالت باشگاه المپیاکوس با حضور در ورزشگاه نیوسمیرنى از نزدیک جدال پانیونیوس و پالتانیس را تماشا کرد و هدف او از این 

اقدام زیر نظر گرفتن احسان حاج صفى ملى پوش ایرانى براى خرید در نقل و انتقاالت زمستانى بود.
با توجه به این که قهرمان یونان با ضعف هاى در پست مدافع چپ روبرو است و به تازگى لمونیس نام چهار بازیکن را نیز در لیست خروجى باشگاه قرار داده المپیاکوس سخت در تالش براى جلب نظر مساعد ستاره ایرانى پانیونیوس 

براى پوشیدن پیراهن این باشگاه است تا به کریم انصارى فرد دیگر هم وطن خود در این تیم بپیوندد.

  سورپرایز زمستانى المپیاکوس 

نصف جهان  سپاهانى ها که اول فصل به خیال درخشش «لى اولیویرا» 
به دنبال گلر درجه یک نرفتند حاال به شدت در مخمصه افتاده اند و براى 

جذب گلر دچار مشکالت زیادى هستند.
 اخیراً لى اولیویرا سنگربان برزیلى ســپاهان با مسئوالن این تیم به 

تا به زودى قراردادش را فسخ کند. وى توافق رسیه 
در تمرین دیروز سپاهانى ها هم با 

لباس شخصى حاضر شد.
لى اولیویــرا فصل گذشــته با نظر 
عبدا... ویســى به ســپاهان وارد شد و 
در طول فصل 26 بــازى براى این تیم 
انجام داد. اما آنچه سبب تمدید قرارداد 
یکساله او با باشــگاه سپاهان شد، 
عملکرد تقریباًخوب این دروازه 
بان برزیلى در شش دیدار 
انتهایى فصل بود که باعث 
شد «زالتککوکرانچار» 
خواهان تمدید قرارداد با او 

شود.
اولیویرا در ســه دیدار ابتدایــى لیگ هفدهم به 
دلیــل مصدومیت حضور نداشــت و 
ســپاهان در آن مسابقات 
شرایط سختى را در 

سر گذاشت. بازگشت چهارچوب دروازه پشت 
بســیار امیدوارکننده لى به چهارچوب دروازه سپاهان 

و در روز درخشــان بود و آنها موفق شدند در دربى اصفهان 
اولیویرا با نتیجه 2 بر صفر تیم همشهرى را شکست دهند؛ نتیجه اى 

که بدون حضور لى رقم نمى خورد.

در ادامه اما شرایط متزلزل سپاهان به چهارچوب دروازه نیز سرایت کرد 
و اولیویرا در چند مسابقه و به خصوص دیدار برابر صنعت نفت آبادان به 
زعم کرانچار نمایش ضعیفى داشت تا با خشم این مربى کروات روبه 
رو شود و دو بازى مانده به پایان نیم فصل از لیست 18 نفره تیم خارج 
شود. البته سپاهان نیز خاطره خوشى از تصمیم کرانچار تجربه نکرد و 
آنها در مقابل استقالل دروازه خود را باز شده دیدند که شاید حضور لى 

مى توانست مانع از گل شدن آنها شود.
به هر حال لى اولیویرا نتوانست دومین سال حضور خود را در لیگ ایران 
خاتمه دهد و پس از مذاکره با مسئوالن باشگاه قراردادش را فسخ کرد 
تا آینده خود را در تیم دیگرى دنبــال کند. لى اولیویرا در این فصل ده 
بار براى سپاهان راهى میدان شد، که در پنج بازى موفق به بسته نگه 
داشتن دروازه اش شــد و در طول این دیدارها 9 گل خورد تا با آمارى 
که چندان بد هم به شــمار نمى رود، پس از یک سال و نیم حضور در 
اصفهان این شهر را ترك کند. جالب اینکه سپاهان در پنج دیدارى که 
در نیم فصل اول از مهدى صدقیانى در چهارچوب دروازه بهره برد، 9 

گل دریافت کرد.
 حاال با توجه به قطعیت خروج اولیویرا سپاهانى ها به شدت به دنبال 
یک گلر درجه یک هســتند و البته در این راه مشکالتى را پیش روى 
خود مى بینند. در  چند روز اخیر با توجه به تماس ها و درخواست هاى 
زردها،دو باشگاه استقالل و پدیده حاضر نشدند براى فروش گلرهاى 
خود با مدیران سپاهان وارد مذاکره شوند، تا سپاهانى ها با مسئوالن 
سایپا به مذاکره بنشینند. محسن طاهرى، مدیرعامل باشگاه سپاهان در 
جلسه اى که در تهران برگزار شد، میهمان مدیران سایپا بود تا در مورد 
معاوضه مهرداد محمدى و محمدرضا اخبارى مذاکره کند. اما در پایان 
این جلسه پیشنهاد مدیران سایپا که خواستار مبلغ یک میلیارد تومان 
به عالوه مهرداد محمدى براى واگذار کردن گلر ملى پوش خود شده 

بودند، مدیران سپاهان را با چالشى جدى روبه رو ساخت.

پیش از این از شهاب گردان و مهدى رحمتى به عنوان دیگر گزینه هاى 
سپاهان نام برده مى شد، اما مدیران دو باشگاه پدیده و استقالل به هیچ 
وجه حاضر به مذاکره با مســئوالن سپاهان نشدند و حتى محمدرضا 
مهاجرى سرمربى پدیده براى اینکه خیال سپاهانى ها را راحت کند، 
در مصاحبه اى عنوان کرد که اگر ســپاهانى ها گردان را مى خواهند 
باید نصف تیمشان را به ما بدهند. این در حالى است که مهدى رحمتى 
عالقه زیادى براى بازگشت به ســپاهان را از خود نشان داده بود که 

پیشتر در مورد آن در نصف جهان نوشته بودیم.
در این میان البته «ابراهیم آلما» گلر تیم ملى سوریه که دو بار برابر ایران 
نیز نمایش هاى خوبى داشت به مدیران سپاهان پیشنهاد شده که البته 

قرارداد او با باشگاهش مانع از حضور او در ایران شده است.
بوژیدار رادوشویچ هم که به دلیل حضور علیرضا بیرانوند در پرسپولیس 
خیلى کم فرصت بازى در این تیم را پیــدا مى کند در روز هاى اخیر با 
پیشنهادهاى زیادى از سوى تیم هاى لیگ برترى و سپاهانى ها مواجه 
شده اما ظاهرا قصد ترك پرسپولیس را ندارد. رادو تقریبا یک ماه پیش 
حتى تا آستانه تمدید قرارداد با باشگاه پرسپولیس پیش رفت اما به خاطر 
وضعیت نامشخص مدیریت باشگاه پرسپولیس و عدم تمدید قرارداد 
برانکو تصمیم گرفت بعد از قطعى شدن حضور مربى هموطنش اقدام 
به تمدید قرارداد کند. برانکو قرار است در همین هفته قراردادش را با 
باشگاه پرسپولیس تمدید کند و رادو بعد از ماندن برانکو اولین بازیکنى از 
پرسپولیس خواهد بود که قراردادش را با سرخپوشان تمدید خواهد کرد.
 به گزارش نصف جهان،با این شرایط سپاهانى ها با بحران جذب گلر 
مواجه اند و باشگاه هایى مانند سایپا که شرایط وخیم سپاهان را مى بینند 
مى خواهند از این فرصت بهترین استفاده را برده و حسابى زردها را توى 
خرج بیاندازند و بدوشندچند گلر آفریقایى نیز مدنظر سپاهانى ها قرار 
دارد و باید منتظر ماند و دید که گلر یک  طالیى پوشان در نیم فصل دوم 

ایرانى خواهد بود یا خارجى.

بحران جذب گلر براى سپاهان

دیدار با استقالل نصف جهان  وقتى روزنامه رسمىو الکترونیک باشگاه سپاهان پس از
اعتراف مى کند که این ضعیف ترین و بدترین سپاهان تاریخ لیگ برتر در نیم فصل بوده 
و به شدت تقویت مى خواهد باید فهمید  که چقدر اوضاع زردهاى اصفهان وخیم است.

کسب ضعیف ترین نتایج تاریخ لیگ برتر براى پرافتخارترین تیم این مسابقات، مدیران 
است.کسب 15 امتیاز از را وادار به ایجاد تغییراتى در راستاى تقویت تیم کرده 5سپاهان

15 مسابقه سپاهان را در رتبه دوازدهم جدول رده بندى مسابقات لیگ برتر در پایان نیم 
3 بار مساوى کردند، 3 بار به پیروزى  5فصل قرار داده است؛ آنها طى 15 دیدار نیم فصل6
6رسیدند و 6 مرتبه هم با شکست به کار خود خاتمه دادند، تا روزهاى سختى را پشت سر 
14 بار هممهاجمین 4 بار دروازه خود را باز شــده دید و 19 کرانچار 9بگذارند. تیم زالتکو

این تیم که در مجموع نتوانســتند نمایش قابل قبولى داشته باشــند، گلزنى کردند تا 
5تفاضل گل 5- براى پرافتخارترین تیم لیــگ برتر بخورد؛ کارنامه اى که به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.
کسب این نتایج از همان روزهاى آغازین مدیران سپاهان، کادر فنى و البته بازیکنان را 
تحت فشار قرار داد و سرمربى کروات طالیى پوشان که انتظار چنین روزهاى سختى 
6را با توجه به شــروع امیدوارکننده در 6 دیدار انتهایى لیگ شــانزدهم نمى کشید، در 
هفته هاى انتهایى نیم فصل به عملکرد برخى شــاگردانش تاخت و به آنها فرصت داد 
تا پایان نیم فصل توانایى هاى خود را نشان دهند وگرنه راه خروجى باشگاه پیش روى 

آنها خواهد بود.
از همین رو ژایرو رودریگوئز مدافع برزیلى سپاهان پیش از پایان نیم فصل با فسخ قرارداد 
ایران را ترك کرد و اولیویرا نیز پس از دیدار برابر نفت آبادان با خشم کرانچار روبرو شد 

8و در دو دیدار انتهایى نیم فصل در لیست 18 نفره قرار نگرفت.
تمام این اتفاقات سبب شده تا پنجره تابستانى داغى در انتظار تیم طالیى پوش استان 
اصفهان و البته پرافتخارترین تیم لیگ برتر باشد و آنها در برخى از پست ها تغییراتى در 

جهت بهبود شرایط تیم خواهند داشت.
 یکى از چالش هاى مدیران سپاهان و کرانچار در چند ماه اخیر اضافه شدن یک دستیار 

به آن نشان نمى دهد.  به کادر فنى تیم بوده است؛ موضوعى که کرانچار اصال تمایلى
اضافه شدن حســام فتاحى به عنوان آنالیزور در مقطعى این نگرانى را از بین برده بود 
ولى با ادامه نتایج ضعیف سپاهان باز هم اضافه شدن دستیار جدید یکى از خواسته هاى 
مدیران سپاهان از مربى کروات تیمشان است. منصور ابراهیم زاده، محمد تقوى ،محمد 
باشگاه براىدستیارى نظر قنبرى چهره هاى مورد نژاد و کریم قاســم زاغى یاورى،

کرانچار هستند، اما این مربى همچنان دوست ندارد فردى به کادر فنى اضافه شود.
 خرید یک دروازه بان در سطح ملى  هم خواســته اى بود که کرانچار در کنفرانس 

پیش از دیدار برابر استقالل خوزســتان به صراحت به آن اشاره کرد. در همین 
راســتا   محســن طاهرى مدیرعاملســپاهان در تهران حضور یافت 

تا با مدیران ســایپا در این راســتا مذاکره کند. نیمکت نشــینى 
اخبارى در دیدارهاى انتهایى نیم فصل این فرصت را براى

 ســپاهانى ها فراهم کرده تا این گلر ملى پوش 
و همینطــور مدیــران 

ســپاهان را متقاعد به 
نننهان حضــور در اصف

کنند. هر چند بعضى از خواســته هاى ســایپایى ها امکان تحقــق این انتقال را
 سخت کرده اســت. یکى دیگر از مشــکالتى که تیم کرانچار در نیم فصل اول 
رقابت هاى لیگ برتر با آن دست و پنجه نرم مى کرد، عدم حضور یک هافبک 
بازیســاز بود؛ جایى که آنها امیدوار به ادامه حضور ســرور جپاروف بودند، اما 
منصوریان اجازه بازگشــت او به اصفهان را نداد و به اجبار در روزهاى انتهایى 
رافائل کریوالرو که کارنامه خوبى داشت، به سپاهان وارد شد. اما این بازیکن 
6به هیچ وجه نتوانســت نمایش خوبى داشته باشــد و تنها  256 دقیقه براى 
تیمش راهى میدان شد. از ربیع عطایا هافبک لبنانى تیم ذوب آهن و جمشید 
اسکندروف هافبک ازبکستانى تیم پاختاکور تاشکند به عنوان گزینه هاى 
احتمالــى جایگزینى رافائل نام برده مى شــود، که البته شــانس هافبک 

از عطایا اســت. ولىظاهرا در     بیشــتر بحث عقد قرارداد  با وىازبکستانى
مشکالتى وجود دارد که باید مرتفع شود.

2   مهدى شریفى 2 سال
پیش بــراى گذراندن 
خدمت سربازى راهى

تبریز شــد و حاال با 

با پیراهن ســپاهان راهىمیدان خواهد شد. ضمناینکه مسعود پایان خدمت بار دیگر
حســن زاده نیز به زودى به تمرینات گروهــى باز مى گردد. حضور ایــن دو بازیکن
مى تواند باعث تقویت بخش تهاجمى ســپاهان بدون خرید بازیکن جدیدى شود.در

پورقاز و یزدانى زوج قلب خط دفاعىخط دفاعى نیز این انتظار وجود دارد که 
کنار جعفرى و آقایى باشــند؛ البته ایــن احتمال وجود داردتیم در
براى ژایروى برزیلى باشــدکه سرمربى تیم به دنبال جایگزینى
ســپاهان جا بیاندازد. از خالدکه نتوانســت خود را در قالب تیم 
نام بــرده مى شــود.به هرشفیعى به عنوان جایگزین ژایرو 
چشم انتظار تقویت تیم هستندتقدیر هواداران ســپاهان

از هر فرصتى هــم براى اینکه  صداى اعتراض خود راو
استفاده مى کنند.  بنا بهبه گوش مدیران باشگاه برسانند 
دیــدار  اخیرهندبالاعالم خبرگزارى ها در جریان 
مدیر عامل باشــگاهسپاهان که محسن طاهرى 
دارد با نیروى زمینىسرمربیگرى آن را به عهده 
حاشــیه هایى ایجاددر سالن شــهید سجادى 
نتقــادات وشــد .وقتى هواداران در  مقابل ا
پاســخگویى ندیدنداعتراضــات خــود مقام 
ســرى مســابقاتدر جریــان ایــن دیدار  از
بــه انتقاد از محســنلیگ هندبال به شــدت 
عالوه برآن هم تعدادىطاهــرى پرداختنــد ، 
ننزننننزننننزننننزنزولى نتایــج و جایگاهاز هــواداران که به روند 
تحرکات باشگاه در نقل وتیم فوتبال ســپاهان و 
در محــل باشــگاه تجمعانتقاالت معتــرض بودند 
مدیرعامل باشــگاه خواستارکردند و از هیئت مدیره و 
شدند.بهبــود وضعیــت تیــم 

اوضاع سپاهان اصًال خوب نیست

به شدت تقویت مى خواهند!

نصف جهــان  تیم تورنتو موفق شد در فینال لیگ حرفه اى فوتبال آمریکا (MLS) با دو 
گل سیاتل ساندرز را شکست بدهد و به مقام قهرمانى برسد. فینال این رقابت ها بین 
دو قهرمان کنفرانس هاى شــرق و غرب برگزار مى شود. استیون یا مهرداد بیت آشور 
مدافع راست ایرانى تورنتو در این بازى هم 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود و بازى خوبى 

از خودش ارائه داد.
بیت آشور چهار سال پیش و زمانى که در تیم ست خوزه ارث کوئیکس بازى مى کرد 
مورد توجه کارلوس کى روش قرار گرفت و به تیم ملى ایران دعوت شد. او حتى در لیست 
نفرات اعزامى به جام جهانى هم قرار گرفت اما در این تورنمنت فرصت بازى پیدا نکرد. 
بعد از آن مسابقات اما دیگر خبرى از او نشد. انگار نه انگار که او عضوى از تیم ملى ایران 

در جام جهانى 2014 بوده است.
بیت آشور اما فصل فوق العاده اى را در تیم باشــگاهى اش سپرى کرد و شاید بد نباشد 
کى روش باز هم او را ببیند. در پست او تیم ملى بازیکنانى مثل رامین رضاییان و وریا 
غفورى را دارد که هیچ یک نتوانسته اند اعتماد کامل کى روش را جلب کنند. شاید بیت 

آشور این بار بتواند جاى خودش را در دفاع راست تیم ملى پیدا کند.

 کى روش باز هم او را ببیند

نصف جهان  سپاهانى ها که اول فصل به خیال درخشش «لى اولیویرا
به دنبال گلر درجه یک نرفتند حاال به شدت در مخمصه افتاده اند و براى

جذب گلر دچار مشکالت زیادى هستند.
 اخیراً لى اولیویرا سنگربان برزیلى ســپاهان با مسئوالن این تیمب

فسخکند. وىتوافق رسیه  تا به زودى قراردادش را
در تمرین دیروز سپاهانى ها هم

لباس شخصى حاضر شد.
لى اولیویــرا فصل گذشــته با نظ
عبدا... ویســى به ســپاهان وارد شد

طولفصل26 بــازى براىاینتیم 6در
انجام داد. اما آنچه سبب تمدید قراردا
یکساله او با باشــگاه سپاهان شد
عملکرد تقریباًخوب این درواز
بان برزیلى در شش دیدا
انتهایى فصل بود که باعث
«زالتککوکرانچار شد
ا خواهان تمدید قرارداد با

شود.
اولیویرا در ســه دیدار ابتدایــى لیگ هفدهمب
دلیــل مصدومیت حضور نداشــت

ســپاهان در آن مسابقات
شرایط سختى را د

سر گذاشت. بازگشتچهارچوب دروازه پشت 
بســیار امیدوارکنندلى به چهارچوب دروازه سپاهان

و در روز درخشــانبود و آنها موفق شدند در دربى اصفهان 
2اولیویرا با نتیجه 2 بر صفر تیم همشهرى را شکست دهند؛ نتیجه اى

که بدون حضور لى رقم نمى خورد.
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سر و صداى همه مدیران فدراســیون فوتبال و مدیران 
باشگاه هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا از ادامه 
وضعیت موجود در آمده است. مهدى تاج نسبت به راى 
AFC براى میزبانى ایرانى ها و عربستانى ها از یکدیگر 
در کشور ثالث اعتراض کرده و پس از پشیمانى از تهدید به 
کناره گیرى، قرار است تعدادى از مدیران فدراسیون براى 
تغییر دادن راى AFC به مالزى بروند. سیدرضا افتخارى 
مدیرعامل استقالل هم مى گوید:  در همین رقابت هاى 
فصل پیش تیم هاى اماراتى و قطرى به تهران آمدند و 

هیچ مشکل خاصى پیش نیامد. 
در این که ریشــه این اختالفات به حمله به ســفارت 
 AFC عربستان برمى گردد شکى نیست. در این که راى
هم تحت تاثیر اتفاقات و بحران هاى سیاسى صادر شده 

شکى نیست. اما سوالى که پیش مى آید این است که اگر 
راى کنفدراسیون فوتبال آســیا تغییر کند و باشگاه هاى 
ایرانى و عربستانى حاضر شــوند در کشور مقابل بازى 
کنند، آیا فضاى مناسب براى میزبانى از الهالل و االهلى 
در تهران و تبریز وجود دارد؟ آن هم با حساسیتى که در 
چند سال اخیر بین دو کشــور ایران و عربستان به وجود 
آمده است؟ اصال ادعاى افتخارى مبنى بر میزبانى بدون 
مشــکل از تیم هاى اماراتى و قطرى چقــدر با واقعیت 
منطبق است؟ ما از نظر ورزشــى، بدون در نظر گرفتن 
اتفاقات سیاســى، میزبان خوبى براى حریفان آسیایى 

خود بوده ایم؟
تصاویرى که از میزبانى تیم هاى ایرانى از نمایندگان قطر 
و امارات منتشر شده نشان مى دهد ادعاى افتخارى کامال 

غلط است. تماشاگران حاضر در ورزشگاه  آزادى حتى به 
نمایندگان ازبکســتان هم رحم نکرده اند و با لیزر براى 
بازیکنان تیم هاى این کشور مزاحمت به وجود آورده اند. 
این اتفاق بدون استثنا در بازى هاى استقالل، پرسپولیس 
و استقالل خوزستان مقابل حریفان آسیایى آنها افتاده 
و حتى کمک داور ســریالنکایى بازى تیم ملى ایران و 
چین در انتخابى جام جهانى هم از تماشاگران حاضر در 
استادیوم در امان نبوده است. با این اوصاف چرا افتخارى 
چنین ادعایى مى کند؟ چرا واقعیــت را کتمان مى کند؟ 
مگر اســتقالل به دلیل انداختن لیزر توسط هوادارانش 
در لیگ قهرمانان آسیا، از ســوى AFC جریمه نشده 
است؟ مگر پرسپولیس به دلیل رفتار هوادارانش در بازى 
با الوحده امارات، مجبور نشد در بازى رفت مقابل لخویا، 

بدون هوادارانش در ورزشگاه آزادى بازى کند؟ آیا این 
اتفاقات هم سیاسى اســت و تحت تاثیر القائات و نفوذ 
البى سعودى رخ داده اســت؟ چه تضمینى وجود دارد 
که در بازى اســتقالل و الهالل در ورزشــگاه آزادى یا 
تراکتورســازى و االهلى در یادگار امام چنین اتفاقاتى 

تکرار نشود؟
باید بپذیریم که فوتبال ایران در یکى دو ســال اخیر در 
سطح قاره آســیا میزبان خوبى نبوده است. اتفاقاتى که 
در بازى هاى نمایندگان در مقابل حریفان آسیایى خود 
در داخل ایــران مى افتد در ورزشــگاه هاى حریفان رخ 
نمى دهد. در ورزشــگاه هاى امارات و قطر خبرى از لیزر 
و نارنجک و ســنگ و بطرى نیســت و بلندگوهایى با 
صداى گوشخراش تنها چیزى است که مورد اعتراض 

نمایندگان ما در این ورزشــگاه ها قرار مى گیرد! با این 
اوصاف شاید بهتر باشــد بعد از انتقاد از AFC و نفوذ 
البى ســعودى، کمى هم از خودمان انتقاد کنیم. پنهان 
شدن پشت سیاسى کارى مسئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و ندیدن ترقه ها و سنگ ها و بطرى ها و لیزرها، به 
زودى باعث خواهد شــد CAS و فیفا و ســایر نهادها 
و کشورهاى آســیایى هم حق را به ســعودى ها بدهند 
و در ادامه، نمایندگان ایران در آســیا مجبور شوند تمام 
بازى هاى خــود را در 
کشور ثالث برگزار 

کنند. 

  میزبان خوبى هستیم؟ 

احسان پهلوان، دانیال اســماعیلى فر و مهدى مهدى پور که
 ســال هاى اخیر را به همراه ذوبى هــا در فوتبال ایران حضور 
داشتند از دیروز به طور رسمى در تمرینات تراکتورى ها حاضر 

شدند.
پهلوان و مهدى پور و اسماعیلى فر از جمله بازیکنانى محسوب

 مى شــوند کــه در نیــم فصل لیــگ هفدهــم اقــدام به 
تغییر تیــم خــود کردند و پــس از مــدت ها حضــور با تیم
 ذوب آهن بــا پیراهــن تراکتورســازان به میــدان خواهند 
رفت.ســتاره هاى جوان ذوبــى ها که چنــدى پیش حرف و 
حدیث هایــى مبنى بر حضــور و یا عدم حضــور آنها در جمع 
اصفهانى ها شنیده مى شد در نهایت رضایت به سرباز شدن خود 
دادند تا با پیراهن تیم تراکتورسازى در لیگ برتر حضور پیدا کنند 

و در این میان دوران خدمت سربازى خود را نیز سپرى کنند. 

نصف جهان  گزارش رسانه ها در مورد مسعود شجاعى نشان مى دهد که ظاهرا 
او چون مانند حاج صفى زیر بار عذرخواهــى اجبارى نرفته و در این باره نیز به 
کى روش پاسخ نداده دیگر شانس زیادى براى دعوت به تیم ملى ندارد.ماجراى 
مسعود شجاعى و عدم دعوت از او به تیم ملى، هرچند کم کم به دست فراموشى 
سپرده مى شود، اما هنوز  بخشى  از ابعاد این ماجرا پنهان مانده است. خیلى ها 
انتظار دارند که مسعود شجاعى را با پیراهن شماره 7 تیم ملى در جام جهانى 
ببینند، اما آنطور که پیداست حتى کارلوس کى روش، حامى شماره یک او هم 
از این اتفاق صرف نظر کرده است. ماجرا هم به ناراحتى کى روش از شجاعى 

باز مى گردد.
پس از انجام بازى پانیونیوس یونان مقابل نماینده رژیم صهیونیستى با حضور 
احسان حاج صفى و مسعود شجاعى، موج عجیبى راه افتاد که این دو بازیکن 
دیگر نباید به تیم ملى دعوت شوند. نقل قول رسمى از سوى محمدرضا داورزنى، 
معاون وزیر ورزش و جوانان به جدیت این ماجرا اضافه کرد  اما کى روش در اولین 
اردوى تیم ملى پس از این اتفاق از احسان حاج صفى دعوت کرد و فقط روى نام 

مسعود شجاعى خط قرمز کشید.
گفته مى شود شرط دعوت مجدد از حاج صفى و شجاعى به تیم ملى، منتشر 
کردن متنى روى صفحه اینســتاگرام این دو بازیکن بوده . سرمربى تیم ملى 
پس از مطمئن شدن از اینکه حاج صفى این متن را منتشر خواهد کرد، با مسعود 
شجاعى که کاپیتان تیمش هم هست تماسى برقرار مى کند و از او مى پرسد که 

آیا این متن را منتشر خواهد کرد یا نه؟
پس از این تماس شــماره 7 تیم ملى از کى روش مهلت مى خواهد تا 

پاسخ بدهد، ســرمربى تیم ملى هم موافقت مى کند. همه ماجرا 
همینجاست. جایى که کى روش از شــجاعى مى خواهد پس 
از فکر کردن به این موضوع پاســخ نهایى اش را بدهد تا او بر 

اساس پاسخ شجاعى (منتشر کردن یا منتشر نکردن متن) راهى براى 

دعوت از او به تیم ملى پیدا کند. سرمربى تیم ملى این 
فرصت را مى دهد، امــا پس از پایان مهلت، 

پاسخى از شجاعى نمى گیرد. کى روش 
که خودش پیگیر این ماجرا مى شــود 
با کاپیتان تیمش تماس مى گیرد، اما 
شجاعى پاسخ او را نمى دهد و هنوز هم 
پاسخى به تماس کى روش نداده است. 

ســرمربى تیم ملى هم به همین دلیل 
حسابى از دست شجاعى ناراحت است و به 

همین دلیل روى نام او خط قرمز کشید.
کى روش به اطرافیانش گفته ، هیچگاه نمى خواسته 

شجاعى را مجبور به انتشار متن سفارشى کند و تنها از او در این خصوص 
سؤال کرده است. سؤالى که پاسخ آن یک کلمه بوده تا کى روش خودش 
طبق آن پاسخ شرایط حضور یا عدم حضور شجاعى را در تیم ملى فراهم 
کند، اما شماره هفت زیر بار این اتفاق نرفت و حتى حاضر نشد پاسخى 

به این پیشنهاد بدهد. باید دید در ادامه اتفاقات جدیدى مى افتد یا 
براى همیشه پرونده شجاعى براى حضور در تیم ملى بسته 

شده است.

با وجود مسائلى که درباره شکایت ذوب آهن از تراکتورسازى به فدراسیون 
جهانى شنیده مى شود اما بعید است فیفا به این موضوع ورود کند.

حضور 3 بازیکن تیم ذوب آهن در تراکتورســازى به عنوان یار ســرباز 
حاشیه هاى زیادى را به وجود آورده اســت. دو باشگاه قدیمى و باسابقه 
فوتبال ایران به واسطه این اتفاق در روزهاى گذشته به اختالفات زیادى 
خورده اند و دیروز نیز بیانیه هایى علیه یکدیگر صادر کردند. با این وجود 
احســان پهلوان، مهدى مهدى پور و دانیال اسماعیلى فر روز گذشته در 
تمرینات تراکتورسازى شرکت کردند تا تقریبا همه چیز پایان پذیرد و از 

جنجال ها کاسته شود.
در این شرایط اما یک ابهام در ماجراى سرباز شدن 3 بازیکن ذوب آهن 

وجود دارد. این 3 بازیکن قانونا بازیکن ذوب آهن هستند و طبق قوانین 
بین المللى نمى توانند بدون اجازه ذوب آهن این باشگاه را ترك کنند اما 
در ایران قانون سربازى این اجازه را به بازیکنان مى دهد که بدون رضایت 
باشگاه قبلى به تیم نظامى بروند و دوران خدمت خود را بگذرانند و بعد از 

آن به تیم قبلى برگردند.
حال یک ســوال پیش مى آید؛ اینکه اگر ذوب آهن به فیفا شکایت کند، 
با توجه به اینکه فدراسیون جهانى از قوانین داخلى ایران بى خبر است و 
همه چیز را در جدایى بازیکنان منوط به رضایت باشگاه مبدا مى داند، به 

جایى مى رسد یا خیر؟
یک کارشــناس حقوقى فوتبال در ایــن باره به ”ورزش ســه“ توضیح

 مى دهد: «ذوب آهن اگر به فیفا هم شکایت کند، به جایى نخواهد رسید. 
مورد سربازى در ایران یک مســاله خاص است و فیفا در چنین شرایطى 
قوانین نقل و انتقاالت داخلى را مالك قرار مى دهد. قطعا اگر شــکایتى 
از سوى ذوب آهن به فیفا مطرح شود، فدراسیون جهانى مداخله نخواهد 
کرد و طى نامه اى به فدراسیون فوتبال همه چیز را به قوانین داخلى ایران 

منوط خواهد کرد.
فیفا 211 عضو دارد، اینطور نیست که هر بازیکنى دچار مشکل شود، فیفا 
ورود کرده و به حل و فصل ماجرا بپردازد. این فدراسیون فقط در مواقعى 
که افراد خارجى با باشگاه هاى ایرانى به مشکل بخورند، ورود مى کند و 

حکم مى دهد. 

ذوب آهن مى تواند به فیفا شکایت کند؟ 

ســیاوش اکبرپور به عنوان یکى از دستیاران 
غالمرضا عنایتى به کادر فنى ســیاه جامگان 
مشهد اضافه شد. رفاقت و رابطه نزدیک عنایتى 
با اکبرپــور دلیل اصلى حضور مهاجم ســابق 
استقالل در کادر فنى سیاه  جامگان است. این دو 
بازیکن در سال هاى نه چندان دور زوجى گلزن 
و خطرناك را در خط حمله اســتقالل تشکیل 
داده بودند و البته رابطه آنها فقط به زمین فوتبال 

برنمى گردد.
چند سال پیش عنایتى آلبومى منتشر کرد و چند 
قطعه را در این آلبوم خواند. تهیه کنندگى این 
آلبوم بر عهده سیاوش اکبرپور بود. آهنگسازى 
قطعات این آلبوم را هم ســعید طرزى بر عهده 
داشت که مدیربرنامه هاى ســیاوش اکبرپور 
هم بود. سراینده اشــعار این آلبوم هم سودابه 
طرزى همسر اکبرپور بود! آن آلبوم البته در بازار 
شکست خورد و استقبال چندانى از آن صورت 
نگرفت اما همکارى و دوســتى بین اکبرپور و 
عنایتى تا امروز پابرجا مانــده و با همکارى در 
کادر فنى ســیاه جامگان وارد مرحله جدیدى 

شده است.

رئیس فدراسیون هندبال گفت: وارد گود شدم 
و در راه رســیدن به موفقیت دیگر نباید دنبال 

بهانه باشیم.
علیرضا رحیمى در گفت وگویى درمورد برگزارى 
اردوى آماده ســازى تیم ملى براى حضور در 
مسابقات قهرمانى آســیا اظهار داشت: اواخر 
این هفته ماچک وارد ایران خواهد شد تا کار را 
با تیم ملى هندبال ایران شروع کند. خوشبختانه 
شرایط بســیار خوب اســت و تعداد زیادى از 
ملى پوشــان ایران در لیگ هاى معتبر اروپایى 
توپ مى زنند. نسبت به تیم ملى کنونى بسیار 
خوش بین هســتیم و مى توانیم به اهداف خود 

برسیم.
وى درمورد مشکالتى که در فدراسیون وجود 
داشت، عنوان کرد: دیگر وقت گالیه و شکایت 
نیست. به لطف دوســتان در فدراسیون ماندم 
و حاال با قدرت کارهــا را پیش مى برم. به قول 
قدیمى ها دیگر لخت و وارد گود شــده  ام. فکر 
مى کنم با توجه به شــرایط دیگر نباید دنبال 
بهانه باشــیم و تنها باید به اجراى برنامه هاى 

خود فکر کنیم.
رئیس فدراسیون هندبال درمورد اعالم اسامى 
ملى پوشــان خاطرنشــان کرد: روز پنج شنبه 
مســابقات لیگ برگزار خواهد شد و پس از آن 
ماچک نفرات منتخب خود را معرفى مى کند. 
نکته جالب این اســت ماچک خودش شخصًا 
تمام نفرات را انتخاب مى کند، چون شــناخت 
کامل و خوبى از بازیکنان ایرانى دارد. البته تعداد 
زیادى از ملى پوشــان در خارج از کشور توپ 
مى زنند و شاید حدود 10 بازیکن از لیگ ایران 

انتخاب شوند.
 هجدهمین دوره رقابت هاى هندبال قهرمانى 
مردان آسیا از 28 دى  تا 8 بهمن ماه به میزبانى 

کره جنوبى برگزار خواهد شد.
ی

گرفتن
سیایى

نقطر 
 کامال 

رى چر و ین ب بو ن ر یوم
کتمان مىکند؟  واقعیــت را چنین ادعایى مىکند؟ چرا
لیزر توسط هوادارانش انداختن به دلیل مگر اســتقالل

Cدر لیگ قهرمانان آسیا، از ســوى AFC جریمه نشده 
است؟ مگر پرسپولیس به دلیل رفتار هوادارانش در بازى 
با الوحده امارات، مجبور نشد در بازى رفت مقابل لخویا، 

ى بو وبى ن یزب ی ر ح
در بازى هاى نمایندگان در مقابل حریفان آسیایى خود 
در داخل ایــران مىافتد در ورزشــگاههاى حریفان رخ

نمىدهد. در ورزشــگاههاى امارات و قطر خبرى از لیزر 
و نارنجک و ســنگ و بطرى نیســت و بلندگوهایى با 
چیزى است که مورد اعتراض صداى گوشخراش تنها

م و جبور ی ر ن یر ن ی ر و
خــود را در  بازىهاى
ثالث برگزار کشور

کنند. 

ود شجاعى نشان مى دهد که ظاهرا
ـى اجبارى نرفته و در این باره نیز به
اى دعوت به تیم ملى ندارد.ماجراى
ى، هرچند کم کم به دست فراموشى
ن ماجرا پنهان مانده است. خیلى ها
7ن شماره 7 تیم ملى در جام جهانى
کى روش، حامى شماره یک او هم
هم به ناراحتى کى روش از شجاعى

 نماینده رژیم صهیونیستىبا حضور
 عجیبى راه افتاد که این دو بازیکن
ل رسمى از سوى محمدرضا داورزنى،
اما کى روش در اولین جرا اضافه کرد
حاج صفى دعوت کرد و فقط روى نام

صفى و شجاعى به تیم ملى، منتشر
دو بازیکن بوده . سرمربى تیم ملى
 متن را منتشر خواهد کرد، با مسعود
سى برقرار مى کند واز او مى پرسد که

کى روش مهلت مى خواهد تا 
ت مى کند. همه ماجرا 
اعىمى خواهد پس 
ىاش را بدهد تا او بر 

شر نکردن متن) راهى براى 

دعوت از او به تیم ملى پیدا کند. سرمربى تیم ملى این 
فرصت را مى دهد، امــا پس از پایان مهلت، 

پاسخى از شجاعى نمى گیرد. کى روش 
که خودش پیگیر این ماجرا مى شــود 
با کاپیتان تیمش تماس مى گیرد، اما 
شجاعى پاسخ او را نمى دهد و هنوز هم 
پاسخى به تماس کى روش نداده است. 
ســرمربى تیم ملى هم به همین دلیل

حسابى از دست شجاعى ناراحت است و به 
همین دلیل روىناماو خط قرمز کشید.

کى روش به اطرافیانش گفته ، هیچگاه نمى خواسته 
شجاعى رامجبور به انتشارمتن سفارشى کند و تنها از اودراین خصوص 
سؤال کرده است. سؤالى که پاسخ آن یک کلمه بوده تا کى روش خودش

طبق آن پاسخ شرایط حضور یا عدم حضور شجاعى را در تیم ملى فراهم 
کند، اما شماره هفت زیر بار این اتفاق نرفت و حتى حاضر نشد پاسخى 

به این پیشنهاد بدهد. باید دید در ادامه اتفاقات جدیدى مى افتد یا 
براى همیشه پرونده شجاعى براى حضور در تیم ملى بسته 

شده است.

حیف از مسعود شجاعى

  دیگر
 زمان بهانه گیرى نیست

رفیق قدیمى هم آمد

ستاره هاى ذوب 
در چنگ تراکتور
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صبحانه به عنوان مهمترین وعده غذایى روزانه از اهمیت 
خاصى برخوردار اســت، زیرا انرژى الزم بدن ما را براى 
شروع فعالیت هاى روزانه تأمین مى کند اما اکثر افراد در 
اغلب روزها وقت کافى براى آماده کردن یک صبحانه 
کامل و سالم را ندارند و با مصرف مواد ناسالم و غیرمغذى، 
نه تنها انــرژى الزم از خــوردن صبحانه را به دســت
نمــى آورند، بلکــه به ســالمت بدن خود نیز آســیب

مى رسانند.
فهرستى از مواد خوراکى مضرى که باید از مصرف آنها در 

وعده صبحانه اجتناب کرد، عبارتند از:

آبمیوه هاى صنعتى
بیشتر این آبمیوه ها نســبت به آب میوه هاى طبیعى، 
پرکالرى تر بوده و سرشار از قند و مواد نگهدارنده هستند. 
بنابراین مصرف آنها ویتامین و خواص مفید میوه طبیعى 

را به بدن نمى رساند.

کیک ها و شیرینى ها
بیشتر کارخانه هاى شیرینى پزى که شیرینى هاى کم 
چرب تولید مى کنند، به جاى چربى مقدار زیادى شکر را 
به منظور طعم دار کردن شیرینى، به محصول خود اضافه 
مى کنند. شکر زیاد نیز مى تواند باعث اضافه وزن و آسیب 
دستگاه گوارش شده و بر پوست و سیستم عصبى شما 

نیز تأثیر بگذارد.

نان تست به همراه انواع کره و مربا یا عسل
نان تست اغلب براى صبحانه استفاده مى شود اما بسته به 
اینکه چه چیزى به همراه آن میل مى کنید، مى تواند رژیم 
غذایى شما را بر هم زده و یا حتى براى سالمت بدن تان 
مضر باشد. به عنوان مثال اگر نان تست را با مقدار زیادى 
مربا یا مارماالد بسیار شیرین مصرف کنید، مقدار زیادى 

کربوهیدرات وارد بدنتان کرده اید که به مرور آســیب 
زیادى به سالمت بدن مى زند. 

قهوه
مصرف متعادل قهوه براى شــما مفید اســت اما نباید 
جایگزین وعده غذایى صبحانه شــود. یعنى به عنوان 
صبحانه فقط یک فنجان قهوه بنوشــید زیرا به افزایش 
هیجان و تحریک پذیرى کمک کرده و شما را عصبى 

خواهد کرد. همچنین به دلیل اینکه معموًال با شــکر و 
افزودنى هاى دیگر مصرف مى شود، سبب مى شود که 
در ابتداى روز فقط مقدار زیادى کالرى بدون مواد مغذى 

و مفید انرژى زا مصرف کنید. 

غالت فرآورى شده 
این غالت معمــوًال حاوى مقادیر زیادى قند هســتند. 
بنابراین به هنگام خرید، به برچسب مواد تشکیل دهنده 

آنها دقت کنید و نوعى از آن را خریدارى کنید که در هر 
وعده کمتر از 10 گرم قند داشته باشند.

ماست صبحانه
این ماست ها معموًال داراى شیرین کننده هاى مصنوعى 
هستند که بدون ایجاد کالرى اضافى در بدن، فقط طعم 
شیرینى به ماســت مى دهند اما آکنده از مواد شیمیایى 
مختلف هســتند که براى ســالمت بدن بســیار مضر 

مى باشــند. به جاى ماســت هاى صبحانــه صنعتى
مى توانید ماست معمولى را به همراه میوه یا آجیل میل 

کنید.

سیب زمینى سرخ شده
اگرچه به عنوان خوراکى براى صبحانه بسیار لذیذ به نظر 
مى آید، اما واقعًا براى سالمت بدن مضر است. به جاى 
آن از ســیب زمینى آب پز به همراه کمى روغن زیتون 

استفاده کنید.

نان هاى چند غله اى
این نان ها برخالف نامشــان که بســیار غنى به نظر 
مى آیند، اما چــون اکثر آنها با آرد فرآورى شــده تولید 
مى شوند، نسبت به نان هاى سفید، خواص مفید بسیار 

کمترى براى سالمت بدن دارند.

گوشت هاى فرآورى شده
این نوع گوشت ها مانند سوســیس، کالباس و همبرگر 
عالوه بر اینکــه لذیذ مى باشــند چون ســریع آماده 
مى شــوند، به نظر گزینه خوبى بــراى وعده صبحانه 
مى آینــد. اما چون حــاوى مقادیــر زیــادى نیترات 
و مواد نگهدارنده هســتند، بســیار براى سالمت بدن
و دســتگاه گوارش مضر هســتند و ریســک ابتال به
ســرطان و بیمــارى هــاى گوارشــى را افزایــش 

مى دهند.

املت با پنیرو سس
اگرچه تخم مرغ به تنهایى منبع خوبى از پروتئین بوده و 
سرشار از ویتامین A و D است، اما اگر به همراه پنیر پیتزا 
و سس مصرف شود، بسیار چرب و پرکالرى شده و براى 

سالمت بدن مضر خواهد بود. 

شما مثل یک بمب مى مانید. بمبى که در یک لحظه 
و اغلب بدون هشــدار قبلى منفجر مى شود و با نابود 

شدنش، همه چیز را ویران مى کند.
عصبانیت، بالى جان روابط شماســت، به جسم تان 
آسیب رسانده و موقعیت هاى شــغلى و اجتماعى تان 
را هم از شــما مى گیرد. این جمالت را باور نمى کنید؟ 
به 10سئوالى که در ادامه آورده ایم، پاسخ دهید. نمره 
شما در این آزمون مختصر مشخص مى کند که چقدر 
عصبانیت تان باعث شکست خوردن در زندگى مى شود.

1- وقتى مضطرب مى شــوم، بدنم به شــدت درگیر 
مى شود و با نشانه هایى مثل ســردرد، ضربان باالى 
قلب، تعریق یا لرزش، احساســاتم را به من نشــان 

مى دهد.
2-اگر فرض کنیم که عصبانیــت 10 مرحله دارد، در 
زمان دچارشــدن به این احساس، 
روى پله دهم مى ایســتم یا 
الاقــل از هفتمیــن پله 

باالتر مى روم.

3-وقت عصبانیت، به 
جاى گرفتن هر تصمیمى 
و انجام دادن هــر کارى، 

پنج دقیقه مى نشــینم و 
وقفه اى میان احساسات 
و تصمیماتم مى اندازم تا 
راه بهترى را انتخاب کنم.

4-براى کنترل خودم، مى توانم 
آرام بنشــینم، عمیق نفس بکشم و 

افکار مثبت را جایگزین افکار سیاه و خصمانه 

بکنم.
5-عصبانیت من، یک واکنش کامًال احساســى به 
موقعیت است و اغلب دالیل من یا واکنش هایم براى 

دیگران هم قابل پذیرش نیست.
6-در زمان عصبانیت، واکنــش را  بخاطر آرام کردن 

خودم نشان مى دهم، نه بهبود شرایط.
7-رفتارهاى مــن در زمان عصبانیت بــا ارزش ها و 
باورهایم هم خوانى دارد و بعد از مرور آنچه گذشــته، 
احساس نمى کنم که از سر عصبانیت به فرد دیگرى 

تبدیل شده بودم.
8- معموًال از حرف هایى که وقت عصبانیت مى زنم 
یا کارهایى که در آن لحظه انجام مى دهم، پشــیمان 

مى شوم.

9-وقت عصبانیت نقاط روشــن ماجــرا را فراموش 
مى کنم و نقاط تیره را به همه ماجرا تعمیم مى دهم.

10-وقتى عصبانى هستم، مشکالت گذشته رابطه مرا 
عصبانى تر مى کند و پاى آنچه را پیش از این بخشیده 

بودم، بار دیگر به رابطه مى کشانم.

چه نمره اى مى گیرید؟
اگر به سئواالت 3، 4 و 7 پاسخ مثبت داده اید، نمره صفر 
را براى این جواب هاى تان انتخاب کنید و اگر پاسختان 
منفى بوده، به این ســئواالت نمره یک بدهید. براى 
نمره دادن به بقیه سئواالت، هر پاسخ مثبت را یک نمره 
و هر پاسخ منفى را صفر نمره در نظر بگیرید. اگر نمره 
شما در این آزمون، بیشتر از 5 بود، یعنى عصبانیت تان، 
آفــت کار، روابــط و زندگى اجتماعى شماســت. در 

این شرایط، احتمال دچارشــدن تان به دیابت، 
بیمارى هاى قلبى، سرطان، بیمارى هاى 

گوارشــى و آلزایمر باالست و باید 
براى کنترل واکنش هاى عصبى 

خود بیشــتر تالش کنید. اگر 

نمره شما 8 یا باالتر بوده، بدون 
تردید نیازمنــد مراجعه به یک 
روانپزشک هســتید. گاهى با 
یک دوره درمانى کوتاه مدت، 
مى توانید حمالت ویرانگر ناشى 
از عصبانیت را کاهش دهید و از 
تأثیرات مخرب آنهــا در زندگى تان 

بکاهید. انتخاب با شماست. 

زخم معده یا «اولســر پپتیک» نوعى آسیب خوش خیم 
به مخاط و زیرمخاط دستگاه گوارش است که معموًال 
بین ترشح اسید معده و این آسیب ارتباط وجود دارد ولى 

امروزه عامل اصلى این زخم ها را وجود و تکثیر باکترى 
هلیکوباکتر پیلورى مى دانند که از راه هاى مختلفى از 
جمله آسیب به الیه محافظ مخاط معده موجب ایجاد 

زخم معده مى شود.
درمان اصلى این بیمارى یک درمــان آنتى بیوتیکى 

است. زخم معده در مردان سیگارى، میانسال یا مسن، با 
گروه خونى O و پراسترس بیشتر دیده مى شود.

زخم هاى معده با سرعت کمترى از زخم اثنى عشر التیام 
مى یابند، بیشــتر احتمال بدخیمى دارند و اغلب همراه با 

التهاب معده (گاستریت) هستند.
عالیم بیمارى درد ناحیه فوقانى شکم و سوزش سردل، 
ســوء هاضمه و وجود خون در مدفوع است. معموًال درد 
مدت کوتاهى پس از مصرف غذا یا در زمان گرســنگى 
ایجاد مى شود. اکثر زخم ها کوچک هستند (با قطر کمتر 
از 2 سانتیمتر). پراکندگى زخم هاى پپتیک معده معموًال 

در آنتر (ابتداى معده) است.

عوارض زخم معده
براساس این گزارش، اگر زخم معده درمان 

نشود، مى تواند به عوارض دیگرى دامن بزند.
خونریزى داخلى: اگر خونریزى خفیف باشد، مى تواند 
موجب ابتال به کم خونى شود. اگر خونر یزى شدید باشد 
الزم است بیمار بسترى شــود یا به او خون تزریق شود. 
خونریزى شدید معده مى تواند منجر به استفراغ  خونى یا 

سیاه، یا مدفوع خونى یا سیاه شود.

عفونت: زخم معده مى تواند حفره اى در دیواره  
معده یا روده  کوچک ایجاد کند و خطر ابتال به عفونت حاد 

در حفره  شکمى را باال ببرد.
انسداد مسیر بلع غذا: زخم معده مى تواند منجر به 
ورم ، التهاب یا زخم در مسیر ورود غذا به دستگاه گوارش 
و انسداد آن شود. انسداد مســیر بلع ممکن است باعث 
شود زود احســاس ســیرى کنید، باال بیاورید و وزنتان 

کاهش یابد.

آنچه نباید به عنوان صبحانه خورد
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عفونت: زخم معده مى تواند حفره اى
وده کوچک ایجاد کند و خطر ابتال به ع ا

براى مختلف هســتند که

 O گروه خونى
در معرض زخم معده

 نمره عصبانیت شما چند است؟

اگر چه ناخن، بافتی مرده به حساب می آید 
اما قسمت مهمی از بدن است. ناخن هاي 
تمیز و براق می تواند نشانه سالمت فرد 
باشد، اما برخی افراد هنگامی که مضطرب 

هستند ناخن هاي خود را می جوند.
براي داشتن ناخن هاي سالم، الزم است 
غذاهاي مفیدي مصرف کنید. در ادامه به 

این غذاها اشاره شده است.
* دانه کدو تنبل: 

روي موجود در آن مانع از بروز ســفیدي 
روي ناخن می شود و نقش ساختاري در 
بافت هاي پیوندي و حفظ سیستم ایمنی 

بدن ایفا می کند.
*هویج: 

ویتامین A موجــود در هویج، در صورت 
مصرف منظم باعث تقویت و براقی ناخن 

می شود.
 *موز:

 روي، ویتامیــن B6 و مــاده کانــی 
ســیلیکا باعــث زیبایی ظاهــر ناخن

 می شود.
*کلم بروکلی:

 منبع عالی آهن اســت که عالوه بر اینکه 
مانع شــکنندگی ناخن می شود، از تغییر 

رنگ آن نیز جلوگیري می کند.

4 خوراکی براي 
داشتن ناخن هاي براق

آنتى بیوتیک هاى گیاهى را بشناسید

این روغن بدون از بین بردن باکترى هاى مفید، باکترى هاى بیمارى زا را از بین 
مى برد. داراى خاصیت ضدویروسى و ضدقارچى است.ماده کلیدى و ضدمیکروبى 
آن کارواکرول است و براى اینکه تأثیرگذار باشد، روغن مذکور باید حاوى حداقل 

70 درصد کارواکرول باشد.

این روزها، داروهاى آنتى بیوتیک نسبت به دیگر داروها بیش از حد معمول 
تجویز مى شود و در نتیجه باعث آســیب دیدگى سیستم گوارش

 مى شــود و قدرت سیســتم ایمنى بدن را براى مقابله با هر 
نوع عفونت کاهــش مى دهد. این در حالى اســت که 

گیاهان مؤثرى براى رفع عفونت وجود دارد بدون 
اینکه مصرف آن به سیستم گوارشى آسیب 

برساند. چند نوع آنتى بیوتیک طبیعى و 
قوى وجود دارد که برخى از آنها 

عبارت است:

هاىبیمارى زا را ازبین
ماده کلیدى و ضدمیکروبى 
ن مذکور باید حاوى حداقل 

روغن مرزنگوش

سرخارگل
سیر

اینکه مصرف آن به سی
برساند. چند نوع آنت
ک قوى وجود دارد
عبارت است:

صدها ســال اســت که از این 
گیاه براى درمان انواع عفونت ها 

استفاده مى شود. در قدیم از این گل 
براى درمان زخم هاى باز، مسمومیت 

خونى و دیگر بیمــارى هاى باکتریایى 
استفاده مى شد. این روزها از این گیاه براى 

درمان ســرماخوردگى و آنفلوآنزا اســتفاده 
مى شود. زیرا قابلیت از بین بردن خطرناك ترین 

انواع باکترى از جمله استافیلوکوکوس را 
دارد.

هزاران سال اســت که در 
کشــورهاى مختلــف دنیا از 
این گیاه به عنوان دارو استفاده

 مى شود. در قدیم از سیر براى از بین 
بردن وبا استفاده مى شد. سیر حاوى 
خــواص آنتى بیوتیک، ضدویروســى، 
ضدقارچى و ضدمیکروبى است از بدن در 
برابر باکترى ها محافظت مى کند. غنى از آنتى 

که رادیکال هاى آزاد اکسیدان طبیعى است 
آلیسین عنصر کلیدى را از بین مى برد. 

در آن، باکترى هاى 
مضــر را از بیــن 

مى برد. 

تحقیقات  نشان داده اســت که تغییرات فصل در 
دریافت کالرى روزانه، ترکیب رژیم غذایى و فعالیت 
فیزیکى ما مؤثر اســت و انجام ورزش هاى هوازى 
در محیط هاى سرد موجب گرســنگى و تحریک 
اشتهاى ما مى شــود و جالب اینکه این پرخورى ما 
را چاق نمى کند، زیرا بدن به دنبال روش هایى براى 
گرم نگهداشتن خود است و شروع به سوزاندن چربى 

براى تهیه سوخت کافى مى کند.تحقیقات نشان داده 
که هواى سرد نیز مى تواند فواید سالمتى گوناگونى 
داشته باشد. از فواید ســرما که بنا بر بررسى هاى 
محققان ثابت شده، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش کیفیت خواب
کم خوابى مى تواند صدمات بســیارى به بدن ما از 
جمله اختالالت در عملکرد شناختى، خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى، کلیوى و دیابت بزند. بررسى ها 
نشان داده ما وقتى به خواب مى رویم، درجه حرارت 
بدن مان شروع به کاهش مى کند و در بدن افرادى 
که به بى خوابى مبتال هستند، این تنظیم حرارتى به 
درستى انجام نمى شود. محققان مى گویند این افراد 
بهتر اســت در محیطى با دماى 15/5 تا 19 درجه 

بخوابند تا خواب عمیقى تجربه کنند.

باال بردن اشتها و چربى سوزى
تحقیقات  نشان داده اســت که تغییرات فصل در 
دریافت کالرى روزانه، ترکیب رژیم غذایى و فعالیت 

فیزیکى ما مؤثر است و انجام ورزش هاى هوازى 
در محیط هاى ســرد موجب گرسنگى و تحریک 
اشتهاى ما مى شود و جالب اینکه این پرخورى ما را 
چاق نمى کند، زیرا بدن به دنبال روش هایى براى 
گرم نگهداشتن خود است و شــروع به سوزاندن 

چربى براى تهیه سوخت کافى مى کند.

اثرات مثبت روان شناختى
متأســفانه فصل ســرد بســیارى از افراد را دچار 
افســردگى مى کند، اما تحقیقاتى نشان داده است 
که روزهاى سرد سال به اندازه اى که تصور مى شود 
نامطلوب نیســتند. در تحقیقى مشخص شد که 
روزهاى ســرد سال باعث مى شــود افراد کمتر از 
مکان هاى بسته بیرون بیایند و وقت خود را با تماس 
تلفنى با دیگــران پر  کنند و تعامل بــا افراد، جاى 
فعالیت هاى دیگر را مى گیرد و بدین ترتیب مردم را 
به هم نزدیک تر مى کند. همچنین هواى سرد قوه 
تفکر و درك استعاره ها را در افراد افزایش مى دهد و 

انعطاف پذیرى و خالقیت آنها را باال مى برد.

ــــــفواید هواى سرد
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مسئول کارگروه امور اســتان  هاى فدراسیون کوهنوردى 
ظهر دیروز از ادامه جســتجو براى یافتن آخرین کوهنورد 

مفقود شده در منطقه اشترانکوه خبر داد.
حمید آســیابان در ســومین روز عملیات جستجو براى 
یافتن یک کوهنــورد باقیمانده خراســانى در منطقه «کل 
جنون» اســتان لرســتان گفت: عملیات براى یافتن این 
فرد با حضــور کوهنوردان محلــى و همچنین کوهنوردان 
ســایر اســتان ها و امدادگران هالل احمــر ادامه دارد. 
وى افزود: 22 کوهنورد شــنبه شــب با برپایى کمپ در 
منطقه حضور داشــتند و ســایر نفرات نیز روز یک شن
بــه بــا چهــار پــرواز بالگــرد بــه منطقــه اعزام

 شدند.
مســئول کارگــروه امور اســتان  هــاى فدراســیون 
کوهنــوردى اضافــه کــرد: مقدمــات انتقــال پیکــر 
جانباختــگان به مشــهد از ســوى فرمانــدار، مقامات 
قضائى و ســایر مســئوالن اســتانى و محلــى انجام 

شد.

چهارشنبه 15 آذرماه گروهى از کوهنوردان استان خراسان 
رضوى متشکل از 14 ورزشکار به همراه یک راهنماى محلى 
از استان لرستان راهى قله کل جنون مى شوند و در مسیر 
برگشت دچار حادثه بهمن شده و 9 نفر از کوهنوردان زیر 

بهمن مدفون مى شوند.
تاظهر دیروز جســد هشــت نفر از 9 کوهنــورد مفقود 
شــده توســط گروه هاى امداد و نجــات و کوهنوردان 
حاضر در منطقه شناســایى شــده اســت و «سید على 
حســینى»، کوهنوردى که به عنوان امدادگر در هالل احمر 
فعالیت مى کــرد، تنها مفقــودى حادثه ســقوط بهمن 
است که سرنوشــت او به ســومین روز جســتجو گره 

خورد.
قلعه کل جنون یا کل جنو با ارتفاع ســه هــزار و 813 متر 
در خط رأس اشــترانکوه قرار دارد. کل جنــون کلمه اى 
محلى اســت و به معنى کوه صدادار شــناخته مى شود، 
بهمن هاى این منطقه در زمستان بسیار مهیب و خطرناك

 است.

بخشدار مرکزى سرپل ذهاب، از فوت یک تن در روستاى «دماغ سفید» از توابع این شهرستان به علت گازگرفتگى 
خبر داد.

سیروس صادقى زمان وقوع این حادثه را روز شنبه ذکر کرد و اظهار داشت: یک مرد زلزله زده که در داخل چادر از 
وسایل گرمایشى گازسوز استفاده مى کرد، به علت رعایت نکردن نکات ایمنى و استنشاق گاز منواکسیدکربن دچار 
خفگى شد. وى بیان کرد: بالفاصله پس از وقوع این حادثه نیروهاى انتظامى و امدادى به محل حادثه اعزام شدند و 

نسبت به انتقال جسد به سردخانه اقدام کردند.
وى بر لزوم نکات ایمنى توسط زلزله زدگان اسکان یافته در داخل چادرها تأکید کرد و افزود: مردم زلزله زده در هنگام 
استفاده از وسایل گرمایشى گازســوز در داخل چادر، توصیه هاى ایمنى را جدى بگیرند و بخشى از چادر را براى 
خروج گاز منواکسید کربن باز نگه دارند. پیش تر نیز یک پیر زن در شهرستان ثالث باباجانى در داخل چادر به علت 
گازگرفتگى جان باخته بود و هفته گذشته هم یک دختر بچه 14 ساله ساکن محله فوالدى شهرستان سرپل ذهاب 

به علت  گازگرفتگى در کانکس راهى بیمارستان شد.  

اختالف دو برادر بر سر تقسیم زمین در روستایى در شهرستان بابلسر در استان مازندران و درگیرى با تفنگ شکارى باعث مرگ 
یکى از آنها شد.

این حادثه شامگاه شنبه در روستاى «خرمرد» واقع در حاشیه جاده بهنمیر به بابل رخ داد و مرد 50 ساله در دم جان باخت.
رئیس مرکز فوریت هاى پزشــکى اورژانس 115 بابل در این باره گفت: تکنســین هاى پایگاه بیشه ســر پس از دریافت خبر، 
فور ى به محل حادثه اعزام شــدند ولى قربانى به علت شــدت جراحات و خون ریزى زیاد پیش از رسیدن آنان به محل جان داده 

بود.
احمد محمدپور اظهار داشت: برادر 46 ســاله قربانى هم در این درگیرى از ناحیه دست، کمر و پا هدف شلیک تفنگ شکارى قرار 
گرفت و زخمى شد که به بیمارستان انتقال یافت. وى افزود: جسد قربانى هم براى انجام مراحل قانونى تحویل پزشکى قانونى شده

 است.

فرمانده انتظامى استان قزوین به تشریح جزئیات دستگیرى قاتل فرارى پس از شش روز از 
ارتکاب جرم در بخش شال شهرستان بویین زهرا پرداخت.

سردار مهدى محمودى گفت: در پى وقوع یک فقره قتل مسلحانه در شهر شال در دوازدهم 
آذر ماه سال 96 و متوارى شدن قاتل، موضوع با تشکیل کارگروه ویژه براى شناسایى و 

دستگیرى قاتل فرارى در دستور کار پلیس شهرستان بوئین زهرا و استان قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامى استان قزوین افزود: با تالش شبانه روزى کارآگاهان و اقدام هاى 
اطالعاتى و فنى پلیسى، قاتل و یک نفر مظنون به همدستى وى شناسایى و در یک اقدام 

غافلگیرانه و ضربتى در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى استان قزوین اضافه کرد: متهم اصلى قتل پس از انتقال به پلیس آگاهى 

در بازجویى فنى کارآگاهان به قتل مردى 57 ساله اعتراف کرد.

ســردار محمودى تصریح کرد: در ادامه بازجویى هاى فنى و تحقیقات گسترده پلیس از 
متهمان یک قبضه سالح گرم با دو خشاب و 25 عدد فشنگ که در باغ هاى اطراف شهر 
شال مخفى کرده بودند، کشف شد.این مقام ارشد انتظامى استان قزوین خاطرنشان کرد: 

متهمان پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند.
پیش از این مدیرکل امنیتى و انتظامى استان قزوین خبر داده بود که دو نفر به جرم ارتکاب به 
قتل شهروند اسفرورینى که به بهانه انتقام جویى صورت گرفته بود، با تالش هاى مأموران 
پلیس دستگیر شده اند.عامالن قتل 12 آذرماه سال جارى با اسلحه کالشینکف، خودرو 
پدر قاتل مجید محمدرضایى منتخب دوره پنجم شوراى  شــهر شال از توابع شهرستان 
بویین زهرا را که بهار امسال در یک درگیرى برسر اختالفات مالى به قتل رسیده بود را به 

رگبار بسته بودند.

«سالم علیکم... من سید محمود... عشایر چادرنشین هستیم از منطقه خوزستان کنار شهر دزفول هستیم. حقیقت چند 
وقت پیش عموم با گوسفندا پایین تپه مقدارى وسیله طال داخل کوزه با دوتا مجسمه پیدا کرده. مادرم سید است شماره 
شما را به قرآن استخاره کردیم خوب آمده اگر مى تونى آنها را برایمان بفروش. خودت هم شریک اما تو را به امام حسین 

قسم به کسى چیزى نگویید به خدا سرکارى نیست.» 
این متن اس ام اسى است که شاید براى شما هم ارسال شده باشــد، این نوع پیامک ها هرچند تازگى ندارد ولى بازهم 

جسته وگریخته مشاهده شده و افرادى را طعمه خود قرار مى دهد.
به گزارش جام جم آنالین، جمالت خیلى ساده اداشده .آنقدر ساده که بیانگر سادگى فرستنده است. حتى تن صداى آن 
طرف گوشى نیز حکایت از همین سادگى داشت. لهجه جنوبى داشت و مى گفت اهل دزفول است. وقتى از او پرسیدم 

شماره مرا چگونه پیدا کرده است در جواب گفت: «شانسى انتخاب کردم.»
گفتم: «مگر کسى را نداشتى که این سکه ها را برایت بفروشــد؟» گفت: «نه. من عشایر هستم آشنایى در شهر ندارم.

کالهبردار هم نیستم.» از او پرسیدم مطمئنى این سکه ها طالست؟ گفت: «بله طالست بردم طالفروشى نشان دادم 
گفت یک سکه را 186هزارتومان مى خرد ولى نفروختم. نمى دانم گفتم شاید اینها یک ِسرى باشند بهتر است تعدادش 

به هم نخورد. چون شناسنامه دارد. داخل یک کیف چرمى قرار داشت.»
در مقابل این پرسشم که چگونه مى خواهد با من معامله کند؟ گفت: «شــما بفروش. هرچه فروش رفت با هم نصف 

مى کنیم.»
به او گفتم نمى ترسى به عنوان کالهبردار دستگیر شوى چون اگر سکه ها طال و قدیمى باشد که باید به میراث فرهنگى 
تحویل بدهى اگر هم سکه اى در کار نباشــد بازهم کالهبردار خواهى بود؟ درجواب گفت: «نه. من اهل کالهبردارى 

نیستم به هیچکس دیگرى هم زنگ نزدم فقط به شما اس ام اس دادم بیا بفروش باهم تقسیم مى کنیم.»
حرف هایش با پیامک در تناقض بود معلوم بود خودش هم این ماجرا را خیلى جدى نگرفته بود. شــاید تیرش به هدف

 مى خورد و به نوایى مى رسید و شاید هم نه. اینها را خوب مى دانست.
رئیس مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ در گفتگو با جام جم آنالین در این باره گفت: «این همان ماجراى 
چوپان دروغگو است. ماجرایى قدیمى است. اینها افرادى را به صورت اتفاقى انتخاب مى کنند و با ارسال پیامک، خود 
را چوپان یا عشایر معرفى مى کنند که کوزه اى حاوى سکه طال پیدا کرده اند و چون خودشان به اصطالح بى دست وپا 

هستند از این افراد مى خواهند این سکه ها را خریدارى کنند یا برایشان بفروشند.»
سرگرد بابک نمک شناس با اشاره به اینکه این افراد غالبًا خود را یک روستایى ساده که با زندگى اجتماعى امروزه بیگانه 
هستند معرفى مى کنند، افزود: «این افراد با گفتن اینکه این سکه ها طالست و حاضرند با قیمت پایین بفروشند دیگران 
را تطمیع مى سازند و سپس به محلى که خودشان مى خواهند مى کشانند.» وى ادامه داد: «اغلب پشت این افراد یک 
یا دونفر دیگرنیز قرار دارند و ما پرونده هایى داشــتیم که فرد مورد نظر را وادار به زورگیرى کرده اند و حتى آدم ربایى و 
قتل نیز در این مورد اتفاق افتاده است. به عنوان مثال پرونده اى در این خصوص داشتیم که یک باند پنج الى شش نفره 
فردى را که به او پیامک داده بودند به قتل رساندند. درواقع اینها یک شیوه و شگرد براى سرقت است و افرادى که طمع 

مى کنند به راحتى جیب هایشان توسط این افراد خالى مى شود.»

پس از فروش مشــروبات الکلى در بطرى هاى دلستر، این 
بار فروشندگان این مشــروبات الکلى براى در امان ماندن 
خود، اقدام به توزیع آنها در قالب بسته هاى شش تایى آب 
معدنى یک برند معروف کردند که به طرز ماهرانه اى پلمب 

شده است.
به دنبال دســتگیرى اعضاى یــک باند که در پوشــش 

بطرى هاى ماءالشــعیر یک برند معروف، اقــدام به توزیع 
مشروبات الکلى مى کردند، مأموران پلیس موفق شدند این 
بار، فروشندگانى را شناسایى و دستگیر کنند که مشروبات 
الکلى را در بسته بندى شش عددى بطرى هاى آب معدنى 

توزیع مى کردند.
بر اســاس این گزارش، این افراد در حالــى اقدام به توزیع 
مشروبات الکلى در بسته بندى هاى پلمب شده آب معدنى 
مى کردند که این بطرى ها به صورت شــش تایى و به طرز 
ماهرانه اى بسته بندى شده بود و در بسته بندى آن نیز از یک 

برند معروف تولید آب معدنى استفاده مى کردند.
مأموران کالنترى 106 نامجو پس از شناسایى فروشندگان 
این مشروبات الکلى، اقدام به دستگیرى آنها کردند و موفق 
شدند تعدادى از این مشروبات الکلى را در قالب بطرى هاى 

آب معدنى کشف و ضبط کنند.
پیش از این نیــز مأموران پلیس پایتخــت اعضاى باندى 
را دســتگیر کردند که مشــروبات الکلى را در بطرى هاى 

ماءالشعیر و دلستر یک برند معروف توزیع مى کردند.

 «چوپان دروغگو» 
همچنان به دنبال قربانى 

مى گردد

ادامه جستجوها براى یافتن آخرین کوهنورد  در «اشترانکوه»

فوت یک زلزله زده  به علت گازگرفتگى

دوئل خونین 2 برادر بر سر یک تکه زمین

 دستگیرى قاتل فرارى

آب معدنى هایى که  هوش از سر خریدار مى پراند!
جسد زنى 45 ساله صبح یک شنبه توسط پرسنل آتش نشانى از قعر چاهى در خیابان کوچکسراى قائم شهر 

کشف شد.
برخى منابع عنوان مى کنند یکى از ساکنین منطقه به دلیل مسائل مالى مقتول را که رئیس یک صندوق قرض 
الحسنه بود به سمت چاه هل داد که باعث سقوط وى به قعر چاه شد که پیش از انتقال به بیمارستان ولیعصر 

جان خود را از دست داد.

قتل مرموز یک زن که رئیس صندوق قرض الحسنه بود 

رئیــس مرکز اطــالع رســانى پلیس اســتان اصفهــان از آتش 
گرفتن یک دســتگاه ســوارى پژو پارس در محــور قدیم نطنز و 
فوت ســه نفر و مصدوم شــدن فرد دیگــر در ایــن حادثه خبرى

 داد.
سرهنگ جواد درستکار گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 مبنى بر برخورد یک دستگاه ســوارى پژو پارس با دیوار کنار 
جاده و آتش گرفتن خودرو، مأموران انتظامى شهرستان بالفاصله 
به محل اعزام شدند. وى افزود: در اثر این حادثه دلخراش، راننده و 
دو سرنشــین پژو به علت آتش گرفتن و جراحات وارده فوت کردند 
و یکى از سرنشــینان نیز به شــدت مصدوم و به بیمارستان منتقل 

شد.
رئیس مرکز اطالع رسانى پلیس اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
علت وقوع این حادثه جاده اى از سوى کارشناسان تصادفات جاده اى 

در دست بررسى است.

3 سرنشین خودروى  پژو 
در آتش سوختند
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آدمى باید اندرزها را بپذیرد و پیش از رســیدن رستاخیز 
پرهیزکار باشــد و در کوتاهى روزگارش اندیشــه کند، 
و به ماندن کوتــاه در دنیا نظر دوزد تــا آن را به منزلگاهى 
بهتر مبدل ســازد. پس براى جایى که او را مى برند و براى 

موال على (ع)شناسایى سراى دیگر تالش کند.

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان براســاس مصوبه شماره 5/263 مورخ 96/08/10 شــوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین دفتر کار و پارکینگ مینى بوس واقع در ترمینال مسافربرى خود را با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یک سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید.
- مورد اجاره شامل: 

1- زمین دفتر کار به مســاحت تقریبى 107 مترمربع و پارکینگ مینى بوس به مساحت تقریبى 3066 
مترمربع مى باشد که قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 27/000/000 ریال معادل 

دو میلیون و هفتصد هزار تومان مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

96/10/05 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى تجدید مزایدهنوبت اول نوبت اول 

 سیدمحسن تجویدى شهردار دستگرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه 
زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر 
تا تاریخ 1396/9/28 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/9/29 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

آگهى مزایدهنوبت دومنوبت دوم

شماره 
موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعپالك

واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى72 مترمربع15
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طرح یکم پیوند مهر ایران
تعریف طرح: 

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاى تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام به ارائه طرح یکم پیوند 
مهر ایران نموده است. در این طرح متقاضیان مى توانند، با مراجعه به شعب بانک و یا از طریق 
پرتال بانک به آدرس www.QMB.ir ضمن افتتاح حساب و انجام فعالیت هاى بانکى 
خود، عالوه بر اجر اخروى از تسهیالت قرض الحسنه تا ســقف 400 میلیون ریال با کارمزد 

4 درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح:

جامعه هدف این طرح افرادى هستند که نزدیک به سن ازدواج بوده و یا قصد ازدواج در آینده اى 
نزدیک را دارند. این افراد مى توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز- طرح یکم پیوند 
مهر ایران از تسهیالت قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج تا سقف 400 میلیون ریال برخوردار

گردند.
شایان ذکر است تسهیالت پرداختى در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه منافاتى با تسهیالت 
ازدواج پرداختى در سایر بانک ها نداشــته و متقاضیان مى توانند از این تسهیالت به صورت 

همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح:

پرداخت تسهیالت در این طرح براساس میانگین موجودى حساب بوده و متقاضیان مى توانند 
از محل رسوب موجودى حساب و یا واریز مستمر ماهیانه از مزایاى آن بهره مند گردند. سایر 

شرایط طرح یکم پیوند مهر ایران عبارت است از:
 مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودى حداقل 1 سال و حداکثر 3 سال

 مجموع تسهیالت پرداختى 400 میلیون ریال
  دوره بازپراخت تسهیالت 3 سال (36 ماه)

 پرداخت تسهیالت معادل 126 درصد میانگین سالیانه موجودى حساب
 قابل انتقال به اقوام درجه یک

طرح دوم پیوند مهر ایران
تعریف طرح:

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاى تسهیل امر ازدواج و به منظور ایجاد 
اطمینان خاطر والدین از تأمین آتیه فرزندان خود، اقدام به ارائه طرح دوم پیوند 
مهر ایران نموده اســت. در این طرح متقاضیان مى توانند، با مراجعه به شعب 
بانک و یا از طریق پرتال بانک به آدرس www.QMB.ir ضمن افتتاح 
حســاب و انجام فعالیت هاى بانکى خود، عالوه بر اجر اخروى از تسهیالت 

قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح:

جامعه هدف این طرح افرادى هســتند که فعًال در سن ازدواج نیستند ولى به 
واسطه آینده نگرى خود و یا والدینشان به تأمین آتیه خود مى اندیشند. این افراد 
مى توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز- طرح دوم پیوند مهر ایران 
از تسهیالت قرض الحســنه کمک هزینه ازدواج تا سقف 800 میلیون ریال 
برخوردار گردند. شایان ذکر است تسهیالت پرداختى در قالب طرح پیوند مهر 
ایران هیچگونه منافاتى با تسهیالت ازدواج پرداختى در سایر بانک ها نداشته 

و متقاضیان مى توانند از این تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح: 

پرداخت تســهیالت در این طرح براســاس میانگین موجودى حساب بوده 
و متقاضیان مى توانند از محل رســوب موجودى حســاب و یا واریز مستمر 
ماهیانه از مزایاى آن بهره مند گردند. سایر شرایط طرح دوم پیوند مهر ایران 

عبارت است از: 
مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودى حداقل 5 سال و حداکثر 10 سال

 مجموع تسهیالت پرداختى 800 میلیون ریال
 دوره بازپرداخت تسهیالت 5 سال (60 ماه)

پرداخت تسهیالت معادل 130 درصد میانگین سالیانه موجودى حساب
قابل انتقال به اقوام درجه یک.

طرح جدید تسهیالت در بانک قرض الحسنه مهر ایرانطرح جدید تسهیالت در بانک قرض الحسنه مهر ایران

مثاللل1))
پرداخت تسهیالت براساس واریز ماهیانه با 45 درصد افزایش در سال 

تسهیالت در پایان سال (ریال)واریز ماهیانه (ریال)شرح
4/500/00037/000/000سال اول
6/500/000155/000/000سال دوم
9/500/000400/000/000سال سوم

مثاللل2))
پرداخت تسهیالت براساس میانگین موجودى حساب

تسهیالت در پایان سال (ریال)میانگین سالیانه (ریال)شرح
106/000/000134/000/000سال اول
106/000/000267/000/000سال دوم
106/000/000400/000/000سال سوم

 

مثاللل1))
پرداخت تسهیالت براساس واریز ماهیانه با 26 درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال واریز ماهیانه (ریال)شرح
(ریال)

-450/000سال اول
-570/000سال دوم
-700/000سال سوم
-900/000سال چهارم
1/150/000122/800/000سال پنجم
1/430/000193/600/000سال ششم
1/800/000289/800/000سال هفتم
2/270/000418/000/000سال هشتم
2/860/000586/800/000سال نهم
3/600/000800/000/000سال دهم

مثاللل22))
پرداخت تسهیالت براساس واریز ماهیانه با 15 درصد افزایش در سال

واریز ماهیانه شرح
(ریال)

تسهیالت در پایان سال 
(ریال)

-650/000سال اول
-750/000سال دوم
-860/000سال سوم
سال 
-990/000چهارم

1/140/000154/800/000سال پنجم
1/310/000234/200/000سال ششم
1/500/000335/700/000سال هفتم
1/730/000462/530/000سال هشتم
1/990/000618/520/000سال نهم
2/290/000800/000/000سال دهم

مثاللل33))
پرداخت تسهیالت براساس میانگین موجودى حساب 

میانگین سالیانه شرح
(ریال)

تسهیالت در پایان سال 
(ریال)

-61/500/000سال اول
-61/500/000سال دوم
-61/500/000سال سوم
-61/500/000سال چهارم
61/500/000400/000/000سال پنجم
61/500/000480/000/000سال ششم
61/500/000560/000/000سال هفتم
61/500/000640/000/000سال هشتم
61/500/000720/000/000سال نهم
61/500/000800/000/000سال دهم

آگهى مزایده

روابط عمومى شهردارى دامنه 

شهردارى دامنه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/168 مورخ 96/09/06 شوراى محترم اسالمى 
شهر دامنه بهره بردارى از مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک را به افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط 

مطابق مفاد آیین نامه اجرایى نحوه انجام معاینه فنى خودروها به مدت 5 سال واگذار نماید. 
- درصد پیشنهادى سهم بهره بردار 35٪ مى باشد.

- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- کلیه هزینه هاى جارى مرکز بر عهده بهره بردار مى باشد.

- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
- پیشنهاددهنده باید کلیه شرایط احراز شده در دستورالعمل را دارا بوده و ضمن تحویل پاکت حاوى 

درصد پیشنهادى کلیه مدارك را ضمیمه آن نماید.
- عالقه مندان مى توانند جهت تهیه اسناد از تاریخ انتشار فراخوان به مدت 10 روز به امور ادارى شهردارى 

دامنه مراجعه نمایند. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 57362794 داخلى 18 تماس حاصل فرمایید.

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به اســتناد مصوبه 5/386 مورخ 96/09/09 شوراى محترم اسالمى 
شهر فالورجان زمین واقع در جنب پارك ساحلى ناحیه یک شهردارى فالورجان را جهت نصب کانکس 
مطبوعاتى به قیمت کارشناسى و با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء به مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید.
1) قیمت پایه اجاره ماهیانه براساس قیمت کارشناسى مبلغ 1/760/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ 

پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

96/10/05 به دبیرخانه حراست شهردارى ارسال نمایند.
3) کلیه هزینه ها از جمله مالیات، بیمه، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد.
4) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده نوبت اول نوبت اول 
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ثبت ملى 
آبشار «تنگ خشک» سمیرم

آبشـار تنگ خشـک واقع در روسـتاى بى بى سیدان 
بخش پادنا از توابع شهرسـتان سـمیرم در فهرسـت 

میراث طبیعى ملى کشور به ثبت رسید.

خوددارى از موازى کارى ادارات 
کاشان در زمینه اشتغال

معاون برنامــه ریــزى، ادارى و مالــى فرماندارى 
کاشــان، دســتگاه هاى متولى امــر را موظف به

هدف گــذارى و تدویــن برنامه جامــع و واحد در 
زمینــه اشــتغال در این شهرســتان دانســت تا از 
پراکنده کارى و اقدامات موازى دستگاه ها با یکدیگر 

خوددارى شود.
مسعود خان دایى با اشاره به فعالیت بیش از 15 هزار 
واحد صنفى در شهرســتان، اظهارداشت: این تعداد 
واحد صنفى مى تواند زمینه مهارت آموزى نزدیک به 
20 هزار دانش آموز پسر را متناسب با این واحدهاى 

صنفى فراهم کند.
وى ضمن تشریح طرح کارورزى براى اشتغال فارغ 
التحصیالن گفــت: صنعتگرانى که نیــاز به نیروى 
کار دارند مى توانند در این ســامانه ثبت نام کنند و از 

مزایاى قانونى آن بهره مند شوند.

از فردا؛برپایى نمایشگاه 
مشاغل خانگى در شاپورآباد 
فــردا از  خانگــى  مشــاغل  نمایشــگاه 

تا23 آذرماه سال جارى در ســالن ورزشى شاپورآباد 
برپا مى شود.

مدیــر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعى شهرســتان 
برخوار گفت: این دومین نمایشــگاه مشاغل خانگى 
است که در شهر شاپور آباد با همکارى اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى شهرستان برخوار برگزار مى شود.

کریم على نقى، هدف از برگزارى این نمایشــگاه را، 
فرهنگسازى مشــاغل خانگى براى تحقق اقتصاد 
مقاومتى عنوان کرد و افزود: کلیه تولیدات مشــاغل 
خانگى از جمله انواع مواد غذایى مانند ترشــیجات، 
مرباها، نان سنتى، کیک و باقلوا و انواع صنایع دستى 
و محصوالتى که در قالب تولیدات خانگى هستند، در 

این نمایشگاه عرضه مى شوند.

برگزارى همایش روز فیزیک 
در دانشگاه صنعتى 

همایش روز فیزیک براى دانش آموزان مستعد مقطع 
دبیرستان روز پنج شنبه 23 آذر سال جارى در دانشگاه 

صنعتى اصفهان برگزار خواهد شد.
ایــن همایــش بــا هــدف آشــنایى بیشــتر 
دانــش آمــوزان دبیرســتانى بــا علــوم و تعمیق 
نگاهشان به پدیده هاى آفرینش دنیاى اطراف خود، 
استفاده و بهره بردن از فضاى مناسب علمى آموزشى 
و معرفى امکانات گوناگون آموزشى دانشگاه صنعتى 

اصفهان برگزار مى شود.

فرزاد فرزین 
در اصفهان مى خواند

کنسرت «عاشقانه» فرزاد فرزین، 26 آذر ماه در تاالر 
رودکى اصفهان برگزار مى شود.

فرزاد فرزیــن خواننــده، ترانه ســرا و تنظیم کننده 
موســیقى کشــور تاکنون شــش آلبوم رسمى با 
نام هاى «شراره»، «شوك»، «شانس»، «شلیک»، 
«شخصى» و «شش» روانه بازار موسیقى کشور کرده

است. 
فرزین که در ماه تیر، کنســرت خــود را در اصفهان 
برگزار کرده بود اکنون براى دومین بار در سال جارى 

به این استان مى آید.
عالقه مندان براى شــرکت در کنسرت این خواننده 
که با نام «عاشــقانه» در اصفهان برگزار مى شود،

 مى توانند با تهیه بلیت از ســایت ســرور کنسرت، 
یک شنبه 26 آذرماه ســال جارى در دو سانس 18 و 

20و30دقیقه به تاالر رودکى اصفهان مراجعه کنند.

خبر

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: احداث پالتو 
حوزه هنرى اصفهان در حال انجام اســت و همزمان با 

دهه مبارك فجر افتتاح مى شود.
مهدى احمدى فر با اشــاره به احداث پالتو حوزه هنرى 
شهر اصفهان اظهار داشت: احداث ســالن پالتو حوزه 
هنرى اصفهان در حال حاضر انجام مى شود و در صدد 

هستیم این پالتو را به مناسبت دهه فجر افتتاح کنیم.
وى با اشاره به احداث این ســالن در ساختمان مرکزى 
حوزه هنرى اصفهان افزود: اعتبــار الزم براى احداث 
این پالتو براســاس برآوردهاى انجام شده صد میلیون 

تومان است. 

رئیس حوزه هنرى استان اصفهان با بیان اینکه ساخت 
پالتو با سرعت در حال انجام است، تصریح کرد: ساخت 
این سالن پالتو تاکنون پیشرفت هاى زیادى هم داشته 
و براساس استانداردهاى روز دنیا طراحى شده و در حال 

ساخت است.
وى با اشاره به استفاده از فضا و ظرفیت هاى ساختمان 
مرکزى حوزه هنرى براى اجراى تئاتر بیان داشت: قرار 
است با ایجاد تغییراتى در ســاختمان هاى حوزه هنرى، 
از این ظرفیت به عنــوان یک مجموعــه کامل براى 
کالس هاى آموزشى همگانى و در کنار آن سالن پالتو 

استفاده شود.

مسئول کمیته خادمان شهداى استان اصفهان با اشاره به رشد 
دو برابرى تعداد داوطلبان خادمى شهدا گفت: تا کنون درحدود 
900 نفر برادر و 700 نفر خواهر در سایت «کوله بار» ثبت نام 

کرده اند و این آمار در حال افزایش است.
کمال دمابى اظهار داشت: عالقه مندان به ثبت نام در کمیته 
خادمان شهداى استان اصفهان تا 20 آذر(امروز) مى توانند با 

مراجعه به سایت khademin.koolebar.irثبت نام کنند.
وى گفت: عالقه مندان از سن 16 سالگى مى توانند در سامانه 
کوله بار ثبت نام کنند و پــس از ثبت نام، براى انجام مصاحبه 
فراخوان مى شوند که در آن مصاحبه شوندگان از نظر اخالقى، 
فقهى و عقیدتى مورد ســنجش قرار مى گیرند. وى افزود: 

همچنین ثبت نام کنندگان در فرم ثبت نام یک نفر روحانى 
و یا پاسدار را به عنوان معرف ثبت مى کنند. وى با بیان اینکه 
درحدود هزار و 400 خادم خواهر و برادر از سراســر استان در 
کمیته خادمان شهداى استان اصفهان در حال فعالیت هستند، 
تصریح کرد: بیشــتر خادمان به ترتیب از قشر دانش آموزان، 
دانشجویان، طالب و اقشار مختلف هســتند.دمابى با بیان 
اینکه خادمان نمونه سال هاى گذشته در دوره هاى آموزشى 
مورد استفاده قرار مى گیرند، تصریح کرد: داوطلبانى که پس 
از مصاحبه پذیرفته شوند، در دوره آموزشى دو روزه با مباحث 
اخالقى، فقهى و اعتقادى و موضوعات تخصصى خادمى آشنا 

شده و آموزش مى بینند.

ثبت نام1600 اصفهانى در 
سامانه خادمان شهدا 

سالن پالتو اصفهان در 
دهه فجر افتتاح مى شود

رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهان گفــت: 29 
شــرکت تعاونى صــادر کننــده در اســتان اصفهان 
وجود دارد که سال گذشــته 46 میلیون دالر صادرات 

داشتند.
حبیــب ا... بهرامى اظهار داشــت: با توجــه به نقش 
تعاونى هــا به ویژه شــرکت هــاى دانش بنیــان، در 
ترویج و توســعه کارآفرینى، بنابراین توســعه این نوع 
شرکت ها در اولویت کارى اتاق تعاون استان اصفهان 

است.
وى اضافه کرد: مشاوره به فارغ التحصیالن دانشگاهى 
و افراد جویــاى کار و تشــکیل بانــک اطالعات در 
زمینه هاى اشتغال و کارآفرینى و تهیه طرح هاى توجیه 
دار اقتصادى، از وظایف شــرکت هاى تعاونى است و 
به همین لحاظ مى توانند در امر اشــتغال تعاونى نقش 

بسزایى داشته باشند.
وى به صندوق ضمانت سرمایه گذارى تعاون اشاره کرد 
و گفت: این صندوق از حامیان تخصصى تعاون است و 
مشکالت اخذ تسهیالت بانکى را در این بخش مرتفع 
مى کند و زمینه الزم به منظور توســعه اشتغال و رفع 

بیکارى را فراهم خواهد آورد.
بهرامى با بیان این موضوع که متأســفانه در اســتان 
اصفهان نرخ بیکارى 2 درصد از میانگین نرخ کشورى 
باالتر اســت، ادامه داد: بــا توجه به شــرایط کاهش 
نزوالت آســمانى در ســال هاى اخیر و خشکســالى 
ایجاد شــده، اشــتغال در بخش کشــاورزى به شدت 
کاهش یافته اســت و تعــداد زیادى از صنایــع نیز به 
دلیل شــرایط رکود اقتصادى با تعطیلى مواجه شده اند 
و این موارد باعــث کاهش انگیزه فــارغ التحصیالن 
دانشگاهى براى ســرمایه گذارى و ایجاد بنگاه هاى 

اقتصادى، خصوصى و تعاونى شده است.
وى گفت: بهترین راه براى افزایش اشتغال در استان، 

توسعه گردشگرى و ایجاد مراکز اقامتى است.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان افزود: در حال حاضر 
29 شرکت تعاونى صادر کننده در اســتان وجود دارد 

و در شرایطى که اقتصاد کشــور با تحریم مواجه بود، 
میزان صادرات بخش تعاون اســتان در ســال هاى 
92 و 93 نســبت به سال هاى گذشــته از رشد خوبى 
برخوردار بود و در یکسال اخیر نیز افزون بر 46 میلیون

 دالر صادرات توســط تعاونى هاى مذکور انجام شده 
است.

وى در خصــوص جذب ســرمایه گــذار خارجى نیز، 
مهمترین پیش نیاز براى افزایش جذب ســرمایه گذار 
خارجى را تغییر روش ها و تبدیل کالم به عمل عنوان 
کرد و بیان داشت: عملکرد ما باید به گونه اى باشد که 
انگیزه الزم در سرمایه گذار خارجى براى مشارکت در 

طرح داخلى ایجاد شود.
 بهرامــى اضافه کــرد: توجه بــه زیر ســاخت هاى 
حمل و نقل، تســهیل مبــادالت بانکى بیــن المللى، 
افزایــش تعامــالت تجــارى و تدوین طــرح هاى

بــا توجیــه اقتصــادى مناســب و جذاب مــى تواند 
زمینه ساز حضور ســرمایه گذاران خارجى در اصفهان 

باشد.

یکى از فعاالن میدان میوه و تره بار اصفهان گفت: 
رکود هنوز در بازار ادامــه دارد و به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم در ســطح خرده فروشى ها در 
میدان میوه و تــره بار نیز مغــازه داران تقاضاى 

کمترى براى خرید میوه و سبزى دارند.
براســاس این گزارش، قیمت  هر کیلو انگور بین 
پنج هزار و 500تا 9هزار و 500 تومان، انار بین سه 
هزار و 500تا شش هزار و 500 تومان، بِه بین سه 
هزار تا پنج هزار و 500 تومان، پرتقال تامســون 
جنوب بین ســه هزار تا چهار هزار تومان، پرتقال 
تامسون شمال بین هزار و 200تا دو هزار و 200 
تومان، پرتقال جیرفت بین ســه هزار تا پنج هزار 
و 500 تومان، خرمالو بیــن دو هزار و 500تا پنج 
هزار تومان، سیب درختى بین هزار و 500تا سه 
هزارتومان، لیمو شیرین بین دو هزار و 200تا چهار 
هزار و 200 تومان، گریپ فروت هزار و 500تا سه 
هزار تومان، کیوى بین دو هزار و 500تا سه هزار 

و 500 تومان است.
براساس این گزارش، قیمت هر کیلو صیفى جات 
از جمله بادمجــان بین 700 تا ســه هزار و 200 
تومان، انواع پیاز از هزار و 500تا دو هزار تومان، 
چغندر بین 500 تا هزار تومان، خیار بین دو هزار تا 
سه هزار و 800 تومان، انواع سیر بین هزار و 500تا 
دو هزار تومان، سیب زمینى بین 700 تا هزار و 200 
تومان، فلفل دلمه رنگى بین چهار هزار تا شــش 
هزار تومان، گوجه بین 800 تا دو هزار تومان، کدو 
خورشــتى بین هزار تا دو هزار تومان، هویج بین 
700 تا هزار و 200تومان و نارنج بین هزار و 500تا 

دو هزار و 500 تومان اعالم شد.
همچنین نرخ هر کیلو سبزى خوردن بین هزار و 
700تا دو هزار و 200 تومان و سبزى خورشتى بین 
800 تا هزار و 150تومان و ریحان بین سه هزار و 

200تا چهار هزار و 200 تومان  است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: میزان کاهش 
آب ذخیره شده در سد زاینده رود در سال هاى اخیر بى سابقه بوده و هم اکنون نسبت 

به میانگین بلند مدت 80 درصد کاهش داشته است.
على بصیرپور افزود: میزان کنونى آب ذخیره شده در سد زاینده رود درحدود 149 

میلیون متر مکعب و حتى وخیم تر از سال گذشته است.
وى اضافه کرد: ذخیره سال گذشــته در چنین روزهایى درحدود 165 میلیون متر 

مکعب بود.
به گفته وى،ظرفیت حداکثرى سد زاینده رود یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب 
برآورد مى شود و گزارش هاى کنونى نشان مى دهد که تنها درحدود یک دهم این 

سد داراى آب است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به کاهش 
میزان آب ورودى به ســد، تصریح کرد: میزان ورودى آب پارسال درحدود 30 متر 
مکعب بر ثانیه بود، اما هم اکنون این میزان به هفت مترمکعب در ثانیه رسیده است.
بصیرپور ادامه داد: میزان بارش ها در ماه هاى آبان و آذر امســال در استان هاى 
چهارمحال و بختیارى و اصفهان صفر گزارش شده و این شرایط، وضعیت قرمز را 

براى سد زاینده رود رقم زده است.
بصیرپور اضافه کرد: آمار و ارقام مربوط به بارش ها حاکى از این است که در حقیقت 

بارش هاى پاییز را از دست داده ایم و باید چشم انتظار بارش هاى زمستانه باشیم.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان همچنین تأکید کرد: 
افزایش آب خروجى از سد زاینده رود به منظور کشت پاییزه کشاورزان و جارى شدن 
رودخانه در کالنشهر اصفهان منوط به تصمیم شوراى هماهنگى زاینده رود است.

وى با بیان تصمیم هاى این شــورا نیز به میزان بارش هاى روزهاى آینده، مقدار 
ورودى آب به سد زاینده رود و اینکه میزان حجم سد به حد قابل اطمینانى برسد، 

بستگى دارد.

وضعیت قرمز پشت سد زاینده رود

حضور 29شرکت تعاونى صادرکننده در استان 

سرما 
سبزیجات را گران کرد

مدیــرکل امورمالیاتى اســتان اصفهــان گفت: 
در راســتاى شــفافیت اقتصادى، صندوق هاى 
الکترونیکى فروش در کلیــه واحدهاى صنفى از 

سوى دولت نصب خواهد شد.
مراد امیــرى اظهار داشــت: صادرکنندگان طال 
و جواهر مى تواننــد ظرف یک مــاه از صادرات 
کاالى خود مالیات بر ارزش افــزوده پرداختى را 

دریافت کنند.
وى تأکید کــرد: در موضــوع اســترداد مالیات
بر ارزش افــزوده کوچک ترین مشــکلى وجود 
ندارد و این در شــرایطى است که تکالیف مالیاتى 
صادرکننده و تولید کننده به درســتى انجام شده 

باشد.
وى افزود: واحدهــاى صنفــى و تولیدى طال و 
جواهرات چنانچه براســاس مــاده 132 قانون 
 مالیات هاى مســتقیم، اظهارنامه و دفاتر قانونى 
را به موقع ارائه کنند، مــى توانند از معافیت هاى 

مالیاتى استفاده کنند.
امیرى، از ادغام پرونده هاى مالیات بر ارزش افزوده 

و عملکرد مؤدیان در استان اصفهان خبر داد.

رئیس اتحادیــه صنایع دســتى اصفهان گفت: 
هنرمندان صنایع دســتى اصفهان در انتظار بیمه 
هستند، سه سال قرارداد جدید بیمه نبوده و بسیارى 
از تولیدکنندگان با هزینه باالى بیمه دچار مشکل 

شده اند.
عباس شیردل با اشــاره به بیمه هنرمندان اظهار 
داشــت: اگر بیمــه تولیدکنندگان تســهیل و در 
مالیات ها ســختگیرى نکننــد و وام ارزان قیمت 
به تولیدکننــدگان پرداخت شــود، رونق صنایع 
دستى بیشتر مى شــود.وى گفت: در حال حاضر 
صنایع دستى وضعیت خوبى دارد و تولیدات انجام 
مى شود، توریست هایى که در این مدت به اصفهان 
آمده اند در فروش صنایع دستى تأثیرگذار بودند و  

خریدهاى خوبى داشته اند.
شیردل بیان داشت: اغلب آنها صنایع دستى کوچک 
قابل حمل یا اســتخوان و پارچه هاى قلمکار، از 
صنایعى است که توسط گردشگران خارجى بیشتر 

مورد استقبال قرار مى گیرد. 

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به جزئیات جلسه با وزیر نفت پیرامون 
سرمایه گذارى جدید در پاالیشگاه اصفهان گفت: در این زمینه دستوراتى از سوى وزیر 

به پاالیشگاه اصفهان ابالغ شد.
حجت االسالم والمسلمین ناصر موســوى الرگانى پیرامون جلسه با وزیر نفت درباره 
پاالیشگاه اصفهان اظهار داشت: قرار است در کنار پاالیشگاه، سرمایه گذارى جدیدى 
صورت گیرد.وى با بیان اینکه فرد ســرمایه گذار قصــد دارد از ضایعات و بعضًا مازوت 
اضافه پاالیشگاه، گازوئیل و برخى فرآورده هاى نفتى دیگر تولید کند، افزود: در جلسه با 
وزیر نفت در این باره، صحبت هایى مطرح و دستوراتى از سوى وزیر به پاالیشگاه اصفهان 

ابالغ شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به جزئیات جلسه با وزیر نفت تصریح کرد: 
وزیر نفت در این جلسه عنوان کرد از آنجایى که پاالیشگاه اصفهان خصوصى است، باید 

با پاالیشگاه در این زمینه مذاکره هایى صورت گیرد.
وى بیان کرد: این سرمایه گذار هم داخلى و هم خارجى است و اعالم کرده حداقل باید 15 

سال خوراك به وى داده شود که پاالیشگاه پیرامون خوراك دهى تا پنج سال موافقت 
کرده ولى با زمان بیش از پنج سال موافقت نکرده است. 

هنرمندان صنایع دستى سرمایه گذارى جدید در پاالیشگاه اصفهان
اصفهان در انتظار بیمه

ادغام پرونده ها ى مالیات بر 
ارزش افزوده و عملکرد مؤدیان 

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس با بیان اینکه براساس برآورد ما در یکسال اخیر 23 هزار نیروى کارى در 
استان اصفهان بیکار شده اند، گفت: آمار بیکارى در اصفهان با آمار دولتى ها همخوانى ندارد.

محمدجواد ابطحى افزود:طى یکسال اخیر 23 هزار نیروى کارى در اســتان اصفهان بیکار شده اند ولى 
متأسفانه دولتى ها معتقدند که آمار برآورد شده توسط ما، نصف این ارقام است و چنین آمار تعدیل نیرویى 

در استان اصفهان وجود ندارد.
وى در خصوص دالیل اصلى تعطیلى کارخانه ها و افزایش بیکارى گفت: پدیده بیکارى در کشور به دلیل 
عدم مدیریت صحیح و نبود تشخیص نیازهاى جامعه اســت و طى سال هاى اخیر توجه عمده مسئوالن 

دولتى به مسائل خارجى معطوف شد .
ابطحى ادامه داد:واردات بى رویه یکى از دالیل توقف کارخانه ها و کارگاه ها تولیدى و صنعتى در کشور و 

استان اصفهان است.

معاون تجارى مخابرات منطقه اصفهان گفت: در چند روز 
اخیر در هیچکدام از مناطق استان اصفهان مشکل قطعى و 

اختالل ا ینترنت 2020 وجود نداشته است.
ناصر مشــایخى افــزود: در پــى درج خبــرى در یکى از 
خبرگزارى ها مبنى بر اختــالل اینترنت  2020 در برخى از 
مناطق اســتان اصفهان در اثر بارندگى، این موضوع مورد 
بررسى قرار گرفت و مشخص شد، مشــکل قطعى وجود 

نداشته است.
وى بیان داشــت: هم اســتانى ها مى توانند مشکالت خود 
را  از طریق ســامانه تلفنى 2020 به صورت شبانه روزى با 

همکاران ما در میان بگذارند.

اختالل اینترنت در اصفهان نداشته ایم  

رکود و تعطیلى 
بنگاه هاى تولیدى اصفهان؛

23 هزار کارگر 
 بیکـــار
 شدند
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با 
بیان اینکه براى سه هزار و 756 واحد، پرونده تسهیالت 
تشکیل شــده اســت، گفت: هزار و 316 معرفینامه به 
بانک ها صادر شده و همچنین تعداد 271 فقره تسهیالت 
بالعوض نیز به زلزله زدگان غرب کشور پرداخت شده 

است.
غالمحســین خانى بابیان اینکه تاکنون تعداد 14هزار 
و 600 واحد ارزیابى خسارت شده اســت، گفت: از این 
تعداد، پنج هــزار و 161 واحد احداثى نــوع اول، 129 
واحد احداثى نوع دوم، چهار هــزار و 427واحد تعمیرى 
نوع اول، سه هزار و 117واحد تعمیرى نوع دوم، هزار و 

766واحد تعمیرى نوع سوم و تعداد 561 واحد نیز عملیات 
آواربردارى انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
بیان داشــت: تاکنون به تعــداد 43 مــورد از مواردى 
که نیاز به اســکان موقت داشــته اند کانکس تحویل 

شده است.
وى خاطرنشان کرد: براى تعداد ســه هزار و 756 واحد 
پرونده تسهیالت تشکیل و تعداد هزار و 316 معرفینامه 
به بانک هاى عامل صادر شده و همچنین تاکنون تعداد 
271 فقره تسهیالت بالعوض نیز پرداخت شده و مابقى 

در دست اقدام است.

مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعى استان اصفهان اعالم 
کرد: اتباع افغان و عراقى براى صدور و تمدید کارت کار 
باید تا 25 آذرماه به ادارات تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 

شهرستان هاى مجاز اقامت خود مراجعه کنند.
محسن نیرومند اظهار داشــت: هزینه صدور پروانه کار 
به مدت یکســال 360 هزار تومان و براى تمدید پروانه 
کار مبلغ 258 هزار و 700 تومان تعیین شــده که توسط 
متقاضى پرداخت مى شود.وى ادامه داد: زمان فراخوان 
قابل تمدید نبــوده وکلیه اتباع خارجــى باید براى ارائه 
مدارك الزم به ادارات شهرستان هاى مجاز اقامت خود 
با دو قطعه عکس پرسنلى و همراه داشتن اصل کارت کار 

قبلى، مراجعه وپروانه کاردریافت کنند.این مقام مسئول 
تصریح کرد:کلیــه ادارات تعــاون، کارو رفاه اجتماعى 
شهرستان هاى اصفهان الزم است براى رصد وکنترل 

حسن اجراى طرح، هماهنگى الزم را انجام دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
اشاره به ماده 181 قانون کارگفت: کارفرمایانى که اتباع 
خارجى را که فاقد پروانه کارهستند ویا مدت اعتبارپروانه 
کارشان منقضى شده است، به کارگمارى کنند ویا اتباع 
بیگانه را در کارى غیرازآنچه درپروانه کارقید شده است، 
به کارگیرى کنند، مراتب جرم محســوب مى شود و به 

مجازات حبس از91روز تا180روزمحکوم خواهند شد.

تشکیل پرونده تسهیالت براى 
3700 واحد مسکونى 

فراخوان صدور پروانه کار 
براى اتباع افغانى وعراقى 

انعقاد  قرارداد خط سوم قطار 
شهرى با بنیاد مستضعفان 

رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان گفت: 
بــراى تأمین مالــى بــراى ایجاد خط یــک قطار 
شــهرى اصفهان، مذاکــرات زیادى بــا بانک ها 
صورت گرفته و قرارداد خط ســوم مترو هم با بنیاد 

مستضعفان منعقد شده است.
فتــح ا... معیــن افــزود: اگــر ایــن اقدامــات 
بــراى ســاخت متــرو، قبــل از ایــن صــورت 
گرفته بــود، ســاخت خط متــرو 17 ســال طول 

نمى کشید.

پیگیرى ایجاد
 یک رشته تحصیلى

 سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان 
خواســتار پیگیــرى براى ایجــاد رشــته دکتراى 
حرفه اى داروســازى در دانشــگاه آزاد اســالمى 

شهرضا شد.
احمد آذین با توجه به امکانات آزمایشــگاهى مدرن 
و پیشرفته، تأسیس دانشــکده تخصصى داروسازى 
در ســال 1391 و همچنین دارا بودن رشــته هاى 
مرتبط با دانش داروســازى نظیر رشــته شــیمى 
دارویى و علــوم دارویى در مقطع کارشناسى ارشــد 
در واحد شهرضا، خواســتار پیگیرى به منظور ایجاد 
رشــته دکتراى حرفه اى داروســازى در این واحد 

دانشگاهى شد.

توئیتر

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000988 مورخ 1396/08/30 آقاى محمدجواد شاه 
آبادى به شــماره شناســنامه 2764 کدملى 1286646952 صادره از اصفهان فرزند محمدحسین 
بر ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 12/88 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5 فرعى از 
2251- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقض اى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/05 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/09/20 م الف: 

27733 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/168
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) شماره آگهى: 139603902004000214 شماره پرونده: 
139504002004000699 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9502245 ششدانگ 
عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان پالك 1769 فرعى از 15241 اصلى مجزى شده از 326 فرعى 
قطعه 4 طبقه اول سمت شــرقى بانضمام انبارى شماره 1758 به مســاحت 5/75 مترمربع واقع در 
طبقه همکف واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 108/04 مترمربع به آدرس: اصفهان سه 
راه پینارت شهرك روشن شــهر بلوار نگین کوى 8 مترى بن بست اول بلوك 1 که سند مالکیت آن 
در صفحه 356 دفتر امالك جلد 219 ذیل شماره 39448 و شــماره چاپى 779023 سرى ب سال 
91 به مالکیت آقاى اسکندر شمسى ثبت و صادر شده اســت با حدود آپارتمان: شماًال: بطول 7 متر 
دیواریست به فضاى کوچه شرقًا: بطول 15/20 متر پنجره و دیوارست به فضاى کوچه جنوبًا: انکسارا 
بطولهاى 0/80 و 1/00 و 0/65 و 0/75 و 2/73 و 0/50 و 0/90 و 1/17 متر دیواریســت به فضاى 
حیاط مشاعى غربًا: اول به طول 4/00 متر دیواریست اشتراکى با کاشانیه 1766 فرعى دوم انکسارا 
بطولهاى 1/50 و 4/30 1/50 متر درب و دیواریست اشتراکى با راه پله مشاعى سوم بطول 7/80 متر 
دیواریست اشتراکى با کاشــانه مزبور. حدود انبارى: شماًال: بطول 2/30 متر دیواریست به کوچه بن 
بست هشت مترى شرقًا: بطول 2/5 متر درب و دیواریست اشتراکى با پارکینگ مشاعى جنوبًا: بطول 
2/30 متر دیواریست اشتراکى با انبارى 1759 فرعى غربًا: بطول 2/5 متر دیوار به دیوار پالك 325 
فرعى که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق واقع در طبقه اول شرقى مجموعه 6 واحدى که 
در 4 سقف با اسکلت بتن آرمه و ســقف تیرچه بلوك اجرا گردیده واقع بود که قدمت حدود 16 سال 
دارا مى باشد. نماى مجموعه از آجر 3 سانتى، درب و پنجره هاى فلزى، کف و بدنه دستگاه پله تا 40 
سانتى متر زیر سقف از سنگ اجرا گردیده و فاقد آسانسور مى باشد. داراى انشعاب برق و گاز مجزا و 
آب مشترك مى باشد. آپارتمان داراى 2 باب اطاق خواب، سالن، آشپزخانه اپن با کابینت هاى فلزى 
و سرویس هاى بهداشتى بوده که کف با ســرامیک و دیوارها با مصالح گچ و بلکا پوشش داده شده 
است. آپارتمان داراى یک باب انبارى به مســاحت 5/75 مترمربع و فاقد پارکینگ اختصاصى مى 
باشد که طبق سند رهنى شماره 88136- 92/11/15 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 62 
اصفهان در قبال آقاى محمد وطنى  شهرستانى در رهن بانک رفاه کارگران شعبه احمدآباد واقع مى 
باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 96/10/10 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 1/350/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 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 باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد 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 مســترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/9/20 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى اســناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلــغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 28274 اســدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /9/306
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام خانواده شــعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 961258ج/11 له نسرین دیانت دار و علیه وراث مرحوم محمدحسین 
ســالمى نیک مبنى بر مطالبه اجرت المثل 195/380/000 ریال در تاریخ 96/10/14 ساعت 8/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سرقفلى ملکى 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى وراث مرحوم محمدحسین 
سالمى نیک مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد 
نظر واقع در چهارباغ عباسى، کوچه کازرونى، پاســاژ مهدى با کدپستى 43375-81356 مطابق با 
سند مالکیت ارائه شده این ملک با شــماره 152 فرعى از 424 اصلى، مفروز و جزى از 240 فرعى 
از اصلى مذکور در بخش 1 حوزه ثبتى شهرســتان اصفهان به مساحت 33/75 مترمربع سابقه ثبت 
و صدور سند مالکیت دارد. در زمان بازدید کارشناســى حدود اربعه مذکور در سند با وضعیت ملک 

مطابقت داده شده که مشخص گردید ملک 152 فرعى به دو مغازه جزا و یک راهرو بین آنها تبدیل 
گشته است که حســب االظهار همسایگان، مغازه ســمت غرب تحت تصرف مرحوم محمدحسین 
سالمى نیک بوده و قسمت شــرق (که کوچکتر است) در تصرف غیر مى باشــد. طبق اندازه گیرى 
انجام شده قسمت مورد نظر حدود 21 مترمربع مساحت دارد که از این مقدار حدود 18 مترمربع آن 
مفید است. مشخصات ساختمان: کفسازى مغازه کفپوش چوبى، بدنه ها کاغذ دیوارى، سقف بلکا، 
درب شیشه سکوریت و داراى کولر گازى دیوارى مى باشــد. کنتور برق به صورت مشترك است. 
مغازه مورد نظر در طبقه زیرزمین و در انتهاى یکى از راهروها واقع شده؛ ویترین و دید مناسب ندارد. 
ارزش حقوق  تجارى مغازه مرحوم محمدحسین ســالمى نیک (سرقفلى، حق کسب و پیشه و غیره) 
مبلغ 1/002/000/000 ریال معادل یکصد میلیون و دویســت هزار تومان و میزان مورد مزایده 14 
حبه از سرقفلى معادل 195/380/000 ریال مى باشد. م الف: 27471 منصورى دادورز اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى اصفهان /9/335
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 962176ج/4 له اکرم تحویلیان و علیه رسول ادیب مبنى بر دستور 
فروش در تاریخ 96/10/16 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
اســت ملکى آقاى طرفین پرونده و اکنون در تصرف مالکانه/ مالکین مى باشــد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات ملک: ملک به شماره فرعى 
6588 از اصلى 15187 مفروز شده از 4282 فرعى از اصلى قطعه 3 به مساحت 113/05 مترمربع با 
کاربرى مسکونى. مشخصات عمومى مجتمع: - هر واحد یک پارکینگ و یک انبار دارد این آپارتمان 
پارکینگ شماره چهار به مساحت 11/27 مترمربع در همکف ســمت جنوب غربى و انبارى شماره 
دو به مســاحت 6/33 مترمربع واقع در بام را دارد. – مســاحت آپارتمان 113/05 مترمربع واقع در 
جنوب روى واحد (60-) طبقه اول داراى دو خواب مى باشد. – بدنه پارکینگ سنگ تراورتن و کف 
فرش موزائیک مى باشد. – مجتمع به آسانســور ایرانى شش نفره تجهیزات است. – درب و پنجره 
هاى خارجى آلومینیوم سفیدرنگ (سنتى) مى باشد. حیاط مجموعه متعلق به 60- مى باشد. سیستم 
سرمایشى مجتمع کولر آبى و گرمایش پکیج و رادیاتور پیش بینى شده است. مشخصات آپارتمان: 
- داراى دو خواب با کمد از جنس MDF به اندازه کافى مى باشد. – بدنه و کف سرویس ها، حمام و 
آشپزخانه، کاشى و سرامیک نصب شده و به متعلقات مربوطه تجهیز شده است. – کابینت آشپزخانه 
MDF با میز open کار شده است. – پکیج ایران رادیاتور تامین کننده گرمایشى رادیاتورهاى 
پانلى است. ساختمان به کولر آبى تجهیز است. – آیفون تصویرى ایرانى نصب شده است. – انشعاب 
گاز و برق مجزى و آب مشترك دارد. ارزیابى ششدانگ آپارتمان مبلغ 2/996/000/000 ریال مى 
باشــد. اصفهان، از طرف قدس به سمت ســروش- کوچه 64 (نهضت)- انتهاى بن بست مجتمع 
مســکونى رادوین- پالك 227 و کدپستى 8155837744. مشــخصات ثبتى: تمامیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به شکاره چاپى سند 94509143/د بخش پنج 
ثبتى شهرستان اصفهان (شمال غرب) به تاریخ 95/09/21. م الف: 27474 منصورى مدیر و  دادورز 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /9/336
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام خانواده شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961851ج/11 له عزت رفیعى وردنجانى و علیه ناصر رجایى مبنى بر مطالبه 
مهریه در مورخه 96/10/16 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ امیر واقع در خیابان امام خمینى مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات خودرو مورد مزایده: ســوارى هیوندا آوانته- به شماره 
514ى63 ایران- 13 مدل 1388- برنگ نقره اى متالیک- شماره موتور 9447893 شماره شاسى 
2106152 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ امیر بازدید- اسناد و مدارك وسیله رویت 
نگردید- درب عقب راست خوردگى دارد- الستیک ها 70٪ ســالم- سپر عقب رنگ شده- موتور 
و گیربکس خاموش بود- شیشه جلو شکســته- طلق چراغ جلو راست شکسته- سپر جلو خوردگى 
دارد- به علت بسته بودن درب ها احراز اصالت مقدور نگردید. قیمت پایه کارشناسى خودرو با توجه 
به مدل وضعیت ظاهرى آن جهت فروش به صورت مزایده حدوداً مبلغ 440/000/000 ریال ارزیابى 
مى گردد. م الف: 27480 منصورى مدیر و  دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /9/337

مزایده
مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام خانواده شــعبه 11 اصفهان  در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 961816ج/11 له مرضیه دعانویسى و علیه حمیدرضا آقایى مبنى 
بر مطالبه مهریه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/10/14 ســاعت 10 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکى با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى حمیدرضا آقایى و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: منزل مسکونى به آدرس انتهاى خیابان کاوه، میدان المپیک، شهرك ولیعصر، انتهاى کوچه 

مطهرى، کوچه موزاییکى، کوچه نسترن، آخر بن بست چهارم (دست راست)، فاقد پالك و کدپستى. 
مورد بازدید منزل مسکونى در حالت سکونت، در یک طبقه (به صورت منفى شصت) با قدمت 25 سال 
و مساحت عرصه حدود هفتاد متر مربع و حدود شصت مترمربع اعیانى با دیوارهاى آجرى و سطوح 
داخلى گچ و پایین دست دیوارها و کف سالن سرامیک است. حمام و سرویس در حیاطى به مساحت 
حدود ده مترمربع واقع گردیده و آشپزخانه اپن با کابینت فلزى زمینى و آبگرمکن مخزنى نیز در آن 
واقع است. دربهاى داخلى و خارجى از پروفیل فلزى با شیشه و کف حیاط موزاییک و نماى بدنه حیاط 
سرامیک و نماى دیوار در کوچه پالستر ســیمان مى باشد. گرمایش ساختمان با بخارى و سرمایش 
آن با کولر آبى است. که با توجه به ساخت بودن مجوز و بدون پروانه ساختمانى، اصول مهندسى در 
ساخت آن رعایت نگردیده است و صرفاً به صورت یک سرپناه ارزیابى مى گردد. وضعیت ملک شماًال، 
شرقا و غربا به ساخت هاى مجاور و جنوباً بخشى به طول حدود پنج متر به ساخت مجاور و بخش دیگر 
به طول حدود سه متر به بن بست سه مترى مى  باشد ضمنًا ساخت فوق در حریم شهردارى منطقه 
هفت اصفهان قرار دارد. سند رسمى، مبایعه نامه رســمى و پروانه ساختمانى ندارد و کاربرى آن نیز 
مشخص نمى باشد ولى یک کپى از قولنامه در کاغذ A4 عادى با امضاى خریدار، فروشندگان و دو 
شــاهد به تاریخ 1371/7/22 به نام آقاى حمیدرضا آقایى ارائه گردیده است. ارزش منزل مسکونى 
فوق به مبلغ 60000000 ریال معادل شصت میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 27487 

منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /9/338
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام خانواده شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961091ج/11 له راهله سهراب و علیه وراث مرحوم محمود صادقى مبنى بر 
مطالبه مهریه در مورخه 96/10/17 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ هادى واقع در خیابان امام خمینى مراجعه 
و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. مشــخصات خودرو مورد مزایده: از خودروى مورد نظر به 
شماره انتظامى 832ط 19 ایران 13 به مشــخصات: سوارى پژو پارس، مدل 1382، رنگ مشکى و 
به شماره موتور 22828206162 و شاسى 82808080 که در پارکینگ هادى واقع در خیابان امام 
خمینى خیابان زرین متوقف بود بازدید و کارشناســى به عمل آورده نظریه جهت انعکاس به مرجع 
مذکور به شرح ذیل اعالم مى گردد. رنگ سقف، درب موتور و درب صندوق عقب سوخته و پوسته 
شده اســت- روکش صندلى ها و تودوزى داخل اتاق کامًال فرسوده و از بین رفته است- شیشه جلو 
شکسته- سپرها فرسوده- بدنه راست خراشیدگى دارد- به علت توقف طوالنى مدت خودرو، باطرى 
از کار افتاده است- موتور خاموش و نیز به سرویس دارد- الستیک ها فرسوده و فاقد کارائى- فاقد 
زاپاس- فاقد جلو پنجره. ارزش خودرو  فوق 95/000/000 ریال ارزیابى شده است. م الف: 27502 

منصورى داورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/ 9/339
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده ا جرایى کالسه 960697 ج/3 له على هادى پور و علیه جالل دهقانى مدیسه مبنى بر مطالبه 
در مورخه 96/10/16 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى شــهرك صنعتى علویجه نزد حافظ اموال آقاى یزدى مراجعه و 
از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صــورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: دو عدد بابرینگ به ارزش 
00/000 305/0 ریال (ســیصد و پنج میلیون ریال). م الف: 27514 منصورى دادورز احکام حقوقى 

شهرستان اصفهان /9/340
مزایده

شــماره: 139603902004000219 شــماره پرونده: 139504002004000030 مزایده اموال 
غیرمنقول (اسناد رهنى) پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9500070 ششدانگ اعیانى آپارتمان 
واقع در طبقه پنجم شمالى پالك شماره 8229 فرعى از 15182 اصلى تفکیک و مجزى شده از پالك 
549 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 125/20 مترمربع که مقدار 4/42 مترمربع 
آن مساحت تراس است و به انضمام ششدانگ اعیانى پارکینگ واقع در طبقه همکف پالك شماره 
8233 فرعى به مســاحت 11/5 مترمربع و با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند از 
راه پله و آسانسور مشاعى در طبقات و محوطه مشاعى پارکینگ و حیاط مشاعى به آدرس: اصفهان 
خیابان کاوه کوچه گلستان ساختمان کیمیا طبقه 5 واحد شمالى که سند مالکیت آن در صفحه 147 
دفتر 343 امالك ذیل شماره ثبت 68917/س و با شماره چاپى 092904 ثبت و صادر شده است با 
حدود آپارتمان: شماًال در 5 قسمت که قسمت دوم و چهارم به صورت پخ است به طول هاى 4/98 و 
 0/37 و 2/91 و 0/34 و 5/40 متر پنجره و دیوار و دیوار کوتاه است به فضاى خیابان شرقًا 1- به طول 
0/80 متر دیواریست به فضاى خیابان 2- به طول 10/24 متر دیواریست به فضاى پالك 550 فرعى 
جنوبًا 1- در دو قسمت که دوم غربى است به طول هاى 7/80 و 1/82 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان 
پالك 8230 فرعى 2- در چهار قسمت که اول و سوم غربى است به طول هاى 1/95 و 1/55 و 0/88 
و 4/70 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى غربًا 1- به طول 5/53 متر دیواریست به 
فضاى پالك 548 فرعى 2- به طول 0/80 متر دیواریست به فضاى خیابان حدود پارکینگ: شماًال 
به طول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقًا به طول 2/30 متر خط مفروض 
است به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبًا به طول 5 متر خط مفروض است با پارکینگ 8234 فرعى 
غربًا به طول 2/30 متر خط مفروض اســت به محوطه مشــاعى پارکینگ حقوق ارتفاقى له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمان هاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق آپارتمان مذکور یک 
واحد سه خوابه شمالى به متراژ 125/2 مترمربع در طبقه پنجم از یک مجموعه 6 طبقه 14 واحدى 
بوده که عمر ساخت آن بیش از 10 سال مى باشد. سازه ساختمان بتن آرمه و سقف ها تیرچه بلوك 

و نماى ســاختمان آجرنما بوده و کف آپارتمان سرامیک و آشــپزخانه اپن با سرامیک کف و کاشى 
دیوار و کابینت ها از ام دى اف و سیســتم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى بوده و پنجره 
ها آلومینیوم تک جداره و درب ها روکش چوبى و دیوارها رنگ روغن و سقف گچ برى شده و آیفون 
تصویرى و آسانسور در حال کار و راه پله از سنگ گرانیت و دیوار دستگاه پله با سرامیک پوشیده شده 
و انشعاب گاز و برق مستقل و آب مشاع بوده اســت ملکى آقاى محسن باقرى که طبق سند رهنى 
شماره 19996- 86/4/27 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 116 اصفهان در رهن بانک پارسیان 
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 یکشنبه مورخ 96/10/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/253/600/000 ریال 
(دو میلیارد و دویست و پنجاه و سه میلیون و ششصد هزار ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك 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 ضمنًا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/9/20 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى 
چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه 
فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 28726 اجراى اسناد رسمى شهرستان اصفهان /9/370
مزایده

اجراى احکام شــعبه نهم اجراى احکام کیفرى دادگسترى اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
پرونده اجرایى 95/303ش9 مبنى بر ضبط وثیقه خانم اختر هراتیان فرزند جواد به نشــانى خیابان 
حکیم نظامى مقابل پارس خودرو نسبت به دو باب مغازه به شماره پالك هاى ثبتى 227/2 و 277/3 
بخش 5 ثبتى اصفهان که مبلغ وثیقه 600/000/000 ریال مى باشد جلسه مزایده اى مورخ 96/10/3 
روز یکشنبه ساعت 11 الى 12 در دادگسترى کل اســتان اصفهان در دفتر اجراى احکام شعبه نهم 
اجراى احکام کیفرى واقع در خیابان نیکبخت طبقه همکف اتاق 030 برگزار نماید. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع شده و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 
ده درصد از مبلغ کارشناسى را نقداً همراه داشته باشند. طالبین خرید مى توانند روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگى با این اجرا از محل بازدید نمایند. مشخصات محل طبق نظریه کارشناس ى بدین شرح مى 
باشد. آدرس ملک به نشــانى اصفهان، خیابان حکیم نظامى روبروى پارس خودرو و جنب کلینیک 
تخصصى هیوندا بازدید و معاینه و بررسى الزم پیرامون ارزش آن به عمل آورده و نظریه کارشناسى 
به شرح زیر تقدیم مى گردد. محل مورد بازدید دوباب مغازه یکى لوازم یدکى فروشى ماشین و دومى 
مغازه نانوایى با عرصه اى به مســاحت 100 مترمربع و زیربناى 300 مترمربع با ساختمانى با سقف 
تیرآهن و آجر و دیوارهاى آجرى که مغازه اولى با درب ورودى از شیشــه سکوریت و درب حفاظتى 
کرکره آهنى و سطوح داخلى دیوار با کاغذ دیوارى و ســقف گچ و رنگ و مغازه دومى نانوایى بالکن 
سازى از سنگ و بدنه و دیوار با سرامیک و سقف گچ و رنگ و درب و پنجره شیشه سکوریت و داراى 
انشعابات آب، برق، گاز و تلفن مى باشــد. مغازه ها هر کدام داراى یک جلد سند مالکیت ششدانگ 
به شرح ذیل است: 1- شماره ملک: 277/3 شــماره ثبت: 1341 صفحه: 571 دفتر: 111 نام مالک: 
هراتیان میزان مالکیت: ششدانگ 2- شــماره ملک: 277/2 شماره ثبت: 1340 صفحه: 568 دفتر: 
111 نام مالک: هراتیان میزان مالکیت: ششــدانگ، بنا بر روایت فوق و توجه به وضعیت محل و با 
عنایت به اینکه مشخص نیست داراى حق کسب و پیشه و سرقفلى باشد فقط قیمت عرصه و اعیان و 
اشتراکات آن به مبلغ 8/000/000/000 ریال معادل هشتصد میلیون تومان ارزیابى و اعالم گردیده 

است. م الف: 28487 شعبه نهم اجراى احکام کیفرى دادگسترى اصفهان /9/416 
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423640800138 شــماره پرونده: 9609983640800085 شماره بایگانى 
شعبه: 960087 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610093640800969 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973640800411 و 9609973640800722 محکوم علیه عبدالرضا شعاعى 
فرد فرزند خالف نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند خودروى تویوتا هایلوکس دو کابین به شماره انتظامى 527 ه 59 ایران 43 به نام خواهان فاطمه 
مؤذنى ریزى فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- شهرســتان لنجان- شهر زرین شهر- خیابان 
سعدى بن بست شمشاد پالك 124 مى نماید همچنین نامبرده را محکوم به پرداخت مبلغ 5105000 
ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان مینماید پرداخت نیم عشر بر عهده محکوم علیه است راى 
غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا  خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو 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). م الف: 1218 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/430

عضو خبرگان کشــاورزى اصفهان گفت: امکان حــذف برنجکارى در 
اصفهان به لحاظ اقتصادى و سابقه تاریخى آن در استان وجود ندارد.

مهدى بصیرى اظهار داشت: برنجکارى یک محصول سنتى حوضه زاینده 
رود است که نه خسارتى بیش از محصوالت دیگر به آب مى زند، نه امکان 

حذف آن به لحاظ اقتصادى و سابقه تاریخى آن وجود دارد.
وى با بیان اینکه چون اراضى کشاورزى در لنجان بسیار کوچک است، 
محصول برنج نسبت به محصوالت دیگر مناسب ترین محصول براى 
اقتصاد خانواده هاست، افزود: کشت برنج در لنجان سابقه طوالنى دارد و 
حتى به قبل از اسالم مى رسد و یک محصول سنتى در منطقه محسوب 

مى شود.
این عضو خبرگان کشــاورزى اصفهان تصریح کرد: در گذشته رودخانه 
زاینده رود پر آب بود، 23 هزار هکتار برنج در استان اصفهان کشت مى شد 
و این در حالى است که اکنون کشت برنج به سه هزار هکتار رسیده است.

وى اضافه کرد: با وجود این، کاهش بسیار زیاد کشت برنج در اصفهان، 
نتوانسته مشکل خشکسالى زاینده رود را حل و فصل کند.

بصیرى با اشاره به اینکه در مسئله برنج مغلطه شده است، افزود: اثبات شده 
که نقش برنجکارى به ویژه در شهرستان لنجان و فالورجان در خشکى 

زاینده رود در حد صفر بوده است.
وى با بیان اینکه خشکى رودخانه منشأ بیرونى دارد و ارتباطى به کشاورزى 
در حوضه زاینده رود ندارد، تصریح کرد: انحراف افکار عمومى از عوامل 
خشکى زاینده رود با مطرح کردن کشت برنج و... کار درستى نیست، هر 

چند در این سال ها تنها با این ابزار، قواى کشاورزى را ضعیف کردند.
این عضو خبرگان کشاورزى اصفهان افزود: کشاورزى مختصرى که هم 
اکنون در حوضه زاینده رود در اســتان اصفهان انجام مى شود، با تالش 
کشاورزان و بهینه سازى مصرف آب به کار خود ادامه مى دهد و به هیچ 

وجه جوابگوى اقتصاد خانواده کشاورزان نیست.

نمایشــگاه پژوهش و فناورى استان اصفهان 
با رویکــرد کار عملى، کاربــردى و هدفمند در 
محل نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان در پل 

شهرستان گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، 
تشویق پژوهشــگران، شناســایى یافته هاى 
پژوهشى، برقرارى ارتباط بین پژوهش، فناوران 
و دستگاه هاى اجرایى و تجارى سازى ایده ها 

آغاز به کار کرده است. 
35 مجموعه بخش خصوصــى و دولتى در این 
نمایشــگاه حضور دارند که از این تعداد شــش 
مجموعه دانشــگاه هاى بزرگ استان اصفهان 
هستند.برگزارى جلسات آموزشى و تقدیر از 28 
پژوهشگر برگزیده استان اصفهان از برنامه هاى 

جنبى این نمایشگاه است.
همچنین برگزارى همزمان جشنواره اختراعات 
کوهرنگ و حضور کریدورهاى علم و فناورى و 
شرکت هاى وابسته به آن و دانشگاه هاى مادر و 
جامع استان از جمله دیگر برنامه هاى جانبى این 

نمایشگاه است.  

گشایش نمایشگاهامکان حذف برنجکارى در اصفهان وجود ندارد
 پژوهش و فنــاورى
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اجراى «موش و گربه»
در شاهین شهر

نمایش «موش و گربه» به نویسندگى سحر میرزایى 
و آسیه براتى، با کارگردانى اکبر کشانى تا 30 آذر ماه 
در تماشاخانه صحنه سهاى شاهین شهر روى صحنه 
مى رود. عالقه مندان براى دیدن این نمایش شاد و 
موزیکال تا 30 آذر ماه فرصت دارند هر شب ساعت 
19 به تماشاخانه صحنه سها واقع در خیابان مولوى، 

نبش نیم فرعى 5 غربى مراجعه کنند.

امضاى تفاهمنامه بین دانشگاه 
علوم پزشکى و مالزى 

تفاهمنامه همکارى بین دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
اصفهان و پوتراى مالزى در زمینه هاى علمى و آموزشى 

منعقد شد.

 مسابقه پخت غذاهاى سالم 
پنج شنبه این هفته(23 آذر ماه) مسابقه پخت غذاهاى 
سالم و ســنتى در محل بازار گیاهان دارویى اصفهان 
برگزار مى شــود.این مســابقه پس از اجراى سه دوره 
آموزش رایگان پخت غذاهاى سالم و سنتى در همین 

بازار به عالقه مندان در این حوزه برگزار مى شود.
عالقه مندان به منظور شرکت در این مسابقه مى توانند 
با شماره 35604144 تماس حاصل کنند و یا به آدرس 
میدان الله، ابتداى خیابان پروین، جنب آتش نشــانى، 

بخش ادارى بازار گیاهان دارویى مراجعه کنند.

خبر

معاون انفورماتیک اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: از مجموع پنج میلیــون و 200 هزار نفر جمعیت 
استان اصفهان، چهار میلیون و صد هزار نفر بیش از 15 
سال سن دارند که تاکنون براى یک میلیون و 600 هزار 
نفر که شامل بیش از 40 درصد جمعیت باالى 15 سال 

استان است، کارت ملى هوشمند صادر شده است.
مجتبى یکتامنش اظهارداشت: در حال حاضر با طراحى 
ســامانه اى، اطالعات 10 درصد از ازدواج ها و طالق ها 
در قالب پرسشــنامه اى حاوى بیش از 50 سئوال ثبت 
مى شود که از ماه آینده، نتیجه این پرسشنامه ها در اختیار 

کارشناسان جمعیتى شهرستان ها قرار مى گیرد.

وى بیان داشــت: 40 درصد از طالق ها بعد از پنج سال 
نخست زندگى مشترك و دوران بارورى اتفاق مى افتد 
که مشکلى را براى جمعیت کشــور ایجاد نمى کند، اما 
متأسفانه 60 درصد از طالق ها در پنج سال اول زندگى 
اتفاق مى افتد که ســبب ایجاد بحــران هاى جمعیتى

مى شود.
معاون انفورماتیک اداره کل ثبت احوال اصفهان گفت: 
بیش از 40 درصد از جمعیت هدف در استان داراى کارت 
ملى هوشمند هســتند این در حالى اســت که تا پایان 
امسال باید 70 درصد از جمعیت استان داراى کارت ملى 

هوشمند شوند.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: تاکنون هشت هزار 
و 936 خانوار نیازمند با دریافت تسهیالت اشتغالزایى و 
کارگشایى توانسته اند بخشى از مشکالت معیشتى خود 
را برطرف کنند. جالل یزدانى اظهارداشــت: 15میلیارد 
تومان تســهیالت در هشت ماه نخســت سال جارى 
به منظور رفع مشــکالت درمانى، تحصیلى، اشــتغال، 
جهیزیه و مسکن مددجویان به متقاضیان واجد شرایط از 
طریق صندوق امداد والیت استان اصفهان پرداخت شده 
اســت.وى افزود: پرداخت تســهیالت اشــتغالزایى و 
کارگشــایى تأثیر مثبتى در زندگى مددجویان داشته و 

منجر به کاهش وابستگى آنها به این نهاد شده است.
یزدانى با اشاره به هدف از ارائه تسهیالت به مددجویان 
گفت: کمیته امــداد با اعطــاى وام مشــاغل خانگى 
و تســهیالت خودکفایى به خانواده هــاى نیازمند، در 
رساندن جامعه هدف به کسب استقالل اقتصادى تالش 
مى کند.وى با اشاره به اینکه کمک هاى خیران مى تواند 
نقش مهمى در مرتفع ســاختن گرفتارى ها و مشکالت 
مددجویان ایفا کند، افزود: با کمک خیران و نیکوکاران 
و ســپرده گذارى آنها در صندوق امداد والیت مى توان 
در رفع مشکالت مددجویان و خودکفایى آنها اقدامات 

مطلوبى انجام داد.

بهره مندى9000مددجوى 
اصفهانى از وام کارگشایى

صدور 1/5 میلیون 
کارت ملى هوشمند در استان

استاندار اصفهان گفت:مســئوالن رودربایستى را کنار
 بگذارند.

محســن مهر علیزاده با انتقاد از اجرایى نشدن سیاست 
اقتصادى همچون اشــتغال گفت: چندین ســال است 
که پیگیر بحث آب بوده ایم اما غافــل از اینکه در حین 
پیگیرى این موضوع مى توانستیم با اقداماتى همچون 
تأســیس کارخانه در شرق، بخشــى از مشکل اشتغال 
منطقه را حل و وابســتگى به آب را کمتــر کنیم. وى 
با اشــاره به اینکه محور همه اقدامات در اســتان سند 
آمایش است، گفت: مدیران و فرمانداران نیز باید توجه 

ویژه اى نسبت به شهرستان ها داشته باشند.
مهر علیزاده به طوالنى شدن پرونده 20ساله ساخت هتلى 
در اصفهان اشــاره کرد و گفت: وقتى براى ساخت یک 
هتل این همه زمان صرف مى شــود، چطور توقع داریم 
که با توســعه گردشگرى و اســتقبال بخش خصوصى 

مواجه شویم؟
اســتاندار اصفهان به مدیران توصیه کرد تعارفات و رو 
دربایستى ها دور ریخته شــود وگرنه مجبور مى شود، 

تذکر دهد.
مهر علیزاده در بخش دیگرى از سخنانش گفت: هنوز 
بعد از گذشت ده ســال، از طرح منطقه ویژه اقتصادى و 
ایجاد بندرخشک در شرق اصفهان، این پروژه ها به نتیجه 
نرسیده است. وى افزود: میزان بیکارى در اصفهان زیبنده  
این استان نیست، در این راســتا باید در نحوه برگزارى 
جلسات و جهت گیرى برنامه ها و نحوه عملکرد دستگاه ها 

تغییرات قابل مالحظه اى صورت گیرد.

تعارف ها دور ریخته شود وگرنه تذکر مى دهم
توصیه استاندار اصفهان به مدیران اجرایى:

متخصصــان شــرکت فوالدمبارکــه اصفهان 
نخســتین بار کالف گالوانیزه عرشه فوالدى را 

طراحى کردند.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: 
ورق تولید شده براى تولید عرشه فوالدى به شکل 
سینوسى یا ذوزنقه اى براســاس استانداردهاى 

جهانى طراحى شده است.
شهرام عباسى افزود: استحکام بیشتر در مقایسه 
با دیگر گریدهــاى ورق فوالدى، کاهش هزینه، 
جایگزین مناســب تیرچه بلوك وکاهش زمان 
ساخت در صنعت ساختمان سازى را از مهمترین 
ویژگى هاى این دســتاورد جدید فــوالد مبارکه 
عنوان کرد و افزود: این فنــاورى با توجه به قابل 

بازیافت بودن، سازگار با محیط زیست است.
وى گفت: این ورق فوالدى جدید از لحاظ خواص 
مکانیکى و پوشش قابل رقابت با نمونه کره اى و 
ژاپنى است و تاکنون 18هزار تن از این محصول 

فوالدى به کشور قطر صادر شده است. 

تولید نخستین 
کالف گـــالوانیزه
 در فوالدمبارکه

ابالغ راى
مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: 1- شهناز 2- مهناز 3- لقمان 
4- نخواسته 5- فاطمه 6- صغرى 7- اصالن 8- جمشید 9- زهرا همگى اسماعیل پور دشتکى همگى 
فرزند مندعلى به نشانى باغبادران خ وشمند جان ك ش ذوالفقارى خوانده: قربانعلى اسماعیل پور فرزند 
مندعلى اصالتًا قیم قانونى محجو رعنا اسماعیل پور به نشــانى زرین شهر خ بهشت ك خواجه نصیر 
جنب دبستان حکمت پ 163 خواسته: تحریر ترکه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست  خانم ها و آقایان 1- شهناز 2- مهناز 3- 
لقمان 4- نخواسته 5- فاطمه 6- صغرى 7- اصالن 8- جمشید 9- زهرا همگى اسماعیل پور دشتکى 
همگى فرزند مندعلى به طرفیت آقاى قربانعلى اسماعیل پور فرزند مندعلى اصالتًا قیم قانونى محجو 
رعنا اسماعیل پور به خواسته تحریر ترکه مرحوم مندعلى اسماعیل پور متوفى به تاریخ 91/07/19 در 
اقامتگاه دائمى خود واقع در زرین شهر شورا با عنایت به گواهى فوت به شماره 486536 صادره از ثبت 
احوال محل و سایر مدارك ضمیمه دادخواست، مســتنداً به مواد 206 و 207 قانون امور حسبى قرار 
تحریر ترکه نامبرده را صادر و اعالم و در اجراى ماده 210 همان قانون مقرر مى دارد دبیرخانه شــورا 
وقتى را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از انتشــار آن آگهى نباشد معین کرده و با هزینه متقاضى 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى نماید که ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین 
به متوفا و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفا دارند در ساعت معین در شورا براى تحریر ترکه حاضر 

شوند. م الف: 1212 یوسفى قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /9/433
حصر وراثت

آقاى عبداله ســلطانى کله مسلمانى داراى شناسنامه شــماره 1160213046 به شرح دادخواست به 
کالسه 391/96 از این شورا درخواســت گواهى  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پرویز سلطانى کله مسلمانى به شناسنامه 6 در تاریخ 1396/08/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نصرت ریاحى دهکردى فرزند شکراله ش.ش 
169 ت.ت 1329 صادره از شهرکرد (همســر متوفى) 2- مرتضى سلطانى کله مسلمانى فرزند پرویز 
ش.ش 2962 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- عبداله سلطانى کله مسلمانى فرزند پرویز 
ش.ش 1160213046 ت.ت 1371 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- غالمرضا سلطانى فرزند پرویز 
ش.ش 374 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- مصطفى سلطانى کله مسلمانى فرزند پرویز 
ش.ش 662 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- علیرضا سلطانى کله مسلمانى فرزند پرویز 
ش.ش 389 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پســر متوفى) 7- محمدرضا سلطانى کله مسلمانى فرزند 
پرویز ش.ش 26 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر 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: 

1221 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/434
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641002248 شماره پرونده: 9309983642200890 شماره بایگانى شعبه: 
931243 حسب محتویات پرونده کالسه 931243 ك102 خانم سروناز تاد فرزند فیض اله متهم به 
بزه ســرقت، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلسه 
مورخ 1396/10/30 ساعت 12:30 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و 
رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م 
الف: 1215 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /9/436 

ابالغ وقت رسیدگی 
ابالغ دادخواســت و ضمائم وقت رســیدگى نظر به اینکه آقاي محمدرهنمافرزندعلى دادخواستى به 
طرفیت اقاى حمید رضااویزه صفت فرزندعزت اله به خواسته  مطالبه به مبلغ15/000/000تقدیم که 
به شعبه سوم شوراي حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالســه 602/96ش 3ح ثبت و براي مورخ 
96/10/30شنبه  ساعت15وقت رسیدگی تعیین گردیده اســت و خوانده را مجهول االمکان معرفی 
نموده است لذا به تقاضاي خواهان و دستور ریاست شورا وبه استناد ماد73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده  دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه 
شورا ي حل اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم براي وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابٌا رسیدگی و تصمیم مقتضی خواهد نمود .  م الف: 798رئیس شعبه 

سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان/ 9/475 
مزایده اموال منقول

شــماره 960149 ح 3 جزایى اجــراي احکام حقوقــی فالورجان در نظــر دارد در پرونده شــماره 
960149 اجرائــی موضــوع علیه حســین جعفــرى واسفندیارعشــورى و لــه ذبیح الــه باهک 
درتاریخ96/10/19 به منظور فروش شــش دانــگ عرصه واعیان ملک شــماره 53/140بخش نه 
ثبت اصفهان شــماره ملک453/140به شــماره ثبت 55096داراى حدود162/45مترمربعوعرصه 
وحدود120متراعیان دریک طبقه باســقف ضربى ودیوارهاى باربر بدون نما بامشترکات اب وبرق و

گازملک اقاى اسفندیارعشورى واقع درفالورجان مهرنجان خیابان امام کوچه خادم الحسین کدپستى 
84641-96819-212  که داراي سابقه ثبتی به شماره 55096 می باشد و ملک مذکور مشاع/مفروز 
می باشد متعلق حق غیرمیباشد/نمیباشــد از ساعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراي 
احکام شــعبه اول  فالورجان اطاق 224 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 
دادگستري به مبلغ 400/000/000ریال ارزیابی شده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابی شــروع و 
برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده 
خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را 
به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشــند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع 
صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 815  دادورز اجراي احکام شعبه اول دادگستري فالورجان/ 9/476 

ابالغ اجرائیه
 شماره پرونده: 9000400200400682/1 شماره بایگانى پرونده: 9000140 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000042 بدین وســیله به آقاى براتعلى براتى کهریزســنگى فرزند فتح اله مقیم: 
اصفهان نجف آباد شهر کهریزسنگ خیابان ولیعصر کوچه 13 پالك 1349 کدپستى 8586146571، 
که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم شناســایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر 

نگردیده ابالغ مى گردد که مدیریت بانک مهراقتصاد اســتان اصفهان به اســتناد سندرهنى بشماره 
41442 مورخ 88/12/18 تنظیمى در دفتراسنادرســمى شــماره 129 اصفهــان جهت وصول مبلغ 
پانصدوهفتادوپنج میلیون ریال بابت اصل طلب به اضافه حق الوکاله درخواســت صدور اجرائیه علیه 
شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 32770-2/898 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان صادر و به 
کالسه 9000140 در واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسنادرســمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت 
ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى 

دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 6992  فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/9/477
 مزایده

 در پرونده کالســه 930297 اجرایى و به موجب دادنامه 0298-940 صادره از شعبه چهارم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى حجت اله گلوخ محکوم اســت به پرداخت 911/301/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب هیئت سه نفره به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل 
مسکونى به نشانى بلوار بهارستان-خ شــهید رضائى-کوچه شهد هاشمى پ11 و داراى سوابق ثبتى 
بشماره 496/1 و داراى عرصه حدود 117/85 مترمربع و اعیانى با زیربناى 90 مترمربع و زیرزمین 36 
متر مربع که ششدانگ بارزش 955/000/000 ریال بانضمام انشعابات ارزیابى گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/10 ساعت 11 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 کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م 

الف: 6988  مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/478
 حصروراثت 

محمدعلى پوررحیم داراى شناسنامه شــماره 22318 به شرح دادخواست به کالسه 1001/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم رضائیان 
نجف آبادى بشناسنامه 383 در تاریخ 96/04/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدعلى پوررحیم ش ش 22318، 2-سعادت پوررحیم ش ش 
461، (پسران متوفى)، 3-سعیده پوررحیم ش ش 16، (دختر 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. م الف: 6984 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/479

 مزایده
 در پرونده کالســه 960252 اجرایى و به موجــب دادنامه 96-1646 صادره از شــعبه اول عمومى 
فالورجان محکوم علیه اجرایى فتح اله جوانمردى محکوم است به پرداخت 266/943/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب مهدى جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه 
زمین کشاورزى از اراضى جوزدان صحراى معروف به مهدى آباد و داراى قباله نامه عادى و بصورت 
زراعى و داراى عرصه حدود 1500 مترمربع حقابه از چاه مشــترك بنام چاه مهدى آباد به میزان 3/5 
ســاعت در هفته که بارزش 600/000/000 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 96/10/10 ســاعت 9 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 کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6982 مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/480
 اخطار اجرایى

 شماره 18/96 به موجب راى شــماره 663 تاریخ 96/06/06 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه علیرضا نادرى ســامانى به نشــانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 
89/11/30 تا زمان وصول و پرداخت هزینه دادرســى 700/000 ریال و 570/000 ریال بابت هزینه 
نشرآگهى و پرداخت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: مجیدایمانیان به نشانى: نجف آباد خ منتظرى 
شمالى پاساژ منوچهرى کفاشى ایمانیان کدپ8513685645. 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6979 شعبه 4 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/481
 اخطار اجرایى

 شماره 75/96 به موجب راى شماره 340 تاریخ 96/04/20 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.حسین شریفى نژاد 2.ولى عبدالهى به نشانى 1.مجهول 
المکان 2.اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت خ آراســته بن بست بنفشه بن بست امید پالك 
10 محکوم است به پرداخت مبلغ 54/400/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 250/000 ریال 
هزینه نشــرآگهى و مبلغ 600/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 
85/12/25 و 86/01/02 لغایت زمان پرداخت محکوم به که درهنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد 
درحق خواهان مجیدایمانیان به نشانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى پاساژ منوچهرى کفاشى ایمانیان 
کدپ8513685645 و پرداخت نیم عشر دولتى مى باشد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6978 شعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/482
 اخطار اجرایى

 شماره 26/96 به موجب راى شــماره 679 تاریخ 96/06/07 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا حقیقى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 147/378/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 93/06/07 
تا زمان وصول و پرداخت هزینه دادرسى 800/000 ریال و هزینه نشرآگهى 550/000 ریال و پرداخت 
نیم عشر دولتى مى باشــد. محکوم له: مجیدایمانیان به نشــانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى پاساژ 
منوچهرى کفاشــى ایمانیان کدپ8513685645. 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 بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6977 شعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/483
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان جواد محمودیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه/استرداد به طرفیت خوانده على 
ریگى به شــوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
995/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/11 ســاعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 6971 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/484
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت محمد رزى فرزند 
حسن-مصطفى حیدرى فرزند ولى اله- ذبیح اله قبادى فرزند سیف اله- مهدى جعفریان فرزند منوچهر 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960888 ح2 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى به تاریخ 96/10/26 ساعت 9 تعیین گردیده. بعلت مجهول المکان بودن خواندگان- مصطفى 
حیدرى فرزند ولى اله-مهدى جعفریان فرزند منوچهر و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6969 شعبه دوم دادگاه عمومى دادگسترى نجف آباد/9/485

ابالغ وقت رسیدگى
 شماره ابالغنامه 9610103730406468 شــماره پرونده: 9609983730400853 شماره بایگانى 
شعبه: 960863 خواهان: حسین یزدانى دادخواستى به طرفیت خوانده سهراب ربیعى به خواسته انفساخ 
قرارداد مطرح که به این شــعبه ارجاع و به کالســه 9609983730400853 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/25 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 6893 شعبه 4 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/9/486
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103730406238 شــماره پرونده: 9609983730400819 شماره بایگانى 
شعبه: 960829 خواهان: غالمحسین خاکى و محمد على خاکى و غیره دادخواستى به طرفیت خوانده 
1.ســهیالافالکیان 2.عذرافنائى 3.شــهرام فنائى 4.فاطمه فنائى 5.مهرى فنائى 6.سمیراافالکیان 
7.عبــاس افالکیــان 8.پریســاافالکیان 9.شــهریارفنائى 10.ســاالرفنائى 11.ســعیدافالکیان 
12.سجادافالکیان 13.ســعادت افالکیان 14.ساســان فنائى 15.شــهاب فنائى به خواسته الزام به 
تنظیم سندرســمى ملک مطرح که  به این شعبه ارجاع و به کالســه 9609983730400819 شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد ثبت و وقت رســیدگى آن 96/11/10 ساعت 8/30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده ظرف یکماه پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن

 به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6864 منشــى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

نجف آباد/9/487
ابالغ

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 96/07/18 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 
سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به 
کالسه 237/96 شــوراى حل اختالف سوم تحت نظر اســت. مالحظه مى گردد خوانده سیدمجتبى 
موســوى فرد علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحــه اى تقدیم ننموده 
اســت. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواســت تقدیمى و منضمات پیوستى 
است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررســى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مجیدایمانیان نجف آبادى بطرفیت خوانده 
سیدمجتبى موســوى فرد به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 28/435/500 ریال بابت 
چک و فاکتور به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه چک 
95/01/15 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلســه دادرسى و تصویرمصدق چک و 
عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و 

عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشــخیص مستدا به ماواد. 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ســیدمجتبى 
موسوى فرد به پرداخت مبلغ 13/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 260/000 ریال 
هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت 
خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 95/01/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مجیدایمانیان صادر و اعالم 
میگردد و درخصوص فاکتورها با توجه به اینکه خواهان شــهود خود را حاضر ننمود و خواســته وى 
مستند به دلیل دیگرى نمى باشد به اســتناد ماده 297 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى 
صادر مى گردد. راى صادره نسبت به خوانده سیدمجتبى موســوى فرد غیابى ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. م الف: 6980 شریفى- قاضى شعبه سوم شوراى 

حل اختالف/9/488
مزایده

در پرونده 960302 ح 2 اجرا از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر محکوم علیه شرکت 
هرمس مفتول به پرداخت مبلــغ 1260000000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ 
9000000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است نموده است 
.صورت اموال مورد مزایده 1-تعداد 2 دســتگاه لیفتراك به شرح زیر: الف-یکدستگاه لیفتراك مارك 
ســپاهان لیفتر به ظرفیت 5 تن سال ساخت 2007 میالدى رنگ ســبز روشن دکل 6 مترى شاخک 
 spg50s بلند ساید شیفت دار گاز سوز الستیک هاى عقب بادى و جلو توپر با استهالك 65٪ مدل
به شماره سریال spg3422irf50s  دستگاه ســالم و آماده به کار ارزش قیمت پایه مزایده فروش 
این دستگاه مبلغ 400000000 ریال برآورد میگردد. ب-یکدستگاه لیفتراك مارك سپاهان لیفتر به 
ظرفیت 5 تن سال ساخت 2002 میالدى رنگ سبز روشن دکل 4 مترى شاخک بلند گاز سوز الستیک 
هاى بادى با استهالك 20٪ دستگاه مدل cgp50s   به شماره سریال spg1235irf50s  لیفتراك 
ســالم و آماده به کار ارزش قیمت پایه مزایده فروش این دســتگاه مبلغ 320000000 ریال برآورد 
میگردد.2-یکدســتگاه پوینتر رولینگ مفتول اصطالحا pointing machine  مارك شرکت 
tecnoimpianti srl کشور ایتالیا ســبز رنگ چرخدار و متحرك به شماره ماشین 01024/3 
ساخت سال 2001 داراى 2 سیلندر رولینگ دستگاه سرى at تیپ at/16/spec  ارزش قیمت پایه 
مزایده فروش این دســتگاه مبلغ 150000000 ریال برآورد میگردد.یک دستگاه با قابلیت جوش لب 
 wire به لب انواع مفتولهاى قطر 5 تا 18 میلیمتر از جنس آهن استیل مس آلمینیوم و برنج اصطالحا
 3a کشور آلمان تیپ  august strecker مارك شرکت  butt welding machine
به شماره ماشین 38030 بالغ بر 10 سال کارکرد متحرك و پرتابل مستعمل سالم و در حال کار ارزش 
قیمت پایه مزایده فروش این دســتگاه مبلغ 260000000 ریال برآورد میگردد.4-یکدستگاه تست 
کشش و فشار یونیور سال یا چند منظوره ساخت شرکت طراحى مهندسى santam  سرى و تیپ 
s tm-۴۰۰  با ظرفیت 40 تن و به شماره سریال 811406 سرو الکترو مکانیکال مجهز به لود سل 
مرجع فک و فیکسچرهاى قابل تعویض جهت تست آزمایشــات کشش فشار کمانش خزش خمش 
دستگاه با کارکردى حدود 15 سال سالم و در حا کار با کاربرى خاص و صرفا مناسب جهت آزمایشگاه 
هاى کنترل صنعتى و مراکز تحقیقاتى ارزش قیمت پایه مزایده فروش این دستگاه مبلغ 355000000 
ریال برآورد میگردد.5-یکدستگاه دست ساز میز پالیش قالب جهت سایز کردن قالبها تا حد و سطوح 
میکرونى با قابلیت تنظیم دستى میز و کنسول با کاربرى خاص سالم و آماده به کار بهمراه 1 ست کامل 
پین گیج هاى فرامین براى اندازه گیرى قطر ســوراخ مارك eder ارزش قیمت پایه مزایده فروش 
این دستگاه و پین ست مبلغ 125000000 ریال برآورد میگردد.6- یکدستگاه دست ساز تست خمش 
مفتول جهت اندازه گیرى تعداد خم و راست شدن پیاپى مفتول تا زمان پیاده شدن آن اصطالحا تست 
خستگى دستگاه شامل فک و فیکسچر کوپله با الکتروموتور و گیربکس حلزونى نمراتور و تابلو برق و 
کنترل همگى منصوب روى میز فلزى کل میزو دستگاه به ابعاد تقریبى 80*80*100 سانتیمتر ارزش 
قیمت پایه مزایده فروش این دستگاه مبلغ 60000000 ریال برآورد میگردد.7- یکدستگاه فیلتر تصفیه 
آب کامال صنعتى سیستم اسمز معکوس r.o  با ظرفیت 3 تا 5 متر مکعب در ساعت سالم و در حال کار 
با قدمت حدود 6 سال داراى 2 سلول ممبران یا غشاء نیمه تراوا تجهیزات کنترلى اعم از مانومترهاى 
فشار فلومترهاى اندازه گیرى جریان سوئیچ هاى کنترل فشار شیرهاى تنظیم جریان شیرهاى نمونه 
گیر و فشار شکن فیلتر هاى اولیه و ثانویه تابلو برق داراى 1 عدد پمپ استیل ایستاده با موتور 2,2 کیلو 
واتى 3 فاز مارك lowara  تیپplm90b14 / 322  ایتالیایى دستگاه مجهز به سیستم و مخزن 
پلى اتیلنى c.i.p  ارزش قیمت پایه مزایده فروش این دســتگاه مبلغ 280000000 ریال برآورد مى 
گردد.تعداد 3 عدد دستگاههاى آزمایشگاهى الف تعداد یک دستگاه مانت گرم دیجیتالى جهت ایجاد 
پروسه مانتینگ و قرار دان نمونه و یا به عبارتى قالب گیرى نمونه هاى متالو گرافى ومینرالوژى ساخت 
ایران مارك بهتوان مدل dc دستگاه با کارکردى بالغ بر10 سال سالم آماده به کارب-تعداد دو دستگاه 
labopol-5 وlabodoser  همگى مارك struers  کشور دانمارك و از مرغوبترین مارك 
هاى موجود در کشور با کاربرى در خصوص آماده سازى و پولیشیتگ و لپینگ و آماده سازى محلول 
نمونه هاى مدنظر جهت متالوگرافى دستگاه ها با کارکردى بالغ بر 10 سال همگى سالم و آماده به کار 
ارزش قیمت پایه مزایده فروش 3 دستگاه آزمایشگاهى مجموعا مبلغ 520000000 ریال برآورد میگرد. 
ارزش قیمت پایه مزایده فروش 8 ردیف اقالم به رویت رسیده فوق مجموعا مبلغ 2470000000 ریال 
برآورد و اعالم میگردد.دو میلیاردو چهارصدو هفتاد میلیون ریال  با توجه به اینکه نظریه کارشناســى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد زمان برگزارى مزایده 96/10/2 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده اجراى 
شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى جهت بازدید از اموال به این 
اجرا مراجعه شــود   مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شــد برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشند تا عنداللزوم به حســاب ســپرده 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 میگردد 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 پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده 
شرکت داده شــوند م الف 2146 محسن منتظرى مدیر اجراى احکام شــعبه دوم حقوقى دادگسترى 
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معاون پژوهش و فناورى دانشگاه اصفهان گفت: اینکه 
استاد و دانشجو در این سال ها سعى کرده به هر شکل و 
در هر مجله اى مقاله منتشر کنند به جامعه علمى ضربه 

شدیدى وارد کرده است.
امیر رحیمى با اشــاره به اقدامات انجام شده در دانشگاه 
اصفهان براى ارتقاى سطح پژوهش گفت: در دانشگاه 
اصفهان سعى ما بر این بوده که مبتنى بر سندهاى توسعه 
کشور، برنامه هاى پنج ساله از هیئت علمى گرفته شود تا 

مسیر مشخص شود.
وى تصریح کرد: درحرکت به ســمت پرورش مراجعى 
براى علوم انسانى هســتیم، برنامه ریزى کاملى شده و 

25 نفر از اساتید ما مشخص شده اند تا به عنوان نماد هر 
رشته پس از پنج سال به جامعه علمى کشور معرفى شوند.
رحیمى با بیان اینکه 300 طرح پژوهشى فعال و جارى 
به ارزش 3/5میلیارد تومان با ارگان ها داریم، عنوان کرد: 
50 طرح براى سال 96 قرارداد بسته شده و به دنبال این 
هســتیم که طرح هاى ویژه را دنبال کنیم و پیش بینى 
مى کنیم تا انتهاى ســال، 50 پروژه کالن دیگر قرارداد 

بسته مى شود.
وى افزود: پیش بینى امســال براى کل بودجه پژوهش 
26 میلیارد تومان است که نســبت به سال قبل آن دو 

برابر شده است.

حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان در جریان 
دیدار با اســتادان مرکز علمى کاربردى فرهنگ و هنر 
شماره یک اصفهان گفت: اینجا یک مرکز علمى است
 و الزم است بایدها و نبایدهاى آن در برنامه ریزى و اجرا 

لحاظ شود. 
وى افزود: رسالت این دانشگاه کاربردى بودن آن است 

که باید به منصه ظهور برسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه هنر ریشــه فطرى در زندگى بشــر دارد، اما 
این هنر متعالى اســت که مى تواند هادى انسان در نیل 

به اهداف الهى بوده و او را به سرمنزل مقصود رهنمون 
سازد، تصریح کرد: هنر مقوله تاثیرگذار، موج ساز و تحول 
آفرین است و اصفهان در زمینه فرهنگ و هنر در کشور 

سرآمد است.
وى با اشــاره بــه ظرفیــت هــاى کار در دانشــگاه 
اظهارداشت:اســاتید و پرســنل ایــن دانشــگاه بــه 
نوعــى مســئولیت راهبــرى و هدایــت فرهنــگ 
و هنر اســتان را دارنــد و هدایت و تربیت دانشــجو در 
مســیر صحیح کار افرادى اســت که در این جلســه 
حضور دارند که این مســئله نیازمند دلسوزى، توجه و 

حمایت است.

دانشگاه اصفهان 
امسال300طرح پژوهشى دارد

اصفهان در زمینه فرهنگ و 
هنر در کشور سرآمد است 

خبر

کاهش50 درصدى آبرسانى 
سیار به روستاهاى نطنز

مدیـراداره آبفار شهرسـتان نطنـز گفت: بـا اقدامات 
انجام شـده در چند سـال گذشـته، آبرسـانى سیار به 
روسـتاهاى شهرسـتان نطنز با کاهش 53 درصدى 

روبرو بوده است.
حسـن واقفى اظهارداشـت: با اقدامات انجام شده در 
چند سال گذشـته که به 13 روستاى شهرستان نطنز 
سیار آبرسانى مى شد، این آمار با کاهش 53 درصدى 

روبرو شده است.
وى افـزود: با کاهش 53 درصدى آبرسـانى سـیار به 
روستا تعداد روسـتاهایى که به صورت سیار آبرسانى 
مى شود، از 13 روسـتا به هفت روسـتا کاهش یافته 
است و بقیه روستاها به سیستم آب لوله کشى مجهز 

شده اند.

برخوردارى مناطق کم جمعیت  
از تسهیالت اشتغالزایى 

اســفندیار تاجمیــرى، فرماندار برخوار با اشــاره به 
اینکه پاییــن بودن نرخ بیکارى در این شهرســتان 
(1/7 درصد) نباید موجب بى توجهى یا کم توجهى
 مســئوالن به امــر تولید و اشــتغال زایى شــود، 
گفت: امکان اســتفاده شهروندان شــهرهاى زیر 
10 هزار نفر از تسهیالت اشــتغال روستایى فراهم

 شده است.

خواهرخواندگى اصفهان و 
کراکوف لهستان

در دیدار هیئت پارلمانى لهســتان بــا اعضاى اتاق 
بازرگانــى، صنایع، معــادن و کشــاورى اصفهان، 
برگســترش تعامــالت تجــارى دو طرفــه تأکید 

شد.
معاون هیئت دوســتى پارلمانى لهســتان و ایران از 
خواهرخواندگــى اصفهان و کراکوف لهســتان در

 ماه هاى آینده خبر داد و گفت: پارلمان لهستان از این 
خواهرخواندگى حمایت مى کند.

نوربــرگ بریســکى، اصفهــان را داراى جایــگاه 
خاصى در لهســتان بیان کرد و افزود: این شــهر در 
جنگ جهانى دوم میزبان لهســتانى هاى مهاجر به 

ایران بود.

ثبت ملى شدن5محوطه 
باستانى فریدن 

مسئول نمایندگى میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى فریدن گفت: شش اثر تاریخى فریدن در 

فهرست آثار ملى ثبت شد.
محمود سلیمى اظهار داشــت: پنج محوطه باستانى 
بــا قدمتى بیــش از هزار و 500 ســال بــه همراه 
ساختمان مدرسه سنگى شــهر داران که قدمت آن 
بیش از100 سال اســت در فهرست آثار ملى به ثبت 

رسیدند.
وى افــزود: تپه  هاى باســتانى پاش قلعــه داران، 
زریــن کفــش ننــادگان و تپــه  هاى چیــگان، 
غرغــن و دهــق از جملــه محوطــه  هــاى

باســتانى هســتند کــه بــه تازگــى بــه ثبــت 
رسیده اند.

فروش اقالم بازارهاى کوثر با 
تخفیف 60 درصدى

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان گفت: اقالم بازارهاى روز 
کوثر نســبت به قیمت هاى درج شده پشت اجناس 
کاال تا 60 درصد ارزان تر در اختیار شــهروندان قرار 

گرفته مى شود.
اصغرکشاورزراد اظهارداشت: در هر بازار روز کوثر بین 
هفت تا 15 هزار محصول که عمده آنها تولید داخل 

است، عرضه مى شود.
وى ادامــه داد: کیفیــت و قیمت مناســب اجناس 
بازارهاى روز کوثر باعث شده تا روزانه بین 25هزار 
تا 30 هزار نفر براى خرید اقالم مورد نظر خود به این 

بازارها مراجعه کنند.

واردات بــى رویــه برنــج خارجــى طى ســال هاى 
گذشــته ضربه ســنگینى بر بازار عرضه و فروش برنج

 ایرانــى زد اما اکنــون در تصمیمى ناگهانى، شــاهد 
اعالم ممنوعیــت واردات برنج هســتیم کــه در گام
 اول افزایــش چنــد برابــرى قیمــت برنــج را 

رقم زد.
به گزارش مهر، این وضعیت به گونه اى اســت که هر 
کیسه 10 کیلویى برنج خارجى در عمده فروشى که نرخ 
آن 46 هزار تومان بود و با نرخ 50 هزار تومان به دست 
مصرف کننده مى رسید، اکنون در مراکز عمده فروشى 
هر کیسه اى 60 هزار تومان شــده و با قیمت گزاف به 

دست مصرف کننده مى رسد.
ممنوعیــت واردات برنــج راه مافیاى برنــج را براى 
سودجویى در چنین شــرایطى بازتر کرد و با اعالم این 
دســتورالعمل، به فکر انبار کــردن برنج هاى خارجى 
افتادند تا در شــرایط کمبود برنــج در بــازار، آن را با 
قیمت هاى چندبرابر مصوب به فروش برســانند. این 
در حالى اســت که مسئوالن ســتاد تنظیم بازار استان 
اصفهــان مى گویند برنج به حد کافــى در بنادر و حتى 
انبارهاى اصفهان ذخیره داریم و جــاى نگرانى وجود 

ندارد.
مســئله ممنوعیت واردات برنج خارجى در حالى است 
که عمده خانوار ایرانى به خاطر گران بودن قیمت برنج 
ایرانى، برنج خارجى مصرف مى کردند و در شرایطى که 
دولت انتظار دارد با کمبود برنــج خارجى در بازار، مردم 
مصرف خود را به برنج داخلى تغییر دهند با قیمت 140 
هزار تومانى هر کیسه 10 کیلویى برنج ایرانى، عمال این 
خواسته محقق نمى شود و در نهایت این طرح منتج به 
گران تر شدن برنج مصرفى غالب مردم که همان برنج 

خارجى است، مى شود.
***

رئیس اتحادیه سقط فروشان اصفهان در این خصوص 
اظهار داشــت: قیمت برنج به دنبال ممنوعیت واردات 
برنج گران شد و برخى گروه هاى مافیایى با انبار کردن 
برنج خارجى به دنبال افزایش چنــد برابرى قیمت آن

 هستند.

رضا منتظرى تصریح کرد: ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان باید ناظر و پاسخگوى افزایش قیمت 

و کمبود برنج باشد.
وى با اشاره به اینکه برنج یکى از اقالم اساسى در سبد 
غذایى مردم است، گفت: جریانى که امروز در خصوص 
برنج پیش آمده است و با کمبود و گران شدن قیمت آن 
مواجه هســتیم، چند ماه پیش در خصوص شکر رخ داد 
و باید مردم براى تهیه چند کیلو شکر به فروشگاه هاى 
خاصى مراجعه کرده و این کاال را با قیمت چندبرابرى 

مى خریدند.
رئیس اتحادیه ســقط فروشــان اصفهان با بیان اینکه 

انبار کردن برنج و عدم توزیع مناسب آن در سطح بازار 
به منظــور افزایش قیمت برنج بزرگترین آســیب را به 
مردم وارد مى سازد، ادامه داد: این نوع مسائل در حالى 
اتفاق مى افتد که وقتى یک مغازه دار قیمت کاالیى را 
هرچند اندك، افزایش مى دهد تذکرات متعددى از سوى 
تعزیرات و بازرسى اصناف دریافت مى کند و در نهایت 

ملزم به پرداخت جریمه مى شود.
سخنگوى سازمان جهادکشــاورزى استان اصفهان با 
اعالم اینکه قطعا بدنبال دستورالعمل ممنوعیت واردات 
برنج، بازار عکس العمل نشان مى دهد، گفت: این یک 

امر عادى است.

محمد موسوى با اشــاره به اینکه برنج به میزان کافى 
در انبارها هست و کمبود برنجى وجود ندارد، ادامه داد: 
این دستور العمل یک دستور العمل کشورى است و باید 

مسئوالن کشورى پاسخگو باشند.
البتــه ایــن گفتــه وى در حالــى اســت که بــا این

دستور العمل کشورى، امروز بازار برنج اصفهان به هم 
ریخته است و شاهد احتکار برنج در اصفهان هستیم که 
بیشتر به نظر مى رســد به جاى حمایت از تولید داخلى، 
این دســتورالعمل تنها در جهت داغ کــردن بازار برنج 
خارجى بوده و در نهایت پس از مدتى افزایش قیمت آن 

سوق پیدا مى کند.

قد کشیدن چند برابر برنج باممنوعیت واردات 
در اصفهان هر کیلوبرنج خارجى بیش از هزار تومان گران شده است

معاون فرهنگى تبلیغى حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان گفت: در راستاى اهمیت تربیت 
اخالقى و سلوك معنوى طالب، جلسات اخالق 
هر هفته در مدارس علمیه برگزار مى شــود تا 
همچنان که طلبه از نظر آموزشــى رشد پیدا 

مى کند، از نظر معنوى هم ارتقا یابد.
صدیقه بهشــتى اظهارداشــت: حوزه علمیه 
خواهران اســتان اصفهان در ســال اول ورود 
طالب، برنامه هــاى مدونــى دارد، البته امور 
فرهنگى شامل فعالیت هاى مختلفى مى شود 
که بخشــى بر پایه ضوابط و آیین نامه اســت 
و بخش دیگر به خالقیت و نیازســنجى هاى 

مناطق حوزه علمیه و طالب نیاز دارد.
وى افزود: توسعه فرهنگ غنى قرآنى با هدف 
انس با قرآن و ایجاد انگیزه در طالب از جمله 
برنامه هــاى معاونت فرهنگــى تبلیغى حوزه 
علمیه خواهران اســتان اصفهان است که در 
قالب هاى مختلفى چون جشنواره هاى قرآنى، 
مسابقات در رشته هاى قرائت، حفظ، ترجمه، 

تفسیر و مفاهیم قرآن اجرا مى شود.
معاون فرهنگى تبلیغى حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان تصریح کرد: از آنجایى که نیاز 
اســت یک طلبه در روخوانى و تجوید هم در 
سطح قابل قبولى باشــد،کالس هاى آموزش 
روخوانى و تجوید در چارت درســى طالب با 
چهار واحد لحاظ شده است و طرح «زمزمه هاى 
قرآنى» از ســال ابتدایى ورود به حوزه تا سال 
پنجم براى طالب برگزار مى شــود تا ســطح 
یادگیرى طالب در این زمینــه با یک آزمون 

سنجیده شود.

شهردار اصفهان گفت: دارایى هاى شرکت واحد اتوبوسرانى بسیار بیش از چیزى است که تلقى مى شود و 
آنچه به عنوان زیان مطرح مى شود، واقعیت ندارد.

قدرت ا... نوروزي افزود: اگر اموال به صورت قانونى دیده شود مسئله زیان، منتفى است.
وي با بیان اینکه اولین شهردارى هستیم که براى شفافیت مصوبه داریم و قانون دسترسى آزاد به اطالعات را 
در دستور کار داریم، تصریح کرد: گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى اصفهان قرار است تا 

سال آینده در اختیار شهروندان قرار گیرد.
شهردار اصفهان ادامه داد: اتوبوس هاى این سازمان تا به امروز قیمت گذارى نشده و هنوز به نام شهردارى 

است و زمین هاي متعلق به آن نیزبه همین گونه است. 

عالقه مندان براى ثبت نام در پنجمین جشنواره ملى افتا (ثبت ایده در رویداد کار و کسب نو افتا) تا پایان آذر 
فرصت دارند.

بنابر اعالم دبیرخانه جشــنواره، امنیت به عنوان ســرویس، امنیت موبایل و شــبکه ، امنیــت در اینترنت 
اشــیا و شهرهوشــمند، ابزارهاى امنیتى براى عمــوم مردم، مدلــى امنیتى براى تجــارت الکترونیکى،
 امنیــت در ســیتم هاى کنتــرل صنعتــى، دیــواره آتش،تشــخیص زمــان حقیقــى شــبکه بــات،

 روش هاى جدید احــراز اصالت و امنیــت پروتکل هاى مخابراتــى مهمترین محورهاى این جشــنواره 
دو روزه است.

عالقه مندان براى کســب اطالعــات بیشــتر و ثبت ایــده بــه نشــانىstartup.nsec.ir مراجعه
کنند.

به گروه هاى برتر تسهیالت براى راه اندازى کسب و کار نو در شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، مرکز 
نوآورى و تجارى سازى دانشگاه صنعتى اصفهان و جذب حمایت مراکز شتاب دهنده و سرمایه گذاران، همراه 

باجوایز نقدى اعطا مى شود. 

شهردار سده لنجان گفت: مراسم استقبال از سهراب مرادى، قهرمان وزنه بردارى در مسابقات جهانى آناهیم 
آمریکا با همت شهردارى و شوراى اسالمى شهر سده لنجان ظهر روز سه شنبه 21 آذر ماه در پارك ایرانیان 

شهر سده لنجان برگزار خواهد شد.
حســین ناظم الرعایا بیــان داشــت: کمیته برنامــه ریزى و اســتقبال از پهلوان شــهر ســده لنجان با
 برنامه ریزى هاى متعدد در تالش است مراسم استقبال از سهراب مرادى را با کیفیت هرچه بیشتر برگزار کند 
و اقدامات الزم نیز در این حوزه با برگزارى جلســات متعدد انجام گرفت تا به نحو شایسته از سهراب مرادى 

استقبال شود. 

برگزارى جلسات هفتگى 
اخالق در مدارس علمیه

ظهر دیروز تعدادى از کشــاورزان لنجان در اعتراض به 
پر کردن زه کش هاى زراعى خود و نیز ساخت  و ساز باغ 
ویالهاى حاشیه زاینده رود، در مقابل فرماندارى لنجان 

تجمع کردند.
بازرس صنف کشاورزان اســتان اعتراض به ساخت  و 
ساز باغ ویالهاى حاشــیه زاینده رود را ازعوامل تجمع 

کشــاورزان در مقابل فرماندارى لنجــان عنوان کرد و 
متذکر شد: مجوزهایى که جهاد سازندگى براى باغ هاى 
حاشــیه زاینده رود صادر کرده اســت و اخطاریه هایى 
کــه از شهرســتان مبارکه بــراى کشــاورزان لنجان 
صادر شده اســت، نارضایتى هایى را در منطقه به دنبال 

داشته است.

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر از دستگیرى 
اعضاى یک بانــد 11 نفره ســارقان منزل و کشــف 
شــش میلیارد ریال اموال مســروقه از مخفیــگاه آنها

 خبر داد.
سرهنگ على جعفرى نژاد اظهار داشــت: در پى وقوع 

چندین مورد ســرقت منزل در شهرستان خمینى شهر و 
شــکایت مالباختگان به پلیس آگاهى، بررسى موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهى این 

شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: ماموران پس از انجــام اقدامات تخصصى و 
خاص موفق شدند 10 ســارق را که همگى غیر بومى 

بودند شناسایى و دستگیر کنند.
فرمانــده انتظامــى خمینى شــهر بیــان داشــت: در 
بازرســى از مخفیگاه ســارقان،دو دســتگاه خودروى

 ســرقتى و مقادیر زیادى وجوه نقد و طالى سرقتى که 
توسط کارشناسان شش میلیارد ریال ارزش گذارى شده، 

کشف شد.
وى با اشــاره به اینکه افراد دســتگیر شــده به سرقت 
از منازل شــهروندان خمینى شــهر و فــروش اموال
بــه یــک مالخــر اعتــراف کردنــد، ادامــه داد: 
مالخر امــوال نیــز دســتگیر و همه متهمــان براى

 انجام مراحــل قانونى به مراجع قضائــى تحویل داده 
شدند. 

تجمع کشاورزان لنجانى در اعتراض به ساخت  ویال

لزوم کمک شهردارى براى راه اندازى مرکز نگهدارى زنان 

باند سارقان منازل خمینى شهر منهدم شد

نایب رئیس کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــوراى اسالمى شــهر اصفهان خواســتار مساعدت 
ویژه و فورى شــهردارى در راه انــدازى و تجهیز مرکز

 نگهدارى و خانه گرم ویژه زنان کارتن خواب در اصفهان 
شد.

امیراحمد زندآور تاکید کرد: اصفهان شهرى نیست که 

چندان برخوردار باشد و با توجه به این موضوع، اقدامات 
باید همسو و با برنامه ریزى باشد و مدل مدیریت شهرى 
فعلى نیاز به اصــالح دارد که با توجه بــه این موضوع، 
مشارکت به عنوان اساســى ترین عنصر در دستیابى به 
اهداف توسعه، به ویژه توسعه شهرى از اهمیت خاصى 

برخوردار است. 

رئیــس اداره پیش بینــى اداره کل 
هواشناســى اســتان اصفهان گفت: 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر حاکمیت 
جو پایدار و ســکون نســبى هوا بر 
اصفهان است و بر این اساس، امروز 
شــرایط افزایش غلظت آالینده هاى 

جوى مهیاست.
حســن خدابخش با اشاره به بررسى 
نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان 
تا روز سه شنبه اظهار داشت: بررسى 
این نقشــه ها بیانگــر حاکمیت جوى 
پایدار بر روى استان اصفهان در این 

بازه زمانى است.
وى با بیــان اینکه  آســمان در اکثر 
نقاط اســتان به صورت صاف تا کمى 
ابرى گاهــى وزش بــاد پیش بینى 
مى شــود، اضافــه کــرد: در مناطق
 مرکزى از جمله کالن شهر اصفهان طى 
امروز شرایط براى انباشت آالینده هاى 
جوى به ویژه در ساعات اولیه روز مهیا 

است. 

غلظت آالینده ها امروز
 در اصفهان زیاد مى شود

اموال اتوبوسرانی با آنچه مطرح می شود،  متفاوت است

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره ملى افتا 

سده لنجان آماده استقبال از سهراب مرادى


