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اجازه نمى دهیم؛ حتى براى  یک قطره
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امید به صعود را 
در کالبد تیم ملى بدمیم

خوراکى هاى بازکننده رگ هاى  قلب

بحث هاى اقتصادى 
اولویت هنرمند شده است

4

رمزگشایى از 
بازجوى چچنى 
شهید حججى 

3

نویسنده و کارگردان سریال شهید حججى درباره 
آخرین روند طى شده این ســریال تا امروز گفت: 
سریال شهید حججى به دلیل حساسیت هاى بسیار 
باال ده بار بازنویسى شد. این حساسیت ها به چند 
جنبه بر مى گردد. یک جنبه این است که چون 
شهید از شهداى معاصر اســت براى تخیل کردن 

کامًال دست نویسندگان بسته مى شد و...

3

شمارش معکوس تا بازگشت قلعه نویى به سپاهان  
4

استاندار اصفهان تأکید کرد مانع خروج غیر قانونى آب از استان مى شود

سوپراستار سینما 
تکواندوکار 
مى شود

 بهداد سلیمى: پیشنهاد میلیاردى هم بدهند بر نمى گردم
باشــگاه ذوب آهن که ســال 95 در لیگ برتر وزنه بردارى تیمدارى کــرد، در مرحله فینال این 
رقابت ها از بهداد سلیمى درخواســت کرد تا با وجود مصدومیت، براى ذوب آهن وزنه بزند و فقط 
براى یک مسابقه با وى قرارداد 50 میلیون تومانى منعقد کرد، اما تاکنون 30 درصد از این مبلغ را به 

سلیمى پرداخت کرده است.
5

ادامه درگیرى ملى پوش وزنه بردارى با ذوب آهن
w

 بههدداااد سلسللیمیمىى:: پییششنه
سســـالل 95 آبب آهنهنککه 5باباششــگاهگاه ذو ذو
سسلییممىىدررخوواسـ هبههدادد از ررقابتبتهاها
قهبقهبقبقه با با وىوىوىق قررراارددادد 50 کیکیکممسمسامسا 0بربربرىىىاى

تستسستت. ملیملیمیملیمىپى پى پى پردارددارداختختختککرکردکردرده اه ا سسس

ادامه ددرگی

3

پاهان  
4

اسوپراستار سینما  ا یسوپراستارسینماا ر وپر
اندوکاتکواندوکارتکواندوکار  تکواندوکارتک
دمى شود ومىشودش ى

تیر خالصتیر خالص
به مسلمـــان!به مسلمـــان!

آخرین خبرها از مراحل ساخت یکى از 
مهمترین سریال هاى سال هاى اخیر 

افزایش 45 درصدى صادرات اصفهان

شاگردان کى روش در جایگاه 36 رده بندى فیفا

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: میزان صادرات استان 
در سال 96 نسبت به سال 95 به لحاظ ارزش ریالى 45 درصد 

افزایش داشته است.
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طیب نیا: من نگفتم
بر اساس شایعه اى در برخى شبکه هاى    فارس|
اجتماعى از قول على طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم 
نقل شده که سه مؤسسه مالى اعتبارى قبل از عید 120 هزار 
میلیارد تومان ارز خریدارى کرده اند، در این باره على طیب نیا 
اظهار کرد: این شـایعه کذب محض است و هیچ نسبتى با 
واقعیت ندارد و من هرگز چنین مطلبى نگفته ام. وزیر اقتصاد 
دولت یازدهم گفت: چند روز پیش، در جلسه اى عده اى گفتند 
برخى نهادها مى خواهند اختالل ارزى ایجاد کنند که بنده 
خطاب به آن جمع گفتم تمام این اتفاقات، منطق اقتصادى 

دارد. این حرف ها چیست که مى زنید؟

کو تا 45 میلیون!
  عصر ایران| علـى مطهـرى، نایب رئیـس دوم 
مجلس درباره شـرایط اسـتقبال مردم از پیام رسان هاى 
داخلى گفـت: حداکثـر ظرفیت پیام رسـان هـاى داخلى 
15 میلیـون نفـر اسـت ایـن در حالى اسـت کـه ظرفیت 
پیام رسان هاى خارجى مانند تلگرام، حدود 45 میلیون نفر 
است.  نبود ظرفیت کافى در پیام رسان هاى داخلى باعث 
مى شود مردم نتوانند مشترك این پیام رسان ها باشند، باید 
این موارد در پیام رسان هاى داخلى اصالح شود تا مردم به 

مرور به این پیام رسان ها روى بیاورند.

شورا و کار بد؟!
اسـحاق جهانگیرى، معـاون اول     افکارنیوز |
رئیس جمهور در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه اگرشوراى 
شهر تهران شما را به عنوان شـهردار آینده تهران انتخاب 

کند آیا مى پذیرید، اظهار کرد: شورا کار بد نمى کند!

مگر در آمریکا مشکل ایجاد شده؟
کوثـرى،  اسـماعیل  محمـد    نامه نیوز|
جانشـین فرمانـده قـرارگاه ثـارا... (ع) و نماینده پیشـین 
مجلس در واکنـش به بحـث ضرورت سـپردن امـور به 
یـک رئیس جمهـور نظامـى مـى گوید: من سـال هـا با
نظامى ها بوده ام و اتفاقاً معتقدم که برخى از سیاسـیون از 
نظامیون خیلى دیکتاتورتر هستند لذا این صحیح نیست 
که بگوییم با رئیس جمهور شـدن فردى که قبًال نظامى 
بوده است، دیکتاتورى ایجاد مى شود. چه کسى گفته حتمًا 
سیاسیون داراى اخالق خوش و نظامیون خشن و بداخالق 
هسـتند؟ مگر در خـود آمریکا کـه این همـه نظامیون در 
مقامات بلندپایه قرار مى گیرند مشکلى ایجاد شده است؟

کشف حجاب نماینده سابق 
«فاطمه حقیقت جـو» نماینده  محجبه     تابناك|
مجلس ششم که در آمریکا زندگى مى کند، کشف حجاب 
کرد. او چند ماه پیش نیز اعالم کرده بود که پس از طالق، 
به نوعى ازدواج سفید کرده است. حقیقت جو در یادداشتى 
تلگرامى عکسـى کـه موهاى خود را پوشـش نـداده هم 

منتشر کرد.

خواهش آیت ا... جنتى 
  فارس| آیت ا... جنتى، دبیر شـوراى نگهبان در 
دیدار برخى نمایندگان با اشـاره به فرمایـش مقام معظم 
رهبـرى مبنى بر انقالبـى عمل کردن مسـئوالن، گفت: 
من جداً خواهـش مى کنم روحیه انقالبى داشـته باشـید 
و از آسـایش و اسـتراحتتان کـم کنید و بیشـتر در خدمت 

مردم باشید.

برنامه سران عرب براى ایران
   افکارنیوز | «احمـد ابوالغیـط»،  دبیـر کل 
اتحادیه عرب به مباحث مربوط به ایران که در نشست امروز 
سـران عرب مطرح خواهد شـد، پرداخت وگفت: نشست 
عالمت هاى روشـنى به ایران درباره تجهیز انصـارا... به 
موشک هاى بالستیکى که اخیراً به عربستان شلیک شده 
ارسال خواهد کرد. دبیر کل اتحادیه عرب دیگر محورهاى 
مربوط به ایران این نشست را شـامل درخواست از جامعه 
جهانى درباره اصالح توافق هسـته اى امضا شده با ایران 
خواند و ادعـا کرد: ایـران در منطقـه به گونـه اى حرکت

مى کند که گویا منطقه تابع آن است. نشست سران عرب 
ضمن اینکه ایران را محکوم خواهد کرد پیام هاى روشنى 

براى تغییر رفتارش به آن ارسال خواهد کرد.

حسینعلى امیرى، معاون پارلمانى رئیس جمهور با اشاره 
به اعتراض و هجمه برخى نماینــدگان به رئیس کل 
بانک مرکزى در جلسه علنى روز سه شنبه هفته پیش 
مجلس که  فیلم آن در شبکه هاى مجازى هم بازتاب 
داشت گفت: آنچه روز سه شــنبه 21 فروردین ماه در 
مجلس اتفاق افتاد جالب نبود، هیئت رئیســه مجلس 
شوراى اسالمى از آقاى سیف رئیس کل بانک مرکزى 
دعوت کرد تا او درباره موضوع ارز به نمایندگان توضیح 
دهد، آقاى سیف مهمان مجلس شوراى اسالمى بود. 
معموًال میزبان با مهمان دعوا نمى کند. البته این اتفاق 
خواسته کل مجلس نبود و فقط چند نفر از نمایندگان 

چنین کارى کردند. 
معاون پارلمانى رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که 
یکى از نمایندگان معترض به رئیس کل بانک مرکزى 
گفته اگر ما چنین اعتراضى نمى کردیم مردم همانند 
دى ماه به خیابان ها مى آمدند، اظهار کرد:  این، حرف 
کارشناسى و قابل پذیرشى نیست، چون بعد از تصمیم 
دولت به کاهش نرخ ارز و یکسان سازى آن، این اتفاق 
در مجلس افتاد. من از نمایندگان و اعضاى هیئت رئیسه 
محترم مجلس که جلوى تشنج را گرفتند و از رئیس کل 
بانک مرکزى دفاع کردند و بعضــًا از ناحیه پا ضربه و 

صدمه دیدند، تشکر و سپاسگزارى مى کنم.  

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موقعیت سیاسى ایران 
در منطقه افزود: برخى قدرت هاى بزرگ و کشــورهاى 
منطقه متحد شده اند که به ایران آسیب برسانند. در برخى 
کشورهاى غربى براى آســیب به ایران اتاق فکر ایجاد 
شده است، شرایط کشور بسیار حساس است. یک لحظه 
تصمیم و فکر اشتباه سرنوشت مردم را تغییر خواهد داد، به 
همین دلیل نیازمند تفاهم، انسجام و همبستگى هستیم.

اســحاق جهانگیرى با بیان اینکه کشور با چالش هاى 
جدى روبه رو اســت و با نقطه مطلــوب فاصله داریم، 
ادامه داد: حق مردم ایران اســت که یک کشور توسعه 
یافته داشته باشند اما در داخل کشــور در زمینه مسائل 

سیاســى اختالفى وجود دارد و یک عده نان خود را در 
این مى بینند که این اختالفات باقى بماند. وى ادامه داد: 
نباید به فهرست چالش هاى کشور که در حال حاضر آب، 
صندوق هاى بازنشستگى و بیکارى در صدر آن هستند، 
مشکل جدیدى اضافه شود. معاون اول ریاست جمهورى 
در ادامه به استعفاى شهردار تهران اشاره کرده و افزود: اگر 
نجفى نمى خواست استعفا کند هیچکس نمى توانست او را 
وادار به استعفا کند. برخى مى گویند نجفى به علت فشارها 
استعفا کرد اما همه مدیران تحت فشار هستند. نجفى به 
واقع خودش از سمت شهردارى کناره گیرى کرد و علت 

آن کسالت و بیمارى جدیدش بود.

میزبان که با مهمان
 دعوا نمى کند!

نان یک عده در باقى ماندن 
اختالف هاست

خبرخوان
این یک آغاز است؟

کشف حجاب در ویدئویى    سینماروزان |
از کالس بازیگرى اشــکان خطیبى در آموزشگاه 
«خانه بامداد» منســوب به همســر اصغر فرهادى 
موجب شــده که روزنامه اصولگــراى «جوان» به 
انتقاداتى تند و صریــح از مدیریت فرهنگى بپردازد 
و هیچ بعید نیست که این استارتى باشد براى انتقاد 
سریالى رسانه هاى اصولگرا از این آموزشگاه و بعدتر 

مدیریت سینمایى.

آماده برگزارى مهمترین 
رویداد ادبى

  میزان | سى و یکمین نمایشگاه بین المللى 
کتاب تهــران از 12 تا 22 اردیبهشــت ماه ســال 
جارى برگزار خواهد شــد. در حال حاضر مسئولین 
این نمایشگاه مشغول آماده ســازى مصالى امام 
خمینى(ره) تهران براى میزبانى از بزرگ ترین رویداد 
ادبى کشور هستند. در نمایشگاه کتاب امسال نزدیک 

به 2500 ناشر داخلى ثبت نام کرده اند. 

بحران پالستیکى
  ایسنا| محمــد درویش، عضــو هیئت 
علمى مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع گفت: ما 
هفدهمین جمعیت جهان را داریم اما با تولید 500 هزار 
تن مصرف پالستیک در سال، پنجمین کشور مصرف 
کننده پالستیک هستیم. این روندى که در کشور ما 

اتفاق افتاده، نگران کننده است.

رکوردداران 
تماشاى تلویزیون 

یــج  نتا   باشگاه خبرنگاران جوان |
نظرسنجى عمومى مرکز تحقیقات و سنجش افکار 
صداوسیما درباره میزان بینندگان ویژه برنامه هاى 
نوروز صداوسیما نشان مى دهد، بیشترین رقم مخاطب 
ویژه برنامه هاى نوروزى در شــهر هاى اراك با 97 
درصد بیننــده، گرگان با 93/8 درصــد، اصفهان با 
93/3 درصد و مشهد و بجنورد با 92 درصد بوده است. 
شــهر هاى بندرعباس با 67/5 درصد و مهاباد نیز با 
59/3 درصد بیننده کمترین رقم مخاطب تلویزیون را 

در نوروز امسال داشته اند. 

دانشگاه فرشچیان 
راه اندازى مى شود

  ایرنا | دانشگاه فرشچیان امســال آغاز به 
کار خواهد کــرد. با توجه به اینکه مــکان و اجزاى 
این دانشــگاه معلوم اســت و فضاى نرم افزارى و 
سخت افزارى آن نیز در اختیار قرار گرفته، کار رسمى 
دانشگاه به زودى و با حضور فرشچیان شروع مى شود. 

3 استان در وضعیت قرمز
کارشناس سازمان هواشناسى گفت:    میزان |
در سال آبى جارى 47/7 درصد کمبود بارش داریم. 
محمد اصغرى با اشاره به اینکه میزان بارش از ابتداى 
سال آبى در مهرماه 96 تا امروز خوب نیست، تأکید 
کرد: اوضاع سه استان سیستان وبلوچستان، کرمان 
و یزد از نظر بارش باران، قرمز است و این استان ها 
کمترین میزان بارش باران را در کشور داشته اند. در 
همین حال سه اســتان آذربایجان شرقى، اردبیل و 
آذربایجان غربى وضعیت نرمــال یا بهتر از نرمال را 

از نظر بارش دارند. 

زمان امتحانات 
تغییر نمى کند

سید محمد    خبرگزارى صدا و سیما |
بطحایى، وزیر آموزش و پرورش گفت: امکان جابه 
جایى امتحانات پایان ســال دانش آموزان و کوتاه 
کردن سال تحصیلى وجود ندارد و امتحانات در خرداد 
برگزار خواهد شد. وى گفت: تالش مى کنیم براى 
دانش آموزان روزه دار، تسهیالتى فراهم شود تا در 

این زمان، سختى کمترى را متحمل شوند.

بهروز افخمى، سینماگر معروف  ایران در گفتگویى که به 
مناسبت سالروز شهادت سید مرتضى آوینى با خبرگزارى 
تسنیم انجام داده است، از جمله به ماهنــامه فرهنـگى- 
تحلیـلى «سوره» از انتشارات حــوزه هنــرى ســازمـان 
تـبـلـیـغـــات اسـالمـــى که آوینى سردبیرى آن را 
برعهده داشت پرداخته واز شیوه ورود نویسنده تازه کارى 
به این نشــریه یاد مى کند که امروز یکى از مهمترین و 
جنجالى ترین منتقدان سینمایى کشور است. روایت بهروز 
افخمى را از گفتگویش با مرتضى آوینى درباره روزهایى 
که فراســتى براى اولین بار در «سوره» مشغول کار شده 

بود بخوانید:
من خودم نقد مى کردم، یعنى ســئوال مى کردم که چرا 
سید مرتضى افرادى با تفکرات مختلف را اطراف خودش 
جمع کرده است. یادم است زمانى که در تلویزیون بودم، 

فخرالدین انوار که مدیر شبکه در تلویزیون بود به من گفت 
این رفیقت مرتضى آوینى که دارد این همه به ما ایراد مى 
گیرد و مى گوید ما اصًال ضدانقالبى هستیم، رفته مسعود 
فراستى را که در گروه سربداران و مائوئیست ها بوده و در 
حادثه آمل هم حضور داشت به مجله «سوره» برده است!

دو روز بعد از این ماجرا با مرتضى داشــتیم در پیاده رو راه 
مى رفتیم که به او گفتم: «مرتضى! در مجله «ســوره» 
مسعود فراستى دارید؟» من تا آن زمان او را ندیده بودم، 
گفت: «بله.» گفتم: «مى دانى کیســت؟» گفت: «بله.» 
گفتم: «خــب (خنده)»، بعد آوینى گفــت: «بهروز جان! 
من اینطورى فکر نمى کنم کــه آدم ها براى کار کردن و 
زندگى کردن در این مملکت باید ســابقه آنها کامًال پاك 
باشد یا کسى که سابقه این گونه داشته باشد تا آخر عمرش 

نباید کار کند.»
آوینى خیلى تند با من برخورد کرد و من گفتم: «مرتضى! 
ادامه نده؛ من که حرفى نزدم و ایــرادى نگرفتم، هرچه 
تو بگویى درست اســت، من فقط مى خواستم بدانم خبر 
دارى یا ندارى؟» گفت: «مگر مى شــود من خبر نداشته 
باشم یک نفر بیاید در ســوره کار کند و بنویسد. من خبر 
نداشته باشم؟!» گفتم: «ببخشید، من فقط سئوال برایم 
پیش آمد، احتمال دادم یک درصد خبر نداشته باشى که 

تو را خبردار کنم.»

مهتاب کرامتى، ســفیر حسن نیت یونیســف ایران به 
دلیل عدم بزرگداشــت روز جهانى «ســندروم داون» 
و بالك کردن افــراد معترض در پیج اینســتاگرامش، 
حواشى بسیارى را براى خود رقم زد. بعد از بالك شدن 
کاربرانى که خواهان استعفاى ســفیر یونیسف شدند، 
صفحه  اینستاگرام یونیسف به حالت خصوصى درآمد و 
پس از رسانه اى شــدن موضوع، صفحه دوباره به حالت 

عمومى برگشت.
کرامتى بعد از بالك کردن کاربران، در واکنش به هشتگ 
استعفاى سفیر یونیســف یا عذرخواهى از افراد سندروم 
داون، به مناسبت روز بهداشت، پیامى در صفحه  شخصى 

خود و یونیسف گذاشت.

این در حالى است که «آزاده عباس زاده» حامى کودکان 
ســندروم داون، به انصاف نیوز مى گویــد: ما کمپینى 
راه نیانداختیم و خود مردم ایــن کار را کردند؛ اکثر افراد 
معترض به ســفیر یونیسف، دانشجو هســتند و نه فرد 
ســندروم، زیرا حمایت از افراد سندروم داون دلیل بر آن 
نیســت که ما و یا نزدیکان ما دچار این مشکل باشند. 
عباس زاده در ادامه مى گویــد: منبع موثقى اطالع داده 
سازمان ملل متحد در ماجراى بالك کردن کاربران به 

نحو دیگر در جریان قرار گرفته است.
بعد از پاك شدن کامنت ها و بالك شــدن کاربران در 
صفحه  کرامتى و یونیسف، مردم در صفحه  سازمان ملل 

متحد ماجرا را با کامنت گذارى توضیح داده اند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق    فارس|
ذخیره فرهنگیان با اشاره به گزارش قرائت شده کمیته 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس، 
از تخلف 15 هزار میلیارد تومانى در این صندوق خبر داد.

جبار کوچکى نژاد  در خصوص «میزان تخلفات صورت 

گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیــان»، اظهار کرد: در 
گزارش کمیته تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان، در چند ردیف تخلفات اعالم شــد.وى ادامه 
داد: عدد مجموع تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان15 
هزار میلیارد تومان است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از 

صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه این میزان تخلف 
عددى است که ما در تحقیق و تفحص به آن رسیده ایم، 
افزود: ممکن است قوه قضائیه وقتى به این پرونده ورود 

پیدا کرده و افراد را احضار کند، به عدد بیشترى برسد.
کوچکى نژاد با بیان اینکه دو ســه شــرکت در صندوق 

ذخیره فرهنگیان را حسابرســى کرده ایم، تصریح کرد: 
شــاید صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به 50 شرکت 
مختلف داشته باشــد و احتمال دارد، تخلفات بیشترى 
صورت گرفته باشــد که رســیدگى به این موضوع کار 

مجلس نبوده، بلکه بر عهده قوه قضائیه است.

صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسى دانشگاه 
تهران در مورد اظهــارات اخیر رئیس بانک 
مرکزى درباره اینکه درآمدهاى ارزى دولت 
با مصارف آن همخوانى دارد و کسرى  وجود 
ندارد، گفت: ســئوال من از آقاى سیف این 
اســت که اگر با همین درآمد ارزى دخل و 
خرجتان مى خواند چرا مى خواســتید یارانه 
25 میلیون نفر را بزنید یا بودجه هاى برخى 
نهادهاى نظامى را کاهش دهید یا بنزین را 
1400 کنید؟ من این حرف را نمى توانم قبول 

کنم که دولت مشکل مالى ندارد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: سال گذشته 

چیزى حدود 38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانى بود که تا آخر آبان ماه از این مقدار چیزى حدود ده هزار میلیارد 
خرج شده بود. در چهار ماه بعدى شاید پنج یا شــش هزار میلیارد تومان دیگر خرج شده باشد. این یعنى نصف 
بودجه در نظر گرفته شده هم تحقق پیدا نکرده است؛ چون دولت پول ندارد. دولت به زمین و زمان بدهکار است. 
به خیلى از سازمان ها بدهکار است؛ شما آگهى کنید تعداد پیمانکارانى که از دولت طلبکار هستند را جویا شوید. 
خواهید دید که چقدر مى آیند. اگر بانک مرکزى مشکلى ندارد چرا طلب هایش را نمى دهد؟ آقاى سیف! اگر وضع 

مالیتان خوب است چرا این همه بدهى دارید؟

دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان کرمان از 
انهدام یک باند بین المللى مسلح قاچاق مواد مخدر 
قبل از ورود به اســتان کرمان و در عمق کویر توسط 
سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات 

خبر داد.
دادخدا ساالرى اظهار کرد: طى ماه ها کار اطالعاتى 
و عملیاتى از سوى مأموران اداره کل اطالعات استان 
کرمان بر روى یک باند مســلح حمــل وتوزیع مواد 
مخدر، مشــخص شــد که باند مذکور اقدام به وارد 
کردن مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل خاك 

ایران مى کند.
وى ادامه داد: افسران اطالعاتى استان کرمان موفق 
شدند طى یک عملیات منسجم اطالعاتى، عملیاتى 
و قبل از ورود قاچاقچیان به پهناى جغرافیایى استان 
کرمان این باند بین المللــى را مورد ضربه قرار دهند 
وپس از یک درگیرى سنگین مسلحانه، شش نفر از 

اعضاى اصلى این باند به هالکت رسیدند.

این مقام قضائى اســتان کرمان خاطرنشان کرد: در 
این عملیات ســرکرده اصلى باند که از اشرار معروف 
و سابقه دار شرق کشور است و شرارت هاى متعددى 
در استان هاى سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبى و 
کرمان در پرونده او به ثبت رسیده است توسط افسران 

اطالعاتى کرمان به هالکت رسید.
ســاالرى عنوان کرد: در این عملیات مقادیر زیادى 
سالح و مهمات، دستگاه بى سیم، دوربین دید در شب 
به همراه یک دستگاه موتورسیکلت و تویوتا دوکابین 
2700 حامل مواد مخدر و مقادیرى لوازم وتجهیزات 

لجستیکى ضبط شد.
دادستان کرمان عنوان کرد: اعضاى این باند مسلح 
مواد مخــدر در آخرین اقدام خود قصــد انتقال یک 
محموله 132 کیلوگرمى هروئین و مقادیرى تریاك 
از استان سیستان وبلوچستان به سایر نقاط کشور را 
داشتند که با هوشیارى مأموران اطالعاتى موفق به 

اجراى نقشه شوم خود نشدند.

اگرچه هند و پاکستان دشمنى تاریخى با یکدیگر دارند و 
چند بار با هم جنگیدند، هند و چین هم با هم اختالفاتى 
دارند و براى کسب نفوذ ژئوپولیتیکى در جنوب آسیا رقابت 
مى کنند و حاال بندر چابهار ایران، ممکن است عامل بعدى 

تنش هاى ژئوپولیتیکى بین هند و چین شود.
به گزارش «بلومبرگ»، از زمانى که در سال 2003، هند 
در توسعه بندر چابهار ابراز عالقه مندى کرد، این کشور 
قول داده بیش از 500 میلیون دالر براى توسعه این بندر 
اختصاص دهد. اما تأخیرات مکرر، باعث شد ایران به امید 
تسریع توسعه بندر چابهار، به پاکستان و چین روى بیاورد.  
این تغییر براى ایران معنادار است و ممکن است براى هند 

یک خسارت استراتژیک باشد. 
هرگونه سرمایه گذارى رسمى پکن، مزیت استراتژیک 
دهلى نو براى سرمایه گذارى در چابهار را بیشتر تضعیف 
خواهد کرد. بندرى که به مرز غربى پاکســتان نزدیک 

است .
«دیوید بروستر»، پژوهشگر ارشد دانشگاه ملى استرالیا، 
گفت: «احتماًال دهلى نو اینگونه برداشت خواهد کرد که 
هرگونه حضور چین در چابهار، حتــى اگر این حضور در 
قالب درگیرى در عملیات بندر نباشد، ممکن است از آن به 
عنوان راهى براى تضعیف نفوذ هند در نزد مقامات محلى، 
استفاده شــود. عالوه بر این، ممکن است از این حضور 

براى تسهیل نظارت بر فعالیت هاى هند استفاده شود.»
دعوت ایران از هنــد و چین براى ســرمایه گذارى، در 
پاکســتان مورد اســتقبال قرار گرفت. «دوستان خان 
جمال الدینى»، رئیس اداره بندر گوادر به بلومبرگ گفته 
«این یک اظهارنظر مثبتى اســت که براى اولین بار از 
جانب آنها مطرح مى شــود.» جمال الدینى گفته ایران و 
پاکستان، در حال بررسى یک مســیر حمل ونقل جدید 

هستند که بنادر گوادر، کراچى، چابهار و بندرعبارس را به 
هم متصل مى کند.

توسعه بندر چابهار براى ایران مهم است. ابراهیم جمیلى، 
رئیس اتاق بازرگانى ایران و هند در تهران مى گوید این 
بندر، یک مرکز حیاتى تجارت در خلیج عمان خواهد بود. 

جمیلى گفت: «اولویت با هندى هاست. آنها درگیر هستند 
و اول پیش قدم شدند. اما اگر سرمایه گذاران دیگرى بیایند 
و به ســرمایه گذارى در چابهار عالقه مند باشند، قطعًا 
براى آنها فضا و فرصت براى سرمایه گذارى شان وجود 

خواهد داشت.»

«راویش کومار»، ســخنگوى وزارت خارجه هند هفته 
پیش گفته عملیات احداث چابهار به خوبى پیش مى رود و 
دو طرف به طور منظم با یکدیگر دیدار مى کنند. او با بیان 
اینکه این حق ایران اســت که شرکایش را انتخاب کند، 

گفت: «پیشرفت مهمى» در چابهار حاصل شد.

نقش بندر چابهار در ایجاد تنش بین چین و هند 

روایت بهروز افخمى از گذشته منتقد مشهور این روزها 

به آوینى گفتم مى دانى «فراستى» کیست؟
درگیرى با قاچاقچیان موادمخدر در عمق کویر 

دولت به زمین و زمان بدهکار است 

رقم نجومى تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

منتقدان ایرانى به سازمان ملل پناه بردند! 
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بهرام رادان، بازیگر ســینما در نقش یک تکواندوکار 
ایفاى نقــش مى کنــد. رادان به همــراه مهرداد 

صدیقیــان و محمدرضا غفــارى در جدیدترین 
فیلم رســول صدر عاملى که در مــورد تکواندو 
اســت ، بازى مى کنند ؛ آنها بــراى فراگیرى 
تکواندو زیر نظر کورش رجلى، قهرمان سابق 
تکواندوى جهان آموزش مى بینند.  به نظر مى 

رســد نام «ســونامى» براى فیلم صدر عاملى با 
لقب «فرزان عاشــورزاده» تکواندوکار بنام کشورمان 

که قهرمانــى جهــان را در کارنامه خــود دارد بــى ارتباط 
نیست.

حمید آذرنگ، بازیگر سینما و تئاتر همواره یکى از منتقدان حوزه 
تئاتر و سینما بوده است. او اکنون به شرایط حاکم بر سینما و تئاتر 
اعتراض دارد و عقیده دارد که دیگر ابراز دغدغه ها و معضالت 
جامعه توسط هنرمندان غیر ممکن شده است و همین موضوع را 

باعث تنزل روز به روز این حوزه مى داند.
حمید آذرنگ، درباره شرایط این روزهاى حاکم بر سینما گفت:«به 
وجود آمدن شرایط مطلوب در ســینماى ایران و به خصوص در 
موضوعات فرهنگى کار یک روز یا دو روز نیســت. بلکه براى 
ایجاد شرایط مطلوب در ســینما و تئاتر نیاز به انجام سال ها کار 

هدفمند است. 
او ادامه داد: بد نیست نگاهى به این چند سال اخیر داشته باشیم. 
هنرمندانى داشــتیم و داریم که طى سال هاى اخیر قصد داشته 
اند به دغدغه هاى روز جامعــه بپردازند. آیا بــه آنها اجازه این 
کار را دادند؟ یا اصًال از آنها پشــتیبانى شد. هنرمند برآیند زمانه 
خود است. نمى توانیم شــرایط جامعه را نبینیم و به آن پرداخت 
نکنیم. ما باید نگاه کنیم و فکر کنیــم که تا چه حد هنرمندان ما 
توانســته اند که به موضوعاتى که تمایل دارند بپردازند. اغلب 
این دوســتان دغدغه مند امروز به موضوعــات تفننى و پیش 
پا افتاده مى پردازند. یعنى بحث هاى اقتصــادى و درآمدزایى 
اکنون اولویت بچه هاى هنرمند شــده است.  دوستان مى بینند 
و فکر مى کنند کــه اکنون مخاطب نیاز به خندیــدن دارد و به 
هر نحوى که شــده ســعى را بر این مى گذارند که مخاطب را 
شــاد کنند. این یعنى خالى از محتوا کــردن هنرمند که هزینه 
هاى گزافى هــم دارد که آینــدگان بایــد آن را بپردازند. قطعًا 
وامدار آیندگان مى شــویم. امروز محتوا را از جریان درام خالى 

کرده ایم.
بازیگر فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» درباره مخاطبان سینما 
و تئاتر گفت:بســیارى از اتفاقات هنرى ما جریان فرمالیســتى 
پیدا کرده است. یعنى کارى کرده ایم که مخاطبان کوچه و بازار 
اگر اثرى را نپسندیدند این جســارت را نداشته باشند که نسبت 
به آن اثر خــاص نقدى را ابراز کنند و دربــاره آن صحبت کنند. 
مردم باید درباره چیزى که دوســت ندارند بــه راحتى صحبت

 کنند. 

در بیست و پنجمین فیلم از مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» «دنیل 
کریگ» بار دیگر قرار اســت در نقش جاسوســى ویژه ظاهر شود. 
بیســت و پنجمین فیلم «جیمز باند» در عین حــال پنجمین بارى 
اســت که در آن دنیل کریگ در نقش این مأمور زبده ظاهر خواهد 
شــد. گفته شــده «دنى بویل»، کارگردان برنده اســکار و سازنده 
فیلم اســکارى «میلیونر زاغه نشــین» کارگردان این فیلم خواهد

 بود.
دنیل کریگ که در حراجى اتومبیل «اســتون مارتین 2014 » خود 
حضور یافته بود، حاضر نشــد درباره نشستن دنى بویل روى صندلى 
کارگردانى فیلم، خبرى بدهــد و تنها به گفتن ایــن اکتفا کرد که: 

«خواهیم دید. خواهیم دید».
این بازیگر البته در پذیرفتن این نقش تردید بســیار داشت و هملت 
وارانه از بازى براى بار پنجم در نقش مأمور 007 خوددارى مى کرد 
اما سرانجام پذیرفت تا یک بار دیگر این مسئولیت را بپذیرد. 
او حتى یک بار گفته بود ترجیح مى دهد مچ دستش 
را قطع کند تا اینکه بار دیگر در این نقش ظاهر 
شود و حاضر نیســت فقط براى پول این 
نقــش را ایفا کند با این حال گفته شــده 
استودیو مبلغ سخاوتمندانه اى براى بردن 

او در برابر دوربین پرداخت کرده است.
کریــگ اتومبیلــش را بــراى حراجى 
گذاشته اســت تا پول آن را صرف امور 
خیریه کنــد. او ابراز امیــدوارى کرد این 
اتومبیل به قیمتى هر چه بیشتر به فروش

 برسد. 
ارزش ایــن اتومبیــل 400 تــا 600 هزار 
دالر برآورد شــده و قرار اســت 20 آوریل در 
حراجى کریســتیز نیویورك زیــر چکش حراج

 برود.
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رمزگشایى از بازجوى چچنى 
شهید حججى 

نویســنده و کارگردان سریال شــهید حججى درباره 
آخرین روند طى شده این سریال تا امروز گفت: سریال 
شهید حججى به دلیل حساسیت هاى بسیار باال ده بار 
بازنویسى شد. این حساسیت ها به چند جنبه بر مى گردد. 
یک جنبه این است که چون شهید از شهداى معاصر است 
براى تخیل کردن کامًال دست نویسندگان بسته مى شد 
و جنبه دوم اینکه به عنوان یک اســطوره در فرهنگ 
مقاومت و ملى معرفى شده بود که در نظر مقامات کشور 

این شهید اهمیت داشتند.
رسول صانعى در همین راستا افزود: جنبه سوم خانواده 
شهید بودند که براى نشان دادن چهره شهید به شکل 
درست و قابل اعتناى آن بزرگوار حساسیت خاص خود 
را داشتند. در حال حاضر ســریال شکل کامل و نهایى 
خود را پیدا کرد و به حســین کرمى ریاست سیما فیلم 

سپرده شد تا در مورد چند و چون و شکل گیرى سریال 
آخرین اظهار نظرهایشان را دهند.

این نویسنده درباره فرآیندى که این سریال در پژوهش 
گذرانده توضیح داد: تحقیقات بســیار زیادى از دوران 
تحصیالت ایشان، هنرستان، دانشگاه محل تحصیالت 
و دوره افسرى در سپاه انجام شد و اتفاقات بسیار عجیب 
و قابل اعتنایى که براى ایشان رقم مى خورد در تحقیقات 
ثبت  شد که به تصویر کشیده خواهد شد. دوره اول رزم 
در سوریه و  سفر مجدد به سوریه و شکل خاص شهادت 
این بزرگوار که ابتدا همرزمان تصور شهادت او را دارند 
و او را ترك مى کنند اما ناگهان آن صحنه معروف رقم 

مى خورد، همه و همه در اثر گنجانده شده است.
صانعى ادامه داد: بخش بعدى مربوط به سه روز اسارت 
شهید حججى و رفتارهاى داعشیان با او است. به شکل 
دقیق محل زندانى شدن و اسارتشــان بررسى و آورده 
شده است و حتى بازجوى چچنى که از شهید حججى 
بازجویى کرده و او را شکنجه مى دهد مورد سئوال قرار 

گرفته و تحقیقات آن را در اختیار داریم.

وى درباره همکارى نهادهاى مختلف در پروژه شــهید 
حججى بیان کرد: «لشــکر 8 نجف اشرف» به عنوان 
نیروى زرهى سپاه کامًال پاى کار آمده اند و همه امکانات 
و لجستیکشــان را براى ایــن کار در نظــر گرفته اند، 
همچنین مســئوالن محلى از جمله استاندار، فرماندار، 
امام جمعه شهر نجف آباد و همه عزیزان تا اینجاى کار 
با دقت و مالحظه بررسى و همراهى کردند تا سریال به 
این سطح برسد. سپاه قدس هم در فضاى تحقیقاتمان 
در ســوریه بســیار به ما کمک کــرده و اطالعاتى که

 مى خواستیم به خوبى در اختیارمان قرارداد.
کارگــردان «کارگاه 48» در ادامه تصریح کرد: نماینده 
ما با سردار قاسم سلیمانى درباره سریال شهید حججى 
صحبت کردند که نظر ایشان مثبت بود. آمادگى کامل 
درباره تولید سریال وجود دارد و امیدواریم که سیما فیلم 
نیز با نظر مســاعد و همکارى هایى کــه دارند هر چه 

سریع تر این موضوع را به نتیجه برسانند.
وى درباره تولید سریال شهید حججى خاطرنشان کرد: 
مقدماتى از پیش تولید یعنى آمادگى هاى الزم براى پیش 
تولید شروع شده است. اما هنوز به شکل رسمى در مرحله 
انتخاب بازیگر نیســتیم چون براى جذب بازیگر نیاز به 
سرمایه اســت. بعد از نظر نهایى درباره سریال آمادگى 

کامل براى تولید وجود دارد.

آخرین خبرها از مراحل ساخت یکى از مهمترین سریال هاى سال هاى اخیر 

فینال «بهترین شو» 
ماه رمضان امسال پخش مى شود 

الهام غفورى، 
تهیه کننده ســریال «پایتخت» 

و همسر سیروس مقدم در گفتگو با جام جم درباره 
ســکانس هاى درگیرى با داعش در این ســریال 
توضیحاتى داده اســت.بخش هایى از این گفتگو را 

بخوانید.
آیا بــراى ضبط تصاویر ســکانس هاى 
درگیرى خانواده نقى و داعش از گلوله ها و 

انفجارهاى واقعى استفاده کردید؟
همه صحنه هاى انفجار و تیراندازى در زمان مونتاژ و 
به وسیله جلوه هاى ویژه کامپیوترى به تصاویر اضافه 
شد.ما زمان تصویربردارى حتى یک گلوله واقعى هم 
شلیک نکردیم و هیچ انفجارى هم صورت نگرفته 
است.تعجب مى کنم بعضى ها چطور چنین تصورات 
اشتباهى دارند.در این سکانس ها کلى زن و بچه بازى 
داشتند مگر مى شود همچین خطرى کرد و از انفجار 

و گلوله واقعى استفاده کرد؟ مگر جنگ واقعى بود؟
ایراد دیگرى که طرح شده این است نفربر 
جنگى وارد ســاختمان قدیمى کارخانه 

سیمان شده و به 
این بناى قدیمى آسیب وارد 

کرده است؟
نفربر اصًال وارد ساختمان و محوطه آن نشد و گروه 
ســازنده «پایتخت» کوچک ترین آســیبى به این 
ساختمان وارد نکرده اند. ساختمان سیمان شهر رى 
50 سال است تبدیل به ویرانه شده و خرابه اى است 
که هیچکس به آن توجهى ندارد. از طرفى قبل از ما 
چند فیلم و سریال از این کارخانه به عنوان لوکیشن 
استفاده کرده اند که همه آنها آثار جنگى بوده است، 
چرا آن زمان صداى هیچکــس درنیامد؟ حاال که 
«پایتخت» پخش شده است و بسیار مورد توجه قرار 
گرفته ساختمان کارخانه سیمان شهررى مهم شده 

است و همه دلسوزش شده اند! 
در شــبکه هاى اجتماعى نوشــته شــد 
«باباپنجعلــى» در ســرى هاى بعــدى 

«پایتخت» حضور نخواهد 
داشت به همین دلیل در طول سریال 

برخى مردم که این خبر را دیده بودند منتظر 
بودند این شخصیت کشــته و از داستان 

حذف شود.
قرار نیست این شخصیت از داستان حذف شود. این 

هم از دروغ هاى فضاى مجازى است!
پاى محســن تنابنده شکسته و جراحى 
شــده. در زمان تصویربردارى ســریال 

«پایتخت» پاى او آسیب دید؟
نه! فوتبال بازى مى کرده پایش آســیب دیده و هیچ 

ربطى به سریال «پایتخت» ندارد.

تهیه کننده «بهترین شو» درباره این برنامه گفت: مرحله اصلى برنامه در حال پخش است 
و قسمت پایانى آن جمعه پخش مى شــود تا با رأى مردم شرکت کنندگان انتخاب و 15 نفر 
مرحله نیمه نهایى شناخته شوند. علیرضا آقایى در همین راستا افزود: زمان ضبط مرحله بعدى 

«بهترین شو» روزهاى ششم، هفتم و هشتم اردیبهشت ماه است.
این تهیه کننده درباره وضعیت آراء تا امروز و استقبال مردمى از فصل دوم «بهترین شو» اظهار 
کرد: استقبال مخاطبان به لحاظ حجم آراء بسیار خوب است و تنوع خوبى در آثار ارسالى نسبت 
به فصل اول وجود دارد به نوعى که نسبت به نوع انتخاب و رأى مردم شگفت زده شده ایم یعنى 

نمى شد حدس زد که مخاطبان به این آثار و افراد رأى دهند.
وى درباره استعدادهاى شرکت کننده در برنامه «بهترین شو» توضیح داد: از لحاظ محتوایى 
کیفیت آثار رشد کرده است. در فصل اول بیشتر شرکت کنندگان مربوط به رشته هاى ورزشى 
بودند. این به این معنى نیست که کیفیت آنها پایین بوده بلکه منظور این است که در فصل دوم 
تنوع موضوع وجود دارد یعنى شرکت کنندگانى حضور دارند که مخترع هستند، افرادى که 
کار دوبله مى کنند و موزیسین هایى که به لحاظ کیفى بسیار خوب هستند. تنوع ما نسبت به 
فصل اول بهتر است و در رشته هاى مختلف و متنوع از علمى گرفته تا موضوعات دیگر شرکت 
کننده داریم که به نظرم جذاب است. آقایى خاطر نشان کرد: پس از پخش مرحله نیمه نهایى 
و انتخاب فینالیست ها با رأى مردم، فینال برنامه «بهترین شو» در روزهاى پایانى ماه مبارك 

رمضان و نزدیک به عید فطر از تلویزیون پخش خواهد شد.

سوپراستار سینما 
تکواندوکار مى شود

ک گلوله واقعى هم شلیک نشد!
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ر سینما 
رمى شود

فرهاد جم، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره 
حضور کمرنگ خود در ســینما اضافه کرد: من به هر 
قیمتى در ســینما کار نمى کنم و کار باید شسته رفته 
باشــد تا ایفاى نقش در آن را بپذیرم. طى چند سال 
گذشته پیشنهادات بسیارى شده که یا نقش را دوست 
نداشتم و یا فیلمنامه براى بازى مجذوبم نکرده است.
بازیگر ســریال «همســران» افزود: در یک جمله

 مى توانم بگویم که خودم ترجیح دادم در این سینما 
کار نکنم. برخى اوقات هم کار بود اما شرایط به نحوى 

پیش رفت که کار نکنم.

جم: ترجیح دادم
 در سینماى ایران بازى نکنم



04ورزشورزش 3196 سال پانزدهمیک شنبه 26 فروردین  ماه   1397

نصف جهــان شنیده هاى خبرنگاران و دست اندرکاران 
ورزشى نویس نصف جهان همه حکایت از آن دارد که 
به احتمال زیاد امیر قلعه نویى، سرمربى سپاهان براى 
فصل هجدهم خواهد بود و البته اگــر همه چیز طبق 
برنامه پیش رود منصور ابراهیــم زاده هم  احتماًال به 

ذوب آهن خواهد رفت.
 فصل هفدهم ســومین فصلى است که سپاهان از تاج 
و تخت و امپراتورى اش در فوتبال فاصله گرفته و این 
موضوع هواداران پر افتخارترین تیم فوتبال لیگ برتر 
را حسابى عصبانى کرده است و آنها به شدت از مدیران 
کارخانه فوالد مبارکه مطالبه ســاختن و آماده کردن 

تیمى قدرتمند را دارند.
پس از قهرمانــى در فصل چهاردهم کــه در ماه هاى 
آغازین حضور بهرام سبحانى در کارخانه فوالد مبارکه 
رقم خورد دیگر ســپاهان رنگ قهرمانــى را ندید و از 
این منظر مدیرعامل ایــن کارخانه صنعتــى بارها از 
سوى هواداران به باد انتقاد گرفته شده است. هواداران 
معتقدند ســبحانى آنطور که باید و شاید براى سپاهان 
خرج نکرده،اما شــاید نمى دانند که ســپاهان در سه 
فصلى که روى نوار ناکامى بوده هم حســابى  از سوى 
کارخانه شارژ شده و این گالیه شان به سبحانى خیلى 
وارد نیست، به ویژه اینکه تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
در زمان سبحانى صورت پذیرفته است، اما تنها چیزى 
که در طول این سه سال در حوزه فوتبال عاید سبحانى 
شده فحش و  نقدهاى تند در فضاى ورزشگاه و فضاى 

مجازى بوده است!
شــاید با وجود خرج هاى زیاد و حمایت هاى خوبى که 
این مرد صنعتى از ســپاهان داشــته عمده انتقاد قابل 
قبول به او این باشد که مدیران کارآمدى را در طول این

سال ها براى این باشــگاه کهن انتخاب نکرده و بعضًا 
انتخاب هایى داشته که عملکردهاى فاجعه بارى را از 

خود بر جاى گذاشتند.
بگذریم! تداوم ناکامى هاى سپاهان که اهالى کارخانه 
فوالد مبارکه اعتقاد دارند نتایج و جایگاهش همشأن و 
منزلت موفقیت هاى کارخانه نیست، سبحانى و اعضاى 
هیئت مدیره این کارخانه را به ستوه آورده است و آنها 
مى خواهند با وجود این همه خرج و هزینه، دستاوردى 
را نیز در حوزه فوتبال در قامت جام قهرمانى ببینند و آن 

را به رزومه خود اضافه کنند.
حضور یک مربى بزرگ که خود بتواند یک تیم قدرتمند 
را ببندد و به سوى قهرمانى حرکت کند، موضوعى است 
که در ماه هاى اخیر در بین فوالدى ها خیلى مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفته است.
 چند ماه پیش اردشیر سعد محمدى، عضو ارشد هیئت 
مدیره کارخانه فوالد مبارکــه اصفهان در چند نوبت با 
امیر قلعه نویى دیدار و گفتگو کــرد. این دو، همکارى 
خاطره انگیزى را در  زمان حضور در مس کرمان داشتند 
و ژنرال در دیدار با وى عالقه خود براى بازگشــت به 

سپاهان را ابراز کرد.
محمود اســالمیان، دیگر عضو هیئت مدیره کارخانه 
فوالد مبارکه هم رفیق فابریک قلعه نویى محســوب 
مى شود و عالقه او براى بازگشت امیرخان به اردوگاه 

زرد بر کسى پوشیده نیست.
بهرام ســبحانى نیز که در این ســال هــا کلى براى 
سپاهان هزینه کرده و ورزشگاه نقش جهان را هم با آن
هزینه هاى نجومى آماده کرده اســت دوســت دارد 
سپاهان به مسیر موفقیت بازگردد تا نتایج کمک هایش
 ملموس و مشــخص باشــد و براى رســیدن به این 
هــدف  در صورتى که فــردى مانند امیــر قلعه نویى 
بتواند آنها را به اهدافشان برســاند هیچ مخالفتى با او

 نخواهد داشت.
امیر قلعه نویى در صورتى که تیمــش از بودجه و پول 
کافى برخوردار باشــد، ویژگى هاى شگرفى در بستن 
یک تیم قدرتمند و پرمهره دارد و بــا توجه به ناتوانى  
مدیران باشــگاه ســپاهان در بســتن یک تیم قوى و 
پرستاره در سال هاى اخیر، وى مى تواند این خأل را به 
خوبى جبران کند و عملیات بازگشت سپاهان به روزهاى 

اوج را رهبرى کند.
 اتفاق نظر بر روى بازگشــت ژنرال به سپاهان در بین 
مدیران کارخانه فوالد مبارکه بــه وجود آمده و خود او 
نیز کامًال مایل به این همکارى مجدد است. بسیارى از 
بازیکنان ذوب آهن مى گویند که امیرخان در حرف ها 
و نصیحت هایش به ما مــدام مى گوید که من چند ماه 
دیگر بیشتر اینجا نیستم ولى شما باید این مسیر درست 

را ادامه دهید!
شاید ســئوال کنید که با توجه به این موضوع تکلیف 
منصــور ابراهیم زاده در ســپاهان چه مى شــود. این 
احتمال وجود دارد کــه حاال که  موانــع کار و فعالیت 

فنى ابراهیم زاده در اصفهان بر طرف شــده (صحبت 
در این موضــوع اگر الزم باشــد گــزارش دیگرى را 
مى طلبد) او پس از پایان فصــل و با حضور قلعه نویى 
در ســپاهان، هدایت ذوب آهنى هــا را برعهده گیرد 
و به نوعى ســرمربیان ســپاهان و ذوب آهن در فصل 
هفدهم بــراى فصــل هجدهــم جاهاى خــود را با 
یکدیگــر عــوض کنند! بــه هــر تقدیر هــر اتفاقى 
بیافتد بعید اســت ابراهیم زاده ســال آینده در قامت 
سرمربى در  ســپاهان بماند. راســتى یک موضوعى! 
خیلى تکذیب هایــى که این روزهــا از جانب مقامات 
سپاهان، ذوب آهن و امیر قلعه نویى در این باره انجام 
مى شــود را جدى نگیریــد. این تکذیب هــا طبیعى 
اســت و خیلى جاى تعجب ندارد! ســال گذشــته هم 
به عنوان اولین رســانه، از تیم فوتبــال ذوب آهن به 
عنوان مقصد بعدى قلعه نویى یــاد کردیم که تکذیب 
شد و البته سیماى ســرمربى ذوبى ها در فصل هفدهم 
در نهایت نشــان داد که حــق با نصف جهــان بود یا 

تکذیب کنندگان!

 شمارش معکوس تا بازگشت قلعه نویى
 به سپاهان  

نصف جهــان  هر چنــد برانکــو در مصاحبه اش با 
برنامه 90 اعالم کرد که مشــکلى با مسلمان ندارد 
و مى خواهد تمــام بازیکنانش را فصل آینده هم در 
اختیار داشته باشد اما سرمربى قرمزها در کنفرانس 
خبرى بازى با پارس جنوبى جم اعالم کرد که فقط 
بازیکنانى را نگه مى دارد که دلشــان با تیم باشد. 
صحبت هایى که معلوم بود پاسخى است به ماجراى 

پیشنهاد سپاهان به مسلمان. برانکو در بازى مقابل 
پارس هم از مسلمان استفاده نکرد تا نشان دهد این 
بازیکن هیچ جایى در برنامه هاى تاکتیکى او ندارد. 
اینطور که به نظر مى رســد مســلمان بیش از هر

 زمان دیگرى به درب خروج باشــگاه پرسپولیس 
نزدیک شــده و او را در فصل آینده بــا پیراهن تیم 

دیگرى خواهیم دید.

صعود تیم هاى السد و پرسپولیس از گروه C لیگ 
قهرمانان آسیا به مرحله حذفى قطعى شده است؛ با 
وجود این، جدال دو تیم در روز پایانى مرحله گروهى 
در راه صدرنشینى و کسب قرعه اى بهتر در پلى آف 
پیش رو براى هر دو تیم اهمیت دارد؛ به همین دلیل 
السدى ها بعد از پایان لیگ ستارگان با نتیجه خیره 
کننده 9 بر صفر مقابل الخریطیات با تمام ستاره هاى 

خود به تهران لشکرکشى خواهند کرد.
بنا به اعالم سایت «اســتاد الدوحه»،  السد در حالى  
به مصاف پرسپولیس مى رود که «اسوالدو فریرا» 
پرتغالى در فهرست نفرات خود تنها «على فریدون» 
مهاجم مصدوم را در اختیار ندارد اما ســایر ســتاره 
هاى این تیم در اوج آمادگى با مى آیند تا دوشــنبه 
شب(فردا) در ورزشگاه آزادى جدال حساسى 

برابر پرسپولیس ایران داشته باشند.
الســد در آخرین بازى خــود در لیگ 
ستارگان قطر مقابل الخریطیات 
یکى از پــرگل ترین بازى 
هاى تاریخ رقابت ها را 
به ثبت رســاند و با 9 
گل مهمان خود را از 

پیش رو برداشت. در این بازى فریرا، سرمربى پرتغالى 
با توجه به حساسیت هاى موجود در بازى هاى پیش 
رو به خصوص مقابل پرســپولیس ایــران در لیگ 
قهرمانان همچنین امیرکاپ قطر که میان چهار تیم 
برتر لیگ ستارگان برگزار خواهد شد به بیشتر ستاره 
هاى خود تنها یک نیمه بازى داد تا ریسک از دست 
دادن آنها به دلیل مصدومیت مثل تیم هاى الریان و 

الدحیل را به جان نخرد.
مثًال «ژاوى هرناندز» که به تازگى از بند مصدومیت 
رها شده بود در این بازى اصًال به میدان نرفت ضمن 
اینکه مربى پرتغالى بعد از برد پرگل در نیمه نخست 
بالفاصله چند مهره کلیدى خــود از جمله پورعلى 
گنجى را بیرون کشید تا به حفاظت از نفرات کلیدى 
خود براى بازى هاى باقیمانــده در جام هاى مهم 

دیگر بپردازد.
از همین رو السد دوشنبه شــب در ورزشگاه آزادى 
با تمام ســتاره هاى اصلى و کلیدى خود به مصاف 
قهرمان ایران مــى رود، ترکیبى که بى شــباهت 
به بازى رفت نخواهــد بود و شــاگردان «برانکو 
ایوانکوویچ» باید خود را آماده مقابله با سوپرستاره 
هایى کنند کــه هر یک مى تواننــد در یک لحظه 

سرنوشت صدرنشینى در این گروه را تغییر دهند.
زوج  مرتضى پورعلى گنجى و «محمد کاسوال» در 
قلب دفاع، «عبدالکریم حسن» در پست دفاع چپ، 
ژاوى هرناندز در مرکز میدان به عنوان قلب متحرك، 
«حسن الهیدوس» و «بوحمرون الجزایرى» به 
عنوان وینگرهاى راســت و چپ در کنار «بغداد 
بونجاح» گلــزن قهار در نوك پیــکان خط حمله 
از کلیدى ترین بازیکنان الســد در بازى فردا شب 
خواهند بود که همگى سرحال و آماده در تمرینات 

حاضر مى شوند. 

وقتى مهدى طارمى راهى لیگ ســتارگان و باشگاه الغرافه 
شد به دنبال این بود که در ماه هاى باقیمانده تا جام جهانى 

قطرى توپ بزند تا بعد از آن راهى فوتبال اروپا شود اما گویا در ایــن تیم 
کشور عربى حوزه خلیج فارس به بازیکن سابق پرسپولیس آب و هواى این 

خواهد فصل آینده هم در الغرافــه بازى کند. خبرگزارى ساخته چون او مى 
طارمى با یکى از رســانه هاى قطرى را منتشر کرده که در ایســنا مصاحبــه 

بخشى از آن، مهدى گفته:«قرارداد من یکسال و نیم است و اگر باشگاه بخواهد من فصل بعد 
هم به بازى کردن در الغرافه ادامه خواهم داد. خوشبختانه عملکرد خوبى در الغرافه داشته 
ام و توانسته ام در 14 بازى 9 گل به ثمر برسانم و چهار پاس گل هم بدهم. فصل بعد 

براى قهرمانى در لیگ ستارگان قطر تالش خواهیم کرد.»

افشین پیروانى جنجالى ترین شــخصیت چند روز اخیر فوتبال ایران اســت. کدهایى که درباره 
محرومیت پنج ســاله یک چهره فوتبالى داده شــده،  به او برمى گردد و حتى خبرنگاران بعد از 
بازى هفته گذشته پرسپولیس و پارس جنوبى جم از سرپرست قرمزها درباره این موضوع سئوال 
کردند که او اتهام دخل و تصرف در پاداش تیم ملى را تکذیب کرد و گفت:«زمانى که پاداش ها 
را توزیع کردیم نماینده اسپانسر تیم ملى شخصًاَ حضور داشت. 57 نفر از اعضاى تیم هم بوده اند 
که من هیچ دخل و تصرفى در آن نداشته ام. مى توانید با آنها تماس بگیرید و سئوال کنید که آیا 
کارت هاى هدیه را دریافت کرده اند یا نه اما حاال همه چیز به عنوان مدیر ســابق تیم هاى ملى 
گردن من افتاده است.» اگر چه عده اى عقیده دارند خبر محرومیت پیروانى نمى تواند بى ارتباط با 
تهدید او مبنى بر افشاگرى درباره تیم ملى باشد اما از دید رسانه هایى مثل کانال تلگرامى «پشت 
پرده فوتبال، پیروانى»، به درستى متهم شده. این کانال تلگرامى درباره سرپرست سابق تیم ملى 
نوشته:«پیروانی از اسپانسر تیم ملی یعنی شرکت فناپ و مشخصًا شرکت زیرمجموعه اش اپسان 
مبالغی در حد 200 تا 300 میلیون تومان دریافت کرده است! البته او این پول را به این دلیل گرفته 
که به مدیران اپسان قول داده است تیم هاي تولید محتواي این شرکت را به اردوهاي تیم ملی راه 
بدهد! راه دادن یعنی اینکه عوامل این شرکت بتوانند وارد هتل و محل اسکان و تمرین تیم ملی 
شوند و جالب اینجاست که ظاهراً عالوه بر پیروانی، خود«کارلوس کى روش» و دیگر اعضاي وقت 
کادر فنی و مدیریتی و رسانه اي تیم ملی هم مبالغی دریافت کرده اند و کمیته اخالق براي همه آنها 
پرونده باز کرده است و نهادهاي نظارتی هم وارد این ماجرا شده اند. پیروانی که پس از درگیري 
کی روش و علی کریمى از علی کریمــی و مواضعش دفاع کرده بود و قول افشــاگري داده بود 
به یکباره با احضار کمیته اخالق مواجه می شود و البته او اعالم کرده که به عنوان مطلع به کمیته 

اخالق رفته است.»

تیر خالص به مسلمان!

آنها بیش از هر زمانى انگیزه دارند

السد با توپ پــر مى آید

السدى ها بعد از پایان لیگ ستارگان با نتیجه خیره 
9کننده 9 بر صفر مقابل الخریطیات با تمام ستاره هاى 

خود به تهران لشکرکشى خواهند کرد.
بنا به اعالم سایت «اســتاد الدوحه»،  السد در حالى  
به مصاف پرسپولیس مى رود که «اسوالدو فریرا» 
پرتغالى در فهرستنفرات خود تنها «علىفریدون»

مهاجم مصدوم را در اختیار ندارد اما ســایر ســتاره 
هاى این تیم در اوج آمادگى با مى آیند تا دوشــنبه 
شب(فردا) در ورزشگاه آزادى جدال حساسى 

برابر پرسپولیس ایران داشته باشند.
لیگ آخرین بازى خــود در الســد در
مقابل الخریطیات قطر ستارگان

از پــرگل ترین بازى  یکى
هاى تاریخ رقابت ها را 
9به ثبت رســاند و با 9

گل مهمان خود را از 

کککککککیکیکککککک هاى خود تنها 
دادن آنها به دلیلم
الدحیل را به جانن
مثًال «ژاوى هرناند
این رها شده بود در
اینکه مربى پرتغالى
بالفاصله چند مهر
گنجى را بیرون کش
خود براى بازى ها

دیگر بپردازد.
از همین رو السد د
با تمام ســتاره ها
قهرمان ایران مــ
به بازى رفت نخو
ایوانکوویچ» باید
هایى کنند کــه ه
سرنوشت صدرنشی
زوج  مرتضى پورع
قلب دفاع، «عبدالک
ژاوى هرناندز در مر
«حسن الهیدوس
عنوان وینگرهاى
بونجاح» گلــزن
از کلیدى ترین باز
خواهند بود که هم

حاضر مى شوند.

وقتى مهدى طارمى راهى
شد به دنبال این بود که د

تیم تا بعد ازدر ایــن قطرى توپ بزند
این کشورعربى حوزه خلیجفآب و هواى

خواهد فصل آینده هم دساخته چون او مى 
طارمى با یکى از رســانهایســنا مصاحبــه 

بخشى از آن، مهدى گفته:«قرارداد من یکسال و نیم است و
همبه بازى کردن در الغرافه ادامه خواهم داد. خوشبختا
9 بازى9 گل به ثمر برسانم و چ 4امو توانسته ام در 14
براى قهرمانى در لیگ ستارگان قطر تالش خو

از اروپا خبرى نیست

پیروانى در مخمصه

نصف جهان  شاید نیمکت  نشینى در دو بازى تدارکاتى تیم ملى مقابل الجزایر و 
تونس و اطمینان از اینکه علیرضا بیرانوند انتخاب اول «کارلوس کى روش» در 

جام جهانى است باعث افت روحیه حسینى شده است.
گلى که رضا خالقى فر در دیدار هفته گذشته استقالل-گسترش زد باعث شد تا 

سیدحسین حسینى یک بار دیگر در کلین شیت کردن براى استقالل ناکام بماند. 
حسینى آخرین بار در لیگ برتر در بازى اســتقالل و سپیدرود موفق شد دروازه خود و 
تیمش را بسته نگه دارد و بعد از این بازى در مقابل فوالد خوزستان، مشکى پوشان و 
گسترش فوالد دروازه اش باز شد. او در لیگ قهرمانان آسیا هم در چهار بازى دروازه بان 
استقالل بود که فقط در بازى برگشت مقابل الریان گل نخورد. با این حساب حسینى 
در شش بازى آخر خود براى استقالل فقط یک بار موفق به بسته نگهداشتن دروازه 
خود و تیمش شده است. این در حالى است که او در مقطعى با درخشش فوق العاده اش 

رکورد بسته نگهداشتن دروازه را در تاریخ فوتبال باشگاهى ایران به نام خود ثبت کرد اما 
این روزها کمتر در این کار موفق است. او در بازى هاى اخیر مثل بازى با العین در تهران، 
مشکى پوشان و گســترش فوالد، روى توپ هایى گل خورده که در بازى هاى قبل، به 

راحتى ضربه هاى مشابه و حتى سخت تر از آنها را هم مهار مى کرد.
به نظر مى رسد حسینى این روزها روحیه خوبى ندارد. شــاید نیمکت نشینى در دو بازى 

تدارکاتى تیم ملى مقابل الجزایر و تونس و اطمینان از اینکه علیرضا بیرانوند انتخاب 
اول کارلوس کى روش در جام جهانى است باعث افت روحیه او شده است. هر 

چه هست حسینى این روزها، شباهت چندانى به حسینى اوایل نیم فصل 
دوم ندارد. او بهتر است در این سن روحیه خود را حفظ کند و به مبارزه 
ادامه دهد. او بزرگان زیادى را در چهارچوب دروازه کنار زده است و عبور 

از بیرانوند هم مى تواند براى او دیر یا زود میسر شود.

خودت را نباز پسر!
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باشگاه ذوب آهن که سال 95 در لیگ برتر وزنه بردارى تیمدارى کرد، در 
مرحله فینال این رقابت ها از بهداد سلیمى درخواست کرد تا با 

وجود مصدومیت، براى ذوب آهن وزنه بزند و فقط براى 
یک مسابقه با وى قرارداد 50 میلیون تومانى منعقد کرد، 

اما تاکنون 30 درصد از این مبلغ را به سلیمى پرداخت کرده 
است.

به گزارش ایمنا، بهداد ســلیمى که به درخواست باشــگاه ذوب آهن در 
مسابقات لیگ برتر وزنه بردارى ســال 95 و در مرحله فینال براى این تیم  

وزنه زد در مصاحبه اى از طلب خود از باشــگاه ذوب آهن صحبت هایى را 
به زبان آورده بود که واکنش باشــگاه ذوب آهن را به دنبال داشت و این باشگاه

 بیانیه اى را منتشر کرد.
در بخشى از این بیانیه آمده بود: باشگاه ذوب آهن در ســال 95 در حالى با بهداد 
سلیمى قرارداد 50 میلیون تومانى امضا کرد که این بازیکن مصدوم بوده و عمًال 
نمى توانسته است در لیگ برتر حضور یابد. اما باشگاه ذوب آهن با توجه به حمایت 
از قهرمان وزنه بردارى کشــور و با توجه به عالقه شخصى مدیرعامل که خود از 
قهرمانان این رشته ورزشى است و البته با توصیه تعدادى از دوستان و قهرمانان این 

رشته، اقدام به عقد قرار داد با سلیمى کرده است.
براى شنیدن صحبت هاى بهداد سلیمى نیز ایمنا با این وزنه بردار گفتگویى انجام 

داد که بخشى از آن را در ادامه مى خوانید:
چند روز گذشــته در مصاحبه اى با یکى از رســانه ها از 
مطالبات خود از باشگاه ذوب آهن گفته بودى این مطالبات 

مربوط به چه زمانى است؟
از مسابقات لیگ برتر وزنه بردارى سال 95، از این باشگاه طلبکار هستم. البته 30 
درصد از مبلغ کل قرارداد را همان موقع دریافت کردیم و 70 درصد باقى مانده است.

از آن زمان تا کنون پیگیرى نکرده اید؟
پس از پایان مسابقات لیگ برتر، بارها با سعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، 
على جبارى سرمربى تیم و شهنازى رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در مورد 
پرداخت مابقى مبلغ قراردادمان از این باشگاه، صحبت کردیم و وعده هایى به ما 
مى دادند که ده روز دیگر، 15 روز دیگر، 20 روز دیگر و آخرین وعده اى که دادند 
این بود که قبل از عید 97 با شما تسویه حساب مى کنیم. اما متأسفانه عید 97 هم 

آمد و تمام شد اما خبرى از پرداخت مطالبات ما نشد.
براى حل این مسئله چه فکرى دارید؟

براى پیگیرى موضوع مطالباتمان از باشــگاه ذوب آهن، به سراغ احمد صادقى 
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن مى رویم و اگر به نتیجه نرسیدیم از راه قانونى وارد 

مى شویم و از باشگاه ذوب آهن شکایت مى کنیم.
گفته بودیــد کل مبلغ قرارداد همه وزنه بــرداران تیم را 
پرداخت کرده اند به غیر از ملى پوشان. مطمئن هستید؟

بله. قرارداد بقیه وزنه بردارانى که ســال 95 در تیم وزنه بردارى ذوب آهن حضور 
داشتند تسویه شده است به غیر از من، ســهراب مرادى، کیانوش رستمى و على 

هاشمى که هنوز 70 درصد از قرارداد ما چهار نفر را پرداخت نکرده اند.
دلیل آن چیست؟ با شما چهار نفر مشکل داشتند؟

دلیلش را نمى دانم. ما که مشکل 
خاصى با باشگاه ذوب آهن نداشتیم 

و نمى توانست دلیل خاصى هم داشته 
باشد. شاید دلیل آن این باشد که چون مبلغ 

قرارداد ما چهار نفر نسبت به بقیه وزنه برداران 
در تیم بیشتر بوده است.

در بیانیه باشگاه ذوب آهن آمده، 
بقیه وزنه برداران نسبت به مبلغ 
قرارداد شــما اعتراض داشته اند. 

درست است؟
 اعتراضى که نبود. باشگاه ذوب آهن در بیانیه اى که 
منتشر کرد گفته بود مبلغ قرارداد من براى یک مسابقه 
50 میلیون تومان بوده است که درست گفته اند و من 
براى یک مسابقه قرار بود 50 میلیون تومان از باشگاه 

ذوب آهن دریافت کنم.
درست است که شــما مصدوم
 بوده ایــد و نمى توانســتید در 

مسابقات لیگ وزنه بزنید؟
ســال 95 با توجه به مصدومیتى کــه از ناحیه زانو 
داشتم و عمل جراحى زانو که انجام داده بودم، اصًال 
قصد شرکت در مســابقات لیگ برتر را نداشتم اما 

  سرپرست پرسپولیس در گفتگویى رادیویى خبر 
داد که با دو بازیکن براى تمدید قرارداد به توافق 
رسیده است. بازیکنانى که اگر چه گرشاسبى اشاره 
اى به نامشــان نکرد اما گویا یکى از آنها «بشار 
رسن» هافبک عراقى قرمزهاست.  خبرگزارى برنا 
درباره این موضوع نوشــته که رسن از شرایطش 
در پرســپولیس راضى اســت و مى خواهد یک 
فصل دیگر هم در این تیم بماند. پیش از رســن، 
شجاع خلیل زاده هم به واسطه تمدید قرادادش 
با قرمزها، فصل آینده در این تیم ماندنى شده بود 
و باید دید طبق ادعاى مدیران پرسپولیس، سایر 
شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» هم قراردادشان را 

تمدید خواهند کرد یا نه. 

پرسپولیس با بردن پدیده قهرمان شد و درحالى که براى فصل 
بعد از نقل و انتقاالت محروم است و تنها مى تواند همین بازیکنان 
فعلى اش را جذب کند، با مشکالتى روبه رو است. وقتى کمال 
کامیابى نیا مى گوید سه هفته دیگر تازه مى فهمند این تیم چه 
کار مهمى انجام داده است و جالل حسینى مدام از این مى گوید 
که گرشاسبى در تیم تنهاست و باید بقیه به کمک او بیایند، یعنى 
آنها درباره مسائل مالى نکاتى دارند که مى خواهند درموردش 

صحبت کنند.

چندى قبل یکى از روزنامه نگاران سرشناس که اطالعات خوبى 
از پشت پرده پرسپولیس دارد، سربسته از نزدیک شدن یا تالش 
براى نزدیک شدن حسین هدایتى به پرسپولیس گفت و به نظر 
مى رسد باز قرار است بعد از آن همه جنجال بر سر کمک هاى 
سال قبل مردى که بدهى هاى بانکى زیادى دارد، در فصل نقل 
و انتقاالت به پرســپولیس نزدیک شــود و چالش هاى ابتداى 
فصلى ایــن تیم اقًال براى نگهداشــتن همیــن بازیکنان حل

 شود.
فدراسیون جهانى فوتبال فیفا جدیدترین 
رده بندى تیم  هاى ملى فوتبال جهان در 
ماه آوریل ســال 2018 را منتشر کرد 
که براین   اساس ایران با سه پله سقوط 
نسبت به ماه قبل با 727 امتیاز در جایگاه 

سى وششم جهان قرار گرفت. 
این سقوط در حالى رخ داد که تیم ملى 
ایران در این ماه همچنین اواخر مارس 
چند بازى تدارکاتى انجام داد که طى آن 
صاحب دو برد برابر الجزایر و سیرالئون 
همین طور یک شکســت برابر تونس 
شد که برحسب امتیازات این دیدارهاى 

تدارکاتى با سه پله سقوط مواجه شد.
با وجود سقوط سه پله اى در جدیدترین 

رنکینــگ فیفا امــا ایــران همچنان
یکه تازى خود در قاره آسیا را ادامه داد تا 
شاگردان کى روش رقیب ناپذیر صدر 
جدول آسیا را به خود اختصاص دهند. 
استرالیا و ژاپن نیز در این جدول با سقوط 

سه و پنج پله اى روبه رو شدند. 
در رده بندى ده تیــم برتر جهان تغییر 
زیادى رخ نداد تــا آلمان همچنان یکه 
تازى را ادامــه داده و برزیل هم تعقیب 
و گریز را ادامه بدهــد گرچه صعود دو
پله اى بلژیک به رده ســوم را مى توان 
تغییر بزرگ نامید تا این تیم از حاال یکى 
از مدعیان قهرمانى جهان لقب بگیرد. 
نکته جالب توجه به ســقوط پرتغال و 

اسپانیا در این رده بندى برمى گردد جایى 
که قهرمان اروپا یک پله و اسپانیا با وجود 
بردهاى شیرین در بازى هاى تدارکاتى 
با دو پله سقوط در بین ده تیم برتر جهان 

روبه رو شدند. 
اما غیر از پرتغال و اســپانیا که سقوط را 
تجربه کردند مراکش دیگر حریف ایران 
در گروه B جام جهانى 2018 روســیه 
تنها تیمى بود که بدون تغییر در این رده 
بندى جایگاه چهل و دومــى خود را با 
681 امتیاز تثبیت کرد. مراکشى که هر 
دو بازى تدارکاتــى قبلى را بردند بدون 
هیچ تغییرى در جایگاه قبلى ایستادند تا 

وضعیتى تثبیت شده داشته باشند.

 بهداد سلیمى: پیشنهاد میلیاردى هم بدهند بر نمى گردم

مالک باشگاه مشکى پوشان مشــهد به بحث خرید 
امتیاز باشگاه پدیده واکنش نشان داد.

محمدرضا عباســى در گفتگویى درباره وضعیت تیم 
فوتبال مشکى پوشــان مشــهد بعد از قطعى شدن 

سقوط این تیم 
به لیگ دســته اول 
اظهار کرد: وضعیت تیمى که ســقوط کــرده خیلى

نمى تواند خوب باشد و نگهداشتن انگیزه بازیکنان در 
این شرایط کار سختى اســت، اما سعى مى کنیم این 
انگیزه را در بین بازیکنان حفظ و در سه بازى آینده هم 

با تمام توان بازى کنیم تا حقى از تیمى ضایع نشود.
 عباسى درباره اینکه گفته مى شــود باشگاه پدیده در 
فصل آینده قصد تیمدارى ندارد و در صورتى که این 

تیم در لیگ برتر ماندگار شــود باشگاه مشکى پوشان 
براى خرید امتیاز پدیده اقدام خواهــد کرد، گفت: ما 
اصًال از لحاظ اقتصادى توان چنیــن کارى را نداریم 
که بخواهیم امتیاز یک تیم لیگ برترى را بخریم. ما 
فوتبالى آمده ایم و فوتبالى هم ادامه مى دهیم. اگر توان 
اقتصادیمان به اندازه پدیده بود از ابتدا دو یار بیشــتر
مى گرفتیم و در لیگ برتر مى ماندیم و مى توانستیم 
سه چهاربازیکن با کیفیت بگیریم که به تیم مان کمک 

کنند.

مالک باشگاه مشکى پوشان تصریح کرد: نظرى روى 
خرید امتیاز پدیده نداریم هرچند که بحثش در شــهر 
مشهد مطرح شده اما اگر قرار است که من این امتیاز را 

بخرم چنین توانى ندارم.
وى در واکنش به اینکه احتماًال مســئوالن اســتان 
خراســان در صورتى که پدیده در لیــگ برتر بماند، 
خواستار این باشند که امتیاز این باشگاه در این استان 
باقى بماند عنوان کرد: من در مشــهد چنین چیزى را 
نمى بینم که مسئوالن براى فوتبال پا در میانى کنند. 

فعًال حمایت کنند تا پدیده در لیــگ برتر بماند و این 
امتیاز در اســتان کماکان وجود داشــته باشد و بعد از 
آن هر تصمیمى که مى خواهنــد بگیرند، چون بعد از 
سقوط مشکى پوشــان اگر پدیده هم سقوط کند شهر
 به یکباره دچار خأل مى شود. اگر مسئوالن مى خواهند 
خدمت کنند ابتدا به فکر ماندن پدیده باشــند که االن 
شــرایط خوبى ندارد. فعًال کمک کنند تا فقط تیم در 
لیگ برتر بمانــد و براى تصمیم گیــرى براى ماندن 

پدیده وقت هست.

زور خرید پدیده را نداریم

نصف جهــان   ایــن روزها برخى رســانه ها و 
کارشناسانى که مى خواهند روح امید به صعود در 
رقابت هاى جام جهانى را در کالبد تیم ملى بدمند، 
به طور مرتب از طبق صحبتى که کى روش با 
ملى پوشان داشته از کاستاریکا صحبت مى کنند 

و البته بیراه هم  نمى گویند.
شاید حتى خوش بین ترین هوادار تیم ملى هم 
امیدى به صعود تیم کــى روش از گروهش در 
جام جهانى ندارد. نه اینکه آنها قدرت تیم ملى 
را قبول نداشته باشند بلکه مشکل اینجاست که 
حریفان تیم ملى بیش از حد قوى هستند. کریس 
رونالدو در بازى دوســتانه پرتغال مقابل مصر و 
همچنین بازى رئال مادرید و یوونتوس نشــان 
داد که خودش به تنهایى به اندازه یک تیم قدرت 
دارد. اسپانیا هم که بالیى سر آرژانتین درآورد که 
در جریانش هستید و مراکش هم در چهار بازى 
دوستانه آخرش فقط 1-2 به هلند باخته و کره 
جنوبى، صربستان و ازبکستان را شکست داده 
است. کى روش هم به خوبى در جریان قدرت 
حریفانش هست و به همین دلیل است که روى 
درخواستش براى در اختیار داشتن بازیکنان لیگ 
برترى تأکید دارد چون او تیمش را بازنده مطلق 
گروه B جام جهانى نمى دانــد. آنطور که یکى 
از بازیکنان تیم ملى تعریف کــرده، کى روش 
حداقل تا قبل از دور جدید اختالفاتش با برانکو و 
سایر منتقدانش، امید زیادى داشت که تیم ملى 
در صورت اجرایى شدن برنامه هاى او دست به 
کارى بزرگ بزند و داســتان کاستاریکا در جام 

جهانى 2014 را تکرار کند.
کاستاریکا در گروه چهارم جام جهانى 2014 با 
تیم هاى ایتالیا، انگلیس و اروگوئه همگروه بود و 
روى کاغذ هیچ شانسى براى صعود از این گروه 
نداشت چون حریفانش نام هاى بزرگى بودند اما 
کاستاریکایى ها دست به کار بزرگى زدند. آنها در 
بازى اول، اروگوئه را با ستارگانى نظیر کاوانى، 
دیگو فورالن و لوئیز سوارز( که البته در آن بازى 
به میدان نرفت) با نتیجه 3 بر یک شکست دادند. 
بازى بعدى کاســتاریکا مقابل ایتالیا بود. تیمى 
با ستاره هایى مثل بوفون، پیرلو، بالوتلى و کلى 
اسم بزرگ دیگر. اما کاستاریکا ایتالیا را با تمام 
بزرگانش شکست داد و با نتیجه یک  بر صفر از 
سد این تیم گذشت. بازى آخر کاستاریکا در مرحله 
گروهى مقابل انگلیس بود و این تیم مقابل لمپارد 
و هم تیمى هایش به تساوى بدون گل رسید تا 
به مرحله بعدى صعود کند. کاستاریکا در مرحله 
یک هشتم نهایى هم توانست یونان را در ضربات 
پنالتى شکست دهد تا به مرحله باالتر صعود کند 
و به هلند بخورد. آنهــا 120 دقیقه جلوى آرین 
روبن و اشنایدر و فن پرسى و سایر بزرگان هلند 
مقاومت کردند اما در نهایت و در ضربات پنالتى 
مقابل این تیم شکست خوردند که اومانیا مدافع 
سابق پرسپولیس و پارس جنوبى یکى از پنالتى 

هاى کاستاریکا را در آن بازى خراب کرد.
قطعًا ایتالیا و انگلیس 2014 قــدرت پرتغال و 
اسپانیاى 2018 را نداشــتند و شاید تنها تیم آن 
گروه که به لحاظ قدرت بــا حریفان فعلى تیم 
ملى برابرى کند، اروگوئه بــود اما کى روش با 
تأکید روى داستان کاســتاریکاى 2014 براى 
بازیکنانش مى خواهد آنهــا را به لحاظ روحى 
روانى آماده رویارویى با ســه حریف بزرگش در 
روســیه کند. او در اولین مصاحبه هایش بعد از 
مشخص شدن حریفان تیم ملى در جام جهانى 
گفته بود: «اســپانیا و پرتغال مشخصاً مدعیان 
صعود هستند؛ ولى فقط روى کاغذ. در فوتبال 
هیچ چیز غیرممکن نیست. گاهى موش از دست 
گربه فرار مى کند. ایران با تمام وجود بازى خواهد 
کرد و کارى مى کنیم که ایرانى ها به تیم ملى 
کشورشان افتخار کنند.» او با چنین دیدگاهى 
تیمش را آماده جام جهانى مى کند و باید دید مى 
تواند در روســیه کارى کند که مردم ایران بابت 
داشــتن چنین تیم فوتبالى به خودشان افتخار 
کنند یا نه. تکرار داستان کاســتاریکا این بار در 
جام جهانى  روسیه و توسط پسران ایرانى و مربى 

کاربلدشان دور از انتظار نیست. 

3 هفته دیگر چه خبر است؟

رسن ماندنى است

امید به صعود را 
در کالبد تیم ملى بدمیم

ادامه درگیرى ملى پوش وزنه بردارى با ذوب آهن

بنا به درخواست مکرر مســئوالن باشگاه ذوب آهن 
و مربى این باشــگاه که به من گفتند براى کسب عنوان 
قهرمانى نیاز داریم در مســابقه فینال براى ما وزنه بزنید و با 
توجه به درخواست هاى مکررى که از من داشتند، قبول کردم تا 
فقط مسابقه فینال براى تیم ذوب آهن وزنه بزنم. در مسابقه فینال که 
در اهواز برگزار شد با وجود مصدومیت وزنه زدم و به تعهد خودم نسبت 
به باشگاه عمل کردم و قرار نیســت که من بخواهم پول زورى از این 
باشگاه بگیرم. باشگاه ذوب آهن از من خواست تا در مسابقه فینال براى 
این تیم وزنه بزنم و من هم این کار را انجام دادم، در مقابل انتظار دارم 
باشگاه هم به تعهد خود عمل کند و مابقى مبلغ قراردادم را که حق من 

است پرداخت کند.
اگر باشــگاه ذوب آهن امسال در لیگ برتر وزنه 
بردارى تیمدارى کند و از شما درخواست کند به 

این تیم بیایید، قبول مى کنید؟
باشگاه ذوب آهن با توجه به بدقولى که در پرداخت قرارداد ما داشت و بى 
احترامى که نسبت به ما مى کردند، اگر امسال پیشنهاد یکى دو میلیارد 
تومانى هم به ما بدهد، دیگر هیچوقت به باشگاه ذوب آهن نمى آیم و 
براى آنها وزنه نمى زنم.  ناگفته نماند که باشگاه ذوب آهن مشکلى ندارد 
اما تا زمانى که همین کادر مدیریتى و افراد فعلى در باشگاه ذوب آهن 

هستند، قبول به وزنه زدن براى این باشگاه نمى کنم.

شاگردان 
کى روش 
در جایگاه 

 36
رده بندى 

فیفا

رى کرد، در 

وب آهن در 
راى این تیم  

حبت هایى را 
داشت و این باشگاه

95 در حالى با بهداد 
بوده و عمًال  صدوم
ن با توجه به حمایت 
دیرعامل که خود از 
ستان و قهرمانان این 

ردار گفتگویى انجام 

ز رســانه ها از 
ىاینمطالبات

0کار هستم. البته 30
صد باقى مانده است.

ل باشگاه ذوب آهن، 
ه ذوب آهن در مورد 
م و وعده هایى به ما 
ن وعده اى که دادند 
7تأسفانه عید 97 هم

سراغ احمد صادقى 
م از راه قانونى وارد 

ــرداران تیم را 
طمئن هستید؟

ى ذوب آهن حضور 
وش رستمى و على 

رده اند.
داشتند؟

دلیلش را نمى دانم. ما که مشکل 
خاصى با باشگاه ذوب آهن نداشتیم 

و نمى توانست دلیل خاصى هم داشته 
باشد. شاید دلیل آن این باشد که چون مبلغ 

قرارداد ما چهار نفر نسبت به بقیه وزنه برداران 
در تیم بیشتر بوده است.

بیانیه باشگاه ذوب آهن آمده،  در
بقیه وزنه برداران نسبت به مبلغ 
قرارداد شــما اعتراض داشته اند. 

درست است؟
در بیانیه اى که   اعتراضى که نبود. باشگاه ذوب آهن
منتشر کرد گفته بود مبلغ قرارداد من براى یک مسابقه 
50 میلیون تومان بوده است که درست گفته اند و من 
0براى یک مسابقه قرار بود 50 میلیون تومان از باشگاه 

ذوب آهن دریافت کنم.
درست است که شــما مصدومم
رررر درر  بوده ایــد و نمى توانســتید

مسابقات لیگ وزنه بزنید؟
ووووانووووووو 5ســال 95 با توجه به مصدومیتى کــه از ناحیه ز
داده بودم، اصًال  داشتم وعملجراحى زانو که انجام
قصد شرکت در مســابقات لیگ برتر را نداشتم اما 

م ر ى بر مب ى ر ی ی ه پی ى

ى بر نروز ا  ایــن روزها برخىی ن نصف جهــانجه
کارشناسانى که مى خواهند روحا
رقابت هاى جام جهانى را در کالبد
به طور مرتب از طبق صحبتىک
ملى پوشان داشته از کاستاریکا ص

و البته بیراه هم  نمى گویند.
شاید حتى خوش بین ترین هواد
امیدى به صعود تیم کــى روش
ق جام جهانى ندارد. نه اینکه آنها
را قبول نداشته باشند بلکه مشکل
حریفان تیم ملى بیش از حد قوى

رونالدو در بازى دوســتانه پرتغال
همچنین بازى رئال مادرید و یوو
داد که خودش به تنهایى به اندازه
دارد. اسپانیا هم که بالیى سر آرژا
در جریانش هستید و مراکش هم
1دوستانه آخرشفقط 1-2 به هل
ر صربستانو ازبکستان جنوبى،
است. کى روش هم به خوبى در
به همیندلیل حریفانش هست و
درخواستش براى در اختیار داشتن
برترى تأکید دارد چون او تیمش
B جام جهانى نمى دانــد. گروه
از بازیکنان تیم ملى تعریف کــ
حداقل تا قبل از دور جدید اختالف
سایر منتقدانش، امید زیادى داش
در صورت اجرایى شدن برنامه ه
کارى بزرگ بزند و داســتان کاس

4جهانى 2014 را تکرار کند.
کاستاریکا در گروه چهارم جام ج
تیم هاى ایتالیا، انگلیس و اروگوئه
روى کاغذ هیچ شانسى براى صع
نداشت چونحریفانشنامهاىب
کاستاریکایى ها دست به کار بزرگ
بازى اول، اروگوئه را با ستارگانى
دیگو فورالن و لوئیز سوارز( که ال
3به میدان نرفت) با نتیجه 3 بر یک
بازى بعدى کاســتاریکا مقابلا
با ستاره هایى مثل بوفون، پیرلو ت؟ ا خ ه گ د هفته 3

به درخواست مکرر مســئوالن باشگاه ذوب آهن  بنا
مربى این باشــگاه که بهمن گفتند براى کسب عنوان و

براى ما وزنه بزنید و با  داریم در مســابقه فینال قهرمانى نیاز
توجه به درخواست هاى مکررى که از من داشتند، قبول کردم تا 
فقط مسابقه فینال براى تیم ذوب آهن وزنه بزنم. در مسابقه فینال که 
در اهواز برگزار شد با وجود مصدومیت وزنه زدم و به تعهد خودم نسبت 
به باشگاه عمل کردم و قرار نیســت که من بخواهم پول زورى از این 
باشگاه بگیرم. باشگاه ذوب آهن از من خواست تا در مسابقه فینال براى 
انتظار دارم را انجام دادم، در مقابل این تیم وزنه بزنم و من هم اینکار

باشگاه هم به تعهد خود عمل کند و مابقى مبلغ قراردادم را که حق من 
است پرداخت کند.

باشــگاه ذوب آهن امسال در لیگ برتر وزنه  اگر
بردارىتیمدارىکند و از شما درخواست کند به

این تیم بیایید، قبول مى کنید؟
باشگاه ذوب آهن با توجه به بدقولى که در پرداخت قرارداد ما داشت و بى 
احترامى که نسبت به ما مى کردند، اگر امسال پیشنهاد یکى دو میلیارد 
تومانى هم به ما بدهد، دیگر هیچوقت به باشگاه ذوب آهن نمى آیم و 
براى آنها وزنه نمى زنم.  ناگفته نماند که باشگاه ذوب آهن مشکلى ندارد 
افراد فعلى در باشگاه ذوبآهن  اما تا زمانىکه همینکادر مدیریتى و

هستند، قبول به وزنه زدن براى این باشگاه نمى کنم.
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با توجه به نامه شماره 972/123/273 مورخ 1397/1/21  اداره کل محترم میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان در رابطه با تشکیل انجمن 
حرفه اى تخصصى مهانپذیــران و در اجراى ماده 25 آییــن نامه ایجاد، اصالح، 
تکمیل، درجه بندى و نرخ گذارى تأسیســات گردشگرى و نظارت بر فعالیت آنها 
مصوب 94/6/4 هیأت محترم وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در دســتورالعمل 
نحوه ایجاد و فعالیت تشکل هاى حرفه اى صنعت گردشگرى ایران ابالغى به شماره 
952100/26671 مورخ 1395/8/10 به اطالع کلیه مهمانپذیرداران استان اصفهان 
(حقیقى- حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند که انجمن جامعه حرفه اى 

مهمانپذیران استان اصفهان در شرف تأسیس مى باشد. 

فراخوان تأسیس نوبت اول

شهردارى سمیرم در نظر دارد آسفالت معابر شهرى خود را با استفاده از قیر رایگان اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
توسط پیمانکاران که داراى رتبه و مورد تایید اداره کل راه و شهرسازى مى باشند و پخت آسفالت را توسط کارخانه آسفالت هاى 
داراى استاندارد وزارت راه و شهرسازى مى باشند انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى شود درخواست 

خود را به این شهردارى ارائه نمایند.
1-ارائه ضمانت نامه هاى بانکى به مبلغ 570،000،000 ریال به شهردارى جهت حسن انجام کار و 300،000،000 ریال به اداره کل 

راه و شهرسازى جهت ضمانت تحویل قیر الزامى است.
2- پیمانکاران موظف هستند داراى کارخانه پخت آسفالت مورد تایید وزارت راه و شهرسازى باشند.

3- متراژ کارکرد 40،000 متر مربع در معابر و کوچه  هاى مشخص شده شهردارى انجام مى گیرد.
4- قیر تحویلى در چند مرحله به تناژ مجموع 200 تن توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تامین خواهد شد.

5- تمام هزینه هاى آزمایش آسفالت بر عهده پیمانکار مى باشد.
6-پیمانکاران پیشنهادات خود را تاپایان وقت ادارى 97/01/28 به دبیرخانه شهردارى سمیرم تحویل دهند.

7- ضمناً هزینه انتشار آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
8- جهت اطالعات بیشتر با شهردارى سمیرم تماس حاصل نمایید.         

تجدید آگهى مناقصه نوبت اول

حسین على صادقى- شهردار سمیرم
53665800031

حس خوبى که بعد از دوش گرفتن به بدن دست مى دهد با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. برخى هر روز صبح و 
برخى دیگر هر شب دوش مى گیرند، ولى به راستى هر روز دوش گرفتن براى سالمتى چقدر مفید است؟

اکثر افراد بر این باور هستند که باید هر روز دوش گرفت و گاهى حتى توجهى به ضرر این اقدام ندارند. 
از طرفى این امکان وجود دارد که در صورت حمام نرفتن نیز تمیز به نظر برسیم.

افرادى که به هر روز دوش گرفتن عادت دارند و بیش از حد وسواســى هستند، باید این عادت را 
ترك کنند، چراکه دوش گرفتن بیش از حد، موجب از بین رفتن باکترى ها و میکروب هاى سطح 
پوست و بروز اگزما مى شود. در حقیقت اگر شــامپو ها و حالت دهنده ها از فرآیند استحمام حذف 

شود موهایتان سالم تر مى مانند.
با استفاده از این مواد شوینده، سر و بدن در معرض عوامل سرطان زا قرار مى گیرد. از طرفى زمانى که از این مواد 

استفاده مى کنید، چربى پوست از بین رفته، پوست خشک مى شود و بافت زبر و خشنى پیدا مى کند.
طبق توصیه محققان، از صابون و شــامپوهاى طبیعى براى نواحى خاصى همچون کشاله ران، زیر بغل و کف 

پاها باید استفاده شود.

اسپرى هاى باکتریال چیست؟
اسپرى هاى باکتریال حاوى باکترى هاى اکسید کننده آمونیاك هستند که عالوه بر حفاظت از پوست در برابر 

عرق و چربى، از باکترى هاى سطح پوست نیز محافظت مى کند.
شاید این سئوال برایتان پیش آمده که آیا استفاده از اسپرى هاى باکتریال تأثیرگذار است یا خیر؟ در واقع پیش 
بینى مى شود که ممکن است در آینده و در شرایط خاص، استفاده از این اسپرى ها جایگزین استحمام شود.

البته قابل ذکر است که پوست قابلیت شــگفت انگیزى براى تمیز کردن خودش دارد و هر روز حمام کردن 
ما بى فایده است.

خوراکى هاى بازکننده رگ هاى  قلب

روغن نارگیل
اگرچه بیشتر افراد تصور مى کنند که باید از چربى هاى اشباع شده گریزان باشند، اما این چربى ها براى یک 

زندگى سالم الزم هســتند. روغن نارگیل یکى از بهترین چربى هاى اشباع شده است زیرا باعث افزایش سالمت 
عروق قلبى مى شود. افزودن فقط 15 تا 30 میلى لیتر روغن نارگیل به رژیم غذایى روزانه، اثر مثبتى در متعادل نگه 

داشتن سطح کلسترول خون دارد.

قهوه
تحقیقات نشان داده اند که نوشــیدن یک فنجان قهوه در روز مى تواند ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى را 

کاهش دهد. همچنین آرامش خاطرى که پس از نوشیدن یک فنجان قهوه احساس مى کنید نیز براى قلب مفید 
است. البته باید خاطرنشان کرد که قهوه نوعى ماده محرك و برانگیزاننده است که نوشیدن زیاد آن ممکن است 

مضراتى براى سالمتى داشته باشد.

ماهى
براى گرفتن بهترین نتیجه از خوردن این غذاى مفید، پیشنهاد مى شود که حداقل دو بار در هفته آن را مصرف 

کنید. ماهى هاى روغنى مانند سالمون و ماهى تن داراى اســیدهاى چرب امگا 3 بوده و سطح کلسترول خون را 
تنظیم مى کنند و همچنین ریســک ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش داده و به ترمیم آسیب دیدگى رگ ها و 

عروق کمک مى کنند.

دارچین
این ادویه متداول، داراى خواص مفید بسیارى براى سالمتى است. دارچین، اگر روزانه در حدود پنج گرم مصرف 

شود،مى تواند کلسترول بد را کاهش دهد و از انسداد رگ هاى قلب جلوگیرى کند. دارچین همچنین داراى آنتى 
اکسیدان است که سالمت دستگاه گردش خون را تضمین مى کند. 

چاى سبز 
چاى سبز منبع خوبى از کاتچین است که یک عنصر شیمیایى گیاهى اســت و میزان کلسترولى را که بدن 

در طول هضم و گوارش غــذا جذب مى کند، کاهش مى دهد. نوشــیدن دو فنجان چاى ســبز در روز براى این 
منظور کافى است. عالوه بر آن، نوشیدن چاى سبز به آرامش روح و جسم شــما و نهایتًا سالمت قلبتان کمک 

خواهد کرد.

مارچوبه
مارچوبه عالوه بر خوشمزگى، خواص مفید فراوانى دارد. اثرات آن به عنوان پایین آورنده فشار و کاهش دهنده 

ریسک لخته شدن خون اثبات شده است و همچنین داراى مقادیر زیادى فیبر، انواع ویتامین و سایرمواد مغذى است 
و مى تواند به عنوان یک درمان مفید به کار رود.

کلم بروکلى
بروکلى خوراکى عالى براى سالمت قلب است که حاوى ویتامین k است و از این رو در جلوگیرى از سفت و 

سخت شدن رگ هاى قلب جلوگیرى مى کند و همچنین داراى فیبر است که با تنظیم فشار خون به کاهش فشار 
روى رگ ها و عروق قلب کمک مى کند. آنچه باید در نظر داشته باشید این است که براى مصرف آن را زیاد نپزید 

زیرا پخت زیاد باعث از بین رفتن مواد مغذى آن مى شود.

داشتن قلب سالم و قوى الزمه سالمت کل بدن است، اما عالوه بر آن باید مطمئن 
باشید که سرتاسر اجزاى دستگاه گردش خونتان از جمله رگ ها و شریان هاى قلب، 

در بهترین شرایط بوده و به بهترین نحو کار مى کند.
تعداد زیادى از افراد براى کنترل مشکالت قلبى خود از دارو استفاده مى کنند، اما 
گاهى متحمل اثرات جانبى بسیار بد آن نیز خواهند شد. براى جلوگیرى از ابتال به 
عوارض این داروها مى توانید با اندك تغییراتى در شیوه زندگى و عادات غذایى خود، 
به موفقیت برســید. اولین گام در این راه مشورت با پزشک متخصص است. پس 
از مشورت با پزشک و در نظر داشتن شرایط بدنى و بیمارى هاى خاص احتمالى،

 مى توانید فهرست خوراکى هاى زیر را در برنامه غذایى خود قرار دهید. این غذاها 
مى توانند به باز شدن رگ ها کمک کنند، زیرا سرشار از آنتى اکسیدان، فیبر و سایر 

مواد مغذى الزم براى سالمت قلب هستند.

زردچوبه
زردچوبه به دلیل طعم و رنگ ویژه و منحصربه فردى که دارد، شناخته شده است و یکى از مواد تشکیل دهنده 

متداول در ادویه کارى است. مصرف زردچوبه به سالمت قلب کمک مى کند. اضافه کردن زردچوبه به رژیم غذایى 
روزانه مى تواند التهاب و تشکیل پالك هاى خونى در رگ هاى قلبى را کاهش دهد. همچنین ماده رنگى زردچوبه 

به نام کرکیمن مى تواند به از بین بردن چربى هایى که در رگ ها ته نشین مى شوند، کمک کند.

اسفناج
اسفناج یکى از بهترین سبزیجات خوراکى اســت و فیبر، آهن، فولیک اسید و پتاسیم را که هر یک به تنظیم 

فشارخون و افزایش سالمت قلب کمک مى کنند، به بدن مى رساند. این بدان معنى نیست که یک بشقاب کامل 
اسفناج را در هر وعده غذایى بخورید، بلکه مى توانید آن را به غذاهایى که دوست دارید اضافه کنید و یا مى توانید 

نصف ساالد سبزیجات روزانه خود را با اسفناج جایگزین کنید.

هر روز دوش گرفتن مفید است؟ 
رخى هر روز صبح و 

 مفید است؟
م ندارند. 

ت را 
سطح 
حذف 

نى که از این مواد 
ى کند.

ران، زیر بغل و کف 

 از پوست در برابر 

ر؟ در واقع پیش 
استحمام شود.

روز حمام کردن 

د است؟ 

دانه کتان
دانه هاى کتان مى توانند فشــار خون را پایین آورده و التهاب رگ هاى قلب را کاهش دهند، زیرا داراى اسید 

آلفا لینولنیک هستند. حتى یک مقدار کم از دانه کتان مى تواند به ســالم نگه داشتن رگ ها و عروق قلبى کمک 
کند، بنابراین سعى کنید یک قاشق غذاخورى ازآن را به عنوان مثال، به غالت صبحانه دلخواه خود اضافه کرده 

مصرف کنید.

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مناقصه عمومى و ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها کارگاه 
تولید بلوك فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، جهت تولید بلوك فرش به صورت دستمزدى طى قرارداد 
اجاره یکساله به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از کارگاه و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مناقصه به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایســت مبلغ 50/000/000 ریال را تحت عنوان سپرده شــرکت در مناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شــماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و 

ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهى مناقصه نوبت اول چاپ دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود
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آخرین خبر درباره قتل دو ایرانى به نام هاى «ســروش محمودى» و 
«مجید کیهان» در کانادا انتشار یافت.

«بروس مک  آرتور»، مرد کانادایى که متهم به قتل هاى زنجیره اى در 
تورنتو کانادا شده اکنون با اتهام قتل هفت مرد از جمله مجید (حمید) 
کیهان و ســروش محمودى روبه رو شده اســت. مک آرتور باغبان 
متهم است که اجساد قربانیان را مثله کرده و در گلدان هاى مختلف به 

مشتریانش داده است. 
پلیس تورنتو مى گوید اکنون ناپدید شــدن «عبدالبشیر فیضى»، 42 
ساله، در سال 2010 را هم به عنوان یکى از قربانیان بروس مک آرتور 

طبقه بندى مى کند.
خبر بازداشت بروس مک آرتور در هجدهم ژانویه گذشته خیلى زود به 
صدر اخبار کانادا راه یافت چرا که پلیس در هشت سال گذشته بارها براى 
یافتن سرنخى در ارتباط با ناپدیدشدن چند مرد در یکى از محله هاى 

تورنتو، تالش کرده بود اما به جایى نرسیده بود.
روز چهارشــنبه هفته گذشــته پلیس تورنتو اعالم کرد در تازه ترین 
یافته هاى خود، بقایاى جسد عبدالبشیر فیضى را که در کنار دیگر اجساد 
مثله شده جمع آورى شده اند شناسایى کرده است. بقایاى این اجساد 
مثله شده که در گلدان هاى مختلفى جا داده شده بودند در یک مجموعه 
مسکونى در مرکز شهر پیدا شده اند. گمان مى رود مک آرتور قربانیان 
خود را از میان مردانى که به طور متناوب به دهکده دگرباشان جنسى 

تورنتو مى رفته اند، انتخاب مى کرده است.
«هانک ایدسینگا»، کارآگاه ارشــد پلیس تورنتو روز چهارشنبه گفت 
با پیشــرفت تحقیقات اکنون پلیس پرونده 15 قتل بى رحمانه در حد 

فاصل سال هاى 1975 تا 1997 را مورد بازبینى قرار داده تا درباره ارتباط 
احتمالى آنها با بروس مک آرتور تحقیق کند.

ماجراى قتل هاى زنجیره اى منتسب به بروس مک آرتور در ماه ژانویه 

گذشته و پس از آن علنى شد که پلیس بقایاى اجساد را در گلدان هاى 
یک مجموعه مسکونى سالمندان در محله «لى ساید» تورنتو پیدا کرد. 
بروس مک آرتور که حرفه او باغبانى بوده با این مجموعه مســکونى 

سالمندان توافق کرده بود در برابر کوتاه کردن چمن هاى محوطه آنها 
لوازم باغبانى خود را در گوشه اى از محوطه آنجا نگهدارى کند. پلیس 

هنوز در حال بررسى هویت یکى از هفت جسد کشف شده است.

قربانیان چه کسانى هستند؟
تاکنون همه قربانیان به نوعى مرتبط با دهکده دگرباشــان جنسى 
تورنتو معرفى شده اند. اغلب آنها هم آسیایى هستند یا تبار خاورمیانه اى 
دارند. نخستین قربانیانى که شناسایى شدند «اندرو کینزمن» 49 ساله 
و «سلیم اسن» 44 ساله، معرفى شدند که هر دو سال گذشته (2017) 

ناپدید شده بودند.
پس از آن پلیس اعالم کرد معتقد اســت سروش محمودى 50 ساله، 
که در سال 2015 مفقود شــده بود، مجید کیهان 58 ساله، که از سال 
2012 ناپدید شده و همچنین «دین لیزوویک» به همراه دو مرد دیگر 
از قربانیان بروس مک آرتور هستند. اگرچه روزنامه هاى محلى در تورنتو 
این سروش محمودى و مجید کیهان را ایرانى تبار و در جایى سروش 
را افغان تبار معرفى کرده اند اما هنوز در مورد نحوه قتل آنها و جزئیات 

بیشتر زندگى شان گزارش دقیقى منتشر نشده است.
پزشکى قانونى تاکنون هویت شش نفر از قربانیان را شناسایى کرده و 
تنها کسى که هنوز بقایاى جسد او شناسایى نشده مجید کیهان است. 
پلیس مى گوید تنها وجوه اشــتراك قربانیان، مراجعــه مکرر آنها به 
دهکده دگرباشان تورنتو بوده است و تمایالت جنسى آنها، اما تا پیش از 
بازداشت بروس مک آرتور شواهد دیگرى از جمله جسدى که حاکى از 

قتل آنها باشد پیدا نشده بود.

بررسى دوباره  پرونده قتل 2 ایرانى توسط باغبان کانادایى 

2 نفــر در جنگل «جون» حاشــیه روســتاى 
«لیســه» جــاده «فیروزجــاه» بابل کشــته 

شدند.
به گزارش مهــر، بامداد پنج شــنبه طى تماس 
با ســازمان اورژانس 115 بابل، خبرى مبنى بر 
تیراندازى در جنگل جون در نزدیکى روســتاى 
لیســه جاده فیروزجاه گزارش و پس از دریافت 
این گزارش، تکنسین هاى پایگاه بندپى شرقى به 
محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه دو مرد 25 
و 35 ساله به علت شدت جراحات و خونریزى فاقد 
عالیم حیاتى بودند و تالش هاى تکنسین هاى 
اورژانس 115 براى احیا ثمرى نداشــت. پلیس 
آگاهى مازندران قتل این دو جوان براثر تیراندازى 

را تأیید کرد.

نوزاد دخترى در ماه فوریه در یکى از روستاهاى 
دورافتاده کامبوج متولد شــده که تنها با نیمى از 

جمجمه زنده است.
به گزارش ایســنا از الیــف رو، این نــوزاد به 
بیمارى بسیار نادر «آنانســفالى» مبتالست که  
اســتخوان هاى جمجمه به طور کامل تکمیل 

نشده است. 
این نوزاد به طرز معجزه آســایى از هنگام تولد 
زنده مانده است که تعجب پزشکان را به همراه 
داشته اســت. با این حال هزینه هاى درمان این 
نوزاد بســیار زیاد ارزیابى شده اســت و خانواده 
او پس از دوماه بســترى بودن فرزندشــان در 
بیمارســتان، کمپینى را بــراى دریافت کمک 
هاى مالى راه اندازى کرده اند. این خانواده فقیر 
کامبوجــى امیدوارند هزینه هــاى الزم را براى 
درمان دخترشــان فراهم کنند،  زیرا پزشــکان 
معتقدند که این نوزاد همچنان شانس زنده ماندن 

را دارد.

بنابر اعالم مقامات آمریکا، پــس از رعد و برق، 
طوفان و تگرگ شــدید در یکى از شــهرهاى 
آمریکا، ده هــا غاز مرده از آســمان بــه زمین

 افتادند.
رســانه هاى آمریکایى اعالم کردند: در شــهر 
«آیداهو فالز» در آمریکا بیش از 50 غاز مرده از 
آسمان به زمین افتادند. «جاکوب برل»، نماینده 
وزارت شکار و ماهیگیرى، علت مرگ این غازها 

را رعد و برق اعالم کرد.

قتل 2 جوان در جنگل 

تولد نوزادى
 با نصف جمجمه! 

بارش غازهاى مرده
 از آسمان! 

فرمانده انتظامى اســتان مازندران از انهدام باند 
سارقان کندوهاى عسل و کشف اموال مسروقه 
به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان «بابل» 

خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضى، گفت: درپى وقوع 
چندین فقره سرقت کندوى عسل از مزارع و باغات 
شــهر هاى «الله آباد» و «گتاب» در شهرستان 
بابل، موضوع در دســتور کار فرماندهى انتظامى 
آن شهرستان قرار گرفت. وى افزود: در اجراى این 

مأموریت، مأموران فرماندهى انتظامى بخش گتاب 
با بررســى هاى همه جانبه و اقدامات اطالعاتى 
موفق به شناسایى یک باند سرقت کندوى عسل 

در این منطقه شدند.
ســردار میرفیضــى، تصریــح کــرد: پــس از 
هماهنگى هاى قضائى مأموران فرماندهى انتظامى 
بخش با همکارى دیگر عوامل انتظامى در عملیاتى 
ضربتى موفق به دستگیرى چهار متهم به سرقت 
از اعضاى یک باند شدند. فرمانده انتظامى استان 

مازندران از کشف 200 کندوى عسل از سارقان 
خبــر داد و گفت: ارزش ریالى کندو هاى عســل 
کشف شــده از متهمان یک میلیارد ریال برآورد 
شده است. وى با اشــاره به اینکه تاکنون 20 نفر 
از مالباختگان براى شکایت از این افراد به پلیس 
مراجعه کرده اند، از مالکان کندو هاى عسل این 
شهرستان، خواست در صورت وقوع سرقت کندوى 
عسل آنان براى اعالم شکایت و شناسایى سارقان 
به فرماندهى انتظامى شهرستان بابل مراجعه کنند.

پاسکاتلندیارد براى دستگیرى سارقى که با ماسک 
فیلم معروف «جیغ» از فروشــگاهى دزدى کرده 

بود، از مردم کمک خواست.
براساس این گزارش، این ســارق ماسک پوش 
در حالى که ژاکتى بر تن داشــت چندى پیش به 
فروشــگاه «واید پارك» لندن وارد شد و پس از 
تهدید فروشنده و سرقت پول هاى نقد، الکل و چند 
بسته سیگار متوارى شــد. دوربین هاى مداربسته 
فروشگاه محل این سرقت از لحظات این دزدى 
فیلم گرفته و مأموران امیدوارند با انتشار این فیلم 
هر چه سریع تر سارق را شناسایى و دستگیر کنند.

 اعتراف «بامزى هاى بابل» به سرقت کندوهاى عسل

سرقت  با ماسک 
معروف «جیغ»

 گالیه هاى پدر «بنیتا» 

مرگ 2  کارگر 15 ساله روى باالبر مغازه

2 نفر بر اثر انفجار شیئى مشــکوك در خرم آباد کشته 
شدند. 

مدیرکل مدیریت بحران لرســتان اعالم کرد: به علت 
انفجار شیئى مشکوك در حدفاصل «پل جهادگران» و 
«نگارستان هشتم دره گرم» خرم آباد یک فرد جمع کننده 
ضایعات فلزى و یک عابر رهگذر جان باختند. رضا آریایى 
افزود: اجساد جانباختگان به پزشکى قانونى منتقل شد و 
علت حادثه توسط نیروى انتظامى  در دست بررسى است.

فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: متهم متوارى که 
به علت معامالت غیر شرعى و غیرقانونى تعداد زیادى 

شاکى دارد، دستگیر شد.
سردار خلیل واعظى اظهار کرد: فردى به نام «ب» در 
شهرستان دشتستان از طریق معامالت غیر قانونى و 
غیر شرعى اقدام به کالهبردارى از مردم کرده بود. 
وى اضافه کرد: این متهم که شاکیان زیادى دارد از دو 

سال پیش متوارى و مخفى شده بود.
فرمانــده انتظامى اســتان بوشــهر با بیــان اینکه 
بررســى هاى اولیه بیانگر کالهبردارى 500میلیارد 
ریالى ایــن متهم از طیف هاى مختلف مردم اســت 
خاطرنشان کرد: طرح ویژه شناســایى و دستگیرى 
نامبرده به واحدهاى مختلف پلیس آگاهى استان ابالغ 
شد. ســردار واعظى تصریح کرد: پس از ماه ها اقدام 
اطالعاتى و پلیسى، کارآگاهان پلیس آگاهى موفق به 
شناسایى مخفیگاه این متهم در شهرستان «پیشوا» 
استان تهران  شــدند. رئیس پلیس اســتان بوشهر 
اظهار کرد: متهم به همراه فرزند 24ســاله اش پس 
از دستگیرى به استان بوشهر منتقل شد و تحقیقات 
براى روشن شدن همه زوایاى این پرونده ادامه دارد.

راهزنــان در مرز شــلمچه براى ســرقت کاالهاى 
بازرگانى گوش یک راننده کامیون را با دندان کندند.

اوایل دو هفته گذشــته جلســه اى در اتاق بازرگانى 
آبادان با حضور رئیس اتــاق بازرگانى، رئیس صنعت 
معدن و تعــدادى از بازرگانان و تاجرهــا با موضوع 
رسیدگى به ناامن بودن مرز شلمچه برگزار شد. یکى 
از تجار در این جلسه گفت: «راهزن هاى منطقه بارها 
کامیون هاى حامل مواد صادراتى را پس از درگیرى 
با راننده ها به سرقت برده اند و چند ماه پیش یکى از 
رانندگان براى فرار از دست راهزن ها با آنها درگیر شده 
که یکى از راهزن ها با دندان اقدام به کندن گوش این 

راننده کرده است.»
یکى دیگــر از تجارآبادان نیز افزود: «مرز شــلمچه 
امنیت ندارد و راهزن ها با کمین در این مرز دست به 
ســرقت هاى کاالهاى صادراتى مى زنند و چند روز 
قبل نیز یکى از راهزن ها در درگیرى با یک مرد عراقى 

اقدام به بریدن گوش وى کرده اند.»
بنا به این گزارش، دراین جلســه تجــار و بازرگانان 

خواستار برقرارى امنیت دراین مرز شده اند. 

2 کشته بر اثر
 انفجار شىء مشکوك 

دستگیرى 
کالهبردار50میلیاردى

راهزنان گوش مردى 
را با دندان کندند

مرد جوان هنگام تردد، ناگهان به چاهى به عمق هشت متر 
سقوط کرد و دچار شوك و بى هوش شد.

ساعت 8و31دقیقه صبح چهارشــنبه با تماس تلفنى مرد 
جوانى با سامانه 125 مبنى بر ســقوط در یک چاه، ستاد 
فرماندهى آتش نشانى تهران بى درنگ آتش نشانان را به 
همراه تیم نجات، روانه محل حادثه در خیابان سعادت آباد 

کرد.
با حضور آتش نشــان ها در محل حادثه مشخص شد که 
در یک قطعه زمین شخصى در مساحت زیاد در آن منطقه 
براى تســت و آزمایش خاك (با هدف ساخت و ساز)، سه 
چاه در اعماق هشت مترى زمین حفارى و بدون هیچگونه 
درپوش و حفاظ رها شده بود که مرد جوان در هنگام تردد از 
این محل ناگهان به اعماق چاه سقوط کرده و دچار شوك و 
ناراحتى شده است.  این مرد 33 ساله بالفاصله با بازگشتن 
هوشیارى در تماس با سامانه 125، حادثه را اطالع رسانى و 
شرایط و موقعیت خود را گزارش کرده بود که آتش نشانان 

به سرعت خود را به محل رساندند و با برپایى کارگاه مناسب 
و به کارگیرى تجهیزات الزم، وى را از اعماق این چاه خارج 
کردند. حال عمومى این جوان رضایت بخش اعالم شــده 

است.

سقوط عابر به 
چاه 8 مترى بدون درپوش

پدر «بنیتا» از روند رسیدگى به پرونده مرگ دخترش انتقاد 
کرد.

پدر بنیتا  با گالیه از تعلل در اجراى حکم قاتل فرزندش گفت: 
ماجراى «اهورا» پس از «بنیتا» رخ داد این در حالى است که 
در روزهاى گذشته حکم قاتل وى اجرا شده است اما پرونده 

بنیتا همچنــان در مرحله اجراى 
احکام به سر مى برد.

وى در ادامه افزود: در خبرها آمده 
است که ما اگر مایل به اجراى حکم 
هستیم باید مجدانه پیگیر باشیم، ما 
دیگر باید چه کارى انجام دهیم که 
نشان دهد مى خواهیم حکم هر چه 
سریع تر اجرا شود؟ پدر بنیتا گفت: 

تنها خواسته ما اجراى هر چه سریع تر حکم قاتل دخترم است.
29 تیرماه سال گذشته خبر گم شدن کودك هشت ماهه به 
نام بنیتا و صداى لرزان مادرى کــه از مردم تقاضاى کمک 
مى کرد در فضاى مجازى دست به دست شد. هشت روز از 
این ماجرا گذشت در حالى که تالش هاى پدر و مادر و اعضاى 

فامیل و پلیس آگاهى بى نتیجه مانده بود، خبرى تلخ مبنى بر 
فوت کودك هشت ماهه در رسانه ها پیچید. 

پس از اعالم موضوع گم شــدن  این دختر هشت ماهه به 
پلیس، در جریان تحقیقات مأمــوران پلیس آگاهى تهران 
متوجه رد پاى دو سارق حرفه اى لوازم داخل خودرو شدند و با 
شناسایى مخفیگاه یکى از این سارقان، 
او اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختیار 
همدستش است. با دستگیرى سارق 
دوم او در بازجویى هــا منکر هرگونه 
سرقت شد تا اینکه پس از روبه رو شدن 
با همدســتش لب به اعتراف گشود و 
سارق در بازجویى ها اعتراف کرد پس 
از سرقت خودرو از مشــیریه به همراه 
کودك، آن را همان روز در یکى از خیابان هاى پاکدشت آورده 
و پس از باال کشیدن شیشه ها آن را رها کرده است. مأموران 
بالفاصله به محل رها کردن خودرو در محله اى خلوت رفته 
و با جسد بنیتاى هشــت ماهه که به دلیل گرما، تشنگى و 

گرسنگى دچار جمود نعشى شده بود، روبه رو شدند.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى تهران از مرگ دو 
کارگر نوجــوان روى باالبر در محلــه تهرانپارس خبر 

داد. 
جالل ملکى اظهار کرد: 50 دقیقه بامداد روز پنج شنبه 
حادثه گرفتار شدن دو کارگر در دستگاه باالبر به سامانه 
125 آتش نشانى اعالم شد. بالفاصله آتش نشانان دو 

ایستگاه به محل حادثه در خیابان امین محله تهرانپارس 
اعزام شــدند. وى ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان 
یک طبقه در حال بازســازى و مغازه کنــارى آن بود. 
کارگرانى که مشغول بازسازى ســاختمان بودند براى 
استراحت از مغازه اســتفاده کرده و براى تردد از طبقه 
منفى مغازه به همکف از باالبر استفاده مى کردند. ملکى 

تأکید کرد: دو کارگر افغانستانى 15 ساله هنگام استفاده 
از باالبر بین دیواره و کفى باالبر گرفتار شده بودند. آتش 
نشانان بالفاصله عملیات رها سازى این افراد را انجام 
دادند. وى افزود: با تحویل این دو نوجوان به اورژانس 
مشخص شد آنها به علت شدت جراحات جان خود را از 

دست داده اند.

رئیس کالنترى 160 خزانه تهران از دستگیرى کیف قاپ 
محله خزانه خبر داد.

ســرهنگ ایدون رئیس کالنترى 160 خزانه اظهار کرد: 
سارق کیف قاپ محله خزانه پس از سرقت با پالس در تعقیب 
و گریز با مشاهده ترافیک، پابرهنه شروع به فرار کرد که پس 

از پنج کیلومتر دویدن دستگیر شد.

فرار ناکام سارق پابرهنه 
از دست مأموران
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بپرهیــز از آنکــه مرگ تــو فــرا رســد در حالــى که از 
پــروردگارت گریزان و در دنیاپرســتى غرق باشــى. از 
همنشینى با فاسقان بپرهیز که شر به شر مى پیوندد. خدا را 
گرامى دار و دوستان خدا را دوست بدار و از خشم بپرهیز 

موال على (ع)که لشکر بزرگ شیطان است.

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/141 مورخه 1396/11/02 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان «ردیف 33011 بودجه سال 
1397 شهردارى چادگان» و در اجراى ماده 5 آئین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت ریزى معابر سطح شهر 

را از طریق مناقصه عمومى با شرایط مشروحه ذیل به شرکت هاى عمرانى واجد شرایط واگذار نماید: 
1- موضوع و محل مناقصه: زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر چادگان

2- رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه: رشته راه باند داراى صالحیت و ظرفیت کار
3- سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر 7/000/000/000 (هفت میلیارد) ریال با شرایط ذیل: 

الف: زیرسازى هر مترمربع به مبلغ به عدد ............................................................ ریال به حروف ............................................... ریال
ب: خرید آسفالت گرم با بیندر و توپکا هر تن به مبلغ به عدد .................................... ریال به حروف ......................................... ریال
ج: حمل و پخش آسفالت با فینیشر هر تن به مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف .......................................... ریال
د: حمل و پخش آسفالت به صورت دستى هر تن به مبلغ به عدد ............................ ریال به حروف .......................................... ریال
و: حمل و پخش آسفالت براى لکه گیرى هر تن به مبلغ به عدد .............................. ریال به حروف ........................................... ریال
هـ : خرید ام سى به مبلغ به عدد .............................................................................. ریال به حروف ........................................... ریال

د: طبق دستور کارفرما
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته به صورت اسناد و ضمانتنامه بانکى با اعتبار یکساله یا به 

صورت نقد و واریز به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان.
5- مدت قرارداد: یک سال بعد از امضاء قرارداد.

6- شرکت کننده در مناقصه موظف است نسبت به ارائه تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان و تصویر اساسنامه و 
مدارك ثبت شرکت (آگهى در روزنامه) با آخ رین تغییرات.

7- برنده مناقصه موظف به ارائه تضمین حسن اجراى قرارداد به میزان 10 درصد کل قرارداد یکساله به نفع شهردارى چادگان خواهد بود.
8- متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/01/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/02/10 با مراجعه به شهردارى نسبت به 
دریافت فرم شرکت در مناقصه از دبیرخانه شهردارى اقدام و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و قیمت پیشنهادى را به 
انضمام تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى و اسناد مناقصه و سوابق اجرایى و اسناد شرکت را در پاکت ب قرار داده و هر 
دو پاکت را بعد از مهر و امضا کردن تا پایان وقت ادارى (ساعت 14/30) روز دوشنبه مورخ 1397/02/10 تحویل حراست شهردارى داده 
و رسید دریافت نمایند و پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با 

حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد.
9- شهردارى چادگان به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالى شــهردارى ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به 

پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

11- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده 
او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد.

12- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مناقصه حادث گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
13- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات و غیره بر عهده پیمانکار مى باشد.

14- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى و همچنین ماده 

(10) قانون نظام وظیفه عمومى در نظر داشته باشند.
15- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تأمین اعتبار آن به واحد امور مالى شهردارى مى باشد در 
غیر این صورت شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال تأمین اعتبار و پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونى آن بر عهده پیمانکار 

با شرکت مربوطه خواهد بود.
16- در صورت داشتن نماینده تام االختیار براى شرکت ها، داشتن معرفى نامه کتبى براى انجام امورات ادارى که ممهور به مهر شرکت 

باشند براى نماینده تام االختیار شرکت ها الزامى مى باشد.

آگهى مناقصه مرحله اول

نادر نجارى- شهردار چادگان

نوبت اول

شهردارى طرق رود باستناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/03/28 در نظر دارد اقدام به 
برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل بلوارها و 
خیابان هاى اصلى، کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 11 نفر نیروى کار (شامل ده کارگر 
و یک نیروى متخصص) طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، 
تنظیف معابر، شست و شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى 
از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایســتگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، 
سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لجن جوى ها و انهار، 
جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم از 
سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن 
عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادارات و... از برف که بردن برف آن به 
وسیله خودرو مقدور مى باشد (توضیح: در سایر موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه 
نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى 
و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و زمین هاى بایر شهرى، با هماهنگى مسئول امور 
شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده و محل هایى که عملیات تراش آسفالت 
در آن انجام مى گیرد، تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و حمل زباله ها به محل سکوى 

زباله و یا محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

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

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

کارفرما شهردارى را داشته باشند.
3. داراى توان مالى ارائه پنــج درصد مبلغ اعتبار جهت شــرکت در مناقصه و 10 درصد 
مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حســاب 
104629754001 نزد بانک صادرات شعبه طرق رود به نام شهردارى طرق رود (چک مورد 

قبول نمى باشد).
ب: نحوه شرکت در استعالم:

1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شــرکت در استعالم و اخذ مشخصات 
فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 97/02/04 به امور مالى 

شهردارى مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 
طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید 

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

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

پیمانکار رسیده باشد.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز پنج شنبه مورخ 97/02/06 در کمیسیون معامالت 
شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با هماهنگى قبلى در 

کمیسیون بالمانع است.
4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که 

بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد.
5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از 

موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.
6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه بانکى یا 

سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه طرق رود واریز و 
رسید آن را به شهردارى تسلیم نمایند.

7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار بوده و از 
صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. 

8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه موضوع 
پیمان ها تنها تا 25 ٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد. 

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

قطعى قرارداد ده درصد مذکور مسترد خواهد شد.
10. آیین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده 
و قراردادى که براساس شــرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك عمل 

طرفین خواهد بود.
11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.

12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره 
کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1398 مبلغ موردنظر برحسب 

درصد اضافه مى گردد.
13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى 

بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.
14. تأمین کلیه تجهیزات و وسای ل مورد نیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد.

15. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت مورد نیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى 
زباله را که در صورت استفاده پیمانکار از این دو دستگاه، کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به 
عهده پیمانکار خواهد بود و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از 
صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه نیسان 
شهردارى) بر عهده پیمانکار مى باشد. در صورت جابجایى و تغییر ماشین آالت مذکور از سوى 

شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
16. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است و سوابق 

و مدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.
17. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.

18. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارائه مفاصا حساب از سوى 
مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

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

واگذارى مناقصه خواهد بود.
21. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت مقرر و عدم انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع 
شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم (در صورت 
عدم مراجعه نفر اول، نفر دوم در صورتى به عنوان برنده اعالم مى گردد که فاصله قیمت وى با 

نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد نفر سوم با نفر دوم.
22. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و 
آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور مالى شهردارى 

طرق رود و یا با شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.
23. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.

24. نوبت اول در تاریخ 1397/01/18 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1397/01/26 
در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد.

25. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت 
و شهردارى معرفى نماید.

26. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نســبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به 
دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات به 

مراجع ذیربط و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام نماید.

مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- خرید آسفالت و ماسه آسفالت 
- مبلغ اولیه اعتبار: 12/099/000/000 ریال

-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 604/950/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات دولتى (اسناد خزانه، تاریخ انتشار 96/8/14 سررسید 98/11/14) 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/2/8 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 97/2/9 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 97/2/19 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مناقصه عمومى و ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها (آسفالت تعدادى از معابر 
اصلى و فرعى) شهر را با اعتبارى به مبلغ 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى ردیف عمرانى به پیمانکاران واجدالشرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد و 

مدارك شرکت در مناقصه به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

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

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

آگهى مناقصه

مجید صفارى- شهردار باد رود

نوبت اول
شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهدارى و توسعه مقطعى شــبکه کابل، شبکه فیبر دسترسى و XDSL مراکز تلفن شهرستان 
خمینى شهر با برآورد 10/213/000/000 ریال (ده میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه 386/000/000 ریال را از طریق مناقصه 

یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد 
فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید از تاریخ 97/01/26 لغایت 97/02/04 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت 

TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36662777 و یا 36660141 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان واقع در خیابان 
چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه: 
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51 ٪ سهم ارز ش کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.
5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید خواهد شد. 

آگهى مناقصه 97/0053

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

نوبت اول

تجدید آگهى مناقصه عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم
شهردارى نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات درآمد شهردارى تأمین نیروى انســانى الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانى و 
خدماتى کارگرى (خدمات شهرى، فضاى سبز و غیره) را از طریق مناقصه عمومى براى مدت یکسال به بخش خصوصى واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه  پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 97/02/05 به شهردارى نطنز 
مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،148)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع 

و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
موضوع مناقصه: عملیات امدادرسانى، تعمیرات و نگهدارى 
تأسیسات گازرسانى ، ایستگاه هاى تقلیل فشار و... در سطح 

شهرستان مبارکه و توابع
میزان تضمین: 1/450/000/000 ریــال (یک میلیارد و 

چهارصد و پنجاه میلیون ریال)
کد فراخوان: 3158115

نام و نشــانى دســتگاه مناقصه گــزار: اصفهان، 
خیابــان چهاربــاغ بــاال، شــرکت گاز اســتان

 اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/02/05

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى گاز استان اصفهان به آدرس  
www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir 

یا بــا شــماره تلفن هــاى 5- 36271031- 031 امور 
قراردادهاى شرکت گاز اســتان اصفهان تماس حاصل 

فرمایند.
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کسب2 نشان ملى مرغوبیت 
در رشته گلیم

اسـتاد گروه فرش دانشـگاه کاشـان، دو نشـان ملى 
مرغوبیت در رشته گلیم کسب کرد.

مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى 
در  گفـت:  کاشـان  شهرسـتان  گردشـگرى  و 
چهارمیـن دوره برگـزارى نشـان ملـى مرغوبیـت 
صنایع دستى ایران، «فتحعلى قشقایى فر» توانست 
دو نشـان ملـى مرغوبیـت کاال را در رشـته گلیـم را 

دریافت کند.
محسـن جاورى افزود: این هنرمند تاکنون ده نشان 

در رشته فرش و صنایع دستى به دست آورده است.
وى گفت: ارائه نشان ملى مرغوبیت در کشور، هر دو 
سال یکبار انجام مى شود و هر هنرمند مى تواند دو اثر 

براى دریافت نشان ارسال کند.

هزینه 38 میلیاردى براى 
بهداشت و درمان مددجویان

پارسـال بیـش از 385 میلیـارد و 500 میلیـون ریال 
براى بهداشـت و درمان مددجویان کمیته امداد امام 

خمینى(ره) استان اصفهان هزینه شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: تنها 10 درصد از ایـن هزینه ها، ازمحل کمک 
خّیران و بقیـه از محل اعتبـارات دولتى تأمین شـده 

است. 
حمیدرضـا شـیران، تأمیـن تنهـا 30 درصـد از 
هزینه هاى حمایتى این نهـاد را از محل کمک هاى
 مردمـى عنـوان کـرد و افـزود: سـهم عمـده ایـن 
کمک ها، در سـرفصل هاى وام، مستمرى و خدمات 

بیمه  و درمانى هزینه مى شود.
وى گفـت: پرداخـت زکات، حمایـت حامیـان در 
طرح هاى اکرام ایتام و محسـنین، پرداخت جهیزیه، 
کمک معیشت، بهداشـت ودرمان وامور فرهنگى، از 
جمله کمک هاى خّیران نیکوکار به مددجویان کمیته 

امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان است. 

انتقاد به تقسیم  پاداش 
یک میلیاردى در ذوب آهن

نماینده مردم شهرسـتان لنجان در مجلس شـوراى 
اسالمى گفت: خبر تقسیم بیش از یک میلیارد تومان 
پاداش بین اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن، با جدیت 

در حال بررسى است.
محسـن کوهکن اظهار کرد: بعد از اظهارنظر یکى از 
نمایندگان مجلس در مورد پرداخت پاداش آخر سال 
یک میلیاردى به اعضاى هیئت مدیره شرکت سهامى 
ذوب آهن، مسـئوالن مربوطه، دریافت این پاداش را 

تکذیب کردند.
وى بیان داشت: در حال بررسى موضوع هستیم و پس 
از کسب اطالعات و روشن شـدن موضوع، نتیجه را 

حتماً به مردم اعالم خواهیم کرد. 

خبر

رئیس عقیدتى سیاسى ارتش در استان هاى اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى گفت: 200 عنوان برنامه به مناسبت 
29 فروردین، روز ارتش جمهورى اسالمى ایران در استان 

اصفهان برگزار مى شود.
حجت االسالم عباس قریشى افزود: رژه نیروهاى مسلح 
استان اصفهان به مناسبت روز ارتش در تاریخ 29 فروردین 
در میدان ارتش از ســاعت 8و30دقیقه با حضور نیروهاى 
ارتش، سپاه، نیروى انتظامى، بسیج و سایر نیروهاى مردمى 
برگزار مى شــود. وى ادامه داد: همچنین مسیر رژه توسط 
یگان هاى ارتش گلباران شده و عملیات سقوط آزاد توسط 
نیروهاى ارتش شیراز و پرواز پاراگالیدر کارکنان 55 توپخانه 

اصفهان در این مراسم به نمایش گذاشته مى شود. وى گفت: 
دیدار جمعى از فرماندهان با آیت ا... مظاهرى، زعیم حوزه 
علمیه اصفهان، اعزام فرماندهان ارتش در مساجد و مدارس، 
برگزارى مســابقات کتابخانه و مقاله نویسى و برگزارى 
مسابقات مختلف ورزشى، ازجمله برنامه هایى است که به 

مناسب روز ارتش در استان اصفهان برگزار مى شود.
وى با اشاره به برگزارى محافل انس با قرآن در یگان هاى 
مختلف ارتش در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیارى گفت: جمعى از فرماندهان یگان ارتش در تاریخ 28 
فروردین با آیت ا... طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در استان 

و امام جمعه اصفهان دیدار مى کنند. 

در مراسمى، شــش نفر از مدیران شــرکت گاز استان 
اصفهان بازنشســته و حکم تصدى سمت شش مدیر 

دیگر اهدا شد.
مصطفى علوى، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
گفت: از آقایان گوگردچیان معاون بهره بردارى، اسدا... 
زمانى رئیــس امورقراردادها، عطــاءا... فرهنگ منش 
سرپرست امور مالى، منصور زمان وزیرى رئیس اجراى 
طرح ها، على منزه رئیس اداره گاز شاهین شهر و میمه و 
محمد باشنده خدایى رئیس اداره گاز منطقه 4 اصفهان که 
به افتخار بازنشستگى نائل آمده و به پاس سال ها زحمت، 

تشکر و قدردانى مى کنم.

علوى همچنین ضمن تبریک به مدیران منصوب شده، 
خاطر نشان کرد: اســاس اصلى موفقیت یک سازمان، 
به  ویژه شــرکت هاى خدماتى، همراهى و همدلى همه 

همکاران با یکدیگر است.
وى با بیان اینکه شرکت گاز استان اصفهان، همچنان 
سیر پویایى خود را با اتکا به سابقه درخشانى که دارد، به 
سمت جلو ادامه مى دهد، گفت: این شرکت با استراتژى 
و برنامه هایى که مشــخص کرده است، با کمک همه 
مدیران و کارکنان خود توانسته به موفقیت بى نظیرى 
دست یابد، اما این بدان معنى نیست که به تمامى اهداف 

خود رسیده است.  

تودیع و معارفه 
6 مدیر شرکت گاز استان 

 اجراى 200 عنوان برنامه 
به مناسبت روز ارتش 

تعداد اقامتگاه هاى بومگردى به عنوان رویکردى تازه 
در گردشگرى استان اصفهان، طى پنج سال اخیر روندى 

جهشى داشته و بیش از پنج برابر شده است.
بومگردى یا اکوتوریسم  فرصتى است براى گردشگران 
و طبیعتگردان، تا بــا اقامت در مناطــق بومى، فارغ از 
زندگى روزمره و ماشینى، حال و هواى یک زندگى ساده، 
بى آالیش و دلنشین را تجربه کنند، این اقامتگاه ها بر 
خالف هتل ها که ویژگى یکسانى دارد، متأثر از محیط 

بومى و همراه با تنوع است.
در این اقامتگاه ها، ســعى بر این اســت تا مهمانان با 
شیوه سنتى زندگى در آن محل آشنا شوند و با استفاده 
از غذاهاى سنتى و امکانات محلى، در محیطى طبیعى 

اوقات خود را سپرى کنند. 
آمار اقامتگاه هاى بومگردى استان اصفهان در سال92، 
پنجاه باب بوده که این تعداد در روندى روبه رشــد، هم 
اکنون به 263 باب رسیده است که این آمار، نشان دهنده 
رشد و توسعه صنعت گردشگرى در سال هاى اخیر است.

اســتان اصفهان با برخوردارى از جاذبه هاى طبیعى و 
گردشگرى، از استان هاى پیشرو در بومگردى محسوب 

مى شود. 
عالوه بر گردشگران داخلى، گردشــگران خارجى نیز 
از دیدن مناطق کویرى شــرق اصفهان به ویژه خور و 
بیابانک و سکونت در اقامتگاه هاى بومگردى این استان 

استقبال کرده اند.
***

اقامتگاه بومگردى در روستاهاى منطقه شرق شهرستان 
اصفهان، پیربکــران از توابع شهرســتان فالورجان، 
نجف آباد و کاروانســراى صفوى آقا کمال در روستاى 
رباط آقا کمال از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه، 
از مهمترین اقامتگاه هاى اســتان اصفهان محســوب 

مى شود.
همچنین مى توان به شــش اقامتگاه بومگردى و یک 
کمپ عشایرى در روستاهاى شهرســتان سمیرم، دو 
اقامتگاه بومگردى، یک اکوکمپ روستایى در روستاهاى 
شهرستان گلپایگان،یک اقامتگاه بومگردى در روستاى 
زیارتگاه شهرستان شهرضا و یک اقامتگاه بومگردى در 

روستاى ویشه از توابع شهرستان نطنز اشاره کرد.
***

اشتغالزایى و ایجاد درآمد براى ساکنان، از جمله اهداف 
بومگردى ذکر شده است و در بیشــتر این اقامتگاه ها 
که اکثر آنها، توســط یک خانواده محلى اداره مى شود، 
فعالیت  هاى مختلفى مانند ارائه غذا و نوشیدنى بومى، 
آموزش و فروش صنایع دســتى محلى، اجراى نمایش 

و موسیقى ســنتى، برگزارى رویدادهاى بومى، تورها و 
فعالیت هاى بومگردى به چشم مى خورد. 

مکان فیزیکى اقامتگاه، به دلیل سبک معمارى و مصالح 
به کار رفته در ساختمان، طراحى داخلى و مبلمان بومى 
و همچنین فعالیت هاى تعریف شده در آن، به نوعى یک 

اکوموزه است که موجب جذب گردشــگران داخلى و 
خارجى مى شود. 

مهمترین اصل رعایت شده در اقامتگاه هاى بومگردى، 
به ویژه در اکولوژها، مشــارکت اعضاى خانواده میزبان 
(صاحب اقامتــگاه) و جامعه محلى مقصــد در تمامى 

فعالیت هاى گردشگرى اقامتگاه است.
***

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان نیز در این زمینه گفت: اقامتگاه هاى 
بومگردى در راســتاى توســعه پایدار گردشگرى در 
شهرســتان هاى اســتان و حتــى در روســتاها براى 
بهره منــدى فرهنگى و اقتصــادى مــردم محلى و 

گردشگران از خرده فرهنگ ها ایجاد شده است.
فریدون اللهیارى افزود: یکى از مهمترین سیاست هاى 
ما در این زمینه، توســعه گردشگرى در مناطق مختلف 
است و بر این اســاس، هم اینک شــاهد رشد فزاینده 
اقامتــگاه ها و اســتقبال مــردم محلــى از ایجاد این 

اقامتگاه ها هستیم.

 افزایش 5برابرى 
اقامتگاه هاى بومگردى اصفهان

آمار اقامتگاه هاى 
بومگردى استان 

اصفهان در سال92، 
پنجاه باب بوده که این 
تعداد در روندى روبه 
رشد، هم اکنون به 

263 باب رسیده است 
که این آمار، نشان 

دهنده رشد و توسعه 
صنعت گردشگرى در 
سال هاى اخیر است

تولیــد محصوالت فوالدى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان بیش از 6 درصد افزایش یافت. 

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
پارسال در این شــرکت بیش از دو میلیون و 180 هزار ُتن 
محصول نهایى، تولید و روانه بازار صنعت شد که این میزان، 

بیش از 6 درصد بیشتر از سال قبل از آن است.
اردشیر افضلى افزود: پارسال بیش از یک میلیون و 193 هزار 
تن کک و مواد شیمیایى، با بیش از 21 درصد بیشتر از سال 

95  دراین شرکت تولید شده است.

وى گفت: همچنین در بخش آگلومراســیون این شرکت، 
بیش از دو میلیون و 998 هــزار تن محصول وهمچنین در 
بخش کوره بلند، بیش از دو میلیــون و 321 هزار تن چدن 

مذاب تولید شده است.
معاون بهره بردارى شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
افــزود: دراین مــدت، در بخش فوالدســازي شــرکت 
ذوب آهن دو میلیون و 262 هزار تن شــمش تولید شــده 
که این میزان درحدود 4 درصد بیشــتر از ســال قبل از آن

 است. 

افزایش6 درصدى تولید محصول در ذوب آهن

دبــى آب رودخانــه هاى بلطــاق ونوغان 
درشهرســتان بویین میاندشت به شدت 

کاهش یافته اند.
مدیرامور منابــع آب  شهرســتان بویین 
میاندشت و فریدونشــهر گفت: فروردین 
پارســال دبى آب رودخانــه بلطاق بیش 
از1500لیتردرثانیــه بودکــه امســال 
به13لیتر درثانیه رســید ومى توان گفت 

100درصدخشک شده است.
ســعدى قادرى افــزود: پارســال دبى 
رودخانه نوغــان نیز2000 لیتــر درثانیه 
بود که متأســفانه درحال حاضر98درصد
کاهش یافته و به 40 لیتردر ثانیه رســیده 

است .

کاهش شدید دبى آب 
رودخانه هاى 
بویین میاندشت

مزایده مال غیرمنقول
در پرونده 960289 ح 1 اجرایى شــعبه آقایان ســید عبدا... اســدى پور فرزند محمد و سید 
رحمت ا... اســدى پور فرزند محمد متضامنًا محکوم به پرداخــت 000/640/316/3 ریال در 
حق خانم سعیده بیت ســعید فرزند ســید پیر و مبلغ 165/832/000 ریال بابت حق االجراى 
دولتى در حق صندوق دولت شــده اســت و در جهت وصول مطالبات اقدام بــه توقیف اموال 
بدهکاران شــامل ســه پالك ثبتى 425/440 و پالك 236/440 و 44/440 بخش 16 ثبت 
اصفهان شده است. که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اســناد و امالك به شماره 1330 و 
1396058020350001326 مورخ 96/07/10 پالك ثبتى 425 فرعى از 440 اصلى به میزان 
چهل و شــش هزار و چهارصد و نود ممیز نه دهم سهم مشــاع از پانصد و هشتاد و یک هزار و 
پانصد و هشتاد سهم در مالکیت سید رحمت ا... اسدى پور و شانزده هزار و چهارصد و هفت ممیز 
پنج دهم سهم مشاع از پانصد و هشتاد و یک هزار و پانصد و هشتاد سهم در مالکیت سید عبدا... 
اسدى پور مى باشد و طبق نشریه کارشناسى قطعات شماره یک: به نشانى: گز برخوار- خیابان 
جمهورى اسالمى- خیابان شهید اسدى پور- نبش بن بست گل 14، عبارت است از یک باب 
ساختمان مسکونى نیمه کاره با موقعیت دو نبش شــمالى، که براساس مفاد پروانه ساختمانى 
شماره 1662 مورخ 1388/3/5 شــهردارى گز داراى عرصه به مساحت 190 مترمربع و اعیان 
در دو طبقه جمعا به مســاحت پیش بینى شــده 248 متر مربع که البته فقــط طبقه زیرزمین
 آن با زیربناى حدود 130 مترمربع در حد اسکلت بتونى (فنداسیون، 12 عدد ستون بتونى، سقف 
تیرچه بلوك و رمپ دستگاه پله) و دیوارکشى پیرامونى مربوطه انجام شده و عملیات ساختمانى 
در همین مرحله متوقف گردیده است. به نشانى: گز برخوار- خیابان جمهورى اسالمى- خیابان 
شهید اســدى پور- انتهاى بن بست گل 14، عبارت است از یک باب ســاختمان مسکونى دو 
طبقه با موقعیت نبش شمالى، که براساس مفاد پروانه ســاختمانى شماره شماره 1663 مورخ 
1388/3/5 شهردارى گز داراى عرصه به مســاحت 157/30 مترمربع و اعیان آن در دو طبقه 
جمعا به مساحت حدود 200 مترمربع است. این ســاختمان داراى اسکلت بتونى و سقف تیرچه 
بلوك بوده و فاقد نماکارى بیرونى است. طبقه همکف داراى یک اتاق خواب، آشپزخانه اوپن، 
حمام و سرویس بهداشــتى و یک قطعه پارکینگ مسقف مى باشد. طبقه اول نیز داراى 2 اتاق 
خواب، آشپزخانه اوپن، حمام و سرویس بهداشتى مى باشــد. پوشش دیوارهاى داخلى از نوع 
اندود گچ سفید و کف سازى طبقه همکف موزاییکى بود و طبقه اول موزاییک و سرامیک است. 
آشپزخانه ها داراى پوشش بدنه و کف کاشى و سرامیک بوده و داراى کابینت هاى mdf مى 
باشند. حمام و سرویس بهداشــتى هر دو طبقه نیز داراى پوشش بدنه و کف کاشى و سرامیک 
اســت. دربهاى داخلى چوبى و پنجره ها آهنى مى باشــد. این ملک داراى سیستم گرمایش 
بخارى گازى و سیستم سرمایشى کولر آبى بوده و داراى دو اشتراك گاز، دو اشتراك برق و یک 
اشتراك آب مى باشد. 3- براساس اعالم اداره ثبت اســناد و امالك شاهین شهر، آقایان سید 
رحمت ا... و سید عبدا... اسدى پور به ترتیب مالکیت 46490/9 سهم و 16407/5 سهم مشاع 
از 581580 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 440/425 را دارا مى باشند. ب) نتیجه 

گیرى: با توجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررســى صورت پذیرفته، موقعیت ملک، قدمت و 
نوع کاربرى آن و نیز لحاظ کردن جمیع جهات موثر در قضیه، ارزش کل عرصه و اعیان قطعه 
شــماره یک (پالك بر خیابان) به مبلغ 1/305/000/000 ریــال و ارزش کل عرصه و اعیان 
قطعه شماره دو (پالك انتهاى بن بســت) به مبلغ 1/667/850/000 ریال برآورد و تعیین مى 
گردد. بدین ترتیب ارزش کل هر دو قطعه جمعا مبلغ 2/972/850/000 ریال (معادل دویست 
و نود و هفت میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار تومان) مى باشد که از این میان ارزش سهم 
آقاى سید رحمت ا... اســدى پور با توجه به میزان مالیکت وى از پالك ثبتى 440/425 بخش 
ثبتى شانزده اصفهان، مبلغ 1/785/593/176 ریال و ارزش سهم آقاى سید عبدا... اسدى پور 
نیز با توجه به میزان مالیکت وى از پالك ثبتى 440/425 بخش ثبتى شــانزده اصفهان مبلغ 
866/260/927 ریال مى باشد. حسب اســتعالم 1328 و 139605802035001329 مورخ 
96/7/10 تمامى 16 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ به استثناء بهاى ثمنیه عرصه و اعیان از 
پالك  440/236 بخش 16 ثبت اصفهان در مالکیت رسمى سید رحمت ا... اسدى پور و شانزده 
سهم مشاع از هفتاد و دو حبه ســهم عرصه و اعیان به اســتثناء بهاى ثمنیه عرصه و اعیان در 
مالکیت سید عبدا... اسدى پور بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى پالك ثبتى فوق زمین 
زراعى تحت مالکیت مشاعى آقاى سید رحمت اله اسدى پور در پالك ثبتى 440/236 مساحت 
72 ســهم برابر 6218 مترمربع است که 16 سهم مشــاع آن برابر 1381/7 مترمربع محاسبه 
میگردد و ارزش آن از قرار هر مترمربع 180/000 ریال که جمعا 248/706/000 ریال (معادل 
بیست و چهار میلیون و هفتاد هزار و ششــصد تومان زمین زراعى تحت مالکیت مشاعى آقاى 
سید عبدا... اسدى پور در پالك ثبتى 440/236 مســاحت 72 سهم برابر 6218 مترمربع است 
که 16 ســهم آن برابر 1381/7 مترمربع محاســبه میگردد و ارزش آن از قــرار هر مترمربع 
180/000 ریال که جمعا 248/706/000 ریال (معادل بیســت و چهــار میلیون و هفتاد هزار 
و ششصد تومان) و حسب اســتعالم 1327 و 139605802035001331 مورخ 1396/7/10 
تمامى 16 سهم مشاع از 72 سهم عرصه به استثناء بهاى ثمنیه عرصه و اعیان از پالك از پالك 
440/44 بخش 16 ثبت اصفهان در مالکیت رسمى ســید رحمت ا... اسدى پور و شانزده سهم 
مشاع از هفتاد و دو حبه سهم عرصه و اعیان به اســتثناء بهاى ثمنیه عرصه و اعیان در مالکیت 
سید عبدا... اسدى پور بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى پالك ثبتى فوق زمین زراعى 
تحت مالکیت مشاعى آقاى سید رحمت اله اســدى پور در پالك 440/44 مساحت 72 سهم 
برابر 7950 مترمربع اســت که 16 سهم مشــاع آن برابر 1766/6 مترمربع محاسبه میگردد و 
ارزش آن از قرار هر مترمربع 180/000 ریال که جمعا 317/988/000 ریال (معادل سى و یک 
میلیون و و هفتصد و نود و هشت هزار و هشــتصد تومان) زمین زراعى تحت مالکیت مشاعى 
آقاى سید عبداله اسدى پور در پالك 440/44 مساحت 72 ســهم برابر 7950 مترمربع است 
که 16 سهم مشاع آن برابر 1766/6 مترمربع محاسبه میگردد و ارزش آن از قرار هر مترمربع 
180/000 ریال که جمعا 317/988/000 ریال (معادل ســى و یک میلیون و و هفتصد و نود و 
هشت هزار و هشتصد تومان) نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک ها 

در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررســى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به 
محل پالك ثبتى 440/425 یک منزل دو طبقه که طبقه اول در تصرف خانم ســعید بت سعید 
و طیقه دوم در تصرف عزیز موسوى و پالك ثبتى 440236 با توجه به گزارش کالنترى گز در 
تصرف کسى نمى باشــد و به صورت زمین زراعى بوده و ملک موقت به ایشان تحویل شده در 
اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام با توجه به میزان طلب محکوم له و احتســاب حق االجرا و 
هزینه هاى اجرایى شامل 000/400/28 ریال بابت دســتمزد کارشناسى که جمع مبالغ فوق 
3/510/872/000 ریال بوده کــه کل مقدار مالکیت محکوم علیهــم در پالك 425/440 به 
ارزش 2/972/850/000 ریال و کل مالکیت ایشان از پالك 236/440 تمامى 16 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ جمعا به میزان 497/412/000 ریال و مقدار مشاعى 021/1 سهم از 16 
سهم مشاع از 72 سهم سید عبداله اسدى در پالك 44/440 و مقدار 1/021 سهم از 16 سهم 
مشاع از 72 سهم سید رحمت اله اسدى در پالك 44/440 که جمعا به مبلغ 40/610/000 ریال 
محاسبه مى گردد را در روز دوشنبه مورخ 97/02/17 ساعت صبح 8 الى 09 صبح در دادگسترى 
شاهین شــهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى 
شــود. مزایده از قیمت کارشناســى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند 
فروخته مى شــود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شــاهین شهر واریز نماید و 
مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى کــه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین 
شده است به این شــعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. 
تســلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. محکوم له مى تواند مثل 
سایرین در خرید شــرکت نماید و در صورت برنده شدن ایشــان مکلف به پرداخت صرفًا حق 
االجرا مى باشد. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق 
مى شود. م الف: 37 کرباسى- دادورز اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین 

شهر /1/297
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902004000010 شماره پرونده: 139604002004000350 مزایده 
پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9601278 ششــدانگ یک باب خانه پالك شماره 318 فرعى 
از پالك 15192 اصلى به مســاحت 198 مترمربع واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به آدرس: 
اصفهان خیابان جى شــهرك اریسون یاس یک نبش بن بســت گل نرگس و یاس 4 که سند 
مالکیت آن در صفحه 434 دفتر 486 امالك به شماره ثبتى 94624 و با شماره چاپى 293696 
الف/90 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماًال: پى به پى بطول 10 متر به شماره دویست و 
نود و هفت فرعى شــرقا: در دو قســمت اول پى به پى بطول 18 متر به خیابان دوم پى به پى 
بطول دو متر و هشتاد ســانتیمتر به خیابان جنوبا: پى اســت بطول 8 متر به کوچه غربا: پى به 

پى بطول 20 متر به شماره سیصد و نوزده فرعى حقوقى ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق بصورت یک باب منزل ویالى مســکونى با قدمتى حدود 6 سال با اسکلت 
بتنى و در 3 طبقه است که نماى بیرونى آن در سمت شرق و جنوب در خیابان و کوچه از سنگ 
عباس آباد و چینى مرغوب بصورت ترکیبى با نماى کامپوزیت glas اســتفاده شــده است 
مساحت عرصه آن طبق سند 198 مترمربع و مســاحت اعیانى (ساخت) آن در سه طبقه حدود 
410 مترمربع مى باشــد طبقه همکف آن بصورت پارکینگ است که بدنه آن سنگ مرغوب و 
هماهنگ با نماى بیرون و کف آن سنگ تیشه شده و در قســمتهایى از کف سنگ صیقل مى 
باشد. طبقه اول و دوم هر دو مسکونى و ســاخت و مصالح مشابه دارد. آشپزخانه داراى کابینت 
mdf، کفها سرامیک و هماهنگ با سالن و بدنه آن کاشــى مرغوب و گلدار نصب مى باشد. 
بدنه سالن و اتاقها گچ و در بعضى قسمتها روکوب چوبى شــده است. داراى درب ضد سرقت 
براى ورودى، دربهــاى داخلى چوبى و با دورکوب چوب اســت. درب و پنجــره هاى بیرونى 
آلومینیوم مرغوب اســت، قســمتى از بدنه ها در ســالن رنگ آمیزى دارد. کف اتاقها و سالن 
سرامیک 60*60 نصب است بدنه آنها رنگ آمیزى و ســقف اتاق ها ابزار گلوى دارد و سقف 
ســالن کناف با دورکوب چوبى دارد بدنه حمام و توالت داراى کاشــى و سرامیک مرغوب مى 
باشد دستگاه پله بین طبقات بصورت پله ى گرد آهن گرد کارخانه اى و با سنگ هلوى چینى و 
نرده هاى استیل نصب است ساختمان داراى یک دستگاه آسانسور است که بجز کابین و موتور 
بقیه موارد آن اجرا شده اســت ملکى خانم ملیحه صادقیان دنارتى که طبق سند رهنى شماره 
165385- 92/9/28 و تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 15 اصفهان در رهن بانک 
سامان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز یکشنبه مورخ 97/2/16 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شــرقى چهارراه اول "شــهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 7/650/000/000 ریال شروع و به هرکس خریدار 
باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجــود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هــاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه... چاپ اصفهان مورخ 
97/1/26 درج و منتشر مى گردد ودر صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى 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: 1293 امینى 

اداره اجراى  اسناد رسمى اصفهان /1/342

معاون ورزش ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهــان گفــت: 17 درصد ســالن ها و 
مکان هاى ورزشى موجود در شــهر اصفهان، متعلق به 
اداره ورزش و جوانان و 34 درصد متعلق به شــهردارى
اســت که این آمــار، نشــان مى دهد شــهردارى در 
رشــد ورزش و مجموعه هاى ورزشى شــهر اصفهان 

پیشگام است.
حبیب ا...ناظریان اظهار داشت: مراکز ورزشى شهردارى 
همه روزه از صبح تا شب در اختیار مردم است و باید گفت 

که زنان استقبال بیشــترى از مراکز ورزشى شهردارى 
داشته اند.

وى با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 136 ایستگاه ورزش 
صبحگاهى و عصرگاهى در شهر اصفهان وجود دارد که 
صبح ها براى شــهروندان برنامه دارد، خاطرنشان کرد: 
تعداد ایستگاه هاى ورزش صبحگاهى شهر اصفهان، به 

بیش از 150 ایستگاه افزایش خواهد یافت.
 معاون ورزش ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: از دو هفته گذشــته در 
بیمارســتان غرضى یک ایســتگاه ورزش صبحگاهى 
راه اندازى شــده که مورد اســتقبال مراجعــه کنندگان 

بیمارستان قرار گرفته است.
ناظریان بــا بیان اینکــه در بیمارســتان غرضى براى 
کودکان دیابتى تفریحاتى توسط شــهردارى اصفهان 
به صورت بــازى در نظر گرفته  شــده اســت، افزود: با 
مســئوالن بیمارســتان امید نیز مذاکراتى انجام شده 
تا در صورت توافق، ایســتگاه ورزش در این بیمارستان 

راه اندازى شود.

راه اندازى ایستگاه ورزش در بیمارستان ها
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کیفیت وسالمت آب شرب اصفهان تغییر نکرده است وآب 
آشــامیدنى عارى از هرگونه آلودگى میکروبى و مطابق 
با شاخص هاى استاندارد آب شــرب در اختیار مردم قرار 

مى گیرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
این مطلب و با اشــاره به منابع جایگزین براى تأمین آب 
شرب مردم در اصفهان گفت: درست است به دلیل کاهش 
بى سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود براى تأمین آب شرب 
پایدار مردم، درصدد منابع جایگزین هســتیم، اما این امر 
دلیل بر کاهش کیفیت و ســالمت آب شرب در اصفهان 
نیست، چرا که همه روزه مراکز ذیصالح، منابع آب شرب 

را مورد بازرسى و آزمایش هاى میکروبى و شیمیایى قرار 
مى دهند. 

هاشم امینى اظهارکرد: همه روزه نظارت مستمر از سوى 
مسئوالن امر در شرکت آب وفاضالب و مراکز بهداشت 
استان بر کیفیت آب شرب استان انجام مى شود و به رغم 
کاهش حجم ذخیره ســد زاینده رود و شناسایى وایجاد 
منابع جایگزین، نظارت کیفى بر منابع آب شرب جدى تر 
دنبال مى شود. وى تغییر مزه آب را طبیعى خواند و افزود: 
مسلم است که طعم  و مزه آبى که از چاه ها تأمین مى شود، 
تفاوت ناچیزى با طعم آب طرح  داشته باشد و این امر ناشى 

از ذائقه افراد است و مربوط به کیفیت آب نیست.

مدیرعامل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: درصورت 
داشتن دو دفترچه درمانى براى هرفرد و وجود همپوشانى 
در ارائه خدمات به بیمه شدگان، دفترچه بیمه سالمت آن 

فرد حذف مى شود.
حسین بانک اظهار داشــت: از تاریخ یکم آبان ماه سال 
گذشــته قرار شــد تا بیمه شــده جدیدى به فهرست 
بیمه شدگان سالمت همگانى افزوده نشود، البته اعتبار 
دفترچه همه افرادى که قبل از ایــن تاریخ، عضو بیمه 
سالمت همگانى شــده اند، همچون گذشته به صورت 

رایگان تمدید شده است و دفاتر آنها حذف نخواهد شد.
وى ادامه داد: از سال گذشته طرح جدیدى به عنوان بیمه 

ایرانیان آغاز شده که هر فرد با پرداخت 20 هزار تومان به 
صورت ماهیانه، مى تواند تحت پوشش آن قرار بگیرد.

مدیرعامل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: دارندگان 
دفاتر بیمه ایرانیــان مى توانند به تمــام مراکز درمانى 
دولتى و خصوصى مراجعه کنند، این در حالى اســت که 
بیمه شدگان بیمه سالمت همگانى تنها مجاز به مراجعه 

به مراکز درمانى دولتى هستند.
وى افزود: عالقه مندان به دریافت بیمه ایرانیان مى توانند 
به دفاتر نمایندگى بیمه ســالمت و پیشخوان خدمات 
دولت مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مورد نظر و مدارك 

ثبت نام، دفترچه درمانى خود را دریافت کنند.

کیفیت آب شرب 
تغییرى نکرده است

حذف دفترچه بیمه سالمت 
دارندگان 2 نوع بیمه

آزمون کارشناسى ارشد در 
گلپایگان برگزار مى شود

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: سازمان سـنجش با برگزارى آزمون 

کارشناسى ارشد در گلپایگان موافقت کرد.
على بختیـار افزود: دانشـجویان غرب اسـتان براى 
شـرکت در آزمون کارشناسى ارشـد مجبور بودند به 
شـهرهاى بـزرگ و دیگر اسـتان هاى کشـور بروند 
و سـختى راه را متحمـل شـوند و برگـزارى آزمون 
کارشناسـى ارشـد از مطالبـات آنان بود کـه محقق

شد.
وى بیـان داشـت: در روزهـاى ششـم  و هفتـم 
اردیبهشت ماه سال  97 نخستین آزمون کارشناسى 
ارشـد با شـرکت دانشـجویان غرب اسـتان صورت 

مى گیرد.

 ابالغ طرح جامع شهر آران 
مدیر اداره راه و شهرسازى شهرسـتان آران و بیدگل 
گفت: طرح جامع مرکز این شهرستان پس از تدوین 
اداره کل، توسـط اسـتاندارى اصفهان به شـهردارى 

ابالغ شده است.
مجتبى آراسـته بیـان کرد: طـرح جامع شـهر آران و 
بیدگل، مـوارد تغییر کاربـرى اراضى، وضـع موجود 
و اراضـى پیشـنهادى، نقشـه تراکـم سـاختمانى 
پیشنهادى، نقشـه مدیریت بحران، پدافند غیرعامل 
و پهنه بنـدى پیشـنهادى حریم شـهر را مشـخص

 مى کند.

خبر

اخطاریه
شــماره پرونده: 139304001014000384/2 شــماره بایگانى پرونده: 9700071/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802003000006 اخطار ادارى در اجراى ماده 169 آیین نامه اجراى مفاد اســناد 
رسمى اصفهان آقاى جالل موسوى بســتانکار پرونده اجرایى کالسه 9300384 اداره چهارم اجراى 
اسناد رســمى تهران (9700071 اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان) به آدرس اصفهان مشتاق 
دوم جى شیر شهید سروستان آخر بوستان سوســن 2 ط 4 که برابر مأمور مربوطه آدرس فوق مورد 
شناسایى نگردیده ابالغ مى گردد: در خصوص رسیدگى به درخواست مدیون پرونده طى وارده شماره 
14044230- 96/11/28 موضوع پرونده اجرایى کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح ذیل به شما 
ابالغ مى گردد. مقتضى اســت در صورتى که به نظریه مذکور اعتراضى دارید ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ ابالغ این اخطاریه کتبا به اداره اجرا اعالم نمایید. ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد مقرر واصل 
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. در خصوص گزارش شماره 14015528- 96/12/7 اداره چهارم اجرا 
با توجه به اینکه برابر دادنامه هاى ابرازى بستانکار پرونده اجرایى را محق بر دریافت وجه چک مورد 
اجرا ندانسته است لذا نسبت به رفع اثر از ممنوعیت خروج بدهکار پرونده اقدام و برابر ماده 131 قانون 
ثبت به جهت محق نبودن بستانکار نسبت به وصول موضوع الزم االجرا پرداخت حقوق دولتى متعلقه 
به عهده وى مى باشد. این نظر وفق مقررات ابالغ و در صورت وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر در 
اجراى ماده 169 آیین نامه اجرا مراتب جهت طرح موضوع در هیئت محترم نظارت گزارش مى شود. 
این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان منتشر مى گردد. م الف: 942 نادعلى- اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /1/261
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797200054 شماره پرونده: 9609986797201104 شماره بایگانى 
شعبه: 961105 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حسین میرحاجى قرجلو نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/03/02 چهارشنبه ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 در خصوص دعوى سعید صادقى 
بلخارى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 850 شعبه 

42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/321
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793700132 شماره پرونده: 9709986793700041 شماره بایگانى 
شــعبه: 970041 ابالغ دادخواســت و ضمائم به لیال تجلــى فرزند فتح اله- خواهــان لیال تنهائى 
دادخواستى به طرفیت خوانده لیال تجلى به خواسته الزام به انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709986793700041 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/12 ساعت 8:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 851 

شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/322
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351415155 شماره پرونده: 9409980351400676 شماره بایگانى 
شعبه: 940746 خواهان امیرسجاد ثبوتى جاللى دادخواستى به طرفیت خوانده على تاجمیر ریاحى- 
هومن تفضلى مطیع- قاسمعلى صاحبدالن احمدى- نجمى هاشمى فشارکى- شرکت باما- منصور 
امامى- به خواسته مطالبه خسارت- مطالبه خسارت دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9409980351400676 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/03/13 ساعت 9:00 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م الف: 857 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/324
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460351100106 شماره پرونده: 9609980351101094 شماره بایگانى 
شعبه: 961222 خواهان بانک صادرات ایران دادخواستى به طرفیت خواندگان مجتبى صرافان فرزند 
حسن- جلیل صرافان فرزند مجتبى- صدیقه گوهریان به خواسته مطالبه ارز خارجى و تامین خواسته 
تقدیم دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ جى- خ شهداى ســتار- مجتمع قضایى 
شهید بهشتى طبقه 2 واحد 208 ارجاع و به کالسه 961222 ثبت گردیده است و وقت رسیدگى براى 
تاریخ 97/02/31 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند. م الف: 866 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/325
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795400052 شماره پرونده: 9709986795400013 شماره بایگانى 
شعبه: 970013 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خواهان آقاى حسین احمدى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى سید جواد سادات به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986795400013 شعبه 24 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/31 ســاعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 873 شعبه 24 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /1/326
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350400483 شماره پرونده: 9609980350400436 شماره بایگانى 
شعبه: 960511 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عباس امیدیان سوارباغى فرزند 
عبدالخالق خواهان موقوفه محمد حســین گرگ یراق با نمایندگى اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه 
یک شهرســتان اصفهان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى عباس امیدیان سوارباغى به خواسته 
دستور موقت (بدوا صدور دســتور موقت مبنى بر منع نقل و انتقال پالك ثبتى 1420 اصلى بخش 5 
ثبت اصفهان) ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک اســت) (به شماره مسلسل 587371د91 وارده 
در صفحه 72 دفتر جلد 468 دفتر امالك موضوع 6 دانگ پالك ثبتى 1420 به مســاحت 246/30 
مترمربع بخش 5 ثبت اصفهان) مقوم به 1/000/000/000 ریال ارزش منطقه اى ملک 44/280/000 
ریال ابطال نظریه هیئت حل اختالف اداره ثبت اسناد (راى شماره 26023473 مورخ 1392/12/07 
هیئت قانــون تعیین تکلیف اداره ثبت) مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609980350400436 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/04/24 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 883 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/327

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100350400485 شماره پرونده: 9609980350400439 شماره بایگانى 
شعبه: 960514 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى 1- محمد بنائیان فرزند حسین 
2- على محمد امان الهى خواهان موقوفه محمدحســین گرك یراق با نمایندگى اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- محمد بنائیان فرزند حسین 
2- على محمد امان الهى به خواسته ابطال سند رسمى (موضوع ســند ملک است) (به شماره چاپى 
187354 و 187355 وارده در صفحات 56 و 536 در دفتر 479 امالك موضوع 6 دانگ پالك ثبتى 
14021/61 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/32 مترمربع که سهم هر یک از خواندگان 3 دانگ 
3 دانگ مشاع مى باشد)مقوم به 1/000/000/000 ریال ارزش منطقه اى ملک 33/528/000 ریال 
ابطال نظریه هیئت حل اختالف اداره ثبت اسناد (ابطال راى 26009994 مورخ 1393/02/16 هیئت 
قانون تعیین تکلیف اداره ثبت) دستور موقت (بدوا صدور دستور موقت مبنى بر منع نقل و انتقال پالك 
موضوع دعوى) ابطال نظریه هیئت حل اختالف اداره ثبت اسناد (ابطال راى به شماره 26009997 
مورخ 1393/02/16 هیئت قانون تعیین تکلیف اداره ثبت) مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980350400439 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/4/3 ساعت 9/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 887 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/328
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350400489 شماره پرونده: 9609980350401121 شماره بایگانى 
شعبه: 961299 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى باقر عبدالکریمى صومه سرائى 
فرزند صادق خواهان ابراهیم سوسنى غریب وند دادخواستى به طرفیت خوانده باقر عبدالکریمى صومه 
سرائى به خواسته تامین خواسته (صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 334/000/000 ریال به قید فوریت 
با وصف اجراى قبل از ابالغ مســتندا به مادتین 108 و 117 قانون آ.د.م به لحاظ بیم تضییع و تفریط 
خواسته) اعسار از پرداخت هزینه دادرسى (صدور حکم اعســار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى به 
مبلغ 11/090/000 مورد تمناست) مطالبه وجه چک (تقاضاى رســیدگى و صدور حکم محکومیت 
خوانده به پرداخت 334/000/000 ریال وجه چک شماره 111237 مورخه 1396/10/18 عهده بانک 
سپه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول با لحاظ شاخص بانک مرکزى 
و مطلق خسارات دادرسى) به مبلغ 334/000/000 ریال. مطالبه خسارات دادرسى، مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350401121 شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/09 ساعت 11:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف: 888 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/329
مزایده

شماره درخواست: 9710463742200001 شماره پرونده: 9409982161600541 شماره بایگانى 
شــعبه: 960079 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالســه 960051 اجراى احکام شــعبه 80 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید صدر تهران که به کالســه 960079 در اجراى احکام حقوقى 
دادگاه باغ بهادران ثبت گردیده است محکوم علیه یوســف امیرى چرمهینى فرزند رستم به پرداخت 
مبلغ 16057200000 ریال بابت کل محکوم به در حق شرکت سرمایه گذارى صندوق بازنشستگى 
سازمان بنادر و دریانوردى امین (ســهامى خاص) و مبلغ 802860000 ریال بابت هزینه اجرایى در 
حق دولت محکوم گردیده و با توجه به اینکه محکوم علیه ملک شــخص ثالث آقاى اله یار علیارى 
چرمهینى که داراى پالك ثبتى به شــماره 171 فرعى از 360 اصلى را جهت استیفاى محکوم به و 
نیم عشر اجرایى اعالم نموده است که مشخصات ملک فوق طبق نظریه کارشناس به شرح ذیل مى 
باشد محل مورد نظر واقع اســت در اراضى چرمهین (مزرعه گنج آباد) همجوار با بیابان کچوییه مى 
باشد که داراى سیصد و بیست و یک هزار و سیصد و پنجاه مترمربع عرصه و در قسمت جنوب شرقى 
داراى چندین اصله درخت مثمر مى باشــد با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و 
اعیان و مشترکات و متعلقات و نوع و تعداد اشجار و راه دسترسى ماشین رو و مشجر بودن بخش کمى 

از ملک ارزش عرصه و اعیان و با احتساب ارزش افزوده اشــجار بر ملک که جمعا پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ از پالك ثبتى به شماره 171 فرعى بخش نه ثبت اصفهان داراى سند مالکیت به مشخصات 
شــماره ملک 171/360 و شــماره ثبت 527 صفحه 508 دفتر چهاربخش 9 ثبت اصفهان و شماره 
چاپى سند 16/ الف 089058 به نام اله یار على یارى فرزند کرم مى باشد بالغ بر سه میلیارد و دویست 
میلیون تومان معادل سى و دو میلیارد ریال (32/000/000/000) ریال ارزیابى گردیده ارزیابى اعالم 
شده از قرار هر مترمربع یکصد هزار ریال و براى مجموع ســیصد و بیست و یک هزار و سیصد پنجاه 
مترمربع و با احتساب ارزش افزوده اشجار موجود بر ملک مى باشد و ارزش سه سهم از پنج سهم (سه 
دانگ مشاع از پنج دانگ مشاع معادل یک میلیارد و ششصد میلیون تومان معادل شانزده میلیارد ریال 
(16/000/000/000 ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش پالك ثبتى 
شماره 171 فرعى از 360 اصلى بخش نه مورد ثبت شماره 527 به نام اله یار علیارى فرزند کرم مالک 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به میزان سه سهم مشاع از پنج سهم به قیمت کارشناسى 
16/000/000/000 ریال برابر یک میلیارد و ششصد میلیون تومان که همان قیمت پایه مزایده مى 
باشد جلسه مزایده به تاریخ 1397/02/22 راس ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگاه 
باغ بهادران برگزار نماید طالبین مى توانند 3 روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک موصوف 
به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز 
قبل از مزایده ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغ بهادران واریز نمایند و باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. م الف: 72 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهاردان /1/330

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103640308681 شماره پرونده: 9609983640301319 شماره بایگانى 
شعبه: 961384 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عیســى کریمى فرزند موسى 
خواهان خانم کبرى محمودى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى عیسى کریمى به خواسته طالق 
به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983640301319 
شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/03 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان، شهرستان زرین شــهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان 

دادگسترى. م الف: 67 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/331
حصر وراثت

خانم مریم ادیبى به شناسنامه شــماره 1755 به شرح دادخواست به کالســه 534/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهرى معتمدى ســده به 
شناســنامه 71 در تاریخ 94/11/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مریم ادیبى فرزند حبیب اله ش.ش 1755 ت.ت 1367 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 2- مرضیه ادیبى فرزند حبیب اله ش.ش 1160140758 ت.ت 1369 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 3- لیال فتاحى سده ء فرزند صفرعلى ش.ش 2848 ت.ت 1327 صادره از لنجان (مادر 
متوفى) 4- فتح اله معتمدى ســده فرزند مرتضــى ش.ش 2823 ت.ت 1323 صادره از لنجان (پدر 
متوفى) 5- حبیب اله ادیبى فرزند عباس ش.ش 897 ت.ت 1344 صادره از آبادان (همســر 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 شــد. م الف: 63 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /1/332
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962468 
جلسه مزایده اى در روز دوشنبه مورخه 1397/02/24 از ســاعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش دو دستگاه دژنکتور 20 کیلوولت ساخت شرکت پارس 
سوئیچ که جهت استفاده نیاز به سرویس و تعمیرات دارد و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
640/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 
نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از دستگاه هاى مذکور واقع در شهرك 
صنعتى فوالد، شــرکت ریخته گرى آذریین اصفهان دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت 
کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

71 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /1/334
حصر وراثت

آقاى فرشاد موسائى هاردنگى به شناسنامه شماره 133 به شــرح دادخواست به کالسه 1/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على موسى ئى هاردنگى 
به شناســنامه 14 در تاریخ 96/09/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- اسماعیل موسائى هاردنگى فرزند على ش.ش 3239 ت.ت 1361 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- فرشاد موســائى هاردنگى فرزند على ش.ش 133 ت.ت 1365 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- محمد موسى ئى هاردنگى فرزند على ش.ش 1160198136 ت.ت 1370 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- فرزاد موسى ئى هاردنگى فرزند على ش.ش 1160275564 ت.ت 
1373 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- فاطمه موسى ئى هاردنگى فرزند على ش.ش 1300 ت.ت 
1360 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- آرزو موسى ئى هاردنگى فرزند على ش.ش 6 ت.ت 1363 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- مرضیه موســى ئى هاردنگى فرزند على ش.ش 1160356742 
ت.ت 1377 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- مریم موسى ئى هاردنگى فرزند حسنقلى ش.ش 30 
ت.ت 1343 صادره از لنجان (همسر متوفى) 9- نصرت خادم الهادى فرزند سیدعباس ش.ش 320 
ت.ت 1307 صادره از لنجان (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 69 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/335

حصروراثت 
رسول حجتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 983 به شرح دادخواست به کالسه 77/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى حجتى نجف 
آبادى بشناسنامه 99 در تاریخ 96/09/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. رســول حجتى نجف آبادى ش ش 983 ، 2. حیدرعلى حجتى نجف 
آبــادى ش ش 944 ، 3. غالمرضا حجتى نجف آبــادى ش ش 1522 ، 4. احمد حجتى نجف آبادى 
ش ش 144 ، (فرزندان متوفى)، 5. زهرا نوریان نجف آبادى ش ش 1128 ، (همســر 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 شــد. 202/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/1/338
ابالغ وقت دادرسى

خواهان افراسیاب سلطانى نژاد دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده جواد 
مانده على فرزند على به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 788/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/2 ساعت 3 عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 

و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 214/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/1/339
اخطار اجرایى

شماره 813/96 به موجب راى شــماره 1032 تاریخ 96/9/6 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهرداد شــیرخانى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ 
850/000 ریال و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 95/10/30 و 95/11/30 و 96/2/30 تا 
زمان وصول و پرداخت نیم عشــر هزینه دولتى به همراه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم مى 
باشد. محکوم له: احمد میرزاده با وکالت محسن عبدالهى به نشانى: نجف آباد- خ امام غربى- سه راه 
یزدانشهر- ابزار آالت امیر، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 216/م الف-شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/1/343
ابالغ وقت دادرسى

خواهان على اصغر رفیعى دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده مهدى فرقانى به 
شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1149/96 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/2/29 ســاعت 4/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى 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. 238/ م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/344
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محمد جواد محمدى فرزند مصطفى دادخواستی به طرفیت خواندگان ابراهیم فخرى و وحید 
طالبى خانمیرى به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه961160 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن1397 / 02 / 31 و ساعت 9/5 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
وحید طالبى خانمیرى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده وحید طالبى خانمیرى پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. 190/م الف شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگسترى شهرستان نجف آباد/ 1/345

حصر وراثت
آقاى رسول زمردیان به شناسنامه شماره 1160043418 به شرح دادخواست به کالسه 22/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا طوقانى ریزى به 
شناسنامه 107 در تاریخ 1396/12/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- رسول زمردیان فرزند حسین ش.ش 1160043418 ت.ت 1368 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى 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: 62 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /1/333
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352700316 شماره پرونده: 9609980362300772 شماره بایگانى 
شعبه: 961279 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: عباسعلى جوادى نشــانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/03/05 شنبه ساعت: 8:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 درخصوص شکایت اکبر حسن 
پور علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 874 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /1/323

افزایش 45 درصدى صادرات اصفهان
رئیس کمیته ســاختمان اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى استان اصفهان در خصوص 
وضعیــت فعلى صنعت ســاختمان گفت: رکود، 
همچنان بر این صنعت حاکم است و پیش بینى 

مى شود این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند.
مهدى هراتیان فر با بیــان اینکه در حال حاضر 
مصرف کننــده به نــدرت وارد بازار مســکن 
مى شــود، افزود: ســرمایه گــذارى در صنعت 
ساختمان محدود شده، چرا که جاذبه قوى براى 

ورود به این بخش وجود ندارد.
وى گفت: بازار مسکن در اقتصاد نقش کاتالیزور 
را ایفا مى کند، اما در مقطع فعلى، کششى براى 
افزایش ســرعت گردش مالى در اقتصاد کشور 

وجود ندارد.
وى با بیان اینکه در فاصله ســال هاى86 تا91، 
مسکن بیش از حد نیاز ساخته شد، افزود: در حال 
حاضر، تعادل در تولید مسکن به هم خورده و این 
مسئله مشکالت زیادى را بر جاى گذاشته است.

هراتیان فر گفت: در ســال هاى گذشته برخى 
نهادها وارد بخش مسکن شدند و تولید بیش از 
حد و ناگهانى، ضربات جبران ناپذیرى را به این 

بازار وارد کرد.
وى به نابودى صنایع وابسته بازار مسکن اشاره 
کرد و افــزود: دولت باید براى شکســت رکود 
مسکن، مشــوق هاى الزم را در نظر بگیرد تا از 

وضعیت نامناسب فعلى خارج شویم.

ورود به بازار خارجى 
راه خروج صنعت ساختمان 

از رکود
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: میزان صادرات 
استان در سال 96 نسبت به سال 95 به لحاظ ارزش ریالى 

45 درصد افزایش داشته است.
اسدا… احمدى ونهرى اعالم کرد: در سال گذشته هزار 
و 50 قلم کاال به وزن چهار میلیون و 960 هزار ُتن و به 
ارزشT یک میلیارد و 749 میلیون و 658 هزار دالر از 
استان اصفهان به مقصد 107 کشور جهان صادر شد که 
در مقایسه با سال 95 از لحاظ وزن 71 درصد و از لحاظ 

ارزش 45 درصد افزایش داشته است.  
وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان 
را، آهــن آالت و فــوالد بــه ارزش 530 میلیون دالر، 
محصوالت پتروشــیمى به ارزش 395 میلیون دالر و 
فرش به ارزش 158 میلیون دالر عنــوان کرد و گفت: 
عراق با 434 میلیــون دالر و 25 درصد از کل صادرات، 
امارات متحده عربى با 275 میلیــون دالر و 16 درصد 
از کل صادرات، افغانســتان بــا 248 میلیون دالر و 14 
درصد از کل صادرات، پاکســتان با 138 میلیون دالر و
 هشــت درصد از کل صادرات و تایلند بــا 123 میلیون 
دالر و هفــت درصد ســهم از کل صادرات اســتان، از 
مهمترین کشورهاى مقصد کاالهاى صادراتى اصفهان 

بوده اند.

احمدى ونهرى افزود: ســال گذشــته 88 هزار و 388 
ُتن کاال بــه ارزش 393 میلیون و 976 هــزار دالر به 
گمرك اصفهان وارد شــد که در مقایســه با سال 95 از 
نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش 16 درصد افزایش 

یافته است.
مدیــر کل گمــرك اصفهان بیــان کرد: در راســتاى 
برنامه هاى اقتصاد مقاومتى و با راه اندازى و اســتفاده از 
ســامانه هاى امور گمرکى و پنجره تجارت فرامرزى، 
شــاهد افزایش 20 درصدى درآمد گمرکات استان در 

سال گذشته بودیم.

وى اضافه کرد: این اداره کل در سال گذشته بالغ بر یک 
هزار و 925 میلیارد و 788 میلیون ریال درآمد کسب و به 

خزانه واریز کرده است.
احمــدى ونهــرى مهمتریــن کاالهــاى وارداتى به 
گمرك اصفهان در ســال 1396 را شــامل ماشــین 
آالت مکانیکــى بــا 33 درصد، ماشــین آالت برقى با 

16 درصد، اجزا و قطعات منفصله ماشین آالت با هشت 
درصد و کاغذ و مقــوا با دو درصد اعالم کــرد و افزود: 
چین بــا 20 درصد، آلمــان بــا 15 درصــد، ایتالیا با

 14 درصد و کــره جنوبى بــا 11 درصــد عمده ترین 
کشــورهاى صادر کننــده به مقصد گمــرك اصفهان

 بودند.  

میزان واردات
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تجهیز اورژانس شهرضا به 
GPS

حبیب صادقى، رئیس اورژانس 115 شهرضا گفت: همه 
کدهاى اورژانس پیش بیمارستانى شهرستان، از ابتداى 
اردیبهشت ماه امسال  به سامانه  GPS مجهز مى شوند.

تعویق 9 ماهه 
حقوق 60 معلم چادگانى

60 نفر از معلمان خرید خدمات شهرستان چادگان، 9 
ماه  است که حقوقى دریافت نکرده اند.

مدیر اداره آمـوزش و پرورش شهرسـتان چـادگان از 
پیگیرى هـاى مکرر ایـن اداره براى حل این مشـکل 
خبر داد و گفت: تالش براى پرداخت حقوق معلمان و 
پیگیرى از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
تنهـا راهکار مـا براى حـل این مشـکل بوده اسـت و 

امیدواریم حقوق معلمان به زودى پرداخت شود. 

 مریم سعادت 
امروز به اصفهان مى آید

اولیـن مرکـز تخصصـى نمایـش عروسـکى و خانه 
عروسک حوزه هنرى استان اصفهان افتتاح مى شود.

این مرکز، امروز در خانه هنرمندان واقع در پارك آبشار 
راه اندازى خواهد شد.

در آیین افتتاحیه، مریم سـعادت، بازیگـر و فعال تئاتر 
عروسکى حضور خواهد داشت.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اعالم کرد: در صورت عدم بارندگى، سمپاشى 

درختان شهر از روز یک شنبه (امروز) انجام مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد اظهارداشت: به دلیل کمبود منابع آبى 
در طول سال هاى گذشته، تنش هاى کم آبى به درختان 
و فضاى سبز رســیده و آفت آنها افزایش یافته است، به 
طورى که برخى از آفات بر روى درختان غالب شــهر از 
جمله درختان نارون، چنار و دیگر درختان شــهر، بومى 
و نهادینه شده و سمپاشــى درختان ضرورى است. وى 
تصریح کرد: در این دوره، براى سمپاشى درختان شهر 30 
گروه در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان فعال شده اند 

که بنا به گستردگى فضاى سبز، تعداد گروه ها در مناطق 
تفاوت دارد. 

مرتضایى نژاد با بیان اینکه امســال سمپاشى درختان با 
استفاده از سمومى که عوارض جانبى کمترى براى محیط 
زیست و شهروندان دارد، انجام مى شود، گفت: این سموم 
پایه گیاهى دارد و با ُدز مناسب، براى حفظ درختان بر روى 
تنه، شــاخه هاى اصلى و تاج درختان پاشیده مى شود تا 
آفت هایى همچون برگ خوار، شپشک خونى و سوسک 
چوب خوار نارون را از بین ببرد. وى تأکید کرد: سموم مورد 
استفاده براى سمپاشى درختان شهر با غلظت هاى پایین 

و بر پایه گیاهى است.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: 
چالش کنونى در برابر کانون هاى فرسایش بادى، جلوگیرى 

از تشکیل کانون هاى جدید است.
محمدحسین شاملى از وجود 15 کانون بحران فرسایش بادى 
در سطح استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: یک میلیون 
و 90 هزار هکتار از اراضى استان اصفهان در کانون بحران 
فرسایش باد قرار دارد که از لحاظ اهمیت و رسیدگى، به سه 

دسته تقسیم مى شوند.
وى افزود: در این کانون هاى بحران، از حدود 40 سال پیش، 
نهالکارى، بذرپاشى و مالچ پاشى انجام شد و 300 هزار هکتار 
از آن،  که بیشتر آن کانون هاى بحران هاى درجه یک بوده، 

تثبیت شده است.
مدیرکل منابــع طبیعــى و آبخیزدارى اســتان اصفهان، 
بزرگ ترین چالش در زمینه کانون هاى فرســایش بادى را، 
جلوگیرى از به وجود آمدن کانون هاى جدید دانست و گفت: 
کانون هاى جدید به چند دلیل امکان دارد شکل بگیرد، اول 
آنکه با توجه به خشکســالى، باید چراى دام در عرصه هاى 
مرتعى با توجه به میزان تولید علوفه کاهش داده شود و این 
کمکى است که مردم مى توانند انجام دهند. وى ادامه داد: 
دیگر اینکه در جاهایى که آب وجود ندارد، از شخم زدن و رها 
کردن اراضى پرهیز شود، چون هنگامى که این اراضى شخم 

زده و رها شوند، بسترى براى فرسایش بادى پدید مى آید.

یک  میلیون هکتار از اراضى 
استان در کانون فرسایش باد

سمپاشى درختان شهر از 
امروز

اســتاندار اصفهان گفت : اجازه نخواهیــم داد هیچکس با
بى قانونى حتى یک قطره آب از استان خارج کند.

محسن مهرعلیزاده افزود: استان اصفهان نیازمند آب است و 
باید از برداشت هاى بى رویه نیز به طورجدى جلوگیرى کنیم.

وى افزود: هرگونه برداشت باید مطابق با مصوبه 9 ماده اى 
مدیریت منابع آب زاینده رود و طبق قانون باشــد و با تدبیر 
مى توان از همین روزهاى آغازین ســال، شــرایط ناگوار 

خشکسالى را پشت سرگذاشت.
مهرعلیزاده با اشاره به اهمیت حفظ باغ ها در استان اصفهان 
تأکید کرد: بعد از آب آشامیدنى ، آبیارى باغ ها و حفظ درختان 

در اولویت قرار دارد.
■■■

وى با اشاره به مکلف شدن سپاه، ارتش، شهردارى و دیگر 
ارگان ها براى حفظ و آبیارى باغ ها تصریح کرد: آبیارى باغ ها 
به وسیله تانکر، یک طرح با اهمیت براى جلوگیرى از خشک 
شدن درختان است و همه ارگان هاى یاد شده مکلف هستند 

در این طرح به طور جدى مشارکت کنند.
وى با تأکید بر اینکه کمک به کشــاورزان و حفظ درختان 
صدقه نیســت، گفت: اینکــه برخى مى گوینــد ما صدقه

 نمى خواهیم، حرف نادرستى است، زیرا در موقع بحرانى و 
حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، همه مکلف مى شوند که به 
زیان دیدگان یارى رسانند، بنابراین در زمان خشکسالى نیز 

کمک به آسیب دیدگان، ضرورى و انسانى است.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه باید در دو دهه قبل فکر چنین 
روزهایى مى شد، افزود: باید پس از گذراندن امسال به عنوان 
یکسال بحرانى، طرح هاى سازگارى با کم آبى و خشکسالى 

براى همه بخش ها از جمله صنعت، شرب و کشاورزى تبیین 
و اجرا شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان صنعتى ترین 
استان کشور به شمار مى رود، گفت: هر صنعتى در کشور نیاز 

به آب دارد، فوالد مبارکــه و ذوب آهن نیز با حدود 35 هزار 
نیروى کار مســتقیم و افزون بر صدهزار نفر نیروى کار غیر 
مستقیم، از جمله مراکز صنعتى مهم در کشور محسوب مى 
شوند اما امسال به دلیل شــرایط خشکسالى، باید به کمک 

بخش شرب و کشاورزى بیایند.
■■■

مهرعلیزاده همچنین گفت: منابع آب استان امسال به یک 
سوم سال هاى قبل رسیده است.

استاندار اصفهان تأکید کرد مانع خروج غیرقانونى آب از استان مى شود

اجازه نمى دهیم؛ حتى براى یک قطره مدیر شــبکه دامپزشــکى گلپایگان گفت: دو واحد 
دامدارى مبتال به تب برفکى در گلپایگان شناســایى 

شد.
مســعود غفارى اظهار کــرد: با توجه به شــیوع تب 
برفکى در گلپایگان که تلف شــدن دام هاى سنگین 
در شهرســتان را به همراه داشته اســت، میدان دام 

گلپایگان تعطیل شد.
وى افزود: میدان دام گلپایگان، مکان تردد دالالن در 
خرید و فروش دام است و این میدان، عاملى براى ورود 
دام مبتال به تب برفکى در شهرستان بود و با تعطیلى 
آن، امکان بروز بیمارى تب برفکى به حداقل مى رسد.

مدیر شبکه دامپزشــکى گلپایگان با بیان اینکه سال 
گذشــته تمام دام هاى شهرســتان علیه بیمارى تب 
برفکى واکسینه شــدند، گفت: طرح واکسیناسیون 
دام ها از ســوى سازمان دامپزشــکى کشور، ابالغ و 

سپس اجرا مى شود.
غفارى با اشاره به اینکه گلپایگان محل نقل و انتقال 
دام  منطقه غرب اســتان و از طرف دیگر با اســتان 
مرکزى است، اذعان داشت: عامل اصلى بیمارى تب 
برفکى، نقل و انتقال دام است زیرا دامداران دام هاى 
پروارى را از بیرون شهرســتان خریدارى مى کنند و 
ضرورى اســت  که با شبکه دامپزشــکى هماهنگى 
الزم صورت گیرد تــا از ورود دام مبتال به تب برفکى 

جلوگیرى شود.
وى با بیان اینکــه عوامل جوى مانند بــاد در انتقال 
ویروس تب برفکى تأثیر دارد، یادآور شد: تب برفکى 
ویروســى اســت که از طریق  نقل و انتقال به سایر 

واحدهاى پرورش دام سرایت مى کند.

شناسایى 2 واحد دامدارى 
مبتال به تب برفکى 

در گلپایگان

 اخطار اجرایى
شــماره 931/96 به موجب راى شــماره 1103 تاریخ 96/11/8 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضا میرزائى نام پدر کریم به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت 67/493/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 750/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــرآگهى به مبلغ پانصدهزار ریال و خسارت تاخیردرتادیه به 
مبلغ 57/493/500 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 96/09/20 و از تاریخ سر رسید چک 18304 
مورخه 90/12/30 به مبلغ 10/000/000 ریال لغایت اجراى حکم  در حق خواهان و  نیم عشــر 
دولتى ، محکوم له: مجید ایمانیان فرزند محمد به نشانى: نجف آباد- خ شریعتى چهارراه بازار پاساژ 
کفش ایمانیان ك پ 8513685646،  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 178/م الف-شعبه 

هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/346
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 971046375730001 شماره پرونده: 9609983757301563 شماره بایگانى شعبه: 
961625 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 1397/02/05 در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 961625 به این 
دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت رسیدگى مورخ 1397/03/09 ساعت 10 صبح خواهان: آقاى 
محمد کریمى دلیگانى خوانده: ماندانا بخشــى فرزند ســعید و آقاى على خانى به نشانى مجهول 
المکان محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: مطالبه طلب بابت وجه یک فقره چک 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه. به دین وسیله به شما ابالغ مى گردد آقاى محمد کریمى دلیگانى 
فرزند محمدحسن دادخواستى به طرفیت شــما مبنى بر مطالبه طلب بابت وجه یک فقره چک به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 
961625 تحت رسیدگى مى باشد. بنا به درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به 
استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع در این 
شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و 
در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 220/م الف  کریمیان- مدیر دفتر 

دادگاه عمومى بخش مهردشت /1/347
 مزایده مرحله اول

در پرونده کالســه 960342 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730201489 صادره از شعبه 
دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم حمیرا درى فرزند حسن محکوم است به پرداخت 
مبلغ 236/550/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له خانم 
بیگم سلطانى و مبلغ 2/500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده که از طف 
شخص ثالث آقاى غالمعلى شمس فرزند رجبعلى ملک شماره ثبتى 3 فرعى از 425 اصلى بخش 
11 ناحیه 10 معرفى و در اجراى احکام مدنی شهرستان نجف آباد توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است، ملک واقع در نجف آباد 
خ شهداى غربى کوى بوستان نبش بن بســت توحید پالك 139 کد پستى 85186-44373 مى 
باشــد که داراى 127/18 متر مربع عرصه و 209/54 متر مربع اعیانى در دو طبقه با اسکلت دیوار 
باربر وتیرجه وبلوك وسطح داخلى سرامیک و سنگ وگچ ودرب وپنجره هاى خارجى آهنى و داخلى 
چوبى مى باشد وسرویس حمام وآشــپز خانه اوپن با کابینت فلزى و نماى خارجى و حیاط آجر نما 
و کف حیاط موزائیک و داراى اشــراکات آب و برق و گاز وسیستک گرمایشى بخارى وسرمایشى 
کولر با قدمت 15 سال به ارزش ششدانگ با اشتراکات 2/354/500/000 ریال ارزیابى که با توجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســی ، اموال توقیف شده از طریق 
اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 1397/02/24ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام 
به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجددا تکرار می گردد ضمنا خریدار می تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از مال / اموال / ملک 
مورد نظر بازدید بعمل آورد. 219/م الف، مدیر اجراى احکام حقوقى دادگستري نجف آباد/1/348

 مزایده اموال غیر منقول
شــماره :970033  - اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره970033 اجرائى موضوع علیه کیامرث زاکرى فرزند نظام وله مهرانگیز عالمه زاده 
فرزند محمد در تاریخ ســه شــنبه 97/02/18 به منظور فروش 53/7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع 
سه دانگ مشاع از کل شش دانگ پالك ثبتى شــماره 9570 فرعى از 582 اصلى واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان به آدرس فوالدشــهر محله B4  خیابان آرمان – کوچه خرم غربى پالك 374  از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 
برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 626/459/321 
ریال  ارزیابى شده اســت. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب 
سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005  ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده 
مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 0033 مدیر اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى فالورجان/1/349  
مزایده اموال غیرمنقول 

در پرونده 1565/96 اجرایى شــعبه 10 شــوراى حل اختالف آقاى محمد براتــى فرزند براتعلى 
محکوم به پرداخت 128/643/823 ریال در حق خانم مرضیــه چمنى و مبلغ 6/432/191 ریال 
بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت است که آقاى براتعلى براتى سده به عنوان شخص 
ثالث در جهت وصول مطالبات فوق و اقدام به معرفى پالك ثبتــى 41489 از 301 اصلى بخش 

16 ثبت اصفهان گردیده اســت که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اســناد و امالك به شماره 
139605802035002584 مورخ 1396/12/26 میزان سه دانگ مشاع از پالك فوق در مالکیت 
رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک فوق و به میزان 200/000/000 
ریال ارزیابى شده است پالك مورد نظر داراى مســاحت عرصه حدود ششدانگ 17/71 متر مربع 
و مساحت اعیانى حدود ششدانگ 17/71 مترمربع با مشخصات ساختمانى: اسکلت دیوار آجرى، 
پوشش سقف: تیرچه بلوك، مصالح ســطوح رویه داخلى: کف فرش موزاییک پنجره و درب هاى 
ورودى شیشه سکوریت دربهاى داخلى- آشــپزخانه- دیوارها سنگ و کاشى نماى خارجى آجر و 
داراى انشعابات و مشترکات برق و آب مشترك مى باشد و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض 
بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده ارزیابى که طبق 
گزارش مامور اعزامى به محل مغازه حســب اظهارات کسبه و مشــاهدات عینى خالى بوده و در 
اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه 
هاى اجرایى شامل هزینه نشر آگهى مقدار 2/02 دانگ از سه دانگ مالکیت مالک براتعلى براتى 
سده در روز یکشنبه مورخ 97/2/9 ساعت 9 الى 10 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف 
واحد اجراى احکام از طریق مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى 
را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال 
را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. 
متقاضیان خرید مى توانند در مدت پنج روز قبل از روزى  که براى فروش معین شــده است به این 
شــعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شــده مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند 
مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت آگهى مزایده عالوه بر انتشــار در روزنامه در قســمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. 
م الف: 31 صفدریان قاضى اجراى احکام شــوراى حل اختالف دادگسترى شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /1/286
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759200003 شــماره پرونده: 9509983759201348 شــماره 
بایگانى شعبه: 951373 تاریخ تنظیم: 1/6/ 97 تاریخ حضور: 1397/05/02 ساعت حضور: 12:30 
در خصوص دعوى حسین سلطانى رنانى به طرفیت رســول پورحیدر فرزند حسین در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 2 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /1/287
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/78/26-97/1/18 آقاى محسن افشــار فرزند عزیزاله به اســتناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رســما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره 080741 را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/22368 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص 445 دفتر 568 ذیل ثبت 132334 به نام محسن 
افشار فرزند عزیزاله ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند قطعى/ صلح/ سایر 158230 
مورخ 86/7/30 دفترخانه 33 شــاهین شــهر به  او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده و به موجب سند شماره 158234 مورخ 86/7/30 در رهن دفتر 33 شاهین شهر در رهن بانک 
مسکن مى باشد قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 39 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /1/288
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960467- 960204 از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر محکوم علیه 
شرکت فراســاز به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال در حق آقاى اروجعلى معصومى و پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال در حق آقاى غالمرضا صادقــى جمعا به مبلغ 87/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم لهم و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است 
که محکوم لهم در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده  است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه 
جرثقیل با مارك jones (جونز) و تیپ JIFIO و شــماره سریال 9101 و سال ساخت 1976 
میالدى به ظرفیت 10 تن با موتور دیزل شش ســیلندر و جک هاى هیدرولیک سالم، بوم سالم و 
طول دکل به طول حدود 9 متر و داراى الستیک هاى مستعمل (چهار حلقه) و کابین راننده بدون 
حفاظ شیشه و به رنگ نارنجى و (مارك ماشین سازى (راك که بر روى بدنه نوشته شده) و با قابلیت 
کاربرد جهت جابجایى در محوطه هاى کارگاهى و مســتعمل. قیمت پایه: هشــتاد میلیون ریال 
(80/000/000 ریال) با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 97/2/18 ساعت 8 الى 9 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 
شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شــد. برنده مزایده مى بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا 
عنداللزوم به حساب 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 مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشــند مى بایست حداکثر پنج روز قبل 
از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا 
در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 49 کرباسى دادورز اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگسترى 

شاهین شهر /1/289
ابالغ

شماره پرونده 463/96ش5ح شماره دادنامه: 3- 97/1/5 خواهان: آقاى رحیم مکوندى فرزند کریم 
به نشانى شاهین شهر بلوار طالقانى فرعى 13 مجتمع کوثر واحد 2 خوانده: 1-  محسن ذوالفقارى 

برجویى فرزند افراسیاب 2- عبدالرضا سیاحى فرزند حمادى 3- فردین براتى فرزند حمداله همگى 
به نشانى مجهول المکان موضوع: الزام به انتقال سند رسمى خودرو گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با 
توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست رحیم مکوندى به طرفیت 1- محسن ذوالفقارى برجویى 
2- عبدالرضا سیاحى 3- فردین براتى به خواسته الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى 
پراید به شماره انتظامى 198 س53- ایران 14 به انضمام خســارت قانونى و هزینه دادرسى. به 
شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته است خودروى مذکور را از 
خوانده ردیف اول که از بستگان وى بوده است بدون قرارداد مکتوب در تاریخ 88/12/29 خریدارى 
نموده و ثمن آن را پرداخته است و در حال حاضر کلیه مدارك اصیل خودرو در اختیار خواهان مى 
باشد، خواندگان علیرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه مقرر حضور ندارند. شورا نظر به مستندات 
ابرازى خواهان اعم از مدارك و خودرو مذکور که در ید خواهان است شهادت شهود مطلع از وقوع 
معامله فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول، سند قطعى شماره 4214 مورخ 84/4/27 که حکایت 
از انتقال سند خودرو از سوى دارنده اولیه (خوانده ردیف دوم) به خوانده ردیف سوم و متعاقبا با توجه 
به سند 87/12/24 فروش و انتقال خودرو مذکور به خوانده ردیف اول و پاسخ استعالم پلیس راهور 
خودرو در تاریخ 96/11/29 که نشان مى دهد خودرو به نام خوانده ردیف اول فک پالك گردیده و 
اثبات سلسله مراتب در معامالت مذکور، خواسته خواهان را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 
10، 220، 1301 قانون مدنى خوانده ردیف اول محســن ذوالفقارى برجویى را ملزم به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند خودروى پراید به شماره انتظامى 198س53- ایران 14 به 
نام خواهان مى نماید، همچنین مستندا به مواد 515، 519 قانون آیین دادرسى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان 
صادر مى گردد. همچنین با توجه به انتقال ســند به خوانده ردیف اول، دعوى انتقال سند متوجه 
خواندگان ردیف دوم و سوم نمى باشد، لذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم  به رد دعوى خواهان صادر مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى 
در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشــد. م الف: 53 رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/290
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103760000138 شماره پرونده: 9609983760000846 شماره بایگانى 
شعبه: 961010 تاریخ تنظیم: 1397/01/18 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 
محمد ســجاد خدابخش فرزند نصراله زهره ذکاوتمند جزى فرزند حسین، میثم خدابخش فرزند 
نصراله، مهدى خدابخش فرزنــد نصراله، على اکبر خدابخش فرزنــد نصراله خواهان آقاى کیان 
نیک اندیش دادخواســتى به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواســته الزام به تنظیم سند و مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609983760000846 شعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/02 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکا ن بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 51 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /1/291 

حصر وراثت
خانم محبوبه افشارى به  شناسنامه شــماره 6- 098170- 127 به استناد شــهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواســتى به شــماره پرونده 779/97 تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شــادروان امیرعلى خسروى چاله ســیاهى فرزند عادل به شناسنامه 
شماره 8-740465-127 در تاریخ 1396/6/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- عادل خسروى چاله سیاهى فرزند احمد شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى پدر 2- محبوبه 
افشارى فرزند نصرا... شماره شناسنامه 6-098170- 127 نســبت با متوفى مادر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 5 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /1/292
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759200072 شــماره پرونده: 9609983759200855 شــماره 
بایگانى شعبه: 960882 تاریخ تنظیم: 1397/01/18 ابالغ دادخواست و ضمائم به کبرى صمدى 
اقدام فرزند جعفر و رضا ســنائى- خواهان مجید جباران دادخواســتى بــه طرفیت خوانده کبرى 
صمدى اقدام فرزند جعفر و رضا ســنائى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983759200855 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/03/06 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى 

شاهین شهر. م الف: 33 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /1/293
حصر وراثت

هادى میزبانى بشماره شناســنامه 1- 235961- 127 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 14/97 تقدیم  این شورا نموده و چنین اشعار 
داشته است که شادروان جواد میزبانى فرزند شکراله به شماره شناسنامه 127 در ترایخ 96/12/15 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1) شــهناز رفیعى فرزند سید مهدى شماره 
شناسنامه 667 نسبت با متوفى همسر 2) صدیقه سازمند فرزند حســین شماره شناسنامه 1165 
نسبت با متوفى مادر 3) نگار میزبانى فرزند جواد شماره شناسنامه 1271759209 نسبت با متوفى 

فرزند 4) هادى میزبانى فرزند جواد شماره شناسنامه 1272359611 نسبت با متوفى فرزند اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى 
تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 36 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /1/294
اخطار اجرایى

شماره: 511/96 به موجب رأى شــماره 641 تاریخ 96/10/21 حوزه پنجم شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- محمد حبیب زادگان نشانى: 
شاهین شهر دهخدا- فرعى 3 ش مجتمع کاخ 2- شرکت شارك نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: الزام خواندگان محمد حبیب زادگان و شرکت شــارك به تنظیم سند رسمى انتقال خط 
تلفن همراه به شماره 09131184417 بنام خواهان حمیدرضا شیر فرزند حسن نشانى: ش دهخدا 
ف 2 ش پ 26 و پرداخت مبلغ 37/500 ریال هزینه دادرســى در حق محکوم له. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم  علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 29 شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک ) /1/295
ابالغ

شماره پرونده: 507/96 ش11ح شــماره دادنامه: 561- 96/11/8 خواهان: آقاى مهدى کاظمى 
فرزند: غالمعلى به نشانى: اصفهان، خ سجاد، خ قائم کوى شهید تاتار پ 40 خوانده: آقاى محسن 
فیوج على فرزند درویش على به نشانى: شاهین شهر خ رازى، اواسط خیابان نانوائى بربرى یزدانى 
موضوع: مطالبه مبلغ R 117/000/000 ریال بابت خسارت و افت و حمل با جرثقیل خودروى پژو 
پارس به شماره انتظامى ایران 53- 132 س 49* با احتســاب هزینه کارشناسى، هزینه دادرسى 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در حوزه یازدهم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رســیدگى اعالم و 
بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دادخواست مهدى کاظمى به 
طرفیت محسن فیوج على به خواسته: مطالبه مبلغ R 117/000/000 ریال بابت خسارت و افت 
و حمل با جرثقیل خودروى پژو پارس به شماره انتظامى ایران 53- 132 س 49 با احتساب هزینه 
کارشناسى به شرح دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و نظریه کارشناسى 
به شــماره مورخه 96/09/25 که مصون از اعتراض مانده و خوانده نیز بــا توجه به ابالغ قانونى 
اخطاریه در جلسه مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاع موثرى وارد ننموده 
است، بنابراین به نظر به رعایت مواد 328 قانون مسئولیت مدنى و به استناد مواد 198، 519، 520 
و 522 قانون آئین دادرسى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 103/000/000 ریال 
بابت خسارت و افت و حمل با جرثقیل خودروى پژو پارس به شماره انتظامى ایران 53-  132 س 
49 و مبلغ R 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى، و مبلغ R 2/667/500 ریال بابت هزینه 
دادرســى و الصاق تمبر در حق خواهان، صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد و مستنداً به ماده 197 قانون آیین مدنى نسبت به 
مازاد خواسته حکم به بى حقى خواهان صادر مى گردد. م الف: 47 وحید هادى- قاضى شعبه یازدهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/296
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902004000009 شــماره پرونده: 139604002004000378 مزایده 
پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9601398 ششــدانگ یک باب خانه به انضمــام ثمنیه اعیانى 
پالك شماره 3 فرعى از پالك 6580/2 اصلى به مساحت 300/05 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان واقع در خوراسگان خیابان ســلمان حدفاصل دو کوچه خرم و شهید 
صبورى که سند مالکیت آن در صفحه 221 دفتر 43 امالك به شماره ثبتى 5232 و با شماره چاپى 
382081 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: به طول چهارده متر و پنج سانتى متر خط مستقیم 
مفروض است به قسمتى که در توسیع شارع رها شد شــرقا: به طول 22/28 متر دیوارى است به 
پالك 6580/2 باقیمانده جنوبا: به طول 14/10 متر خط مستقیم مفروض است به قسمتى که در 
توسیع شارع قرار گرفته غربا: به طول 22/77 متر دیوارى است به باقیمانده 6580 حقوق ارتفاقى 
ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمى خانه مذکور کال به یک ســوله تبدیل و از مسکونى به واحد 
تجارى فروش لباس تغییر کاربرى داده و پیگیرى الزم در شهردارى جهت این تغییر کاربرى نیز 
در دست انجام است اعیانى آن کف سرامیک و سقف ســبک و درب کرکره اى است ملکى آقاى 
غالمرضا قادرى خوراسگانى که طبق سند رهنى شماره 164559- 92/7/9 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک سامان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 97/2/17 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 8/712/500/000 
ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
اســت 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 نوبــت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 
97/1/26 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده بــه روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى

 معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد وامالك سپرده نماید. م ال ف: 1292 امینى اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /1/341
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در اجراى ماده 71 قانون شهردارى ها  بیالن درآمد و هزینه  شش ماه دوم 
سال1396 شهردارى شهرضا جهت اطالع عموم اعالم مى گردد

 درآمدوهزینه شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

138,627,737,683درآمدها1
160,748,470,670هزینه ها2

سرفصل  کد هاى درآمد شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

90,992,069,096درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر)1
5,790,919,668درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی2
3,078,211,631بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري3
9,531,559,312درآمد هاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري4
10,099,000,017کمک هاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی5
17,903,682,464اعانات و هدایا و دارائیها6
1,232,295,495سایر منابع تامین اعتبار7

138,627,737,683جمع کل 

سرفصل معین  کد هاى درآمد شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

63,416,816,782 وصولی توسط سایر موسسات1
24,371,363,729 عوارض برساختمانها و اراضی2
1,109,243,242 عوارض برارتباطات و حمل و نقل3
2,094,645,343عوارض بر پروانه هاي کسب و فروش خدماتی4
2,160,919,651 عوارض اختصاصی ، وصولی توسط  شهرداري و سایر موسسات5
3,630,000,017عوارض اختصاصی و سهمیه از عوارض عمومی متمرکز6
2,149,803,087 درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداري7
928,408,544 درآمد تاسیسات شهرداري8
1,078,000,034 درآمد حاصل از وجوه شهرداري9

8,453,559,278 درآمد حاصل از اموال شهرداري10
10,099,000,017 کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی11
549,903,430 اعانات و کمکهاي اهدایی اشخاص و سازمانهاي خصوصی12
17,353,779,034 اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا موجب قانون به شهرداري تعلق میگیرد13
1,232,295,495 فروش اموال شهرداري14

138,627,737,683جمع کل 

هزینه هاى جارى(ادارى/شهرى) و عمرانى شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

31,226,933,113وظیفه 1 - خدمات اداري1
35,768,296,588وظیفه  2 - خدمات شهري2
93,753,240,969وظیفه3- عمران شهري3

160,748,470,670جمع کل

سرفصل هاى هزینه جارى(ادارى)  شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

27,462,308,062فصل 1 - هزینه هاي پرسنلی1
2,104,105,121فصل2 - هزینه هاي اداري2
21,090,000فصل3 - هزینه هاي سرمایه اي3
1,639,429,930فصل4 - هزینه هاي انتقالی4

31,226,933,113جمع کل

سرفصل هاى هزینه جارى(شهرى)  شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

23,014,234,570فصل 1- هزینه هاي پرسنلی1
3,157,683,633فصل 2- هزینه هاي اداري2
6,650,000 فصل 3- هزینه هاي سرمایه اي3
9,589,728,385 فصل 4- هزینه هاي انتقالی4

35,768,296,588جمع کل

سرفصل هاى هزینه عمرانى شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

13,753,038,742برنامه 1-برنامه“برنامه ریزي توسعه شهري“1
1,541,271,985برنامه 2- برنامه هدایت و دفع آبهاي سطحی داخل شهري2
33,238,487,985برنامه 3- برنامه بهبود عبور و مرور شهري3
124,010,850 برنامه 4-برنامه ایجادسایر تاسیسات حفاظتی شهرها4
38,284,273,603 برنامه 5- برنامه بهبود محیط شهري5
1,708,041,199 برنامه 6- برنامه ایجاد اماکن و فضاهاي ورزشی،فرهنگی،توریستی6
2,178,626,446 برنامه 7- برنامه ایجاد تاسیسات و تسهیال ت شهري7
1,725,404,678 برنامه 8- برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا8
1,200,085,481 برنامه 9- برنامه هزینه هاي پیش بینی نشده9

93,753,240,969جمع کل

سرفصل هاى طرح هاى شش ماه دوم 1396
مبلغشرح ردیف 

361,984,778طرح 1-طرح تهیه و تصویب طرحهاي جامع و هادي و تفضیلی1
12,257,214,164طرح 2- طرح تملک اراضی وامالك مورد نیاز اجراي توسعه وعمران شهري2
629,176,000طرح 3-طرح مطالعاتی جهت مسایل شهري3
504,663,800طرح 4-طرح توسعه کاربري فن آوري اطالعات وارتباطات4
1,541,271,985طرح 1-طرح احداث کانالهاي دفع آبهاي سطحی5
23,908,102,113طرح 1- طرح زیرسازي ، جدول گذاري و آسفالت معابر6
415,545,400طرح 2- طرح پیاده روسازي7
4,830,818,359طرح6- طرح کمک به اتوبوسرانی8
1,155,329,500طرح7- طرح بهبود ترافیک9

667,300,000طرح 8- طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهري10
2,261,392,613طرح 9- طرح احداث میادین 11

طرح 1- احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزي و ایستگاههاي 12
124,010,850آتش نشانی

طرح 1- طرح احداث پارك، ایجاد فضاي سبز و کمرسبزحاشیه خیابانهاو 13
23,038,618,209درختکاري در معابر

طرح 2- طرح احداث مرکز انباشت و بازیافت زباله و دفن ،سوزاندن و تبدیل 14
15,245,655,394به کود آلی

طرح 2- طرح  ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع هاي ورزشی وتفریحی 15
1,708,041,199وتوریستی

46,716,550طرح 1- طرح خرید ، احداث تکمیل و توسعه ساختمانهاي اداري16
247,527,058طرح 2- طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه17
71,539,000طرح 6- طرح احداث آبریزگاه هاي عمومی 18
786,802,768طرح 7- طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافر بري 19
1,058,100,105 طرح11-طرح احداث و تکمیل صنایع کارگاهی 20
868,952,500طرح 1- طرح خرید ماشین آالت عمرانی و تعمیرات اساسی وسرمایه اي21
481,283,178طرح 3- طرح احداث هتل،متل، رستوران22
375,169,000طرح10- سایر طرح هاي تولیدي23
1,168,026,446طرح1 -هزینه هاي پیش بینی نشده و دیون عمرانی24

93,753,240,969جمع کل

با توجه به ماده 24 آیین نامه مالى شهردارى ها پس از قطعى شدن جهت استحضار منتشر مى گردد

حسین امیرى-سرپرست مالى شهردارى شهرضا


