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خارجى هاى سپاهان در صدر فاجعه ها!مواد مخدر؛ عامل جرائم نیمى از زندانیان اصفهانپخش «کاله قرمزى» در نیمه شعباننقش آیت ا...طاهرى در انتقال آب اصفهان به یزد مرد نقابدار، قهوه خانه را به آتش کشید ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

دستمزد «کى روش» از صنعت سنگ مهمتر است!
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آزار زنان تهرانى توسط 
پزشک قالبى

ادغام 3 بانک و مؤسسه با یکدیگر

لیگ ایران در مسیر انگلیس

تبدیل یک فاجعه به 
مجال «شوآف»
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بازگشت
 «صبح جمعه با شما» 

بعد از 20 سال 

3

برنامه ماندگار و خاطره انگیز «صبح جمعه با شما» پس از 
نزدیک به دو دهه تعطیلى به جدول پخش رادیو ایران باز 
مى گردد.حمید شاه آبادى، معاون صداى 
جمهورى اسالمى با اعالم این خبر گفت: 
ظرفیت هاى هم افزاى فراوانى در معاونت 
صدا وجود دارد که موجب شد امکان احیاى برنامه 

خاطره انگیز «صبح جمعه با شما» فراهم شود.
در ســال هاى گذشــته این برنامه به نوعى با نام هاى 
مختلف از جمله «قند و نمک»، «جمعه ایرانى» و «رادیو 
جمعه» در جدول پخش شبکه هاى رادیویى حضور داشته 

است و در حال حاضر مقدمات...
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زالتکو؛ مردى براى تعبیر رؤیازالتکو؛ مردى براى تعبیر رؤیا
خبرهاى نصف جهان همچنان تأیید مى شوندخبرهاى نصف جهان همچنان تأیید مى شوند
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گردهمایى فعاالن صنعت سنگ در اصفهان با گالیه هاى آنها همراه بود

مریم سعادت و حمید لوالیى
 به «حکایت کمال»

 پیوستند

امیرخان! بمان و امیرخان! بمان و 
قهرمــانمان کن

ذوب به استقالل رسیـــد
ذوب آهن اصفهان موفق شد با پیروزى مقابل نفت تهران در هفته  سى ام لیگ هفدهم 
به عنوان نایب قهرمانى در پایان این رقابت ها دست پیدا کند و این عنوان یک 

رکورد ویژه هم براى ذوبى ها به همراه داشت. 
ذوب آهن در این فصل براى بار چهارم به عنوان نایب قهرمانى رسیده است و 

این در حالى است که تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانى نشده است.
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سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان و نظریه کارشناسى 
در نظر دارد واگذارى تبلیغات اتوبوس هاى درون شهرى و ایستگاه هاى تحت نظارت خود را از طریق برگزارى 

مزایده عمومى به شرکت ها و کانون هاى تبلیغاتى واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 به واحد امور قراردادهاى این 
سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب سازمان مدیریت حمل و نقل 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرک ت در مزایده اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
 WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR تلفن 45224970- 031 این سازمان تماس حاصل و یا به سایت
مراجعه نمایند. در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به 

عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده
(نوبت اول) 

منوچهر روانان- سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهرمنوچهر روانان- سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 2759/ش مورخ 96/09/11 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد نوزده ردیف امالك مسکونى 
و تجارى را با مبلغ کارشناسى از طریق آگهى مزایده به صورت  نقد به فروش 

برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/02/22 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

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

آگهى مزایده عمومى (نوبت سوم) چاپ دوم

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

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

1- زیرسازى و آسفالت 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- تراش آسفالت و آسفالت 

- مبلغ اولیه اعتبار: 3/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/02/25 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/03/6 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه  چاپ دوم

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/02/24
- محل دریافت اسناد : امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/02/25

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/03/05
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مزایده چاپ دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

5٪ سپرده واریزى شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف

4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182221مسکونى1

4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182222مسکونى2

4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182223مسکونى3

شناسنامه طنز رادیو احیا مى شود

فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت حضرت ولى عصر(عج) را تبریک مى گوییم 

 آگهى مزایده امالك مازاد 
بانک ملى ایران  
استان اصفهان

آگهى مزایده شماره  97/1 
(فروش امالك و مستغالت

 بانک تجارت )
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به رغم آنکه دوران وحشــتناك شــکنجه دختر رنجور 
ماهشهرى پایان یافته، ظاهراً قرار نیست رنج و محنتش 
پایان بیابــد. زمان زیادى از انتشــار ایــن روایت هاى 
هولناك نگذشــته بود که خبر رسید یک دندانپزشک پا 
پیش گذاشــته و درمان دندان هاى فاطمه را آغاز کرده 
اســت. فردى که به سرعت در قاب رســانه ملى ظاهر 
شــد تا از چرایى ورودش به این ماجرا براى مردم سخن 
بگوید. اظهاراتى دردناك که در برنامه «حاال خورشید» 
و مقابل مجرى نام آشناى آن بیان مى شد تا هم همگان 
دریابند که پزشک فداکار که بوده و هم رشیدپور نشان 
دهد چه توانى در ســنجاق کردن نام خود به این ماجرا 

دارد. 
اما آن گونه که خبر مى رســد، رونــد درمان دندان هاى 
آســیب دیده فاطمه متناســب بــا ســن وى نبوده و 
دندانپزشک مشهور شده در این ماجرا، تنها مشکلى بر 
مشکالت افزوده است. همان دندانپزشکى که رشیدپور و 
برنامه تلویزیونى اش به سرعت شرایط را براى حضورش 
در رسانه ملى فراهم آوردند، بى آنکه با تماس با مسئوالن، 
مورد تأیید بودن یا نبودن اقداماتش را مورد سنجش قرار 
دهند. مشکلى بزرگ که مسئوالن استان را به واکنش 
واداشته و موجب شده اســت تا  از متخصصان براى حل 

ماجرا یارى بخواهند.

نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس با توجه به وضعیت 
نامناسب زلزله زدگان از سلبریتى ها درخواست کرد هرچه 
ســریع تر وضعیت پول هاى جمع آورى شده را تعیین 

تکلیف کنند.
سیدقاسم جاســمى در مورد کمک هاى مردمى جمع 
آورى شده براى زلزله زدگان کرمانشاه با انتقاد از اینکه 
کمک هاى مردمى هنوز تعیین تکلیف نشده است گفت: 
بر اساس گزارش ارائه شده از سوى استاندار کرمانشاه، 63 
میلیارد تومان کمک هاى مردمى در اختیار هالل احمر، 
دو تا 2/5میلیارد تومان کمیته امداد، سه میلیارد و 200 
میلیون تومان صادق زیباکالم، 8/5 میلیارد تومان على 

دایى و پنج میلیارد و 200 میلیون تومان خانم کلباســى 
قرار دارد. نماینده مردم کرمانشاه افزود: استاندار معتقد 
بود زیباکالم طرحى را ارائه کرده که هنوز عملیاتى نشده 
است؛ وى به دنبال اجراى سیستم فاضالب در یک روستا 
و همچنین راه اندازى شبکه برق سلول هاى خورشیدى 
در روستاهاست که هزینه زیادى مى طلبد و هنوز اقدامى 

در این ارتباط انجام نشده است.
وى ادامه داد: بر اساس اظهارات استاندار، على دایى هم 
تاکنون کار خاصى انجام نداده است و خانم کلباسى حدود 
52 خانه را شناسایى کرده و قرار اســت بعد از پرداخت 

تسهیالت بازسازى هزینه باقیمانده را پرداخت کند.

تبدیل یک فاجعه به مجال 
«شوآف»

ماجراى 12 میلیارد پولى که در 
حساب زیباکالم و دایى است

تعلیق مأمورگشت ارشاد 
صحت ندارد

رئیس پلیـس تهران ادعـاى تعلیق    تسنیم|
مأمور زن گشـت ارشـاد در حادثه اخیـر را تکذیب کرد 
و گفت: بررسى هاى تکمیلى نشان داد این مأمور هیچ 
قصورى نداشته است و ما با اقتدار از مأموران خود دفاع 
مى کنیم. سردار حسین رحیمى گفت: وقتى یک نفر از 
این دختران با وضعیت افتضاح در مقابل مأمور پلیس ما 
حاضر مى شود باید چه کرد؟ وقتى مأمور ما به آنها تذکر 
مى دهد و آنها در مقابل، شروع به فحاشى و ضرب وشتم 

مأمور مى کنند، مأمور ما باید چه کار کند؟

پیشنهاد ابطحى به روحانى
محمدعلـى ابطحـى در کانـال    انتخاب |
تلگرامى اش نوشت: «آقاى روحانى به جاى گالیه هاى 
علنى از وزرایش باید هرچه سریع تر کابینه اش را ترمیم 
کند. همان که رهبران اصالح طلب از ابتدا در مورد این 
چینش کابینه ابراز نگرانى مى کردنـد. البته اگر ترمیم 
به دالیل گوناگون به حذف اقلیت معتقد به شـعارهاى 

روحانى منجر نشود.»

آش و مداح و بهمن
  جماران  و انتخاب| محسن هاشمى، رئیس 
شوراى شـهر تهران در جلسه شـوراى برنامه ریزى و 
توسعه این اسـتان گفت: دو هزار میلیارد تومان بودجه 
مسائل اجتماعى تهران است اما آنقدر که پول آش، مداح 
و... مى دهند فرصت براى حل مشـکالت اساسـى تر 
همچون ساماندهى معتادان متجاهر نمى رسد. هاشمى 
دیروز در جمع مدیران بازرسـى شـهردارى تهران هم 
گفت: ناآرامى هاى دى ماه سال گذشته هشدار کوچکى 
بود به ما که اگر به سالم سازى و شفاف سازى مدیریت 
واقتصاد کشـور همت نگماریـم زیر بهمـن بنیان کن 

نارضایتى واعتراض مردم، دفن خواهیم شد.

بچه هاى کوچه الدن و نسترن
  ایسنا| آیـت ا... سـید احمـد علم الهـدى در 
همایش فصلى ائمه جماعات مساجد مشهد گفت: ما در 
این نظام، قدرت و در جامعه، نفوذ داریم. نفوذ معنوى ما 
در دل ها و مغزهاى نسل جوان و متدین فوق العاده است، 
بر فرض که چند جوان کوچه الدن و نسـترن هم از ما 
خوششان نیاید، هیچ اتفاقى نمى افتد. جریان ها تالش 
مى کنند تا رنگ امام رضا(ع) را از مشهد بگیرند و شهر 
جهانگردى و گردشگرى که انواع و اقسام ویژگى هاى 
گردشـگرى را دارد و یک گنبد طال هم وسط آن است 

ایجاد کنند، نباید تن به امام رضا زدایى در مشهد داد.

بازنشستگى 12مدیر نجومى 
12 نفـر از مدیـران ارشـد دولتى در    تسنیم|
پایان سـال 96 با حقـوق بـاالى 600 میلیـون تومان 
بازنشسته شدند. نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال 
96 مصوب کردند هر مدیر یا کارمندى که در سال 97  
بازنشسـت شـود نمى تواند پاداش پایـان خدمت بیش 
از 260 میلیـون تومـان دریافت کنند. بـه همین دلیل  
تعـدادى از مدیران ارشـد دولتى براى اسـتفاده از مزایا 
و پاداش پایـان خدمت و دریافت ارقامـى بیش از 260 
میلیون تومان، در پایان سال 96 تصمیم به بازنشستگى 
گرفتنـد. بر این اسـاس 12 نفـر از مدیران ارشـد در دو 
وزارتخانه  و یک نهاد ارشد دولتى با پاداش پایان خدمت 
نزدیک به 600 میلیون تومان بازنشسـت شـده اند. بر 
اسـاس اطالعات موجـود، تعـدادى از این بازنشسـت 
شده ها بعد از شروع سال 97 مجدداً به صورت قراردادى 

در دستگاه هاى اجرایى مشغول به کار شده اند.

حجتى در آستانه «بهشت»
روزنامـه ارگان حـزب کارگزاران سـازندگى    آنا|
در حالى در طرح جلد دیروز خـود «محمود حجتى» را 
«وزیر امیـدوار» دولت روحانى معرفى کرده اسـت که 
حاال با موافقـت رئیس جمهور براى جدایـى حجتى از 
دولت و اجماع کارگـزاران و اتحاد ملت بـراى انتخاب 
وى، وزیـر جهاد کشـاورزى بـه احتمال زیاد شـهردار 

تهران خواهد شد. 

خبرخوان
عالقه عجیب به تلگرام

  آنا | سید محمدجواد ابطحى، نماینده مردم 
خمینى شهر در مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون 
30 میلیون نفر در پیام رسان «ویسپى» عضویت 
دارند و این شــرکت اعالم کرده مى تواند شرایط 
را براى پذیرش 80 میلیــون عضو نیز مهیا کند، 
تصریح کرد: برخى دولتمردان عالقه عجیبى به 
تلگرام دارند و اال اینگونه نیست که نتوانیم از این 

پیام رسان رفع انحصار کنیم.

بدون توقف تا کربال 
معاون فنى و زیربنایى راه آهن از راه    مهر |
اندازى نخستین قطار بدون توقف تهران - کربال 
در ایام اربعین 98 خبر داد. مازیار یزدانى اظهار کرد: 
در صورت شروع به کار عملیات ساخت راه آهن 
شلمچهـ  بصره و همچنین احداث پل بصره بر روى 
رودخانه اروند در پاییز امسال، سال آینده (98) کار 

احداث این خط ریلى به پایان مى رسد.

حمله دوباره به پناهى
روزنامه «کیهان» که پس    آى سیما |
از انتخاب فیلم جدید جعفر پناهى در جشنواره کن، 
چند روز یک بار مطلبى علیه این کارگردان منتشر 
کرده اســت، این بار از او به دلیل ضد آمریکایى 
خواندن «الیور اســتون» انتقاد کرده است. این 
روزنامه از پناهى به عنوان فیلمساز متوهمى یاد 
کرده که خیال مى کند فیلمســازى جهانى است 
اما کسى از جمله استون او را نمى شناسد. کیهان 
همچنین استون را فیلمساز ضد آمریکایى نمى داند 
و مى نویسد او درباره منفورترین رؤساى جمهور 

آمریکا (نیکسون و بوش) فیلم ساخته  است.

کوچک ترین هنرمند 
  ایسنا| اگرچه مادر صنایع دستى ایران 
هفته گذشــته از دنیا رفت امــا رئیس منطقه اى 
آسیا و اقیانوسیه در شوراى جهانى صنایع دستى 
گواهینامه  او و کوچک تریــن تولیدکننده در این 
حوزه را بــه دفتر منطقه اى غرب آســیا در ایران 
فرستاده است. آروین خســبى که ده سال دارد، 
سومین نسل از یک خانواده کالش باف است. او 
به عنوان کوچک ترین عضو تولید کننده صنایع 
دستى اهل مریوان است و حدود یکسال است که 

این کار را انجام مى دهد.

بازارى که غرق مى شود!
  ایسنا| بخش هاى زیادى از بازار سمنان 
بخاطر سیستم فاضالب آن  نشست کرده است و 
اگر این سیستم مرمت نشود،  تا ده سال دیگر این 
بازار تاریخى فرو مى ریزد. بازار سمنان را به دوره 
قاجار منسوب مى دانند، درحالى که پایه نخست آن 
در دوره ایلخانیان و نزدیک به 700 سال پیش بنا 

گذاشته شده است.

ممنوع التصویر نیستم
  ایرنا | مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
درباره غیبت خود در جشن قهرمانى پرسپولیس در 
لیگ برتر فوتبال و شایعه ممنوع التصویرى اش، 
در جمع خبرنگاران گفت: ممنوع التصویر نیستم. 
فشارم باال بود و نتوانستم در این جشن حضور یابم. 

حتى یک شنبه  به همین دلیل بیمارستان بودم.

مواد فروش هاى معمولى 
  فارس| رئیس پلیــس مبارزه بــا مواد 
مخدر تهران گفته متأسفانه والدین فکر مى کنند 
خرده فروش یا موادفروش، هیکل یا قیافه خاصى 
دارد؛ دو متر قد دارد و هیکلى 200 کیلویى؛ اما به 
این فکر نمى کنند که شــاید همان فردى که با 
فرزندشان طرح دوستى ریخته، موادفروش باشد، 
شاید قیافه موادفروش بسیار معصوم تر از قیافه هر 

فرد دیگرى باشد.

آخرین اخبار از ایــن حکایت دارد کــه در جریان ادغام 
مؤسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد و انصار، احتماًال تا چند 
روز آینده بانکى جدید با نام «انصار» تشکیل خواهد شد.

پایان سال گذشته بود که فرشاد حیدرى، معاون نظارت 
بانک مرکزى از ادغام مؤسسه ثامن، مهراقتصاد و بانک 
انصار خبر داد و گفت بانک جدید در بهار ســال 1397 
تشکیل مى شود. در حالى بیش از یک ماه از بهار گذشته 
که آخرین اطالعات دریافتى «ایسنا» در مورد وضعیت 
این ادغام و تشکیل بانک جدید از این حکایت دارد که تا 
چند روز آینده و احتماًال بعد از نیمه شعبان تغییراتى اعمال 
مى شود و بانک جدید فعالیت خود را شروع مى کند. این 
در حالى است که قرار اســت در نتیجه ادغام ثامن، مهر 
اقتصاد و انصار، بانک جدید با نام «انصار» فعالیت کند. 
از این رو به زودى تابلوهاى ثامن و مهر اقتصاد به انصار 
تغییر خواهد کرد. آنطور که پیش تر مقامات ارشد بانک 
مرکزى تأکید کرده اند در نتیجه این ادغام هیچ مشکلى 
براى ســپرده گذاران پیش نخواهد آمد و جاى نگرانى 

وجود ندارد.

یک بانک نظامى جدید هم در راه است
از سال گذشته و با جدى شــدن جریان ادغام بانک ها و 
همزمان با ساماندهى مؤسسات غیرمجاز بحث بانک هاى 
نظامى نیز بیش از گذشته پررنگ شد. در همین زمان بود 
که با توجه به حواشى که براى مؤسسه ثامن و مهر اقتصاد 
در مقطعى پیش آمد، موضوع ادغام آن دو با مؤسسه مجاز 
کوثر مطرح شد و با وجود اخبار متفاوتى که در این رابطه 
وجود داشت و تصور بر این بود که در نهایت در مورد این 
سه مؤسسه نهایى شود، در پایان ســال گذشته اعالم 
معاون نظارت بانک مرکزى از نبود مؤسسه کوثر در این 

ادغام حکایت داشت و بانک انصار جایگزین شد. مؤسسه 
ثامن و مهر اقتصاد تا پیش از این مجوز رسمى فعالیت از 
بانک مرکزى نداشتند و از سال گذشته و با حواشى پیش 
آمده به لیست مؤسســات در حال دریافت مجوز بانک 

مرکزى اضافه شدند.
آنطور که حیدرى اعالم کرده اســت قرار بر این خواهد 
بود که در جریان ســاماندهى بانک هاى نظامى بعد از 
ادغام ثامن، مهراقتصاد و انصار، در مرحله بعد بانک هاى 

حکمت، قوامین و کوثر نیز ادغام شــده و در مجموع دو 
بانک نظامى تشکیل شود. این در حالى است که در آینده 
ممکن است این دو بانک نیز ادغام شوند و در نهایت یک 

بانک نظامى قوى در شبکه بانکى فعالیت کند.

حذف على اصغر پورمحمدى از شــبکه 3 و قرار گرفتن 
على فروغى به عنوان مدیر این شبکه با واکنش برخى 
از رسانه ها درباره نســبت خانوادگى فروغى با غالمعلى 
حدادعادل و تأثیر «ژن خــوب» در انتصاب وى همراه 

بوده است.
به گزارش «سینماروزان»، على فروغى پیش تر رئیس 
مرکز بسیج صداوسیما بود و در همان زمان هم بخاطر 
فرزندى باجناق حدادعادل و به تعبیرى پسرخاله بودن 
با فرید آقازاده حداد، به عنوان «ژن خوب» مطرح شــد. 
حاال و با حضور وى به عنوان مدیر شــبکه 3 این ماجرا 

پررنگ تر شده است.
على اصغر پورمحمدى در مراســم معارفــه این مدیر، 
هجمه ها پیرامون «ژن خوب» بودن او را «جوسازى» 
خواند و گفت: باالخره هر شخص افرادى را در اطراف خود 
دارد. فرزنِد کسى است، اینکه شایستگى افراد را بر این 

اساس  مورد تردید قرار دهیم جوانمردانه نیست.
حمایت پورمحمدى از مدیرى که منتسب شده به «ژن 
خوب» عجیب است؟ او همان کسى است که در زمان 
مدیریتش بر شبکه 3 سیما از دامادش یوسف منصورى 
به عنوان هســته مرکزى تولید فصل ســوم «هفت» 
با اجراى بهروز افخمى ســود برد. اتفاقــى که علیرغم 
حاشیه سازى هاى فراوان با تأیید بعدى افخمى و اینکه 

در حال آموزش به آقاى داماد است همراه شد.
حاال هم پورمحمدى به دفاع از على فروغى پرداخته که 
پیش تر رئیس بسیج صداوسیما بوده و حین مدیریت در 
آن مجموعه از یوســف منصورى داماد پورمحمدى به 
عنوان مدیر برنامه هاى نمایشى مرکز بسیج سود برده

 است!
آیا حمایت پورمحمدى از مدیر تازه شــبکه 3 به حکم 

صادرشده براى دامادش مرتبط است؟

ادغام 3 بانک و مؤسسه با یکدیگر

نام بانک جدید مشخص شد

چرا پورمحمدى از مدیر تازه شبکه 3 حمایت مى کند 

داستان چند «ژن خوب» دیگر!

قتل یک زن از سوى دو مرد افغانســتانى موجب شد تا 
باقرشــهر یکى از مناطق جنوبى تهران، چند روز براى 
افغانســتانى ها ناامن شــود. بنا بر اظهارات شمارى از 
مهاجران که در فضاى مجازى منتشر شد، در این مدت، 
تعدادى از آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند به طورى که 
شمارى با چاقو مجروح و حتى برخى مدعى شدند که دو 
دختر افغانستانى از ســوى اراذل و اوباش ربوده شده یا 

اقدام به این کار صورت گرفته است.
به گزارش «انصاف نیوز»، سه شنبه هفته گذشته جسد 
زنى که در داخل یک گونى پیچیده شــده بود در یکى از 
خیابان هاى باقرشهر، پیدا  شد. صبح روز بعد پلیس دو مرد 

که گویا از اتباع غیرمجاز افغانستان بودند را به اتهام قتل 
بازداشت کرد. با مطلع و فراگیر شدن این خبر در سطح 
شهر و شبکه هاى اجتماعى، برخى افراد اقدام به تحریک 
و نفرت پراکنى نســبت به مهاجران کردند و گویا جمعه 

هفتم اردیبهشت ماه سرآغاز آزار و اذیت این افراد بود.
یکى از مهاجران افغانستانى باقرشهرکه مغازه دار است 
مى گوید: «جمعه شــب بود که پنج شش تا ماشین سر 
ســى مترى آمده و حدود 20 نفر پیاده شــدند، شروع به 
عربده کشــى کردند و گفتند که افغانى ها فالن هستند، 
افغانى ها را فالن مى کنیم و... بعد از آن شروع کردند به 
زدن مهاجرین و تا جایى که مى توانستند با مشت و لگد 

بچه ها را زدند و چندین نفر را هم درون جوى آب انداختند 
و کتک زدند.» 

ابوطالب بقرایى، عضو شــوراى شهر باقرشــهر با ابراز 
تأسف از حوادثى که در چند روز گذشــته اتفاق افتاده، 
گفت: اینکه اگر مى بینیم تعدادى از افاغنه دچار جرم هاى 
مختلفى مى شوند دلیلى بر تعمیم آن به همه  اتباع افغانى 
نمى شود چراکه در همین بخش، تعداد مدافعان حرم تیپ 
فاطمیون که در مقابل داعش درحال جنگیدن هستند هم 
کم نیستند. او در عین حال افزود: موضوعى که وجود دارد 
و شورا و تمام مسئوالن امر هم باید آن را پیگیرى کنند، 

ساماندهى اتباع خارجى غیرمجاز است.

نفرت پراکنى بعد از وقوع یک قتل

در جنوب تهران 
افغان ها را مى زنند 

حسن رحیم پور ازغدى، کارشناس صدا وسیما در نشست 
کرسى آزاد اندیشى حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد علوم 
تحقیقات در جمع دانشجویان سخنرانى کرد که بخشى از 

اظهارات او را به نقل از خبرگزارى «دانشجو» مى خوانید:
■  همین االن اگر از تمام مــردان دنیا رفراندم بگیرند که 
براى خانم ها حجاب خوب اســت یا بد اکثریت مى گویند 

حجاب بد است چرا که مرد ها به فکر خودشان هستند.
■ حجاب ایران قبل از اســالم خیلى سخت تر و دست و 
پاگیرتر بود.در ایران قبل از اسالم وقتى زنى ازدواج مى کرد 
همسرش مى توانست بگوید که با پدر و برادرت نباید رفت 
و آمد کنى و پدر و برادر نیز جزو نامحرم ها قرار مى گرفتند، 
اما خود مرد ها آزادى داشتند و هر چقدر مى خواستند ازدواج 
مى کردند. براى مثال آخرین پادشاه ساسانى سه هزار زن 

داشت و اسالم آمد و با حرمسرا مبارزه کرد. 

■ بیش از صد سال است که غرب مى خواهد مردم را بى 
حجاب و برهنه کند، اما مردم کشور ما مقاومت کرده اند و 

تن به این امر نداده اند. 
■ بیشتر تعهد ها برعهده مردان است. زنان تعهد چندانى 
ندارند جز اینکه خیانت جنسى نکنند. اما زمانى که جامعه 
را بدون حجاب مى خواهیم باید این را بپذیریم کم کم زنان 
باید به دنبال مردان راه بیافتند چرا که عرضه زیاد است و 
دستکم یک زن باید روزى دو ساعت جلوى آینه بایستد و 
خود را آرایش کند که همکار مردش بیشتر از دیگر همکاران 
زن به او توجــه کند. اینهایى کــه مى گویند نه به حجاب 
اجبارى من فکر مى کنم در پشــت صحنه خود مردان را 
جاى داده اند چرا که چنین خواسته اى خواسته مردان است. 
■ اگر زن ها حجاب نداشته باشند، زور مرد ها را که ندارند 

پس در نتیجه همه چیز 10- صفر به نفع مردان مى شود.

 طى ماه هاى گذشــته چندین بار کشــاورزان معترض 
اصفهانى خط انتقال آب به یزد را که از اســتان اصفهان 
مى گذرد قطــع کردنــد. آنــان معتقدند حقابــه آنان 
در کشــاورزى به ســمت یزد مى رود. غالمعلى ســفید 
رئیس فعلى شوراى شــهر یزد که در دولت دوم هاشمى 
رفسنجانى و دولت اول اصالحات استاندار آن استان بوده 
است، درباره روزهایى که پروژه انتقال آب اصفهان به یزد 
عملیاتى شد و مقایسه آن ایام با شرایط امروز با «اعتماد 

آنالین» گفته است:
زمانى که من در استاندارى بودم  طرح انتقال آب به یزد 
اجرا شــد. اولین حرکت قطعى همزمان با شروع پروژه 
صورت گرفت که آیت ا... طاهــرى امام جمعه اصفهان، 
آیت ا...کاشــانى امام جمعه یزد، کرباســچى اســتاندار 

اصفهان و  اســتاندار قبل از من در یزد جلسه اى برگزار 
مى کنند. در آن جلســه آقاى طاهرى قــول دادند که ما 
حتى براى اجراى این پروژه کمک مالى مى کنیم. در آن 
زمان با این روحیه مشکالت را حل مى کردند. ولى االن 
خشکسالى باعث شده که هرکسى به فکر منطقه خودش 
باشد. ولى مسئله روشن است. نمى توان گفت که آب شرب 
مختص یک منطقه باشد. شاید آب الزم براى کشاورزى و 
صنعت قابل بحث باشد ولى مردم باید بتوانند آب بنوشند. 
االن کل شــهر یزد با مشــکل رو به رو است. ما مخازن 
زیادى براى آب نداریم و اگر آب یزد قطع شــود بیشتر از 
دو سه روز آب نداریم که به شــهر یزد بدهیم و هر بارى 
که آب قطع مى شــود مردم هم نگران و پریشان خاطر 

مى شوند.

10- صفر به نفع مردان!

نقش آیت ا...طاهرى در انتقال آب اصفهان به یزد
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مه طنز رادیو احیا مى شود
شناسنا

زگشت «بازگشت «صبح جمعـــه با شما» بعد از 20 سال

برنامه ماندگار و خاطره انگیز «صبح جمعه با شما» پس از 
نزدیک به دو دهه تعطیلى به جدول پخش رادیو ایران باز 

مى گردد.
حمید شاه آبادى، معاون صداى جمهورى اسالمى با اعالم 
این خبر گفت: ظرفیت هاى هم افزاى فراوانى در معاونت 
صدا وجود دارد که موجب شد امکان احیاى برنامه خاطره 

انگیز «صبح جمعه با شما» فراهم شود.
در سال هاى گذشته این برنامه به نوعى با نام هاى مختلف 
از جمله «قند و نمک»، «جمعــه ایرانى» و «رادیو جمعه» 
در جدول پخش شــبکه هاى رادیویى حضور داشته است 
و در حال حاضر مقدمات احیاى این برنامه فراهم شده و از 
نیمه اردیبهشت ماه شنوندگان رادیو ایران مى توانند باز هم 

شنونده برنامه «صبح جمعه با شما» باشند.
معاون صداى جمهورى اســالمى دربــاره ویژگى هاى 
«صبح جمعه با شــما» گفت: این برنامه در مرحله اول به 
مدت 120 دقیقه از ســاعت 9 صبح جمعه ها از رادیو ایران 
پخش خواهد شد. وى افزود: همکاران تالش کرده اند که 
هسته اصلى بازیگران این برنامه قدیمى دور هم جمع شوند 
و با بهره گیرى از ظرفیت بازیگران جوان، گروه بازیگران 

تکمیل شود.
در حال حاضر هنرمندانى چــون علیرضا جاویدنیا، عباس 
محبى، اصغر سمسارزاده، صادق عبداللهى، حسین هاشمى، 
مرتضى تبریزى، فرانک رفیعى و شــوکت حجت از جمع 
قدیمى هاى «صبح جمعه با شــما» با برنامه همکارى 
مى کنند و در دوره جدید حسین عرفانى، مینو غزنوى، 
حسین محب اهرى، مهین برزویى و... به جمع گروه 

هنرمندان برنامه اضافه مى شوند.
شــاه آبادى درباره تغییرات ساختارى برنامه نیز 
افزود: عالوه بر احیاى شخصیت هاى قدیمى 
برنامه مانند آقاى دســت و دلباز، نازیال، همسر 
ملون و... تالش شده است بخش هاى جدیدى 
نیز به برنامه اضافه شود. یکى از این بخش ها، بهره 
گیرى از ظرفیت طنازان در سراسر کشور است. 
به همین منظور هماهنگــى هاى الزم با 
معاونت امور اســتان ها صورت خواهد 
گرفت تا بخش هــاى متنوعى با 
همکارى صداى اســتان ها به 

برنامه اضافه شود. شاه آبادى گفت: بخش محتوایى دیگرى 
که به برنامه اضافه مى شود، بخش تعاملى است که در قالب 
یک مســابقه غیرحضورى اجرا مى شــود. در این مسابقه 
عالقه مندان طنز قطعات طنز تولیدى خود را براى برنامه 
ارسال مى کنند. برگزیده این قطعات در برنامه پخش مى 
شود و در یک رقابت جذاب، برندگان هر فصل با رأى مردمى 
معرفى مى شوند و برندگان به طور حضورى در برنامه ایفاى 

نقش مى کنند.
معاون صداى جمهورى اسالمى در پاسخ به این پرسش که 
چرا بعد از دو دهه تصمیم به احیاى برنامه «صبح جمعه» با 
شما گرفته شده است، گفت: این برنامه شناسنامه طنز رادیو 
به حساب مى آید و مطالبه مردمى هم تولید و پخش مجدد 
آن اســت. بر همین اســاس، تصمیم به احیاى این برنامه 

گرفته شد.
شــاه آبادى افــزود: ایــن وظیفه ماســت کــه از تمام 
ظرفیت هاى رادیو براى ارائه برنامه هاى جذاب و مخاطب 
پسند استفاده کنیم و من از همه افرادى که در گذشته با این 
برنامه همکارى داشته اند، دعوت مى کنم تا تجربیاتشان را 

در اختیار برنامه قرار دهند.

در همین حال اولین قســمت از برنامه خاطره انگیز «صبح 
جمعه با شما» بعد از ظهر یک شــنبه 9 اردیبهشت ماه در 
ســراى محله منطقه زعفرانیه تهران ضبط شد. نخستین 
برنامه «صبح جمعه با شما» با توجه به برگزارى نمایشگاه 
کتاب به این موضوع اختصاص داشت و آیتم هاى مختلفى 

در این باره اجرا شد. 
در این مراسم مهین برزویى از هنرمندان پیشکسوت رادیو در 
سخنانى گفت: «جاى آقاى نوذرى خیلى خالى است و وقتى 
اینجا آمدم کمى بغض کردم چرا که جاى منوچهر نوذرى 
اینجا خالى است. این برنامه سراسر براى من خاطره بود و 

نمى توانم آن روزهاى خوب را فراموش کنم.»
گفتنى است برنامه «صبح جمعه با شما» سال 1378 تعطیل 
شــد و هنرمندان آن به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه 
بعدها برنامه «جمعه ایرانى» را اجرا کردند و عده اى نیز از 
برنامه هاى طنز دور شدند. برنامه «جمعه ایرانى» نیز از سال 
1394 به درخواست تهیه کننده برنامه تعطیل شد و اکنون 
پس از دو دهه هنرمندان برنامه «صبح جمعه با شما» دور 
هم جمع شــده اند تا با کارگردانى علیرضا جاویدنیا و تهیه 
کنندگى ساجد قدوسیان، این برنامه خاطره انگیز را احیاکنند.

فیلم ســینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن 
داودى در حال حاضر آماده نمایش شــده اســت و 
به گفته تهیه کننده آن اواخر خرداد این فیلم اکران 

مى شود.
رضا رخشان، تهیه کننده فیلم سینمایى «هزارپا» 
در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم ســینمایى به 
«صبا» گفت: این فیلم در حال حاضر آماده نمایش 
شده اســت و  بین  30 خرداد تا 13 تیر آن را اکران 

مى کنیم.
وى در ادامــه افــزود: پخش «هزارپــا» بر عهده 
فیلمیران است و به زودى فیلم در سینماهاى کشور 

اکران خواهد شد.
رخشــان درخصوص فعالیت هاى اخیرش افزود: 
سناریویى در دست تولید داریم که در حال بررسى 
هستیم که اگر مشکلى پیش نیاید آن را براى دریافت 

پروانه ساخت ارسال کنیم. 
گفتنى است؛ «هزارپا» از جمله فیلم هاى پربازیگر 
امسال است که پیش بینى مى شــود اکران بسیار 
موفقى داشته باشد. ابوالحسن داودى 16 سال بعد از 
«نان، عشق و موتور 1000» بار دیگر سراغ ساخت 

فیلمى کمدى رفته است.
در این فیلم کمــدى بازیگرانى چون رضا عطاران، 
جواد عزتى، ســارا بهرامى، مهــران احمدى،  الله 

اسکندرى ، سعید امیرسلیمانى، شهره 
لرســتانى ،امید روحانى، سپند 

امیرســلیمانى و امیر مهدى 
ژوله بــه ایفــاى نقش 

مى پردازند.

«هزارپا» در تابستان 
اکران مى شود

همزمان با جشن بزرگ نیمه شعبان، قسمت  جدیدى 
از مجموعه عروسکى «کاله قرمزى» روى آنتن شبکه 

2 سیما مى رود.
آذرمیدخت آذرهوش، مدیر گروه کودك و نوجوان شبکه 
2 سیما، از پخش قسمت جدید مجموعه تلویزیونى 
«کاله قرمزى» خبر داد و گفت: مجموعه «کاله قرمزى» 
از جمله برنامه هاى گروه کودك و نوجوان شبکه 2 است. 
به مناسبت جشــن بزرگ نیمه شعبان، این مجموعه 
چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ساعت 15 و بازپخش 
آن روز پنج شنبه ساعت 18 روى آنتن مى رود. گفتنى 
است؛ پیش از این مدیر گروه کودك و نوجوان از پخش 
ادامه قسمت هاى مجموعه عروسکى «کاله قرمزى» در 

اعیاد ویژه ملى- مذهبى خبر داده بود.

تصویربردارى سریال «هیئت مدیره» به کارگردانى 
مازیار میرى در لوکیشن اصلى به پایان رسید. در این 
سکانس که قسمت 35 از این ســریال را به تصویر 

مى کشید تمامى بازیگران اصلى حضور داشتند. 
آخرین قسمت از فصل اول «هیئت مدیره» یک شنبه 
هفته آینده 16 اردیبهشت از شبکه 5 تهران پخش 
مى شود. همچنین با اینکه گروه تولید آمادگى خود را 
براى ساخت فصل 2 سریال اعالم کردند اما هنوز تولید 
فصل جدید مشخص نیست و منتظر تمایل و درخواست 

سازمان صدا و سیماست.
حدیث میرامینى، احسان کرمى، امیررضادالورى، رابعه 
مدنى، الیکا عبدالرزاقى، لیلى رشیدى، زهرا داود نژاد، 
رحیم نوروزى و کمند امیرسلیمانى از جمله بازیگران 
این سریال هســتند. «هیئت مدیره» به زندگى زوج 
جوانى مى پردازد که با نقل مکان به ساختمانى جدید 

درگیر اتفاقات تازه اى مى شوند. 

فیلم سینمایى «دختر عمو پسر عمو» به کارگردانى روح 
انگیز شمس و نویسندگى قربان محمدپور کارگردان 
«سالم بمبئى» و «دختر شیطان» با بازى مجید صالحى و 

نیوشا ضیغمى به شبکه نمایش خانگى آمد.
اواخر اسفند ماه سال 96 طى یک جلسه مجوز توزیع 
سه فیلم سینمایى «ایتالیا ایتالیا» ، «ملى و راه هاى نرفته 
اش» و فیلم «دختر عمو پسر عمو» صادر شد و این فیلم 
سینمایى به کارگردانى روح انگیز شمس و نویسندگى 
قربان محمدپور حاال در شبکه نمایش خانگى قابل تهیه 
است. این فیلم، ساخته شده در سال 1395 است و در 

دى 1396 در سینماهاى کشور اکران شد.
«دختر عمو پسر عمو»  درباره زندگى یک پسر عمو و دختر 
عمو است که در زندگى خانوادگى شان اختالفات زیادى 
به وجود مى آید. آنها با دستور و راهنمایى هاى پدربزرگ 
خود مجبور مى شوند تمامى اختالفات خانوادگى شان 
را حل کنند. مجید صالحى، نیوشا ضیغمى، الله مرزبان، 
فاطمه گودرزى، مریم امیرجاللــى، محمود عزیزى، 
مهدى صبایى و نسیم فروغ بازیگران اصلى این فیلم 

سینمایى هستند.

پخش «کاله قرمزى»
 در نیمه شعبان

تولید فصل دوم
 «هیئت مدیره» 

هنوز مشخص نیست

«دختر عمو پسر عمو» 
در شبکه نمایش خانگى

مریم ســعادت، بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره
 فعالیت هاى خود گفت: با سریال «حکایت کمال» 
قرارداد بازى بسته ام اما مذاکرات ما هنوز از این مرحله 
جلوتر نرفته است و این روزها در انتظار شروع تولید 
این ســریال هســتم.آن گونه که اطالع دارم حمید 

لوالیى نیز با این سریال قرارداد بسته است. 
وى در همین راستا افزود: این سریال 150 قسمتى به 
تهیه کنندگى محسن شایانفر و کارگردانى قدرت ا... 
صلح میرزایى در مرحله پیش تولید قرار دارد و از اواخر 

اردیبهشت ماه تولید آن شروع مى شود.
این بازیگر دربــاره موضوع ســریال «حکایت 

کمــال» اظهار کــرد: در «حکایت کمال» 
شاهد یک موضوع متفاوت در تلویزیون 

نسبت به ســریال هاى دیگر که تا 

کنون پخش شده خواهیم بود. این سریال به دهه 40 
و تهران قدیم برمى گردد.

سعادت به لوکیشن هاى ســریال «حکایت کمال» 
اشــاره کرد و افزود: تمامى صحنه هاى سریال دهه 
40 را روایت مى کنــد بنابراین در شــهرك غزالى 

فیلمبردارى انجام خواهد شد.
گفتنى است، ســریال «حکایت کمال» اقتباسى از 
رمانى به همین نام، نوشته محمد میرکیانى است و در 

مرکز سیما فیلم تولید مى شود. قهرمان داستان یک 
نوجوان به نام «کمال» است و ساختارى اپیزودیک 
دارد. از نیمه اســفند سال گذشــته مقدمات ساخت 
دکورهاى این سریال در شهرك سینمایى غزالى آغاز 
شده اســت و با توجه به قصه هاى متعدد، پیش بینى 
مى شود باز هم بازیگران دیگرى طى روزهاى آینده 

به پروژ بپیوندند.
قدرت ا... صلح میرزایى تاکنون سریال هاى «پنجره»، 
«رخصت» و «دخترى به نام آهو» را براى تلویزیون 
ساخته و جدیدترین سریال به تهیه کنندگى 
محسن شایانفر هم «هست ونیست» 
به کارگردانى حســین سهیلى 

زاده است. 

مریم سعادت و حمید لوالیى به «حکایت کمال» پیوستند

ى تلویزیون است
شکلم فیلمنامه ها

آناهیتا افشار: م

آناهیتا افشار، بازیگر سینما و تلویزیون درباره 
فعالیت هاى این روزهایش و اینکه قرار است 
در سریالى بازى داشته باشد یا خیر گفت: من 
با تلویزیون مشــکلى ندارم و مسئله ام بیشتر 
با فیلمنامه هایى اســت که به من پیشــنهاد 
مى شود و فعَالً قرار نیســت در سریالى بازى

 کنم.
وى ادامــه داد: اگر فیلمنامــه خیلى خوبى 
باشد یا کارگردانى باشد که کارهایش 
را دوست داشته باشــم حتمًا در 
ســریال آنها بازى مــى کنم به 
طور مثال سال گذشته در سریال 
«ســایه بان» اثــر بــرادران 
محمــودى بــازى کــردم کــه 
هــم فیلمنامــه شــان را دوســت 

داشــتم هــم کارگردانــى و ســینمایى که 
دارنــد در غیــر ایــن صــورت در تلویزیون 
ترجیــح  را  ســینما  و  کنــم  نمــى  کار 

مى دهم.
افشــار درباره اینکه چقدر پیشــنهاد بازى در 
سریال دارد، اظهار کرد: همیشه پیشنهادهایى 
مطرح مى شــود که البته آنقدر نه گفته ام که 
 دیگر این پیشــنهادها کمتر شده است. قبل از 
سریال «سایه بان» هم که سال گذشته بازى 
کردم حدود شش سال بود در تلویزیون حضور 
نداشــتم چراکه فیلمنامه و یا اثر خوبى به من 

پیشنهاد نمى شد.
وى در پایــان دربــاره عالقــه اش بــه 

سریال هاى پرمخاطب بیان کرد: واقعیت این 
است که کسى تلویزیون نمى بیند مگر اینکه 
ســریال هایى شــبیه «پایتخت» باشد و اگر 
چنین سریال هاى پرمخاطبى به من پیشنهاد 
شود حتمًا در آن حضور خواهم داشت. خود من 
بعد از این همه کار سینمایى و چند سریال هنوز 
با «مرضیه» در سریال کمدى «سه در چهار» 
ساخته مجید صالحى شــناخته مى شوم ولى 
چنین سریال هایى که هنرمندانى مثل مجید 
صالحى یا رضا عطــاران در تلویزیون بخواهد 

بسازند دیگر تولید نمى شود. 

ز رادیو احیا مى شود

زگشت «صبح جمعــــــــــــــــــــــــــــــــه با شما» بعد از 20 سال
0

برنامه ماندگار و خاطره انگیز «صبح جمعه با شما» پس از
نزدیک به دو دهه تعطیلى به جدول پخش رادیو ایران باز 

مى گردد.
حمید شاه آبادى، معاون صداى جمهورى اسالمى با اعالم 
این خبر گفت: ظرفیت هاى هم افزاى فراوانى در معاونت 
صدا وجود دارد که موجب شد امکان احیاى برنامه خاطره 

انگیز «صبح جمعه با شما» فراهم شود.
در سال هاى گذشته این برنامه به نوعى با نام هاى مختلف 
از جمله «قند و نمک»، «جمعــه ایرانى» و «رادیو جمعه» 
در جدول پخش شــبکه هاى رادیویى حضور داشته است 
و در حال حاضر مقدمات احیاى این برنامه فراهم شده و از 
نیمه اردیبهشت ماه شنوندگان رادیو ایران مى توانند باز هم 

شنونده برنامه «صبح جمعه با شما» باشند.
معاون صداى جمهورى اســالمى دربــاره ویژگى هاى 
«صبح جمعه با شــما» گفت: این برنامه در مرحله اول به 
9 دقیقه از ســاعت 9 صبح جمعه ها از رادیو ایران 0مدت120
پخش خواهد شد. وى افزود: همکاران تالش کرده اند که 
هسته اصلى بازیگران این برنامه قدیمى دور هم جمع شوند 
برنامه اضافه شود. شاه آبادى گفت: بخش محتوایى دیگرى و با بهره گیرى از ظرفیت بازیگران جوان، گروه بازیگران 

شود، بخش تعاملى است که در قالب 
رى اجرا مى شــود. در این مسابقه 
ت طنز تولیدى خود را براى برنامه 
ه این قطعات در برنامه پخش مى 
برندگان هر فصل با رأى مردمى ب،
ن به طور حضورى در برنامه ایفاى 

سالمى در پاسخ به این پرسش که 
 به احیاى برنامه «صبح جمعه» با 
ت: این برنامه شناسنامه طنز رادیو 
 مردمى هم تولید و پخش مجدد 
س، تصمیم به احیاى این برنامه 

ن وظیفه ماســت کــه از تمام 
برنامه هاى جذاب و مخاطب  ئه
 همه افرادى که در گذشته با این 
دعوت مى کنم تا تجربیاتشان را 

در همین حال اولین قســمت از برنامه خاطره انگیز «صبح 
9جمعه با شما» بعد از ظهر یک شــنبه 9 اردیبهشت ماه در 
ســراى محله منطقه زعفرانیه تهران ضبط شد. نخستین
برنامه «صبح جمعه با شما» با توجه به برگزارى نمایشگاه 
کتاب به این موضوع اختصاص داشت و آیتم هاى مختلفى 

شد.  در این باره اجرا
در این مراسم مهین برزویى از هنرمندان پیشکسوت رادیو در 
سخنانى گفت: «جاى آقاى نوذرى خیلى خالى است و وقتى 
اینجا آمدم کمى بغض کردم چرا که جاى منوچهر نوذرى 
اینجا خالى است. این برنامه سراسر براى من خاطره بود و 

نمى توانم آن روزهاى خوب را فراموش کنم.»
8گفتنى است برنامه «صبح جمعه با شما» سال 1378 تعطیل 
شــد و هنرمندان آن به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه 
بعدها برنامه «جمعه ایرانى» را اجرا کردند و عده اى نیز از 
برنامه هاى طنز دور شدند. برنامه «جمعه ایرانى» نیز از سال 
1394 به درخواست تهیه کننده برنامه تعطیل شد و اکنون 
پساز دو دهه هنرمندان برنامه «صبح جمعه با شما» دور 
هم جمع شــده اند تا با کارگردانى علیرضا جاویدنیا و تهیه 

ا گ ک
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ژوله بــه ایفــاى نقش 
مى پردازند.

مریم ســعادت، بازیگر ســینما و تلویزیــون
 فعالیت هاى خود گفت: با سریال «حکایت
قرارداد بازى بسته ام اما مذاکرات ما هنوز از این
جلوتر نرفته است و این روزها در انتظار شرو
این ســریال هســتم.آن گونه که اطالع دار
لوالیى نیز با اینسریال قرارداد بسته است. 

0وى در همین راستا افزود: این سریال 150 قس
تهیه کنندگى محسن شایانفر و کارگردانى قد
صلح میرزایى در مرحله پیش تولید قرار دارد و

اردیبهشت ماه تولید آن شروع مى شود.
این بازیگر دربــاره موضوع ســریال «حک
کمــال» اظهار کــرد: در «حکایت کمال»

شاهد یک موضوع متفاوت در تلویزیون 
نسبت به ســریال هاى دیگر که تا 

مریم سع

آناهیتا افشار: مش

آناهیتا افشار، بازیگر سینما و تلویزیون درباره
فعالیت هاى این روزهایش و اینکه قرار است
در سریالى بازى داشته باشد یا خیر گفت: من
تلویزیون مشــکلى ندارم و مسئله ام بیشتر با
با فیلمنامه هایى اســت که به من پیشــنهاد
مى شود و فعَالً قرار نیســت در سریالى بازى

 کنم.
وى ادامــه داد: اگر فیلمنامــه خیلى خوبى
باشد یا کارگردانى باشد که کارهایش
را دوست داشته باشــم حتمًا در
ســریال آنها بازى مــى کنم به
مثال سال گذشته در سریال طور
«ســایه بان» اثــر بــرادران
محمــودى بــازى کــردم کــه
هــم فیلمنامــه شــان را دوســت

ن ر
تکمیل شود.

در حال حاضر هنرمندانى چــون علیرضا جاویدنیا، عباس 
محبى، اصغر سمسارزاده، صادق عبداللهى، حسین هاشمى، 
مرتضى تبریزى، فرانک رفیعى و شــوکت حجت از جمع
قدیمى هاى «صبح جمعه با شــما» با برنامه همکارى 
مى کنند و در دوره جدید حسین عرفانى، مینو غزنوى، 
حسین محب اهرى، مهین برزویى و... به جمع گروه

هنرمندان برنامه اضافه مى شوند.
شــاه آبادى درباره تغییرات ساختارى برنامه نیز 
افزود: عالوه بر احیاى شخصیت هاى قدیمى 
برنامه مانند آقاى دســت و دلباز، نازیال، همسر 
ملون و... تالش شده است بخش هاى جدیدى 
نیز به برنامه اضافه شود. یکى از این بخش ها، بهره 
گیرى از ظرفیت طنازان در سراسر کشور است. 
به همین منظور هماهنگــى هاى الزم با 
معاونت امور اســتان ها صورت خواهد 
گرفت تا بخش هــاى متنوعى با 
به ها همکارى صداى اســتان

که به برنامه اضافه مى شو
یک مســابقه غیرحضور
عالقه مندان طنز قطعات
ارسال مى کنند. برگزیده
شودو در یک رقابت جذاب
معرفى مى شوند و برندگان

نقش مى کنند.
معاون صداى جمهورى اس
چرا بعد از دو دهه تصمیمب
شما گرفته شده است، گفت
به حساب مى آید و مطالبه

آن اســت. بر همین اســاس
گرفته شد.

ایــن شــاه آبادى افــزود:
ظرفیت هاى رادیو براى ارائ
پسند استفاده کنیم و من ازه
برنامه همکارى داشته اند، د

در اختیار برنامه قرار دهند.
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خبرهاى نصف جهان همچنان تأیید مى شوند

زالتکو؛ مردى براى تعبیر رؤیا
نصف جهان  قبل از آنکه بخواهیم نگاهى ویژه به انتخاب «زالتکو 
کرانچار» به عنوان سرمربى تیم ملى امید داشته باشیم، خشنودیم 
که به عنوان اولین رســانه، خبر مربیگرى وى در تیم ملى را اوایل 
اسفندماه سال گذشته با ذکر موثق جلسات و تماس هایى که برقرار 
شده بود منتشر کردیم تا بار دیگر نشان دهیم اعتماد خوانندگان به 

نصف جهان بى دلیل نیست. به سراغ موضوع اصلى برویم.
همانطور که در یکى دو روز اخیر خواندید کرانچار ســرمربى تیم 
ملى امید شد. اجازه بدهید چند سال به عقب بازگردیم...؛«پس از 
کش و قوس هاى فراوان، سرانجام  کار تحقیق روى پرونده زالتکو 
کرانچار، اصلى ترین کاندیداى مربیگرى در تیم ملى امید از سوى 
کمیته مربیان خارجى مختومه اعالم و بنا برحواشى فراوان زندگى 
او، حضور کرانچار در تیم امید منتفى شــد.» این خبر در آذر 1393 
منتشر شد و گویا بعد از چهار سال مشکالت کرانچار(مشکالتى که 
البته در آن زمان از ســوى وزارت ورزش به عنوان مشکل شناخته

مى شد) برطرف شــده و او باالخره توانســت جواز نشستن روى 
نیمکت تیم امید را پیدا کنــد، آن هم در شــرایطى که دورترین 
گزینه براى این نیمکت بود. یکى از دالیلــى که به عقیده برخى 
رســانه هاى پایتخت انتخاب کرانچار به عنوان سرمربى تیم ملى 
امید را محال مى کرد عالوه بر اتفاقات چهارســال گذشته، رابطه 
او با «کارلوس کى روش» بــود. مربى اى که به انــدازه «برانکو 
ایوانکوویچ» با ســرمربى تیم ملى درگیرى لفظى داشت و همین 
مسئله شانس او را براى رســیدن به این سَمت بسیار کم مى کرد. 
ســابقه درگیرى کرانچار و کى روش به پیش از جام جهانى 2014 
برمى گردد. سپاهان اصفهان درگیر لیگ قهرمانان بود و کى روش 
نفراتى چون امید ابراهیمى و احسان حاج صفى و... را براى اردوى 
دو ماهه خود پیش از آغاز رقابت ها مى خواست. کرانچار، تصمیم 
کى روش را جنون آور و بچه گانه خطــاب کرد و گفت: «مثل این 

است که بخواهیم بگوییم منچستریونایتد براى اینکه ملى پوشانش 
را به تیم ملى بدهد، در جام قهرمانان اروپا بدون ملى پوشانش بازى 
کند. واقعاً چنین صحبتى بچه گانه است.» مرد پرتغالى هم مطابق 
انتظار کم نیاورد و در نهایت، امید ابراهیمى با خط خوردن از لیست

جام جهانى قربانى اصلى این جدال بود.
درگیرى بعدى کى روش و کرانچار بر سر تغییر پست بازیکنان بود. 
بازیکنانى که باید در تیم باشگاهى شان در یک پست بازى مى کردند 
و در تیم ملى در پستى دیگر و از نظر کرانچار این مسئله به سپاهان 
و بعضى از تیم هاى لیگ برترى ضربه وارد کرده بود. کى روش باز 
هم در پاسخ به این انتقاد کرانچار بیانیه دیگرى را صادر کرد که در 
بخشى از آن آمده بود: «اگر بازیکنى در پستى که تیم ملى به او نیاز 
دارد بتواند بازى کند، هم براى او و هم براى تیم ملى بهتر خواهد 
بود. موضع من کامًال متفاوت از آنهایى اســت که با بى احترامى و 
برخوردهاى غیرحرفه اى رفتــار مى کنند.» این جنجال ها تا زمان 
حضور کرانچار در لیگ برتر ایران ادامه داشــت. نکته عجیب این 
درگیرى که حاال همکارى این دو مربى در تیم ملى بزرگساالن و 
تیم ملى امید را با چالش بیشترى مواجه مى کند این است که کرانچار 
با تماس هاى مکرر فدراسیون حاضر به برگزارى جلسه با سرمربى 
تیم ملى نشــد. از طرفى یکى از وظایف کى روش در قراردادش، 
نظارت روى تیم هاى ملى پایه است و تیم امید یکى از آنها محسوب 
مى شود. حاال اینکه مربیانى که حاضر به دیدار هم نبودند چطور قرار 
است با هم همکارى و تعامل داشته باشند بزرگ ترین عالمت سئوال 
انتخاب جدید فدراسیون فوتبال است. مگر اینکه فدراسیون فوتبال 
توانایى ایجاد این تعامل را داشته باشــد یا از این انتخاب، اهداف 
متفاوتى را دنبال کند. اینها نکاتى بود که پس از قطعى شدن انتخاب 
کرانچار، براى برخى همکاران ورزشى نویسمان مورد سئوال بود. 
این همکاران سال گذشته به دلیل اختالف کى روش و کرانچار، 
گزارش آن زمان نصف جهان در مورد اینکه کرانچار سرمربى تیم 

ملى امید مى شود را مورد تردیدهاى جدى قرار دادند.

اما نام کرانچار و کارنامه او (منهاى عملکردش در فصل هفدهم) 
آنقدر بزرگ بود تا خیلى از کارشناسان و رسانه ها از این انتخاب ابراز 
خشنودى کنند. به قول یکى از نویسندگان سایت برنامه تلویزیونى 
«نود»،اگر نام «نلو وینگادا» را از بین مربیان تیم امید حذف کنیم، 
همه افتخارات مربیان تیم امید ایران قبل از اینکه روى نیمکت آن 
بنشینند به یک جام حذفى غالمحســین پیروانى با فجرسپاسى 
خالصه مى شود! بعضى از مربیانى که روى نیمکت تیم امید نشستند 
مثل حشمت مهاجرانى، حسین فرکى یا برانکو ایوانکوویچ، بعدها 
تبدیل به مربیان بزرگ و پرافتخارى شدند و بعضى مثل خاکپور، 
افاضلى و مایلى کهن هیچوقت به جام و افتخارى نرسیدند اما نکته 
مشترك آنها، این است که هیچکدام قبل از تیم امید ایران، افتخار 
چندانى نداشتند و همین موضوع شاید دلیل دورى 44 ساله ایران از 

المپیک را مشخص کند.
تنها مربى که قبل از امیدهاى ایران هم افتخارات زیادى داشــت، 
نلو وینگادا بود که همه افتخاراتش را در آسیا به دست آورد و اتفاقاً، 
در ایران کارنامه خوبى نداشت. وینگادا مقطعى در پرسپولیس زیاد 
موفق نبود و پس از آن، در تیم امید هم نتایج بدى گرفت. بر خالف 
او، کرانچار پنج جام معتبر در فوتبــال اروپا دارد و با دو تیم مختلف 
قهرمان کرواسى شده اســت، در جام جهانى تیم ملى کرواسى را 
مربیگرى کرده و در ایران هم توانسته دو جام با سپاهان به دست 

بیاورد.
پروژه استفاده از مربیان جوان در تیم ملى، از افاضلى و منصوریان 
تا خاکپور و امیرحسین پیروانى، شکست سختى خورد و حاال شاید 
استفاده از یک مربى بزرگ و پرافتخار براى اولین بار، بتواند انتظار 

طوالنى ایران براى المپیکى شدن را تمام کند. 
به گزارش نصف جهــان، زالتکویى که در جام ملــت هاى اروپا 
حاضر بوده، در جام جهانى 2006 آلمان، تیم ملى کرواســى براى 
اولین بار به طور مستقیم و نه با پلى آف راهى  این رقابت ها شده و 
قهرمانى هاى زیادى در کرواســى دارد و در اصفهان هم خاطرات 
خوبى بر جاى گذاشته حاال سر لیست و هدایتگر امیدهاى یک کشور 
است. راستش را بخواهید احساس مى کنیم  با این انتخاب بعد از 

مدت ها مى توانیم بوى فوتبال المپیک را استشمام کنیم!

رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ برتر اعالم کرد قرعه 
کشــى مســابقات لیگ برتر هجدهم، 9 خرداد ماه برگزار 

مى شود.
 سازمان لیگ قصد دارد حدود دوماه قبل از آغاز مسابقات 
لیگ برتر هجدهم قرعه کشــى این رقابت هــا را انجام 
دهد تا تیم هــا راحت تر بــه امور آماده ســازى خود 

بپردازند.
ســعید فتاحى، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ 
برتر در این باره گفت: بــه این فکر افتادیم که قرعه 
کشى رقابت هاى لیگ هجدهم را 9 خرداد ماه در شب 
تولد امام حسن مجتبى(ع) برگزار کنیم تا تیم ها قبل

از شــروع جام جهانــى و زودتــر تکلیف خــود را بدانند 
و بتوانند براى آماده ســازى خود قبل از لیــگ برنامه ریزى

 کنند. 

ذوب آهن اصفهان موفق شد با پیروزى مقابل نفت 
تهران در هفته  ســى ام لیگ هفدهم به عنوان نایب 
قهرمانى در پایان این رقابت ها دست پیدا کند و این 
عنوان یک رکورد ویژه هــم براى ذوبى ها به همراه 
داشــت. ذوب آهن در این فصل براى بار چهارم به 
عنوان نایب قهرمانى رسیده اســت و این در حالى 
است که تاکنون موفق به کســب عنوان قهرمانى 

نشده است.
پیش از این تنها تیمى که موفق شــده چهار بار به 
عنوان نایب قهرمانى دســت پیدا کند استقالل بود 
که حاال ذوبى ها با این عنوان توانســتند با استقالل 

برابرى کنند. آبى پوشــان در لیگ هاى اول، سوم، 
دهم و شانزدهم عنوان دومى جدول را کسب کردند 
و ذوب آهن هم در لیگ هاى چهارم، هشــتم، نهم 
و هفدهم این عنوان را کســب کرده اســت. نکته 
جالب اینجاســت که در لیگ هاى هشتم و نهم که 
ذوب آهن نایب قهرمان شده بود، قلعه نویى با استقالل 
و سپاهان به عنوان قهرمانى رسید و مانع قهرمانى 
تیم حال حاضرش شــده بود. خــود قلعه نویى هم 
پیــش از ذوب آهن یک بار با اســتقالل و یک بار با 

تراکتورسازى چنین جایگاهى را کسب کرده است.
 

ناکامى خونه بــه خونه بابل در رســیدن به لیگ برتر 
باعث ناراحتى مدیران و مالکان این تیم شــده 
اســت. آنها به جاى اینکه عیب کار را 
در تیم خودشــان ببینند در حال بهانه 
گیرى هســتند و این و آن را متهم 
مى کنند. قاسم حســن زاده، مالک 
این باشــگاه مدعى شد در اعتراض 
به تبانى صورت گرفته در روز آخر لیگ 
یک، تیم خونه به خونه از شرکت در فینال 
جام حذفى انصراف خواهد داد! ســعید فتاحى، 
مسئول کمیته برگزارى مســابقات سازمان لیگ در 
این باره گفته اســت: آنها باید این انصرافشان را به صورت 
کتبى به ما ارائه کنند و در صورت انصراف قطعاً با آنها برخورد 

خواهد شد. 

سرپرست تیم فوتبال راه آهن گفت که اعضاى باشگاه 
خو نه به خونه باید ادعاى تبانى لوکوموتیورانان را اثبات 

کنند.
مهدى حسن پور در گفتگو با «تسنیم» درباره شکست 
6 بر صفر راه آهن مقابل نساجى اظهار کرد: راه آهن تیم 
جوانى است و تا زمانى که گل نخورده است، تمرکز دارد. 
پس از اینکه گل اول را از نساجى دریافت کردیم، تمرکز 
بازیکنان ما به هم ریخت. این مسابقه در تهران برگزار 
شد، اما در عمل کامًال مهمان بودیم. حتى مدیرعامل 
باشــگاه راه آهن را به جایــگاه VIP راه ندادند. فکر 

مى کنم در شهرستان ها برخورد بهترى با ما مى شد!
وى با گالیه از قضاوت داور بازى گفت: داور بازى یک 
پنالتى کامًال اشتباه به نفع نساجى اعالم کرد که حتى 
ناظر بازى هم اعتقادى به پنالتى نداشــت. متأسفانه 
مجبور شدیم دو تعویض اجبارى داشته باشیم. بازیکنان 
ما هم به علت اینکه دیده شوند و فصل آینده به یک تیم 
خوب بروند، تمام تالش خود را در این مسابقه به کار 
گرفتند و هر چه در توان داشتند در زمین گذاشتند. باید 
بگویم بازیکنان 18 ساله، آن هم بدون پول در راه آهن 
به میدان مى روند. تیم ما تفاوت زیادى با نساجى دارد 

که بازیکنان چند صد میلیونى در آن بازى مى کنند.
سرپرســت تیم فوتبال راه آهــن دربــاره ادعاهاى 
محمودى، سرپرست تیم خونه به خونه مبنى بر تبانى 

برخى بازیکنان راه آهن با نســاجى تصریح کرد: این 
حرف بزرگى اســت و باید این ادعا را اثبات کنند. اگر 
اتهام تبانى به بازیکنى نســبت داده شود، این بازیکن 

نابود خواهد شد.
حســن پور ادامه داد: به بازیکنان گفتــه بودم که 
اگر کــم کارى کنید، نالــه و نفرین یک شــهر 
پشــت شــما خواهد بــود. پیــش از مســابقه 
بازیکنــان نســاجى مى گفتنــد راه آهــن بــا 
خونه به خونــه تبانى کــرده که محکــم بازى 

کنــد. االن هــم اعضــاى تیــم خونه به خونــه 
به مــا تهمت تبانــى مى زننــد. اگر هــر نتیجه اى

 در این مســابقه رقم مى خورد، به راه آهن اَنگ تبانى 
زده مى شد.
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جالل چراغپور مربى و کارشناس فوتبال کشورمان در یادداشتى به نقد لیگ برتر پرداخته 
است. بخشى از  این مطلب را با هم مى خوانیم:

یکى از خواص یک لیگ پویا این است که همه ابزار مورد نیاز تیم ملى آن کشور را تولید 
کند. تولید نکردن ابزار مناسب براى تیم ملى به منزله اشکال در لیگ برتر است. در لیگ 
برتر ما امکانات الزم براى تیم ملى به طور واضح و روشن فراهم نمى شود یا اگر هم تولید 
شود جوابگوى نیاز تیم ملى نیست.به طور مثال على علیپور با 19 گل زده آقاى گل لیگ 
برتر فوتبال است، اما مى بینیم فقط با فشار مطبوعات به تیم ملى دعوت مى شود و مجدد 
کنار گذاشته مى شود. او مهاجم نوك قهرمان لیگ برتر است، اما از نظر سرمربى تیم ملى، 
مهاجمانى که در این لیگ بازى نمى کنند بر علیپور ارجحیت دارند. بدین ترتیب متوجه 
مى شویم که تیم ملى ابزار مناسب خود را از خارج از لیگ برتر تامین مى کند و این موضوع 
نقطه ضعف لیگ کشورمان محسوب مى شود.تیم پرسپولیس باحضور منشا، خط حمله 
خود را تشکیل مى دهد، خط حمله استقالل با تیام تقویت شده است، ذوب آهن، کى روش 
را در خط حمله در اختیار دارد، تیم صنعت نفت آبادان، شیمبا مهاجم برزیلى را دارد. این بدان 
معنا است که بهترین و حیاتى ترین بخش فوتبال ما در تیم هاى لیگ برترى را بازیکنان 
خارجى تشکیل مى دهند. به همین دلیل این موضوع در فوتبال ما همانند یک تیغ 2 لبه 

است و پست هاى حیاتى را به بازیکنان خارجى مى دهیم که همین مسئله باعث مى شود 
که لیگ برتر ما نتواند بازیکنى در حد مطلوب براى تیم ملى تولید کند. آخرین تولیدات لیگ 
برتر ما همانند علیپور و تبریزى هستند که بیش از یک دوره انتخابى به تیم ملى دعوت 
نمى شوند.مسائل دیگر هم مى توانیم بررسى کنیم و متوجه مى شویم که لیگ فوتبال ما 
فقط مصرف داخلى دارد و این هیاهو و جنجال براى خودمان اهمیت دارد و ارزش کیفى 
ندارد. به همین دلیل مسئوالن فدراسیون فوتبال تا زمانى که براى ارتقا لیگ از رتبه 7 به 
پایین تر برنامه ریزى نکنند، این لیگ پرحاشیه فقط سر ما را گرم مى کند که البته سرگرمى 

خوبى است.

 ذوب آهن در فصل هفدهم با کسب عنوان نائب قهرمانى به کار خود خاتمه 
داد تا حضورش در فصل آتى لیگ قهرمانان آســیا را قطعى کند. آنها البته 
همچنان در لیگ قهرمانان آســیا و در مرحله یک هشتم حضور دارند و خود 
را مهیاى جدال حساس و سرنوشت ساز استقالل را پیش روى خود مى بینند. 

محمدرضا عباســى، هافبک ذوبى ها در خصوص جدال با نفت و کســب عنوان نائب 
قهرمانى فصل گفت: بازى خوبى بود و ما براى حفظ جایگاه دوم جدول مان نیاز داشتیم 
حریف را ببریم و 3 امتیاز را بگیریم و خدا را شکر توانستیم نایب قهرمان شویم. نفت خیلى 

دروازه بــان جــوان با انگیزه بازى مى کرد و مــا را غافلگیر کردند. 
و فرصت هــاى آنها چند موقعیت خــوب از ما گرفت 

بیشــترى براى 
گل زدن داشتیم 
که استفاده نکردیم 
ولى در کل خدا را شکر 

به هدفمان رسیدیم.
 هافبــک ذوبى ها امیدوار اســت تیمــش با غلبه 
بر اســتقالل راهــى مرحله یک چهارم شــود: بازى ســخت و 
سرنوشت سازى اســت. ما در نیم فصل دوم قهرمان شــدیم و در لیگ هم 
استقالل را شکســت دادیم و امیدوارم بار دیگر بتوانیم این کار را تکرار کرده 
و به جمع 8 تیم پایانى رقابت ها را پیدا کنیم. تمــام امید ما به حضور هواداران در 
استادیوم فوالدشهر است. اگر بتوانیم در بازى رفت به نتیجه خوبى دست پیدا کنیم در 
بازى برگشت شرایط براى حریف سخت خواهد شد. ما شایستگى حضور در مرحله بعدى را داریم 

و این را در جدال مقابل استقالل در کنار هواداران مان نشان خواهیم داد.
عباســى در خصوص ادامه همکارى امیر قلعه نویى در راس فنى این تیم گفت: من در جریان امور 
باشگاه نیستم ولى شنیده ام ایشان برنامه اش را هم براى فصل بعد داده است. به نظرم امیرخان باید در 
تیم بماند و فصل بعد تیم را براى قهرمانى ببندد. ما در طول این چند سال نایب قهرمان نشده ایم و این 
یک رتبه خوب براى ما بود. اکنون باید با برنامه ریزى قوى تر براى موفقیت هاى بیشتر بجنگیم و امیدوارم 

آقاى قلعه نویى را همچنان در کنار خودمان ببینیم.

بدترین نقل و انتقاالت فصل هفدهم

خارجى هاى سپاهان در صدر فاجعه ها!
نصف جهــان پس از پایان لیگ هفدهم، آمار و مسائل و 
حاشیه هاى فصلى که گذشــت مورد ارزیابى و تحلیل 
رسانه ها  و کارشناســان قرار گرفته است. در این بین 
یکى از موضوعاتى که مورد توجه قــرار گرفته نقل و 
انتقاالت ناموفق در این لیگ است که به نوعى مى توان 
سپاهان را یکى از صدرنشینان  خریدهاى فاجعه انگیز 
و ناموفق قرار داد.در ابتــداى فصل و در نیم فصل، نقل 
و انتقاالت ناموفقى در لیگ هفدهم رخ داد که کســى 
تصورش را نمى کرد. بازیکنانى که پیش بینى مى شــد 
در تیم جدیدشان یک ســتاره باشند اما اصال انتظارات 

را برآورده نکردند.
  از گلر جوان کشورمان  شروع مى کنیم. اخبارى بازیکن 
سایپا بود و پس از پایان خدمت ســربازى، طبیعتا باید 
از تراکتورســازى جدا مى شد و به ســایپا برمى گشت. 
آمدن اخبارى به ســایپا یک انتقال نبــود و یک تغییر 
تیم محســوب مى شــود. با این حال این تغییر تیم را 
باید بدترین تغییر تیم فصل دانست. تغییرى که هم به 
تراکتورسازى و هم به اخبارى ضربه مهلکى زد. یحیى 
گل محمدى سرمربى وقت تراکتورسازى اصرار زیادى 

داشت تا اخبارى بماند، على دایى اما نپذیرفت.
اخبارى در سایپا آنقدر ضعیف کار کرد که هم تیم ملى 
را از دســت داد و هم بازى در لیگ برتر را. او جایش را 
به حامد فالح زاده داد و کامال از لیســت کى روش کنار 
رفت. تراکتورســازى هم پس از رفتن اخبارى از درون 

دروازه حسابى ضربه خورد. اخبارى اگر در تراکتورسازى 
مى ماند شاید همچنان یکى از سه دروازه بان تیم ملى 
بود و یحیى هم از تراکتورسازى اخراج نمى شد. اخبارى 
در 12 بازى تنها یک کلین شــیت داشت و در 19 بازى 

اخیر سایپا تنها یک بار بازى کرد.
حسن بیت سعید،استقاللى ها جذب او را یک موفقیت 
بزرگ مى دانستند، بیت ســعید اما در استقالل سایه اى 
هم از خودش نبــود. در نیم فصل حتى یک گل هم نزد 
و به نیمکت تبعید شد. همانطور که پیوستن بیت سعید 
به اســتقالل یکى از بدترین انتقال ها بود، رفتن او به 
فوالد یکى از بهترین انتقال ها بود و بیت سعید در فوالد 

احیا شد.
 سجاد شهباززاده، بله سجاد به استقالل برگشت تا جاى 
خالى کاوه رضایى را پر کند، اما او فاصله زیادى با مهاجم 
آماده سابق داشت. شهباززاده حتى بدون یک گل زده، 
استقالل را ترك کرد و راهى القطر شد. در قطر هم در 
فهرســت بازیکنان قرار نگرفت تا فصل کابوس وارش 

تکمیل شود.
 مجتبى جبــارى، زیدان آســیا با اســتقبال کم نظیر 
استقاللى ها به خانه برگشت. شــماره هشت محبوب 
اما پس از چنــد هفته بــا مدیریت تیم مشــکل پیدا 
کرد و در همان هفتــه پنجم، فصل برایــش به پایان

 رســید. مجتبى در همان چند هفته هــم چندان آماده 
نشان نداد.

 خارجى هاى فاجعه انگیز زردهاى اصفهان،سپاهان با 
قرار گرفتن در رده چهاردهم بدترین نتیجه تاریخ خود را 
تجربه کرد. مطمئناً در این فاجعه خارجى هاى بى کیفیت 
این تیم هم نقش داشتند. سپاهان در ابتدا و پایان فصل 
بازیکنانى مثل رافایل اســچولر، مروان حســین، ژایر 
رودریگرز و ادون حســنى را جذب کرد که هیچکدام 
آش دهان ســوزى نبودند. هزینه هــاى هنگفت براى 
هیچ. اولیویرا هم فاجعه بود و فقط خرید ابراهیم عالمه  
عاملى شد براى جلوگیرى از سقوط و عدم تکمیل فصل 

ترسناك سپاهان.

 عزت ا... پورقاز، وى به عنوان یــک ملى پوش راهى 
سپاهان شــد و هم اکنون حتى در 35 بازیکن تیم ملى 
هم جایى ندارد. او با حضور در سپاهان و کیفیت پائینى 
که از خود در ایــن تیم بر جاى گذاشــت تیم ملى را از 
دســت داد. هر چند یک مصدومیت بد موقع در دیدار 
با پرسپولیس کورســوى آرزوهاى او براى تیم ملى را 

بر باد داد.
 سوشا مکانى،خرید یک دروازه بان جدید از سوى فراز 
کمالوند شــاید خیلى هم ضرورى به نظر نمى رســید. 
سوشا مکانى به نفت پیوست تا این تیم را قهرمان جام 
حذفى کند اما اشتباهات فاحش او در بازى با استقالل 

در نیمه نهایى جام حذفى آرزوهاى آبادان را بر باد داد.
 خارجى هاى تراکتورســازى تبریز،تراکتورسازى پس 
از باز شدن پنجره نقل و انتقاالت در نیم فصل ذوق زده 
چند بازیکن خارجى خرید. گریگوف ســیمه و سلیمان 
کرپیــچ، بازیکنانى بودند که یا بازى نکردند یا بســیار 
کم فروغ ظاهر شدند، اما به هر حال به پاى بى کیفیتى 

خارجى هاى سپاهان نرسیدند.
 گادوین منشــاء،اگر عملکــرد این بازیکــن در لیگ 
قهرمانان آســیا نبود، او را باید یکى از بدترین خریدها 
دانست. منشا با هیاهوى فراوان به پرسپولیس پیوست 
اما پس از شــروع خوب در آســیا در لیگ انتظارات را 

برآورده نکرد.
بختیار رحمانى به پیکان، بازگشــت حســن جعفرى 
به ســپاهان، ایمان موسوى و اســماعیل شریفات به 
ذوب آهــن، غالمرضــا رضایى بــه ســپیدرود، امید 
جهانبخش به گســترش فوالد، محمد نصرتى به نفت 
تهران، آلویس نانگ، محمدحســین کنعانى زادگان و 
دانیال ماهینى به ســایپا و... دیگر انتقال هاى ناموفق 

لیگ هفدهم به شمار مى روند.
سپاهان 

با قرار گرفتن در رده 
چهاردهم بدترین نتیجه تاریخ 
خود را تجربه کرد. مطمئنًا در 

این فاجعه خارجى هاى بى کیفیت 
این تیم هم 
نقش داشتند

ه

 داد.
ى پس 

یوست 
رات را 

 رقابت هاى لیگ دســته یک فوتبال ایران  به پایان 
و نساجى قائمشهر بسته شد.رسید و دفتر این فصل با صعود نفت مسجدسلیمان 

در شــرایطى که رقابت نفس گیرى بین تیم هاى 
خونه به خونه و نســاجى در هفته هاى پایانى شکل 
گرفته بود، قائمشــهرى ها در نهایت توانســتند

با گلباران کــردن راه آهِن قعر جدولــى در تهران 
جشــن صعود برپا کنند و پس از 24 سال باالخره 
طلســم حضور در ســطح اول فوتبال کشــور را 

شکستند.
در کنار همه اتفاقات مثبتى که در تیم نساجى افتاد تا 
این تیم مهیاى صعود به لیگ برتر شود، مرد محبوب 
قائمشهر در این اتفاق تاریخى سهمى انکارناپذیر 
داشته است. نقش اول صعود نساجى به لیگ برتر 
را مى توان بازیکنى دانســت که عشق و عالقه خود 

به این تیــم را هرگز پنهان نکرده و امســال هم در 
شــرایطى که تیمش را نیازمند به حضور خود دید، 
دیرینه نزدیک کند.راهى شهر خسته شد تا نساجى را دوباره به رویاى 

چند ماه پیش نســاجى در کورس باالنشــین هاى 
لیگ یک نیاز داشت تا مهاجم تمام کننده خود را در 
اختیار داشته باشد و با کمک او به لیگ برترى شدن

 فکر کند. عباس زاده که از ابتداى فصل در ســایپا 
حضور داشــت و مهــره اى مهم بــراى تیم على 
دایى محسوب مى شد، دلنوشــته اى را خطاب به 
ســرمربى تیمش نگاشــت و از او درخواست کرد 
رخصت بازگشت به قائمشــهر و کمک به نساجى 
در این برهه حســاس را بدهد. سرانجام على دایى 
نساجى فرستاد. این اجازه را به عباس زاده داد و مهاجم تیمش را به 

مهاجمى که 6 گل در نیم فصل اول رقابت هاى لیگ 
برتر زده بود، در نساجى هم با قدرت آغاز کرد و گل 
هاى زیبا و البته مهمى را براى این تیم به ثمر رساند. 
بازگشــت عباس زاده به وطنى خاطره ســاز تر از 
چیزى بود که قائمشــهرى ها فکرش را مى کردند. 
او در طول نیم فصل بارها و بارها تاکید کرد که دست 
از تالش بر نمى دارد و با هم تیمى هایش ســفت و 
سخت دنبال صعود به لیگ برتر خواهد بود. باالخره 
مرد اول قائمشهر در ســال هاى اخیر، امروز پس از 
زدن گلهاى شــماره 14 و 15 خود در چهاردهمین 
بازى، مــزد زحماتــش را گرفــت. محمد عباس 
زاده همانطور که مردم شــهرش دوست داشتند، 
محور صعود نســاجى بــه لیگ برتر شــد و امید 
 30 هفته اى فرستاد.شــهر خســته را به یــک ماجراجویــِى جذاب 

 شاید اگر مهاجم شماره 33 سابق و 69 فعلى نبود،  
بخش دیگرى از اســتان مازندران به خاطر صعود 
خونه به خونه غرق در شادى بود؛ اما تیم قائمشهر 
در نیمه دوم فصل یک رهبر داشــت که مطابق گفته 
خانواده و نساجى.خودش، تنها دو دغدغه در زندگى برایش مانده بود؛ 

حاال ایــن بازیکن که هنوز محبوب هــواداران تیم 
سابقش یعنى پرسپولیس اســت و هرجا رفته جز 
خاطرات خوش باقــى نگذاشــته، مأموریت خود 
را کامل شــده مى بینــد و یک نفــس راحت پس
 از صعــود نســاجى بــه ســطح اول فوتبــال

ایــران مــى کشــد. تماشــاى بــازى هــاى 
عبــاس زاده و یارانــش در لیــگ برتــر و 
 فوق العاده خواهد بود.میزبانى هایشان در جو هیجان انگیز ورزشگاه وطنى

  مأموریت
 انجـــام شد

امیرخان!
 بمان و قهرمانمان کن

ب  ذوب آهن در فصل هفدهم با کسب عنوان نائب قهرمانى
لیگ قهرمانان آســیا را قطع تا حضورش در فصل آتى داد
همچنان در لیگ قهرمانان آســیا و در مرحله یک هشتم ح
را مهیاى جدال حساس و سرنوشت ساز استقالل را پیش روى
خصوص جدال با نفت و کس محمدرضا عباســى، هافبک ذوبى ها در
قهرمانى فصل گفت: بازى خوبى بود و ما براى حفظ جایگاه دوم جدول
3حریف را ببریم و 3 امتیاز را بگیریم و خدا را شکر توانستیم نایب قهرمان

.ند. انگیزه بازى مى کرد و مــا را غافلگیر کرد دروازبا
آنها چند موقعیت خــوب از ما گرفت 

که
ولى در
به هدفمان رسیدیم.
 هافبــک ذوبى ها امیدوار اســت
بر اســتقالل راهــى مرحله یک چهارم شــود:
سرنوشت سازى اســت. ما در نیم فصل دوم قهرمان شــد
استقالل را شکســت دادیم و امیدوارم بار دیگر بتوانیم اینک
8و به جمع 8 تیم پایانى رقابت ها را پیدا کنیم. تمــام امید ما به حض
استادیوم فوالدشهر است. اگر بتوانیم در بازى رفت به نتیجه خوبى د
بازى برگشت شرایط براى حریف سخت خواهد شد. ما شایستگى حضور در مرح

داد. و این را در جدال مقابل استقالل در کنار هواداران مان نشان خواهیم
عباســى در خصوص ادامه همکارى امیر قلعه نویى در راس فنى این تیم گفت: م
باشگاه نیستم ولى شنیده ام ایشان برنامه اش را هم براى فصل بعد داده است. به نظرم
تیم بماند و فصل بعد تیم را براى قهرمانى ببندد. ما در طول این چند سال نایب قهرما
براى موفقیتهاى بیشتر بج یک رتبه خوب براى ما بود. اکنون باید با برنامه ریزى قوى تر

آقاى قلعه نویى را همچنان در کنار خودمان ببینیم.

امیر
 بمان و قهرمانما

  لیگ برتر «پویا» نیست

مدافع پرسپولیســى ها مــى گوید هنوز 
نمى داند دلیل درگیرى نیروى انتظامى 

با وى چه بود.
شــجاع خلیل زاده نیز در جریــان دیدار   
تیم هاى نســاجى قائمشهر و راه آهن در 
ورزشگاه تختى تهران حضور یافت تا به 
تماشــاى بازى مازندرانى ها بپردازد. او 
پس از پایان بازى نیز یکى از نفراتى بود 
که در متن درگیرى ایجاد شــده حضور 
داشت. درگیرى که خودش مى گوید هنوز 

نمى داند به چه دلیل اتفاق افتاد.
شجاع خلیل زاده پس از پایان بازى گفت: 
خیلى خوشحالم که نســاجى بعد از این 

همه مدت موفق شد به لیگ برتر برسد. 
امیدوارم قائمشهرى ها بتوانند بازى هاى 
خوبى از خود بــه نمایش بگذارند و فصل 
موفقى را پشــت ســر بگذارند تا بتوانند 
هــواداران خود را خوشــحال نگه دارند. 
هوادارانى که این چنیــن به حمایت تیم 
شهرشان پرداختند تا بتوانند در نهایت آن 

را لیگ برترى ببینند.
مدافع پرسپولیســى ها درباره درگیرى 
پایان بازى با نیــروى انتظامى نیز گفت: 
نمى دانم به چه دلیل این درگیرى ایجاد 
شد. متاسفانه دوســتان بسیار بد برخورد 
کردند و به نوعى شــیرینى این صعود را 

به کاممان تلــخ کردند. اى 
کاش این گونه نمى شــد و 

حداقل دلیلى براى این 
رفتار ناشایست خود با 

ما داشتند.

 

مرد همه درگیرى ها!
.

ان تلــخ کردند. اى 
گونه نمى شــد و ن

این  دلیلى براى
شایست خود با 

د.
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نمایشــگاه عکس «نکورویان فرخار» در گالرى دو موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان برپا شد.

این نمایشگاه شامل عکس هاى 16 عکاس از چهار قاره 
آسیا، اروپا ، آمریکا و اســترالیا با موضوع«افغانستان بدون 
جنگ» است که بعد از اصفهان در دیگر کشورهاى حوالى 
ایران و اروپایى ارائه خواهد شد. این عکاسان کوشیده اند 
تا با نشان هایى از هر والیت و با نگاهى زیبایى شناسانه و 

متفاوت از شکوه دیرین این سرزمین یاد کنند.

در نمایشگاه «نکورویان فرخار» آثارى از اریک الفورگ، 
متیو کارستن، گرند سومرز، تهمینه منزوى، بهار محمدیان، 
نجیب ا... مسافر، مســعود حسینى، فرشاد عصیان، عارف 
کریمى، نجیبه نورى، عارف کریمى، محمد على شــیدا، 
مرتضى هراتــى، لطیف عظیمى و بریالى خوشــحال به 

نمایش گذاشته شده است.
این نمایشــگاه تا دهم خرداد در گالــرى2 موزه هنرهاى 

معاصر اصفهان برپاست.

کارشناس مسئول مرکز پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: تا امروز نزدیک ظهر بارندگى ها 

ادامه دارد.
حجت ا... على عسگریان اظهار داشت: بارندگى تا نزدیک 
ظهر امروز ادامه خواهد داشــت و براى امشب، احتمال 

بارش کم خواهد شد.

وى گفت: براى روزهاى چهارشــنبه(فردا) و پنج شنبه 
بارش هاى پراکنده اى پیش بینى مى شود.

على عسگریان با بیان اینکه سیستم بارشى از بعد از ظهر 
پنج شــنبه تا اوایل روز جمعه ادامه دارد، اظهار داشــت: 
بارش هاى خوبى در روزهاى پایانى هفته به ویژه براى 

مناطق غربى استان خواهیم داشت.

نخستین عمل جراحى پیوند کبد بر روى بیمار مبتال به 
هپاتیت کشــنده (فولمینانت) با موفقیت در بیمارستان 

الزهرا (س) اصفهان انجام شد.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بیان 
داشت: این عمل جراحى بر روى یک خانم 19 ساله که به 

بیمارى هپاتیت فولمینانت و حاد مبتال بود، انجام شد و در 
زمان حاضر این بیمار در وضعیت مطلوبى بسر مى برد.

کیانوش جهانپور توضیــح داد: هپاتیت فولمینانت یک 
بیمارى جدى و حاد اســت که هیچ درمان کارآمدى جز 

پیوند کبد در 24 ساعت پس از شروع عالئم آن ندارد. 

قائم مقام وزیر نیرو، بحران کم آبــى و تأمین آب را تنها 
مختص وزارت نیرو ندانست و گفت: همه دستگاه ها باید 
براى تأمین آب و برق تالش کننــد و وزارت نیرو نیز در 
تالش براى صفر نشدن حجم ذخیره آب سد زاینده رود 

است.
ستار محمودى اظهار داشت: امسال سال فرصت براى 
همه مدیران شــرکت هاى تابع وزارت نیرو اســت که 
باید با همکارى، تعامل، همفکــرى و همدلى به دنبال 
راهکارهاى خالقانه و جدید براى گذر از بحران کم آبى 
در فالت مرکزى و حوضه آبریز زاینده رود باشند، چراکه 

حوضه آبریز زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال قبل با 
کاهش 40 درصدى بارندگى مواجه شده است.

وى اعالم کرد: باید تدبیرى لحاظ شــود کــه تا پایان 
شهریورماه، حجم ذخیره سد زاینده رود به صفر نزدیک 
نشود، زیرا اگر این امر صورت پذیرد، نه تنها تعادل پایدار 
سد به هم مى  ریزد، بلکه تعادل در میزان آب هاى سطحى 

و زیرزمینى منطقه هم از بین مى رود.
وى ادامه داد: بــا تخصص و تعهدى کــه در مدیران و 
کارشناسان دیده مى شود، انتظار مى رود ذخیره آب موجود 
در سد زاینده رود را به خوبى مدیریت کنیم که صفر نشود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: همه ساله 
تعرفه هاى پزشکى از ســوى هیئت دولت تصویب و ابالغ 
مى شود، اما در ســال جارى هنوز این اقدام صورت نگرفته 
است و افزایش خودسرانه تعرفه هاى پزشکى غیرقانونى است. 
بهروز کلیدرى اظهارداشت: چنانچه گزارشى در خصوص 
افزایش تعرفه ها در مراکز درمانى اعالم شود، واحد نظارت بر 
تعرفه هاى پزشکى مستقر در معاونت درمانى دانشگاه علوم 

پزشکى آن را بررسى و پس از احراز تخلف، برخورد مى کند.
وى افزود: از همکاران خود در بخش هاى مختلف درخواست 
مى کنم که تعرفه هاى سال 96 را رعایت کنند تا تعرفه هاى 
سال 97 ابالغ شود. وى گفت: در صورت احراز تخلف، درباره 

افزایش خودسرانه تعرفه ها، متخلفان باید جبران خسارت 
کرده و جریمه نیز پرداخت کنند.

وى با بیان اینکه در استان اصفهان شش هزار و 700 تخت 
فعال بسترى وجود دارد که با توجه به نسبت جمعیتى به ازاى 
هر هزار نفر جمعیت 1/3تخت است، افزود: این در حالى است 
که در منطقه خاورمیانه این عدد سه تخت به ازاى هزار نفر 

جمعیت است.
کلیدرى تصریح کرد: در سال هاى اخیر تالش هاى زیادى 
براى جبران کمبودها شده است و تصور مى شود تا سال 1404 
تعداد تخت هاى بیمارستانى اصفهان دو برابر و به حدود 13 

هزار تخت بیمارستانِى فعال افزایش  یابد.

کمیته توسعه زیرساخت و خدمات گردشگرى اصفهان 
از راه اندازى میز چین در ســازمان میــراث فرهنگى با 
هدف جذب500 هزارگردشــگر چینى به اصفهان خبر 

داد.
رئیس دفتــر نمایندگــى وزارت امور خارجه اســتان 
اصفهان با اشاره به جذب 500 هزار گردشگر چینى در 
اصفهان گفت: جذب گردشگران خارجى  و توسعه روابط 
اقتصادى استان اصفهان با ســایر کشور ها، در اولویت  
فعالیت هاى دفتر نمایندگى  وزارت امور خارجه در استان 

است.
علیرضا ساالریان با اشــاره به ظرفیت جذب گردشگر 

چینى بــراى اصفهــان گفت:ســاالنه 100 میلیون 
چینى ســفر خارجى دارند که 50 میلیون آنها به سمت 
غرب آســیا ،اروپا و آمریکا ســفر مى کنند و اصفهان 
مى تواند بخشى از این ظرفیت بالفعل را به خود جذب 

کند.
وى خواســتار برنامه ریزى اســتان اصفهان در جذب 
500 هزار گردشــگر چینى در سال شــد و گفت:چین 
بازار جدید گردشــگرى جهان به شــمار مى آید و به 
دلیــل حجم بــاالى گردشــگر مــى توانــد یکى از 
مهمتریــن هدف هاى گردشــگرى اســتان اصفهان 

باشد.

افزایش خودسرانه تعرفه هاى 
پزشکى، غیرقانونى است

برنامه ریزى براى حضور
 500 هزار گردشگر چینى

فردا؛ برگزارى مراسم سالگرد 
اولین شهید مدافع حرم اصفهان

 ...  مراسـم پنجمیـن سـالگرد شـهادت «روح ا
کافـى زاده» نخسـتین شـهید مدافـع حـرم اسـتان 
اصفهان ، فـردا در گلـزار شـهداى نجف آبـاد برگزار 

مى شود.
این مراسم با حضور خانواده شهید کافى زاده، خانواده 
شـهدا و ایثارگـران و مـردم و جمعـى از مسـئوالن 
شهرستان نجف آباد همراه با مدیحه سرایى و قرائت 
زیارت عاشورا در مزار مطهر شـهید کافى زاده برگزار 

مى شود.
وى روز چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1392 در سن 
33 سالگى به شهادت رسید و  مزارش در گلزار شهداى 

نجف آباد قرار دارد.

کشف 100 کیلوگرم گوشت 
فاسد در برخوار

رئیس شـبکه دامپزشـکى شهرسـتان برخوار گفت: 
کارشناسان بهداشـت بیش از 100 کیلوگرم گوشت 
غیرقابـل مصـرف را در دولت آبـاد کشـف و معدوم 

کردند.
مجید فلسـفى منـش افزود: بـا اجراى طرح تشـدید 
نظارت بهداشـتى، در بازرسـى کارشناسان بهداشتى 
از رسـتوران هـاى شـهر دولـت آبـاد،  ایـن مقـدار 
گوشـت فاسـد و غیـر قابـل مصرف کـه در شـرایط 
نگهـدارى غیـر بهداشـتى فاسـد شـده بود، کشـف 

شد.
 

کاهش50 درصدى برداشت 
جو از مزارع آران

مدیر اداره تولیـدات گیاهى و دامى جهاد کشـاورزى 
آران و بیـدگل گفت: پیش بینى مى شـود امسـال با 
کاهش 50 درصدى برداشـت محصول، از هر هکتار 
مزرعه تحت کشت جو، تنها دو تن محصول برداشت 

شود.
هادى یغمائیان اظهار داشـت: کار برداشـت از سطح 
سـه هـزار و 200 هکتار از مزرعه هاى کشـت شـده 
آغاز شـده و تـا پایان اردیبهشـت مـاه ادامـه خواهد

 داشت.
وى ابـراز داشـت: امسـال بـراى نخسـتین بـار کار 
برداشت جو توسـط 20 دسـگاه کمپاین مدرن انجام 

مى شود.

چهاردهمین شب طنز خنداخند 
همزمان با نیمه شعبان 

دفتر طنز حوزه هنرى اسـتان اصفهـان در نظر دارد 
همزمـان با فرارسـیدن نیمـه شـعبان، چهاردهمین 
برنامـه شـب طنـز خنداخنـد خـود را برگـزار 

کند.
این برنامه ، فردا ساعت 18 در محوطه باز پشت خانه 
هنرمندان واقع در خیابان آبشار اول، پارك ایثارگران 
برگزار مى شـود و شـاعران و طنزپردازان اصفهانى 
به خواندن اشـعار تـازه خود بـا موضوعـات مختلف 

مى پردازند.

ساخت 50 آبشخور در منطقه 
حیات وحش یخاب

رییـس کلـوپ سـافارى جنـوب غـرب کشـور 
گفـت: طـرح سـاخت 50 آبشـخور را در منطقـه 
حیـات وحـش یخـاب ابوزیدآبـاد برنامـه ریـزى 

کردیم.
حسـین انصارى فرد افزود: با توجه بـه بارندگى کم 
سـال هاى اخیـر، بـا بحـران خشکسـالى در مناطق 
حفاظت شده روبرو هسـتیم و تصمیم گرفته شده با 
همـکارى اداره حفاظت از محیط زیسـت، این اقدام 
خیر را براى حمایت از حیوانات در مقابل خشکسالى 

انجام دهیم.
وى بـه زمان اجراى طرح اشـاره کرد و گفت: سـعى 
مى کنیـم تا قبل از مـاه مبارك رمضـان این طرح را 

به پایان برسانیم.

خبر

ســومین گردهمایى فعاالن صنعت ســنگ با عنوان 
صنعت ســنگ در انتظار دریچه ورود به دهکده جهانى 
در تاالر همایش هاى بین المللى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان با حضور مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و فعاالن عرصه سنگ برگزار

 شد. 
معاون امور معادن  وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 
همایش پس از شنیدن مسائل و مشکالت و راهکارهاى 
برون رفت از مشکالت فعاالن این صنعت با بیان اینکه 
در مقابل سخنان بیان شده، جبهه نمى گیرم گفت: تراز 
تجارى کشور در بخش معدن و صنایع معدنى در سال 
91، یک میلیارد دالر منفى بود که این میزان در ســال 
96 معادل 4/5 میلیارد دالر مثبت شده و نشانگر فعالیت 

دولت است. 
جعفر سرقینى اظهار کرد: در این مدت صادرات سنگ به 
لحاظ تناژ هم دو برابر شد و صادرات 175 میلیون دالرى 
سنگ در سال 91، به 370 میلیون دالر در سال 96 رسید 
این درحالى است که ما سال گذشــته 1/5 میلیون ُتن 
سنگ صادرات داشتیم که متأسفانه یک میلیون تن آن 
سنگ خام بود که من مخالف صادرات سنگ خام بودم. 
وى افزود: ما در کنار فعاالن صنعت سنگ هستیم و پیام 
مشکالت آنان را به وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقال 

داده و پیگیرى خواهیم کرد. 
سرقینى با اشــاره به فرســودگى تجهیزات و نوسازى 
تجهیزات صنعت سنگ هم گفت: ما بازسازى و نوسازى 
تجهیزات را مدنظر داشــته ایم تا بخشى از مشکالت 

برطرف شود. 
■■■

رئیس انجمن سنگ اصفهان و رئیس کانون سنگ ایران 
هم گفت: ما بعد از چین، ایتالیا و هندوستان، چهارمین 
تولیدکننده ســنگ بوده ایم ولى در صــادرات در رده 
چهاردهم قرار داریم. این درحالى است که سهم سنگ  
کشورمان از بازارهاى جهانى و بین المللى 1/5 درصد 
اســت. در صورتى که مى توانیم ســهم مان را در بازار 

صادراتى به 10 درصد برسانیم. 
رضــا احمدى با بیــان اینکه صنعت ســنگ مى تواند 

جایگزین مناســب نفت باشــد گفت: براى جایگزینى 
صنعت سنگ به جاى نفت، نیازمند کمک هاى فکرى، 

معنوى و علمى همه فعاالن سنگ هستیم. 
وى ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، دو وزارتخانه هستند اما در وزارت ورزش 
براى فوتبال، میلیاردها تومان هزینه مى شود که شاید 
نتیجه اى هم نگیرد اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
براى صنعت سنگ سرمایه گذارى نمى کنیم درحالى که 
اگر فقط به میزان دستمزد کى روش، سرمربى تیم ملى 
فوتبال پول به این صنعــت اختصاص یابد، ما گل هاى 

خوبى خواهیم زد. 
رئیس انجمن سنگ استان اصفهان اظهار کرد: دغدغه 
ما تصمیم گیرى هاى یک شبه اســت و امید است به 

صنعت ســنگ بیش از پیش توجه شود، تا از مشکالت 
نجات یابیم. 

■■■
یکى از پیشکســوتان که 50 ســال تجربه فعالیت در 
صنعت ســنگ داشــت نیز در این گردهمایى گفت: تا 
زمانى که دولت متوجه نباشــد ریشــه هاى اصلى این 
کشور را اقتصاد مردمى و مردم باید اداره کنند، موفقیت 

حاصل نمى شود. 
ابوالقاســم ســرتیپى اظهار  کرد: اخیراً گفته شــد اگر 
میزان ارزش افزوده فعــاالن این بخش به یک میلیارد 
برســد 70 درصد وام بدهند. ولى باید بدانید با بهره 40 
درصد، امکان رقابــت وجود ندارد و همانند آن اســت 
که دست و پاى یک نفر را بسته و او را به میدان رقابت

 بفرستید. 
وى ادامه داد: امروز 90 درصد معامالت فعاالن سنگ به 
صورت تهاتر بوده و 90 درصد دریافتى ما، یکساله است 

و خرید و فروشى در کار نیست. 
سرتیپى مى گوید: از 4000 واحدهاى مختلف سنگبرى، 
امروز نیمى تعطیل شده است و نیمى دیگر به دلیل عشق 

به این صنعت، فعالیت مى کنند. 
وى از معاون معدنى وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
خواســت به عنوان پــدر به میــدان آمــده و قبل از 

ورشکستگى همکاران به داد آنان برسند. 
■■■

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان نیز با بیان اینکه ما در حد توان مسائل صنعت 

ســنگ را پیگیرى خواهیــم کرد، گفت: مــا در آینده، 
کلینیــک صنعتــى را در اصفهان ایجاد کــرده و همه 
امکانات و فعالیت هــا براى کارخانــه داران را فراهم 
مى کنیم تا پس از اقدامــات الزم، هزینه ها را پرداخت 

کنند. 
عبدالوهاب ســهل آبادى با بیان اینکه نمایشگاه ها در 
جهان خصوصى اداره مى شــود گفت: سهم مدیریتى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان در 

نمایشگاه باید تغییر یافته تا نمایشگاه رونق یابد. 
■■■

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هم در این همایش با قدردانى از همه فعاالن اقتصادى 
گفت: ما از نظر کیفیت کار مشکل داریم در حالى که از 
نظر تعداد کارگاه هاى ســنگ کم نداریم. بنابراین باید 

روى رقابت بیش از گذشته، کار شود. 
اســرافیل احمدیه از 6000 واحد ســنگبرى در کشور 
خبر داد و گفت: از این میزان حدود 2000 واحد صنعتى 
سنگبرى و... در استان اصفهان قرار دارد و امید است با 
یک برنامه منســجم و زمانبندى، صادرات سنگ را از 

حالت کنونى درآوریم. 
وى ادامه داد: در ماده 43 قانون برنامه ششم قرار شده تا 
یک درصد، عوارض از بخشى از معادن گرفته شود که 
مشکالتى براى آنها به وجود مى آورد و قرار است در این 

زمینه تعیین تکلیف شود. 
■■■

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان نیز به نقش نمایشــگاه ها در صنایع مختلف 
اشاره کرد و گفت: دستاوردهاى صنعت سنگ مى تواند 
کشــور را از نفت بى نیاز کند و البته اعتبار اصفهان که 
خاستگاه صنعت سنگ است باعث شد تا در دیگر استان 

ها این نمایشگاه برقرار شود. 
علــى یارمحمدیان افزود: نمایشــگاه صنعت ســنگ 
اصفهان به عنوان یک رویداد بین المللى، مى تواند نشان 
از توانمندى سنگ ایران را به نمایش بگذارد.  وى ادامه 
داد: ما به دنبال آن هستیم که نمایشگاه سنگ اصفهان، 
جایگاه تجارى بــراى همه بخش هــاى این صنعت 

باشد.

دستمزد «کى روش» از صنعت سنگ مهمتر است!
ساسان اکبرزاده

وزارت نیرو در تالش براى صفر نشدن حجم ذخیره 
آب سد زاینده رود

استاندار اصفهان گفت: متأســفانه آمار باالیى بیکارى 
که در بین جوانان با سواد مشاهده مى شود،باید بتوانیم 
با برنامه ریزى درست از ظرفیت جوانان به نحو مطلوب 

براى ساختن جامعه استفاده کنیم.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشــت: در دنیاى امروز اگر 
مدیران پویایى فکرى نداشــته باشــند و این پویایى را 
در دســتگاه ها ایجاد نکنند، وقت جوانانــى که به این 

تصمیمات امید بسته اند، تلف خواهد شد.

وى بــا بیــان اینکــه آمــار 28 درصــدى بیکارى 
فارغ التحصیالن دانشگاهى، نشــان از ضعف مدیریت 
اســت، تصریح کرد: تمامى ظرفیت ها و پتانســیل ها 
در اســتان فراهم اســت، به طــورى که اگــر اقدام 
درســتى صورت گیرد، مى تواند اشــتغال باالیى ایجاد

 شود.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه در این موارد برنامه ریزى 
اساســى صورت نگرفته است، افزود: متأســفانه آمار 

باالیى بیکارى در بین جوانان با سواد که از سرمایه هاى 
بســیار خوب جامعه به شمار مى روند بســیار مشاهده

 مى شود.
اســتاندار اصفهان گفت: متأســفانه مدیران با مسئله 
جوانان با یک فراینــد ادارى و با فرهنگ ادارى برخورد 
مى کنند و نگاه ویــژه به جوانان در دســتگاه ها وجود 
ندارد و این مسئله، با نگاهى معمولى مورد بررسى قرار

 مى گیرد.

ضعف مدیریتى و آمار28درصدى بیکارى فارغ التحصیالن  

رئیس اداره توسعه ســالمت شهردارى 
اصفهان گفت: تست سالمت از دو هزار و 
212 نفر از شهروندان در پنج نقطه از شهر 

اصفهان گرفته شد.
پریناز توالئیان اظهار داشــت: با استقرار 
تیم هاى ســالمت در نقاط مختلف شهر 
اصفهان به یک هزار و 200 نفر مشــاوره 

تغذیه داده شد.
وى از ارائــه مشــاوره روانشناســى 
به 80 نفــر خبــر داد و افــزود: از 742 
نفــر تســت فشــار و قندخــون و از 
120 نفــر پوکــى اســتخوان گرفتــه

 شد.
رئیس اداره توسعه ســالمت شهردارى 
اصفهان با اشــاره به اینکه چهــار هزار 
محصول ســالم به مردم ارائه شد، ادامه 
داد: تالش کردیم تولیدات ســالم براى 
گروه هاى مختلــف مردمــى را معرفى 

کنیم.
توالئیان ادامه داد: همچنین در راســتاى 
باالبــردن آگاهى و اطالعات ســالمت 
شــهروندان، ضمن اینکه به طور مرتب 
برنامه هایــى در جاده ســالمت اصفهان 
و همچنیــن خانــه هــاى بهداشــت و 
کانون هاى ســالمت در مساجد مختلف 
برپا مى کنیم، به مناسبت هاى مختلف نیز 
در سطح شهر، پارك ها و میادین با اجراى 
برنامه هاى مختلف بدنبال آشنایى هرچه 
بیشتر مردم با جنبه هاى مختلف سالمت 

هستیم. 

2200نفر از 
شهروندان اصفهانى 
تست سالمت دادند

 نمایشگاهى از عکاسان 4 قاره در اصفهان

بارش هاى خوبى در روزهاى پایانى هفته داریم  

براى نخستین بار در اصفهان؛

پیوند کبد روى بیمار مبتال به هپاتیت انجام شد
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رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان از کشف یک کیلو و 380 گرم تریاك در معده سه نفر در شهرستان 
مالیر خبر داد. سرهنگ هادى قزوینه اى در تشریح این خبر گفت: در پى کسب خبر مبنى بر اینکه افرادى با یک 
دستگاه خودرو پژو قصد انتقال موادمخدر از استان هاى جنوبى کشور به شهرستان مالیر را از طریق بلع و انبارى 
در داخل معده دارند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت. وى افزود: پس 
از هماهنگى قضائى با دادستان شهرستان مالیر، اکیپ هاى عملیاتى پلیس مبارزه با موادمخدر استان، نسبت 
به برقرارى ایست و بازرسى در محور اراك به مالیر، در شهر زنگنه و کنترل خودروهاى عبورى اقدام کردند و 
مأموران خودروى مذکور و سرنشینان آن را شناسایى کردند و خودرو متوقف شد. این مقام انتظامى ادامه داد: 
در بازرسى هاى صورت گرفته مشخص شد راننده، موادمخدر از نوع تریاك را به همراه دو نفر سرنشین دیگر در 
معده انبار کرده و قصد انتقال آن به شهرستان مالیر را داشتند. وى اظهار کرد: متهمان، تمامى موادمخدرى را 
که بلع کرده بودند دفع کردند و در مجموع مقدار یک کیلو و 380 گرم موادمخدر از نوع تریاك از آنان کشف شد 

و هر سه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شدند.

فرمانده انتظامى استان خراســان رضوى از دستگیرى 
عامالن کالهبردارى هشــت میلیارد ریالى فرش هاى 
دســتباف با چک هاى بالمحل در شهرستان نیشابور 

خبر داد.
سردار قادر کریمى اظهار کرد: با دریافت مرجوعه قضائى 
از ســوى یکى از فرش فروشى هاى شهرستان نیشابور 
مبنى بر کالهبردارى افرادي شیاد با خرید هشت تخته 
فرش دســتباف ابریشــمی و ارائه چک هاي بالمحل، 
موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی قــرار گرفت. وى 
افزود: با شروع تحقیقات کارآگاهان دایره مبارزه با جعل 
و کالهبردارى پلیس آگاهى شهرستان نیشابور، مرجوعه 
قضائى دیگري از یکى از فرش فروشــی ها دریافت و 
مشخص شد، دو مرد میانسال با ظاهري آراسته به مغازه 
مراجعه کرده و پس از خرید تعداد 12 تخته فرش دستباف 
ابریشمی و ارائه چک بالمحل متعلق به شخصى دیگر، 

متواري شده اند.
ســردار کریمى تصریح کرد: کارآگاهــان دایره مبارزه 
با جعــل و کالهبرداري پلیــس آگاهى با اســتعالم از 
سامانه هاى پلیسى، متوجه شدند در شهرهاى کاشمر و 
سبزوار نیز کالهبرداري هایی به این شیوه صورت گرفته 
که باتوجه به حساسیت موضوع، تحقیقات گسترده اى 

براى دستگیرى این افراد شیاد آغاز شد. این مقام ارشد 
انتظامى عنوان کرد: سرانجام مخفیگاه متهمان در یکى 
دیگر از شهرهاى جنوب استان خراسان رضوى شناسایى 
شد و مأموران با دریافت نیابت قضائى، کالهبرداران را 
در اقدامى ضربتى و غافلگیرانه دستگیر کردند. وى ادامه 
داد: متهمان که داراى چندین فقره سابقه کالهبردارى 
هستند، تاکنون به هشــت میلیارد ریال کالهبرداري با 
خرید 20 تخته فرش دستباف ابریشمی و ارائه چک هاي 
بالمحل، اعتراف کردند و تحقیقات از آنها  براى کشف 

دیگر جرائم احتمالى ادامه دارد.

قاتل  دختر بچه پنج ساله ساوجى سحرگاه دیروز دوشنبه 
با حکم قضائى در ندامتگاه ساوه به دار مجازات آویخته 

شد.
رئیس کل دادگسترى اســتان مرکزى گفت: این حکم 
پس از سپرى شــدن مراحل قانونى و تشریفات قضائى 
صادر و اجرایى شده است. حجت االسالم قاسم عبداللهى 
ادامه داد: این متهم در مردادماه ســال گذشته دختر پنج 
ساله اى به نام «تبســم» را به قتل رســانده بود که در 
کیفرخواست آن اتهامات کودك آزارى، تجاوز به عنف، 
قتل نفس و ارتباط نامشروع با مادر مقتول درج شده بود 
و حکم اعدام براى اتهام تجاوز به عنف بوده است. وى 
بیان کرد: اگر چه این متهم به اتهــام قتل نفس نیز به 
اعدام محکوم شده بود اما به دلیل درخواست اولیاى دم 
به دریافت دیه، این حکم اجرا نشد و دیه تبسم نیز از اموال 
به جا مانده احتمالى وى پرداخت مى شود. وى بیان کرد: 
قاتل تبسم همچنین به اتهام کودك آزارى به شش ماه 
حبس و به اتهام ارتباط نامشروع با مادر مقتول به تحمل 

99 ضربه شالق محکوم شده بود.
حجت االسالم عبداللهى افزود: مادر تبسم نیز به اتهام 
ارتباط نامشــروع با فرد قاتل (ر - صالحى) به دو سال 
حبس تعزیرى و اجراى دو مرحله اى 105 ضربه شالق 
تعزیرى و مســاعدت در خالصى متهم از محاکمه نیز 
به چهار ســال و نیم حبس تعزیرى محکوم شــد. وى 
اضافه کرد: دو متهم دیگر بــا هویت «ص – فتحى» و 
«ن- رهبر» به اتهام دایر بر مساعدت در خالصى متهم 
از محاکمه و مجازات به یکســال و نیم حبس تعزیرى 

متهم شدند. شخص دیگرى با هویت «م – پناهى» نیز 
در ارتباط با این پرونده دستگیر شــد که به اتهام ارتباط 
نامشروع با مادر تبســم به تحمل 99 ضربه شالق و به 
لحاظ تطمیع مجازات هاى تکمیلــى به انجام خدمات 
عمومى رایگان در فصل تابستان در دو سال متوالى در 

مجتمع ندامتگاه باز کوثر ساوه محکوم شد.
هفتم مرداد ماه سال گذشته دختر بچه پنج ساله اى در 
حالت کما به یکى از بیمارستان هاى ساوه ارجاع شد در 
معاینات اولیه آثار ضرب و شتم بر بدن کودك مشاهده 
شد و زنى که آن را به بیمارســتان آورده بود علت آن را 
زمین خوردن فرزنــدش در پارك عنوان کــرده بود. با 
بررسى هاى دقیق تر کودك آزارى و تجاوز به عنف نیز 

تأیید شد. در بررسى دوربین هاى مداربسته بیمارستان در 
زمان مراجعت مادر تبسم، دو مرد او را همراهى مى کردند 
که در بازجویى از این زن مشخص شد وى ساعاتى قبل 
از جنایت براى تهیه غــذا از خانه رفته و هنگام مراجعت 
فرزندش را در حالت کما یافته اســت. پس از تحقیقات 
کارآگاهان مشخص شد که مادر تبسم با فردى به هویت 
«ر – صالحى» متولد 1363 ارتباط دارد که بنا به اظهارات 
بستگان قرار بوده در آینده با وى ازدواج کند. تبسم در نهم 
مرداد ماه با وجود تالش پزشــکى جان سپرد و پزشکى 
قانونى نیز در معاینه جسد ضربات متعدد بر بدن طفل را 
مورد تأیید قرار داد و با تکمیل بررسى هاى قضائى وقوع 

تجاوز هم احراز شد.

جانشین فرمانده انتظامى استان مازندران از کشف 25 
عدد ظروف ســفالى با قدمت 3000 ساله در شهرستان 

بهشهر خبر داد.
 سرهنگ حسن مفخمى شهرستانى با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: درپى کسب خبرى مبنى بر فعالیت افرادى 
در امر قاچاق عتیقه و آثار تاریخى در «رســتمکالى» 
شهرســتان بهشــهر، موضوع در دســتور کار پلیس 
آگاهى قرار گرفت. وى افــزود: مأموران پلیس آگاهى 
با انجــام اقدامات اطالعاتــى و تحقیقات گســترده 
پلیســى، متهمان را شناســایى و ضمن هماهنگى با 
مرجع قضائى، در عملیاتى غافلگیرانه آنان را دســتگیر 

کردند.
ســرهنگ مفخمى تصریح کرد: در بازرســى از محل 
ســکونت این افراد، 25 عدد ظروف ســفالى با قدمت 
3000 ساله به همراه چندین عدد دستبند و سکه هاى 
قدیمى کشف شــد. این مقام انتظامى گفت: متهمان 

پس از تشــکیل پرونده، بــه مرجع قضائــى معرفى 
شــدند و ارزش ریالى آثار تاریخى مکشــوفه از سوى 
کارشناســان اداره میراث فرهنگى، در دســت بررسى

 است. 

آزار زنان تهرانى توسط پزشک قالبى
دکتر قالبى در زمان درمان بیمارانش که براى زیبایى به مطب 
مراجعه مى کردند آنها را بیهوش مى کــرد و مورد آزار و اذیت 

قرار مى داد.
معاون مبارزه بــا جرائم جنایى پلیس آگاهــى تهران بزرگ در 
توضیح آغاز رســیدگى به پرونده آزار و اذیت جنسى در پوشش 
پزشک زیبایى و پوست گفت: روز 5 اردیبهشت ماه امسال خانم 
جوانى با مراجعه به دادگاه کیفرى یک استان تهران عنوان کرد 
که در مطب پزشکى واقع در تهرانپارس، پس از بیهوشى کامل 

مورد آزار و اذیت جنسى قرار گرفته است.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، اظهار کرد: با تأیید شکایت مطرح 
شده این خانم جوان از سوى پزشکى قانونى، پرونده مقدماتى 
با موضوع آزار و اذیت جنسى در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 
تهران تشکیل و به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
ارجاع شــد و تحقیقات به منظور دســتگیرى متهم پرونده در 
دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
خانم جوان پس از حضــور در اداره 16 پلیــس آگاهى تهران 
بــزرگ در اظهاراتــش به کارآگاهــان گفت: «بــراى ترمیم 
پوســت و ریزش مو، دو جلســه به مطب دکتــر ”منصور.ق“ 
واقــع در تهرانپارس– خیابــان وفادار شــرقى مراجعه کردم 

که پــس از انجام مشــاوره مقرر شــد تــا به منظــور از بین 
بــردن لک روى پوســت نیــز جلســاتى را به آنجــا مراجعه 

کنم.»
وى افزود: «اوایل اردیبهشت ماه امسال(هفته گذشته) به مطب 
رفتم و بنا به تجویز پزشک براى ایجاد بى حسى موضعى اقدام 
به خرید دارو و ســرم از داروخانه نزدیک مطب کردم؛ با وجود 
تأکیدى که بر بى حسى موضعى داشــتم اما پس از تزریق دارو 
کامل از هوش رفتم و در این مدت متوجه هیچ چیزى نشدم. پس 
از به هوش آمدن نسبى و در تماس تلفنى با یکى از بستگان، با 
کمک ایشان از مطب خارج شدم و به خانه اقوام خودم رفتم. پس 
از بهبودى نسبى و در مراجعه به پزشک ویژه زنان متوجه شدم 
که در چند ســاعتى که در مطب زیبایى بودم، مورد آزار و اذیت 
جنسى قرار گرفتم و متأســفانه پزشکى قانونى نیز این موضوع 

را تأیید کرده است.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم در خصوص دستگیرى پزشک 
قالبى عنوان کــرد: کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهى 
تهران در روز 8 اردیبهشت ماه براى دستگیرى متهم به نشانى 
مطب در منطقه تهرانپارس– خیابان وفادار شرقى رفتند و موفق 
به دستگیرى دکتر قالبى به هویت واقعى «سعید.س» 40 ساله 
شدند که خودش را به نام دکتر منصور.ق معرفى کرده و در زمان 

دستگیرى مشغول انجام ویزیت بیمار بود.
معاون مبارزه بــا جرائم جنایى پلیس آگاهــى تهران بزرگ در 
خصوص آغاز تحقیقات از متهم گفت: در همان تحقیقات اولیه 
مشخص شــد که متهم داراى مدرك تحصیلى سوم راهنمایى 
بوده و با معرفى خود به نام پزشک اقدام به ویزیت، معاینه و حتى 
عمل هاى تخصصى پوست کرده است؛ این در حالى است که در 
بررسى سوابق دکتر منصور.ق مشخص شد که ایشان 78 ساله 
بوده و داراى مدارك پزشکى عمومى است و متهم از حدود دو 
ماه پیش در مطب ایشان مشغول کار شده و دکتر منصور.ق به 
دلیل کهولت سن گاهى به مطب سر مى زده و همین موضوع 
باعث شده است تا متهم بیشــتر اقدامات و اقدامات پزشکى و 

مشاوره ها را شخصًا انجام دهد.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: متهم پرونده 
با قرار بازداشــت موقت به منظور تکمیل تحقیقات و شناسایى 
دیگر شکات احتمالى در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفته اســت؛ لذا از کلیه شــکات احتمالى 
دعوت مى شــود تا براى طرح و پیگیرى شکایات خود به اداره 
شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى 

مراجعه کنند.

الغر است؛ آنقدر که رگ هاى دســتش بیرون زده و سبزى    تسنیم|
رگ هایش روى سفیدى پوست دســتش بدجورى توى چشم مى زند؛ سرش 
تراشیده  است و پر از رد چاقو؛ خط هاى کج و معوجى از رد چاقو که گوشت اضافه 
آورده اند؛ صورتش به پسرهاى 24 ساله نمى خورد. روى بازوى هر دو دستش 
هم خال کوبیده «به دنیا آمدم، دنیا ندیدم». خودش مى گوید این جمله تکانش 
داده؛ وقتى در زندان بوده همان نوشته را روى بدن یکى از هم بندى هایش دیده 
و همانجا دست به کار شده و خالش را کوبیده؛ بدخط و زمخت... نه جثه اش به 
هیکل درشت بقیه اراذل مى خورد نه حرف زدنش؛ بدون بهانه ماجرا را تعریف 
مى کند؛ درست برعکس همه که همیشه مى گویند: «اشتباهى گرفتنم و کارى 
نکردم» خودش یک راست مى رود سر اصل ماجرا و مى گوید: «من عاشقم؛ 
آنقدر که خانه پدر دختر مورد عالقه ام را آتش زدم؛ یک مجتمع 8 واحده در بلوار 
ابوذر. دو ساله خاطرخواشــم؛ نه اینکه فقط من بخوامشا؛نه؛ اونم منو مى خواد؛ 

لیلى و مجنونیم.»
چرا؟ پدر و مادرش مخالف ازدواجتون بودند؟

 نه اینکه مخالف باشند؛ نه؛ ولى دعوام شده بود.
با خانواده اش یا با خودش.

 این دفعه با خودش دعوام شد.
 بخاطر چى؟

بهش گفتم حق نداره جایى بره؛ ولى گوش نکرد و رفت؛ منم دیوونه شدم.
 یعنى چى دیوونه شدى؟

 عصبى شدم؛ قرص اعصاب هم خورده بودم. به سرم زد و رفتم خونه شون رو 
آتش زدم.

ِکى بود؟
 چهار پنج روز پیش؛ سر ظهر بود؛ قرص خورده بودم و هیچى حالیم نبود؛ بنزین 
برداشتم و رفتم در خونه شون؛ خونه شون طبقه سوم بود؛ منم شیشه پنجره طبقه 

اول رو شکوندم و بنزین رو ریختم توى راهرو و خونه همسایه.
کسى چیزیش نشد؟

 نه خدا رو شــکر؛ بخدا آنقدر حالم بد بود که نشستم همونجا؛ اونقدر نشستم تا 
پلیس اومد و دستگیرم کردن؛ خیلى خاطرش رو مى خوام.

 مى دونى چقدر خسارت خورده به ساختمون؟

 نه؛ از اون موقع که گرفتنم توى بازداشتگاهم.
 بچه کجایى؟

 بچه بیسیم؛ ولى خیلى وقته خالف رو گذاشتم کنار؛ از وقتى خاطرخواش شدم.
 خب فکر نکردى با این کارت دیگه بهش نمى رسى؟

 نه اونم منو مى خواد؛ حتى همین حاال؛ خودش بهم گفت؛ گفت بیاى بیرون با 
هم ازدواج مى کنیم.

 شغلت چیه؟
 توى بازار پارچه فروشا حجره اجاره اى دارم.

 چقدر درس خوندى؟
 دیپلم دارم.

 دختر مورد عالقه ات چقدر درس خونده؟
 اونم تا دیپلم؛ (از گوشه چشــم دور و برش را نگاه مى کند و آرام مى گوید) البته 

دیپلم ردیه.
خب فکر مى کنى چه اتفاقى برات مى افته؟

رضایت مى دن؛ یعنى خداکنه رضایت بدن.
سابقه هم دارى؟

 آره. درگیرى؛ چاقوکشى و تیراندازى.
به قول دور و برى هاش از آن مجنون هاست؛ جورى از غیرت بازى و داستان  آتش 
زدن دیوانه وارش تعریف مى کند که انگار دارد رمانى عاشقانه  برایت مى خواند؛ 

رمانى که هنوز در ذهن خودش پایانى خوش دارد.

شرور سابقه دار،   خانه دختر مورد عالقه اش را آتش زد

اعدام قاتل دختربچه 5ساله در زندان ساوه

کشف اشیاى عتیقه 3000 ساله در بهشهر

جاسازى تریاك در  معده 3 نفر 

کالهبردارى 800 میلیونى با چک هاى بالمحل

صاحب قهوه خانه اى در اهــواز براى گمراه 
کردن مأموران ســاعت 6 صبح یک شــنبه 
درحالى که صورت خود را پوشانده بود در حالى 
که مسلح به سالح سرد بود، اقدام به آتش زدن 

قهوه خانه خود کرد. 
جانشــین فرمانده انتظامى کالنشــهر اهواز 
از دســتگیرى دو نفر عامل آتش ســوزى این 
قهوه خانه اى واقع در لشکرآباد کالنشهر اهواز 
خبر داد و اظهار کرد: شنبه شب در پى درگیرى 
در یــک قهوه خانه در این منطقــه بالفاصله 
عوامل گشتى به محل اعزام شدند که طرفین 
درگیرى با رؤیت مأمــوران از محل متوارى 

مى شوند. 
ســرهنگ عیدى افزود: با توجــه به اهمیت 
پرونده دســتورات ویژه به منظور شناســایى 
و دســتگیرى عامالن درگیرى به واحدهاى 
گشــتى اطالعاتى و مأموران انتظامى ابالغ 

شد. 
وى  با بیان اینکه آتش سوزى قهوه خانه توسط 
مالک آن انجام شــده اســت، افزود: صاحب 
قهوه خانه براى گمراه کردن مأموران ساعت 
6 صبح یک شــنبه درحالى که صورت خود را 
پوشــانده بود با چاقویى که در دســت داشته 
اســت، اقدام به آتش زدن قهــوه خانه خود 

مى کند.
 جانشــین فرمانده انتظامى کالنشــهر اهواز 
افــزود: بــا هوشــیارى مأموران و بررســى 
ســرنخ هاى برجاى مانده مشخص شد عامل 
آتش ســوزى مالک قهــوه خانه بــوده که با 
همدستى شاگردش دســت به این اقدام زده

 است. 
سرهنگ عیدى با بیان اینکه از خودروى مالک 
قهوه خانه یــک  تیغه چاقو ویک عــدد روبند 
کشف شد، افزود: متهم در تحقیقات پلیس به 
جرم ارتکابى با همدســتى شاگردش معترف 

شد.

مرد نقابدار 
قهوه خانه را 
به آتش کشید

آتش سوزى در یک منزل مسکونى در شهر اندیمشک در شمال خوزستان به مرگ زن و مرد کهنسال 
منجر شد.

 در این آتش سوزى که حدود ساعت 14 روز یک شنبه در کوى شــهداى اندیمشک رخ داد، زوجى 
کهنسال هر یک با حدود 75 سال سن طعمه شعله هاى آتش شدند. شدت آتش سوزى موجب محبوس 
شدن پیرمرد و پیرزن در ساختمان و در نهایت مرگ آنها شــد. در پى وقوع این حادثه مأموران آتش 
نشانى اندیمشک به سرعت عازم محل شدند و آتش را مهار کردند. چگونگى وقوع این حادثه و علت 

آن در دست بررسى است. 
گفته مى شــود هنگام وقوع آتش ســوزى این زوج کهنســال قصد فــرار از داخل ســاختمان را 
داشــتند اما نتوانســتند از میان شــعله هاى آتش عبور کنند و در ســاختمان گرفتار شدند و جان 

باختند.

مرگ زوج کهنسال در میان شعله هاى آتش  

فرماندار کنگان اســتان بوشــهرگفت: براثر نشت گاز 
هیدروژن سولفوره از خط فلرینگ فاز 12 پارس جنوبى 
یک نفر کشــته و یک نفر نیز مســموم و به بیمارستان 

منتقل شد.
فتح ا... نــوروزى افزود: با تــالش نیروهاى متخصص 
نشــت گاز از خط فلرینگ فاز 12 مهار شده است. وى 

یادآورشد: گروه تعمیرات پاالیشگاه نهم روز یک شنبه 
در هنگام کار روى فلر فاز 12 با نشــتى گاز روبه رو و دو 
نفر از کارگران دچار گاز گرفتگى شدند. نوروزى ادامه داد: 
یکى از این کارگران در بیمارستان کنگان جان باخت و 
فرد دیگر نیز به علت وخیم بودن وضعیت به بیمارستان 

شیراز انتقال یافت.

 نشت گاز در پارس جنوبى یک قربانى گرفت
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کسى که میان خود و خدا اصالح کند، خداوند میان او و 
مردم را اصالح خواهد کرد و کسى که امور آخرت را 
اصالح کند، خدا امور دنیاى او را اصالح خواهد کرد 
و کســى که از درون جان واعظى دارد، خــدا را بر او 

موال على (ع)حافظى است. 

پیرو آگهى مزایده شماره 959 مورخ 97/01/23 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2554 مورخ 96/11/19 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یک قطعه زمین به متراژ حدوداً 642 مترمربع با کاربرى صنعتى واقع در شهرك صنعتى 
سلیمان صباحى بیدگلى- خیابان 16 مترى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 3/000/000 ریال از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از 
کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

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

آگهى مزایده (مرحله سوم) نوبت اول

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

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 13 مورخ 96/10/4 شوراى اسالمى شهر ورزنه در نظر 
دارد نسبت به فروش 25 قطعه زمین مسکونى واقع در فاز 4 مجموعه  مسکن مهر شهر ورزنه از 
طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اوراق مزایده و همچنین بازدید از پالك هاى مذکور در ساعات ادارى به واحد شهرسازى 
شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1397/2/20 

به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 03146482221 

 varzaneh.ir :سایت شهردارى

آگهى  مزایده مرحله اول - نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنهغالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

2- تضمین شرکت در مزایده مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتى مى باشد. 
3- تصفیه تکمیلى جهت مصارف غیرصنعتى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

اصفهان پل خواجو، بلوار آیینه خانه، شرکت آب منطقه اى اصفهان، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانى 
تلفن تماس: 36631490-031 فاکس: 36611128 

آگهى مزای ده عمومى نوبت اول

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پساب حاصل از تصفیه خانه فاضالب شهر داران را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. از متقاضیانى 
که در محدوده تصفیه خانه مذکور درخواست خرید پساب دارند، دعوت مى شود با توجه به مشخصات زیر، پیشنهاد خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار آگهى به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانى این شرکت به نحو قابل تصدیق تحویل نمایند. 
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شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/96/2117 مورخ 96/11/25 شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد تعداد 1 پالك از اراضى حوزه 3 و 3 پالك از اراضى حوزه 6 خود را با کاربرى تجارى خدماتى به صورت 
50٪ نقد و 50٪ باقى مانده به صورت 4 قسط مساوى به فاصله یک ماه به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى 
به فروش برساند متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا 

روز شنبه مورخ 97/02/22 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.
1- پالك شماره 3/10 به متراژ 480/29 مترمربع

2- پالك شماره 6/8 به متراژ 250 مترمربع
3- پالك شماره 6/20 به متراژ 625 مترمربع 
4- پالك شماره 6/21 به متراژ 625 مترمربع

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهرفرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

مدیریت شــعب بانک تجــارت اســتان اصفهان در نظــر دارد امالك 
مازاد بر نیاز خــود را واقع در اصفهان به شــرح ذیل و بــا وضع موجود 
، با شــرایط نقد و اقســاط ( با نرخ ســود 12٪ براى شهرســتان ها و 
14٪ براى مرکز اســتان ) در قالب قــرارداد اجاره بشــرط تملیک و با 
شــرایط زیر از طریق مزایده عمومى به فروش برســاند . متقاضیان مى 
توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر ، بازدید از امالك ،دریافت برگ 
درخواست شــرکت در مزایده به نشــانى : اصفهان ، خیابان شیخ بهائى 
، نبش خیابان ابوذر ، ســاختمان مدیریت شــعب بانک تجارت اســتان 
اصفهان – دایره تدارکات و مهندســى و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر 

تاپایان وقت ادارى مورخ 97/02/22 بــه دبیرخانه این مدیریت مراجعه
 فرماینــد. بازگشــایى پاکتها در تاریــخ97/02/24 رأس ســاعت 10 
در محل ســاختمان مدیریت شــعب بانک تجارت اســتان اصفهان به 
نشــانى فوق انجام خواهد شــد و حضور  شــرکت کنندگان درجلســه 
بازگشــایى بالمانع اســت. چنانچه تغییرى در تاریخ  بازگشایى پاکتها 
صورت گیــرد، مراتــب تلفنى بــه اطالع شــرکت کننــدگان خواهد 

رسید .  
www. ضمنًا متــن آگهى درســایت بانــک تجــارت به نشــانى

tejaratbank.ir  قابل دسترسى میباشد.

شرایط واگذارى :
الف ) نقدى        ب ) نقدى با 10٪  تخفیف       ج) نقد و اقساط بصورت 

پرداخت 30٪ نقد و الباقى در اقساط 18 ماهه بدون سود اعالمى
د) نقد و اقســاط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 36 ماهه 

با سود اعالمى
ه) نقد و اقســاط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 60 ماهه 

با سود اعالمى
تبصره : اولویت واگذارى با شرایط نقدى است و در شرایط مساوى بودن 
پیشنهاد قیمت بصورت نقد و اقساط اولویت با درصد پیش پرداخت نقدى 

بیشتر است .
 توضیحات :

 1- مبلغ سپرده شــرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده مندرج در 
آگهی می باشــد که می بایست به حساب شــماره 01821474 نزد بانک 

تجارت واریز گردد.
2- شــرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حســاب کارمزد فروش 
اسناد به شــماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه 

برگ پیشنهاد نمایند.
 (ضمنًا مبلغ دریافتى جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).

3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي 
پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده 

و درپاکت الك و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
4-کلیه امالك عرضه شــده با وضعیت موجود به فروش می رسند و 

بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

6- هزینه آگهى از برندگان مزایده اخذ مى گردد.
7- تخلیه امالك متصرف دار به عهده خریدار بوده و سند آن بصورت 

ارائه وکالت نامه بالعزل انتقال مى یابد .

آگهى مزایده شماره   97/1  فروش امالك و مستغالت بانک تجارت 

توضیحاتمبلغ پایه مزایده ( به ریال )شرایط پرداختوضعیت کنونىمساحت تقریبى اعیانى ( متر مربع )مساحت  عرصه ( متر مربع )کاربرىنوع ملکآدرس ردیف

ششدانگ5,416,845,000ج-دتخلیه157/01*مسکونىآپارتماناصفهان -کنارگذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى - حد فاصل خیابان رکن الدوله و کوچه فرعى 26 -طبقه اول1

ششدانگ5,477,850,000ج-دتخلیه156/51*مسکونىآپارتماناصفهان -کنار گذر غربى - بزرگراه شهید صیاد شیرازى - حدفاصل خیابان رکن الدوله -کوچه فرعى 26- طبقه دوم2

با سند عادى واگذار مى شود.10,080,000,000بتخلیه*300فاقد کاربرىزمیناصفهان- بلوار کشاورز - کنار گذر غربى بزرگراه شهید حبیب الهى - گذر شمالى شهردارى منطقه 313

ششدانگ5,650,000,000بتخلیه850400مسکونىیک باب خانهاصفهان - میدان استقالل - جاده اصفهان -شاهین شهر- اتوبان آزادگان - کوى پرتو ( بختیار دشت )4

فروش با وضع موجود22,911,500,000دمتصرف دارد50103160صنعتىسولهاصفهان -شهرك صنعتى مورچه خورت -خیابان بوعلى- انتهاى بوعلى 6 - آخرین پالك دست راست - پالك 5535

ششدانگ14,789,000,000دتخلیه557432مسکونىیک باب خانهخیابان مسجد سید - خیابان پنج رمضان - کوچه مهر - کوچه شهید رحیمى - پالك 614

ششدانگ730,800,000بتخلیهمخروبه58(باقیمانده)مسکونىیک باب خانهاصفهان - خیابان کمال -جنب پارك کمال - محله جهانباره- کوچه سرطاوه7

ششدانگ1,343,980,000دمتصرف دارد122/18*مسکونىآپارتماناصفهان - خیابان امام خمینى - شهرك قدس - بلوك 96- طبقه سوم8

ششدانگ18,400,800,000بتخلیه153/34*تجارىمحل سابق بانکاصفهان - خیابان چهارباغ عباسى - مقابل خیابان آمادگاه - بازار افتخار - طبقه فوقانى بانک تجارت9

10A44 ششدانگ37,062,195,000بتخلیه490/89*مسکونىآپارتماناصفهان - تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالى - مجتمع پاسارگارد - طبقه 4 جنوب شرقى - واحد

11A43 ششدانگ36,571,305,000بتخلیه490/89*مسکونىآپارتماناصفهان - تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالى - مجتمع پاسارگارد - طبقه 3 جنوبى - واحد

ششدانگ15,147,760,000بتخلیه174/66204/66تجارىمحل سابق بانکاصفهان- خیابان آیت اله اشرفى اصفهانى - نرسیده به خمینى شهر - ایستگاه آقا محل سابق شعبه کهندژ12

ششدانگ43,000,000,000دتخلیه172*تجارىمحل سابق بانکاصفهان - خیابان شیخ بهایى - حد فاصل چهارراه قصر و چهارراه ابوذر - مجتمع صفا - مقابل مسجد - محل سابق شعبه شیخ بهایى13

با وضع موجود داراى سند عادى33,120,000,000دتخلیه207*تجارىمحل سابق بانکاصفهان - خیابان طالقانى - داخل بازار بزرگ کامپیوتر بزرگ اصفهان - مقابل مسجد حاجى میرزا محمد هاشم14

ششدانگ11,862,500,000دمتصرف دارد.182/50*مسکونىآپارتماناصفهان - بلوار آئینه خانه - کوچه نهضت سوادآموزى - بن بست گلها - مجتمع گلستان15

ششدانگ47,918,200,000الفتخلیه*378/80مسکونىزمیناصفهان - میدان آزادى - خیابان هزارجریب - کوچه هشتم - پالك 1628

ششدانگ12,683,880,000الفمتصرف دارد.192/18*مسکونىآپارتماناصفهان - خیابان شیخ کلینى - خیابان فارابى جنوبى - نبش کوچه هفتم پالك یک - طبقه اول17

ششدانگ11,374,360,000الفمتصرف دارد.167/27*مسکونىآپارتماناصفهان - خیابان شیخ کلینى - خیابان فارابى جنوبى - نبش کوچه هفتم پالك یک - طبقه دوم18

 به میزان 9/5حبه مشاع از 72 حبه 1,979,694,444الفمتصرف دارد354/85270 ششدانگمسکونىیک باب خانهاصفهان - خیابان عسکریه - خیابان صدرالدین -خیابان 16مترى طالقانى - بن بست کیوانداریان - پالك 1938
ششدانگ

ششدانگ11,398,500,000الفتخلیه75/99*تجارىمحل سابق بانکاصفهان - خیابان مسجد سید- پاساژ قائم20

ششدانگ23,928,400,000الفتخلیه84/92169/84همکف تجارىمحل سابق بانکاصفهان - خیابان ولیعصر- جنب خیابان سید احمدیان21

ششدانگ2,795,000,000بمتصرف دارد491340مسکونىیک باب خانهشهرضا - میدان طالقانى - خیابان حافظ غربى - کوچه مصال - پالك 2227

با سند عادى واگذار مى شود .657,300,000بتخلیه*156/5(باقیمانده)مسکونىزمینچادگان - شهر رزوه- بر بلوار خلیج فارس23

ششدانگ2,351,900,000دتخلیه308/65250مسکونىیک باب خانهنائین- بلوار شهید مطهرى - خیابان شهید اشکستانى - کوچه شماره 1 - بن بست دوم سمت چپ24

ششدانگ2,737,000,000هتخلیه156باقیمانده105اصالحى داردتجارى - مسکونىمحل سابق شعبهآران و بیدگل - خیابان نواب صفوى - محل سابق بانک25

ششدانگ8,493,740,000دتخلیه1040/20338مسکونىیک باب خانهقمصر - محله جزاوند - خیابان شهید بهشتى -خیابان شهید مطهرى - کوچه محمد جمشیدى26

ششدانگ1,766,380,000دمتصرف دارد.113/96*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه زیرزمین27

ششدانگ1,978,400,000دمتصرف دارد.98/92*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه 283

ششدانگ1,781,820,000دمتصرف دارد.98/99*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه سوم29

ششدانگ1,702,200,000دمتصرف دارد.85/11*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه یک30

ششدانگ1,829,865,000دمتصرف دارد.85/11*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه سوم31

ششدانگ1,978,400,000دمتصرف دارد.98/92*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه یک32

ششدانگ1,978,400,000دمتصرف دارد.98/92*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه دو33

ششدانگ1,787,310,000دمتصرف دارد.85/11*مسکونىآپارتمانکاشان - خیابان امیرکبیر - کوچه شهید سیدعباس تقریرى - بن بست شقایق - طبقه دو34

ششدانگ1,899,400,000دمتصرف دارد.187/20180مسکونىیک باب خانهکاشان - خیابان کارگر - کوچه مالک اشتر35

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان
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آرزو زینلىزهرا شیروى

محمد رسول محمدى

المیرا محمدى

على رضایى

زهرا شومالى

فاطمه هوازاده

زهرا سادات حسینى

یگانه مهرایى

ستایش سعدیان محمد صادق حسن زاده

امیر حسین زمانى

یوسف م حقق

الینا کریمى

على افخمى

مبینا یدالهى

محمد سلطانیان

ساغر حاج هاشمى

امیرحسین عموشاهى

محمدجواد سعدیان

زهرا کاظمى

ستایش قصرى

هنگامه محسنى

امیر حسین مختارى

محمد رضا کاظمى عطیه جوالیى

امیرحسین شکرانى

طهورا نعمت بخش

مهسا سرائیان

محدثه پیمانى

مهدى مسعودیان

محمدحسن قاسمى

مهدى کریمى

احسان جاللى

زهرا سادات نوربخش

عرفان هارونى

یگانه هاشمیان

محمد حاجى حیدرى

مهران خدایى

محدثه ابراهیمى نیا

امیر حسین بابایى زهرا پیمانى

شکوفه 
پورشریعت

شیرین حاجى باقرى

فتاح نعمت بخش

عادل عموشاهى

میالد رفیعى

فریبا تقى پور

فاطمه ابراهیمى نیا

ابوالفضل قائدى

ریحانه جعفرى

زهرا اعالیى

حسین درخشان

فائذه حیدرى

سینا صفار

وجیهه شیروى

فاطمه پیمانى

على صرامى

امیر مهدى جعفرى  

احسان مشیرى

هستى کریمى

یاسمین صباغى 

محمد نوریان

نرگس حبیبى

محمد صرامى

امید زینلى مهشید تاج الدین

نجمه سلیمانى

فاطمه کریمى

مهدى ابراهیمى

هلیا تواهن

عرفان علیزاده

فرزاد عشرى

فاطمه سادات احمدى

پریا کالهدوزان

ایلیا جامى

مینا قصرى

ابوالفضل اسماعیل زاده

ابوالفضل حاجى کریمى منصوره شاهنوشى

فاطمه عسگرى

فاطمه صالحیان

هادى عموشاهى

زهرا پامنارى

مهشاد مرادى

سمانه هوازاده آرمان حاج حیدرى

سید امین رگیم

پرنیا صفاریان

امیر حسین خانى

امیرحسین زیارى

مبینا ابراهیمى

امیر حسین 
حیدرى

مهسا مشتاقى

رضا سعیدى

محمد امین حاجى ابراهیمى عارفه فخارى

زینب رضائى

ستایش درخشان

نازنین زهرا امیر یوسفى

آتنا کارگران

ایلیا صالحى دانیال عسکرى              

زهرا حاجى ها

امیرعباس ملکى

مرضیه پیمانى

فائزه شاه نوش

مبینا غفورزاده

محمد جواد نقدى 
پور

امیررضا شاه نوش

محمد مهدى فدائى

زهرا رحیمى        

ارشیا عباسى

فرناز عشرى

امر حسین محمدى

دانیال خزائى

فاطمه نقدى پور سید محمدطه ابطحى

مریم رضایى

گلناز مکوندى

زهرا عسگرى

کیوان پیمانى

امیرحسین شیروى

امیر حسین ملکى

زینب اعالئى

هستى غضنفرى

مهدى هوازاده

زهرا قربانیان

ریحانه هاشمیان

على مفیدى

آذین  نیکدل

محمد متین نجیمى فاطمه خلیلى

زهرا رحیمیان

محدثه غفورى

امیر حسین 
توصیفیان

مائده قربانیان

محمدمهدى کیانى

مبینا عرب

مجید شیروى

فاطمه اسفنانى

فاطمه نظرى

امیر حسین پیمانى

غزل بدیحى

محمد امین زرجام

یوسف لطفى  مائده کریم پور

صبا توصیفیان

ریحانه بدیعى

علیرضا ملک پور

داوود خزایى

متین ترکاشوند

نوشیکا تواهن

    مبینا پریشانى

امیررضا غفورى

ستایش حاجیان

امیررضا مهرابى

حسین لوایى فریبا احمدى

ستاره حاج 
حیدرى

زهرا مجیرى

امیر غفورزاده

زهرا حاجى 
ابراهیمى

یاسین صباغى

سید مجتبى حسینى پیمان محمدى

زهرا چراغى زینب لوایى

زهرا رضایى

ملیکا سادات موسوى

امیر حسین امینى على مجیرى

نسیم نصیرى زینب عموشاهى

محمد فخارى محمد جواد جعفرى راد

ماهان نیکدل فائزه رضایى

مهسا طاهرى

فاطمه عابدى

محمدسجاد سنائى

زهرا قربانیان

محدثه عموچى

کالس
 اول

کالس
دوم

کالس
سوم

کالس
ششم

کالس
هفتم

کالس
هشتم

کالس
نهم

دانشجو

کالس
دهم

کالس
یازدهم

کالس
دوازدهم

کالس
پنجم

کالس
چهارم

زینب حسن زاده       

پیش 
دانشگاهى

اسامى  فرزندان ممتاز پرسنل شهردارى خمینى شهر

اداره روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خمینى شهر
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دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
تخصیص پســاب فاضــالب شهرســتان اصفهان حق 
کشاورزان است که حتى این حق هم از ما گرفته شده است.

اسفندیار امینى اظهار کرد: پســاب فاضالب شهرستان 
اصفهــان از ســال 1332 بر اســاس تصویب نامه پنجم 
خردادماه سال 33 هیئت وزیران وقت، متعلق به حقابه داران 
شرق اصفهان بوده و با تصمیم به ندادن این حق مسلم بعد 
از 64 سال، نه رودخانه را احیا مى کند و نه محیط زیست و 

تاالب را و نه معوض حقابه هاى کشاورزان را مى پردازند.
وى بیان کرد: در این سال ها تالش کردیم که بفهمانیم 
وزارت نیرو از سال 52 به بعد مالک هزار و 976 میلیون متر 

مکعب آب از آب هاى سطحى رودخانه و بیش از 40 هزار 
حلقه چاه حریمى و غیر حریمــى از آب هاى زیرزمینى در 

حوضه زاینده رود است.
وى اعالم کرد: اگر مشــکل باالدســت چم آســمان تا 
سرشاخه ها در دو استان چهار محال و بختیارى و اصفهان 
و ورودى بین حوضه اى حل نشود، مانند چهار تونل قبلى 
(اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان) که با 
اجراى آنها قرار بود 647 میلیــون مترمکعب به آب آورى 
طبیعى رودخانه زاینده رود اضافه شود که بر عکس انتظار، 
به رغم ورود چهار تونل همان آب رودخانه طبیعى هم دیگر 

به اصفهان نرسید.

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: خط دوم قطارشهرى 
اصفهان به طول 14/5 کیلومتر از شمال شرق، شروع مى شود 
و با دور زدن میدان امام (ره) به میدان امام حسین(ع)، خیابان 

طالقانى و در نهایت به غرب اصفهان مى رسد.
جواد شعرباف اظهار کرد: خط دوم قطارشهرى اصفهان 
قرار است با راندمان چهار برابرى نسبت به خط یک، طى 
مدت پنج سال احداث و راه اندازى شود. وى با بیان اینکه 
خط دوم قطارشهرى اصفهان به طول 14/5 کیلومتر از 
شمال شرق شروع مى شود و با دور زدن میدان امام(ره) 
به میدان امام حسین(ع)، خیابان طالقانى و در نهایت به 
غرب اصفهان مى رسد، گفت: در واقع ایستگاه میدان امام 

حسین(ع) محل تبادل مســافر خط هاى یک و2 قطار 
شهرى اصفهان خواهد بود.

شعرباف گفت: خط 2 قطارشهرى اصفهان با 24 ایستگاه 
از مسیر زینبیه آغاز مى شود و در ادامه میدان الله، میدان 
قدس، میدان امام على(ع)، شکرشکن، چهارراه فلسطین، 
باغ گلدسته، ایستگاه امام حسین(ع)، طالقانى و کهندژ  را 
پشت سر مى گذارد و به سمت خمینى شهر مى رود. وى 
افزود: عملیات اجراى خط 2 قطارشــهرى اصفهان در 
دو فاز اجرایى مى شــود که  فاز یک آن از شهرك امام 
حسین(ع) تا میدان امام على(ع) و فاز دوم از میدان امام 

على(ع) تا مدرسه نجفى است.

تخصیص پساب فاضالب 
اصفهان حق کشاورزان است

خط 2 مترو به سمت 
خمینى شهر مى رود 

اجراى مشاوره ژنتیک رایگان 
در شهرضا 

مدیر اداره بهزیستى شهرستان شهرضا گفت: با اجراى 
طرح مشـاوره ژنتیک رایگان در شـهرضا، مى توان از 
بسـیارى از آسـیب ها و هزینه هاى پزشـکى در آینده 

جلوگیرى کرد.
على موسـوى با تأکید بر حمایت مسـئوالن شهرضا 
از طرح مشـاوره ژنتیک پیش از ازدواج، افزود: ساالنه 
بیش از 30 هزار کودك معلول در کشور متولد مى شوند 
و مشاوره ژنتیک قبل از باردارى، از تولد کودك معلول 

جلوگیرى مى کند. 

اختصاص 32 میلیارد ریال 
اعتبار به جرقویه علیا

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى از 
اختصاص 32 میلیـارد ریال اعتبار بـه منطقه جرقویه 

علیا خبر داد.
حسـن کامران گفـت: با توجه بـه خسـارت هایى که 
اخیراً در اثر بارندگى به 47 رشـته قنـات جرقویه علیا 
وارد شـده و همچنین به منظور بهسـازى این قنوات، 
30 میلیارد و 220 میلیون ریال اعتبار  اختصاص یافته 
و به جهاد کشـاورزى شهرسـتان اصفهان ابالغ شده 

است.
وى همچنین افزود: براى آغاز عملیات سـاخت زمین 
چمن مصنوعى در شهر حسـن آباد و روستاى رامشه 
نیز به هـر کدام مبلـغ یـک  میلیارد ریـال تخصیص 

یافته است.

خبر

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 1341/96 شماره دادنامه: 97/1/29-87 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اسداله سورانى به 
نشانى نجف آباد خ 15 خرداد مرکزى کوى پوالدچنگ پ 8، وکیل: نسیبه سیروس به نشانى نجف 
آباد خ امام غربى بعد از میرداماد بن بســت آیت پ 32، خوانده صولت ملک پور به نشانى مجهول 
المکان بخواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه رســید عادى، گردشکار: پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى اسداله سورانى با وکالت نسیبه ســیروس بطرفیت صولت ملک پور به خواسته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال  وجه رسید عادى مورخ 1391/12/6 شورا با توجه به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و باتوجه به عدم حضور خوانده و با توجه به دالیل و مســتندات خواهان لذا دعوى را ثابت و 
موجه تشخیص مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 96/11/21 و نیز پرداخت مبلغ 505000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه کانون وکال صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد  مى باشد. 460/م الف-قاضى شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف 

آباد/2/308
 ابالغ تجدیدنظرخواهى

تجدیدنظر خواه نادر رضاپور به طرفیت تجدید نظر خواندگان محمد مشایخى- نسرین مشایخى- 
زهره سوارى – کوروش مشایخى – داریوش مشــایخى – آرش مشایخى – رحیم حسن شاهى 
– غالمرضا خلیلى – حسن شریفى – محسن شریفى – بانک مســکن مرکزى – زینب عابدى 
– حامد عابدى – الهه عابدى – فرحناز عابدى – غزاله عابدى – احمد رســتگارى – محمدرضا 
حمله دارى، دادخواستى به خواسته تجدیدنظر خواهى  از دادنامه به شماره 9609973730201890 
مورخ 1396/12/25 تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت تجدیدنظر 
خواهى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
940293 ح 2 ثبت گردیده و با توجه به مجهول المکان بودن رحیم حســن شاهى لذا از طریق نشر 
آگهى به شما ابالغ مى گردد چنانچه پاسخى دارید ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهى الحیه دفاعیه 
خود را به شعبه مذکور تحویل دهید. در غیر اینصورت دادگاه وفق مقررات قانونى عمل خواهد نمود 
و درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود الیحه خود 
را نیز تقدیم دادگاه نماید. 449/ م الف مجتبى شفیعى- مدیر شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/309
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9609973730201890 شماره پرونده: 9409983730200268 شماره بایگانى 
شعبه: 940293 خواهان: نادر رضاپور فرزند رحمت اله با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى نجف آباد- خیابان امام کوى ارشاد پ 15 ط 2، خواندگان: 1. محمد مشایخى 
فرزند احمد 2. نسرین مشایخى فرزند محمد 3. زهره ســوارى فرزند اسداله 4. کوروش مشایخى 
فرزند محمد 5. داریوش مشایخى فرزند محمد 6. آرش مشــایخى فرزند محمد همگى به نشانى: 
شهرستان نجف آباد ویالشــهر شــهرك امام على بلوار منتظرى غربى ارغوان 4، 7. رحیم حسن 
شاهى فرزند کریم به نشانى مجهول المکان، 8. غالمرضا خلیلى فرزند قلى با وکالت اکرم اکبرزاده 
فرزند عباس به نشــانى نجف آباد خ امام روبرو کوچه حســنیه دفتر وکالت آقاى کبیرى، 9. حسن 
شریفى فرزند مانده على 10. محسن شریفى فرزند حسن همگى به نشانى ویالشهر سروستان 12 
کوى شیدا، 11. بانک مســکن شهرســتان نجف آباد فلکه باغ ملى قدیم به نشانى نجف آباد بانک 
مسکن نجف آباد، 12. زینب عابدى 13. حامد عابدى 14. الهه عابدى همگى به نشانى استان فارس 
شهرستان الر شهر قدیم کوچه مقابل شــهردارى منزل یعقوب محیطى، 15. فرحناز عابدى فرزند 
داوود به نشانى استان فارس شهرستان الر شــهر قدیم کوچه مقابل شهردارى روبرو شاه سلطان 
عباس منزل یعقوب محیطى، 16. غزاله عابدى به نشانى شهرســتان الر شهر قدیم کوچه مقابل 
شهردارى منزل یعقوب محیطى، 17. احمد رستگارى فرزند غالمعلى به نشانى نجف آباد خ رجایى 
مرکزى کوى خوشــه پ 29، 18. محمدرضا حمله دارى فرزند محمود به نشانى شهرستان نجف 
آباد خ منتظرى جنوبى کوى دلنوازان کوى ش کاظمى پور کوچه اول ســمت چپ پ 2،  خواسته 
ها: 1. ابطال سند رسمى(موضوع سند ملک اســت) 2. تنفیذ قرارداد، راى دادگاه درباره دادخواست 
نادر رضاپور با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى به طرفیت آقایان 1. مرحوم احمد رســتگارى 2. 
محمدرضا حمله دارى فرزند محمود 3. رحیم حسن شاهى فرزند کریم 4. حسن شریفى فرزند مانده 
على 5. محسن شریفى فرزند حسن 6. محمد مشــایخى فرزند احمد 7. غالمرضا خلیلى با وکالت 
اکرم اکبرزاده 8. وراث مرحوم داود عابدى (1. زینب 2. غزاله 3.الهه 4.حامد 5.فرحناز همگى عابدى) 
9. بانک مسکن شعبه نجف آباد، به خواسته: 1. تنفیذ و احراز وقوع بیع موضوع قرارداد 75/11/18، 
2. ابطال سند رســمى 32505-81/7/10 و 34253-82/3/28 و سند رهنى 82/3/29-34255 
تنظیمى در دفترخانه 66 ویالشهر، 3. الزام به انتقال رســمى پالك ثبتى به شماره 2308 مجزى 
شده از 989 الى 1024 فرعى از 790 اصلى ویالشهر به انضمام خسارت دادرسى، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و صورت خالصه پرونده هاى اســتنادى که ضم پرونده شده است و راى اخیر 
صادره از شعبه بیســتم دادگاه محترم تجدیدنظر به شــماره 1953-960-96/11/3 و با توجه به 
محتویات پرونده به کالسه 880048 که همین خواســته ها به نحو دیگرى مطرح و راى بربطالن 
دعوى صادر و در شــعبه 11 دادگاه محترم تجدیدنظر نیز تایید و قطعیت یافته است لذا ایراد اعتبار 
امر مختومه وکیل خوانده ردیف هفتم وارد بوده و به اســتناد ماده 89 و بند 6 ماده 84 از قانون آئین 
دادرسى مدنى راى بر رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 450 /م الف محمدحسن 

قلى زاده- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/2/310
مزایده اموال منقول

شماره :970124   - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه هاى عمومى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 970124  اجرائى موضوع علیه محسن شیخى فرزند رضا و له سمانه دهقانى فرزند جمشید 

در تاریخ چهارشــنبه 97/03/09  به منظور فروش طبقه اول یک باب منزل مسکونى واقع در شهر 
پیربکران – کرافشان بعد از پل بابامحمود کوچه شهید ابراهیم عباسى ملکى آقاى محسن شیخى 
فرزند رضا به مســاحت عرصه کل ملک 255 متر و اعیان طبقه اول ( همکف) 164/7 متر مربع که 
داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکورمشــاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 
10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . 
ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 808/590/000 ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب ســپرده دادگسترى به شماره  
2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه و در صورت انصــراف برنده ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 0090 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 2/311 

حصروراثت 
طیبه عربیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 24779 به شرح دادخواست به کالسه 170/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل جیران مومنى 
بشناســنامه 83 در تاریخ 94/7/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. علیرضا عربیان نجف آبادى ش ش 31045 ، 2. طیبه عربیان نجف 
آبادى ش ش 24779 ، 3. اکرم عربیان نجف آبادى ش ش 1896 ، 4. رضوان عربیان نجف آبادى 
ش ش 31046 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 479/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/317

 ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709973730200054 شماره پرونده: 9609983730200428 شماره بایگانى 
شعبه: 960433 خواهان: مسعود خوشاوى نجف آبادى فرزند اســداله با وکالت اکبر کریمى فرزند 
حسین به نشــانى نجف آباد- خیابان 22 بهمن شــمالى مقابل بیمارستان شــهید منتظرى طبقه 
فوقانى داروخانه شفا کد پ 8514676393 و منصور قاســمى گنهرانى فرزند على به نشانى استان 
اصفهان شهرســتان نجف آباد- خیابان 22 بهمن شمالى مقابل بیمارســتان شهید منتظرى طبقه 
فوقانى داروخانه شفا کد پ 8514676393 دفتر وکالت آقاى اکبر کریمى، خواندگان: 1. کیاندخت 
حقیقى فرزند عباسعلى به نشــانى مجهول المکان 2. اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر نجف آباد- خ شــریعتى- چهارراه بازار- خ منتظرى 
شمالى- اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد، خواسته ها: 1. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه غیرمالى 
است) 2. مطالبه خسارات دادرسى، راى دادگاه درخصوص دادخواست مسعود خوشاوى نجف آبادى 
فرزند اسداله با وکالت اکبر کریمى و منصور قاسمى به طرفیت 1. کیاندخت حقیقى فرزند عباسعلى 
2. اداره ثبت نجف آباد، به خواسته ابطال اجرائیه ثبتى و عملیات اجرایى در کالسه 155/5432 اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرســتان نجف آباد به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و تصویر مصدق ســند پالکهاى ثبتى به شماره هاى 1012/2 و 1013/1 واقع 
در قطعه 10 نجف آباد که مبین مالکیت رســمى خواهان در تاریخ 62/6/26 و 62/9/7 مى باشد و 
موید مالکیت رسمى خواهان استعالم ثبتى واصله در تاریخ 96/6/14 مى باشد و خواهان از هر دو 
پالك مالکیت به میزان 4/5 دانگ مالکیت داشته اما توسط خوانده ردیف اول توقیف شده است و 
نظریه کارشناس رسمى که موید مالکیت رسمى خواهان بر پالکهاى موصوف مى باشد و از طرفى 
مرحوم اسداله خوشاوى در تاریخ 57/12/29 ربع دانگ از 6 دانگ پالك هاى 1012/2 و 1013/1  
را به عنوان صداق زوجه خود در سند رسمى ازدواج قرار داده است که در تاریخ 64/4/20 از دفترخانه 
ازدواج 66 نجف آباد تقاضاى اجراى مفاد این سند رسمى ازدواج صادر که پالکهاى فوق که به نام 
خواهان بوده را توقیف مى نماید لهذا با عنایت به اینکه ربع دانگ از هر دو پالك موصوف در سال 
1358 به عنوان صداق خوانده ردیف اول مستقر شده اســت و بر اساس همان هم تقاضاى اجراى 
مفاد سند رسمى شده و پالك هاى مزبور در واحد ثبتى توقیف شده است لذا خواسته خواهان را بنا 
به مراتب معنونه مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد ماده 198 از قانون آئین دادرسى مدنى 
راى بر ابطال اجرائیه ثبتى موضوع کالسه 155/5432 به میزان چهاردانگ و ربع دانگ مشاع از هر 
دو پالك ثبتى مذکور در حق صادر و اعالم مى نماید. با توجه به اینکه دعوى جهت تثبیت مالکیت 
رسمى خواهان اقامه شده بنابراین دادگاه ضمان و مســئولیت خوانده را در جبران خسارات مذکور 
ثابت دانسته حکم به رد آن صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به عدم توجه 
دعوى خواهان، به نامبرده به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد دعوى نسبت به نامبرده صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این دادگاه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 469/م الف محمدحسن قلى زاده- رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/2/318
 حصروراثت

محسن نوید زاده داراى شناسنامه شماره 244 به شرح دادخواست به کالسه 167/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان وحید نوید زاده بشناسنامه 
1080571620 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. مریم فالحیان پور ش ش 565، (مادر متوفى) ، 2. محسن نوید زاده 
ش ش 244 ،(پدر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

466/م الف رئیس شعبه  10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/319
 حصروراثت

 محسن نوید زاده داراى شناسنامه شماره 244 به شرح دادخواست به کالسه 166/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم فالحیان پور بشناسنامه 
565 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. ناهید نوید زاده ش ش 1081006072(فرزند متوفى)، 2. محسن نوید زاده ش 
ش 244  (همسر متوفى)، 3. حســینعلى فالحیان پور ش ش 169 (پدر متوفى) 4. ربابه محمودى 

ش ش 526  (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

465/م الف رئیس شعبه  10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/320
 مزایده

در پرونده کالســه 970391/م1 اجرا اجرایى و بــه موجب نیابت واصله از اجــراى احکام خمینى 
شــهر محکوم علیه اجرایى آقاى علیداد جالل الدین صالحى فرزند مراد محکوم است به پرداخت 
1/043/524/500 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
25/982/569 ریــال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولــت که از طریق اجــراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقایان محمدعلى معین، یداله مهران، علیرضا ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب 
مغازه مشاعى تحت پالك ثبتى 1581 واقع در یزدانشهر بلوار جانبازان بلوار 30 مترى انقالب مغازه 
دوم از کوچه نگین بــه ارزش 766/500/000 ریال زیر بناى مغازه مذکــور 30/66 متر مربع که 
قسمتى از پالك 1581 مى باشد ساختمان با سقف تیرچه بلوك مى باشد که با توجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و درتاریخ 97/3/9 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. 463/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/321
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رسول کاظمى و رضوان دهخدایى دادخواســتى بطرفیت خواندگان 1.عباسعلى کاظمیان 
2.عباسعلى سلیمانى، خواسته بطالن سند رسمى انتقال شماره 16622 مورخ 1395/5/13 تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960604 ح 2 ثبت گردیده که پرونده مذکور ارجاع 
به امر کارشناس شده است و کارشناس اعالم نظریه نموده است و با توجه به مجهول المکان بودن 
عباسعلى کاظمیان لذا از طریق نشر آگهى به شما ابالغ مى گردد جهت مالحظه نظریه کارشناسى 
و اظهار هر مطلب نفیا و اثباتا ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ (نشــر آگهى) اقدام در غیر اینصورت 
دادگاه وفق مقررات قانونى عمل خواهد نمود و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از  با نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 461/ م الف مجتبى شفیعى- مدیر شعبه دوم دادگاه هاى عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/322
 اخطار اجرایى

شــماره 1073/95 به موجب راى شــماره 1014 تاریخ 96/9/28 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه علیرضا افشار به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/080/000 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت 250/000 ریال هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 
سر رسید 95/4/30 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد در 
حق خواهان و نیم عشر دولتى.محکوم له: محمد یزدانى اسفیدواجانى به نشانى: نجف آباد- پلیس 
راه- خ گاز سوزان- انتهاى خیابان سنگبومى شهاب، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد 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. 451/م 

الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/323
 ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان فرحناز محبى دادخواســتى مبنى بر مطالبه یک فقره سفته به طرفیت خوانده 
خانم اختر محبى در این مرجع به شــماره کالسه 392/96 ش3ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى 
نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 97/3/12 ساعت 5 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با 
توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار 
یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى 
آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 174 شــعبه سوم  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /2/312
ابالغ رأى

شماره پرونده: 503/96 شــماره دادنامه: 834- 96/11/6 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: شرکت زرین کوالك سپاهان سهامى خاص با مدیریت آقاى 
سیروس لنبانى فرزند ابوالفتح و با وکالت رضا رضائى. نشــانى: اصفهان- خ نیکبخت- ساختمان 
مدیران- ط 5- واحد 502 خوانده: حسن خواجویان فرزند یوسف- نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست شرکت زرین کوالك سپاهان سهامى خاص با مدیریت اقاى 
ســیروس لنبانى فرزند ابوالفتح و با وکالت رضا رضائى به طرفیت حســن خواجویان فرزند یوسف 
مبنى بر مطالبــه وجه یک فقره چک به شــماره 572335 الف 52 به مبلغ پنجــاه میلیون ریال به 
انضمام مطلق خســارات دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و با توجه 
به اینکه خوانده در جلسه ى رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده 
است، خواسته ى خواهان را محرز تشــخیص داده، لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون 
آئین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان سررســید چک (92/08/17) لغایت زمان وصول محکــوم به و پرداخت مبلغ 
855/000 ریال بابت خسارات دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. م الف: 185 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /2/313
ابالغ رأى

شماره پرونده: 501/96 شــماره دادنامه: 833- 96/12/6 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: شرکت زرین کوالك سپاهان سهامى خاص با مدیریت آقاى 
ســیروس لنبانى فرزند ابوالفتح و با وکالت رضا رضائى نشــانى: اصفهان- خ نیکبخت- ساختمان 
مدیران- ط 5- واحد 502 خوانده: 1- احمد انصارى فرزند غالمرضا- نشانى: ورنامخواست- منطقه 
صنعتى- کارخانه نوشابه بى ســى. 2- علیرضا آبدار فرزند اکبر- نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست شرکت زرین کوالك سپاهان سهامى خاص با مدیریت اقاى 
سیروس لنبانى فرزند ابوالفتح و با وکالت رضا رضائى به طرفیت 1- احمد انصارى فرزند غالمرضا 
2- علیرضا آبدار فرزند اکبر مبنى بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 841328/ 2454 به مبلغ 
بیست و هشــت میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرســى و تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال 
علیه و با توجه به اینکه خوانده در جلسه ى رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان 
واصل نگردیده است و همچنین نظر به اینکه چک مذکور صادره به امضاى خوانده ردیف دوم مى 
باشد، خواسته ى خواهان را محرز دانسته، لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آئین دادرسى 
تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مــواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم آقــاى علیرضا آبدار به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررســید چک (90/04/15) لغایت زمان وصول محکوم به 
و پرداخت مبلغ 610/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در 
این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. و اما درخصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه وکیل خواهان عنوان 
نموده اند که ایشان به عنوان معرف خوانده ردیف دوم بوده اند و صرف معرف بودن موجبى جهت 
محکومیت نمى باشد فلذا مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرســى تشکیل دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. 
قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 186 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /2/314
اخطار اجرایى

شــماره: 677/96 ش ح به موجب رأى شــماره 863 تاریخ 96/11/23 حوزه یک حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرســتان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهمن قصــرى فرزند اکبر 
نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال وجه چک شــماره 
0896371- 89/9/28 عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک 89/9/28 تا زمان پرداخت بدهى و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل رضا رضائى در حق محکوم له شرکت زرین کوالك سپاهان 
به مدیریت سیروس لنب انى و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت و راى صادره غیابى و 
اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط است به معرفى ضامن معتبر از سوى 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 بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند،
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 187 شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /2/315
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9710103640700064 شماره پرونده: 9509983640700708 شماره بایگانى 
شعبه: 950731 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950731 مطروحه بین فر زان ربیعى صادق آبادى 
فرزند على و شــرکت راهســر ایران مبنى بر مطالبه مبلغ 347/028/095 ریال، قرار ارجاع به امر 
کارشناسى صادر گردیده، و کارشناس منتخب نظریه خود را اعالم نموده است، مقتضى است ظرف 
مهلت یک هفته از تاریخ نشر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن مالحظه نظریه کارشناسى و اظهارات 
خود را نفیا و اثباتا به صورت کتبى اعالم نماید. م الف: 200 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /2/316
مزایده اموال منقول

شماره : 177/97 اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
177/97 اجرائى موضوع علیه آقاى مهدى جعفرى فرزند محمدعلى و له آقاى محمدنصرالهى فرزند 
على  در تاریخ 97/02/24 به منظور فروش یکدستگاه خودرو سوارى اپل کورسا به شماره انتظامى 
296 ى 58 ایران 43 مدل 1994 رنگ سرمه اى فنى سالم .  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراى احکام شعبه اول شوراى حل اختالف فالورجان  اطاق 8 برگزار نماید . اموال موضوع 
مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 60/000/000  ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به همراه داشته باشندم/الف : 0097 دادورز اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى فالورجان/2/324 

تبدیل خانه هاى تاریخى اصفهان به اقامتگاه سنتى و هتل، موجب حفظ 
و احیاى این بناها شده و هم بخشى از نیاز اسکان مسافران را رفع مى کند.
با موافقت و تفاهم شهردارى، سازمان نظام مهندسى، اداره کل میراث 
فرهنگى و مهمتر از همه ورود بخش خصوصى، این استان، همراه با دیگر 
استان ها طرح احیا، مرمت و تبدیل خانه هاى تاریخى عهد صفویه و قاجار 

را به اقامتگاه و هتل سنتى در دستور کار قرار داده است.
قصر منشــى، خانه بخردى، حمام علیقلــى آقا، ســراى بدیع، خانه 
مشروطیت، خانه همایى، خانه شهشهانى، خانه مارتاپیترز در محله جلفا 
و ده ها بناى دیگر به هتل سنتى، رستوران و مرکز فعالیت هاى فرهنگى 

و علمى تبدیل شده است.
گردشگران خارجى که به قصد بازدید از اماکن تاریخى به اصفهان سفر 
مى کنند، اسکان در اقامتگاه هاى ســنتى را ترجیح مى دهند، چراکه 

هتل هاى چندستاره در کشورهاى خودشان فراوان پیدا مى شود.
مهمان نوازى به سبک ایرانى، مهمترین عامل براى رونق کسب و کار 

هتل ها و اقامتگاه هاى سنتى است.
پذیرایى با غذاهاى سنتى، بهره گیرى مناســب و برنامه ریزى شده از 
تورهاى جنبى، خدمات دقیق حمل و نقل، محاسبه شفاف هزینه ها با 
نرخ واحد ارز  و گفتگو با زبان هاى بین المللى، از خواسته هاى گردشگران 

خارجى است .
اقامتگاه هاى بومگردى پایدارترین نوع اقامتگاه گردشگرى با ارتقاى 
سطح زندگى جامعه محلى و رونق اقتصادى، سبب حفظ سنت ها و آداب 

و رسوم روستاییان شده است.

نگاه جدید به خانه هاى قدیمى

تبدیل خانه هاى تاریخى عهد صفویه و قاجار  
معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه اصفهان  به اقامتگاه و هتل سنتى

گفت: مرکز صالحیت هاى تدریس (TDC) در دانشگاه 
اصفهان با هدف ارتقاى توانمندى اعضاى هیئت علمى 

راه اندازى شده است و به زودى  افتتاح مى شود.
یوسف شاقول با بیان اینکه این دانشگاه با قدمت 72ساله، 
از باسابقه ترین دانشگاه هاى کشــور است، اظهار کرد: 
دانشــگاه اصفهان بدون احتساب دانشجویان مهمان، 
13 هزار و 784 دانشجو دارد که 40 درصد آنها مرد و 60 

درصد از بانوان هستند.
■■■

وى هدف برنامه هاى دانشــگاه در حــوزه آموزش را، 
ارتقاى کیفیت و استانداردســازى برشمرد و ابراز کرد: 
توانمندسازى دانشجویان در طول دوران تحصیل بسیار 
مهم است و در ایجاد اشــتغال خودآفریده و کارآفرینى 

تأثیرگذار خواهد بود.
شــاقول گفت: همچنین در راســتاى ارتقاى کیفیت 
آموزش باید به توانمندســازى اساتید که نقش مهمى 
در تربیت دانش آموختگان توانا دارند، بیش از گذشــته 

اهمیت دهیم.
وى اضافه کرد: تهیه بسته آموزشى براى اساتید، مطابق 
شیوه نامه هاى دانشگاه و برگزارى دوره هاى آموزشى، 
ارزشــیابى اســاتید و بازبینى در کمیته هاى مربوطه، 
تنوع دادن به منابع ارزشیابى توسط دانشجویان و ارزیابى 
عملکرد علمى اجرایى اعضاى هیئت علمى توســط 
رئیس دانشکده، از جمله اقدامات این دانشگاه در راستاى 

دانش افزایى اعضاى هیئت علمى است. 

راه اندازى مرکز 
صالحیت هاى تدریس  
در دانشگاه اصفهان
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کاروانسراى ملک 
در تملک اوقاف نیست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: 
کاروانسراى ملک اصفهان در تملک اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان نیست، بلکه در تصرف 

اشخاص حقیقى است و متولى دارد.
حجت االسـالم و المسـلمین رضـا صادقى بـا بیان 
اینکه اداره اوقاف نمى تواند به مسـئله کاروانسـراى 
ملک ورود پیـدا کند، افـزود: موقوفه دو نوع اسـت؛ 
یـک مـورد موقوفه اى کـه واقف بـراى ورثـه وقف 
مى کند تـا نسـل در نسـل اداره شـود و موقوفه نوع 
دوم، موقوفـه عـام بـوده کـه در اختیـار اوقـاف 
اسـت؛ کاروانسـراى ملـک اصفهـان نیـز در اختیار 
ورثـه اسـت و متولـى آن یـک شـخص حقیقـى 

است.
وى گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه کاروانسـراى ملک 
متصرف هم دارد، بنابراین اگر کسى بخواهد در این 
مکان سـرمایه گذارى کند، باید حقوق مغازه داران و 
کسانى که در این مکان کاسبى دارند را پرداخت کند 

و سپس اقدام به سرمایه گذارى کند.

برگزارى هفتمین جشنواره 
«نوجوان سالم» 

معاون تربیـت بدنـى و سـالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اسـتان اصفهان گفـت: هفتمین جشـنواره 
«نوجوان سالم» با موضوع شـیوه هاى زندگى سالم 
و پیشـگیرى از رفتارهاى پر خطر در اصفهان برگزار 

شد.
عبدالرضا رئیسـى با بیـان اینکـه بهتریـن راه براى 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، مهارت آموزى و 
آموزش  برخورد با مشـکالت به دانش آموزان است، 
افزود: این نوع چالش ها مى توانـد جوان و نوجوان را 
از مسیر اصلى خودش منحرف کند و به مسیرى ببرد 

که جوان و نوجوان تکامل خودش را طى نکند.
وى با بیان اینکه بهترین راه براى عبور از آسیب هاى 
اجتماعـى پیشـگیرى اسـت، اظهـار کـرد: بایـد به 
دانش آموزان مهارت ها را یاد بدهیم تا آنها بدانند در 

برخورد با مشکالت چطور باید رفتار کنند.
 

امدادرسانى به 500 
حادثه دیده در اصفهان

معـاون امـداد و نجات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان گفت: به بیـش از 500 حادثه دیده در هفته 
گذشـته در اسـتان اصفهـان از سـوى هـالل احمر 

امدادرسانى شد.
داریوش کریمـى اظهار کـرد: نجاتگـران اصفهانى 
بـه 576 حادثه دیـده در هفته نخسـت اردیبهشـت 

امدادرسانى کردند.
 وى بیان کرد: در هفته گذشـته پوشـش امدادى 69 
حادثه توسط امدادگران این جمعیت انجام شده است.

 معاون امـداد و نجـات جمعیت هالل احمر اسـتان 
اصفهان به حـوادث تحـت پوشـش جمعیت هالل 
احمر اسـتان در بازه زمانى یکم تا هفتم اردیبهشـت 
ماه اشـاره کرد و افزود: در این بـازه زمانى 28 حادثه 
جـاده اى، 12 حادثـه شـهرى، 11مـورد خدمـات 
حضـورى، هفـت حادثـه آبگرفتگـى، شـش حادثه 
صنعتـى و کارگاهى و پنج حادثه کوهسـتان توسـط 
نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش 

داده شد.

شناسایى 100 اصله درخت 
خطر آفرین در اصفهان

100 اصله درخت خطرآفرین در کالنشـهر اصفهان 
شناسایى شد. 

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: عمده این درختان در بوستان ها قرار 
دارند که با نصب بنرهایى، به شهروندان توصیه شده 
در مواقع وزش باد شدید و بارندگى  از توقف زیر این 

درختان خطرآفرین خوددارى کنند.
فروغ مرتضایى نژاد همچنین از رهگذران خواسـت 
هنگام وزش باد از توقف و پارك خودرو زیر درختان 

شهر اصفهان به سبب خطر آفرینى پرهیز کنند.  

خبر

معــاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت ســهامى 
آب منطقــه اى اصفهان گفــت: تداوم بــارش هاى 
بهارى تا آخر اردیبهشــت امســال، تنها بــه افزایش 
ذخیره سازى 15درصد از گنجایش سد زاینده رود منجر 

مى شود.
حســن ساســانى ذخیره کنونى ســد زاینــده رود را 
194 میلیــون متر مکعــب و بالغ بــر 13 درصد از کل 
این مخزن برآورد کــرد و افزود: در خوشــبینانه ترین 
حالــت و درصورتى که بارش هاى بهــارى ادامه یابد، 
شــاهد 210 میلیون متــر مکعب آب در ســد خواهیم 
بود. وى اضافه کرد: پارســال در چنین روزهایى بدون 

احتساب آبى که براى کشت کشاورزان شرق اصفهان 
رها شــد، 371 میلیون متــر مکعب ذخیره این ســد 

بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان با تأکید بر اینکه بارش هاى فالت 
مرکزى ایران و به ویژه سرشاخه هاى زاینده رود کاهش 
یافته است، گفت: از ابتداى ســال جارى آبى(مهر96) 
تاکنون 632 میلیمتر بارش در منطقه کوهرنگ به عنوان 
اصلى ترین تأمین کننده این رودخانه ثبت شده است، 
اما این شاخص در مدت مشابه سال قبل 1232 میلیمتر 

بود. 

معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت: پیشــینه زندگى خوبى در خوراك، خواب و تفریح 
نداریــم و در اســتان اصفهان 90 درصــد کم تحرکى

داریم.
کمال حیدرى با بیان اینکه بــه درون خود کمتر توجه 
مى کنیم، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار وزارت بهداشت 
مبنى بر «شاد زیستن را تجربه کنیم»، باید شاد زیستن 
را حفظ کنیم و این اهمیت زیــادى دارد.وى با تأکید بر 
تشکیل پرونده الکترونیکى سالمت تأکید کرد: با مراجعه 
به مراکز بهداشتى، پرونده الکترونیکى تشکیل دهید که 

سالمت شما و خانواده را تضمین مى کند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار 
کرد: چه بخواهیم چــه نخواهیم دنیا مقابل ماســت و 
دشــمنان از این خوشــحال هســتند که جوانان ما به 
ســمت اعتیاد، بى تحرکى و مشــکالت اخالقى بروند 
و هم اکنون در اســتان اصفهان 90 درصد کم تحرکى 

داریم.
حیدرى با تأکید بر اینکه براى خود و خانواده تان فایلى به 
اسم سالمتى باز کنید، یادآور شد: ما به قدرى که در رابطه 
با سالم بودن وسایل نقلیه خود حساس هستیم، اما براى 
سالمتى خود وقت نمى گذاریم و تا زمان نیاز به پزشک 

مراجعه نمى کنیم.

90 درصد اصفهانى ها 
کم تحرك  هستند

افزایش ذخیره سد زاینده رود 
با بارش هاى بهارى

جرم بیش از 50درصد زندانیان استان اصفهان مواد مخدر است.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: 4 درصد جمعیت معتاد کشور در استان اصفهان حضور 
دارند و در حال حاضر از هر صد زندانــى در اصفهان، 55 نفر به طور 

مستقیم مجرم مواد مخدر هستند.
مصطفى هادى زاده افزود: مصرف روانگردان ها در بین دانشجویان 
دختر دو برابر است و هزینه روزانه یک زندانى مواد مخدر براى دولت 
شش برابر هزینه یک دانش آموز اســت. وى با بیان اینکه 10درصد 
معتادان کشور را زنان تشــکیل مى دهند، گفت: بیش از 12 میلیون 
ایرانى درگیر مواد مخدر هســتند و این آمار در اســتان اصفهان نیز 

نگران کننده است.
هادى زاده با بیان اینکه ساالنه معتادان براى مصرف مواد در حدود 30 
هزار میلیارد تومان هزینه مى کنند، گفت: طبق آمار وزارت بهداشت، 
ســاالنه ده هزار میلیارد تومان هم به وســیله اشــخاص سیگارى 
هزینه مى شود و دولت بیش از 60 هزار میلیارد تومان براى مبارزه ، 

پیشگیرى و درمان اعتیاد در کشور هزینه مى کند.
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، نقش 
معلمان و فرهنگیان را در کاهش اعتیاد نقشى مهم و اساسى دانست و 
گفت: بهترین و مؤثرترین بستر، آموزش و پرورش است و تنها آموزش 
کارگشا نیست، بلکه خانواده ها باید کودکان خود را با خطرهاى اعتیاد 

آشنا کنند.

مواد مخدر؛ عامل  جرائم نیمى از
زندانیان اصفهان

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خبر داد

اســتاندار اصفهان در دیدار اسقف ارامنه اصفهان 
گفت: براى ایجاد شرایط رفاهى مناسب و اشتغال 

اقلیت ها به خصوص ارامنه تالش خواهم کرد.
محســن مهرعلیزاده افزود: ارامنــه، اول ایرانى 
هستند، پس حق دارند از حقوق مطلوبى برخوردار 

باشند.
وى  تأکید کرد: راضى نیستیم یک جوان ارمنى به 

علت نداشتن کسب وکار از کشور خارج شود.
مهرعلیزاده خواستار انتقال مشکالت اقلیت ها به 
وى شد تا براى حل آنها و مشکل مسکن زوج هاى 

ارمنى برنامه ریزى شود.
استاندار با تجلیل از حسن وظیفه و سلیقه ارامنه در 
نگهدارى بناها و برخورد خوش باگردشگران، گفت: 

این ویژگى در جذب گردشگر بسیار مؤثر است.
مهرعلیزاده از توسعه خانه هاى تاریخى ارامنه جلفا 
براى اقامتگاه هاى گردشگرى استقبال و اضافه 
کرد: اگر در این راه مشکلى باشد، مدیریت استان  

براى رفع آن پیگیر خواهد شد. 

خانه هاى تاریخى ارامنه 
اقامتگاه گردشگرى 

مى شود

یک شرکت فناور مستقر در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان موفق بــه تولید نیمه صنعتى بیوکمپوســت 

فرآورى شده از گل کربنات کلسیم شد.
مدیرعامل این شرکت فناور گفت: براى تجارى سازى 
این فناورى، کارگاهى 15مترى با ظرفیت تولید ساالنه 
100 ُتن بیوکمپوست و سرمایه گذارى 150 میلیون ریال

راه اندازى شده است.
على نجفى جویبارى با بیان اینکه گل کربنات کلسیم، 
ماده  اى حاصل از تولید قند و شــکر در کارخانجات قند 
چغندرى است، افزود: تولید ســاالنه بیش از 600 هزار 
تن از گل کربنات در کشــور، عالوه بــر صرف هزینه 
باالى دفع، موجب خســارت شــدید به محیط زیست

 مى شود.

وى هدف از اجراى این طرح را، حذف آلودگى هاى ناشى 
از دفع گل، کاهش ضایعات صنعتى کارخانجات قند و 
ایجاد ارزش افزوده براى کارخانجات قند کشور عنوان 
کرد و افزود: حفظ و صیانت از محیط زیســت، بازیافت 
ضایعات کارخانجات قند و تبدیل آن به بیوکمپوست و 
در نهایت ایجاد اشتغال و درآمدزایى، از مزایاى اجراى 

این طرح است.
وى تصفیه گل و تبدیل آن به مــاده اولیه و مفید مورد 
استفاده براى دیگر صنایع را، از مهمترین مزایاى اجراى 
این طرح زیست محیطى برشــمرد و تصریح کرد: طى 
تحقیقات انجام شــده مى توان پس از فــرآورى، این 
ماده را به عنوان جایگزین مناســبى براى سیمان مورد 

استفاده قرار داد. 

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مالکیت هتل 
ارگ جهان نما با مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان 

به شهردارى بازگشت.
مهدى مزروعى با بیان اینکه ساماندهى وضعیت ارگ 
جهان نما یکى از برنامه هاى در دســتور کار شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان است، افزود: بخشى از جهان نما 
در گذشته براى بهره بردارى به عنوان هتل در اختیار بنیاد 
تعاون ناجا قرار گرفته بود که با گذشت بیش از سه سال، 
هنوز این امر ساماندهى نشــده بود و اجراى این پروژه 

نیمه کاره مانده بود.
وى با بیان اینکه با ایجاد تغییر در مدیریت بنیاد تعاونى 

ناجا، سیاست هاى کالن در خصوص بهره بردارى از این 
هتل تغییر کرد، افزود: با تغییر این سیاســت ها، بخش 
اعظمى از فاز دوم ارگ جهان نمــا معطل مانده بود که 

منظره نامناسبى را نیز در شهر ایجاد کرده بود.
این عضو حقوقدان شوراى اســالمى شهر اصفهان با 
بیان اینکه اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان از این 
پروژه بازدید کردند و همگى اعتقاد به بازگشت مالکیت 
هتل ارگ جهان نما به شهردارى داشتند، گفت: بر این 
اساس، پس از انجام بررســى هاى الزم و هماهنگى با 
نیروى انتظامى، الیحه فسخ قرار داد شهردارى و نیروى 

انتظامى با حداکثر آراء مصوب شد. 

تولید بیوکمپوست از ضایعات کارخانجات قند 
در دانشگاه آزاد اصفهان

مالکیت هتل ارگ جهان نما به شهردارى بازگشت

تجلیل از معلمان نمونه استان با حضور وزیر آموزش و پرورش 

همه متهمان افزایش بیکارى در اصفهان 

اســتان اصفهان با وجــود اینکه عنــوان قطب صنعتى 
ایران را یدك مى کشــد اما این روزها زیر سایه سنگین 
بیکارى و رکود حاکم بر صنایع قرار دارد. نرخ 14/5درصد 
بیکارى در اصفهان که 2/5درصد بیــش از نرخ بیکارى 
در سطح کشور است، بسیارى را گرفتار خانه نشینى کرده 
به گونه اى که به گفتــه دبیر جامعه اســالمى کارگران 
استان اصفهان، در هر خانواده اصفهانى به طور میانگین 
ســه بیکار وجــود دارد. ایــن واقعیت با توجــه به رکود 
اقتصادى و آمار تعطیلى کارخانه ها یا نیمه تعطیل شــدن 
آنها بهتر قابل مشــاهده اســت. با توجه به اینکه بخش 
زیادى از اشتغال اصفهان در سال هاى اخیر از روى دوش 
بخش کشــاورزى برداشــته و به بخش صنعت منتقل
 شده است بنابراین وضعیت کنونى صنعت در اصفهان را 

مى توان یکى از حلقه هــاى متصل به معضل بیکارى در 
استان اصفهان دانست.

نمک روى زخم
بعضى واحدهاى تولیدى فعال اســتان اصفهان در حال 
حاضر با وضعیت بحرانى روبه رو شــده اند، به طورى که 
وضعیت 11 کارخانه بزرگ در استان اصفهان از وضعیت 
قرمز عبور کرده و بحــران زده هســتند. مطابق آخرین 
اطالعاتى که مسئوالن جامعه اســالمى کارگران استان 
اصفهان اعالم کرده اند،27 هزار کارگر در استان اصفهان 
بیکار شده  و تحت پوشــش بیمه بیکارى قرار گرفته اند؛ 
این کارگران داراى شــغل بوده اند ولى بــه دلیل رکود و 
یا تعطیلى کارخانجات در اســتان اصفهــان از کار اخراج 
شــده اند. همچنین 113 کارخانه در اســتان اصفهان با 

مشکل پرداخت حقوق به کارگران مواجه شده اند و برخى 
از کارگران در استان اصفهان هم ماه هاست هیچ حقوقى 
دریافت نکرده اند ولى از بیم بیکار شدن مجبور به ادامه کار 
هستند. جالب اینجاست چنین وضعیتى در استانى حاکم 
است که مدعى دارا بودن بیشترین واحد صنعتى در کشور 
است و خود را یکى از قطب هاى تولیدى کشور مى داند اما 
این روزها کارخانه هاى نصف جهان به جاى اینکه شاخص 
رشد و توسعه اســتان را افزایش دهند، نمکى روى زخم 
بیکارى استان شده و نتوانســته  باوجود تعدد و تنوع، سر 

پیکان بیکارى را خم کنند.

اتباع بیگانه؛ عامل رشد بیکارى؟
اســتان اصفهان به عنوان یکى از استان هاى مهاجرپذیر، 
اتباع خارجى زیادى را پذیرش کرده و از لحاظ اقامتى جزو 

استان هاى مهاجرپذیر است. گفته مى شود این اتباع خارجى 
برخى از فرصت هاى شغلى به ویژه مشاغلى که نیروى کار 
ایرانى توان انجام آن را دارد اشــغال کرده و باعث تأثیر در 

افزایش نرخ بیکارى استان شده است.
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
با رویکرد محدودســازى رشته هاى شــغلى ویژه اتباع 
و اختصاصى ســازى آنها برحســب نیاز شهرستان ها در 
تالش اســت که موجبات بهتر شدن فضاى کسب وکار و 
زمینه سازى پذیرش نیروى کار ایرانى توسط کارفرمایان را 
فراهم کند؛  بعالوه شناسایى اتباع خارجى غیرمجاز، تشدید 
بازرســى هاى مستقل و گشت هاى مشــترك شناسایى 
اتباع خارجى غیرمجاز و برخورد قانونــى با کارفرمایان و 
کارآفرینانى که نسبت به اشــتغال اتباع خارجى غیرمجاز 

اقدام کرده اند، ازجمله اقدامات این اداره است.

از بسته حمایتى چه خبر
به گفته مســئولین، بســته حمایتى دولــت از واحدهاى 
کوچک و متوســط براى کارخانه هاى اســتان اصفهان 
ملمــوس نبــوده اســت، همچنیــن طــرح اقتصادى 
دولت بــراى رونق به واحدهــاى تولیدى هــم چندان 
محسوس نیست چراکه این واحدها توانایى تولید و صادرات 
محصوالت خود را نداشته  و در نتیجه نتوانسته اند اشتغالى 
ایجاد کنند. از طرفى تســهیالت طــرح رونق اقتصادى 
دولت هیچ جهشــى در تولید کارخانجات استان اصفهان 
ایجاد نکرده و این واحدها نتوانسته اند از وضعیت مردگى 
نجات پیدا کنند و براى جذب کارگر و فروش محصوالت، 
زنده و پویا شــوند. این همه باعث باالرفتن میانگین نرخ 
بیکارى در اصفهان نســبت به متوســط کشورى شده

است. 

سخنگوى اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: 
معلمان نمونه استان اصفهان در جشن مقام معلم که هفته 

آینده برگزار خواهد شد، تجلیل  مى شوند.
علیرضا مهدى اظهار کرد: 18 اردیبهشــت ماه «جشــن 
مقام معلم» در اصفهان با حضــور وزیر آموزش وپرورش 

و یــا یکــى از معاونیــن ایــن وزارتخانــه برگــزار 
مى شود. وى از تجلیل از معلمان نمونه در این جشن خبر داد 
و  افزود: معلمان نمونه کشورى، استانى، نواحى و مناطق 
در جشن مقام معلم که مســئوالن استانى حضور خواهند 
داشت، تجلیل مى شــوند. مدیر روابط عمومى اداره کل 

آموزش وپرورش اســتان اصفهان پیرامون شیوه انتخاب 
معلمان نمونه افزود: معلمان نمونه بر اساس دستورالعملى 
مشخص انتخاب مى شوند و  برنامه جشــن مقام معلم با 
حضور این منتخبان در ساعت 8 صبح در سالن کوثر واقع 

در سه راه حکیم نظامى برپا مى شود.

محیا حمزه

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم

 رضا واعظ مقدم- شهردار درچه رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر محل امالك با مشخصات زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصى به 
صورت اجاره بهاء و مالکیت واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد به امور مالى شهردارى درچه مراجعه 

نمایند.

تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/02/04 و نوبت دوم 1397/02/11
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/02/23
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/02/25 در ساختمان ادارى شهردارى درچه 

1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 
آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى

www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى
تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

میزان سپرده شرکت در مبلغ پایه اجاره ماهیانه یا فروش به ریالآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
مدت اجارهمزایده به ریال

یک باب مغازه تجارى به متراژ 30 مترمربع به 1
درچه خیابان شهید نواب صفوى جنب 96/1049/شصورت اجاره بهاء

ساختمان آتش نشانى
4/500/000 براى سال اول و 15٪ افزایش نسبت به 

سه سال10/000/000سال قبل براى دو سال دیگر

فروش قسمتى از جوى متروکه به مساحت 2
درچه خیابان شهید مطهرى بعد از 96/1037/ش13/45 مترمربع

-10/000/0007/000/000 ریال براى هر مترمربعکوى تشهد
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مساحت کاربرىنوع ملکآدرس 
عرصه

مساحت 
مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونىپالك ثبتىاعیانى 

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه 

مسجد امام حسین ( 38) کوچه شهید 
بهرامى بن بست قائم پالك 61

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2692122/4164مسکونىیک باب خانه
2,167,200,000است فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى 2
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2707/1772187/5797مسکونىیک باب خانهخ زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

4,144,000,000است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه 3
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار14/176-510زراعىیک باب خانهبسیج کوچه حجت اله صادقى

224,000,000است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه 4
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار28410014/142مسکونىیک باب خانهبسیج کوچه حجت اله صادقى

448,000,000است فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان 5
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار463195387/814مسکونىیک باب خانهپالك 20

816,480,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  6
دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهخیابان خیام 4 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه4242-42
4,155,200,000است فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز 7
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه267/5223159/4277مسکونىیک باب خانهانتهاى بن بست دوم 

1,388,800,000است فروش با وضع موجود

8
خیابان امام خمینى (ره) خیابان 

درخشان کوچه بوستان(40) مجتمع 
مسکونى صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,576,000,000است فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار3202051/2994مسکونىیک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 9
1,153,600,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) کوچه ولیعصر 10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه94316016/4067مسکونىیک باب خانه(پشت بخشدارى) جنب پالك 33

1,216,656,000است فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان مقابل 11
مسکونىیک باب خانهشعبه سپه 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه206/5527813390و تجارى
8,288,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد 12
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه12/9و 26948912/10مسکونىیک باب خانهنبش کوچه شهید سید مهدى جان نثار

8,265,600,000است فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان 13
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه3404734183/4مسکونىیک باب خانهپامنار روبروى کوچه فردوس 9

5,241,600,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 14
شرکت اسبق میسان تجارت

کارخانه و 
دفترچه قرارداد 4000640صنعتىماشین آالت

تخلیه42-4451-و-ج
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 

فروش با وضع موجود. در صورت خرید 
نقدى شامل 10٪ تخفیف نمى گردد.

5,788,776,000

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه 15
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار2364324650مسکونىیک باب خانهشهید بزرگى

3,578,400,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى 16
گلشن بن بست میخک پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,240,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان 17
شکوفه 5

یک باب 
 دفترچه قرارداد 41251367صنعتىکارخانه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه23-2139-و-ج
8,878,800,000است فروش با وضع موجود

18
اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه 
کوچه شرکت نفت شماره 14 مجتمع 

پردیس طبقه پنجم واحد 505
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,083,200,000است فروش با وضع موجود

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و 
سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت 
موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شــرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم 
پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  شنبه   مورخ   97/2/22به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان 

امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2- پیشنهادات فاقد 
سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3- رعایت کلیه موارد 
مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.4- سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده 

اســت که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى 
استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.5-کلیه پاکات حاوى 
پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز یکشنبه مورخ97/2/23 در محل اداره امور شعب 
بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. 
لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.6- امالك 
داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط 
با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد 
بود.)7-براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف 
دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر 

کاربرى راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت 
نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10-هزینه آگهى و 
کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل 

از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
11-متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت 
نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.12-در صورتى که 
مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.13- نحوه فروش 
امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایســتى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را 

صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد 1
( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

نحوه فروش 
با شرایط 
نقد

نحوه فروش 
با شرایط 
نقد و اقساط

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو 19
کوچه میرزا کریم پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,513,600,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسه نبش 20
میدان قدس بن بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه30/9224-183درمانى

6,944,000,000است فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى 21
محل سابق بانک ملى

یک باب مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه572388225/2625مسکونى

3,724,000,000است فروش با وضع موجود

تخلیه34009301/223صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 22
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با 
وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

3,427,200,000

تخلیه270063024/226صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران23
عرصه داراى قرارداد اجاره با 

سازمان جهاد کشاورزى مى باشد.
فروش با وضع موجود.بازدید از 

ملک الزامى است
3,104,640,000

اصفهان حبیب آباد برخوار بلوار شهید 24
بهشتى روبروى صدا و سیما

سوله -مغازه-
ادارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000مى باشد. فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان 25
شهید بهشتى جنب مدرسه طالقانى

مسکونى
تجارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه17944740/187مسکونى

2,374,400,000مى باشد. فروش با وضع موجود.

26
اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد 
از راهنمایى رانندگى روستاى راه حق 
-خیابان شهید دستغیب سمت راست

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2248/2106-360مسکونىزمین
4,032,000,000مى باشد. فروش با وضع موجود.

اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالى-27
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه123256/4859-مسکونىآپارتمانکوى خرم -پالك 25

4,929,120,000مى باشد. فروش با وضع موجود.

اصفهان خ آپادانا دوم - ك -بهمن (شماره 28
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2065000/20441-آموزشىآپارتمان9) بن بست نوید مجتمع مسکونى پویا

9,744,000,000مى باشد. فروش با وضع موجود.

29
اصفهان خ شهید بهشتى - مقابل کانون 

پرورش فکرى کودکان  و نوجوانان-
محل سابق بانک ملى شعبه پل فلزى

محل سابق 
تخلیه1033936-سرقفلىبانک

کلیه هزینه هاى مربوط به جلب رضایت 
مالک جهت تغییر شغل یا تغییر کاربرى 
به عهده خریدار است فروش با وضعیت 

موجود-بازدید از ملک الزامى است.
29,120,000,000

نطنز -شهرك صنعتى اوره محل سابق 30
تابلو تابسا

کارخانه و 
قرارداد  شرکت 50001858صنعتىماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیهشهرکها8004686
17,292,240,000فروش با وضع موجود

اصفهان - شهرك صنعتى دهق- محل 31
اعیان بر اساس نظر کارشناس-تخلیه18-511518922483صنعتىکارخانهسابق شرکت سپاهان گونى(اى ماشین)

13,216,000,000فروش با وضع موجود

نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد -روبروى فوالد 32
نطنز و بانک سپه- محل سابق شرکت شهرآب

کارخانه ماشین 
17,815,840,000فروش با وضع موجودتخلیه42-2266-و-ج 549451346صنعتىآالت

شهرضا اول جاده بروجن مقابل 33
دانشگاه آزاد اسالمى

کارخانه ماشین 
13,104,000,000فروش با وضع موجودتخلیه157/39 و 3300177040صنعتىآالت

جاده داران الیگودرز ابتداى جاده 34
حصور-گنجه 

کارخانه ماشین 
تخلیه75706148012/16صنعتىآالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-
فروش با وضع موجود ششدانگ 

بازدید از ملک الزامى مى باشد.
17,674,675,200

35
اصفهان خ شیخ صدوق جنوبى ك 

مسجد الرضا -مجتمع مسکونى هما 
پ 79 طبقه 5

تخلیه216699/4798-مسکونى آپارتمان
اعیان بر اساس نظر کارشناس-

فروش با وضع موجود ششدانگ 
بازدید از ملک الزامى مى باشد.

15,792,000,000

   م الف: 169815

نیمه شعبان است و در گلشن زهرا(س)، گل نرگس مى شکفد. 
دل ها به نور فرزند زهرا(س) روشن مى شود چون میالد آخرین شکوفه

 باغ روشنایى و امید است. فرا رسیدن سالروز والدت قائم آل محمد(ص) 
حضرت امام عصر(عج) بر عموم شیعیان جهان مبارك باد. 

 روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر کرکوند

جلوه  لبخند سحر در راه است. بوى 
خوش نرگس به مشام مى رسد. مژده دهید که ایام ظفر دور نیست. 
 فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت باسعادت منجى عالم بشریت

 منبع خیر و برکات، حضرت مهدى موعود(عج) مبارك باد.

 روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر فوالد شهر

فرا رسیدن سالروز والدت آخرین ذخیره الهى، یوسف زهرا(س)، حضرت مهدى
 موعود امام زمان(عج) و تقارن آن با هفته کارگر را تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

 روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر ابریشم

در عصر انتظاریم و روز والدتت را جشن گرفته ایم. اى گل نرگس! اى زیباترین 
در جهان! چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میالد توست. آمدنت عدل گستر 

است و چون سپیده صبح، نوید آغاز دوباره همه خوبى هاست. 

ن
ت

فرا رسیدن سالروز والدت با سعادت آخرین حجت خدا بر زمینفرا رسیدن سالروز والدت با سعادت آخرین حجت خدا بر زمین
 حضرت مهدى حضرت مهدى(عج)(عج) را به عموم شیعیان آن حضرت تبریک عرض مى کنیم. را به عموم شیعیان آن حضرت تبریک عرض مى کنیم.

 روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر فالورجان

قدم  هایت بوسه گاه چشم هایمان است اى گل خوش
 عطر باغسار والیت و امامت. کاش جشن میالدت به ضیافت ظهور مى پیوست اى که 

اهل آسمان و زمین در روز والدت تو، کلبه احزانشان را گلستان مى بینند.
ىاىىىکهکهه تت


