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بیانیه بى افتخارها صرفاً محض خنده!  «میزان»  علیه سپاهانمالك بازرسى نباید احساسى باشدچاوشى عقب نشینى کردسرقت از منازل، نگران کننده شد پشت پرده مافیاى پرورش عقرب ورزشاستانفرهنگ ورزش جهان نما جهان نما

معاون دانشگاه علوم پزشکى خبر داد

سهم 10 درصدى اصفهان در تولید دارو

خشکسالى شدید به سال آبى جدید کشید 
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استیضاح
 فعًال کافى است

پیگیرى قضائى الهام چرخنده 

نفع تحریم ها براى
 شرکت هاى دانش بنیان

فرودگاه خصوصى 5
در نجف آباد 
احداث مى شود
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«بیماران صعب العالج و خاص که داراى پرونده هستند به هیچ وجه نگران 
تأمین دارو نباشند. این در حالى است که ما تاکنون در اصفهان مشکلى براى 

داروهاى شیمى درمانى، داروهاى پیوندى و... نداشته ایم.»
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در جمع خبرنگاران این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: از بیش از 2850 قلم دارو، در مقاطع مختلف 

ما با کمبود 50 تا 60 قلم در اصفهان مواجه بوده ایم که به تدریج...

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى 
ایران درباره احداث فرودگاه در کشــور توســط 
بخش خصوصى توضیح داد: بخشى از فرودگاه ها 
تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى 
ایران است،  دسته دوم فرودگاه هاى  مناطق آزاد و 
نفت و پتروشیمى است،  فرودگاه امام خمینى (ره) 
هم به صورت مستقل اداره مى شود و شکل دیگر 
فرودگاه ها هم، فرودگاه هاى خصوصى است که 
در این باره مى توان به  فرودگاه قم اشاره کرد و یا 

فرودگاه نجف آباد ...
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روز متفاوت میدان جلفا روز متفاوت میدان جلفا 
حاشیه نگارى رونمایى از تندیس زاون قوکاسیان در اصفهانحاشیه نگارى رونمایى از تندیس زاون قوکاسیان در اصفهان
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مدیرکل هواشناسى استان اصفهان آخرین پیش بینى درباره وضعیت آب و هوایى استان طى روزهاى پیش رو را تشریح کرد 

چرا غفوریان
 دچار افول شده؟

 عالى بود کارلوس!
مطلب یکى از همکارانمان در اینستاگرام بابت  مصاحبه ســرمربى تیم ملى  ایران در برنامه 90 جالب توجه بود. این 
مطلب را با هم مى خوانیم: به جرأت مى نویسم یکى از سه مصاحبه دوست داشتنى «کارلوس کى روش» در هشت سال 
اخیر را در برنامه 90 شاهد بودیم.  توضیحات مفصل و تأمل  برانگیز، استدالل هاى هوشمندانه، صبورى در پاسخ  گویى، 
ادله منطقى و احترامى ویژه به تمامى باشگاه ها و ستاره هاى دورمانده از تیم ملى. جایى که کارلوس کى روش در مورد 
پرسپولیس، «برانکو» و سیدجالل حســینى با لبخند و صبورى مى گوید «مربى اى که با تیم مفتخر آسیا دشمن باشد 

عقل ندارد، هفت سال و نیم در کنار سیدجالل حسینى بودم...
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آگهى تجدید مزایده عمومى
(نوبت دوم)

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3304/ش مورخ 96/12/05 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 23 ردیف امالك مسکونى را از طریق آگهى 

مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى  مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز یک شنبه مورخ 1397/07/01 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
حمید عشقى-  شهردار شاهین شهر حمید عشقى-  شهردار شاهین شهر 

چاپ 
اول آگهى شناسائى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد نسبت به شناسائى و ارزیابى کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى فعال و توانمند در زمینه مشاوره، طراحى، اجرا و پشتیبانى سامانه هاى حفاظت الکترونیک 
هوشمند شامل (دوربین مداربسته، دزدگیر، حفاظت پیرامونى و سنسورهاى هوشمند) جهت اخذ 

تأییدیه هاى الزم اقدام نماید.
از کلیه متقاضیان دعوت مى شود نسبت به دریافت اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه و نسبت به 

تکمیل و ارسال مستندات خود طبق شرایط اعالم شده اقدام فرمایند.
دریافت اطالعات بیشتر: سایت اینترنتى

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
داخلى (292)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت 
دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/06/14

آگهى مزایده نوبت اول  
شهردارى وزوان به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به فروش 10 قطعه زمین مسکونى واقع در کوى انقالب 
شمال مسکن مهر به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام نماید. متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به 
مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

محمدرضا شفیعى-  شهردار وزوانمحمدرضا شفیعى-  شهردار وزوان

چاپ 
اول

آدرسکاربرىموقعیتمساحتشماره پالك ثبتىردیف
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى171 مترمربع111/9208
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع211/9209
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع311/9210
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع411/9211
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع511/9212
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى171 مترمربع611/9251
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع711/9252
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع811/9253
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع911/9254
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع1011/9255

آگهى مزایده عمومى

شهردارى عسگران در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به 
شماره 5/224- ع/97 مورخ 97/04/24 بهره بردارى از محوطه پارکینگ 
ماشین آالت شهر عسگران را از طریق برگزارى مزایده عمومى و به مدت 
یکسال با قیمت اجاره پایه 144/000/000 ریال به متقاضیان واجد شرایط 
واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 97/06/24 به دبیرخانه شهردارى 
شهر عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 42752061- 031 تماس حاصل 

فرمایند.
داود گودرزى- شهردار عسگرانداود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت 
دوم
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بازگشت بازگشت 
رسولرسول

مطلب یکى
مطلب را با ه
اخیر را در برنا
ادله منطقىو
پرسپولیس،
عقل ندارد، ه
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رئیس مجلس خبرگان تصریح کرد: مسئله اى که االن 
گرفتارش هستیم این اســت که نابسامانى هایى که در 
مملکت اســت را به پاى رهبرى مــى گذارند، انگار که 
فعال مایشاء در همه امور اقتصادى و اجتماعى و سیاسى 
رهبرى است و مجلس و دولت بیکاره هستند. باید مراقب 
باشیم که این نقشه شوم دشمن است و این درحالى است 
که رهبرى پیگیر اجراى برنامه هایى براى حل مشکالت 
کشور است.به گزارش «انتخاب»، آیت ا... احمد جنتى 
صبح دیروز سه شنبه در پنجمین اجالسیه رسمى مجلس 
خبرگان رهبــرى (دوره پنجم) افــزود: ضعف مذاکره 
کنندگان و عدم رعایت خطوط قرمز رهبرى توسط آنان 

از یک سو و تالش عده اى براى مرتبط کردن مشکالت 
این مذاکرات به رهبرى از مسائلى است که با آن روبه رو 
هستیم و ترامپ هم به دنبال شیطنت هایى است که در 
حاشیه اجالس سازمان ملل با آقاى روحانى دیدار کند، در 
حالى که رهبرى هم مکرراً گفته اند که هیچ مقامى حق 

ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند.
رئیس مجلس خبرگان رهبرى اظهار کرد : محتکران به 
گونه اى عمل کرده اند که حتى پوشک نوزادان را در انبارها 
نگه داشته اند و مردم را حتى در این زمینه دچار مشکل 
کرده اند. در این شــرایط نباید مدیــرى حقوق نجومى 

دریافت کند. 

نماینده مــردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد:  اگر هــر روز و هر هفتــه در مجلس 
استیضاح داشته باشیم کارى پیش نمى رود، من با ادامه 
استیضاح ها مخالفم.الیاس حضرتى ادامه داد: مجلس قبل 
از عید سه استیضاح داشت که رأى نیاورد، بعد از تعطیالت 
نوروز هم دو استیضاح به صحن آمد که رأى آورد معتقدم 
درحال حاضر همین تا پنج الى شش ماه دیگر کافى است 

تا ببینیم داستان چه مى شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه اگر هر روز و هر هفته بخواهیم ســاز استیضاح را 
کوك کنیم کارى پیش نمى رود، اظهــار کرد: اینگونه 

عملکرد هم براى مجلس خوب نیست هم براى دولت.
وى خاطرنشان کرد: درست است که گاهى اوقات نسبت 
به عملکرد برخى از وزرا انتقاد داریم اما باالتر از همه باید 
ثبات، آرامش و اطمینان خاطر در وزرا وجود داشته باشه تا 

بتوانند به کارهایشان برسند.
حضرتى در پاســخ به این ســئوال که برخى ها مطرح 
مى کنند در حال حاضر یک نوع لج و لجبازى بین دولت 
و مجلس شکل گرفته و به همین دلیل است  که مجلس 
ساز اســتیضاح ها را کوك کرده و اگر وزیرى به مجلس 
بیاید قطعًا اســتیضاح مى شــود، بیان کرد: خیر چنین 

چیزى نیست.

گذاشتن نابسامانى ها
 پاى رهبرى، نقشه دشمن است

استیضاح
 فعالً کافى است

موگرینى کنار مى رود
مســئول سیاست خارجى    جام جم آنالین |
اتحادیه اروپا اعالم کرد که پس از پایان دوره مسئولیت 
خود در ســال آینده میالدى در این مسئولیت نخواهد 
ماند. «فدریکا موگرینى» در سن 41 سالگى و در سال 

2014 میالدى به این سمت رسیده بود.

«کیهان» علیه بهداد 
در بخشــى از مراســم    روزنامه کیهان |
بیستمین جشــن خانه ســینما، حامد بهداد که براى 
دریافت جایــزه روى صحنه آمده بود طى ســخنانى 
خواستار آزادى فعاالن محیط زیست شد! این درحالى 
اســت که هیچکس در ایران به دلیــل فعالیت محیط 
زیستى بازداشــت نشــده و منظور او احتماًال افرادى 
هستند که در پوشــش فعال محیط زیست جاسوسى 
مى کردند و توسط نهادهاى امنیتى بازداشت شده اند... 
هنوز مشخص نیست بهداد با اطالع از پرونده متهمان 
به جاسوسى چنین اظهاراتى کرده و یا طبق روال مرسوم 
برخى چهره هاى مشهور بدون اطالع از جزئیات پرونده 
و صرفًا براى دیده شدن، آلت دســت جریان تبلیغاتى 

بیگانه قرار گرفته است. 

دالر جهانگیرى، عامل رانت 
 جهان نیوز | احمد خرم، وزیــر راه در دولت 
اصالحات در بخشى از یادداشــت خود که در روزنامه 
«آرمان» منتشر شده، ارز 4200 تومانى را عامل رانت 
گسترده اعالم کرده است. خرم نوشته است: «تصمیم 
ارز 4200 تومانى لطماتى به کشور وارد کرد وگسترش 
رانت خوارى را به دنبال داشــت و دولت مجبور شد که 
تمام لشکر خود را بسیج کند تا یقه سوءاستفاده کنندگان 

را بگیرد.»

توقیف خودروى بى حجاب ها
  فارس| سردار حسین اشترى، فرمانده نیروى 
انتظامى گفت: ناجا بر اســاس وظیفه ذاتى و قانونى با 
هر نوع هنجارشکنى برخورد مى کند؛ بر همین اساس 
با بى حجابى در خودرو برخورد شــده و به مالک خودرو 
تذکر داده مى شــود و در صورت تکــرار دوباره خودرو 

توقیف خواهد شد.

دلیل تغییر مکان 
اجالس 3 کشور 

ســردار عابدین خرم، فرمانده ســپاه    فارس|
عاشــورا در رابطه با علت تغییر مکان جلسه سران سه 
کشور روســیه ، ایران و ترکیه از تبریز به تهران گفت: 
تبریز یک شهر امن در دنیا و کشور است و به صراحت 
مى توانم بگویم که دلیل این تغییر امنیتى نبوده است و 
یک تصمیم دیپلماتیک بود کــه در حیطه اظهار نظر 

من نیست.

ممنوع التصویر جدید
  تابناك | حجت االسالم والمسلمین محمدرضا 
زائرى از ممنوع المنبر شــدنش در ماه محرم خبر داد و 
تأکید کرد، ضبط برنامه هاى او براى تلویزیون نیز منتفى 
شده است. زائرى در حســاب توییترى اش به صراحت 
نوشت: «صبح تماس گرفتند که تحت فشار هستند براي 
لغو سخنرانی هاي دهه اول! بعد از تلویزیون گفتند که 
ضبط برنامه لغو شده! عصر هم مسئول هیئت دهه دوم 

تماس داشت و عذرخواهی و اظهار ناراحتی!»

صحت ندارد
سردار قاسم رضایى، فرمانده مرزبانى ناجا    مهر |
با رد برخى شایعات در خصوص مقابله به مثل مرزبانى 
کشورمان با تحریم ها از طریق باز کردن مسیر ترانزیت 
مواد مخدر به سمت اروپا افزود: در بحث مواد مخدر ما 
یک آرمان انقالب اسالمى داریم و هیچ فرقى نمى کند 
کسى که از مواد مخدر آسیب مى بیند جوان ایرانى باشد 
یا اروپایى. تحریم هاى آمریکا و رفتار اروپایى ها تأثیرى 

در مأ موریت ما در مبارزه با مواد مخدر ندارد.

خبرخوان
پرفروش ترین روزنامه 

اقتصادى جهان
«وال استریت ژورنال» که    روزنامه ایران |
نخستین نسخه آن 129 سال قبل به چاپ رسید و یکى 
از مهمترین و پرنفوذتریــن روزنامه هاى اقتصادى-
سیاسى در جهان محسوب مى شود، با2/227 میلیون 
نسخه در روز پرتیراژ ترین روزنامه در آمریکاست. سایت 
اینترنتى روزنامه نیز  1/27 میلیون مخاطب فعال در روز 

دارد که تمامى آنها حق اشتراك پرداخت. 

چرا سریال درباره موالنا 
نداریم؟

  ایسنا| عــزت ا... ضرغامى، رئیس اســبق 
سازمان صداوســیما در مراسم بزرگداشت ضیاءالدین 
درى گفت: در سفرى که به ترکیه داشتم متوجه شدم 
آنها درصدد ساخت ســریالى درباره موالنا هستند که 
ما در کشــور به دلیل مشــکالت علما درباره عرفان 
نمى توانیم فیلمى در این باره بســازیم و مشــکالت 
زیادى داریم و گرفتاریم. به هر حال ما براى رونمایى 
از آن سریال به مراســمى دعوت شدیم اما آنقدر فیلم 
بى کیفیت و بى حال بود که هنگام نمایش فیلم، بسیارى 

خوابیده بودند.

توزیع پستى نشریات 
با قیمت مناسب 

پیرو تفاهمنامه منعقد شده     وزارت ارشاد |
میان معاونت امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت 
ارشاد و شــرکت ملى پست، امکان اســتفاده از پست 
ارزان قیمت براى نشریات داراى مجوز از هیئت نظارت 
بر مطبوعات فراهم شد. نشریاتى که از سوى مؤسسه 
نشرآوران به شرکت پست معرفى شود مى توانند با یک 

سوم قیمت متعارف، به توزیع نشریه اقدام کنند.

مشاهده 4 سیاره با 
چشم غیرمسلح 

دبیر گروه دانش    خبرگزارى صداوسیما |
روزنامه «جام جم» گفت: این شب ها موقعیتى مناسب 
براى مشاهده چهار ســیاره از پنج سیاره قابل دیدن با 
چشم غیرمسلح است و آنها را مى توان همزمان پس از 
غروب آفتاب از افق مغرب تا مشرق به ترتیب مشاهده 
کرد. کاظم کوکرم گفت: در این هفته به محض غروب 
خورشید، مى توان ســیاره زهره پرنورترین جرم را در 
افق مغرب با درخششــى خیره کننده مشــاهده کرد. 
بالفاصله در افق جنوب غربى اگر سر را به سمت مشرق 
بچرخانیم، سیاره مشترى را مى توانیم با چشم غیرمسلح 
ببینیم و در ادامه بر فراز افق جنوبى سیاره زیباى زحل 
قابل رؤیت است. همچنین سیاره مریخ را با درخششى 
که روشنایى آن به نارنجى میل مى کند مى توان در افق 

جنوب شرقى مشاهده کرد.

بحران مرگ زودرس 
  تسنیم| درحالى کــه ابتال به فشــارخون 
باال و افزایش 39 درصدى مرگ هاى ناشــى از آن در 
ایران طى 25سال گذشته تبدیل به خطر شدیدى شده 
اســت، معاون تحقیقات وزارت بهداشت از بى خبرى 
6/5 میلیون ایرانى از ابتال به فشــارخون باال خبر داد. 
حقیقت تلخ دیگرى که معاون تحقیقات وزیر بهداشت 
بدان اشاره دارد مرگ ســاالنه 33 هزار  ایرانى زیر 55 
سال به دلیل سکته هاى قلبى و مغزى عمدتًا ناشى از 

فشار خون باالست.

امان از ما!
به تازگى فیلمى در شبکه هاى    خبرآنالین|
اجتماعى دست به دست مى شود که نشان مى دهد 
یک داروى تقلبى در بســته بندى شیک به عنوان 
داروى اصلى به بیمار فروخته شــده اســت. در این 
ویدئو، یکى از شهروندان مى گوید داروى زاناکس 
(براى درمان اضطراب و افسردگى) خریدارى کرده 
اما  به جاى آن در بســته بندى شــیک و آمریکایى 
دارو، کلونازپام (داروى بیماران مبتال به تشنج) قرار 

داشته است.

به گزارش خبرگزارى «دانشجو»، رهبر معظم انقالب 
در دیدارى که اخیراً و به مناسبت هفته دولت با رئیس و 
اعضاى دولت دوازدهم داشتند، ضمن انتقاد از رفتار هاى 
خارج از وظیفه بانک ها، نسبت به بنگاهدارى و تصاحب 
امالك برخى از بانک ها فرمودند: «چرا بانک ها مشکل 
نقدینگى پیدا مى کنند براى اینکه شــعبه زیاد مى کنند. 
براى اینکه آسایشــگاه براى افراد خودشان مى سازند. 
بنده یک وقتى در تهران از جایى عبور مى کردم، دیوارى 
طوالنى بود که هرچى مى رفتیم ادامه داشت! پرسیدم 
این تشکیالت عظیم براى کیســت؟ گفتند مال فالن 
بانک اســت، بانک غلط مى کند که چنین کارى کند. 
حاال اینکه تشــکیالتى اســت که البد براى تفریح و 
این حرف هاست. بانک ها بنگاهدارى مى کنند. جلوى 
بنگاهدارى بانک ها را بگیریــد. بانک براى بنگاهدارى 

نیست.»

ماجراى این بخش از بیانات ایشان این است که یکى از 
دفعاتى که حضرت آیت ا... خامنه اى براى کوهپیمایى 
عازم ارتفاعات تهران بودند، در مسیر از یکى از همراهان 
نسبت به این محوطه محصور سئوال مى پرسند که به 
ایشان اطالع مى دهند این مجموعه متعلق به یک بانک 

دولتى است.
پیگیرى ها نشان مى دهد اشاره اخیر رهبر معظم انقالب، 
احتماًال مربــوط به یک مجتمــع تفریحى-رفاهى در 
خیابان آجودانیه تهران و معروف به «باشگاه آجودانیه» 
است. مجموعه اى عظیم که متعلق به بانک ملى است. 
این مجتمع رفاهى عظیم شامل چندین تاالر، رستوران و 
سالن هاى ورزشى اعم از زمین فوتبال و استخر شناست 
که در محیطى به مساحت قریب به 7000 متر مربع در 
آجودانیه تهران واقع شــده است و ارزش آن نیز چندین 

هزار میلیارد ریال تخمین زده مى شود. 

خبر کشــف 3000 عقرب در یک منزلى مسکونى در 
مشهد چند روزى است جنجال آفرین شده است، شاید 
حتى در همسایگى شما هم کسى در حال پرورش عقرب 
اســت،  اما چرا برخى افراد براى پــرورش این بندپاى 

خطرناك ریسک مى کنند؟ 
ابوالفضل شعبانى، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوى به «فارس» گفت:  «این دومین کشف 
عقرب روزهاى اخیر یگان حفاظت شــهر مشهد بوده 
است و در عملیات قبلى، 12هزار عقرب کشف شد که 

حدود ده هزار عدد آن مرده بودند.» 
«گفتــه مى شــود گرانبهاترین مایع در جهان «ســّم 
عقرب» اســت و یک گرم سم خشــک آن برابر با 80 
میلیون تومان ارزش دارد.» این جمله وسوسه کننده در 
یک سایت پرورش عقرب منتشر شده است. در مباحث 
تئورى این سایت عنوان شده است: «با 150 هزار عقرب 

حداقل مى توان 20 الى 25 گرم سم خشک درسال تولید 
داشت که برابر با دو میلیارد تومان است.» 

علیرضا نادرى، کارشــناس جانوران بى مهره سازمان 
حفاظت محیط زیست کشــور در این باره گفت: «موج 
پرورش عقرب از سوى یک گروه مافیایى شکل گرفته 

و در واقع یک شیادى است.»
این کارشناس محیط زیســت ماجراى تب پرورش و 
زهرگیرى عقرب را اینطور بیان کرد که شــرکت هاى 
آموزِش پرورش عقــرب با وعده درآمــد میلیاردى از 
بیکارى و فقر و سادگى افراد ســوء استفاده مى کنند و 
با برگزارى کالس هاى آموزشــى سود زیادى به جیب 
مى زنند.  وى افزود: «مدرس ایــن کالس ها حتى اگر 
درباره پرورش عقرب اطالعاتى هم در اختیار داشــته 
باشــد آن را به کارآموزان یاد نمى دهد تا در اصطالح 

دست زیاد نشود.»

نادرى تصریــح کرد: «مافیــاى پــرورش عقرب، با 
قیمت هاى گزاف چنــد صدهزار تومانــى تا چند صد 
میلیونى به مشتاقان پرورش عقرب مشاوره هاى اشتباه 
مى دهند. کارآموزان در نهایت براى شــروع کار نیاز به 
عقرب دارند، ســودجویان هم به جمع آورى عقرب از 
طریق افراد بى بضاعت اقدام مى کنند و عقرب ها یک تا 
دو هزار تومان از این افراد خریدارى مى شود و با قیمت 

ده تا 30 هزار تومان به متقاضیان فروخته مى شود.»

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران درباره 
احداث فرودگاه در کشور توســط بخش خصوصى توضیح 
داد: بخشى از فرودگاه ها تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و 
ناوبرى هوایى ایران اســت،  دسته دوم فرودگاه هاى  مناطق 
آزاد و نفت و پتروشیمى است،  فرودگاه امام خمینى (ره) هم 
به صورت مستقل اداره مى شود و شکل دیگر فرودگاه ها هم، 
فرودگاه هاى خصوصى است که در این باره مى توان به  فرودگاه 
قم اشاره کرد و یا فرودگاه نجف آباد که به صورت خصوصى 

ایجاد مى شو د. رحمت ا... مه آبادى  افزود: ما به عنوان شرکت 
فرودگاه ها مخالفتى با فعالیت بخش خصوصى نداریم، از سوى 
دیگر سازمان هواپیمایى کشورى به عنوان حاکمیت صنعت 
حمل و نقل هوایى مى گوید شبکه فرودگاهى کشور کامل 
اســت و مردم در هر 100 کیلومتر به یک فرودگاه دسترسى 
دارند بنابراین نیازى به سرمایه گذارى دولت خصوصاً با هزینه 
سنگین ساخت فرودگاه نیست بنابراین اگر بخش خصوصى 

خود مایل به راه اندازى فرودگاه بود، ممانعت نمى شود.

رئیس پلیس آگاهى ناجا با اشاره به کاهش وقوع سرقت 
در برخى موارد از جمله سرقت خودرو، موتورسیکلت و...، 
از افزایش کشف پرونده هاى سرقت طى چهار ماه ابتداى 
سال خبر داد و در عین حال، ســرقت از منازل که تأثیر 

باالیى در احساس ناامنى دارد را نگران کننده دانست.
ســردار محمدرضا مقیمى در گفتگو با «تســنیم»، با 
اشــاره به وضعیت وقوع برخى جرائم و میزان افزایش 
یا کاهش وقوع آنها طى چهار ماه نخست امسال اظهار 
کرد: با توجه به تالش ها و برنامه ریزى هاى انجام شده 
توسط نیروى انتظامى و همکارانمان در پلیس آگاهى، 
خوشبختانه وقوع جرائم در بســیارى از موارد از جمله 
سرقت هاى مهم کاهش داشته اســت. به عنوان مثال 
وقوع سرقت از مغازه ها و طالفروشى ها کاهش داشته 
اســت. وى اضافه کرد: آنچه در سرقت هاى پر اهمیت 
نگران کننده است، ســرقت منازل است که تأثیر بسیار 
باالیى در احساس امنیت شهروندان دارد و عمدتًا مردم 
هم براى پیشگیرى از این سرقت ها چندان نکات ایمنى 
را رعایت نمى کنند. البته من تصور مى کنم که افزایش 
سرقت از منازل ناشى از وضعیت اقتصادى کشور است.

رئیس پلیــس آگاهى ناجــا ادامه داد: از ســوى دیگر 
متأسفانه ســرقت هاى خرد از جمله ســرقت قطعات 
اتومبیل، لوازم داخل خودرو، کش رو زنى و جیب برى هم 

به میزان 10 درصد افزایش داشته است. 
ســردار مقیمى با بیان اینکه جمعًا یــک درصد به آمار 
کشفیات سرقت نســبت به وقوع این جرم در چهار ماه 
نخست امسال افزایش داشته است، گفت: در چهار ماه 
نخست امسال میزان کشــفیات به نسبت وقوع سرقت 
در حدود 69/5 درصد بوده و این در حالى است که آمار 
مذکور در سال گذشــته کمتر از 68/5 درصد بود و این 

نشــان دهنده افزایش یک درصدى کشفیات سرقت 
نسبت به وقوع آن است.

به گزارش «تســنیم»، پیش از این ســردار مقیمى با 
اشاره به موضوع ســرقت از منازل، گفته بود: در چهار 
ماه ابتداى ســال ســرقت منازل 10 درصــد افزایش 

داشــته و البته با توجه به اینکه اولویت کشفیات ما در 
سرقت، کشف پرونده هاى سرقت از منازل است، میزان 
کشفیات سرقت از منازل نیز 11 درصد افزایش داشته 

است.
او با تأکید بر اینکه منازل مسکونى شهروندان باید عارى 

از نقدینگى شــود گفت: ما مواردى داشته ایم که از یک 
منزل مسکونى 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان 
و حتى در یک فقره، سرقت میلیاردى شمش  طال انجام 
شده است و این نقدینگى باال در منازل، جذابیت سرقت 

منازل را افزایش داده است.

افزایش کشف سرقت ها در 4 ماه اول سال  97؛

سرقت از منازل، نگران کننده شد

پشت پرده مافیاى پرورش عقرب

فرودگاه خصوصى در نجف آباد احداث مى شودرهبر انقالب به کدام مجموعه تفریحى اشاره کردند؟ 

خودسوزى مقابل شهردارى تهران
فردى صبح دیروز سه شنبه با حضور مقابل ساختمان شهردارى تهران در خیابان بهشت اقدام به خودسوزى کرد. عوامل 
شهردارى و پلیس با همراهى شهروندان حاضر در محل آتش را خاموش کردند و وى نجات پیدا کرد. گفته شده علت 
این اقدام این شهروند، پلمب کردن مغازه اش بوده است. یکى از شهروندان حاضر در محل توضیح داد: «این فرد حدوداً 
40 ساله به همراه همسر و فرزندش در حالى که به شدت عصبانى بود از شهردارى خارج شد و پس از سردادن فریاد و 
بدوبیراه گفتن، بنزین روى خودش ریخت و فندك را روشن کرد.» وى با بیان اینکه عوامل شهردارى از کپسول آتش 
نشانى براى خاموش کردن او استفاده کردند افزود: «مردم و عوامل شهردارى مانع شدند که او فرزندش را نیز آتش 
بزند و آتش زبانه کشیده روى بدنش را خاموش کردند.» بر اساس اظهارات شهروندان دقیقاً همزمان با خروج شهردار 

تهران از شوراى شهر این اتفاق افتاده و شهردار پس از مکثى کوتاه صحنه را ترك کرده اس ت.

«والدیمیر پوتیــن»، رئیس جمهور روســیه، از این به بعد 
مى تواند یک حرفه جدید را به رزومه خــود اضافه کند و آن 
حرفه، ستاره یک برنامه اى تلویزیونى واقع نماست. عصر یک 
شنبه یک مجموعه جدید در شبکه ملى روسیه پخش شد که بر 
فعالیت هاى هفتگى پوتین تمرکز داشت. این برنامه یک ساعته 
«مسکو. کرملین. پوتین» نام دارد. با اینکه چهره پوتین هر روز 
از تلویزیون پخش مى شود، برنامه اى از این نوع براى او یک 

قلمرو ناشناخته است.
پوتین در برنامه روز یک شــنبه با نوجوانان با استعداد درباره 
عملکرد داخلى دیپلماسى حرف زد و شرکت او در خاکسپارى 
«جوزف کوبزون»، خواننده محبوب روس که هفته گذشته در 

30 سالگى درگذشت، نشان داده شد.
همچنین سفر پوتین به سیبرى که تاکنون کسى فیلمى از آن 
مشاهده نکرده بود در این برنامه نمایش داده شد. در این برنامه، 
پوتین و گروه همراهش از کوه باال مى روند، او توت وحشى 

مى چیند و در جیبش مى گذارد.
در این برنامه تلویزیونى، رئیس جمهور روســیه همچنین به 
تماشــاى حیات وحش مى رود و زیر لب تکرار مى کند «آنها 

از ما نمى ترسند».
«دیمیترى پسکوف»، سخنگوى کرملین خطاب به بینندگان 
این برنامه و در واکنش به ترس آنها از آسیب دیدن پوتین در 
حیات وحش گفت: «فکر مى کنید ایــن خرس یک احمق 
است؟ اگر او پوتین را ببیند مطمئناً مراقب رفتارش خواهد بود.»

«والدیمیر پوتین»  ستاره تلویزیونى مى شود!

حاشــیه هاى مربوط به ماجراى الهــام چرخنده 
و خواهران منصوریــان که این روزها حســابى 
داغ شــده اســت، همچنــان ادامــه دارد. بعد از 
پســتى که با نام الهام چرخنده درباره این موضوع 
در فضاى مجازى منتشر شــد، امیرشایان نوابى، 
فرزند الهــام چرخنده هم به ایــن ماجرا واکنش 
نشــان داد و در صفحــه اینســتاگرام خــود به 
نمایندگــى از مــادرش، ادعاهــاى خواهــران 
منصوریان درباره او را تکذیب کرد و نوشــت این 
ماجرا را از طریق مراجــع قضائ ى پیگیرى خواهند 
کرد. او همچنین نوشــت که الهــام چرخنده در 
هیچکدام از شــبکه هــاى اجتماعــى، صفحه 
شخصى ندارد و اظهاراتى که به نام او منتشر شده، 

جعلى است.

پیگیرى قضائى
 الهام چرخنده 
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روستاهاى شهرضا 
شناسنامه دار مى شوند

محسـن یونسـى، بخشـدار شـهرضا از طـرح تهیـه 
شناسنامه روستاهاى این شهرستان خبر داد.

آسمان اصفهان ابرى مى شود
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: وضعیت جو اسـتان اصفهان طى دو روز آینده 
ابـرى اسـت، اما بـه علت ارتفـاع زیـاد ابرهـا امکان 

بارندگى وجود ندارد.
حجـت ا... على عسـگریان اظهارکـرد: در ایـن بـازه 
زمانى جـو تقریبًا پایدار بر روى اسـتان حاکم اسـت، 
آسمان صاف، گاهى همراه با وزش باد در بعدازظهرها  

پیش بینى مى شود.
وى افزود: طـى دو روز آینـده با وجود آسـمان ابرى، 

بارندگى نخواهیم داشت.

قصه هاى بومى خمینى شهر 
ثبت ملى مى شود

مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
شهرسـتان خمینـى شـهر گفـت:  گردشـگرى 
قصه هاى بومى محلى شهرستان خمینى شهر ثبت 

ملى مى شود. 

بزرگداشت برادران دالوند در 
سینما فلسطین

مراسـم بزرگداشـت بـرادران دالوند با حضـور ثریا 
قاسمى و علیرضا رضاداد در سینما فلسطین برگزار 
شد. در این مراسم ابتدا از جایزه اى که ثریا قاسمى 
در جشنواره خارجى براى مجموعه«ویالیى ها»به 
عنوان بهترین بازیگـر زن این فیلـم دریافت کرده 

بود، رونمایى شد.

امروز و فردا؛ برگزارى همایش 
زمین شناسى اقتصادى

دبیـر علمـى دهمیـن همایـش ملـى انجمـن 
زمین شناسـى اقتصـادى ایـران گفـت: دهمیـن 
همایش ملى انجمن زمین شناسى اقتصادى ایران 
14 و 15 شـهریورماه(امروز و فـردا) در اصفهـان 

برگزار مى شود.
هاشـم باقـرى اظهارکـرد: ایـن همایـش بـا 
شرکت کنندگانى از 48 دانشـگاه سراسر کشور در 

اصفهان برگزار مى شود.
وى افـزود: 70 مقاله بـه صورت سـخنرانى، 180 
مقالـه بـه صـورت پوسـتر و تعـدادى بـه صورت 
آزاد در ایـن همایش ارائـه مى شـود و مهمانانى از 
ارگان ها و صنایع مختلف اسـتان اصفهـان در آن

 حضور دارند.

جلسه توجیهى استقرار 
میزخدمت 

با حضـور مدیـر کل امـور مالیاتـى اسـتان، معاونین 
حسابرسـى مالیاتـى شهرسـتان هـا، معاون توسـعه 
مدیریـت و منابع و رؤسـاى ادارات حراسـت و روابط 
عمومـى و کارمندان پاسـخگو از طریـق میز خدمت 
حضورى، اولین جلسه توجیهى اسـتقرار میز خدمت 
در سـطح ادارات امور مالیاتى سطح اسـتان اصفهان 

برگزار شد. 
مهدلو، مدیـر کل امـور مالیاتى اسـتان اصفهان با 
اشاره به لزوم ارائه خدمت توسط میز خدمت، مطابق 
با دستور العمل هاى ابالغى و اهمیت نظم و انضباط 
در راستاى ارائه خدمت و حضور در محل میز خدمت 
توسـط افراد پاسـخگو گفـت: جایگاه میـز خدمت 
به عنـوان اولیـن و مهمترین ویتریـن ارائه خدمت 
در اداره امور مالیاتى بسـیار مهم اسـت و پرسـنلى 
که به عنـوان افراد پاسـخگو از طریـق میز خدمت 
معرفى و انتخاب شده اند، افراد خوب و شایسته اى 
بوده اند و در ادارات امورحسابرسـى مالیاتى استان 
هدف این است که میز خدمت به صورت ویژه ارائه 

خدمت کند.

خبر

13هزار و 200 نیکوکار اصفهانى حمایت بیش از دو فرزند 
یتیم را برعهده دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
از این تعداد، 11هزار و 65 نفر حامى دو تا سه فرزند، هزار و 
944حامى هم چهار تا ده فرزند و 191نفر حمایت بیش از ده 

فرزند را بر عهده  دارند.
محمدرضا متین پور با اشــاره به مشارکت بیش از 56هزار 
نیکوکار این استان در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین 
افزود: این خیران در بازه هاى زمانى مشخص، کمک هاى 

نقدى خود را به حساب این نیازمندان واریز مى کنند.
وى تعداد ایتام و فرزندان نیازمند بهره مند از کمک هاى این 

حامیان را 17هزار و 467نفر عنوان کرد و افزود: 77درصد از 
حامیان مشارکت کننده در این طرح ها در استان اصفهان 
حمایت یک یتیم و فرزند محسنین و 33درصد هم حمایت  

بیش از یک فرزند را عهده دار هستند.
وى گفت: 98درصد از ایتام و 64درصــد از دیگر فرزندان 

نیازمند اصفهانى داراى بیش از یک حمایت کننده هستند.
متین پور با اشــاره به روش هاى موجود براى مشارکت در 
طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین گفت: مردم نیکوکار 
اصفهان مى توانند براى حمایت از این فرزندان نیازمند به 
دفاتر کمیته امداد در محل زندگى خود و یا به پایگاه اینترنتى 

mohsenin.ir مراجعه کنند.

رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
استان اصفهان گفت: در مردادماه امسال، تکنسین هاى 
اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان به 19 هزار و 
47 مأموریت اعزام شدند و در این عملیات ها بیش از سه 
هزار بیمار و مصدوم را به صورت سرپایى در محل حادثه 

درمان کردند.
غفور راستین با بیان اینکه در مرداد ماه سال جارى تعداد 
114 هــزار و 892 تماس با اتــاق فرمان هاى اورژانس 
پیش بیمارستانى استان اصفهان برقرار شد، اظهارکرد: از 
این تعداد تماس، 19 هزار و 47 مورد منجر به مأموریت 

شده است.

وى با اشــاره به اینکه از مجمــوع مأموریت هاى انجام 
شده، 12 هزار و 811 مورد غیرتصادفى و هشت هزار و 
455 مورد تصادفى بود، افزود: هفت هزار و 945 حادثه 
رانندگى در نقاط شهرى و 887 حادثه در مناطق جاده اى 

استان رخ داده است.
رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
اســتان اصفهان بیان کــرد: در این مــدت 13هزار و 
476 بیمــار و مصدوم پس از دریافــت خدمات درمانى 
فوریت هاى پزشکى، توســط آمبوالنس هاى اورژانس 
115 به بیمارستان منتقل و سه هزار و 421 نفر به صورت 

سرپایى در محل حادثه درمان شدند.

19 هزار مأموریت براى 
اورژانس در مرداد ماه 

13هزار نیکوکار اصفهانى 
حامى بیش از 2 فرزند یتیم

«بیماران صعب العالج و خاص که داراى پرونده هستند به 
هیچ وجه نگران تأمین دارو نباشند. این در حالى است که ما 
تاکنون در اصفهان مشکلى براى داروهاى شیمى درمانى، 

داروهاى پیوندى و... نداشته ایم.»
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: از بیش از 2850 
قلم دارو، در مقاطع مختلف ما با کمبــود 50 تا 60 قلم در 
اصفهان مواجه بوده ایم که به تدریج برطرف شده و خواهد 

شد ولى امروز ما بحران دارویى در استان و کشور نداریم.
ابوالفضل اصالنى اظهــار کرد: دارو در بــازار وجود دارد 
اما اینکه از برند خاصى باشــد ما ضامن برند نیستیم و به 
پزشکان نیز تأکید مى شــود بر روى برند خاصى به بیمار 
تأکیــد نکنند. وى ادامــه داد: به همه مــردم هم توصیه 
مى کنیم دارو و تجهیــزات پزشــکى را از 850 داروخانه 

اصفهان که ما نظارت کامل بر آنها داریم تهیه کنند. 
اصالنى با بیان اینکه در کشــور 120 کارخانه داروهاى 
شــیمیایى و 130 کارخانه داروهاى گیاهى و در مجموع 
250 کارخانه داروهاى شــیمیایى و گیاهى فعالیت دارند، 
گفت: کارخانه هاى داروســازى در استان اصفهان، 800 
قلم دارو تولید مى کنند و ما سومین استان کشور در تولید 
دارو هستیم که در اســتان اصفهان 920 داروخانه تحت 

نظارت است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در ادامه 
افزود: در اصفهان در حال حاضر 924 کارخانه و تولیدکننده 
مواد غذایى داراى شناسه و مجوز از ســازمان غذا و دارو 

وجود دارد.
اصالنى گفت: امروز فقط 4 درصد از داروها وارد مى شود 
که البته ما مى توانیم این داروها را هم در داخل بسازیم اما 
اقتصادى نیســت. ضمن اینکه از 96 درصد تولید داخل، 
اصفهان سهم 10 درصدى را در ســاخت و تولید دارو در 

داخل کشور، به خود اختصاص داده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، از برون 
سپارى برخى از فعالیت هاى معاونت غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشکى به انجمن داروسازان خبر داد و گفت: امروز 
بخشــى از فعالیت هاى مربوط به دارو برون سپارى و به 
انجمن داروسازان واگذار شــده و ما کارهاى حاکمیتى و 
نظارتى را انجام مى دهیم. اصالنى تصریح کرد: در استان 

اصفهان قاچاق دارو به صفر رسیده، ولى میزان قاچاق لوازم 
آرایشى و بهداشتى 30 درصد است که باید نظارت بیشترى 

صورت بگیرد و این میزان کاهش یابد.
وى از همه شــهروندان خواســت تا از طریــق تماس با 
تلفن هاى 36547980 و 190، مشــکالت را بیان کنند تا 

نسبت به رفع آنها اقدام شود.
■■■

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
حوزه غذا و دارو را حتى در برخى کشورهاى توسعه یافته 
آسیایى بســیار مهم دانســت و گفت: حوزه غذا و دارو به 
گونه اى حساس و مهم اســت که در کشورهاى آسیایى 
توســعه یافته وزارت غذا و دارو دارند که این امر نشان از 

راهبردى بودن دارد.
کیانوش جهانپور اظهار کرد: معاونت غذا و دارو در کشور 
متولى تأمین غــذا، دارو، فرآورده هاى دارویــى و... بوده 
و اصفهان 10 درصد تولید دارو و 65 درصد منســوجات 
پزشکى را داراست و ما در اصفهان پدیده ناصرخسرو و بازار 

غیررسمى دارو را نداشته و نداریم.
■■■

مدیر نظارت بر داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز 
گفت: داروهاى بیماران خاص همــواره تابع برنامه ریزى 
ســازمان غذا و دارو بوده و اطالعات ایــن بیماران براى 

سازمان غذا و دارو مشهود است.

حسن جان نثارى افزود: ما تابع برنامه ریزى و سیاستگذارى 
سازمان غذا و دارو بوده و مســئول توزیع درست، بهنگام 
و سریع داروى بیماران خاص براساس سهمیه داده شده 
هستیم که در برخى اوقات حتى سهمیه به نام بیمار مى آید. 
بنابراین ما نگران توزیع دارو نیستیم و فقط نرسیدن دارو با 

توجه به مشکالت ملى، نگرانى ماست.
■■■

مدیر نظارت بر مواد غذایى، آشامیدنى و بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان هم گفت: از مردم انتظار مى رود در 
موقع خرید مواد غذایى، آشامیدنى و بهداشتى به عالمت 
سیب دو رنگ ســازمان غذا و دارو و تاریخ تولید و انقضا و 

پروانه ساخت توجه و دقت داشته باشند. 
مرجان هادیان اظهار کرد: سالمت محصول، آرم سازمان 
غذا و دارو و پروانه ســاخت آن اســت و ما نیز با برگزارى 
جلسات مختلف در اماکن گوناگون به مردم، آموزش هاى 
الزم و زیادى را براى تشخیص محصول سالم داده ایم که 

امید است به کارگیرى شود.
شــایان ذکر اســت خبرنگاران در بازدیدى ســه ساعته 
که معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکى و رؤسا و 
کارشناسان مجموعه آزمایشگاه هاى کنترل غذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آنان را همراهى مى کردند 
با نحوه فعالیت مجموعه آزمایشگاه هاى کنترل غذا و دارو 

آشنا شدند.

شــهردار ســده لنجان گفت: پروژه میــدان امام 
حسین(ع) و بلوار بصیرت شهر سده لنجان، مکمل 
پروژه پل غدیر بوده که نقش مهمى را در کاهش بار 

ترافیکى داشته است.
حســن ناظم الرعایا اظهار کرد: این پــروژه که در 
قسمت شمالى این شــهر قرار دارد، داراى چندین 
ویژگى منحصر به فرد است چراکه مکمل پروژه پل 
غدیر بوده و نقش مهمــى را در کاهش بار ترافیکى 

دارد.
وى افزود: پروژه میدان امام حسین(ع) و بلوار بصیرت 

جزو پروژه هاى دوستداران محیط زیست به شمار 
مى آید، چراکه در این پروژه به دلیل کمبود نقدینگى، 
با سرباره هاى کانورتر شــرکت ذوب آهن اجرایى 
کردیم و این ســرباره ها در گذشــته به عنوان یک 

معضل در شهرستان لنجان مطرح بود.
شهردار ســده لنجان تصریح کرد: از سوى دیگر با 
توجه به منابع آب و بحران زاینده رود، طراحى فضاى 
سبز این میدان و بلوار با استفاده از گونه هاى درختان 
سازگار با خشکسالى انجام گرفته که در طول سال 

بیش از مرحله آبیارى نیازمند آب نخواهند بود.

دهمین مرکز معاینه فنى مکانیزه خودروهاى سنگین 
و نیمه سنگین استان اصفهان افتتاح شد.

مدیرکل اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
اصفهان با بیان اینکه این مرکز با ســرمایه گذارى 

بیش از 30میلیارد ریالى بخش خصوصى افتتاح شده 
اســت، افزود: با راه اندازى این مرکز، ارائه خدمات 
به دارندگان خودروهاى ســنگین در شهرســتان 
شاهین شهر به عنوان یکى از اصلى ترین محورهاى 

ترانزیتى استان اصفهان تسهیل شد.
مهدى خضرى با اشاره به  فعالیت460 شرکت حمل 
و نقل و 35 هزار نــاوگان فعال در بخش حمل ونقل 
کاالى این اســتان، گفت: ارزیابى فنى خودروهاى 
ســنگین یکى از راه هــاى پیشــگیرى از حوادث 
جاده اى و بروز مشکالت متعاقب آن براى مردم و 

دولت است.

فعالیت دبیرخانه مردمى 40 سالگى انقالب اسالمى 
با هدف سازماندهى، توانمندســازى، بروز و نمایش 
فعالیت هاى فرهنگى چهار دهه انقالب اسالمى در 

اصفهان آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمین محسن کریمى از فعاالن 

فرهنگى اصفهان در گردهمایى فعاالن جبهه فرهنگى 
اظهار داشت: شهر اصفهان داراى ظرفیت هاى زیادى 
است که متأسفانه کمتر نسبت به آن شناخت داریم 
و الزم هست گوشه گوشه شــهر چراغ هایى را براى 

فعالیت هاى فرهنگى روشن کنیم.

میدان امام حسین(ع) سده لنجان
 مکمل پروژه غدیر است

افتتاح دهمین مرکز معاینه فنى استان 

تشکیل دبیرخانه مردمى 40 سالگى انقالب اسالمى 
در اصفهان 

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: با توجه به کمبود 
بارش ها از ابتداى ســال آبى 97-96 و کاهش منابع آب، 
خشکسالى شدید در سال آبى آینده نیز همچنان گریبانگیر 

استان است.
مجید بیجندى افزود: افزایش میانگین دماى هوا نســبت 
به میزان نرمال و افزایش میزان تبخیر ســطحى، کاهش 
پوشش برف نسبت به مقادیر نرمال و کاهش شدید رطوبت 
خاك در بیشتر شهرستان هاى استان و کاهش شدید حجم 
ذخایر آب نسبت به سال گذشته، از دیگر دالیل خشکسالى 

شدید محسوب مى شود.

وى گفت: بر اساس آخرین خروجى مدل هاى پیش بینى 
وضع هوا و تحلیل الگوهاى هواشناسى و استقرار الگوهاى 
پایدار در شهریور امســال، گذر امواج غربى بر روى استان 
ضعیف است و بارش خاصى در سطح استان انتظار نمى رود. 
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان با بیان اینکه از نیمه 
دوم پاییز امسال شرایط براى فعالیت سامانه بارشى بر روى 
استان مهیا مى شود، گفت: با گذر امواج غربى از نیمه مهر، 
شرایط مناسب تر و بارش ها در نیمه غربى مطابق مقادیر 

بلند مدت مى شود.
وى گفت: به دلیل استقرار الگوهاى پایدار تابستانه تا پایان 

مرداد، افزایش دما بین یک تا 2 درجه سانتیگراد نسبت به 
رقم بلندمدت در اســتان رخ داد، افزود: با نفوذ توده هواى 
خنک به استان در شــهریور، این شــرایط تعدیل شد اما 
همچنان افزایش دما نســبت به بلندمدت بین 0/5 تا یک 

درجه سانتیگراد قابل انتظار است.
بیجندى با اشاره به میانگین بارش هاى استان در سال آبى 
جارى گفت: میانگین بــارش (از ابتداى مهر تا پایان مرداد 
97) در استان 114 میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه در 
بلندمدت 28 درصد و نسبت به مقدار مشابه سال آبى گذشته 

14 درصد کاهش داشت.

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان آخرین پیش بینى درباره وضعیت آب و هوایى استان طى روزهاى پیش رو را تشریح کرد 

خشکسالى شدید به سال آبى جدید کشید 

معاون دانشگاه علوم پزشکى خبر داد

سهم 10 درصدى اصفهان در تولید دارو
ساسان اکبرزاده

وزیر تحصیالت عالى افغانســتان در بازدید از دانشگاه 
فنى شهید مهاجر اصفهان بر گسترش همکارى با این 

دانشگاه تأکید کرد.
نجیــب ا... خواجه عمرى گفــت: با توجه به شــرایط 
نامساعدى که در چهار دهه گذشته در افغانستان داشتیم، 

نیاز جدى به بازسازى داریم.
وى مشــکل عمده در نظام فنى و حرفه اى افغانستان 
را، نبود دستگاه و دانشــگاه متولى تربیت مربى براى 
مراکز فنى و حرفه اى افغانســتان دانست و افزود: باید 
مرکزى براى تربیت مربیان فنى و حرفه اى در افغانستان 
ایجاد کنیم و در نظر داریم اگر دانشگاه فنى و حرفه اى 

مهاجر اصفهان مربیانى براى تربیت دانشجویان دارد، 
از آنها اســتفاده کنیم. وى با اشاره به اینکه دانشجویان 
افغانستانى از لحاظ عملى مهارت الزم را ندارند، گفت: 
دانشگاه هاى فنى و حرفه اى ایران مى توانند در زمینه 

تربیت مربى به افغانستان کمک کنند. 
معاون ادارى و مالى دانشگاه شهید مهاجر اصفهان نیز 
در این دیدار گفت: شــهر اصفهان پنج هزار دانشجوى 
فنى و حرفه اى دارد و این دانشــگاه حــدود چهار هزار 

دانشجو دارد.
نصرا... ولى افزود: این دانشــگاه آمادگى دارد مربیان 

کارآزموده در داخل و خارج از دانشکده تربیت کند.

گسترش همکارى علمى افغانستان
 و دانشگاه شهید مهاجر 

مدیر پروژه میدان امام علــى(ع) گفت: در ماه هاى 
آینده طرح جدیدى همخوان با سابقه کسب و کار و 
مشاغل میدان در فضاى 15 هزار مترمربعى بخش 
زیرین میدان امــام على(ع) اجــرا و تغییر و تحول 

عظیمى در این میدان ایجاد خواهد شد.
مهدى رضایى اظهارداشــت:در حوزه بهره بردارى، 
فضاى 15 هــزار مترمربعى بخــش زیرین میدان 
امام على(ع) در حوزه مشــارکت هاى شهردارى و 
پیگیرى هاى مدیریت پروژه مورد بررسى قرار گرفت 
وکاربرى آن تعیین و به امور مشارکت هاى شهردارى 
واگذار شد تا بر اساس نرخ کارشناسى واگذارى آن 
انجام شــود.وى با بیان اینکــه در مباحث اجرایى 
آزادسازى هاى عظیمى در میدان امام على(ع) وجود 
دارد، گفت: در حال حاضر 20 درصد آزادسازى پروژه 

میدان جلوخان باقى مانده است که شامل 700 باب 
مغازه است و طبق برنامه ریزى انجام شده، این مهم 
باید تا پایان سال جارى انجام  شود. رضایى با اشاره 
به پروژه مشــارکتى کمر زرین، اظهارکرد: در این 
پروژه 450 واحد پارکینــگ و 400 واحد تجارى در 
حال ساخت است که تا پایان شهریور ماه 98 به اتمام 

مى رسد و مردم مى توانند از آن استفاده کنند.

کسب و کار در میدان امام على(ع) متحول مى شود



0404فرهنگفرهنگ 3309 سال پانزدهمچهارشنبه  14 شهریور  ماه   1397

مهران غفوریان همواره یکى از بازیگــران محبوب تلویزیونى 
بوده و در اکثر آثار تلویزیونى توانســته نظر مثبت مخاطبان را به 
خود جلب کند اما مشخص نیست چرا پس از سال ها حضور در 
عرصه بازیگرى هیچوقت نتوانسته به موفقیت بزرگى در سینما 

دست پیدا کند.
اکثر منتقدین بله گفتــن به تمامى آثــار را دلیل حضور ضعیف 
ســینمایى غفوریان مى داننــد. وى که زمانى پایــه ثابت اکثر

 فیلم هاى ملقب به ســوپرمارکتى بود همچنان به رویه سابق 
ادامه داده و در انتخاب آثار سینمایى خود هیچگونه وسواسى به 

خرج نمى دهد.
غفوریان بازیگرى را با مجموعه طنز «جنگ 39» به کارگردانى 
داریوش کاردان آغاز کــرد و خیلى زود به عرصــه کارگردانان 
تلویزیونى پیوست. از سال 1376 بود که برنامه «گل ها» را ساخت 

و پس از آن «حرف تو حرف»، سپس در برنامه «1377»، با مهران 
مدیرى همبازى شد.

پس از آن غفوریان «این چند نفر» را کارگردانى کرد که در بین 
مردم به نام «هژیرها» معروف شــده بود. این سریال مخاطبان 
بســیار زیادى را به همراه داشــت اما نقطــه اوج کارگردانى و 
حضور موفق تلویزیونى غفوریان به سریال «زیر آسمان شهر»

 باز مى گردد.
در سال 95 در هنگام ساخت سریال «همسایه ها» پس از شکستن 
پاى آرش معیریان، کارگردان ســریال و انصراف او از ادامه کار، 
غفوریان کارگردانى کار را به عهده گرفت و فیلمبردارى را از اول 
آغاز کرد. غفوریان سال 1394 و در جریان مسابقات «خنداننده 
برتر» در برنامه «خندوانه»، توانست به مرحله فینال راه پیدا کند و 
همراه با امیرمهدى ژوله جایگاه اول را از آن خود کند. این بخشى 

از موفقیت هاى غفوریان در عرصه تلویزیون است. وى به واسطه 
فیزیک و لحن خاص خود محبوبیت فراوانــى را نزد مخاطبان 
تلویزیون پیدا کرده اما هیچگاه به عنوان بازیگرى جدى در سینما 

شناخته نشده است.
وى براى اولین بار در فیلم سینمایى «شارالتان» به کارگردانى 
آرش معیریان به ایفاى نقش پرداخت و از همان زمان به بعد تداوم 
حضور در کمدى هاى سطحى سینما شدت گرفت. غفوریان در 
24 اثر سینمایى به ایفاى نقش پرداخت که در این میان باالى 90 
درصد این آثار را کمدى هاى ملقب به بفروش تشکیل مى دهند.

البته در کارنامه سینمایى مهران غفوریان آثارى همچون «داش 
آکل» و  «ما همه با هم هستیم» نیز دیده مى شود. آثارى که با 
تجربه هاى قبلى وى متفاوت بوده و نوید این را مى دهد که این 
بازیگر باسابقه باالخره مى خواهد نه گفتن در سینما را تجربه کند.

ستاره اسکندرى و علیرضا زمانى نسب، جدیدترین بازیگرانى هستند که به پروژه «رقص روى شیشه» پیوستند.سریال 
«رقص روى شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه همچنان در مرحله انتخاب بازیگر است و ستاره اسکندرى و علیرضا 
زمانى نسب، بازیگران جدیدى هستند که حضور آنها در فهرست سریال قطعى شده است. در آخرین روزهاى پیش 
تولید به زودى بازیگران دیگرى به جمع بازیگران فعلى اضافه مى شوند و دو چهره جدید نیز با این سریال به سینماى 
ایران معرفى خواهند شد. تاکنون حضور بازیگرانى چون بهرام رادان، مهتاب کرامتى، امیر آقایى، میترا حجار، مهرداد 
صدیقیان، حامد کمیلى، بیتا فرهى و سعید کنگرانى در این فیلم قطعى شده است و فرزاد فرزین،  خواننده پاپ کشورمان 
نیز در «رقص روى شیشه» به ایفاى نقش خواهد پرداخت.«رقص روى شیشه» با یک نگاه اجتماعى خاص و براساس 

طرحى از ابوالفضل کاهانى و به قلم طال معتضدى در 26 قسمت به نگارش در آمده است.

قسمت دوم درام دلهره آور و اجتماعى «چشم ها» هم ساخته مى شود. «آمیتاب 
باچان» براى بازى در نقش اصلى فیلم قرارداد بست. «انیس بازمى» کارگردانى 
فیلم را به عهده دارد و قرار اســت براى نمایش عمومى در ژانویه 2020 آماده 
شود. داستان قسمت اول در ســال 2002، درباره کارمند بانکى بود که براى 
اجراى سرقت از بانک محل کار خود، از سه مرد نابینا استفاده مى کند. باچان در 

داستان فیلم، در قالب کاراکتر منفى ظاهر شد.
در حال حاضر، اطالعى از داستان قسمت دوم «چشم ها» در دست نیست. اما 
شنیده مى شود ماجراها در یک مرکز و باشگاه تفریحى اتفاق مى افتد، که مالک 
آن یک مرد چینى است. بر همین اساس، گفته مى شود «جکى چان» براى بازى 

در نقش مالک باشگاه ابراز عالقه کرده است.

بیش از نیمى از فیلمبردارى فصل دوم مجموعه تلویزیونى «روزهاى بیقرارى» انجام شــد. بخش عمده ماجراهاى ســریال در استان 
آذربایجان شرقى و شهر تبریز روایت مى شود و بخشى از داستان هم در مشهد مى گذرد.«روزهاى بیقرارى2» یک ملودرام خانوادگى 
پرتعلیق است و به کارگردانى کاظم معصومى و تهیه کنندگى امیرحسین شریفى تولید مى شود. سارا صوفیانى، بازیگر اصلى سریال 
است و در دو نقش متفاوت با نام هاى «آلما» و «سارا» ظاهر شده اســت. مجید واشقانى، سعید نیک پور، کاظم هژیرآزاد، صفا 
آقاجانى با حضور افسانه بایگان و حمیدرضا آذرنگ از بازیگران اصلى فصل دوم «روزهاى بیقرارى» هستند. در خالصه داستان 
«روزهاى بیقرارى2» آمده است: «سارا که از همسر سابقش جدا شده و در پی هویت خود ناچار به سفري طوالنی می رود. یک 

فرش نفیس دوره مشروطه تنها سندي است که او را به مقصود برساند...» 
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شــماره نامه: 139785602030003066 مورخ 97/06/01 - نظر به اینکه خانم الهه احمدیان 
فرزند عبدالغفار طى درخواست وارده 139721702030005181 مورخه 1397/03/24 تقاضاى 
افراز سهم مشاعى خود را از پالك 172/86 واقع در قطعه 10 بخش یازده اصفهان را نموده و به 
علت مشخص نبودن اقامتگاه خوانده به شــرح: مینا نوریان فرزند: سید مصطفى به آدرس: نجف 
آباد خیابان منتظرى جنوبى از طریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا به استناد 
ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذر ماه 1357 از 
نامبردگان باال دعوت به عمل مى آید درتاریخ  06/24/ 1397 در ساعت 9 صبح جهت افراز سهم 
مشاعى خواهان فوق الذکر در محل وقوع ملک مذکور حضور به هم رسانید. متذکر میگردد برابر 
نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 2454/7 مورخ 61/06/07 که بدین شرح اعالم 
میگردد و اصوال عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. 
لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع 
ابالغ تا در صورتى که بین شرکاء و مالکین مشــاعى مهجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب 
یا مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه به شماره 
3530 مورخ 60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشــور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره 
ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى برردافراز به شایســتگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این 
آگهى فقط یک نوبت منتشر وظرف مدت ده روز پس از انتشار در ساعت 9 صبح عملیات افرازى 
انجام خواهد شد. 233484/م الف-تاریخ: 97/06/14-  حسین زمانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد-آفرین میرعباسى/ 6/213 
ابالغ اخطاریه

آقاى / خانم بانک مهر اقتصاد با مدیریت جواد تک روستا با وکالت مریم موثق سیچانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى / خانم 1 – شیما محمد ابراهیمى 2  - محمد حسین حسنوندیان 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 183 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 28 / 7/ 97 
ساعت 9/30  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 

235463 /م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/331 
ابالغ اخطاریه

آقاى عباس اسدى شیخ رباط دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفیت اقاى / خانم 
1 – فرود داودى  2 – روح اله شمسى به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 316 ش 11 ح 
ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 29 / 7 / 97 ســاعت 30 / 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول  به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 235157 /م الف مسئول دفتر شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/332 
ابالغ دادگسترى

شماره ابالغیه : 9710103759204314 شماره پرونده : 9709983759200321 شماره بایگانى 
شــعبه : 970332 تاریخ تنظیم : 30 / 5 / 1397 1396 خواهان  مسلم سعادتى فر دادخواستى به 
طرفیت خوانده / متهم علیرضا هادى زاده فرزند عبدالحمید  به خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9709983759200321 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 5 / 9 / 1397 و ساعت 30/ 9 تعیین شــده است به علت مجهول 
المکان خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکــى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع رسانى 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. 234745 /م الف امین شعبانى نژاد- مدیر دادگاه حقوقى شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه / 6/333 
ابالغ رأى

راى شورا - شماره پرونده : 644/96 ش 2 ح  شــماره دادنامه 188 مورخ 97/4/27 درخصوص 
دادخواســت آقاى مهدى شــاه نظرى فرزندعلى به نشــانى شاهین شــهرخ دهخدافرعى یک 
شــرقى پ113به  وکالت خانم نســرین بیدرام فرزندناصر به نشانى شــاهین شهرخ فردوسى 
بین 5و6غربى مجنمع هماواحد8وبه طرفیت آقاى احســان شیاســى فرزندموســى به نشانى 
نجف آبادخ شــریعتى نرســیده به 4راه اهللا اکبربه خواســته صدورحکم برمحکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000ریال وجه یک فقره چک به انضمام خســارت تاخیروتادیه تازمان 
وصول باتوجه به محتویات پرونــده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چــک راازناحیه بانک محال 
علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلســه رســیدگى مورخ 97/4/12خوانــده علیرغم ابالغ 
درشــوراحاضرنگردیده ونظربه این که اصل ســندتجارى دریددارنده چک حکایت ازمدیونیت 
صادرکننده وظهوردراشــتغال ذمه وى دارد ونظربــه این که ازناحیه خوانــده دلیلى که حکایت 
ازپرداخت وجه چک نمایدارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتى اعضا ءشــورا به شــرح 
صورتجلســه مورخ 97/4/12وبااحرازاشــتغال ذمه خوانده واســتصحاب بقاى دین ومستندات 
به ماده 9قانون شــوراهاى حل اختالف مواد310،311و313قانون تجارت وتبصرهاى الحاقى 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198،519و522ازقانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلــغ 200/000/000ریال بابت 
اصل خواســته وپرداخت مبلغ 3/600/000ریال بابت هزینه دادرسى وبابت هزینه الصاق تمبربه 
دادخواست وضمائم آن وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک (96/9/12)لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى که محاســبه آن بااجراى احکام درحق خواهان 
صادرواعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف مدت بیســت روز پــس ازابالغ قابل واخواهى 
درهمین شوراوســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى 
شاهین شهرمى باشد- م الف 235590 سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/6/334 

ابالغ رأى
راى شورا - شــماره پرونده :97 / 185ش 5ح  شــماره دادنامه 320 – 27 / 5 / 97 درخصوص 
دادخواست دعوى خواهان خانم مهنازیعقوب زاده فرزند محمد على به نشانى شاهین شهرگلدیس 
خ شــیخ مفید فرعى 1شــرقى پ118 به طرفیت 1- بهزادطبالى بریســانى فرزندرحمت اله2-

مجتبى باقرى فرزند فتح اله هردومجهول المکان به خواســته الزام خواندگان به تنظیم وانتقال 
سندخودروى ســوارى پژو پارس مدل 86به شــماره انتظامى 562-ب38- ایران 43با احتساب 
هزینه هاى قانونى بدین شــرح که خواهان به تاریخ 96/3/23خودروى مذکورراازخوانده ردیف 
اول دراتوگالرى ســعید واقع دراصفهان خریــدارى نموده وکل ثمن معاملــه رابه وى پرداخت ، 
ازسویى اسناد قانونى خودروبه نام خوانده ردیف دوم مى باشد ، خواندگان علیرغم ابالغ نشرآگهى 
درجلسه حضورندارند.شورانظربه مستندات ابرازى خواهان تصویرمبایعه نامه وکارت خودرو،پاسخ 
استعالم ازسوى پلیس راهور1452/13/12مورخ 97/4/14که مویدمالکیت خوانده ردیف دوم مى 
باشد ، ضمن احرازرابطه معاملى بین طرفین ، خواســته خواهان رامحرزومسلم دانسته به استناد 
مواد140،219،220،221،1301قانون مدنى حکم به حضورخوانده ردیف دوم آقاى مجتبى باقرى 
دریکى ازدفاترثبت اسنادرســمى جهت انتقال وتنظیم سندرسمى خودروموصوف به نام خواهان 
پرونده ومســتندبه مواد 515،519قانون آیین دادرســى مدنى محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 38/000ریال بابت هزینه دادرسى ونشرآگهى درحق خواهان صادرواعالم مى نماید.
راى صادره غیابى وظرف ملت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شوراوپس ازآن ظرف 
مهلت بیست روزقابل اعتراض ورسیدگى درمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد م الف 

235592 مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف /6/335 
حصروراثت 

مرتضى اصالنى داراى شناسنامه شــماره 724 به شرح دادخواست به کالســه 647/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مختار اصالنى 
بشناسنامه 28 در تاریخ 1397/04/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. اکرم اصالنى ش ش 28360 ، 2. مهدى اصالنى ش ش 1345 ، 
3. مرتضى اصالنى ش ش 724 ، 4. سعید اصالنى ش ش 1998 ، 5. حسین اصالنى ش ش 8، 6. 
پروانه اصالنى ش ش 10 ، 7. پروین اصالنى ش ش 9 ، 8. اشرف اصالنى ش ش 13 (فرزندان 
متوفى)، 9. جمیله باتوانى ش ش 5 ، (همســر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 235348/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/336
 اخطار اجرایى

شماره 1984/96 به موجب راى شــماره 1984/96 تاریخ 1396/12/22 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدرضا سلیمانى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و ســى هفت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه چک شــماره 543113 مورخ 1377/03/9 به مبلغ دو میلیون ریال و چک شــماره 
543116 مورخ 1376/11/20 به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و چک شماره 543117 مورخ 
1376/12/20 به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و چک شماره 543118 مورخ 1377/01/20 به 
مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و چک شماره 543119 مورخ 1377/02/20 به مبلغ دو میلیون 
و پانصد هزار ریال و چک شــماره 54320 مورخ 1377/03/20 به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال و چک شماره 543121 مورخ 1376/06/20 به مبلغ دو میلیون ریال و چک شماره 543123 
مورخ 1377/02/25 به مبلغ بیست و هشــت میلیون ریال لغایت اجراى حکم وحق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد. محکوم له: على نوروزیان جونقانى با وکالت آقاى اسماعیل حیدرى به نشانى: 
امیرآباد خیابان مطهرى کوچه انتشارى پالك 25 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 235289/م 

الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/337
 حصروراثت 

خدیجه قاسمى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به کالسه 701/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم قاسمى 
کهریزسنگى بشناسنامه 84 در تاریخ 1392/01/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس قاسمى کهریزسنگى ش ش 1080262881 
، 2. محمد قاسمى کهریزســنگى ش ش 1080493166 ، 3. زهرا قاسمى کهریزسنگى ش ش 
978 ، 4. زهره قاسمى کهریزسنگى ش ش 1080182160 ، 5. کبرى قاسمى کهریزسنگى ش 
ش 802 (فرزندان متوفى)، 6. معصومه قاسمى کهریزســنگى ش ش 137 ، (همسر متوفى) 7. 
خدیجه قاسمى کهریزسنگى ش ش 105 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 235569/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/338
 مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 96/357 
اجرایى جلسه مزایده اى علیه احمد شهسوارى فرزند مســیب له محمد رضا باقرى برگزار نماید، 
که مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى عبارت است از باغ مخروبه گلى قدیمى 
به شماره ملک 3085 و به شــماره ثبت 3897 یک ربع باغ سه هزاو هشتاد و پنج واقع در علویجه 
یک اصلى در مهردشت این باغ داراى 9 درخت بادام و بیست دقیقه سهم آب کشاورزى به ارزش 
40000000 از قنات علویجه داراى دو سند جداگانه مالکیت ملک و سهم آب مساحت ملک مذکور 

700 متر مربع مى باشد که از طرف شمال به دیوار اشــتراکى به باغ آقاى حاج اقاکریمى از طرف 
شرق به دیوار اشتراکى به باغ آقاى رضا قندهارى از طرف جنوب به کوچه و جوى اب عمومى از 
طرف غرب به دیوار اشتراکى به باغ اقاى احمد شفیعى میباشد و مبلغ این ملک جمعا 150000000 
ریال معادل پانزده میلیون تومان با سهم آب و درختان باهم ارزیابى گردیده است و جلسه مزایده در 
تاریخ 1397/07/01 ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت 
برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى 
احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 

235464/م الف مدیر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 6/339
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9709973730400771 شماره پرونده: 9709983730400115 شعبه4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى شــماره 9709973730400771 خواهان: 
آقاى حســین منتظرى فرزند حســن با وکالت خانم مریم شــریفى فرزند على به نشانى استان 
اصفهان-شهرســتان نجف آباد-خیابان 22 بهمن شمالى- مقابل بیمارســتان شهید منتظرى 
طبقه فوقانى داروخانه شفا کدپستى: 8514676393 دفتر وکالت آقاى اکبر کریمى خوانده: آقاى 
محمد شــریف علیایى فرزند حسن به نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه سفته؛ راى 
دادگاه در باب دعوى آقاى حسین منتظرى با وکالت خانم شــریفى بطرفیت آقاى محمد شریف 
علیایى بخواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه عنایت به مفاد دادخواســت تقدیمى ، اظهارات خواهان در جلسه ى دادرسى ، مصدق سفته 
شماره 228040مورخ 1394/02/30 مضبوط در پرونده و عدم حضور خوانده جهت دفاع با وصف 
ابالغ قانونى ، این دعوى را مدلل تشخیص و مستندا به مواد 198و 515 و518 و 522 قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 250/000/00ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت اجراى حکم بر مبناى شــاخص بانک مرکزى صادر، اعالم مى نماید. این راى 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف مدت بیست 
روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. 235306 /م الف سید امید 

قاضى عسگر - قاضى شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/6/340
 مزایده

در پرونده کالسه 970601 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730200260 صادره از شعبه 2 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمود آزاد محکوم است به پرداخت 713/000/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 35/650/000 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقایان عرب و فاضل و پیرمرادیان به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: مورد مزایده عبارت است از ششــدانگ یک باب واحد تجارى 
همکف تحت پالك ثبتى 5518 فرعى مفروز و مجزا شــده از 5309 باقیمانده،مجزى شــده از 
790 اصلى واقع قطعه 8 نجف آباد بخش 11 داراى ســند تک برگى، یک بــاب واحد تجارى با 
مســاحت زیر بنا(اعیانى) 23/53 با قدر السهم از عرصه کل ملک به مســاحت 103 مترمربع و 
قدرالسهم از مشاعات و مشترکات بر اســاس قانون تملک آپارتمانها که با مصالح اسکلت بتنى، 
سقف تیرچه و بلوك، سطوح داخلى ســرامیک و کرکره آلومینیومى و شیشه سکوریت میباشد و 
داراى انشــعاب برق میباشــد با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذارى ملک مذکور 
847/080/000 ریال و ارزش انشــعاب برق 15/000/000ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/07/03 ســاعت 10 صبح و در محــل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایســتى 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 کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/

اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 235235/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 
نجف آباد/ 6/341

 ابالغیه
شــماره ابالغنامه: 9710103730305423 شــماره پرونده: 9609983730302740 شماره 
بایگانى شعبه: 962768 ابالغ شــونده حقیقى: محمدرضا محمدى فرزند احمدرضا محل حضور: 
نجف آباد-کمربندى جنوبى-دادگسترى نجف آباد، مهلت حضور: 7روز ، نوع علت حضور:معرفى 
داور  باتوجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، 
در غیر این  صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. 236440/م الف-شعبه 1 دادگاه 

خانواده نجف آباد/ 6/342
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه اسدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طالق به طرفیت خوانده محمد جلیلى 
به شوراى حل اختالف شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 564/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/07/14 ساعت 9 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 237104/ م  الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/343
 مزایده 

صورتمجلس 9709003759700204 شــماره پرونده  9609980350501245 شماره بایگانى 
شــعبه : 970259 تاریخ تنظیــم : 5 / 6 / 1397 در پرونــده 970259ح 2 اجرامصطفى وعیدى 
وعلیرضاجنتى به پرداخت مبلغ 327/589/898ریال درحق آذرربیعى ومبلغ 16/379/494ریال 

حق االجراى دولتى محکوم گردیده اســت که محکــوم له درجهت وصــول مطالبات اقدام به 
توقیف اموال بدهکاران که شــامل 19795مترلوله نیوپایپ مى باشــدوطبق نظریه کارشناس 
دادگســترى 19795مترلولــه pex al pex نیوپایپ پنــج الیــه باقطر16میلیمتربه ارزش 
هرمتر17850ریال وجمعابــه ارزش 353/340/750ریــال مى باشــدونظریه ارزیابى مصون 
ازایرادواعتراض بوده لذادرروزیکشــنبه مورخ 97/6/25ساعت 8:30صبح  دردادگسترى شاهین 
شــهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود.مزایده 
ازقیمت کارشناسى شروع وبه خریدارى که باالترین قیمت راپیشنهادکندفروخته مى شود.برنده 
مزایده باید10درصدقیمت نهایى مزایده راهمراه داشــته تابه حساب سپرده دادگسترى به شماره 
21712902777002نزدبانک ملى شاهین شهرواریزنمایدومابقى راحداکثرظرف یک ماه پرداخت 
کند ودرصورتى که برنده مزایده درموعدمقرربقیه بهاى اموال رانپردازدسپرده اوپس ازکسرهزینه 
هاى مزایده به نفع دولــت ضبط ومزایده تجدیدمى گردد.متقاضیــان خریدمى توانددرمدت پنج 
روزقبل ازروزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه وبامعرفى این اجرااموالى راکه 
آگهى شده مالحظه نمایند.محکوم له مى تواندمثل سایرین درخریدشرکت نمایدوتسلیم مال فقط 
بعدازپرداخت تمام بهاى آن صورت خواهدگرفت .آگهى مزایده عالوه برانتشاردرروزنامه درقسمت 
اجراومحل فروش الصاق مى شود. م  الف 234767 محسن منتظرى - مدیراجراى احکام شعبه 

دوم حقوقى شاهین شهر/6/351 
مزایده 

در پرونده 960557 اجرایى شعبه سوم  دادگسترى شــاهین شهردرخصوص تقاضاى آقاى على 
محمد نوروزى عسکرى فرزند امید على با وکالت منوچهرعسکرى به طرفیت آقاى خدا رحم کیانى 
و صدور دستورفروش ملک مشاع ازسوى دادگاه شعبه ســوم حقوقى دادگسترى شاهین شهربه 
شماره پالك ثبتى 301/65151بخش 16ثبت اصفهان وتقســیم بهاى آن میان شرکابه نسبت 
سهم ایشان که حسب استعالم واصله ازاداره ثبت اسنادوامالك به شماره 103/96/621/26مورخ 
96/2/25پالك فــوق درمالکیت رســمى نامبردگان بــوده (هریک مالک ســه دانگ) وطبق 
نظریه کارشــناس دادگسترى ملک به نشانى شــاهین شــهرخیابان مولوى – نبش نیم فرعى 
11(شهیدبهروزرفیعى) پالك 11طبقه زیرزمین باکدپستى مندرج درسند8318679561 مراجعه 
وطى بازدید و معاینه ازداخل پالك ومتعلقات مربوطه مراتب کارشناســى باترسیم کروکى محل 
ذیالجهت استحضارایفادمى گردد.الف)مشخصات وموقعیت :مکان موردنظرششدانگ یکدستگاه 
دفترکاربه آدرس مذکورداراى پالك ثبتى شماره 65151فرعى ازشماره 201اصلى واقع دربخش 
16ثبت اصفهان به مساحت ششــدانگ طبق سندیکصدوهشتادوشــش مترچهل وچهارصدم 
مترمربع که به نام خواهان طبق یک برگ سند رسمى به شماره چاپى 260205الف/90موردثبت 
شــماره 162976دفتر722صفحه 256به میزان ســه دانگ مشــاع ازشــش دانگ مسبوق به 
ثبت مى باشد.مشــخصات ســاختمانى :اسکلت بتنى ،پوشــش ســقف تیرچه وبلوك،مصالح 
ســطوح رویه مکان موردنظر:کف ســرامیک فرش،دیوارهااجراى سرامیک،سیســتم گرمایش 
وســرمایش پکیج وشــوفاژوکولرآبى،ومجموعه داراى نماى ســنگى وانشعاباتومشترکات آب 
وفاضالب،برق،گازوقدرالسهم ازعرصه مشاعى وسایرمشاعات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین 
نامه اجرایى آن مى باشــد.ضمنامجموعه داراى دوواحدتجارى وشــش واحدمســکونى ویک 
واحددفترکار(طرح دعوى) مى باشد.،امکانات،نوع کاربرى(دفترکار)،قدمت ساخت وبررسى جمیع 
جهات موثردرقضیه باالخص عرضه وتقاضا،ارزش ششــدانگ پالك مذکوربامشــخصات فوق 
درزمان مباشــرت جمعامبلغ 4/250/000/000ریال معادل چهارصدوبیست وپنج میلیون تومان 
که به نسبت سه دانگ مشــاع موردنظرمبلغ 2/125/000/000ریال تعیین واعالم نظرمى گردد 
وبه میزان 2/125/000/000ریال ارزیابى شــده اســت ونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض 
بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش 
ماموراعزامى خالى ازسکنه بوده ودراجراى ماده 51قانون فوق الذکرباتوجه به دستورفروش شش 
دانگ ازمیزان مالکیت نامبردگان درروزسه شــنبه مورخ 97/6/27ساعت 9الى 10دردادگسترى 
شاهین شهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود.
مزایده ازقیمت کارشناسیشروع وبه خریدارى که باالترین قیمت راپیشنهادکندفروخته مى شود.
برنده مزایده باید10درصدقیمت نهایى مزایده راهمراه داشــته تابه حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290277002نزدبانک ملى شاهین شهرواریزنمایدومابقى راحداکثرظرف یک ماه 
پرداخت کندودرصورتى که برنــده مزایده درموعدمقرربقیه بهاى اموال رانپردازدســپرده اوپس 
ازکســرهزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط ومزایــده تجدید مــى گردد.متقاضیان خریدمى 
توانددرمدت پنج روزقبل ازروزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه وبامعرفى 
این اجرااموالى راکه آگهى شده مالحظه نمایند.محکوم له مى تواندمثل سایرین درخریدشرکت 
نمایدوتســلیم مال فقطبعدازپرداخت تمام بهاى آن صــورت خواهدگرفت.آگهى مزایده عالوه 
برانتشاردرروزنامه درقســمت اجراومحل فروش الصاق مى شود م الف233430- دادورزاجراى 

احکام شعبه سوم دادگسترى/ 6/352 

نیم فرعى 11

پالك 
موردنظر

چرا غفوریان دچار افول شده؟

محمدحســین لطیفى اعالم کرد که در حال بررســى 
فیلمنامه سریال «سردار سنجرخان» است تا کارگردانى آن 
را بر عهده بگیرد.مجموعه نمایشى «سردار سنجرخان» 
قرار بود به عنوان محصول مشترك سیماى استان ها و 
صداوسیماى کردستان به کارگردانى سیدضیاءالدین درى 
به تولید برسد که با درگذشت درى این پروژه بالتکلیف 
مانده بود ولى حاال محمدحسین لطیفى خبر مى دهد که 
در حال بررسى این فیلمنامه است. طبق گفته على دارابى، 
معاون امور استان هاى صدا و سیما، فیلمنامه این سریال 
را درى نوشته و قرار بود خودش هم آن را کارگردانى کند.

قطب الدین صادقى قرار بود مشــاور این پروژه در حال 
ساخت باشد اما با درگذشت ضیاءالدین درى ساخت این 
سریال بالتکلیف ماند و حاال محمدحسین لطیفى که این 
روزها کارگردانى برنامه تلویزیونى «شبى با عبدى» را در 
شبکه  نسیم بر عهده دارد گفته است که در حال بررسى 
فیلمنامه این سریال است و ممکن است کارگردانى آن 
را بر عهده بگیرد.محمدحسین لطیفى در این سال ها 
کارگردانى آثار مختلفى را بر عهده داشــته و در حوزه 

تاریخ معاصر و آثار تاریخى نیز کار کرده است.

«سردار سنجرخان» را
 لطیفى مى سازد

«آمیتاب باچان» و «جکى چان» به هم مى رسند 

بیش از نیمى از فیلمبردار
آذربایجان شرقىو ش
پرتعلیق است و بهک
است و در دو نقش
آقاجانى با حضو
«روزهاى بیقرا
فرشنفیس دو

نامه این سریال 
کارگردانى کند.
حال ن پروژه در

رى ساخت این 
ن لطیفى که این 
 با عبدى» را در
 در حال بررسى
کارگردانى آن 
 این سال ها 
ته و در حوزه 

ت.

فیلمبردارى فصل دوم «روزهاى بیقرارى» از نیمه گذشت

محسن چاوشى دو قطعه «تو در مسافت بارانى» و «ما بزرگ و 
نادانیم» را که بدون مجوز دفتر موسیقى در کانال تلگرامى اش 
منتشر کرده بود، پس از ســاعاتى حذف کرد. آلبوم «ابراهیم» 
محسن چاوشى، صبح یک شنبه 11 شــهریور با شش قطعه 
«بُِبر به نام خداوندت»، «در آستانه پیرى»، «همراه خاك اره»، 
«لطفًا به بند اول سبابه ات بگو»، «اى ماه مهر»، «جهان فاسد 
مردم را» منتشر شد که همگى از ســروده هاى حسین صفا به 
شمار مى آیند. چاوشى عصر همان روز، دو قطعه این آلبوم را که 

مجوز دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى را نداشتند، 
در کانال تلگرامى اش منتشر کرد و به صورت رایگان در اختیار 
مخاطبانش قرار داد. ساعاتى بعد، چاوشى با حذف این دو قطعه 
از کانال تلگرامى اش، دست به عقب نشینى زد که احتماالً  ناشى 
از فشارهاى نهادهاى مسئول و تهیه کنندگان آلبوم «ابراهیم» 
بوده است. «تو در مســافت بارانى» و «ما بزرگ و نادانیم»، دو 
قطعه اى هستند که دفتر موسیقى، ترانه هاى آن را نیازمند اصالح 

دانسته و اعالم کرده بود که مجوز انتشار ندارند.

همکارى ستاره اسکندرى با بهرام رادان چاوشى عقب نشینى کرد
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همانطور که در خبرها خواندید سه  روز پیش روابط عمومى 
باشگاه تراکتورســازى تبریز بیانیه اى عجیب را صادر کرد. 
بعد از اینکه احســان حاج صفى با عقد قراردادى سه ساله 
راهى تراکتورسازى شد و پیراهن این تیم را برتن کرد، برخى 
شایعات از پرداخت مبلغ 500 هزار یورو به باشگاه المپیاکوس 
یونان توسط مسئوالن باشــگاه تبریزى حکایت داشت که 
حاال مسئوالن تراکتورسازى این مسئله را تکذیب کرده اند. 
در بیانیه اى که باشگاه تراکتورسازى در این خصوص منتشر 

کرده، آمده است:
«برخالف شــایعات و حرف و حدیث هاى به وجود آمده در 
خصوص رقم پرداخت شده به باشگاه المپیاکوس یونان براى 
اخذ رضایتنامه احسان حاج صفى الزم به تأکید است در پى 
رایزنى هاى متعدد مدیران باشگاه تراکتورسازى با مسئوالن 
باشــگاه یونانى رضایتنامه این بازیکن بدون پرداخت وجه 

صادر شده است.»
 به عقیده تراکتورى ها، «حضور احســان حــاج صفى در 
تراکتورسازى دالیل زیادى داشت که اهم آن عبارت است از: 
پیگیرى حرفه اى باشگاه و مشخصاً مالک محترم آن، حضور 
مسعود شجاعى و اشکان دژآگه به عنوان دو دوست ملى پوش 
احسان حاج صفى در این تیم، حضور "جان توشاك"، سرمربى 
اسبق رئال مادرید و از همه مهمتر عشق به هواداران پرشور 
تراکتورســازى[؟!] که حاج صفى به مدت دو سال خاطرات 

بسیار خوبى را با آنها تجربه کرده بود.» 
توجه کنید پول هاى زنوزى به عقیده تراکتورى ها هیچ نقشى 

در این انتقال نداشته است!
در ادامه این بیانیه آمده است: «استخدام احسان حاج صفى 
همچون سایر بازیکنانى که در لیگ هجدهم و ادوار گذشته 
لیگ برتر جذب تیم هاى ایرانى شده اند، در شرایطى کامًال 
طبیعى بوده است لیکن برخى از رقباى تراکتورسازى با انتشار 
شایعاتى آن را نامتعارف جلوه داده اند؛ همان رقبایى که در این 
فصل و فصول گذشته بارها و بارها سرمایه هاى تراکتورسازى 

را با ارقام آنچنانى جذب کرده اند. 
بار دیگر تأکید مى شــود در هزاره سوم و عصر ارتباطات که 
روابط بین دو باشگاه ایرانى و یونانى به راحتى قابل بررسى 
و رصد خواهد بود، باشگاه تراکتورسازى حتى یک یورو براى 

صدور رضایتنامه حاج صفى هزینه نکرد؛ شــگفت انگیزتر 
آنکه تیم هایى که هر سال با قراردادهاى نجومى گران ترین 
بازیکنان را استخدام مى کردند اکنون که سرمربى اسبق رئال 
مادرید، سه کاپیتان تیم ملى و سایر یاران ارزشمند ایرانى و 
خارجى جذب تراکتور شده اند تا تیمى در خور لیاقت هواداران 
پرشور و پرشمار فوتبال آذربایجان شــکل گیرد، دست به 
جوســازى مى زنند اما مکتب تراکتورسازى با اتکال به خدا 
و تفضل الهى و به مدد طرفداران ارزشمند خود همچنان در 

مسیر اهداف اصولى و بزرگش گام برمى دارد.»
در بخش پایانى این بیانیه نیز آمده است: «اقدام یکى از باشگاه 
ها [سپاهان] مبنى بر ارسال نامه به المپیاکوس در آخرین روز 
انجام مذاکرات از دید ما مصداق بى اخالقى است و اینطور 
برداشت مى شود حاال که خودشان در جذب حاج صفى ناکام 
مانده اند، قصد دارند جلوى حضور او در تراکتورسازى را هم 
بگیرند که این کار نهایت بى تدبیرى در حوزه مقدس ورزش 

تلقى مى شود و باعث بسى تأسف.» 
پیش تر در مورد اقدامات تراکتورسازان در وسوسه بازیکنان 
به اینکه زودتر از موعد خود را سرباز کنند و بى اخالقى هاى 

آنان در حوزه ورزش، نوشته بودیم.
اما مسعود تابش، مدیرعامل سپاهانى ها هم واکنش تقریبًا 

تندى به این بیانیه داشت. 
باشــگاه ســپاهان در گفتگویى در خصوص بیانیه باشگاه 
تراکتورســازى و محکوم کردن ســپاهانى ها به برقرارى 
ارتباط با باشگاه یونانى، گفت: «واقعًا متأسفم براى باشگاه 
تراکتورسازى که براى جذب یک بازیکن اخالقیات را هم زیر 
پا مى گذارد. ما تیمى با هویت و اخالق مدار هستیم و اینقدر 
گنجینه هاى پر از افتخارات داریم که نیازى نیست با تیم هایى 

که افتخارى ندارند خود را درگیر کنیم.»
تابش در ادامه توضیح داد: «اما در مورد حاج صفى اینکه، ما 
از روز اولى که المپیاکوس ایشان را در لیست مازاد خود قرار 
داد، مذاکرات را براى جذب ایشان آغاز کردیم. خود آقاى حاج 
صفى به ما گفت که تیم المپیاکوس مافیایى ترین تیم دنیاست 
و آمدنم به این تیم اشتباهى بزرگ بود. شما مستقیم با باشگاه 
مذاکره نکنید، چون بعید است که با سپاهان راه بیایند و شما 

بهتر است از طریق مدیر برنامه هایم مذاکره را ادامه دهید.»

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان با اشــاره به رونــد مذاکره با 
حاج صفــى، تأکید کــرد: «بنده و آقــاى فتاحــى بارها با 
مدیربرنامه هاى حاج صفى صحبت کردیم و حتى یک بار هم 
درخواست کردیم که آقاى قلعه نویى که اصًال در مورد مسائل 
بازیکن ورود نمى کند با مدیربرنامه و خود احسان صحبت کند، 
اما بعد از چند روز متوجه شدیم که انگار هیچ اتفاقى نمى افتد و 
همه آدرس هایى که به ما مى دادند غلط بود. پس از این اتفاقات 
مستقیماً به باشگاه المپیاکوس نامه رسمى زدیم؛ که همه مردم 
هم آن نامه و هم جواب باشگاه یونانى را دیدند که درخواست 
500 هزار یورو براى صادر کردن رضایتنامه کرده بودند و نامه 

درخواست جذب قرضى ما را هم بى جواب گذاشتند.»
مسعود تابش در ادامه به حدود مبلغى اشاره کرد که براى جذب 
احسان در نظر گرفته بودند و ادامه داد: «با توجه به قیمت حاج 
صفى، به او پیشــنهاد دادیم که جداگانه مبلغ قابل توجهى 
پرداخت مى کنیم ولى ایشان گفت که تراکتورسازى خیلى 
بیشــتر از این پرداخت مى کند و چون باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان داراى ردیف بودجه مشخص است و همه حساب 
کتاب ها به دقت بررسى مى شــود، نمى توانستیم این پول 
هنگفت که حدوداً 12 میلیارد تومان مى شد را پرداخت کنیم.»
تابش افزود: «من نمى دانم چرا براى باشگاه تراکتورسازى 
سنگین تمام شده است؛ مگر ما گفتیم که تراکتورسازى 12 
میلیارد به المپیاکوس و حاج صفى داده است. گفتیم هزینه 
براى ما اینقدر مى شود؛ حاال شاید تراکتورسازى کمتر و یا 
حتى بیشتر از این مبلغ هزینه کرده باشد. حاال اینکه باشگاه 
المپیاکوس از ما براى آزاد کردن حاج صفى 500 هزار یورو 
درخواست کرده و اکنون آنها مدعى اند که بدون پول وى را 

جذب کرده اند، قضاوت با مردم است.»
مدیرعامل سپاهان اینگونه حرف هایش را خاتمه داد: «پرونده 
حاج صفى براى ما تمام شده و خوشبختانه در تیم سپاهان 
آنقدر بازیکنان متعصب  و توانمندى حضور دارند که با این 
نفرات و درایت آقاى قلعه نویى قدرت خود را در زمین مسابقه 

به نمایش خواهیم گذاشت.»
به گزارش «نصف جهان»، در بیانیه باشگاه تراکتورسازى 
و  مصاحبه مســعود تابش چند نکته مشــهود است. یکى 
اینکه باشگاه تراکتورسازى مدعى است حتى یک یورو هم 

براى دریافت رضایتنامه حاج صفى هزینه نکرده است. این 
موضوع آنقدر شبیه به لطیفه بود که سعید آذرى هم در کامنتى 
در اینستاگرام واکنش کنایه آمیزى داشته و نوشته: «دقیقًا 
درست مى گویند! یک یورو را در اروپا آدامس هم به کسى 
نمى دهند چه برســد به رضایتنامه یک بازیکن که دو ماه 
پیش در جام جهانى بازى کرده است، ولى با 600 هزار یورو 
در کمترین زمان رضایتنامه که هیچ، سند باشگاه را هم به نام 
درخواست کننده مى زنند. اصفهان مردم باهوشى دارد. بله 

یک یورو هم ندادند!»
تنها احتمالى که در مورد بیانیه و ادعاى دروغ تراکتورسازى 
در مورد عدم پرداخت یک یورو براى رضایتنامه به باشگاه 
المپیاکوس وجود دارد، این اســت که زنــوزى همه مبالغ 
رضایتنامه را جدا از چند میلیاردى که براى وسوسه  حاج صفى 
هزینه کرده به این بازیکن داده تا خود حاج صفى شخصاً براى 
گرفتن رضایتنامه اش  اقدام کند و گرنه با توجه به درخواست 
المپیاکوس از سپاهان، باید در عقل مدیران این تیم یونانى 

براى صدور رایگان رضایتنامه حاج صفى شک کرد.
 موضوع بعد در مورد آدرس هاى غلطى است که حاج صفى 
به ســپاهانى ها داده است. همه چیز نشــانگر آن است که 
احسان با توجه به پیشنهاد وحشتناك زنوزى، دوست داشته 
به تراکتورســازى برود و آنچه تابش به نقل از این بازیکن 
عنوان کرده کامًال نشــان مى دهد این بازیکن قصد دست 
به سر کردن سپاهانى ها را داشته اســت. اینکه از مافیایى 
بودن و بى نتیجه بودن مذاکره با باشــگاه یونانى بگوید و 
بخواهد تا همه چیز را به مدیر برنامه هایش واگذار نمایند و 
مدیر برنامه هایش نیز از مدت ها پیش با تراکتورى ها بسته 
باشد و خود احسان هم به سپاهانى ها بگوید که تیم تبریزى 
خیلى بیشتر از سپاهان به او مى دهند همه و همه نشان مى 

دهد که حاج صفى بار خود را براى تبریز بسته بود و صرفًا 
در رودربایستى با سپاهانى ها چند روزى آنها را مشغول 
خود کرده بود.  به هر تقدیر بیانیه اخیر تراکتورى ها که 

مدیرعامل سپاهان به درستى آنها را تیمى بى افتخار مى داند 
چیزى محض خنده بود و  باعث شد تا مانند جشن قهرمانى 
نافرجام و فیکشان در فصل چهاردهم، آنها سوژه تعجب و 

لبخند در رسانه هاى ورزشى شوند.

آدرس غلط حاج صفى به سپاهانى ها

بیانیه بى افتخارها صرفًا محض خنده!  

  سعید نظرى

نصف جهــان  سرپرســت ذوب آهن  بــه موضوع 
عذرخواهى از باشــگاه ذوب آهن بابت اشتباهات 
داورى تاختــه و گفته: دیگــر عذرخواهى فریدون 
اصفهانیــان از تیم هایى که از اشــتباهات داورى 
متضرر مى شــوند براى آنها قانع کننده نیســت و 
طبیعتًا بهتر اســت رئیس کمیتــه داوران به جاى 
عذرخواهــى کارى کند که کمتــر داوران مرتکب 

اشتباه شوند. 
حاج رســولیها، سرپرســت تیم ذوب آهن در این 
باره اذعان داشــته: داوران در این چند هفته بار ها 
صحنه هاى واضحى را بــراى ذوب آهن در جریان 
بازى نگرفتند و این نکته مثبتى نیســت. داوران تا 
اینجاى کار خیلى به ضرر ما سوت زده اند و امیدوارم 
دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم. جالب است که ما هر 
بارى که به داور مسابقه به کمیته داوران اعتراض 

مى کنیم، اصفهانیان فقط یــک عذرخواهى از ما 
مى کند و همانجا بحث تمام مى شود. 

در فوتبال حرفه اى ضرب المثلــى وجود دارد که 
مى گوید کارت را در زمیــن اینقدر خوب انجام بده 
که در پایان بازى مجبور به عذرخواهى نباشى. شاید 
الزم باشــد فریدون اصفهانیان این ضرب المثل را 
خطاب بــه داوران تأکید کند تــا در پایان هر هفته 
مجبور نباشد با تماشاى فیلم بازى ها از یکى دو تیم 

عذرخواهى کند. 
اشتباه پیام حیدرى در نگرفتن پنالتى براى ذوب آهن 
در بازى با پدیده آنقدر واضح و مسلم بود که سعید 
آذرى در پایان بازى پیام تندى را خطاب به سازمان 
لیگ برتر منتشر کرد و خطاب به این سازمان گفت 
اگر نمى توانید لیگ را به خوبى برگزار کنید بروید تا 

بازى هاى زیر نظر اتحادیه باشگاه ها برگزار شود.

نصف جهان  خبرگزارى «میزان» چند روزى اســت 
که با مطالب مختلف به شکل هاى متعدد به سپاهان 

مى تازد و قصد بر هم زدن آرامش این تیم را دارد. 
در آخرین مطلــب این خبرگزارى آمده اســت: تیم 
فوتبال سپاهان با هزینه حدود 30 میلیارد تومانى پا به 
لیگ هجدهم گذاشت تا بتواند به نوعى ناکامى هاى 

چند فصل اخیر خود را جبران کند.
در همین راســتا مســئوالن باشگاه ســپاهان امیر 
قلعه نویى را براى هدایت این تیم به خدمت گرفتند و 
بازیکنان مدنظر او را جذب کرده، و برنامه ها و اردوهاى 
آماده سازى مد نظر او را اجراکردند. به طورى که تیم 
ســپاهان جزو معدود تیم هاى لیگ است که اردوى 
آماده سازى پیش فصل و بازى هاى تدارکاتى و نقل و 

انتقاالت خود را به موقع انجام داد.
با وجود این شرایط ســپاهانى ها تا پایان هفته ششم 
10 امتیاز یعنى حدود 55 درصد از امتیازات ممکن را 
به دست آورده اند و اختالف امتیاز آنها با تیم نهم لیگ 

فقط 2 امتیاز است. شنیده مى شــود این نتایج براى 
هواداران تیمى با شرایط فعلى سپاهان که از آن انتظار 
قهرمانى دارند، رضایت بخش نیست چون آنها عملکرد 
تیم هایى همچون پرسپولیس، تراکتورسازى، پدیده، 

سایپا، استقالل و ذوب آهن را هم تحت نظر دارند.
در همین راستا شنیده مى شود اعضاى هیئت مدیره 
باشگاه سپاهان هم با توجه به هزینه هاى سنگینى 
که براى تیم شده و هر آنچه قلعه نویى خواسته برآورده 
کرده اند از نتایج سپاهان تا پایان هفته ششم راضى 
نیســتند و حتى این موضوع را به مسعود تابش که 
مدیرعامل سپاهان است، انتقال داده اند. آنها همچنین 
معتقدند اگر اشتباه بنگر در هفته ششم نبود سپاهان 
نتیجه بازى را به پارس جنوبى واگذار مى کرد و حتى 

یک امتیاز هم از این بازى نمى توانست بگیرد.
باید دید این نارضایتى هیئت مدیره و مسئوالن باشگاه 
سپاهان از نتایج تیم تا کجا قرار است پنهان بماند و 

رسانه اى نشود؟

نصف جهان   با رأى کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
فوتبال در پرونده جذب ســه بازیکن سرباز توسط 
تراکتورســازى این تیم را محکوم کرد و حاال باید 
زنوزى رضایت مدیرعامل ســختگیر ذوب آهن را 

جلب کند!
سال گذشته زمانى که احسان پهلوان، مهدى مهدى 
پور و دانیال اسماعیلى بدون اطالع مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن اقدام به ارســال دفترچه خدمت سربازى 
و پیوستن به تراکتورسازى به عنوان بازیکن سرباز 
کردند، مسئوالن باشگاه اصفهانى انتقادهاى شدیدى 

به تراکتورى ها انجام دادند.
در آن مقطــع ســعید 

آذرى، مدیرعامــل 

ذوب آهن شکایتنامه اى را از تراکتورسازى تنظیم 
کرد و به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و حاال کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بعد از چند ماه حکم 

خود را در این باره صادر کرده است. 
 بر اســاس اعالم کمیته تعیین وضعیت باشــگاه 
تراکتورسازى موظف اســت رضایت باشگاه ذوب 
آهن را براى انتقال احسان پهلوان، دانیال اسماعیلى 
فر و مهدى مهدى پور که فصل گذشته قبل از شروع 
فصل نقل و انتقاالت و بدون هماهنگى در تمرینات 
تراکتورسازى تبریز حضور یافتند جلب کند. در این 
باره مسئوالن دو باشگاه باید با هم مذاکره کنند و در 
صورتى که ذوب آهنى ها راضى نشوند، کمیته تعیین 
وضعیت با بررسى شرایط جدید حکم دیگرى را صادر 
خواهد کرد که احتماًال کامًال به ضرر تراکتورسازى 
است. سعید آذرى نشــان داده در مباحث رضایت و 
مباحث مالى مدیرى کامًال حرفه اى و سختگیر است 
و تراکتورى ها قطعاً نمى توانند با مبالغى اندك 
رضایت او و ذوب آهنى ها را به 

دست بیاورند.

هافبک با تجربه سپاهان آمادگى حضور در میادین را پیدا کرد.
  رسول نویدکیا، هافبک با تجربه سپاهان که فصل گذشته به دلیل 
پارگى رباط صلیبى مجبور شد مدت ها از میادین دور بماند، پس 
از چند هفته تمرینات انفرادى در نهایت بهبودى کامل خود را به 

دست آورده و به تمرینات گروهى سپاهان اضافه شد.
این بازیکن از هفته هفتم قادر به همراهى تیمش خواهد بود و باید 
دید با توجه به ترافیک خط میانى سپاهان آیا فرصت بازى پیدا 

خواهد کرد یا از روى نیمکت کار را دنبال مى کند. 
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به تراکتورى ها انجام دادند.
در آن مقطــع ســعید 
آذرى، مدیرعامــل

ک باره مسئوالن دو باشگاه باید با هم مذاکره
صورتى که ذوب آهنى ها راضى نشوند، کمی
وضعیت با بررسى شرایط جدید حکم دیگرى
خواهد کرد که احتماًال کامًال به ضرر تراکت
است. سعید آذرى نشــان داده در مباحثر
مباحث مالى مدیرى کامًال حرفهاى و سختگ
و تراکتورى ها قطعاً نمى توانند با مبالغ
رضایت او و ذوب آهنى

دست بیاورند.

هافبک با تجربه سپاهان آمادگى حضور در میادین را پیدا کرد.
  رسول نویدکیا، هافبک با تجربه سپاهان که فصل گذشته به دلی

پارگى رباط صلیبى مجبور شد مدت ها از میادین دور بماند، پس
از چند هفته تمرینات انفرادى در نهایت بهبودى کامل خود را

دست آورده و به تمرینات گروهىسپاهاناضافه شد.
این بازیکن از هفته هفتم قادر به همراهى تیمش خواهد بود و با
دید با توجه به ترافیک خط میانى سپاهان آیا فرصت بازى پی

خواهد کرد یا از روى نیمکت کار را دنبال مى کند. 

بازگشت رسول

عذرخواهى به دردمان نمى خورد!

  «میزان»  علیه سپاهان

مگر آذرى به این راحتى ها راضى مى شود!

نصف جهان  مطلب یکى از همکارانمان در اینستاگرام بابت  مصاحبه سرمربى تیم ملى  ایران در 
برنامه 90 جالب توجه بود. این مطلب را با هم مى خوانیم: به جرأت مى نویسم یکى از سه 
مصاحبه دوست داشتنى «کارلوس کى روش» در هشت سال اخیر را در برنامه 90 
شاهد بودیم.  توضیحات مفصل و تأمل  برانگیز، استدالل هاى هوشمندانه، صبورى 
در پاسخ  گویى، ادله منطقى و احترامى ویژه به تمامى باشگاه ها و ستاره هاى دورمانده 
از تیم ملى. جایى که کارلوس کى روش در مورد پرسپولیس، «برانکو» و سیدجالل 
حسینى با لبخند و صبورى مى گوید «مربى اى که با تیم مفتخر آسیا دشمن باشد عقل 
ندارد، هفت سال و نیم در کنار سیدجالل حسینى بودم در مورد او چه بگویم؟ یک رهبر، 
یک لیدر، یک بازیکن استثنایى و منحصر به فرد براى من، هرچه بگویم 
کم است».  من کارلوس کى روش 37سال مربیگرى کردم، نمى خواهم 
در مورد پیشنهادات سایر کشــورها صحبت کنم، حتى نمى خواهم به 
جزئیات آن ورود کنم. به ایران برگشتم چون من به مردم ایران بدهکارم، 
به مردم مدیونم، من عاشق ایران و تمامى مردم ایران هستم؛ ما ماه را 
نشان دادیم، دیگر بر عهده دیگران که مى خواهند چه چیزى را ببینند.
صحبت هاى کارلوس کى روش را یک اتفاق خوب در مسیر پیش 
رو تلقى مى کنم، مطمئنًا آنهایى هم که منطق را قربانى تعصبات 
رنگیشان نمى کنند و اندکى قدرت تحلیل فوتبال و ورزش را دارند با 

اکثر صحبت هاى کارلوس کى روش موافق خواهند بود.

نصف جهان  سایت «آى اسپورت» در مطلبى حسابى به سرمربى سپاهان 
تاخته است. در این مطلب آمده است: امیر قلعه نویى بعد از بازى این 
هفته سپاهان و پارس جنوبى گفته: «اگر با من مشکل دارید، بگویید 
بروم. به سپاهان کارى نداشته باشید.» یعنى امیرخان قشنگ 15 سال 
است دارد همین عبارت را به زبان مى آورد و فقط اسم تیم هاى او در 
این جمله تغییر مى کند  امیر پارسال در ذوب آهن هم مى گفت کسانى 
که با او مشکل دارند فقط ســراغ خودش بروند و با ذوب کارى نداشته 
باشند. مشابه این جمالت را قبًال در تراکتورسازى و استقالل هم به وفور 
از قلعه نویى شنیده بودیم. جالب اینجاست که هیچ وقت هم معلوم نشده 
مافیاى ضد امیر، دقیقاً چه کسانى هستند؟ او هر سال یک تیم ثروتمند و 
پرمهره مى گیرد و بدون کوچک ترین دغدغه اى کارش را دنبال مى کند، 
اما باز هم از زمیــن و زمان طلبکار 
است. خب اگر قلعه نویى واقعًا به 
این جمع بندى رسیده که عده اى 
نمى خواهند او بماند، چرا یک بار 
براى همیشه ول نمى کند برود؟

15 سال و یک جمله! عالى بود کارلوس!
 حمله «آى اسپورت» به قلعه نویى
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نصف جهان  سایت «آىاسپورت» در مط
تاخته است. در این مطلب آمده است
» هفته سپاهان و پارس جنوبى گفته:
بروم. به سپاهان کارى نداشته باشید.

است دارد همین عبارت را به زبان مى
این جمله تغییر مى کند  امیر پارسالد
که با او مشکل دارند فقط ســراغ خود
باشند. مشابه این جمالت را قبًال در تراک
از قلعه نویى شنیده بودیم. جالب اینجاس
مافیاى ضد امیر، دقیقاً چه کسانى هستن
پرمهره مى گیرد و بدون کوچک ترین دغ
اما با
اس
ای
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل 
به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   

« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »
1-رأى شــماره 139760302009001054 مورخ 1397/04/30 آقاى حمیدرضا زنده دل شهرى   
فرزند محمود  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 286/20   مترمربع مجزى شده ازپالك یک-

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان
2- رأى شماره 139760302009001085 مورخ 1397/04/31 آقاى غالمرضا ایران پور مبارکه  
فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 305/50  مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور 
3- رأى شماره 139760302009001086 مورخ 1397/04/31 آقاى غالمعلى باقرى خولنجانى  
فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 253/10  مترمربع مجزى شده ازپالك 15-

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى خولنجانى
  4- رأى شــماره 139760302009000810 مورخ 1397/03/29  خانم راضیه ســلمانى مبارکه  
فرزند عبداله  در ششدانگ یک یکباب ساختمان  به مساحت 18/07  متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى 
5 - رأى شماره 139760302009000829 مورخ 1397/03/29  آقاى حجت اله نصوحى دهنوى  
فرزند جواد  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 211/80  متر مربع مجزى شده از پالك 165فرعى 

از یک- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خاتون نصوحى 
6- رأى شــماره 139760302009000822 مورخ 1397/03/29  آقاى مجتبى میرى موســوى 
فخرآبــادى   فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/58  متر مربع مجزى شده از 
پالك 74فرعى از سه- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خسرو امیرخانى

7- رأى شماره 139760302009001037 مورخ 1397/04/30  آقاى مسعود عباسى طالخونچه   
فرزند عباسعلى در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 204/60  متر مربع مجزى شده از پالك 
206فرعى از40- اصلى بخــش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى عبدالغفار غفارى و 

خاتون غفارى
8- رأى شماره 139760302009001064 مورخ 1397/04/30  آقاى اصغر کیانى  فرزند حسین   در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 215/00  متر مربع مجزى شده از پالك یک فرعى از چهار- اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن کیانى
 9- رأى شــماره 139760302009001063 مورخ 1397/04/30  آقاى محمدعلى کیانى فرزند  
حسن  در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 204/30  متر مربع مجزى شده از پالك یک فرعى از 

چهار - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدعلى کیانى
10- رأى شــماره 139760302009001076 مورخ 1397/04/30  آقاى اصغر آقابابایى مبارکه   
فرزند فیض اله  در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 257/26  متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
11- رأى شماره 139760302009001059 مورخ 1397/04/30  آقاى سیدمحمود خلیلى لنجى   
فرزند سیدرسول   در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 223/40  متر مربع مجزى شده از پالك 

19- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
12- رأى شــماره 139760302009001055 مورخ 1397/04/30  آقاى  مهرداد آقاجانى   فرزند  
احمد   در  ششدانگ یکباب ساختمان    به  مســاحت 146/10   مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
13- رأى شماره 139760302009001071 مورخ 1397/04/30  خانم زهرا خلیل پرور مارچینى 
فرزند  شــکراله در  ششــدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 159/00  مترمربع مجزى شده از پالك 

279فرعى از یک- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جواد یزدانى
14-رأى شماره 139760302009001075 مورخ 1397/04/30 آقاى پرویز رجائى قهنویه  فرزند 
رحمت اله در  ششدانگ یکباب ســاختمان   به  مســاحت 144/60  مترمربع مجزى شده از پالك 

763فرعى از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى رضایى
15- رأى شماره 139760302009001083 مورخ 1397/04/30  خانم ناهید ایرانپور مبارکه فرزند 
رجبعلى در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 157/40  مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
16- رأى شماره 139760302009001084 مورخ 1397/04/30  خانم ندا  ایرانپور مبارکه فرزند 
رجبعلى در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 157/40  مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
 17- رأى شماره 139760302009001079 مورخ 1397/04/30  آقاى محمدتقى ناطقى قمبوانى  
فرزند حیدرعلى  در  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 300/80  مترمربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى
18- رأى شماره 139760302009001035 مورخ 1397/04/30  آقاى جمشید کیانى شیخ آبادى  
فرزند میرزا محمد در   ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 210/00  مترمربع مجزى شده از پالك 

12فرعى از شش- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار هیرمن پور
19- رأى شماره 139760302009001070 مورخ 1397/04/30  آقاى محمدرضا باقرى خولنجانى   
فرزند فرهاد در   ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 304/50  مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
20- رأى شماره 139760302009001078 مورخ 1397/04/30  آقاى اکبر مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه   به  مساحت 201/00  مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قلى مهدوى لنجى
21- رأى شماره 139760302009001042 مورخ 1397/04/30  آقاى محمد مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه   به  مساحت 254/00  مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قلى مهدوى لنجى
22- رأى شماره 139760302009001043 مورخ 1397/04/30  آقاى محمد مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب ساختمان   به  مساحت 27/50  مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى
23- رأى شماره 139760302009001044 مورخ 1397/04/30  آقاى محمد مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب خانه نیمه ســاز   به  مساحت 255/00  مترمربع مجزى شده از پالك 19- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قلى مهدوى لنجى
24-رأى شماره 139760302009001072  مورخ 1397/04/30 خانم زهرا صالحى لنجى    فرزند 
اکبر  در  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202/50  متر مربع  مجزى شده از پالك 19– اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا صالحى
25- رأى شــماره 139760302009001052  مورخ 1397/04/30 آقاى جالل جعفرپور قهنویه    
فرزند جعفرقلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 263/53  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 33فرعى از شش– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

هیرمن پور
26- رأى شــماره 139760302009001051  مورخ 1397/04/30 خانم زهرا احمدى سیاهبومى 
فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 263/53  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 33فرعى از شش– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

هیرمن پور
27- رأى شماره 139760302009001041 مورخ 1397/04/30 آقاى غالمرضا فخرى فخرآبادى  
فرزند عبدالوهاب در  ششدانگ یکباب ساختمان   به  مساحت 99/36  مترمربع مجزى شده از پالك 

546- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى مرادى
28- رأى شــماره 139760302009001049  مورخ 1397/04/30 آقاى ابــرام ابراهیمى لنجى   
فرزند  مرتضى در   ششــدانگ یک  باب خانه    به مساحت 181/80  متر مربع  مجزى شده از پالك 

19- اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینقلى مهدوى لنجى
29- رأى شماره 139760302009001066  مورخ 1397/04/30 آقاى عبدالرسول کیانى  فرزند  
حسن  در   ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 189/45  متر مربع  مجزى شده از پالك یک فرعى از 

چهار- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن کیانى
30- رأى شماره 139760302009001057  مورخ 1397/04/30 خانم زینب کریمى احمدآبادى  
فرزند  اکبر در   ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 171/80  متر مربع  مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى مبارکه  
31- رأى شماره 139760302009001081  مورخ 1397/04/30 آقاى ناصر دهقانى   فرزند  عزیز 
اله در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 353/00  متر مربع  مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى  
32- رأى شماره 139760302009001082  مورخ 1397/04/30 خانم طیبه احمدى مبارکه   فرزند  
مرتضى در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 353/00  متر مربع  مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى  
33- رأى شماره 139760302009001053 مورخ 1397/04/30 آقاى قربانعلى کاظمیان   فرزند 
خیراله در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 156/50  مترمربع مجزى شده از پالك 197فرعى 

از پنج - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرقلى باقریان سرارودى  
34- رأى شماره 139760302009001038 مورخ 1397/04/30 آقاى رمضانعلى آقابابایى مبارکه   
فرزند محمد  در چهار دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 110/50  مترمربع مجزى 

شده از پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد اقابابایى  
35- رأى شماره 139760302009001039 مورخ 1397/04/30 خانم منیژه حمامى مبارکه   فرزند 
حسن  در دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 110/50  مترمربع مجزى شده از 

پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد اقابابایى  
36- رأى شماره 139760302009001048  مورخ 1397/04/30 آقاى عبداله فخرى فخرآبادى   
فرزند  هرمز در سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 229/50  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 104فرعى از هفت- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

ایرانپور مبارکه  
37- رأى شــماره 139760302009001045  مورخ 1397/04/30  خانم لیال  فخرى فخرآبادى   
فرزند  بختیار در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 229/50  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 104فرعى از هفت- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

ایرانپور مبارکه  
38- رأى شــماره 139760302009001040 مورخ 1397/04/30 آقاى رســول ایزدپناه   فرزند 
عباسعلى در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 168/50  مترمربع مجزى شده از پالك 52 - اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى  
39- رأى شــماره 139760302009000452 مورخ 1397/02/29 آموزش و پرورش مبارکه به 
شناســه ملى 0204009000 در  ششدانگ یک باب مدرسه (مالک اشــتر)   به مساحت 2275/35  
مترمربع مجزى شده از پالك نه - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

نهچیرى  
40- رأى شماره 139760302009000800 مورخ 1397/03/29 خانم فردوس گنجى فرزند هرمز 
در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 446/12  مترمربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله قربانى شاه کوچکى  
41- رأى شماره 139760302009001065 مورخ 1397/04/30 آقاى محمود رجبى طالخونچه   
فرزند محمدعلى در  ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 383/00  مترمربع مجزى شده از پالك 

322فرعى از 40 - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اله کرم  على مومنى  
42- رأى شــماره 139760302009001056  مورخ 1397/04/30 آقاى یحیى باقرى خولنجانى  
فرزند  مسلم  در   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 236/76  متر مربع  مجزى شده از پالك 15- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور  
43- رأى شماره 139760302009001034 مورخ 1397/04/30 خانم طیبه باقریان  فرزند عبداله 
در  ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 201/88  مترمربع مجزى شــده از پالك  390 فرعى از 

19 - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تورج اعظم پناه  
101,44-رأى شــماره 139760302009001047 مــورخ 1397/04/30 آقاى مصطفى مرادى 
خولنجانى  فرزند  صادق  در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 148/50  مترمربع مجزى شده 
از پالك197فرعــى از13- اصلى بخش9 انتقالــى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مرتضى 

غضنفرپور خولنجانى
101,45-رأى شــماره 139760302009001046 مورخ 1397/04/30 آقاى محســن کریمى 
لنجى  فرزند  منصور  در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 135/00  مترمربع مجزى شده از 
پالك197فرعى از13- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور 
خولنجانى تاریخ انتشــار نوبت اول :   1397/05/30تاریخ انتشار نوبت دوم :   1397/06/14 م الف: 

226451  مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 5/766
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007001500 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نوروزعلى اکبرى کلیشــادى فرزند حسن  بشماره شناسنامه 21 
در یک باب خانه به مســاحت 424,90 مترمربع مترمربع پالك 19 اصلى واقع در کلیشاد خریدارى 
از مالک رسمى آقاى حسینعلى کشاورزیان کلیشــادى فرزند محمدعلى محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/05/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/06/14 م الف  639  اکبر پورمقدم رئیس ثبت 

اسناد و امالك فالورجان/ 5/774 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960932 ج/12 له خانم زهره عابدى و علیه آقاى رضا مهترى خوراسگانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 72 عدد سکه بهار آزادى و 40 مثقال طالى ساخته شده و نیز مبلغ 64341800 ریال بابت سایر 
مطالبات و حق االجراى دولتى درتاریخ 1397/7/10 ســاعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 36 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 161 فرعى از 11515 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى رضا مهترى خوراسگانى و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى 
ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: جهت ارزیابى پالك ثبتى 45310 و شــماره ملــک 11515/161 بخش 5 ثبت 
اصفهان در معیت ولى خواهان و خوانده از ملک فوق بازدید به عمل آمد و به شرح زیر اعالم نظر مى 
گردد: ملک فوق به آدرس اصفهان انتهاى مشتاق سوم (پینارت) محله زوان جى کوچه گل نرگس 
بن بســت اتحاد آخرین بن بست سمت چپ با مســاحت عرصه 218/6 مترمربع و مساحت اعیانى 
213/000 مترمربع که شامل یک واحد مسکونى منفى شــصت و دو پارکینگ سقف در هم کف و 
حدود 25 مترمربع زیرزمین و فقط ستونهاى تینى طبقه فوقانى اجرا شده است فاقد نماى ساختمان و 
بدنه پارکینگ و زیرزمین و راه پله است. ساختمان با اسکلت مینى و سقف تیرچه بلوك قدمت ساخت 
حدود 12 سال داراى آشپزخانه با بدنه کاشى و کف موزائیک و کابینت و سرویسهاى بهداشتى با کف 
سرامیک و بدنه کاى و کف اتاقها و حال از ترکیب سیمان و موزائیک و بدنه و سقف از گچ و رنگ و 
دربهاى داخلى با روکش چوب و درب و پنجره هاى خارجى از آلومینیوم داراى اشتراکات آب و برق 
و گاز و فاضالب است. لذا با در نظر گرفتن جمیع  جهات و بررسى قیمت روز منطقه ارزش ششدانگ 
ملک فوق جهت پایه مزایده 413/000/000/000 تومان (معادل چهارصد و سیزده میلیون تومان) 
ارزیابى مى گردد. در نتیجه ارزش 36 حبه مشاع آن به مبلغ 2/065/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. 

م الف: 223849 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/201
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000344 مــورخ 97/05/24 آقاى محمدمهدى 
غالمعلى زاده به شماره شناسنامه 73633 کدملى 1281835641 صادره از اصفهان فرزند عطاءاله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 17/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6316- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 13/06/29 97 م الف: 

236447 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/319
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710106836204084 شماره پرونده: 9609986836200613 شماره بایگانى 
شعبه: 960696 خواهان: نفیســه تراب آذرى فرزند مهدى به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- اول خیابان کمال- کوى منار سفید بن گل ها پ 57 ك.پ: 8155843593 
ك.م: 1293085332 همراه: 09389882396- خوانده: آقاى سعید جبارپور علمدارى فرزند مسیب 
به نشانى استان البرز- شهرستان کرج- کرج- شهرك وحدت- خ ششم شرقى- گذر دوم- پالك 
32 (درحال حاضر خوانده مجهول المکان مى باشد) خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: 
دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواســت تقدیمى خانم نفیسه تراب آذرى فرزند مهدى به 
طرفیت آقاى سعید جبارپور علمدارى فرزند مســیب به خواسته صدور حکم طالق ب لحاظ تحقق 
شروط ضمن عقد نکاح ضمن احراز رابطه زوجیت دائمى نامبردگان حسب سند رسمى شماره 4711 
دفتر ازدواج 38 اصفهان به تاریخ 88/9/20 بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته مدت 2/5 سال 
است که همســرم خانه و زندگى مشــترك را رها کرده و نفقه اى نیز پرداخت نکرده است. نامبرده 
داراى یک فرزند مشترك 5 ساله به نام نازنین مى باشد. خواهان جهت اثبات ادعاى خویش شهودى 
معرفى نموده که مفاد شهادت شهود ادعاى خواهان را تأیید نموده و اظهار داشته اند که حسب اظهار 
بستگان زوج نامبرده به کشور آلمان رفته است. دادگاه درخصوص حضور یا عدم حضور زوج در محل 
آخرین اقامتگاهش از طریق مرجع انتظامى مربوطه تحقیق نموده که نتیجه حکایت از عدم حضور 
سه ساله زوج مى باشد. زوج در هیچ یک از جلســات رسیدگى حاضر نشده و دفاعى ننموده و داورى 
معرفى نکرده است. با توجه به مراتب فوق و عدم توفیق دادگاه و داوران در اصالح ذات البین دعوى 
خواهان ثابت تشخیص و پس از اخذ نظر قاضى محترم مشاور مبنى بر تحقق بند هشت شروط ضمن 
عقد مســتنداً به ماده 1119 قانون مدنى و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 
1391 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم مى نماید خواهان مى تواند پس 
از قطعیت دادنامه به احد از دفاتر رسمى طالق مراجعه و طبق بند هشت از شروط ضمن عقد نکاح ب ا 
تعیین نوع طالق خود را مطلقه نماید. خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالى خویش را ننموده است 
على هذا دادگاه در این خصوص با تکلیفى مواجه نمى باشد زوجه مدخوله و غیرحامل مى باشد. فرزند 
مشترك به نام نازنین 5 ساله میباشد که حضانت وى با مادر مى باشد و پدر جمعه ها ساعت 8 الى 12 
حق مالقات با وى را دارد. رأى صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعى قابل اجرا و رعایت 
ترتیب شرعى اجرا صیغه طالق به عهده سردفتر مجرى طالق است. رأى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. اصفهان- خ میرفندرسکى خ میر- حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 4- اتاق 402. م الف: 235340 فدایى 

تهرانى- رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/321
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710106836204078 شماره پرونده: 9609986836201490 شماره بایگانى 
شعبه: 961680 خواهان: شیوا توکلى فرزند رضا با وکالت شیما یزدخواستى فرزند محمود به نشانى 
اصفهان- میدان ازادى- ابتداى خیابان هزارجریب بن بست پویان ساختمان فراز طبقه سوم واحد 
19 خوانده: رضا توکلى به نشانى اصفهان- خ آبشار سوم- شهرك شهید کشورى گلستان 4 ساختان 
یاس 3- (فعال مجهول المکان مى باشد) خواســته: اذن در ازدواج گردشکار: دادگاه پس از بررسى 
اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راى 
دادگاه: درخصوص دعوى خانم شیوا توکلى فرزند رضا با وکالت خانم شیما یزدخواستى بطرفیت آقاى 
رضا توکلى بخواســته اجازه ازدواج با عنایت به جامع محتویات پرونده رونوشت شناسنامه خواهان 
و اینکه وى متولد 1376/11/12 مى باشــد و قصد ازدواج با آقاى مهدى کالهدوزان فرزند محمود 
با مهریه تعیین شده به موجب صورت قباله عادى ارائه شده را دارد و هرگاه پدر حاضر نباشد و دختر 
نیاز به ازدواج داشته باشد مى تواند ازدواج نماید فلذا به ماده 1043- 1044 قانون مدنى به خواهان 
اجازه داده مى شود تا با مهریه هدیه یک جلد کالم اله مجید یکصد و ده هزار ریال، مهرالسنه حضر 
زهرا (سالم اله علیها) یک جفت آینه و شمعدان نقره بیست و پنج میلیون ریال- تعداد 76 عدد سکه 
تمام بهار آزادى، تعداد ده مثقال طالى هیجده عیار، 1376 عدد شــاخه گل رز قرمز طبیعى، هزینه 
سفر کربالى معلى ده میلیون ریال به عقد دائم ازدواج نماید و دفاتر ثبت ازدواج مکلف به ثبت آن مى 
باشند راى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اصفهان 
مى باشد. اصفهان- خ میر فندرسکى خ میر- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 4- اتاق 402. م الف: 235337 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /6/322
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350401512 شــماره پرونده: 9609980350400552 شماره بایگانى 
شعبه: 960644 خواهان: شهردارى اصفهان با نمایندگى آقاى مسعود حیدرى فرزند على به نشانى 
اصفهان- میدان امام حسین- خ باب الرحمه- ك جهان نما- ساختمان شماره 2 شهردارى- حوزه 
مدیریت امور حقوقى شهردارى اصفهان خوانده: 1- فرهود ســلطانى 2- فرزاد سلطانى همگى به 
نشانى اصفهان- خ ارباب- مقابل بیمه آسیا- طبقه فوقانى امالك رها- پ 5 خواسته: مطالبه وجه 

بابت... گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: و درخصوص دادخواست شهردارى اصفهان به طرفیت 1- فرزاد و  
2- فرهود شهرت هر دو سلطانى به خواسته مطالبه مبلغ 1/204/683/419 به عنوان هزینه دادرسى 
در پرونده 930197 این دادگاه به انضمام کلیه خسارت دادرسى بدین شرح که خواهان اعالم کرده 
به موجب دادخواست تقدیمى در پرونده مذکور خوانده دعوى حاضر اقدام به مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه به میزان 26/770/742/640 ریال نموده است که در اثر این اقدام خواهان مجبور به پرداخت 
مبلغ خواســته این دعوى به عنوان هزینه دادرســى مرحله تجدیدنظر خواهى گردیده که نهایتًا به 
ـــ 96- 96/1/28 شعبه محترم 11 تجدیدنظر استان اصفهان حکم بر  موجب دادنامه قطعى 94ـ 
بى حقى دعوى آنان درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده است على هذا با توجه به 
اینکه حسب دادنامه قطعى مذکور حکم بر بى حقى اصدار یافته است و نظر به اینکه سبب ورود این 
خسارت به خواهان طرح دعوى از ناحیه خواندگان بوده است بنابراین دادگاه دعوى را ثابت دانسته 
مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مســئولیت مدنى و مواد 198- 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 1/204/683/419 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
دادرســى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 325295 نصر- رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /6/323
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793700377 شــماره پرونده: 9609986793701747 شماره بایگانى 
شعبه: 961751 خواهان: مسعود ستارى فرزند رسول به نشانى اصفهان- خوراسگان- خ 22 بهمن- 
کوچه شهید عباسى- چهارمین پالك- بعد از مسجد سمت راست خوانده: زهرا خیرى جنت ابادى به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
مطلق خسارات قانونى 2- تامین خواسته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل 
اختالف : درخصوص دعوى آقاى مســعود ستارى فرزند رســول به طرفیت خانم زهرا خیرى جنت 
ابادى به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرسى 
و خسارات تأخیر در تأدیه و بدواً صدور قرار تأمین خواسته با توجه به محتویات پرونده و دادخواست 
تقدیمى و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/3/1 و وصول جوابیه استعالم از بانک مربوطه 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى مورخ 97/3/1 و عدم ارائه الیحه دفاعیه اى به شعبه لذا شورا 
دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و ماده 265 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 215/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/12/23 لغایت اجراى حکم طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و 
درخصوص قرار تأمین خواســته با توجه به عدم واریز فیش خسارت احتمالى از ناحیه خواهان طبق 
ماده 115 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 235291 شعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/324
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805300213 شــماره پرونــده: 9609986805301336 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961336 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9609976805302620 محکوم علیه رحمت اله مدرســى فرزند شکرخدا نشانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر اگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 95/11/20 لغایت اجراى حکم  و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: بیژن فکارى 
سیچانى فرزند محمدعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ اشرفى 
اصفهانى (کهندژ)- جنب کوچه 20- برق صنعتى ســحر. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف. م الف: 235241 شعبه 53 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/325
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795400112 شــماره پرونده: 9609986795400745 شماره بایگانى 
شــعبه: 960746 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709976795400081 محکوم علیه بتول نوربخش نشــانى: اصفهــان- اصفهان مجهوالمکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 120000000 بابت شماره چک 420885 و 420886 و 420887 و 
مبلغ 1620000  بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک مورخ 1393/5/18 و 1393/5/7 و 1393/5/28 مشخصات محکوم له: روح 
اله محمدى فرزند هوشنگ نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- شهر خمینى شهر- خ 
عماد سیادت- ك 16- بن بست شاداب- پ 113- طبقه 3. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). شماره ابالغنامه: 9710106795401004 پیرو آگهى 
هاى منتشره در جراید بدینوســیله خوانده که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه 
صادره از شعبه 24 در پرونده کالســه 960746 به موجب دادنامه شماره 9709976795400081 
مورخ 1397/1/29 صادره از شــعبه 24 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 120000000 ریال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1393/5/18 و 1393/5/7 
و 1393/5/28 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 1620000 بابت خســارات ناشى از هزینه 
دادرسى و حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرائى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى 
ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از 
جراید کثیراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائیه 
اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول 
هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه 
و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 235238 شعبه 24 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/326
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794100333 شــماره پرونده: 9609986794101670 شماره بایگانى 
شعبه: 961673 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794100309 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976794100350 محکوم علیه 1- مهدى اقابابایى نشانى: مجهول 
المکان 2- کرمعلى اقابابایى نشــانى: مجهول المکان محکوم اند به صــورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/12/13 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان منصور شــرکت العباســیه فرزند غالمحســین نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- جى- کوى شهید مثقالى- بن بست آذر- پ 10- 
طبقه دوم- کدپســتى 8156947691  همراه 09131131665 کدملى 1286747996 و نیم عشر 
حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 

الف: 235231 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/327
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794100332 شــماره پرونده: 9609986794101671 شماره بایگانى 
شعبه: 961674 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794100308 و شماره 
دادنامه مربوطــه 9709976794100354 محکوم علیه مهدى اقابابایى نشــانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/420/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها به شماره هاى 820278 مورخ 
1396/12/13 و 820297 مورخ 1396/12/13 لغایت اجراى حکم در حق خواهان منصور شرکت 
العباسیه فرزند غالمحسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- جى- کوى 
شهید مثقالى- بن بست آذر- پ 10- طبقه دوم- کدپستى 8156947691  همراه 09131131665 
کدملى 1286747996 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 235232 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/328
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794400434 شــماره پرونده: 9609986794401309 شماره بایگانى 
شــعبه: 961310 خواهان: ابراهیم ملکوتى خواه فرزند حســن با وکالت الهه صانعى فرزند على به 
نشانى اصفهان ســه راه سیمین جنب پمپ بنزین ســاختمان آرش طبقه چهارم واحد 402 خوانده: 
حسین مردانى نظرآبادى فرزند عباسعلى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف : درخصوص دعوى آقاى ابراهیم 
ملکوتى خواه فرزند حسن با وکالت خانم الهه صانعى به طرفیت آقاى حسین مردانى نظرآبادى فرزند 
عباسعلى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 4 فقره سفته به شماره هاى خزانه دارى 
کل 299137 (سرى/پ) 299138 (سرى/پ) 299139 (سرى/پ) 299140 (سرى/پ) به انضمام 
مطلق خسارات قانونى؛ با عنایت به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته را دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب؛ شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد مواد 309 و 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب حکــم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و دو میلیون و ششصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/9/29 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران بر عهده اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره 
غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این شــعبه و ظرف 20 روز پس از 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 
م الف: 235224 ترنج مهرگان- قاضى شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/329
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794500606 شــماره پرونده: 9709986794500182 شماره بایگانى 
شعبه: 970186 خواهان: بانک انصار با وکالت آقاى اصغر داورى دولت آبادى فرزند محمد به نشانى 
استان اصفهان- شهرســتان برخوار- دولت آباد- بلوار طالقانى- ابتداى خیابان اباذر غربى- دفتر 
وکالت خواندگان: 1- محمد عسگرانى فرزند اسفندیار 2- محسن عسگرانى فرزند اسفندیار همگى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آ ن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
بانک انصار با وکالت آقاى اصغر داورى دولت آبادى به طرفیت تضامنى 1- آقاى محمد عسگرانى 
2- آقاى محسن عسگرانى به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال بابت وجه چک به شماره 
(121191/407027/23) به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و بــا عنایت به وصف تجریدى بودن چک 
موصوف و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده، لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/683/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف لغایت تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختان صبا- پالك 57. م الف: 235222 وطن خواه- قاضى شــعبه 15 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/330
حصر وراثت

قاسم احمدپور مبارکه داراى شماره شناسنامه 327 بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
97/503 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على بابا 
احمدپور مبارکه فرزند شکراله به شماره شناسنامه/ ملى 4368 در تاریخ 1397/05/19 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 
1- حسن احمدپور مبارکه فرزند على بابا شماره شناسنامه 532 نســبت به متوفى فرزند 2- قاسم 
احمدپور مبارکه فرزند على بابا شماره شناسنامه 327 نســبت به متوفى فرزند 3- فاطمه احمدپور 
مبارکه فرزند على بابا شماره شناسنامه 131 نسبت به متوفى فرزند 4- کبرى احمدپور مبارکه فرزند 
على بابا شماره شناسنامه 300 نسبت به متوفى فرزند 5- صغرا احمدپور مبارکه فرزند على بابا شماره 
شناسنامه 39 نسبت به متوفى فرزند 6- نبات صابرى مبارکه فرزند رمضان شماره شناسنامه 8 نسبت 
به متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 235358 علیرضائى- 

رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /6/347
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002130000203/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600289 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139703802130000005 تاریخ صــدور: 1397/05/30 بدین وســیله به آقاى بهرام 
آقابابالو فرزند ولى اله کدملى 1290698694 شماره شناســنامه 1638 ساکن: اصفهان، رباط 3 و 
آقاى ولى اله آقابابالو فرزند شفیع کدملى 0044645384 شماره شناسنامه 26 ساکن: اصفهان،  ملک 
شهر، رباط سوم ابالغ مى شود که بانک اقتصاد نوین شــعبه مبارکه به استناد قرارداد بانکى شماره 
1351/105/2955201/1 مورخ 1386/12/01 جهت وصول مبلغ 411/222/239 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 960/434/889 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/09/30 و از این تاریخ 
تا روز تسویه کامل بدهى، روزانه مبلغ 360/530 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 9600289 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارشات مورخ 96/12/02 
مامور ابالغ اداره پست اصفهان، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار، طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 236606 نصرالهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

مبارکه /6/348
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002130000079/1 شــماره بایگانى پرونده : 9700164 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802130000002 تاریخ صدور: 1397/04/26 بدین وسیله به آقاى حسن قربانى 
شاه کوچکى فرزند مصطفى شناسنامه شــماره 13 کدملى 5419754525 صادره از مبارکه ساکن 
مبارکه، خیابان نیکبخت، کوچه حکمت، بن بســت توکل، منزل مصطفى قربانى ابالغ مى شود که 
خانم زهرا قربانى اسماعیل ترخانى جهت وصول مهریه خود به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شاره 10312 مورخ 1376/10/28 دفترخانه 19 مبارکه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9700164 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/04/13 مامور، ابالغ واقعى 
میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 235353 نصرالهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان مبارکه /6/349
حصر وراثت

اقاى احمد فرهمند فرزند جهانگیر داراى شماره شناسنامه 17 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 97/515 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جهانگیر فرهمند فرزند نامدار به شماره ملى/ شناسنامه 20 در تاریخ 76/6/27 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- شوکت 
زنجانى فرزند سید یحیى شماره شناسنامه 2 نسبت به متوفى همسر 2- زهرا فرهمند فرزند جهانگیر 
شماره شناسنامه 49 نســبت به متوفى فرزند 3- احمد فرهمند فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 17 
نسبت به متوفى فرزند 4- مریم فرهمند فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 71 نسبت به متوفى فرزند 
5- علیرضا فرهمند فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 19 نسبت به متوفى فرزند 6- مرجان فرهمند 
فرزند جهانگیر کدملى 1160102996 نســبت به متوفى فرزند 7- ماه منیر فرهمند فرزند جهانگیر 
شماره شناسنامه 38 نسبت به متوفى فرزند 8- فاطمه فرهمند فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 859 
نسبت به متوفى فرزند 9- مجید فرهمند فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 48 نسبت به متوفى فرزند 
10- فردوس فرهمند فرزند جهانگیر شــماره شناسنامه 17 نســبت به متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، 
در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 236613 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /6/350



استاناستان 07073309 سال پانزدهمچهارشنبه  14 شهریور  ماه   1397

معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: نخستین مرکز تعاونى اشتغال مددجویان 

بهزیستى کشور  به بهره بردارى رسید.
على اصغر شــاهزیدى با اشــاره به اهمیــت فروش و 
بازاریابى محصوالت تولید شــده توســط مددجویان 
بهزیستى اظهار داشت: فروش و بازاریابى، حلقه مفقوده 
چرخ تولیدات اســت و ایجاد تعاونى متمرکز در سطح 
اســتان مى تواند وظیفه عرضــه و فروش محصوالت 

مددجویان را به عهده بگیرد.
وى افزود: فرایندى براى آماده سازى شغلى مددجویان 
و معلوالن و به عبارتى افراد جامعه هدف زیر پوشــش 

بهزیســتى در نظر گرفته ایم که از مصاحبه، آغاز و به 
تولید، کار، اشتغال و فروش محصوالت ختم مى شود.

معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان با بیان اینکه مصاحبه اى با افراد جامعه هدف 
متقاضى خود اشــتغالى صورت مى گیرد، خاطرنشان 
کرد: در این مصاحبه اولیه، ارزیابى اســتعدادها، عالقه 
مندى ها و رغبت ها با عنوان «رغبت ســنجى» انجام 

مى شود.
شاهزیدى تصریح کرد: در این رغبت سنجى مددجویان 
و معلوالن، مشخص مى شود که این کارى که شخص 

به آن عالقه دارد، آیا امکان انجام آن را نیز دارد یا خیر.

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهــان با بیان 
اینکه تحریم ها باعث ایجاد فرصــت براى به نمایش 
گذاشــتن ظرفیت شــرکت هاى دانش بنیان مى شود، 
گفت: زیرساخت هاى الزم براى فعالیت این شرکت ها 
در کشور تا حدودى فراهم اســت، اما این مهم نیازمند 

حمایت ویژه دولت و توجه بخش خصوصى است.
مهدى ابطحى بــا بیان اینکه در ســال هاى اخیر نگاه 
به اقتصاد مبتنى بر دانش در کشــور توســعه بسیارى 
یافته و شــعار ســال هاى متوالى در ایــران توجه به 
اقتصاد دانش بنیان بوده اســت، اظهارکرد: پارك هاى 
علم و فناورى کشــور رشــد خوبى داشــته اند و ایجاد 

پارك هاى علم و فناورى در دهــه 70 در اصفهان رخ 
داد و شــهرك علمى و تحقیقاتى در این زمینه پیشتاز 

و سرآمد است.
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در پاســخ 
به این ســئوال که تا چه اندازه زیرســاخت هاى الزم 
براى فعالیت پارك هــاى علم و فناورى در کشــور و 
اصفهان فراهم اســت، اظهارکرد: این مهــم نیازمند 
حمایت ویژه دولــت و توجه بخش خصوصى اســت، 
البته زیرســاخت ها تا حــدودى آماده اســت و به نظر 
مى رسد زمینه سرمایه گذارى وسیع دولتى و خصوصى

 وجود دارد.

نفع تحریم ها براى
 شرکت هاى دانش بنیان

آماده سازى شغلى مددجویان 
و معلوالن در اصفهان 

تندیس زنده یاد زاون قوکاســیان بعد از ظهر دوشنبه 12 
شهریور ماه سال جارى در حاشیه سى و یکمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان در میدان جلفاى 
شهر اصفهان رونمایى شد. تندیس این سینماگر و پژوهشگر 
فقید به دست جعفر نجیبى ساخته شده که خود او هم در این 
آیین حضور داشــت. این تندیس یک و نیم برابر مقیاس 
واقعى است و از جنس فایبرگالس و ژتیمه کریستال ساخته 

شده است. 
بعد از ظهر دوشنبه اگر از خیابان نظر وارد جلفا مى شدى، 
تجمع خبرنگاران نوجوان با جلیقه هاى یکدست و چیدمان 
صندلى در سایه سمت راست مجسمه اى پوشیده که وسط 
میدان جلفا روبه روى ســاعت معروف میدان قرار داشت 
برایت سئوال برانگیز مى شد که چه خبر است؟ همانطور که 
چندنفرى از مسافران و رهگذران از یکدیگر این پرسش را 

مى کردند.
در این رونمایى، از  خبرنگارهاى حرفه اى گرفته تا بچه هاى 
سینما و تئاتر دیده نشــدند که با توجه به اینکه رونمایى از 
تندیس کسى انجام مى شد که در عرصه سینماى اصفهان 
بســیار تالش کرده بود، این غیبت جاى بحث داشت. اما 
حضور بچه هاى نوجوان خبرنگار جشــنواره فیلم کودك 
پررنگ تر بود. میدان جلفا مربع شکل است و دور تا دور آن 

را مغازه هاى کوچک احاطه کرده است.
در سه ردیف صندلى چیده شــده در یک ضلع این مربع، 
بزرگانى دیده مى شدند از جمله امرا... احمدجو کارگردان 
سریال خاطره برانگیز «روزى روزگارى»، اساتید فیلمساز 
پیشکســوت، وســیپان وارتاپد کچچیان اسقف کلیساى 
وانک، داوران جشنواره امسال، خانواده زاون، فریده روشن 
عضو شوراى شهر و بعد هم که شــهردار اصفهان به این 

جمع اضافه شد. 
اما از همه بیشتر در این جمع دختر و پسران نوجوانى به چشم 

مى آمدند که جشنواره فیلم کودك و نوجوان این فرصت 
را برایشــان مهیا کرده بود عشق خبرنگارى را نشان دهند 
و یکسرى شــان هم که الکچرى تر بودند، دوربین هاى 
حرفه اى به دست با ژست عکاسان ماهر، تیک تیک عکس 
مى گرفتند. شاید آنها اصًال توجهى به موضوعى که براى آن 
دور هم جمع شده بودند نداشتند که این را مى شد زمانى که  
غالمرضا مهیمن، فیلمساز پیشکسوت اصفهانى در این آیین 
داشت از زاون مى گفت فهمید چرا که نوجوانان سرگرم کار 
خودشان بودند و در حال پچ پچ و گرفتن عکس سلفى با هم!

تعداد اندکى از ارامنه نیز در این رونمایى حضور داشــتند 
که به گفته خودشان از طریق فضاى مجازى متوجه شده 
بودند چنین مراسمى برگزار مى شــود. خیلى از آنها روى 
سکو هاى دور میدان نشسته بودند چرا که صندلى ها تنها 

سهم خبرنگاران نوجوان بود.
در کنار شیرینى فروشى آختمار هم تعدادى ناشنوا ایستاده 
بودند و بــا هم از این آییــن مى گفتند. این را مى شــد از 
اشاره هاى دست هایشان به ســمت تندیس متوجه شد. 

آن طرف تر هم توریســت هاى جوانى دیده مى شدند که 
روى سکوها نشسته بودند و با تعجب به محیط اطراف نگاه 

مى کردند و اندکى بعد آنجا را ترك کردند.
زمانى که تندیس رونمایى شد، خانم جوانى شتابان سمت 
مادرش آمد و با خنده اى بلند خطاب به او گفت: «زاون بسیار 
جدى بود اما ببین چه تندیس خندانى از او درست کرده اند.» 
مى گوید: «شش ماه کنارش در هنرپارسى شاگردى کردم. 
در هنر مى توان به جرأت گفت کسى جایش را نمى تواند 
بگیرد اما زاون در کارش فوق العاده جدى  و سرسخت بود.» 
او ادامه مى دهد: «وقتى وارد مجموعه مى شد صدا از کسى 

در نمى آمد.»
آیین رونمایى از تندیس زاون قوکاســیان نزدیکى هاى 
غروب به پایان رسید. اما اینکه چرا شاگردان وى یا جوانانى 
که در عرصه هنر اصفهان فعال هستند در این آیین حضور 
نداشتند جاى سئوال است. شاید پاى دلگیرى و شاکى بودن 
در میان باشد، شاید هم اطالع رسانى دقیق و خوبى در کار 

نبوده است.

حاشیه نگارى رونمایى از تندیس زاون قوکاسیان در اصفهان

روز متفاوت میدان جلفا

اجراى کامل اصالح هندسى 
ورودى محله انصار فالورجان 
شـهردارى فالورجـان از اجراى کامل طـرح اصالح 
هندسى ورودى محله انصار شهر فالورجان خبر داد.

شهردارى فالورجان به منظور رفع مشکالت ترافیکى 
و سـاماندهى ورودى و خروجـى محلـه انصـار اقدام 
به اصالح هندسـى با تعبیه ریفیوژ و جـدول بندى و 
تفکیک مسیر رفت و برگشـت کرده است که موجب 

سهولت در تردد عابران پیاده و خودروها خواهد شد .
عملیات جدولگذارى، کانیو گذارى و آسفالت در طرح 
اصالح هندسى ورودى و خروجى محله انصار به اتمام 
رسید . همچنین تعبیه ریفیوژ و در نظر گرفتن کند رو 
و احداث جزیره در نقاط معینه، سبب تعریض خیابان 
اصلى منتهى به پل هوایى نیز شده که این مهم خود در 
کاهش ترافیک در ساعات با حجم ترافیک باال بسیار 

مؤثر واقع خواهد شد.
جواد نصرى، شـهردار فالورجـان گفـت: از آنجایى 
که میادین به عنوان نقاط بحرانى در عملکرد شـبکه 
معابر شـهرى از اهمیت ویژه اى برخوردار هستند، از 
این رو اصالح هندسـى ورودى محله انصار و احداث
پارك سـوار کنـارى آن در اولویت کارهـاى عمرانى 

شهردارى فالورجان قرار گرفت و اجرا شد.
وى ادامه داد: حجــم باالي جمعیت شـهر، روند رو 
به رشـد سـفرهاي روزانــه و فرایند موتوریزه شدن 
شهرها، شرایطی را بـه وجـود آورده است که مسئله 
حمل و نقل به یکى از چالش هاى اصـلی شهرتبدیل 
شـده اسـت و تمام اهتمام این مجموعه بـراى حل 
رفع گـره هـاى ترافیکى و کاهـش بـار ترافیکى در 

شهر است.

برگزارى رزمایش
محمد رسول  ا...(ص) در نطنز

فرمانده سپاه ناحیه نطنز گفت: رزمایش بزرگ محمد 
رسول ا...(ص) با حضور شـش گروه جهادى در نطنز 

برگزار مى شود.
حسـین خدامیـان افـزود: ایـن رزمایـش بـزرگ در 
روسـتاهاى متین آباد، فمـى، عباس آباد، نیـه و طار، 

براساس نیازمندى هاى منطقه اجرا مى شود.
وى گفت: این رزمایش شـامل فعالیت هاى عمرانى، 
فرهنگى و اجتماعى در این پنج روستا بسته به نیاز آن 

اجرا مى شود.

آغاز عملیات اجرایى 
آزمایشگاه مرجع ملى خأل

سـاخت آزمایشـگاه مرجع ملى خأل با حضـور رئیس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاسـت خارجى مجلس در 

مجموعه هسته اى فردو آغاز شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى در حاشیه بازدید از مجتمع غنى سازى 
شهید احمدى روشـن نطنز، سـاخت این آزمایشگاه 
را یکـى از بهـره بـردارى هـاى صنعتـى از فنـاورى 
هسـته اى کشـور دانسـت و گفت: قـرار اسـت این 
آزمایشگاه 20فروردین سال آینده همزمان با روز ملى 

فناورى هسته اى افتتاح شود.
حشمت ا... فالحت پیشه افزود: ساخت آزمایشگاه 
مرجع ملى خأل، اقدامى اساسـى در عرصه رقابتى 
و صنعـت هسـته اى در کشـور اسـت و بـا وجـود 
کارشـکنى هاى صورت گرفتـه در برجام، نشـان 
مى دهد که کشور متوقف نیسـت و این فناورى را 

ادامه مى دهد.

70 نیرو براى رسیدگى به 
55 هزار پرونده در نجف آباد

رئیس دادگسـترى نجف آباد گفت: باتوجه به کمبود 
نیرویى که در دادگسـترى این شهرستان وجود دارد، 
اکنون با 70 نیرو جوابگوى 55 هزار مراجعه کننده در 

ماه هستیم.
حجت االسالم و المسـلمین حسین حسـینى اظهار 
کرد: در حالى که چارت دادگسترى این شهرستان بر 
اساس جمعیت و میزان پرونده هاى وارد شده در حدود 
210 نفر نیروى ادارى و پرسـنل قضائى تعیین شده، 
اما اکنون با 70 نفر به 55 هزار مراجعه مردمى در یک 

ماه پاسخ مى دهیم.

خبر

«جدیت، دقت و ســرعت عمل در کار و انجام به موقع 
بازرســى باید در صدر کارهاى بازرسان دستگاه هاى 
اجرایى قرار گیرد تا از بــروز تخلفات احتمالى، به موقع 

جلوگیرى شود.»
استاندار اصفهان در گردهمایى مسئوالن و کارشناسان 
بازرســى و مدیریت عملکرد دســتگاه هاى اجرایى و 
فرماندارى هاى اســتان اصفهان که بــه همراه آیین 
افتتاح کارگاه آموزشــى کارشناســان منتخب دفاتر 
بازرسى استاندارى هاى منطقه 4 کشور در تاالر شهروند 
برگزار شد با بیان این مطلب گفت: مالك کارشناسى 
بازرســى باید انجام کار کارشناســانه باشد و احساسى 
نباشــد و قاطعیت در رفتار مدنظر باشــد، این در حالى 
است که مدیران دستگاه هاى اجرایى هم نباید مسائل 

وسوسه انگیز را در معرض دید کارکنان خود قرار دهند.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه روشن بودن گزارشات 
و مســتندات بسیار مهم است بازرســى را امرى جدى 
دانست و اظهار کرد: واقعیت آن است که فعالیت دولت، 
کارکنان و مدیران دولتى در مجموع با آنچه طبق قانون 
طراحى شده، فاصله چندانى نداشته و غیرمنصفانه است 
که مدیران و مسئوالن نظام را به کم کارى، عدم تدبیر و 
احیانًا تخلفات محکوم کنند. البته تخلف وجود داشته و 

انسان ممکن الخطاست.
مهرعلیزاده ادامه داد: امروز باب شده و البته دستى هم 
از بیرون در کار اســت که نظام را فاقد عملکرد قلمداد 
کنند ولى باید گفت جمهورى اســالمى در مقایسه با 
دیگر کشورها کارى قابل دفاع داشته و در عمل مثبت 

بوده است.
استاندار اصفهان از روحیه مسلمانى و فرهنگ اسالمى 
کارکنان و مدیران دستگاه هاى اجرایى که دلسوزانه براى 
خدمت به مردم فعالیت مى کنند و هوشــیار هم هستند 
قدردانى کرد و گفت: دشــمنان، بیکارى و مشکالت 
مؤسســات مالى و اعتبارى و به خصوص آب را امسال 
در کل کشور مدنظر دارند تا شاهد نارضایتى مردم باشند 
و تخریب ایجاد کنند ولى خوشــبختانه به لطف خدا با 
هوشــیارى مردم و درایت مدیران مسئله آب به خوبى 

سپرى شد. 
■■■

رئیس مرکز بازرســى و مدیریت عملکرد وزارت کشور 
نیز به عنوان مهمان ویژه ایــن همایش گفت: همه ما 
باید حواسمان جمع باشــد تا در مسیرى که انسان هاى 
ارزشــمندى که نظام براى آنها هزینه کــرده، بخاطر 
گزارش غیرکارشناسى ما لکه دار نشوند لطمه نبینند و 

باید این انسان هاى آموزش دیده حفاظت شوند.
على طالبى، وظیفه بازرسان را جلب رضایت و کمک به 
تقویت اعتماد مردم به نظام جمهورى اسالمى دانست و 
اظهار کرد: ما باید ظرفیت قانونى را شناخته و با مطالعه 
قوانین و مقررات، جایگاهمان را مشخص کنیم که در 

این صورت بسیارى از مشکالت برطرف خواهد شد.
رئیس مرکز بازرسى و مدیریت عملکرد وزارت کشور با 
بیان اینکه امروز ارزیابى ها به صورت دفترچه نگهدارى 
مى شود که اثرى ندارد علت این امر را عدم شاخص هاى 
نزدیک به استاندارد خواند و بر ارزشیابى و ارزیابى داراى 

قوام و دوام تأکید کرد.
طالبى افزود: نتایج ارزیابى براى ما بسیار مهم است و در 
این راستا مدیران حوزه هاى مختلف باید شفاف عمل 
کنند. این در حالى اســت که امروز بیش از 80 درصد 
پرونده ها در تخلفات ادارى به دلیل عدم وجود استدالل 
ُمهر برائت مى خورد. وى ادامه داد: ما تاکنون با دو عامل 
مهندس ناظر ساختمان و پلیس ساختمان در کمیسیون 
ماده 100 شــهردارى ها که مى توانند پیشگیرى کننده 

باشند کارى نداشتیم.
رئیس مرکــز بازرســى و مدیریت عملکــرد وزارت 
کشور تصریح کرد: کمیســیون هاى ماده 99 و 100 به 
حاشیه نشینى ها دامن مى زنند و هیچ نظارتى نمى شود 
و علیرغم اینکه شهرداران انسان هاى پرتالشى هستند 
ولى کارهاى عجیبى هم انجام مى دهند. مثًال در یک 
فاکتور یکبار خرید نهال براى فضاى ســبز و بار دیگر 
ترمیم فضاى ســبز و خرید نهال آمده و باید حواسمان 

باشد تا از بروز مواردى اینگونه پیشگیرى شود.
■■■

رئیس منطقه 6 سازمان بازرسى کل کشور و بازرس کل 
استان اصفهان نیز در این همایش که دو روز ادامه خواهد 
داشت، گفت: کارکنان بازرسى باید از نظر رفتار، دقت، 

تدین، تعهد و... الگو باشند.
حجت االسالم و المسلمین سید رسول محمودآبادى 
اظهار کرد: ما در بازرســى کل تاکنون در ســه فصل، 
توانستیم 70 آســیب را اســتخراج کنیم که 25 مورد 
آسیب عمومى دســتگاه هاى اجرایى، 28 مورد آسیب 
حــوزه فرماندارى هــا و دهیارى ها و 27 مــورد حوزه 
شهردارى هاســت که پرداخت وجوه خارج از چارچوب 
پروژه ها به پیمانکاران، ضعــف کنترل هاى داخلى در 
بانک ها و بنگاه هاى اقتصادى، عدم نظارت هاى به موقع 
درون ســازمانى، عدم مبادله توافقنامه هاى عمرانى در 
موعد مقرر، عدم آشنایى کافى مدیران از قوانین در حوزه 

کارى و... بخشى از چالش هاست.
■■■

مدیرکل بازرســى،مدیریت عملکــرد و امور حقوقى 
استاندارى اصفهان هم به عنوان میزبان این همایش 
گفت: ماهیت بازرسى عملکرد از جایگاه نظارتى، کنترل 
رفتار در حوزه کارکنان و مدیران بوده و توانمندى، انگیزه، 
قانونمدارى و انصاف در حوزه بازرسى، ضرورت دارد تا 

بتوان به اهداف دست یافت.
اسفندیار تاجمیرى که دو ماه است در این پست فعالیت 
مى کند، افزود: شعار ما پیشگیرى در برنامه، اصالح در 

عمل و اقتدار در اجراى قانون است.

تالش بیش از دو ســال کارکنان نگهدارى و تعمیرات 
ماشین آالت دوار شرکت پاالیش نفت اصفهان به ثمر 
نشست و موفق شدند اشکاالت طراحى اولیه پنکه هاى 
هوایى واحدهاى مجتع بنزین سازى این شرکت را مرتفع 
کنند. در واحدهاى بنزین سازى شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  براى خنک کردن مواد نفتى 104 دستگاه پنکه 
هوایى نصب شده  که  به دلیل اشکاالت  در طراحى اولیه، 
ناشى ازعدم انطباق شــافت و فالویل، شرایط ناایمنى 
به وجودآمده بودکه باتوجه به وزن باالى فالیویل ها، 
احتمال رهاشدن آن از روى شــافت و در نهایت پرتاب 

فالویل وجود داشت و مى توانست منجربه وقوع حوادث 
ناگوارى شود.

بنابر پیشنهاد یکى از مهندســین نگهدارى و تعمیرات 
ماشین آالت دوار واحد پاالیش منطقه ج،  با تغییراتى  که 
بر روى شاسى فن ها انجام شد، نه تنها ایرادات ذکر شده 
مرتفع شد، بلکه مشکالت مربوط به هوزینگ بیرینگ 
این فن هاکه ازلحاظ طراحى مشکل داشتند نیز اصالح و 
درطول این مدت، تمام این فن ها که در ارتفاع باال  نصب 
شده وتعمیرات اساسى آنها در اورهال واحدامکانپذیرنبود، 

تعمیرات اساسى شد.

با توجه به ابالغ بانک مرکزى ، مهلت تعویض دســته 
چک قدیم، با دسته چک صیادى براى مشتریان  تا ششم 
آبان ماه سال جارى تمدید شد. پیش تر زمان واگذارى 
چک هاى غیرصیادى (طرح قدیم) تا 30 مردادماه سال 
1397 اعالم شده بود که بر اساس تصمیم جدید و اعالم 
بانک مرکزى، این مهلت تا ششم آبان ماه سال جارى 
تمدید شده است. در همین راستا، بانک آینده، با قدردانى 

از مشتریانى که نسبت به تعویض دسته  چک هاى خود 
و دریافت دسته چک جدید صیـادى اقدام نموده، اعالم 
کرد: پذیرش و پــردازش چک هاى با طــرح قدیم به 
صورت بین بانکى در سامانه چکاوك، از تاریخ 6 آبان ماه 
سال جارى ممنوع بوده و وجه این قبیل چک ها ِصرفاً با 
مراجعه حضورى مشترى به بانک صادرکننده چک قابل 

پرداخت خواهد بود.

مالك بازرسى نباید احساسى باشد

اصالح پنکه هاى هوایى مجتمع بنزین سازى 
پاالیش نفت اصفهان

مهلت تعویض دسته چک هاى قدیمى2 ماه تمدید شد

یک جامعه شناس گفت: مهاجرت به ویژه از مناطق روستایى 
به مناطق شــهرى، منجر به بر هم خوردن تعادل نســبت 

جمعیتى در استان اصفهان شده است.
موضوع رشد جمعیت و نســبت جمعیت جنس زن به مرد 
از مهمترین مواردى اســت که در جمعیت شناســى به آن 
مى پردازند. در بیشتر مواقع تعداد تولد نوزادان پسر با اختالف 
ناچیزى ، بیشتر از تعداد تولد نوزادان دختر است. عواملى مانند 
بیمارى ها و کنترل عمدى جمعیت، بر روى تعادل یا برهم 
خوردن تعادل میزان جمعیت دو جنس تأثیر دارد. کشور ما نیز 
از این پدیده مستثنى نیست. پیش از این رسانه ها از افزایش 
تعداد مردان در شهرهایى چون اصفهان، یزد و بوشهر خبر 

داده بودند که نشان از تغییر در توازن جنسى جمعیت دارد.
حســین غفرانى، مدیرکل ثبت  احوال اســتان اصفهان نیز 
اعالم کرده که استان اصفهان داراى پنج میلیون و 120 هزار 
و 850 نفر جمعیت است که دو میلیون و 599 هزار و 477 نفر 
از این شهروندان مرد و دو میلیون و 521 هزار و 373 نفر زن 
هستند. این یعنى بیش از 70 هزار نفر میان زن و مرد، اختالف 

جمعیتى وجود دارد.
در این راستا سیمین کاظمى، جامعه شناس در خصوص بر هم 

خوردن تعادل جمعیتى در اصفهان و بحران کاهش تعداد زنان 
در جامعه به ویژه اصفهان گفت:  نسبت جنسى تولد با نسبت 
جنسى در جمعیت عمومى متفاوت است و دالیل متفاوتى هم 
دارد. به طور کلى در بدو تولد نسبت جنسى طبیعى بین 102 
تا 107نفر طبیعى در نظر گرفته مى شود که میانگین آن 105 
پسر به 100 دختر است. وى افزود: آخرین آمارى که سازمان 
ثبت احوال درسال 1394 منتشــر کرده، در استان اصفهان 
نسبت جنسى  107 پسر به ازاى 100 دختر متولد شده است.

این جامعه شــناس تصریح کرد:  البته نکته اى که در مورد 
آمارهاى کنونى قابل تأمل است، به هم خوردن نسبت جنسى 
در مناطق روستایى اصفهان است که 109 پسر به ازاى 100 
دختر بوده و از آن حد طبیعى فاصله گرفته است. وى ادامه داد: 
این مسئله نیاز به بررسى دارد که چرا چنین اتفاقى افتاده، آیا 
یک امر اتفاقى بوده یا ویژگى هاى اجتماعى و فرهنگى بر آن 

تأثیر گذاشته است.
کاظمــى اضافه کــرد: مهمترین علتى کــه موجب برهم 
خوردن نسبت جنسى شــده، مداخالت انسانى با استفاده از 
تکنولوژى هاى پزشکى اســت که به والدین اجازه مى دهد 
پیش از تولد از جنس جنین مطلع شوند و با حذف جنین، که 

عموماً شامل دختران مى شود، نسبت جنسى جمعیت را برهم 
بزنند.  وى با بیان اینکه در نسبت جنسى در جمعیت عمومى 
عوامل مختلفى عالوه بر تغییر نسبت جنسى تولد مى تواند 
تأثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: یکى از این عوامل مى تواند 
مهاجرت مردان از مناطق کمتر توسعه یافته به مراکز صنعتى 
به دنبال پیدا کردن شغل باشد که جمعیت مردان را نسبت به 
زنان افزایش مى دهد و محتمل ترین دلیل تغییر نسبت جنسى 
جمعیت عمومى در اصفهان طى سال هاى گذشته، همین 

عامل مهاجرت است.
این پزشک اضافه کرد: تغییر عامدانه نسبت جنسى جمعیت 
در زمینه نابرابرى جنسیتى و ارزشــمند شمردن پسران در 
مقابل بى ارزش دانســتن دختــران رخ مى دهد و با کاهش 
جمعیت زنان، آنها را در معرض انواع خشونت هاى جنسیتى 
و بهره کشى جنسى قرار مى دهد. عالوه بر این، همسریابى و 

ازدواج را با مشکل جدى مواجه مى کند.
کاظمى ادامه داد: در چنین شرایطى مردان طبقه فرودست 
و روستایى شــانس کمترى براى ازدواج خواهند داشت که 
خود عالوه بر پیامدهاى فردى، خشونت را در جامعه افزایش 

مى دهد.

«مهاجرت» مهمترین دلیل 
تغییر نسبت جنسى جمعیت در اصفهان

محیا حمزه

ساسان اکبرزاده



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به هنگام امــن و آســایش چنان بــه کار خــدا بپردازیــد که در 
روزگاران بیم و وحشت مى پردازید. بدانید که من مانند بهشت 
چیزى را ندیده ام کــه جوینده آن بــه غفلت خفته باشــد و مانند 
دوزخ چیزى را ندیده ام که گریزنده از آن، به جاى گریختن و 

رهانیدن خویش به خواب راحت فرو رفته باشد.
موال على (ع)

آگهى مزایده

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 21 مورخ 1397/03/20 شوراى اسالمى 
شهر کوهپایه، نســبت به واگذارى یک باب دکه واقع در پارك کودك شهر کوهپایه به صورت 
اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین شرایط و به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریــخ 1397/06/08 لغایت 1397/06/21 
به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. متقاضیان مى بایســتى جهت اخذ مجوز نسبت به ارائه 
تأییدیه هاى الزم از قبیل عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد اقدام نمایند. معرفى نامه ها جزو اسناد 
مزایده تحویل متقاضى گردیده و مى بایستى پس از دریافت پاسخ همراه پیشنهاد و سایر مدارك 

تحویل شهردارى گردد.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد.» 

محسن علیخانى- شهردار کوهپایهمحسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت 
دوم

آگهى مزایده عمومى

شهردارى طرق رود در نظر دارد دو قطعه زمین به مساحت 421 مترمربع با 
کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود ورودى اصلى شهر جنب بلوار اصلى 
شهرك باغستان پایین را از طریق مزایده عمومى، موضوع ماده 13 آیین نامه 
مالى شهردارى ها به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده 
مى توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و 
نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 1397/07/03 به واحد حراست 

شهردارى اقدام نمایند.
جمشید  اسماعیلى- شهردار طرق رودجمشید  اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت 
آگهى مزایده عمومىاول

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره پارکینگ عمومى خودروهاى سنگین و 
واحدهاى تعمیرگاهى آن بعد از میدان دفاع مقدس جنب جایگاه cng متعلق به شهردارى نطنز را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 

واجدالشرایط به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 97/06/31 به شهردارى نطنز مراجعه 

نمایند.
 على پیراینده- شهردار نطنز على پیراینده- شهردار نطنزتلفن تماس: 54222119- 031

نوبت 
اول

شبکه فاضالب شهر بافران به طول 11هزار و 400 متر با اعتبارى بالغ 
بر دو میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم افتتاح این 
پروژه گفت:  توپوگرافى شهرستان بافران به گونه اى است که شیب 
زمین بسیار زیاد اســت و جنس خاك هم رس مى  باشد، بنابراین به 
منظور جلوگیرى از آلودگى زیست محیطى، اجراى شبکه فاضالب 

در این شهر ضرورى بود.
هاشم امینى با اشاره به ضرورت اجراى شبکه فاضالب در شهر بافران 

گفت: بافران شهرى است از توابع بخش مرکزى شهرستان نایین که 
هنوز مردم این شهر، بخشى از آب شــرب خود را از طریق آب انبار و 
قنوات تامین مى کنند، بر این اســاس جلوگیرى از آلودگى آب هاى 

زیرزمینى در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.
 وى ادامه داد: البته شبکه توزیع آب این شهر به خط آبرسانى اصفهان 
بزرگ متصل مى باشد و آب شرب مردم این منطقه از طریق این طرح 

تأمین مى شود.
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

اعالم کرد:  شهر نایین در یک اقلیم کویرى و کم آب واقع شده است و 
همین نکته باعث شده بود تا مردمان این شهر نیاز به ساختن آب انبار 

عالقه داشته باشند. 
وى بیان داشــت:آب انبارهاى نایین که قدمت غالب آنها به دوران 
صفویه به بعد برمى گردد، براى ذخیره آب و تامین آن در فصول گرم 
سال استفاده مى شوند و بیشتر محله هاى شهر نایین وشهر هاى توایع 
آن از جمله بافران  داراى آب انبار هستند و این بناها با سقف گنبدى 

خود، به راحتى تشخیص داده مى شوند.

وى افزود: با اجراى شبکه فاضالب در شــهر بافران، بیش از هزار و 
152 نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار مى گیرند که این 
امر ارتقاى سطح بهداشت عمومى را بدنبال دارد و این درحالیست که 
با اجراى این پروژه، بیش از 65 درصد ساکنان شهر بافران از خدمات 

شبکه فاضالب برخوردار مى شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به اهمیت استفاده 
بهینه از پســاب در منطقه کویرى پرداخت و تصریح کرد:هم اکنون 
پساپ خروجى تصفیه خانه فاضالب شهرستان نایین بیش از 40 لیتر 

در ثانیه است، این درحالیست که با توجه به محدودیت شدید منابع آبى 
در این منطقه کویرى، اســتفاده بهینه از پساب مى تواند گره گشاى 

برخى از مشکالت در این زمینه باشد.
امینى بیان داشت:درحال حاضر در شهرستان نایین  صنایع بسیارى 
مشغول به فرآورى مواد معدنى هستند که مى توان از پساب براى رفع 
نیاز آبى این صنایع استفاده کرد؛ همچنین مى توان با بهره گیرى از 
پساب، کاشت درختان غیرمثمر را بمنظور جلوگیرى  از پیشروى کویر 

انارك در دستور کار قرار داد.

بهره بردارى از شبکه فاضالب 11هزار مترى شهر بافران 


