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خودروهاى آفرودى بالى جان کویرهااصفهان، فرودگاه احتیاطى 60 درصد پروازهاى عبورىاسب برنز استکهلم براى اصغر فرهادى جسد خاشقجـى االن کجاست؟ گل هاى ولنتاینى مهندس براى جادوگر! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

شناسایى 50 محوطه باستانى در پایین دست زاینده رود 

درخشش «روبى و جوجه ها» در میان
 انیمیشن هاى قدرتمند جهان

مرکز شهر به روى موتورسیک لت ها بسته مى شود
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باز هم مسمومیت الکلى 
باز هم در بندرعباس

خداداد عزیزى هم بازیگر شد! 

حصه در 
آینده اى نزدیک 
آبادتر مى شود

5
در ســاخت 

«شهرزاد»
 پول کثیف نداشتیم

2

 یک رسانه آمریکایى با نام «انیمیشن مگزین»، انیمیشن ایرانى «روبى و جوجه ها» 
ساخته برادران نکویى را یکى از هشت انیمیشن جدیدى دانسته که در بازار میپ 

جونیور و بازار میپ کام که این روزها در حال برگزارى است، مى درخشد و...

محمدهادى رضوى، سرمایه گذار فصل اول سریال 
«شهرزاد» ویژه شــبکه نمایش خانگى که از اواخر 
توزیع فصل اول شائبه استفاده از پول هاى مشکوك 
در ساخت آن مطرح شــد در گفتگو با «مهر» درباره 
شــایعه ورود این پول ها به شــبکه نمایش خانگى 
و ســینما گفت: براى من جاى تعجب دارد کســى 
پول هاى کثیف خود را به سینما بیاورد تا پوششى براى 
آن باشد زیرا آن فرد با ورود به سینما خود را در معرض 

دید قرار مى دهد و کارهایش زیر ذره بین مى رود.
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دسترسى اصفهان به زاینده رود  را روز به روز کمتر کرده اند
گفتگوى نصف جهان با حیدرعلى عابدى، نماینده مردم اصفهان درباره بحران آب 
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با هدف تردد پاکروها در اصفهان؛ 

حامد بهداد راهى 
«قصرشیـــــــــرین» شد

آذرى ول کن فریدون 

کى روشى که بزرگوار 
دوست دارد!

امیر قلعه نویى به همان اندازه که دل خوشى از سرمربى تیم 
ملى ندارد، عاشــق دیگر کى روش حاضر در 
فوتبال ایران یعنى «کى روش استنلى» است 
چرا که این مهاجم بلندقامت بــا گل هایش نقش مهمى در امتیازهاى 

سپاهان داشته.
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آگهى تجدید مزایده عمومى
شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 245 مورخ 97/05/14 شوراى اسالمى 
شهر هرند در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG خود را به 
مدت یکسال شمسى و براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به صورت 

اجاره ماهیانه 000/000/ 16 ریال به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت آگهى مزایده 
تا تاریخ 97/08/10 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس 

حاصل نمایند.
حمید شهبازى- شهردار هرند

نوبت دوم

آگهى مزایده
شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره هاى 43 و 52 
هر کدام به متراژ 180 مترمربع با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده 

عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت د وم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
محسن جوادى- شهردار پیربکران

آگهى مناقصه- نوبت اولنوبت دوم
شهردارى حنا در نظر دارد با استناد به موافقت نامه شماره 351949 مورخ 97/07/08 اجراى عملیات پروژه 

زیر را از طریق برگزارى مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید.

1- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهى به مدت 7 روز کارى مى باشد.
2- جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به  دبیرخانه شهردارى حنا مراجعه و یا با شماره تلفن 

11- 53602010 تماس حاصل نمایید.
3- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

4- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه است.

صادق شهبازى- شهردار حنا

عنوان پروژه: بهبود عبور و مرور شهرى شامل (زیرسازى- آسفالت- جدول گذارى- پیاده روسازى)

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت اجراى پروژه: 8 ماه
11/200/000/000 ریال

محل اجراى پروژه: معابر سطح 
شهر حنا

نوع فهرست بها: راه و باند سال 
1397

تعدیل و مابه التفاوت مصالح: 
ندارد

محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک 
و دارایى هاى سرمایه اى سال 97
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آگهى تجدید مناقصه
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شوراى اسالمى شهر فالورجان 

نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/05 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.
جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

پروژه ساماندهى و مرمت پوشش انهار و دفع آب هاى سطحى محله گارماسه فالورجان
محل پروژه: محله گارماسه فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 4/000/000/000 ریالمدت پروژه: یک ماه

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل:
1- عملیات تخریب.

2- خاکبردارى با دست و ماشین.
3- تهیه و نصب لوله بتنى. 

4- تهیه و اجراى باالست کوهى.
5- تهیه و اجراى بتن.

6- موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى.
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روایت سرمایه گذار سریال پربیننده شبکه نمایش 
خانگى درباره حاشیه هاى اطراف این مجموعه

اصفهان از 
گذر احتکار عمده 
خارج شده است

معاون سازمان «صمت» 
در اجالس شوراى اسالمى استان:
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ندفریدون ول کن فریدونکللوىىرآذرى ول کن فر آذرى ول کن فریدونذرىولکنذرىذذرى ول کن فرول کن فریدوننر

کىىرو
د
قلعهنویى امیر

چرا که این مهاجم بلندق
سپاهان داشته.
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حســن نوروزى، نماینده اصولگراى مجلس اعتقاد دارد 
در ایجاد شرایط موجود، به همان اندازه که دولت مقصر 

است، مجلس هم مقصر است. 
وى در گفتگــو با «تابناك» در خصــوص این موضوع 
اظهار کرد: این جریان فســاد کنونى، به معناى فســاد 
خاص نبوده و این  گونه نیست که ما بگوییم فالن کس 
در کار خود فساد کرده و دســتگیرش کنیم؛ مقصر این 
جریان در وهله نخست، مجلس شوراى اسالمى است. 
خطاى مجلس این اســت که در دوره هاى گذشــته به 
استقالل بانک مرکزى رأى نداد. زمانى که رئیس جمهور 
اعالم کرد تفکیــک وزارتخانه هاى صنعــت، معدن و 

تجارت الزم اســت، دو بار رأى ندادند؛ زمانى که ســه
 وزارتخانه به این عظمت را به یک وزیر مى دهید، همین 

مى شود.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین یادآور شد: 
مگر یک نفر چند هندوانه مى تواند با دست خود بردارد؟ 
بازرگانى عمًال رها شده، کارهاى مربوط به بازار را با رأى 
مجلس به اصناف سپرده اند. مگر خودشان مى توانند بر 
خودشان کنترل داشته باشند؟ خب نتیجه آن مى شود این 
آشــفتگى بازار.  وى ادامه داد: ما نه مشکل گرانى داریم 
نه تورم اما احتکار داریم کــه آن هم به علت ضعف من 

نماینده و دولت است. 

با وجود اینکه عربستان سعودى پس از گذشت دو هفته و در 
بیانیه اى رسمى و بر اساس روایت خاص خود مسئولیت قتل 
«جمال خاشقجى»، روزنامه نگار منتقد سعودى را پذیرفته 

ولى در این گزارش اشاره اى به جسد وى نشده است.
خبرگزارى «رویترز» به نقل از یک منبع عربستان سعودى 
مطلع به روند تحقیقات ریاض درباره کشته شــدن «جمال 
خاشــقجى»، روزنامه نــگار منتقد ادعا کــرد که «محمد 
بن سلمان»، ولیعهد این کشــور در جریان چنین عملیات 
خاصى ، که به مرگ خاشقجى منتهى شد، قرار نداشت. این 
منبع، که نامش فاش نشده است، افزود: «به آنها (عامالن 
قتل در کنسولگرى) دســتور قتل او یا حتى ربودنش صادر 

نشده و همواره بر بازگرداندن معارضان به عربستان سعودى 
تأکید مى شود.»این منبع سعودى در ادامه ادعا کرد که جسد 
خاشــقجى تحویل یک «هماهنگ کننده محلى» شده و 
مشخص نیست این فرد در حال حاضر کجاست. یک منبع 
دیگر در ریاض نیز اعالم کرده است: «کسى نمى داند چه بر 

سر جنازه خاشقجى آمده است.»
عربستان سعودى دیروز اعالم کرد که جمال خاشقجى در 
کنسولگرى این کشور در استانبول بر اثر درگیرى فیزیکى 
کشته شده است. طبق اطالعیه حکومت عربستان سعودى، 
18 نفر در این رابطه بازداشت شده و شمارى از مقامات امنیتى 

عربستان از سمت هاى خود برکنار شده اند.

نه مشکل گرانى داریم 
و نه تورم اما احتکار داریم

جسد خاشقجـى
 االن کجاست؟

راهپیمایى اربعین
 رزمایش عصر ظهور 

حجت االســالم و    خبرگزارى دانشجو |
المســلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه 
گفت: اربعین اتفاقى بســیار باالتر از فتح خرمشهر 
است. خرمشــهر ها در حال فتح است. برخى نگاه ها 
به اربعین خیلى عجیب اســت. ارزشــش را خوب 
درك نمى کننــد و ابعادش را متوجه نیســتند. یکى 
از موضوعات به شــدت مورد غفلت ارتباط اربعین 
و مهدویت و امر ظهور اســت. واقعــًا این همایش، 

رزمایشى است براى سربازان حضرت ولیعصر (ع).

رایزنى سران طوایف 
على کــرد، نماینــده میرجاوه در    انتخاب|
مجلس گفت: هم اکنون دو سه گروه مردمى (سران 
طوایف) در آن ســوى مرز حضور دارنــد و در حال 
رایزنى با معتمدان و سران طوایف آنها هستند تا این 
موضوع ختم به خیر شود. او امکان مذاکره مستقیم با 
ربایندگان براى آزادى مرزبانان را رد کرد وگفت که 
ربایندگان مواضع خود را از طریق اطالعیه هایشان 
بیان مى کنند و اقدامى براى مذاکره مستقیم صورت 

نمى دهند.

تفاوت خاص روحانى
ســید عــزت ا...    خبرگزارى دانشجو |
ضرغامى، رئیس اســبق رســانه ملــى از تأخیر در 
برگزارى جلسات شوراى عالى فضاى مجازى انتقاد 
کرد و گفت: تنها رئیس جمهورى کنونى است که در 
شوراى عالى فضاى مجازى و شوراى عالى انقالب 
فرهنگى هرگز اجازه نداده است این جلسات با نایب 

رئیس اداره شود.

قوه قضائیه 
باید اصالح شود اما...

اعضاى شــوراى    خبرگزارى دانشجو |
مرکزى جنبش عدالتخواه دانشجویى پس از صدور 
حکم حسن عباســى به مالقات و دیدار وى رفتند. 
عباسى در این جلســه گفت: در این چندسال تقریبًا 
ماهى نبوده که دادگاه نرفته باشم و با مشکالت قوه 
قضائیه از نزدیک دست و پنجه نرم نکرده باشم. قوه 
قضائیه باید اصالح شود ولى در این بین که مطالبه 
اصالح آن را داریم باید حواســمان باشد که جریان 
مطالبه بوى انقالب بدهد و ضد انقالب نتواند از آن 

سوء استفاده کند.

عجله نکنید
حسام الدین آشــنا، مشاور    اعتمادآنالین|
رئیس جمهور در توییتى نوشت: «گویا برخى تمایل 
دارند مجمع تشــخیص مصلحت نظام را -درغیاب 
رئیسش- در جایگاه مجلس ســنا قرار دهند. عجله 
نکنید! این ابتکار را بگذاریــد براى اصالحیه قانون 

اساسى.»

در مسیر ناامیدى
  فارس| اسدا... عســگراوالدى، رئیس اتاق 
بازرگانى و صنایع ایران و چین در برنامه «دست خط» 
گفت: زمان خاصى است و اوضاع اقتصادى هم خوب 
نیست. به اعتقاد من در این خوب نبودن مدیریت تیم 
اقتصادى دولت مؤثر است. مردم به سمت ناامیدى 
رفتند که تیم اقتصادى دولت باید خود را اصالح کند.

علت استعفاى آخوندى
وزیر راه و ش هرســازى دیروز نامه   انتخاب|
اســتعفاى خود که خطاب به رئیس جمهور نوشته 
شــده اســت را در کانال تلگرامى اش منتشر کرد. 
عباس آخوندى در این نامه که در تاریخ 10 شهریور 
ماه خطاب به رئیس جمهور نگاشــته شــده است، 
علت اســتعفاى خود را اختالف نظر در زمینه شیوه 

بازآفرینى شهرى اعالم کرده است.

خبرخوان
ماجراى وام میلیاردى گلزار 
 صبا| اخیــراً تصویرى از نامــه اى براى 
اختصاص وام ده میلیارد تومانى از ســوى بانک 
انصار به محمدرضا گلزار در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شــد. اما با پیگیرى ها مشخص شد این 
اسناد با فتوشاپ و سندسازى ساخته شده است. 
یک منبع موثق در بانک انصار گفته محمدرضا 
گلزار درخواست وام نداده است که سندى براى 

پرداخت وام صادر شود!

سرنوشت 
دانشجویان مقیم هند

رایزن علمى ایران در هند و شبه قاره    آنا|
اعالم کرد:  4000 دانشــجوى ایرانــى در هند 
مشغول به تحصیل هســتند که 20 درصد براى 
بازگشت به کشور اقدامات اولیه را انجام داده اند 
که با تعدادى از درخواســت ها براى بازگشــت 

موافقت شده است.

آسانسورهاى 
غیر استاندارد 

  عصر ایران| رئیس اتحادیه آسانســور 
کشور گفت: 90 درصد آسانســورهاى کشور به 
دلیل منقضى شدن گواهى هاى استاندارد پس از 

یکسال، دیگر استاندارد نیستند.

چقدر بنزین مى سوزانیم؟
  تسنیم| در ایران به ازاى هر نفر، ده برابر 
هر ترکیه اى و سه برابر هر چینى بنزین مصرف 
مى شــود و طبق اعالم دولــت، ایرانى ها در هر 
ساعت سه میلیون و 790 هزار لیتر بنزین مصرف 
مى کنند که این رقم تقریبًا شــش برابر میانگین 

مصرف بنزین در جهان است.

مجازات شدید قاچاق الکل
محمدجواد حشمتى، معاون دادستان    ایرنا|
کل کشور گفت: در قانون براى قاچاقچیان الکل 
و این نوع کاالى ممنوعه، مجازات سختى پیش 
بینى شده و تا 50 ســال حبس، شالق و جزاى 
نقدى برابــر ارزش عرفــى کاال، در نظر گرفته 

شده است.

کنکور روى کت!
   خبر آنالین | مهــراب قاســم خانى در 
واکنش بــه برنامه هاى متعــدد تلویزیون براى 
کنکور در اینستاگرام نوشت: «دیگه فقط مونده 
تلویزیون روى کت گوینده خبرش تبلیغ کالس 
کنکور بزنه و برنامه در باب فواید تست زنى براى 
روح و جسم فرزندان بسازه و میزگرد تأثیر مثبت 
خرید بسته هاى کمک آموزشى در پیشبرد اقتصاد 

کشور تشکیل بده...»

آب هایى که 
به آسمان مى رود

در سطح جهان ســاالنه 60 درصد    بهار|
از بارش ها به طور متوسط تبخیر مى شود که در 
کشور ما به دلیل شرایط اقلیمى این رقم به بیش 
از 70 درصد مى رسد اما آنچه موضوع مهمى است 
تبخیر از مخازن ســدها و دریاچه هاى مصنوعى 
است که این رقم در دنیا به طور متوسط 5 درصد 

و در ایران حدود 6 درصد تخمین زده مى شود.

برخورد سوارى با شتر
  عصر ایران| بامداد دیروز شنبه در محور 
چابهار-کنارك استان سیستان و بلوچستان یک 
دستگاه خودرو سوارى ام وى ام با شتر برخورد کرد 
که در جریان این حادثه، پنج نفر مصدوم شدند و 
سه نفر از افراد توسط عوامل هالل احمر به مراکز 

درمانى انتقال یافتند. 

معاون فرهنگى و اجتماعى ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى در نشست هیئت هاى اندیشــه  ورز بسیج 
اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادى کشور در مشهد 
گفت: ایران اسالمى مستقل ترین و آزادترین کشور 
جهان است به طورى که برخى روزنامه ها با پول بیت 

المال علیه انقالب مطلب مى نویسند.
به گزارش آفت اب نیوز، سردار محمدرضا نقدى ادامه 
داد: انقالب اختیار همه چیز را دست مردم داده و مردم 
خودشــان رهبر، رئیس جمهورى و نماینده مجلس 
انتخاب مى کنند لذا اگر مشکلى وجود دارد به گردن 

انقالب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است.
وى گفت: در انقالب اسالمى حتى شکم پرستان نیز 
منتفع شده اند به طورى که پیش از انقالب، مصرف 
کالرى مردم 1700 کیلو بود که ایــن رقم اکنون به 

3100 کیلو کالرى رسیده است.
ســردار نقدى اظهار کرد: نصف شهرها در زمان شاه 

برق و آسفالت داشــت و اطراف تهران حلبى آباد بود 
در حالى که شش میلیون بشکه نفت صادر مى کردیم 
و جمعیت کشور یک ســوم و فروش نفت چهار برابر 
امروز بود اما چون پول به مردم نمى رسید و خرج تفریح 
دربار و مصالح آمریکا مى شد، مردم گرسنه و بدبخت 
بودند. وى گفت: در این شرایط حساس است که باید 
40 سالگى انقالب را جشن بگیریم و پیام الهام بخش 

انقالب را به دنیا صادر کنیم.

رئیس اتحادیه قصابان البرز با اشاره به توزیع گوشت هاى منجمدى براى تنظیم 
بازار که از آن تحت عنوان گوشت برزیلى نام برده مى شود، افزود: این گوشت ها 
هیچ کدام وارداتى نیست و لفظاً به آنها گوشت یخ زده برزیلى مى گویند و همه 

این گوشت ها محصوالت داخلى و عمدتاً گوشت دام هاى پیر است.
عباس ابراهیمى در خصوص واردات گوشت به کشــور نیز خاطرنشان کرد: 
بخش عمده اى از گوشت وارداتى به کشــور از مغولستان و قرقیزستان تأمین 
مى شود؛ این گوشت ها که به نوعى گوشت گرم محسوب مى شوند با قیمت 40 
هزار تومان به دست مصرف کنندگان مى رسد.  وى، کمبود خوراك دام را علت 
گرانى گوشت، عنوان و اعالم کرد: خوراك دام مورد نیاز دامداران باید از خارج و 
آن هم با ارز آزاد وارد شود؛ البته دامداران حاضرند براى تأمین خوراك دام خود 
این مبلغ را پرداخت کنند ولى متأسفانه با این شرایط هم خوراك دام وجود ندارد.

روزنامه «همشــهرى» در شــماره دیروز خود 
گفتگویى با على اصغر خاجــى، دیپلمات و یکى 
از اصلى ترین گفتگوکننده هاى ایرانى با آمریکا 
انجام داده است. «همشــهرى» او را به عنوان 
«دیپلمات مرموز ایران» معرفى کرده که پرونده 
دیدار محرمانه بــا مقامات آمریــکا در عمان را 
سرپرستى کرده است. بخشــى از گفتگوى این 
روزنامه با خاجى که بــه چگونگى آغاز مذاکرات 
ایران و آمریکا در عمان اشاره مى کند را بخوانید:

زمانى که اوباما روى کار آمد شــعار حل و فصل 
پرونده هسته اى را داشــت و آنقدر جلو رفت که 
اروپایى ها نگران شدند نکند آمریکا بدون حضور 
آنها با ایران توافق کنــد، بنابراین به اوباما اخطار 

دادند. دوره اول خانم کلینتون، وزیر خارجه بود، 
من فکر مى کنــم او آن همراهى کاملى که الزم 
بود را با اوباما نداشت. در آن مقطع ما هم آمادگى 
نداشتیم چون اعتماد هم نداشــتیم. از زمانى که 
کرى، وزیر خارجه آمریــکا و چارلز هگل، وزیر 
دفاع این کشور شدند، همه کســانى که آمریکا 
را مى شــناختند گفتند این تیم کار با ایران است. 
واقعیت این بود کرى قبــل از اینکه وزیر خارجه 
شود رئیس کمیســیون سیاست خارجى سنا و به 
دنبال حل و فصل موضوع هســته اى بود. اوباما 
وقتى روى کار آمد من در بروکســل سفیر بودم. 
با آقاى سوالنا مشــغول کار بودیم و من مسائل 
هســته اى را دنبال مى کردم. آقاى اوباما یکى از 

مواضع اصلى اش حل و فصل مســئله هسته اى 
ایران بود. بعــد از مدتى از طرق مختلف ســعى 
مى کرد این پیام را به مــا منتقل کند که آمادگى 
چنین مباحثــه اى را دارد. وقتى اوباما آقاى کرى 
را انتخاب مى کند و مى خواسته با او صحبت کند 
کرى به اوباما گفته من یک مســئله دارم؛ من با 
برخورد با ایران موافق نیستم. اوباما پاسخ داده من 
هم همین را از تو مى خواهم. مکاتبات، گفتگو ها 
و پیام ها از طرف آمریکایى ها شروع شد. بعد که 
کرى وزیر خارجه شد یک مقدماتى را طى کرده 
بودیم؛ یعنى مکاتبات و پیغام پســغام هایى رد و 
بدل شده بود تا به مرحله اى رسیدیم که رو در رو 

وارد گفت گو شدیم.

پایگاه اطالع رسانى «میدل ایســت آى» نوشت: محمود 
احمدى نژاد، رئیس جمهور سابق ایران نشان داد که بیشتر 
از روال معمول از موسیقى رپ سر در مى آورد. او بخشى از 
کالم آهنگ «توپاك»، خواننده رپ آمریکایى را در سلسله 
توییت هاى غافلگیرکننده اى مورد استفاده قرار داد. توییت 
او به سالگرد تأسیس حزب بلک پنزر آمریکا اشاره داشت که 
در سال 1966 کار خود را آغاز کرد. یکى از اهداف اصلى این 
حزب کمک به تغذیه کودکان سیاهپوست بود که حمایت 
درخورى از دولت آمریکا دریافت نمى کردند... اما چه اتفاقى 
در حال رخ دادن است؟ چرا احمدى نژاد از کالم یک خواننده 

رپ استفاده مى کند؟ 
از زمان ورود به توییتر او در سلســله توییت هایى به انتقاد از 
«دونالد ترامپ» پرداخته و صهیونیســت ها را عامل چشم 
بستن به مسائل اصلى در آمریکا دانسته است. عالوه بر هیپ 
هاپ، او به سایر موضوعات مطرح در رسانه هاى آمریکایى 

در سال 2018 نیز پرداخته است. وقتى ترامپ بازیکن بیسبال 
را به علت اعتراض به رفتار خشونت آمیز پلیس، وطن پرست 
ندانست، احمدى نژاد تصمیم گرفت وارد دعوا شود و اظهارنظر 
کند. در دعواى ترامپ با بازیکن بسکتبال نیز بعد از توهین 
بازیکن بسکتبال لس آنجلس لیکرز، «لبرون جیمز» به ترامپ 
و پاسخ ترامپ مبنى بر اینکه «مایکل جردن» را به او  ترجیح 
مى دهد، او تصمیم به مداخلــه گرفت و توییت کرد: «آقاى 
ترامپ به نظر من یک رئیس جمهور باید همه را دوست بدارد و 
میان دیگران تمایز قائل نشود. من «کینگ جیمز»، «مایکل 
جردن»، «رئوف محمود» و همه را دوست دارم و برایشان 

آرزوى موفقیت مى کنم.»
کامنت هاى ورزشى احمدى نژاد به اینجا ختم نمى شود. پس 
از نارضایتى مسئوالن مسابقات تنیس اوپن فرانسه از لباس 
«سرنا ویلیامز»، او توییت کرد که این مسابقات باید مقررات 

پوشش تنیس بازان را تغییر دهد.

محمدهادى رضوى، ســرمایه گذار فصل اول سریال 
«شهرزاد» ویژه شبکه نمایش خانگى که از اواخر توزیع 
فصل اول شائبه استفاده از پول هاى مشکوك در ساخت 
آن مطرح شد در گفتگو با «مهر» درباره شایعه ورود این 
پول ها به شبکه نمایش خانگى و سینما گفت: براى من 
جاى تعجب دارد کسى پول هاى کثیف خود را به سینما 
بیاورد تا پوششى براى آن باشــد زیرا آن فرد با ورود به 
ســینما خود را در معرض دید قرار مى دهد و کارهایش 

زیر ذره بین مى رود.
وى با اشــاره به اینکه گاهى منشــأ برخــى از پول ها 
درست اما روند دستیابى به آنها اشتباه است، اظهار کرد: 
نمى شود گفت به دلیل اینکه رقم ساخت یک فیلم باال 

بوده در آن پولشویى رخ داده است. 
 رضوى با بیان اینکه وقتى حرف از پولشــویى به میان 
مى آید تصور همه پروژه «شهرزاد» است، عنوان کرد: 
من در فصل اول «شــهرزاد» حضور داشتم و رقم هاى 
این پروژه متعارف بود. خرج ما در فصل اول این ســریال 
از ساخت یک ســریال الف ویژه در تلویزیون کمتر بود و 
به طور میانگین با هزینه تبلیغات چیزى حدود 12 میلیارد 
تومان خرج آن فصل شد. البته وسط کار آقاى فتحى گفت 
باید زودتر کار تمام شود و به این نحو هزینه ها باالتر رفت.
این تهیه کننده عنوان کرد: ما در فصل اول «شهرزاد» 
دستمزد باالیى به کسى ندادیم و همه چیز براساس عرف 
روز سینما بود براى مثال طبق آنچه به من اطالع دادند 
ماهى به طور میانگین 25 میلیون تومان به سوپراستارها 
دادند که به نظرم مبلغ استانداردى بود چون بازیگران ما 
به جاى ایفاى نقش در این سریال مى توانستند در طول 
یک ماه یک فیلم سینمایى بازى کنند و بین صد تا 150 

میلیون تومان بابت آن بگیرند.

وى اظهار کرد: وقتى پول مشــکوکى به سینما مى آید 
باعث مى شــود کســى که با پول اندکى کار مى کرده 
دیگر نتواند فیلم بسازد و به همین نحو سینماى مستقل 
از بین مى رود. آفت دیگر این اســت کــه در حالى که 
مــى شــود بــا یــک میلیــارد تومــان یــک فیلم 

کامــل ســاخت، همیــن مقدار صــرف دســتمزد 
چنــد بازیگر مــى شــود که بــا ایــن رونــد توقع 
هنرپیشــه ها باال مــى رود و دیگر کســى نمى تواند 
با آنهــا کار کنــد و در آینــده همین بازیگــران بیکار 

مى شوند.

رضوى گفت: یک هنرپیشــه در یک فیلم نباید بیش 
از 150 یــا 200 میلیون تومان بگیرد اما جالب اســت 
که گاهى مى شنویم به جاى دســتمزد، دالر یا ماشین 
مى خواهند اما سئوال این است که این بازیگران مگر چه 

مى کنند که این توقع ها را دارند؟

روایت سرمایه گذار سریال پربیننده شبکه نمایش خانگى درباره حاشیه هاى اطراف این مجموعه

در ساخت «شهرزاد» پول کثیف نداشتیم

مذاکرات ایران و آمریکا در دوران اوباما چگونه شکل گرفت؟

احمدى نژاد هوادار رپ است!

فروش گوشت دام پیر ایرانى 
به نام برزیلى!

اگر در کشور مشکلى وجود دارد به علت انتخاب مردم است

  مصــرف مشــروبات الکلــى در اســتان هرمزگان 
و بندرعبــاس همچنــان قربانــى مــى گیــرد. 
در حالــى کــه در آخریــن روزهــاى هفتــه اول 
مهرماه ســال جارى خبر مرگ 18 نفر بــر اثر مصرف 
مشــروبات الکلى دســت ســاز در این شهرستان در 
رسانه هاى کشــور بازتاب وســیعى یافت و مسئوالن
 مربوطه هر روز نســبت بــه عوارض جبــران ناپذیر 
مصرف نوشــیدنى هاى الکلى هشــدار مى دهند اما 
ظاهراً این هشــدارها چندان به نتیجــه مطلوب ختم 

نشده است.

خبرگزارى «ایسنا» دیروز خبر داد که مسمومیت هاى 
جدیدى در این اســتان رخ داده که ارتباط مســتقیم با 
مصرف مشروبات الکلى داشته است. مدیر روابط عمومى 
و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکى هرمزگان هم 
در گفتگو با این خبرگــزارى از مراجعه 17 نفر به مراکز 
درمانى بندرعباس در اثر مســمومیت ناشى از مصرف 
مشــروبات الکلى خبر داد و مرگ یک تن از آنان را نیز 

تأیید کرد.
دکتر فاطمه نوروزیــان با اعالم این خبــر گفته تعداد 

مراجعه کنندگان به مراکز درمانى بر اثر مسمومیت ناشى 
از مصرف مشروبات الکلى از 27 مهرماه تا کنون  به 17 
نفر رسیده که یک نفر از آنها هم جان خود را از دست داده 

است و هشت نفر دیالیز  شده اند.
هفتم مهر ماه یعنى 20 روز پیش از این واقعه بود که خبر 
پذیرش 203  نفر در بیمارستان هاى بندرعباس و دیگر 
شهرهاى اســتان هرمزگان به دلیل مصرف مشروبات 
الکلى دست ســاز در رسانه ها منتشر شــد. طبق اخبار 
منتشر شده در رسانه ها، از مجموع افراد پذیرش شده، 

102 نفر مورد به دلیل آسیب شــدید به کلیه، دیالیزى 
و 75 نفر پس از بهبود وضعیت عمومى از بیمارســتان 
مرخص شدند. گفته شــد که در میان بسترى شدگان 
هفت زن هم بوده اند. سن افراد مسموم شده نیز بین 17 

تا 50 سال اعالم شد. 
پلیــس هرمــزگان در همان زمــان از دســتگیرى
 ســه نفر به اتهام تولید و فروش این مشروبات خبر داد 
و اعــالم کــرد کــه سردســته ایــن بانــد از مدتى

 پیــش واردات الــکل از تهــران و تولید مشــروب 
و توزیع آن توســط همدســتانش را هدایت مى کرده 

است.

باز هم مسمومیت الکلى، باز هم در بندرعباس شکوه شاکرى



استاناستان 03033346 سال  پانزدهمیک شنبه  29 مهر  ماه   1397

امضاى تفاهمنامه شهرك علمى 
و تحقیقاتى و شرکت برق

 تفاهمنامه همکارى بین شـهرك علمى وتحقیقاتى 
و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان امضا شد.

مدیرعامـل شـهرك علمـى وتحقیقاتـى اصفهـان 
گفـت: ایـن تفاهمنامه همـکارى به منظور پیشـبرد 
توسـعه علمى و صنعتى کشـور با اجـراى طرح هاى 
دانش بنیان و فناورانه، تحقیقاتى، کاربردى، توسعه اى 

و مشاوره اى بین دو طرف  منعقد شده است.
مهدى ابطحى اظهار کرد: تسهیل تحقق به کارگیرى 
امکانات طرفین بـراى حمایت از پژوهش و توسـعه 
فنـاورى، ایجـاد زمینه مناسـب براى تجارى سـازى 
دسـتاوردهاى پژوهشـى، ایجاد زمینه تبدیل ایده به 
محصول، تجارى سازى محصوالت مرتبط با صنایع 

برق ازجمله مفاد این تفاهمنامه علمى است.

کاهش 30 درصدى 
فوت شدگان حوادث گاز 

مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان ازکاهش 30 
درصدى فوت شدگان حوادث گاز در اصفهان خبر داد.
علوى  با اعالم اینکه در سال گذشته آمار فوت ناشى 
از حوادث گاز با کاهش 30 درصدى مواجه شده است، 
اظهار کرد: سـال گذشـته در راسـتاى فرهنگسازى 
مصرف بهینه و ایمـن گاز طبیعى اقدامـات ویژه اى 

انجام شد.
وى افزود: عملیات نشتیابى و معاینه شبکه هاى گاز 
با استفاده از آخرین تکنولوژى ها به طور مستمر و در 
یک زمانبندى منظم دراین شرکت انجام مى شود تا 

از خطرات احتمالى جلوگیرى شود.

موفقیت فوالد مبارکه در 
مدیریت کیفیت اروپا

نخستین بار در کشور شـرکت فوالد مبارکه اصفهان 
برنده لـوح زرین جایزه جهانى مدیریـت کیفیت اروپا 

شد. 
مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: این 
شرکت بزرگ صنعتى به عنوان پیشتاز صنعت فوالد 
کشور براى خلق ارزش مشترك سـازمان، متعهد به 

حرکت درمسیر تعالى است.
حمیدرضا عظیمیان، دسـتیابى به ایـن موفقیت بین 
المللـى را درحـوزه مدیریـت نتیجـه تـالش وتعهد 
کارکنان فوالد مبارکه دانسـت و افـزود: بزرگ ترین 
تولید کننـده فـوالد کشـور موفق بـه کسـب امتیاز 
باالتـر از 600 در ارزیابى بنیاد مدیریـت کیفیت اروپا 

(EFQM) شده است.
مدیریـت کیفیـت اروپـا(EFQM) از معتبرتریـن 
الگوهاى مدیریتى، حاصل تجارب 14 شرکت اروپایى 
ازجمله فولکس واگن، فیلیپس و بوش در سال 1988 

طراحى شده است.

برگزارى نخستین استارتاپ 
ویکند استان در آبان

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شهرضا گفت: نخستین استارتاپ 
ویکند استان اصفهان به همت باشگاه پژوهشگران 
جوان و نخبــگان اصفهان، 30 آبان مــاه در واحد 

شهرضا برگزار مى شود.
اعظم اعرابى اظهار کرد: این رویداد سه روزه با حضور 
صاحبان ایده، توســعه دهنده هــا، مدیران تجارى، 
بازاریاب هاى حرفه اى و طراحان گرافیک به منظور 
پیدا کردن حامیان مالى و پیاده ســازى یک کسب و 

کار قابل توسعه برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اینکه رویداد اســتارت آپ ویکند 
برنامه اى در راستاى مطرح شدن ایده هاى نخبگان 
جوان است، افزود: این برنامه به منظور ارائه ایده هاى 
جدید در قالب طرح هاى کارآفرینى و شتاب دهنده 

براى ایجاد کسب و کار برگزار مى شود.
مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شهرضا موضوعات مورد بررسى 
این رویداد را رشــته هاى فنى، مهندسى، پزشکى و 
مهندسى پزشکى، علوم انسانى، علوم پایه، شیمى و 

داروسازى معرفى کرد.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: این وظیفه شــهرداري است که 
با توسعه زیرســاخت ها، زمینه برخورداري مردم مناطق 

محروم از امکانات شهري را فراهم کند.    
قدرت ا... نــوروزي با بیان اینکه اتفاقات بســیار خوبی در 
مناطق کمتر برخوردار در حال رقم خوردن اســت، افزود: 
در این راستا خط 56 اتوبوســرانی به عنوان نخستین خط 
اتوبوس محله دهنــو در این منطقه راه اندازي شــد تا به 
قولی که به مردم این منطقه داده بودیم، عمل شــود. وي 
اظهارکرد: این خط از میدان اســتقالل آغاز می شود و با 
12 ایســتگاه به مرکز بهداشــتی و درمانی شهداي دهنو 

ختم می شود.  

نوروزى ادامه داد: در بازدیــد از منطقه حصه، چند موضوع 
حل شد. یکی از آنها پروژه آســفالت کوچه ها و خیابان ها 
بود. همچنین مردم در خصوص جاده جوان منطقه جلوان 
و تردد روزانه تریلرها مشکالتی را مطرح می کردند. در این 
رابطه ده روز به مسئوالن شهرداري منطقه فرصت دادم تا 
این مطالبه مردم را حل کنند و مردم بدانند این مســئله تا 

حصول نتیجه پیگیري خواهد شد.  
شهردار اصفهان با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش تأکید 
کرد: به مناسبت این هفته و با هدف ترغیب مردم به ورزش، 
استخرهاي شهرداري براي یک هفته و تا دوم آبان ماه به 

صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است. 

مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: فرودگاه بین 
المللى شهید بهشتى، فرودگاه احتیاطى تمامى پروازهاى 
فرودگاه مهرآباد و امام خمینــى(ره) و بیش از 60 درصد از 

پروازهاى عبورى در فضاى کشور است.
حسن امجدى افزود: فرودگاه شهید بهشتى اصفهان معین 
فرودگاه هاى تهران و ده استان دیگر در زمان بروز حوادث 
غیر مترقبه است. وى با بیان اینکه کارکنان فرودگاهى به 
ویژه مراقبت پرواز همواره آمادگــى پذیرش پروازها را در 
شرایط غیر مترقبه دارند، افزود: اصفهان با قرار داشتن در 
مرکز کشور و عبور12 مسیر هوایى بین المللى و داخلى از 
فراز منطقه از حساسیت ویژه اى در مدیریت ترافیک هوایى 

برخوردار است.
مدیر کل فــرودگاه هــاى اســتان اصفهان ادامــه داد: 
کنترل ترافیــک هوایى فرودگاه اصفهــان به دلیل وجود 
فرودگاه هاى متعدد در فضاى تحــت کنترل آن، از جمله 
منطقه هوایى شــهید بابایى، فرودگاه بدر، هسا، کاشان،  
پایگاه چهارم هوانیروز، شهید وطن پور و شهرکرد پیچیدگى 
باالیى دارد و تعدد مناطق مختلف احتیاطى و خطر ساز در 
فضاى تحت کنترل بر حساسیت و دقت مدیریت ترافیک 
در این فرودگاه افزوده است. وى گفت: فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان سال گذشته به 46 هزار و 164 پرواز 

مسافرى، آموزشى و نظامى سرویس دهى کرد.

اصفهان، فرودگاه احتیاطى
 60 درصد پروازهاى عبورى

خبرهاي خوش
 براي مناطق محروم اصفهان

نصف جهــان  پرونده اولین جشــنواره ملى فیلم کوتاه 
«مهر ســالمت»، با تجلیل وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکى از نفرات برتر این جشــنواره در 
بخش هاى مختلف، در تاالر شــریعتى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان، بسته شد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى در مراسم 
اختتامیه اولین جشنواره ملى فیلم کوتاه سالمت که در 
اصفهان و با حضور خیرین، استادان دانشگاه، مدیران 
دســتگاه هاى اجرایى، هنرمندان و... برپا شده بود با 
قدردانى از همه خیرین، برگزیدگان، هنرمندان و دست 
اندرکاران این جشنواره گفت: مطمئن باشید انجام کار 
خیر در حوزه سالمت فقط در ساخت و ساز و تجهیزات 
پزشــکى خالصه نشــده و از طریق یک کالم زیبا تا 
کمک هاى فکرى، مالى و تخصصى به بیمار نیازمند 
این کار مى تواند صورت پذیرد و شاید هنر هفتم بیشتر 
از اینها در پیشگیرى و ارتقاى فرهنگ سالمت جامعه 

بتواند مؤثر باشد. 
سید حسن قاضى زاده هاشــمى اظهار کرد: ضرورى 
است از ابزار هنر استفاده شود و ما نیز دست نیاز به سوى 
هنرمندان براى کمک به ارتقاى سالمت و پیشگیرى 
در جامعه دراز مى کنیم. وى افزود: مــا نمى توانیم به 
تعداد تخت، دارو، دســتگاه سیتى اســکن که توسعه 
مى یابند افتخار کنیم تا بار بیمــارى کاهش یابد بلکه 
باید پیشگیرى کنیم تا افراد بیمار نشوند و در این راستا، 
تصورم آن است که اگر یکبار یک نفر با اخالص، کار 
خیر را تجربه کند خود او هم بخواهد از کار خیر بیرون 

رود، نمى گذارند.
■■■

استاندار اصفهان نیز با اظهار خوشحالى از اینکه اولین 
جشنواره ملى فیلم کوتاه مهر سالمت، کلید خورد گفت: 
بدینسان برگ زرین دیگرى بر افتخارات اصفهان اضافه 

شد که از ابعاد مختلف، ارزشمند است.
محسن مهرعلیزاده خطاب به خیرین سالمت اظهار 
کرد: خیرین خود عامل به خیر هســتند و در عمل به 
آن مى پردازند ولى نکته اینجاســت که مسئله خیر و 
نیکوکارى در ذات بشر نهفته است و نگاه مثبت به کار 
خیر، از صفات نیک الهى است که در ذات انسان، دمیده 
شده و لذت براى امر خیر فطرى است ولى مهم است 
که انســان هاى خّیر، کارهاى خیر را تشخیص دهند 
و شــناخت دقیق در کار خیر نیز مى تواند اثرات آن را 

افزایش دهد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ابزار و به کارگیرى هنر 
و جنبه هاى هنرى انســانى و اندیشه هنرمندان براى 
توسعه سالمت، نشان از اوج اعتالى فرهنگى در جامعه 
است، گفت: آمیخته شدن و اندیشه با کار خیر و عمل 

نیک در این جشنواره تجلى پیدا کرده است. 
■■■

دبیــر کل مجمع خیرین ســالمت کشــور و رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس شــوراى اسالمى هم از 
هیئت مدیره و رئیس مجمع خیرین ســالمت استان 
اصفهان و همه هنرمندان در برگزارى این جشنواره 
قدردانى کرد و گفت: حوزه ســالمت در کشور منابع 
مالى زیادى طلــب مى کند و در جهــان دولت ها از 
تأمین هزینه ســالمت برنیامده و نیازمند مشارکت 

مردم هستند.
حســینعلى شــهریارى با بیان اینکه کار خیرین اکثراً 
سخت افزارى است خواستار انجام کار بیشتر نرم افزارى 
از سوى خیرین شد و از صدا و سیماى مرکز اصفهان 
خواســت تا به منظور اطالع بیشــتر از برگزارى این 
جشنواره در کشور، آثار این جشنواره، منحصر به پخش 
از سیماى اصفهان نشــود و به صورت سراسرى نیز 

پخش شود.

شهریارى افزود: بانوان مى توانند موتور محرکه آقایان 
در اقدامات خیر باشند. بنابراین مشــارکت بانوان در 
بخش خیرین که در اســتان اصفهان چندان پررنگ 
نیست باید پررنگ تر شود و بانوان به عرصه خیرین باید 

بیشتر روى آورند.
■■■

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان که به نوعى 
میزبان این جشنواره بود هم گفت: همه کسانى که وارد 
عرصه خیریه سالمت مى شوند کارشان تکرار سالم در 
جامعه اســت و البته هنرمندان حوزه سالمت نیز این 
تکرار را با ظرافت، زیبا و موضوعى و نغمه دل انگیزترى 

در جامعه انجام مى دهند.
طاهره چنگیز با بیان اینکه بخش زیادى از مشکالت 
رفتارى و روانى مبتال به جامعه، ناشى از خوراك هاى 
فرهنگى ناســالم است، گفت: آماده ســازى خوراك 
فرهنگ ســالمت اعم ازغذاهاى کالمى، شنیدارى 
و... که هنرمندان آن را پخت مى کنند و رسانه ها آنها را 
توزیع مى کنند مى تواند در ارتقاى سالمت مردم و خوب 

شدن حالشان نقش داشته باشد. 
■■■

مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت استان اصفهان و 
رئیس اولین جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت هم گفت: 
براى برگزارى اولین جشــنواره ملى فیلم کوتاه مهر 
سالمت یکسال تالش شــد که با استقبال هنرمندان 
فیلمساز همراه بود و فیلم ها از نظر کّمى و کیفى بسیار 
خوب بود و اینکه توانســتیم پیوند مبارك دست هاى 
پرعاطفه هنرمندان و دست هاى پربرکت خیرین را در 
دست یکدیگر گذاشته و کار خیر خیرین را از منظر هنر 

به جامعه ارائه دهیم خدا را شاکریم.
حسین رضازاده اظهار امیدوارى کرد این پیوند و حرکت 

در حوزه سالمت، رشد قابل توجهى داشته باشد.

در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت عنوان شد

مشارکت بانوان در بخش خیرین اصفهان باید پررنگ تر شود

شهردار کاشــان گفت: دیوان عدالت ادارى برخى 
منابع درآمدى شهردارى ها را محدود کرده است.

سعید ابریشمى راد اظهار کرد: در 
حالى مدام صحبت از درآمدزایى 
پایدار شهردارى ها مى شود که 
سازمان هاى شهردارى کاشان 
کد اقتصادى ندارند و دفاتر آنها از 
نظر اداره امور مالیات مورد قبول 
نیســت. وى ادامه داد: دولت در 
حالى از شــهردارى ها انتظارات 

زیاد و مطالبه گرى دارد که خود به این نهادها بدهکار 

است اما مردم شهردارى ها را یک نهاد دولتى قلمداد 
کرده و از آنها انتظار کار و اقدام دارند.وى ادامه داد: 
شهردارى کاشــان درحدود شش 
میلیارد و 800 میلیــون تومان به 

اداره امور مالیات بدهکار است.
شهردار کاشــان با اشاره به اینکه 
برخــى نهادهاى دولتــى بدهى 
74 میلیارد تومانى به شــهردارى 
کاشان دارند، اظهارکرد: ما بیش 
از 16 میلیارد تومان از 20 ســال 

گذشته تاکنون به بیمه بدهکارى داریم.

ریل مورد نیاز قطار شهرى قم از ذوب آهن اصفهان 
تأمین مى شود.

صدرا قاســمى، معــاون فنــى اجرایى ســازمان 
قطارشهرى قم گفت: با وجود تحریم هاى ظالمانه 
و ســختگیرى هایى که براى واردات محصوالت 
فوالدى و استراتژیک علیه ایران تحمیل شده، تولید 
ریل ذوب آهن نقطه اتکایى براى ناوگان ریلى کشور 

محسوب مى شود.
معاون بهــره بردارى ذوب آهن هــم گفت: در این 
شــرکت ریل مطابق با اســتاندارد جهانــى تولید 
مى شود. مهرداد توالئیان از تولید شمش R260 در 
نیمه اول آبان خبرداد وگفت: این نوع شمش که براى 
تولیدUIC 60 استفاده  مى شود تا پایان آبان امسال 

به تولید انبوه خواهد رسید.

«دولت باید به مردم اعتمــاد کرده و در حوزه اقتصاد 
با قاطعیت و مدیریت صحیح و شــفافیت الزم تورم 
را کنترل کند و بدینســان فضا را براى رانت خوارى 
و از بین رفتن حقوق مــردم ببندد که مى تواند زمینه 
افزایش و توسعه وحدت و همدلى و اعتماد را در بین 

مردم و دولت فراهم آورد.»
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان در نطق قبل 
از دستور اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان در 
مورد الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این 
الیحه اخذ عوارض توسط شوراهاى اسالمى شهر و 
بخش، حذف شده و عمًال مهمترین موضوع مرتبط با 
شوراها که همان اجازه اخذ عوارض است از آنها سلب 
شده است. با وضع این قانون، شوراهاى اسالمى از 
وضع عوارض محلى منع مى شــوند و عمًال شوراها 
را باید تعطیل کرد و یا تبدیل به نهادهاى تشریفاتى 
مى شوند. این در حالى است که در قانون قبلى ذیل 
ماده «50» تبصره اى وجود دارد که شوراها متناسب 
با شرایط محلى در شهرها و بخش ها مى توانند نسبت 
به تعریــف، تصویب و اخذ عوارض اقــدام کنند. اما 
متأسفانه در الیحه جدید ارسالى از سوى دولت این 
اجازه از شوراها سلب شده است. این الیحه متأسفانه 
در کمیســیون اقتصادى مجلس تقریبًا نهایى شده 
است چنانچه در صحن علنى تصویب شود و تبدیل 
به قانون شود براى شــوراهاى اسالمى مشکالت 
فراوانى را ایجاد خواهد کرد. در این الیحه پیش بینى 
شده است که نرخ عوارض از سوى وزیر کشور باید 
به تمام شهردارى ها، شوراها و دهیارى ها ابالغ شود 
و این به معناى تمرکزگرایى شدیدتر در نظام ادارى 

کشور است. 
وى افزود: امــروزه شــهردارى ها در تأمین درآمد 
مشکالت بسیار جدى دارند. وضع این گونه قوانین 
به طور حتم مشکالت شــهردارى ها را چندین برابر 

مى کند و عمًال آنها را به تعطیلى مى کشاند. 
■■■

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
نیز که به عنوان مهمان اجالس به همراه معاونین خود 
در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان شرکت 
کرده بود پس از شنیدن مشکالت و مسائل نمایندگان 
در شهرستان هاى استان گفت: همه باید باور کنیم 
که قطعًا سران سه قوه به دنبال حل مشکالت مردم 

بوده و هستند.
اســرافیل احمدیه در خصوص اینکــه نمایندگان 
شهرستان ها مدعى شــدند انبارهایى وجود دارد که 
کاالها در آنها احتکار شده، گفت: اگر انبارى از چشم 

ما دور مانده که در آن کاال احتکار مى شود، از طریق 
شماره 124 اطالع داده شود، تا اقدامات الزم صورت 
گیرد و در راستاى آســایش مردم گام هاى بیشترى 

برداشته شود.
احمدیه با بیان اینکه امروز صدور مجوز براى نانوایى 
ممنوع است، افزود: جابه جایى نانوایى در شهرستان ها 
با توجه به شرایطى، مى تواند انجام شود و 10 درصد 
افزایش قیمت نان را هم قبــول کرده ایم ولى بحث 

کنجد را قبول نداریم. 
■■■

معاون نظارت و بازرسى ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان هم گفت: طى شش ماه اول 
سال جارى، 47 هزار تماس با 124 ثبت شد که از نظر 
تعداد گزارشات رتبه سوم کشور را داشته و با توجه به 
اینکه 95 درصد این گزارشــات و شکایات در استان 
اصفهان به نتیجه رسید ما رتبه اول کشور را به خود 

اختصاص داده ایم.
حمیدرضا خشــنود از وجــود 712 انبــار عمومى 
شناسنامه دار در استان اصفهان خبر داد و گفت: همه 
این واحدها نظارت شــده و به طور مستمر بازرسى 
مى شوند. این در حالى است که از 1000 انبار بازرسى 
شــده، 38 پرونده مربوط به احتکار سنگین است که 
در یک فرجه زمانى، صدور حکم و توزیع آنها صادر 
مى شود که شامل الستیک، آهن آالت، لوازم خانگى 
و... اســت که در اختیار ذینفعان قرار مى گیرد. البته 
کشف و شناسایى کاالهاى احتکارى پروسه خاص 

خود را داراست.
وى با بیان اینکه استان اصفهان امروز از گذر احتکار 
عمده خارج شــده و این امر به حداقل رسیده است، 
گفت: در کلیه تخلفات گرانفروشى 61 هزار بازرسى در 
استان اصفهان انجام شد که 11 درصد پرونده تخلف 

تنظیم و به مراجع ذیصالح ارسال شد.
■■■

معاون بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان هم گفت: استان اصفهان 10/2 درصد 
کارت هوشمند در خصوص الستیک را دارد و سهمیه 
از سوى کشور به استان تحویل شده و اداره راهدارى 
استان نسبت به توزیع آن با نظارت سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اقدام مى کند.
اسماعیل نادرى اظهار کرد: در شش ماه سال جارى، 
8937 حلقه الستیک سنگین بین کامیونداران استان 
توزیع شده و در آینده نزدیک وضعیت بهتر خواهد شد.

وى نظارت بر بازارهاى روز را به عهده شــهردارى 
خواند و افزود: مردم باید تالش کنند فرهنگ خرید 

را اصالح کنند تا بسیارى از مشکالت برطرف شود.

شهردار کاشان:
دیوان عدالت ادارى درآمد شهردارى ها را 

محدود کرده است

تأمین ریل قطار شهرى قم از ذوب آهن

معاون سازمان «صمت» در اجالس شوراى اسالمى استان:

اصفهان از گذر احتکار عمده خارج شده است
ساسان اکبرزاده

گروه باســتان شناسى دانشــگاه هنر اصفهان موفق به 
شناســایى 50 محوطه باســتانى مربوط به دوران پیش 
از تاریخ تا پس از اســالم در پایین دســت حوضه آبریز 

زاینده رود شده است.
گروه باســتان  شناسى دانشــکده حفاظت و مرمت این 
دانشــگاه، مطالعات خود در بخش پایین دست رودخانه 
زاینده رود در منطقه «کفرود» از زیر حوضه مهیار جنوبى 

را آغاز کرده است. 
کفــرود منطقــه اى در اطراف شــهر ورزنــه در حدود
 100 کیلومترى شــرق شهرستان اصفهان است که آب 

مورد نیاز کشاورزى در آن از زاینده رود تأمین مى شد.
فصل نخست این مطالعات شامل بررسى منطقه در تیر 
امسال، با انجام مطالعات سنجش از دور و پیمایش گام به 
گام با حضور استادان و دانشجویان گروه باستان شناسى 

آغاز شد.
در این مرحله، 50 محوطــه از دوره هاى مختلف پیش 
از تاریخ تا اسالمى و آثار شــاخصى از قبیل مهره هاى 
سنگى، آثار مفرغى، سکه و تنوع گســترده اى از سفال 

شناسایى شد. 
■■■

در شهریور امسال نیز کاوش باستان  شناسى در دو محوطه 
مهم از میان محوطه هاى شناسایى شده توسط استادان 
و دانشــجویان گروه باستان شناســى و باستان سنجى 

صورت گرفت که موجب شناسایى بقایاى معمارى و آثار 
ارزشمندى شد. 

دانشــگاه هنر اصفهان اعالم کرد که گروه هاى باستان 
شناسى، باستان ســنجى، مرمت اشیا و مرمت بناى این 
دانشگاه در حال پژوهش بر روى آثار و اشیاى حاصل از 

این فعالیت میدانى هستند.

در این گزارش تأکید شده است که با انجام مطالعات 
منسجم باســتان  شناســى، تاریخى و جغرافیایى در 
حوضه زاینده رود، شــواهدى ارزشــمند و متعدد از 
دوره هاى فرهنگى مختلف آشکار مى شود که دانش 
ما را نســبت به زیســت بشــر در مرکز فالت ایران

 افزایش مى دهد.

شناسایى 50 محوطه باستانى در 
پایین دست زاینده رود 

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفــت: یکى از مهمترین 
موارد مورد نیاز براى تولید، تسهیالت بانکى است که این 

تسهیالت باید به موقع، ارزان و در دسترس باشد.
عبدالوهاب ســهل آبادى بابیان اینکه یکى از مشکالت 
ما مشکالت بانکى اســت، اظهارکرد: یکى از مهمترین 
موارد مورد نیاز براى تولید، تســهیالت بانکى است که 
این تســهیالت باید به موقع، ارزان و در دسترس باشد و 
تســهیالتى که تولیدکنندگان مانند کشورهاى اروپایى 

به راحتى بتوانند با آن کار ایجاد کنند.

وى گفت: ما در این تســهیالت دچار مشکل هستیم و 
تسهیالت برایمان گران است.

وى با اشاره به اینکه تأمین وثایق مورد تأیید بانک ها بسیار 
سخت است و دنبال ملک ســهل وصول هستند که ما 
نداریم، افزود: بانک ها محل کارخانه هاى ما را به  عنوان 

رهن برنمى دارند و کار معدن را اصًال تأیید نمى کنند.
ســهل آبادى بیان کرد: امیدواریم که این مشکالت حل 
شود و با قوانین جدید، ما از این بهره هاى مرکب در این 

مشکالت نجات پیدا کنیم.

مهمترین اصل براى تولید، تسهیالت بانکى است
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فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت پشتیبانى امور دام اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى امور خدماتى، دبیرخانه و پذیرایى به شماره (97/45) را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1397/07/28 ساعت 7 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شــماره 4001039806370564 یا شماره شبا به شماره 
IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانتنامه بانکى بنام مناقصه گزار (شرکت 
پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (200/000/000 ریال) دویست میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8:00 روز شنبه، تاریخ 1397/07/28 تا ساعت 19:00 روز یکشنبه، تاریخ 

1397/07/29
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1397/08/09 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1397/08/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

الف- آدرس: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید موحدى نیا شرکت پشتیبانى امور دام 
استان اصفهان و تلفن 4- 36214482

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 273148

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات فرهنگى ورزشــى آینده سازان 
برخوار مؤسسه غیرتجارى به شماره ثبت 4970 
و شناســه ملى 14006613662 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العاده مورخ 
1397/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
مؤسسه در شهرستان برخوار به بخش مرکزى- 
شهر دولت آباد- محله سلمان- کوچه ابوعمار-
بلوار طالقانى- پالك 771- طبقه دوم- کدپستى 
8341837817 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (271903)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت تاکسى تلفنى بانوان سماگشت 
پارتاك شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47493 
و شناسه ملى 10260656328 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه محمدى حسن آبادى کدملى 
5419897474 و آقاى مظاهر عراقى حسن آبادى کدملى 
5419180146 به عنــوان اعضاى اصلى هیئت مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (272630)

اصغر فرهادى جایزه ویژنرى جشنواره فیلم استکهلم 
2018 را دریافت مى کند.

جشنواره فیلم اســتکهلم در خبر اهداى این جایزه به 
فرهادى نوشته اســت: «این جایزه به اصغر فرهادى 
تعلق مى گیرد زیرا او یکى از استادان برجسته سینما در 
دنیاست. او به شکل پیوسته مسائل معاصر و روزمره را در 

فیلم هایش بررسى مى کند و تأثیر آنها را در روابط نزدیک آدم ها نشان مى دهد. داستان هاى او به شکلى ظریف 
بین روشنفکرى و رازآلودى در حرکتند؛ این حرکت به قدرى طبیعى ا ست که براى هیچکس دیگرى قابل تقلید 
نیست. اصغر فرهادى بدون شک براى نسل جدید فیلمسازى در ایران بسیار ارزشمند است و به همان  میزان 
براى دوستداران سینما در سراسر جهان،  بنابراین افتخار بزرگى است که جایزه ویژنرى 2018 استکهلم به او 
تقدیم شود.» جایزه ویژنرى استکهلم از سال 2004 در فستیوال فیلم استکهلم به نوآوران سینما داده مى شود و 

پیش از این به «وس اندرسون»، «پابلو الرین»، «آلخاندرو گونزالس ایناریتو» داده شده است. 
فستیوال فیلم استکهلم از هفتم و هجدهم نوامبر (شانزدهم تا بیست و هفتم آبان ماه) در سوئد برگزار خواهد 

شد. فیلم «همه مى دانند» اصغر فرهادى نیز در این فستیوال نمایش داده خواهد شد.
پرویز پرســتویى در اولین واکنش و گفتگو درباره فیلم 
«لس آنجلس تهــران» گفت: این فیلــم یک کمدى 
متفاوت و فانتزى اســت و در آن اصًال از کلمات رکیک 
و توهین آمیز استفاده نشده و به مخاطب احترام گذاشته 
شده اســت. وى ادامه داد:  هیچکدام از سازندگان این 
فیلم از بیکارى و بى پولى براى ســاخت «لس آنجلس 
تهران» اقدام نکردند بلکه ما مى خواســتیم یک فیلم 
جدید و تازه بسازیم که به بیننده احترام مى گذارد و فیلم 

شریفى است.
پرســتویى با اشــاره به دالیــل حضــورش در فیلم 
«لس آنجلس تهران» گفت: عــده اى از روز اول بدون 
آنکه این فیلم را ببینند شمشــیر را براى آن از رو بستند 
و گروهى از تماشــاگران نیز نظر مثبتى درباره این فیلم 
نداشــتند. وى ادامه داد: اینکه فردى فیلمى را دوست 
نداشته باشــد طبیعى اســت اما واقعیت این است که 

مشکالت سینماى ما فقط در این اندازه نیست.
پرستویى که با رادیو سوئد گفتگو مى کرد، افزود: امروز 
در ســینماى ایران به جز فیلم هایــى همچون «تنگه 
ابوقریب» و چند فیلم جدى ســایر فیلم هایى که اکران 
شده ویژگى سینما را ندارد و ســینما نیست بلکه بعضًا 
آیتم هاى تلویزیونى طنز و کمدى است که آن را کمى 
گسترش دادند و در سینما به نمایش درآوردند. این روند 
بسیار خطرناك است و سلیقه مخاطب را تحت تأثیر قرار 

مى دهد و به سینما آسیب مى رساند.
وى ادامه داد: کمدى «لس آنجلس تهران» با شــکل 
کمدى که فیلم هاى دیگر پیش از این عرضه کرده اند و 
یا مخاطبین در سینما با آن روبه رو شدند تفاوت دارد و 
مابه دنبال ساخت یک فیلم کمدى بودیم که محتوایى 
نیز دارد. فیلم «لس آنجلس تهــران» درباره مهاجرت 
معکوس صحبت مى کند و این حــرف را در قالب یک 

اثر فانتزى و طنز بیان مى کند و ما فقط به دنبال ساخت 
یک فیلم خوب  بودیم و اصًال قصدمان این نبود که حتمًا 

رکورد فروش را بزنیم.
وى ادامه داد: در گذشته مخاطب فقط براى دیدن فیلم به 
سینما مى رفت و محتواى فیلم برایش مهم بود به همین 
دلیل رابطه بین مخاطب و ســینما فقــط خرید بلیت و 
تماشاى فیلم بود اما متأسفانه در سال هاى اخیر ما شاهد 
یک سرمایه اندوزى از سوى برخى افراد در سینما هستیم 
که مى خواهند با هر ترفندى مخاطب را به سینما بیاورند. 
پرستویى ادامه داد: اینکه در ســینما همه به دنبال این 
هستند که رکورد یکدیگر را در فروش و سایر بخش ها 
بگیرند و اصطالحًا رکورد بزنند تبدیل به یک معضل و 

طاعون در سینما شده است.
وى با اشاره به شباهت هاى رفتارى برخى افراد با فیلم 
«لس آنجلس تهران» و «مارمولــک» در زمان اکران 

گفت: متأسفانه حسد و بغض در جامعه ما جارى است و 
گروهى که تحمل دیدن برخى فیلم ها را ندارند شروع 
به سنگ اندازى مى کنند و در راه نمایش آنها چوب الى 
چرخ مى گذارند در زمان اکران فیلم «مارمولک» نیز این 
سنگ اندازى ها و جود داشت و امروز نیز در اکران فیلم 
«لس آنجلس تهران» این مسئله را مى بینیم اما واقعیت 
این اســت که همه مخالفت ها در طــول زمان جواب 

برعکس داده است و مردم استقبال بیشترى کردند.
پرستویى درباره پرسش هایى که پیرامون حضور او در 
این فیلم شده اســت، گفت: من بازیگر هستم و دوست 
دارم کار متفاوتى انجام بدهم و قرار نیســت یک فیلم 
سینمایى نظر همه را به خود جلب کند و همه با آن موافق 
باشند و من نیز قرار نیست تا آخر عمر دائم نقش «حاج 
کاظم» را فقط بازى کنم البته هر نقشى را که بازى کردم 

به آن کامالً  اعتقاد داشتم و با عالقه بازى کردم.

 یک رسانه آمریکایى با نام «انیمیشن مگزین»، انیمیشن 
ایرانى «روبى و جوجه ها» ساخته برادران نکویى را یکى 
از هشت انیمیشــن جدیدى دانســته که در بازار میپ 
جونیور و بازار میپ کام که این روزها در حال برگزارى 
است، مى درخشــد و تأکید کرده که این هشت اثر قابل 

توجه و چشمگیر هستند.
بازار میپ جونیور که امسال 13 تا 14 اکتبر در شهر کن 
برگزار شد و بازار میپ کام هم اکنون در حال برگزارى 
اســت، از جمله بزرگ ترین رویدادهــاى جهان براى 

معرفى آثار مخصوص کودکان و نوجوانان هستند.
به جز «روبــى و جوجه هــا» که محصول اســتودیو 
«گنبدکبود» و یک اثر ایرانى اســت، مابقــى آثار در 
کشــورهاى آمریکایى و اروپایى و براى شــبکه هاى 
مهم تلویزیونى از جمله کانــال تلویزیونى «دیزنى» یا 

تلویزیون فرانسه ساخته شده اند.

ماجراهاى بیــن یک روباه بــا خانواده 
خروس 

ســریال انیمیشــنى «روبى و جوجه ها» به کارگردانى 
بابک و بهنود نکویى، روایت هایــش را در یک مزرعه 
تعریف می کند؛ در یک جهان کوچک اما آشــنا براي 

همه کودکان حتی آنهایی که در شهرها 
و کالنشــهرها متولــد شــده اند. 

شخصیت هاي این مجموعه نیز 
براي بچه ها ملموس هســتند؛ 
زمین خوردن و بلند شدن، مچاله 

شــدن، آتش گرفتن، پرتاب شدن، 
ماجراجویی و نقش بر آب شــدن نقشه ها، 
اتفاقاتی است که بچه ها همیشه از 

آن لذت برده اند و «روبی و جوجه ها» پر اســت از این 
نوع شــوخی ها و اتفاقات. به عبارتی این انیمیشن یک 

کمدي اسلپ استیک یا بزن و بکوب محسوب می شود. 
روباه از دست خانواده خروس به تنگ آمده و حتی تحمل 
شــنیدن صداي آنها را هم ندارد، بنابراین مدام نقشــه 
می کشد و همیشه جوجه ها با کمک پدر و مادر و سگ 
نگهبان این نقشــه ها را نقش بر آب می کنند. بالیی 
نیست که بر سر «روبی» نیاید و باز او به نقشه کشیدنش 
ادامه می دهد و اسباب تفریح جوجه ها را فراهم می کند. 
مثًال «روبی» در آزمایشگاه مجهزش، دارویی می سازد 
و به کمک آن نامرئی می شود که جوجه ها را بترساند 

رسند یا یک اما جوجه ها حسابی به خدمتش می 
نقشه گنج به جوجه ها می دهد 

که آنها را در دل کوه گرفتار کند 
اما خودش گرفتار می شــود. 

در سریال «روبی و جوجه ها» قصه و روایت با رنگ و 
لعاب بیشــتري به کمدي بزن و بکوب اضافه می شود 
و کششــی ایجاد می کند که عالوه بر جذابیت و خنده، 
بچه ها را ســرگرم می کند، آنها را بــه پایان هر قصه 
می کشاند و البته بسیار ظریف و زیرپوستی نکاتی را به 

بچه ها آموزش می دهد.

در میان 20 سریال برتر جهان
جشنواره انسی که در شهر انسی فرانسه برگزار می شود، 
معتبرترین جشنواره انیمیشنی جهان است و بخشی از 
آن به سریال هاي انیمیشنی اختصاص 
دارد. امسال در انســی 2018 از 
سراسر جهان 20 سریال 

انیمیشنی انتخاب شد که یکی از آنها «روبی و جوجه ها» 
بود. البته این سریال انیمیشنی به جشنواره انیماموندي 
برزیل هم راه پیدا کرده اســت. سال گذشته در دهمین 
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران دو جایزه بهترین 
اثر تلویزیونی ملی و بین المللی به «روبی و جوجه ها» 
تعلق گرفت. این اثر در جشنواره جام جم در شش رشته 
نامزد دریافت جایزه شد و تندیس بهترین کارگردانی را 
از آن خود کرد. جشنواره ملی پویانمایی همدان هم جایزه 
بهترین متحرك ســازي را به احسان انصاري، انیماتور 
«روبی و جوجه ها» هدیه کرد و جایزه بهترین اثر سرگرم 
کننده این جشنواره را بابک و بهنود نکویی به خانه بردند.

چرخه تولید انیمیشن در ایران
تولید فیلم هاى انیمیشن در چند ســال اخیر رونق پیدا 
کرده اما هنوز در تولید سریال هاى انیمیشنى دستاوردى 
نداشته ایم. 55 سال از ســاخت اولین انیمیشن در ایران 
مى گذرد. بعد از این همه سال، کدام انیمیشن ایرانى را 
مى توان نام برد که پا به پاى انیمیشن هاى رنگارنگ و 
متنوع خارجى، محبوب بچه هاى ما باشد؟ در میان انبوه 
دى وى دى ها و ســى دى هاى بچه ها، چند انیمیشــن 
ایرانى هســت؟ کودکان ایرانى  لباس کدام ابَرقهرمان 
انیمیشنى ایران را به تن کرده اند؟ ماسک کدام کاراکتر 
ایرانى با کش به صورتشان وصل شــده؟ با همه اینها 
برادران نکویى انیمیشــن را به چاه نفت تعبیر مى کنند 
و اینکه همیشــه مى تواند سودآور باشــد، همچنان که
 کمپانى «دیزنى» از ســال 1928که «میکى موس» را 
تولید کرده تا امروز از آن درآمــد دارد. با همین دیدگاه، 
آنها تالش کرده اند سریالى بسازند که بدون دیالوگ و

براى هرکسى در هرجایى ملموس باشد، استانداردهاى 
تکنیکــى و محتوایــى در آن رعایت شــده باشــد و 
مضامینى ارائه کند که براى همه کودکان جهان جذاب 

باشد.

امیرحسین صدیق با صراحت درباره سه برنامه پربیننده «خندوانه»، «دورهمى» و «ماه عسل» صحبت کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون که مهمان «فرمول یک» بود درباره برنامه «خندوانه» اینطور اظهارنظر کرد: رامبد پنج 
سال قبل از آن «خندوانه» را در ذهنش داشت که قابل تقدیر و کار درستى بود. حاال هم هرکسى انتقاد مى کند به او این 

را مى گویم. به دالیل شرایط و سیاست هاى تلویزیون و مشکالت کشور شکل برنامه تغییر مى کند و...
بازیگر «همه بچه هاى من» درباره «دورهمى» گفت: این برنامه را تک و توك و تکه پاره دیده ام. طرح آن از مهران 
مهام و برداشتى از یک مسابقه هندى بود. به من هم براى اجرا پیشنهاد دادند که گفتم مردم فحشم مى دهند و نرفتم. 
گاهى نگاه مى کردم بخاطر اینکه دوستانم در بخش هاى نمایشى آن کار مى کردند و مهران مدیرى را به عنوان بازیگر 
مى شناسم اما جزو کسانى نبودم که ساعت کوك کنم و هر شب آن را نگاه کنم. صدیق درباره «ماه عسل» هم اینچنین 
نظر داد: با اینکه یک شب م همان احسان علیخانى بودم تقریباً هیچ قسمتى را ندیدم. اصوًال همه مان حالمان آمادگى بد 

شدن را دارد اینکه خودمان را به سمت غم و غصه و بدبختى و زجر هل بدهیم خوب نیست.

نخستین تصویر حامد بهداد، بازیگر سینماى ایران در فیلم جدید رضا میرکریمى 
از سوى سازندگان این اثر منتشر شد. 

فیلم سینمایى «قصر شیرین» جدیدترین ساخته کارگردان «یه حبه قند» براى 
نمایش در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده مى شود. فیلمنامه این 
فیلم را محسن قرائى و محمد داودى زیر نظر رضا میرکریمى و براساس 
قصه اى از این کارگردان نوشته اند. رضا میرکریمى بخش عمده اى از فیلم 

«قصر شیرین» را در یاسوج فیلمبردارى خواهد کرد.
«به همین سادگى»، «امروز»، «یه حبه قند»، «دختر»، «زیر نور ماه»، 
«اینجا چراغى روشن است»، «خیلى دور، خیلى نزدیک» و «کودك و 
سرباز» نام هشت فیلم قبلى رضا میرکریمى در مقام کارگردان هستند. 
وى امسال تهیه کنندگى فیلم سینمایى «ما همه با هم هستیم» به 

کارگردانى کمال تبریزى را نیز در برنامه دارد.
حامد بهداد، بازیگر صاحب ســبک و با سابقه ســینماى ایران در 
تجربه اى مشترك با کمال تبریزى با فیلم «مارموز» در انتظار نوبت 
اکران در سال جارى است. وى براى نخستین بار با فیلم «آخر بازى» 
به سینماى ایران معرفى شــد و براى آن کاندیداى سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شد.
او در فیلم «روز سوم» ساخته محمدحسین لطیفى در نقش یک افسر 
عراقى که در بحبوحه محاصره خرمشهر عاشق دخترى خرمشهرى 

مى شود، ظاهر شــد و براى دومین بار پس از «آخر بازى»  کاندیداى 
سیمرغ بلورین از دوره بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

خــداداد عزیــزى در فیلــم «اســنیف» کــه 
درباره رشــته بوکس اســت، حضــور پیــدا کرده

 است.
فیلم «اسنیف» به کارگردانى فرناز امینى جزو آثارى 
اســت که به نمایندگى از ایران در رقابت فدراسیون 
جهانى فیلم هاى ورزشى میالن ایتالیا حضور خواهد 
داشت. انوشیروان محسنى، ملیکا شــریفى نیا، نیما 
شاهرخ شاهى، سحر زکریا، ســارا منجزى پور، پوریا 
حیدرى، خداداد عزیزى، آتیال حجازى و... بازیگران این 

فیلم را تشکیل مى دهند.
«اســنیف» از معضالت ورزش بوکس و مشکالت 
اجتماعى و پارتى هاى شبانه و مصرف کوکایین در بین 
جوان هایى که امروز به این دام گرفتار شده اند، مى گوید. 
انوشیروان محسنى، بازیگر نقش اصلى این فیلم است. 
او در کنار بازیگرى، ورزشکار در رشته هاى MMA و 
بوکس تایلندى است که چهار دوره قهرمانى در اروپا 
را تجربه کرده و در کنــار آن نیز، صاحب افتخاراتى در 

سینماى ایران و فستیوال هاى بین المللى شده است.
فرناز امینى نیز، که سال گذشــته با دو فیلم «آوار» و 
«عشق نیکان» در فستیوال فیلم هاى ورزشى میالن 
حضور داشت، امسال با فیلم داستانى «اسنیف» و فیلم 
مستند «ایران به توان دو»  (مستند جام جهانى روسیه 

2018) در این جشنواره حضور دارد.

رؤیا تیموریــان به  عنوان جدیدترین بازیگر ســریال 
«ســرباز» جلوى دوربین مى رود. محمدرضا شفیعى، 
تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «سرباز»گفت: تاکنون 
با چند بازیگر جدید براى بازى در این مجموعه قرارداد 
بستیم و از هفته آینده رؤیا تیموریان به  عنوان جدیدترین 
بازیگر«سرباز» جلوى دوربین مى رود. وى با بیان اینکه 
این مجموعه مرداد ماه در محله ستارخان تهران کلید 
خورد، افزود: طرح اولیه آن با عنوان «یادش بخیر پاییز» 
ثبت شد و در ادامه به «سرباز» تغییر نام داد.شفیعى اظهار 
کرد: هادى مقدم دوست، کارگردانى آن را بر عهده دارد 
و نگارش فیلمنامه نیز توسط حمید نعمت ا... و هادى 
مقدم دوست که پیش  از این سریال «وضعیت سفید» 
را به صورت مشترك نگارش کرده بودند، نوشته شده 
است. این تهیه کننده گفت: این سریال حکایت سرباز 
وظیفه اى به نام «یحیى» و همسرش «یلدا» و رفقاى 
هم خدمتى اش است.«سرباز» محصول مشترك گروه 
فیلم و سریال شبکه 3 سیما و سازمان سینمایى انقالب 
و دفاع مقدس (قرارگاه مهارت آموزى) است که در 40 

قسمت 45 دقیقه اى از شبکه 3 سیما پخش مى شود.
آرش مجیدى، الیــکا عبدالرزاقى، جمــال اجاللى، 
اسماعیل محرابى، على هاشمى،  افسانه کمالى،  فرحناز 
منافى ظاهر، جــواد خواجوى، مهتــاب ثروتى و رؤ یا 

تیموریان از بازیگران این مجموعه هستند.

اولین واکنش رسمى پرویز پرستویى به انتقادات از فیلم «لس آنجلس تهران»

هنگهنگ

پرستویى به انتقادات از فیلم «لس آنجلس تهران»

قرار نیست فقط نقش قرار نیست فقط نقش 
«حاج کاظم»  را «حاج کاظم»  را 

بازى کنمبازى کنم

درخشش «روبى و جوجه ها» در میان انیمیشن هاى قدرتمند جهان
محیا حمزه

آثار در یرانى اســت، مابقــى
و اروپایى و براى شــبکه هاى 
کانــال تلویزیونى «دیزنى» یا 

شده اند.

نن یک روباه بــا خانواده 

روبىو جوجه ها» به کارگردانى
در یک مزرعه  ایت هایــش را
 جهان کوچک اما آشــنا براي 

که در شهرها  یی
 شــده اند. 

موعه نیز 
ســتند؛ 
، مچاله 

رتاب شدن، 
ـدن نقشه ها، 
ها همیشه از

ا ی و جوجه ها» پر اســت از
ت. به عبارتی این انیمیشن ی

چرخه تولید انیمیشن در ایر سریال اما خودش گر
تولید فیلم هاى انیمیشن در چند ســا
کرده اما هنوز در تولید سریال هاى انیم
5نداشته ایم. 55 سال از ســاخت اولین
مى گذرد. بعد از این همه سال، کدام ا
مى توان نام برد که پا به پاى انیمیشن
متنوع خارجى، محبوب بچه هاى ما باش
دى وى دى ها و ســى دى هاى بچه ها
ایرانى هســت؟ کودکان ایرانى  لباس
انیمیشنى ایران را به تن کرده اند؟ ماس
ایرانى با کش به صورتشان وصل شــ
را به چاه نف برادران نکویى انیمیشــن
و اینکه همیشــه مى تواند سودآور باش
8 کمپانى «دیزنى» از ســال 1928که
از آن درآمــد دارد تولید کرده تا امروز
آنها تالش کرده اند سریالى بسازند که
براى هرکسى در هرجایى ملموس باش
تکنیکــى و محتوایــى در آن رعایت
مضامینى ارائه کند که براى همه کودک

باشد.

اسب برنز استکهلم 
براى اصغر فرهادى 

چرا امیرحسین صدیق اجراى «دورهمى» را رد کرد 

ر فیلم جدید رضا میرکریمى 

گردان «یه حبه قند» براى 
مى شود. فیلمنامه این 
یرکریمى و براساس 
ش عمده اى از فیلم 

ر»، «زیر نور ماه»، 
یک» و «کودك و 
کارگردان هستند. 
 هم هستیم» به 

نماى ایران در 
 در انتظار نوبت 
م «آخر بازى» 
سیمرغ بلورین

د.
قشیک افسر

ى خرمشهرى 
بازى»  کاندیداى 

فیلم فجر شد. ه

این 
یک 

و یایدو باز
فریح جوجه ها را فراهممی

شگاه مجهزش، دارویی می سازد
ی می شود که جوجه ها را بترساند 

رسند یا یک یبه خدمتش می 
وجه ها می دهد
ل کوه گرفتار کند 

جشنواره انسی ک
معتبرترین جشنواره انیمیشنی

آن به سریال هاي انیمیشنی
8دارد. امسال در انســی 018

0سراسر جهان 20 سگرفتار می شــود. 

حامد بهداد 
راهى «قصرشیرین» شد

خداداد عزیزى هم 
بازیگر شد! 

رؤیا تیموریان به 
«سرباز» پیوست
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مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان گفت: ظاهــراً فریدون 
اصفهانیان به رشــت آمد تا داور خدایى نکرده بــراى تیم ما پنالتى 

نگیرد و ما برنده نشویم.
سعید آذرى در مورد مساوى بدون گل مقابل سپیدرود گفت: یکى 
از بهترین بازى هایمان را مقابل ســپیدرود انجام دادیم اما حریف 
تنها چیزى که نمى شویم اشــتباهات مکرر داورى است. داور آقاى 
کرمانشاهى در دقیقه 25 و 49 ثانیه یک پنالتى براى تیم ما نگرفت. 
در دقیقه 85 هم گل زدیم که بازیکن سپیدرود از درون دروازه توپ 
را بیرون کشــید و این گل ما هم 100 درصد درست بود، فیلم آن را 
هم داریم. به هر حال در آن جو ورزشگاه یک امتیاز گرفتیم فراموش 

نکنید که پرسپولیس هم در دقیقه 96 سپیدرود را شکست داد.
وى افزود: فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران به عنوان ناظر 
بازى به ورزشگاه آمده بود و ظاهراً نگران بود که داور براى ما پنالتى 
بگیرد که کارش را هم با موفقیت انجام داد. چشم بصیرت هم براى 
دیدن گل ذوب آهن وجود نداشت. من به همه جامعه فوتبال اعالم 
مى کنم ذوب آهن مقابل ظلمى که به او مى شود مى ایستد و دست 

از مبارزه بر نمى دارد.
آذرى با اشــاره به حضورش در کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
گفت: یک شــنبه(امروز) با تمام اسناد و مدارك در کمیته انضباطى 
حاضر مى شــوم و در مورد انتخاب داوران با دلیل و مدرك صحبت 
خواهم کرد. چرا علیرضا فغانى در ده بازى اخیر یک بار هم براى ما 
قضاوت نکرده است؟ ذوب آهن حضورى 50 ساله در فوتبال ایران 
دارد و نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده است. به اصفهانیان 

اعالم مى کنم ذوب آهن را له کردن به نفع فوتبال نیست.
وى تصریح کرد: نمى دانم با نمازى مشکل دارند یا با من. شاید انتظار 
داشتند بعد از جدایى نمازى از کى روش ما به دنبال جذب او نرویم. 
شاید نمى خواهند نمازى موفق شود اما من به همه هشدار مى دهم 
که تیم هایى مثل ذوب آهن، سپاهان، استقالل و پرسپولیس هویت 
لیگ هستند، باشــگاهى مثل ذوب آهن حضورى 50 ساله در لیگ 
دارد، تیم هاى بزرگ هویت فوتبال ایران هستند نه تیم هایى که به 
قول معروف پروازى آمدند و پول ها را ندادند و فوتبال ایران را هم به 
چالش کشیدند. خراب کردن ذوب آهن به نفع هیچکس نیست، اگر 
مشکل من هستم بگویند آذرى برود. روزى که خواستیم نمازى را 
جذب کنیم شنیدیم گفتند چون نمازى اردوى تیم ملى را ترك کرده 
نباید در ایران مربیگرى کند اما ما نمازى را انتخاب کرده ایم و از او 
حمایت مى کنیم، از این هفته هم با آمدن ارسالن مطهرى و پایان 

مصدومیت ادى هرناندز شرایط تیم بهتر خواهد شد.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با اشاره به جو سازى برخى علیه 
این باشگاه در فضاى مجازى گفت: برخى شیطنت هایى مى کنند و 
زمانى که 60 تا150میلیون تومان از باشگاه پول مى گرفتند به به و 
چه چه مى کردند اما اکنون دست به جوسازى و شیطنت علیه باشگاه 
مى زنند. من از دستگاه هاى نظارتى مى خواهم که به برخى از مسائل 
ورود کند که افرادى مى خواستند فوتبال پایه را دچار مشکل کنند. 
برخى خود را وارث باشــگاه مى دانند و تا زمانى که از باشــگاه پول 
مى گرفتند سعید آذرى بهترین مدیرعامل ایران بود، آنها در گذشته 
براى هر بغل پایى که مى زدنــد 5000 تومان پول مى گرفتند که به 

اندازه قیمت یک ماشــین پیکان بود، هویت زندگى شان از 
باشگاه ذوب آهن اســت اما خود را وارث باشگاه ذوب آهن 
مى دانند و سالى 75 تا 80 میلیون تومان پول مى گرفتند. 
آنها، گل محمدى و مجتبى حسینى را اذیت مى کردند، در 
سپاهان هم علیه علیرضا رحیمى جوسازى مى کردند، این 
افراد مستأجرانى هســتند که یک روز در سپاهان بودند 
و یک روز در ذوب آهــن، وقتى به ســپاهان مى آمدند از 
ذوب آهن بدگویى مى کردند و وقتى به ذوب آهن مى آمدند 

از سپاهان بد مى گفتند.
آذرى تأکید کرد: آنها به دنبال منافع شخصى شان هستند 
و جوسازى هایشان هم به همین علت است، اگر کسى از 
شرایط و روند ذوب آهن ناراضى است بداند که من مقصر 
این مسائل هســتم، من نمازى را انتخاب کردم و هیئت 
مدیره باشگاه بر من منت گذاشته و این انتخاب را تأیید 
کرد، اگر عیب و نقصانى هست به من بر مى گردد اما من 
تا زمانى که مدیر باشم کار خودم را مى کنم. 40 سال است 
که در ورزش حضور دارم، قهرمان بوده ام، مدیر بوده ام و... 
و به آنهایى که براى منافع خودشان علیه باشگاه جوسازى 
مى کنند هشدار مى دهم و در حال حاضر فقط به همین 
گفته ها بسنده مى کنم اما در آینده اسناد و مدارك پول ها 
و پاداش هایى که گرفته اند و سفرهاى خارجى که رفته اند 

را افشا مى کنم. آنها آن زمان مجیز باشگاه را مى گفتند و 
اکنون اپوزیسیون باشگاه شده اند.

آذرى ول کن فریدون نیست!
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خطاى پنالتى دقیقه 95 داور بازى سپاهان و نساجى 
که منجر به پیروزى شــاگردان امیر قلعه نویى شــد 
حسابى جنجالى شده اســت. کادر فنى و بازیکنان 
نســاجى همگــى در مصاحبه هاى شــان بــه این 
خطا اعتراض کرده انــد و مدیرعامــل این تیم هم 
در مصاحبه اى جداگانه طعنه هــاى عجیبى به داور 
بازى زده اســت. او مى گوید: «به همه خسته نباشید
 مى گویم، مخصوصاً به داور مسابقه. ما مى توانستیم 
دست پر از اصفهان خارج شویم به شرط آنکه "باد" 
روى ســجاد شــهباززاده خطا نمى کرد. نمى گویم 
اشــتباه او عمدى بود. قطعًا این اشتباه سهوى بوده 

ولى چرا نساجى باید مدام قربانى اشتباهات شود؟ از 
مسئوالن کمیته داوران مى خواهیم صداى نساجى و 
هزاران هوادارش را بشنوند. هوادار نساجى چه گناهى 
دارد؟ نساجى چه گناهى کرده که باید اینگونه مورد بى 
مهرى قرار گیرد؟ در فصل جارى چند امتیاز را از دست 
داده ایم؟ خدارا شکر خود مسئوالن کمیته داوران هم 
چندین و چند بار اشتباهات علیه نساجى را پذیرفتند. 
دیگر جواب هواداران را چــه بدهیم؟ طاقتمان تمام 
شده است. دیگر باد هم به بازیکن حریف مى خورد، 
داور پنالتى مى گیرد. من از کارشناسان داورى که حق 
را مى گویند تشکر مى کنم. اکثر کارشناسان داورى 

گفتند آقاى ناظمى روى نتیجه بازى اثرگذار بود.» 

مدافع تیم نساجى مازندران گفت که داور در صحنه 
پنالتى ســپاهان اشــتباه کرده و فریب بازیکن تیم 

میزبان را خورده است.
«جورجى ولســیانى»، مدافع تیم نساجى مازندران 
در گفتگویى درباره صحنه مشــکوك به پنالتى که 
در دقایق آخــر رخ داد گفت:  به اعتقــادم بازیکن 
حریف داور مســابقه را فریب داد و با دایو و صحنه 
 ســازى کــه انجــام داد پنالتــى را از داور گرفت.

 آن بازیکن باید در آن صحنــه کارت زرد دریافت 
مى کرد اما داور با اشــتباه خود پنالتى براى سپاهان 

گرفت.
وى در ادامه گفــت: من خیلى آرام ایســتاده بودم 
و هیچ برخوردى با بازیکن حریف نداشــتم و داور 
با فریبى که خورد اشــتباه عجیبى را مرتکب شــد 
و پنالتى بدى براى سپاهان گرفت. ما به هیچ عنوان 
مســتحق شکســت در این دیدار نبودیم و حداقل 

کسب یک امتیاز لیاقت ما در انتهاى مسابقه بود.

سیو دقیقه نودى رشید مظاهرى باعث شــد تا ذوبى ها بتوانند با امتیاز ورزشگاه 
سردار جنگل رشت را ترك کنند.

 گلر ملى پوش ذوبى ها که پس از بازگشــت از اردوى تیم ملى درون دروازه این 
تیم قرار گرفت توانست بازى خوبى در برابر مهاجمان سپیدرود از خود به نمایش 
بگذارد و چند بار با واکنش هاى بــه موقع خود مانع باز شــدن دروازه ذوبى ها 

شود.
 در 10 دقیقــه پایانــى این دیــدار که ســپیدرودى ها فشــار زیــادى روى 
دروازه ذوب آهن آوردند تا بتوانند به اولین پیروزى فصل برسند رشید مظاهرى، 
هم روى هوا و هم در خروج ها موفق عمل کرد کــه مهمترین این موقعیت ها 
را مى توان در دقیقه پایانى بازى دانســت که مظاهرى ضربه خطرناك مهاجم 
ســپیدرودى ها را از دو قدمى دروازه با سیوى دیدنى راهى کرنر کرد تا در نهایت 

شاگردان نمازى با امتیاز از رشت خارج شوند.

مهدى کیانى، بازیکن ارزشمند تیم فوتبال سپاهان 
در پایان دیدار با نساجى با شرایط نامساعدى زمین 

بازى را ترك کرد.
دیدار دو تیم سپاهان و نساجى مازندران در پایان 90 
دقیقه تالش بازیکنان دو تیم با نتیجه 3 بر 2 به سود 
شاگردان امیرقلعه نویى خاتمه یافت؛ دیدارى که براى 
دو تیم از اهمیت بسزایى برخوردار بود و مانند دیدار 
جام حذفى باز هم شــاگردان امیرقلعــه نویى برنده 

بازى شدند.
پیروزى در این مسابقه براى سپاهان بسیار ارزشمند 
و شیرین بود ولى مصدومیت مهدى کیانى، کاپیتان 
و مهره ارزشــمند قلعه نویى شــاید تا حدودى کام 
ســپاهانى ها را تلخ کرده باشــد. کیانــى به دلیل 
برخوردهاى شدیدى که در بازى وجود داشت، با سوت 
پایان بازى روى زمین افتاد تا با کمک هم تیمى هایش 
به رختکن برود. با این حال به نظر نمى رسد مشکل 
کیانى حاد باشد ولى در صورتى که این بازیکن نتواند 
در دیدار برابر استقالل به میدان برود، امیرقلعه نویى 
کار سختى براى پیدا کردن جانشینش خواهد داشت.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: در موقعیت گل 
قرار گرفته بودم و داشتم تک به تک مى شدم که 
تعادلم برهم خورد، فکر مى کنم پنالتى درســت 
اعالم شــد اما براى بازبینى دقیــق و اینکه چه 

اتفاقى افتاد باید فیلم را ببینیم.
  ســجاد شــهبازاده در مورد دیدار تیمش مقابل 
نســاجى مازندران گفت: بــازى خیلى خوب و 
پرهیجانى بود و استحقاق پیروزى در این بازى را 
داشتم. در آخر بازى کار براى ما سخت شد و تمام 
تالش خود را کردیم که پس از گل زودهنگامى 
که خوردیم به بازى برگردیــم ضمن اینکه بعد 
از گل دوم زیاد به عقب نشســتیم و گل مساوى 
را دریافت کردیم. خوشــبختانه توانستیم دوباره 
به گل برسیم و نهایتًا با کســب 3 امتیاز از زمین 

خارج شدیم.
مهاجم تیم سپاهان درباره صحنه خطا منجر به 
پنالتى که روى وى صــورت گرفت، اظهار کرد: 
در موقعیت گل قرار گرفته بودم و داشتم تک به 
تک مى شدم که تعادلم برهم خورد، فکر مى کنم 
پنالتى درست اعالم شد اما براى بازبینى دقیق و 

اینکه چه اتفاقى افتاد باید فیلم را ببینیم. 

بازیکن تیم نساجى مازندران گفت: هر هفته حق 
تیم ما را در داورى مى خورنــد و خیلى راحت با 

سرنوشت ما بازى مى کنند.
محمد مهدى نظرى در خصوص بازى نساجى و 
سپاهان گفت: داورى ها تأسف انگیز است، وقتى 
به زمین آمدم مچ پاى من را زدند اما داور توجهى 
نکرد و دقیقه 96 خیلى راحــت براى آنها پنالتى 
گرفت. وى ادامه داد: در هفته هاى گذشــته هم 
حق ما را در داورى خوردند که این اتفاقات تیم ما 
را به شــرایط بدى نزدیک کرده و تیم را تخریب 
مى کند. نظرى افزود: این داورى ها براى شــهر 
قائمشهر و تیم ما ناراحت کننده است که اینقدر 

راحت با سرنوشت تیمى بازى مى کنند.

زود خوب شو!

فکر کنم درست بود!

داورى ها 
تأسف برانگیز است

على رضایى

خطـــاى باد!

  سپاهان با فریب ما را برد

سیو نجات بخش
سعید نظرى

با فریبى که خورد اشــتباه عجیبى را مرتکب شــد
و پنالتى بدى براى سپاهان گرفت. ما به هیچ عنوان
مســتحق شکســت در این دیدار نبودیم و حداقل

بود. قبقه کسب یک امتیاز لیاقت ما در انتهاى مسا

 امیر قلعه نویى به همان اندازه که دل خوشى از سرمربى تیم ملى ندارد، عاشق دیگر کى روش حاضر 
در فوتبال ایران یعنى «کى روش استنلى» اســت چرا که این مهاجم بلندقامت با گل هایش نقش 
مهمى در امتیازهاى سپاهان داشته. کى روش در روز جمعه به نساجى دو گل زد تا شش گله شود تا 
به «استوکس»، مهاجم تراکتورسازى نزدیک تر شود. او هفته قبل و در بازى با نفت مسجدسلیمان 
هم دو گل زده بود و از هفته ششم به بعد در هر بازى توانسته براى سپاهان گل بزند ضمن آنکه این 
دومین بارى بود که استنلى با گلزنى در وقت هاى تلف شده توانست براى سپاهان امتیاز بگیرد و در 

هفته ششم با گلى که در دقیقه 95 زد جلوى شکست امیر قلعه نویى مقابل پارس جنوبى را گرفت.

کى روشى که بزرگوار دوست دارد!

ســایت «خبر آنالین» در مطلبى به قلم عرفان 
حاج بابایى نسبت به مواضع اخیر امیر قلعه نویى 
سرمربى سپاهان انتقاد کرده است. این مطلب را 

با هم مى خوانیم:
  امیر قلعه نویى از على پروین دلخور اســت. این 
نکته جالبى است. در شــرایطى که على پروین 
بعد از یک دوره رفاقت با «کارلوس کى رو ش» و 
حمایت همه جانبه از تیم ملى از او فاصله گرفته، 
قلعه نویى با تیزهوشــى او را خطاب قرار داده و 
انتقاد مى کند. چرا؟ چون على پروین مى گوید از 
کى روش عصبانى است و مى داند االن هواداران 
پرسپولیس با سرمربى تیم ملى سر سیدجالل و سر 
خیلى چیزهاى دیگر زاویه دارند و دیگر مثل قبل از 
جام جهانى این نزدیک بودن و حمایت از تیم ملى 

کار منطقى و هوادار پسندى نیست.
قلعه نویى هم روى همین نکته انگشت گذاشته و 

از سلطان گالیه مى کند. 
ســلطانى که قلعه 
نویــى اگرچه کم 
شــاگردش بوده، 
مشى  همیشــه 

رفتارى اش 

را مى پسندیده و ســعى کرده شبیه ترین آدم به 
او باشد، البته خیلى مدرن تر و اقًال دهه هفتادى تِر 

مدل دهه شصتى على پروین.
این اما تنها تغییر در مصاحبه هاى اخیر امیر قلعه 
نویى نیست. او همیشه منتقد کى روش بوده اما 
بعد از آن دعواهاى شــدید در استقالل و وقتى 
مدتى تیم هایش نتیجه نگرفتند، یا از تمثیل در 
نبرد با کى روش بهره مــى گرفت و با بازى هاى 
جام ملت ها مقایسه مى کرد و یا از حامیان رسانه اى 
او مى گفت. کمتر پیش مى آمد که مستقیم در این 
یکى دو ساله به او بتازد و حتى در مواردى از سبک 
فنى تیم ملى حمایت هاى علنى هم کرده بود بیشتر 
سوى پیکان حمالتش به امثال عادل فردوسى پور 

و رسانه هاى حامى کى روش بود.
حاال اما در شرایطى که کى روش در پایین ترین 
سطح محبوبیت این ســال هایش قرار گرفته، او 
پیکان انتقادش را دوباره به سوى خود سرمربى 
گرفته است. اگرچه این انتقاد جدى شاید ریشه در 
تغییرات اخیر در رأس مدیریت سپاهان هم داشته 
باشد. جایى که محمود اسالمیان دوباره برگشته و 
رئیس هیئت مدیره کارخانه شده است. اسالمیان 
که حاال بزرگ ترین حامى کى روش در تیم ملى 
فوتبال است. همان اسالمیانى که پنج سال قبل در 
حمایت از قلعه نویى و در دل دعواهاى سرمربى تیم 
ملى با مربى استقالل به عنوان یک دردمند براى 
على کفاشیان نامه نوشت که او به کى روش براى 
لحن مصاحبه هایش هشدار دهد و اگر این روند 
اصالح نشد، سرمربى تیم ملى را تغییر دهد! حاال 
اما انگار به کلى این روابط عوض شده است. قلعه 
نویى بعد از برد تیمش برابرنساجى درباره تغییرات 

در هیئت مدیره کارخانه سخن 
گفته. از مدیر پیشــین 

تشکر کرده، از مدیر جدید هم همینطور اما اصًال 
اشاره اى به اسالمیان نداشته است!

اینها اتفاقاتى هســتند که کنار هم قرار دادنشان 
همه چیز را عجیب مى کند اما به هر حال او امیر 
است. امیرى که همیشه به ذکاوتش معروف بوده 
است. او در ســال هاى اخیر همیشه سعى کرده 
در مصاحبه هایش یکســرى کلیدواژه هایى که 
هشتگ هاى داغ فضاى مجازى هستند را تکرار 
کنند. اگر بحث آلودگى هوا باشد، از هوا، بى آبى از 
آب، بى پولى از پول، عدم ورود زنان، از زنان، بحث 
تحریم ها باشد از تحریم و برسیم تا این واژه هایى 
چون دوره بگم بگم گذشته و در این 40 سال چه 

شده که در ماه هاى اخیر زیاد به کار برده است.
او البته حاال روى یکــى از مصاحبه هاى پایانى 
کى روش زوم کرده که گفته بود دســتاوردش 
بازسازى زمین کمپ تیم هاى ملى است و البته 
ســاختمان پک که گفته نمى خواهد در جیبش 
بگذارد و ببرد. او درســت در این باره گفته است: 
«چه کسى استادیوم آزادى را ساخت؟ او استادیوم 
را توى جیبش گذاشت و برد؟» و البته ادامه داده 
که کمپ تیم هاى ملى کار صفایى فراهانى است. 
صفایى که امیر همواره تیغ تند انتقادش را سمت 

او گرفته است.
او درباره مسئله بانوان از بردن مردم به بهشت آن 
هم زورى گفته و بعد تأکید کرده که همه مشکلمان 
شده چند تار مو. همه واژه هایى که به شدت آشنا 
هستند. هشــتگ هاى داغ شبکه هاى اجتماعى 
بودند و انگار مشاوران رسانه اى قلعه نویى تأکید 
دارند استفاده از این واژه ها حتى سرچ حرف هاى 

او در گوگل را هم باالتر مى برد و 
بیشتر کد مى شوند!

سپیدرود رشت روند مثبتى در کسب نتیجه در پیش گرفته و در یکى از جدال هاى سخت خود 
برابر ذوب آهنى که علیرغم حضور در میانه جدول به دنبال صعود به جمع مدعیان است، قرار 
گرفت و در نهایت به تساوى رضایت داد. مهمترین نکته بازى براى سپیدرود سر و سامان 
گرفتن خط دفاعى این تیم است؛ آنها طى چهار بازى اخیر دو گل دریافت کرده اند و این در 
حالى است که برابر رقبایى مثل ذوب آهن، پرسپولیس، نفت آبادان و پیکان قرار گرفته اند و 

حاصل آن 2 امتیاز نیز براى جادوگر بوده است.
اما نکته جالب این جدال تقابل ابتدایى محسن مسلمان و على کریمى بود؛ دو بازیکن با درصد 
محبوبیت متفاوت در نزد هواداران پرسپولیس و البته اقبال آنها. مسلمان که خصوصیت 
تکنیکى چندان جالب توجهى ندارد اما به واســطه حضورى سه ســاله در تیم «برانکو 
ایوانکوویچ» به شرایط کیفى دست یافت که ســکوها احترام زیادى برایش قائل بودند و 
نمایش فنى او باعث محبوبیت جالب توجهى براى او شده بود. هافبک بازیساز و گلساز سابق 
پرسپولیس اما در فصل گذشته رفتارهایى نشان داد که باعث شد تا صبر سرمربى کروات طاق 

شود و در نهایت حکم به عدم تمدید قراردادش داد.
در سمت دیگر هم على کریمى قرار داشت؛ بازیکنى با محبوبیت غیرقابل تصور در نزد جماعت 
پرسپولیسى که با رفتار خاص خود توانسته مقبولیت جالب توجهى در بین فوتبالدوستان 

داشته باشد. 
کریمى با عصیانگرى هایش که هیچگاه به محبوبیتش لطمه نزد و مسلمان هم با حواشى 
خواسته و ناخواسته خود که باعث روند سینوسى عملکردش شده در قاب هواداران پرسپولیس 
جا گرفته اند. آنها در ابتداى بازى یک عاشقانه جالب را با اهداى گل و خوش و بشى گرم به 
جا گذاشتند. نکته جالب دیدار این دو، دسته گل عجیب و متفاوتى بود که مسلمان براى على 
کریمى آماده کرده بود؛ یک هدیه ولنتاینى به نشانه عالقه هافبک طراح ذوب آهن به ستاره 
سابق پرسپولیس. مسلمان که در تیم ملى با على کریمى همبازى بوده، این فرصت را در 
رقابت هاى باشگاهى نیافت. به خاطر داریم او در اولین حضورش در پرسپولیس، على دایى را 
به عنوان سرمربى باالى سر خود مى دید و طبعاً در تیمى با هدایت دایى جایى براى شماره 8 
محبوب نیست و جالب اینکه دایى در آن فصل شماره 8 را به «سپانوویچ» بازیکن خارجى این 

تیم داد که نامش را تنها در دعواهاى حقوقى براى دریافت دستمزدش شنیدیم...
از همه اینها که بگذریم درباره این دو یک جمله مشترك به زبان آورده مى شود؛ اینکه آنها 
مى توانستند بیشتر و باالتر از آنچه هستند باشند اگرچه جاى فعلى شان هم رشک برانگیز 

است، به خصوص على کریمى که به تازگى و با رأى هواداران یک عنوان غیررسمى 
(بهترین هافبک تاریخ جام ملت هاى آسیا) را از آن خود کرده و شاید دسته گل 

مسلمان به مناسب تبریکى براى این انتخاب بود.
مسلمان که دوباره به ترکیب ثابت تیمش برگشته، نمایش خوبى در رشت و 
در استادیوم سردار جنگل داشت تا نشان دهد مشکالت ماه گذشته را پشت 
سر گذاشته است. البته درخشش او منجر به پیروزى تیمش مقابل سپیدرود 

نشد تا جدال این دو محبوب سابق پرسپولیسى بدون گل و برداشت مساوى 
به پایان برسد.

گل هاى ولنتاینى مهندس
 براى جادوگر!

انتقاد «خبر آنالین» از قلعه نویى

چرا از اسالمیان نامى نبردى؟!

از سلطان گالیه مى کند.
ســلطانى که قلعه 
نویــى اگرچه کم 
شــاگردش بوده، 
مشى  همیشــه 

رفتارى اش 

پیکان انت
گرفته اس
تغییرات
باشد. جای
رئیس هی
که حاال
فوتبال اس
حمایتاز
ملى با مر
على کفاش
لحن مص
اصالح نش
ب اما انگار
نویى بعد
در هیئت
گفته. ازم

ب آهن به ستاره 
ن فرصت را در 
س، على دایى را 
8ى براى شماره 8
کن خارجى این

م...
شود؛ اینکه آنها

 رشک برانگیز 
 غیررسمى 

 گل 

ى 
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مزایده غیر منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرائیه کالسه 
970400 ج/13 له خانم سوسن باقرى و علیه اقاى خسروى شیروانى ناغانى مبنى بر مطالبه مبلغ 400 عدد 
سکه بهار ازادى و 400 مثقال طالى ساخته شده 18 عیار که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات 
بابت محکوم به در تاریخ 97/8/27 ســاعت 30: 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 72 حبه شش دانگ ملکى با پالك سقفى 13 فرعى از 5375 اصلى بخش 4 
اصلى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى خسرو شیروانى ناغانى و 
اکنون در تصرف اجاره آقاى على مصیبى که در اجناره نامه میزان اجاره آن مورد تشخیص نمى باشد توسط 
کارشناسى رسمى دادگسترى 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 
در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مى باشد هزینه اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال 10 درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى پالك ثبتى احتراما پیرو ابالغ شماره 1747- 20- 97 مرکز 
کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان درخصوص 13/5357 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان موضوع پرونده 
کالسه 170400 ان باستحضار میرسانم اینجانب کارشناس منتخب در معیت حامل ابالغ از محل، به آدرس 
اصفهان 2 بزرگمهر، خیابان 22 بهمن کوى همایونى کوى باروت کوبها (مطابق نقشه هوایى پیوست) بازدید 
بعمل آورده و ضمن بررسى و انجام معاینات، نظریه کارشناسى خود را بشرح ذیل به محضر دادگاه معروض 
میدارم: ملک فوق یک دستگاه آپارتمان مسکونى در طبقه همکف (60-) به مساحت 91/40 مترمربع فاقد 
پارکینگ  با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایى آن میباشد 
و داراى سند مالکیت به شماره دفتر الکترونیکى 139505802023001575 مى باشد. ساختمان سه طبقه 
مشتمل بر سه واحد داراى اسکلت بتنى با سقف تیرچه بلوك، نماى ترکیبى آجر سنگ و سرامیک و پنجره 
آلومینیوم با قدمت 15 سال میباشد (گواهى پایان کار به شماره 14/13098 مورخ 1382/07/14،) کف واحد 
سرامیک و مشتمل بر دو اتاق خواب با کف سرامیک بدنه گچ و رنگ میباشد. آشپزخانه OPEN با کابینت 
MDF میباشد انشعاب آب و گاز مشترك و انشعابات برق مجزى است. سیستم گرمایش بخارى گازى و 
سیستم سرمایش کولر آبى است. با توجه به مطالب فوق و موقعیت محل و ملک ارزش ششدانگ عرصه و 
اعیان ملک فوق بانضمام ملحقات و قدرالسهم مشاعات و مشترکات کال مبلغ 2/000/000/000 ریال معادل 
دویست میلیون تومان برآورد. م الف: 253420 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/312

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9709976793401053 شــماره پرونده: 9709986793400352 شماره بایگانى شعبه: 
970373 خواهان: حمید عبدالحسینى فرزند لطف اله با وکالت خانم فاطمه محمدى خونسارکى فرزند کریم 
به نشانى اصفهان- چهارراه توحید- مجتمع نگین ط دوم واحد 211 خواندگان: 1- رضوان کهالنى فرزند 
احمد به نشانى اصفهان- خیابان آپادانا دوم- کوى شهید نوروزى- پالك 50، 2- اکبر حرى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى حمید عبدالحسینى فرزند لطف اله با وکالت خانم فاطمه محمدى خونسارکى فرزند 
کریم به طرفیت رضوان کهالنى فرزند احمد و اکبر حرى به خواســته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه 
چک شماره ى 168195 به عهده بانک سپه به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه 
به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافتند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننمودند؛ لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 489/500 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 1397/02/15 تا تاریخ وصول که محاسبه ى آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
بر عه ده اجراى احکام مى باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 270808 رفیعى- قاضى شعبه 

چهار خانواده شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/643
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106795401435 شــماره پرونده: 9509986795400114 شماره بایگانى شعبه: 
950114 محکوم له: غالمرضا مهدى با وکالت آقاى محمود سنجرى محکوم علیه: سمیرا غالمى پیرو آگهى 
هاى منتشره در جراید بدینوسیله به خوانده که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه صادره 
از شعبه 24 در پرونده کالســه 9509986795400114 به موجب دادنامه شماره 406 مورخ 1395/4/28 
صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 119500000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1393/4/31 و 1393/6/11 و 1393/8/20 بانک ملى لغایت زمان 
اجراى حکم و پرداخت مبلغ 2485000 ریال بابت خسارات ناشى از هزینه دادرسى و نیز پرداخت مبلغ بابت 
حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و هزینه نشر آگهى  در حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشر 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 کثیراالنتشار 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 نســبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى 
اقدام خواهد نمود. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 270688 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/644
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106795401175 شــماره پرونده: 9509986795400104 شماره بایگانى شعبه: 
950104 محکوم له: غالمرضا مهدى با وکالت محمود ســنجرى محکوم علیه: احد بیات پیرو آگهى هاى 
منتشره در جراید بدینوسیله به خوانده که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 
24 در پرونده کالسه 9509986795400104 به موجب دادنامه شماره 421- 9509976795400838 مورخ 
صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید چک 9/20 /84 بانک ملى لغایت زمان اجراى 
حکم و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه و چهار هزار ریال بابت خسارات ناشى از هزینه دادرسى و نیز پرداخت 
مبلغ بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى در حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشر 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 کثیراالنتشار 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 نســبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى 
اقدام خواهد نمود. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 260693 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/645
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106795401265 شــماره پرونده: 9509986795400228 شماره بایگانى شعبه: 
950228 محکوم له: غالمرضا مهدى با وکالت آقاى محمود ســنجرى محکوم علیه: سامان سلیمى پیرو 
آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به خوانده که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه 
صادره از شعبه 24 در پرونده کالسه 204/95 به موجب دادنامه شــماره 481 مورخ 1395/5/11 صادره از 
شعبه 24 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ شــصت و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید چک ها 94/2/24 و 94/3/24  و 94/4/24 بانک سپه لغایت 
زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 1670000 ریال بابت خسارات ناشى از هزینه دادرسى و نیز پرداخت مبلغ 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى در حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشر 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 کثیراالنتشار 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 نســبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى 
اقدام خواهد نمود. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 260690 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/646
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426795300231 شــماره پرونده: 9609986795300180 شماره بایگانى شعبه: 
960182 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976795301790 
محکوم علیه مهدى جاللى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهاصد هزار ریال بابت هزینه دادرســى و یک میلیون و پانصد 
هزار ریال هزینه کارشناسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه 1396/03/09 لغایت اجراى حکم در حق خواهان جعفر جلیلى فرزند درویش نشانى: استان اصفهان- 
شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- سپاهان شــهر- خیابان ایثار- کوچه ســپیدار- کوچه باغ- مجتمع 
نگار- طبقه 2 صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 شــامل 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 شــود (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 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش 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- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57. م الف: 270633 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک ) /7/647

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960756 شماره دادنامه: 9709976794601061- 97/5/27 خواهان: ایرج محمدى وکیل 
خواهان: سارا خسروى خواندگان: 1- دانیال محمدقلى ها 2- على محمدى نشانى: هر دو مجهول المکان 
خواسته: الزام به انتقال یکدستگاه خودرو پراید سوارى 79- 923 س 45 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى ایرج محمدى با 
وکالت سار ا خسروى به طرفیت 1- دانیال محمدقلى ها 2- على محمدى به خواسته الزام به انتقال یکدستگاه 
خودرو پراید مدل 94 به شماره انتظامى 79- 923 س 45/ ایران- به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر وقوع بیع بین طرفین دارد و جوابیه 
استعالم از پلیس راهور مبنى بر معرفى دانیال محمدقلیها به عنوان مالک خودرو موضوع پرونده، و استماع 
اظهارات در جلسه رسیدگى، شورا با توجه به و رعایت تسلسل ایادى، دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 10- 219- 220- 221- 223- 225 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى یکدستگاه خودرو با مشخصات 
فوق و مبلغ 3400/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و نسبت به 
خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم مالکیت رسمى، مستنداً به مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 197 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى و 
سپس ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 

270024 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/648
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805200303 شــماره پرونده: 9609986805200576 شماره بایگانى شعبه: 
960576 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976805201263 
محکوم علیه فرید داودى نشانى: مجهول المکان محکوم است به  حضور در دفتر خانه اسناد اصلى و انتقال 
سند موتورسیکلت به شماره 635/89341 به نام خواهان محمدمهدى خیراندیش فرد فرزند على اصغر نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ حمزه اصفهانى- بن بست توانا- پالك 26 و پرداخت 
مبلغ 255/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه با احتساب نیم عشر اجرا. 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 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 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 ســى 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 شوراى حل اختالف. م الف: 270536 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/649
ابالغ رأى

کالســه پرونده اصلى: 960506 شــماره دادنامه: 9709976794700106- 97/2/9 تاریخ رســیدگى: 
96/10/20 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه 17 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: منصور نیکوبین به 
نشانى: اصفهان خ جهاد- خ شاداب پالك 40 خوانده: غالمرضا مهربانى به نشانى: اصفهان- مجهول المکان 
خواسته: مطالبه اجور معوقه به انضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده کالسه 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى منصور نیکوبین به طرفیت غالمرضا مهربانى 
به خواسته مطالبه اجور معوقه از تاریخ 95/7/2 لغایت 96/7/1 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به 
محتویات پرونده و قرارداد اجاره مورخ 94/6/22 که توسط خواهان ارائه گردیده و احراز رابطه استیجارى بین 
طرفین و مالکیت خواهان و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و نظر به اینکه خوانده هیچگونه دلیل 
موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا 
خواسته خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 
و مواد 198- 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 144/000/000 
ریال یکصد و چهل و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته ازتاریخ 95/7/2 لغایت 96/7/1 بابت اجور معوقه 
و مبلغ بابت بدهى هاى قبوض و مبلغ 3/932/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید. راى صادره حضورى محســوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل قابل  تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 270589 شعبه 17 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/650
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976795600606 شــماره پرونده: 9709986795600008 شماره بایگانى شعبه: 
970008 خواهان: هما محمودیان اصفهانى فرزند اسداله به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شهر اصفهان- خ بزرگمهر- خ بیسیم- خ آل زیار- بن بست شهید کالهدوزان- پالك 94 خوانده: حسین 
سلیمانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى خانم هما محمودیان 
اصفهانى به طرفیت آقاى حسین سلیمانى به خواسته مطالبه مبلغ 41/000/000 ریال بابت خسارات وارده 
به منزل به انضمام مطلق خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه به شــرح دادخواست و ضمائم تقدیمى. با عنایت 
به محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان مالحظه سند مالکیت شماره 15191/5933 و احراز مالکیت 
خواهان و نظریه کارشناس شماره 96669 مورخ 96/12/10 مبنى بر برآورد خسارات وارده به منزل خواهان 
از ناحیه خوانده و اینکه خوانده با وصف مجهول المکان و نشر آگهى در جلسه دادرسى حاضر نشده و دفاعى 
به عمل نیاورده است شورا مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 38/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسى و پرداخت مبلغ 680/0000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست (97/01/15) لغایت زمان وصول خواسته براســاس نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و 
سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان خواهد بود. اصفه ان- خیابان سجاد- 
خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 270591 نصر 
اصفهانى- قاضى شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى) /7/651

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9709970367500502 شــماره پرونده: 9609980367500003 شماره بایگانى شعبه: 
960003 خواهان: موقوفه محمد ابراهیم ملک التجار به نشانى اصفهان خ فردوسى جنب دبستان ملک دفتر 
موقوفه ملک التجار خواندگان: 1- دادستان عمومى اصفهان به نشانى اصفهان خ نیکبخت دادگسترى کل 
استان اصفهان 2- شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر به نشانى اصفهان چهارباغ باال شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر 3- مرتضى کریمى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان فرارى اتهام: اعتراض ثالث 
گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقاى حمید نجفى فرزند محمد جعفر به تولیت از موقوفه محمد 
ابراهیم ملک التجار بطرفیت خواندگان 1- دادستان محترم دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 2- شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اصفهان 3- آقاى مرتضى کریمى فرزند حسن بخواسته اعتراض ثالث نسبت 
به دادنامه به شماره 77/1558 مورخه 77/12/9 و دادنامه اصالحى به شماره 81/341 مورخ 82/10/28 و 
نقض دادنامه معترض عنه که متضمن محکومیت خوانده ردیف ســوم به ضبط یک باب مرغدارى واقع در 
جاده قلعه شور پالك ثبتى 2185 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان مى باشد با توجه به محتویات پرونده بشرح 
دادخواست تقدیمى، تصاویر وقف نامه ملک مذکور دادنامه معترض عنه، نتیجه استعالم انجام گرفته از اداره 
ثبت اصفهان مبنى بر اینکه ملک موقوفه در پالك ثبتى به شماره 2185 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
مى باشد و با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که حاکى از این است که یک باب مرغدارى مذکور 
واقع در محدوده پالك ثبتى 2185 موقوفى قــرار دارد و نظریه مصون از هرگونه اعتراض موجه باقى مانده 
اســت و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و اینکه خوانده ردیف ســوم از طریق انتشار آگهى 
احضاریه در روزنامه کثیراالنتشار احضار ولکن در مهلت مقرر در این دادگاه حاضر نگردیده و دفاعى از خود 
بعمل نیاورده است لذا اعتراض خواهان را موجه دانسته و مستنداً به مواد 417 الى 425 از قانون آئین دادرسى 
مدنى ضمن وارد دانستن اعتراض ثالث قسمت اخیر دادنامه معترض عنه را که مربوط به محکومیت خوانده 
ردیف سوم به ضبط یک باب مرغدارى مى باشد را نقض مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. شماره رأى اصالحى: 
9709970367500702 رأى اصالحى دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقاى حمید نجفى فرزند جعفر 
به تولیت از موقوفه محمد ابراهیم ملک التجار به طرفیت خواندگان 1- دادستان محترم دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان 2- شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اصفهان 3- آقاى مرتضى کریمى فرزند حسن 
به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 778558 مورخ 77/12/9 با توجه به اینکه در ذیل دادنامه 
اخیرالصدور شعبه به شماره 9709970367500502 مورخه 1397/4/4 از روى سهو قلم دادنامه را نسبت 
به احد از خواندگان به نام مرتضى کریمى حضورى  اعالم گردیده در حالى که دادنامه نســبت به وى غیابى 
مى باشد بدین وسیله دادنامه را نسبت به نامبرده غیابى اعالم و مستنداً به ماده 381 از قانون آیین دادرسى 
کیفرى دادنامه صادره تصحیح مى گردد تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک آراء به صورت جداگانه ممنوع مى 
باشد رأى تصحیحى به تبع رأى اصلى نسبت به آقاى مرتضى کریمى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 148. م الف: 270573 منصورى- رئیس شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى 

شهرستان اصفهان /7/652
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794800184 شــماره پرونده: 9509986794800063 شماره بایگانى شعبه: 
950063 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794800084 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509976794800490 محکوم علیه وحید اکبرى زمانى نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت 74/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 9205/227089 مورخ 1394/06/25 لغایت زمان وصول محکوم 
به طبق اخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى در حق محکوم له عباس عطائى کچوئى فرزند 
محمدحسن نشانى: اصفهان خ احمدآباد موبایل مدرن و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 ســى 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 اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 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 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 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 ســى 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- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 270605 شــعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/653 
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426795300080 شــماره پرونده: 9509986795300940 شماره بایگانى شعبه: 
950940 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795300660 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795300541 محکوم علیه عباس طاهرى فرد نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/380/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 07- 9407/538798 
مورخ 1395/06/30 لغایت زمان و ایصال آن طبق  نرخ شاخض بانک مرکزى در حق خواهان عباس عطائى 
کچوئى فرزند محمدحسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- میدان احمدآباد- 
ابتداى خیابان احمدآباد- موبایل مدرن- پالك 649 صادر و اعالم مى گردد و همچنین نیم عشر دولت که 
توسط اجراى احکام محاسبه وصول خواهد شد. 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 فهرســت 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 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 شــش 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 محکومیــت مالى 1394). اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 260602 

شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/654
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970354801542 شــماره پرونده: 9409980360001125 شماره بایگانى شعبه: 
941209 شاکى: قاسمعلى قاسمى مقصودبیگى فرزند یداله به نشانى اصفهان- اصفهان خ کاوه خ گلستان 
کوى پرورش متهم: حســن على عربى به نشــانى مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به اصدار 
رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى حســنعلى عربى حسب شــکایت آقاى قاسمعلى قاسمى 
مقصودبیگى فرزند یداله دایر بر خیانت در امانت نسبت به سه فقره چک به شماره هاى 442247- 94/11/12 
و 442248- 94/12/1 و 442249- 94/12/15 عهده بانک سپه به مبلغ 225/000/000 ریال موضوع قرار 
جلب به دادرســى مورخ 94/10/26 این دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مالحظه رسید 
عادى 94/9/7 به شرح صفحه یک پرونده که بیانگر امانى بودن چک ها نزد متهم مى باشد و اینکه نامبرده 
با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى در مقام دفاع و رد اتهام برنیامده بزه معنون ه به ایشان محرز تشخیص داده 
شده مستند به ماده 674 قانون تعزیرات مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. رأى 
صادره غیابى محسوب ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس با وصف انقضاى 
مهلت واخواهى ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق 
شماره 337. م الف: 270624 نوروزى- دادرس شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى 

سابق) /7/655
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970352901197 شــماره پرونده: 9609980363200647 شماره بایگانى شعبه: 
970677 شاکى: ســعید حمصى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- اصفهان- 
خیابان خ احمداباد کوچه لت روبروى آزمایشــگاه مهدیه پالك 94 متهم: محمود صالحى فرزند یوسف به 
نشانى مجهول االمکان اتهام: ایراد صدمه بدنى غیر عمدى بر اث ر تصادف رانندگى گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى محمود صالحى فرزند یوسف، فاقد سابقه محکومیت کیفرى، دائر بر بى احتیاطى در امر 
رانندگى منتهى به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى با وصف نداشتن گواهى نامه، موضوع کیفرخواست و شکایت 
آقاى سعید حمصى فرزند حسن، با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، گواهى پزشکى قانونى نظر 
کارشناس که مصون از اعتراض مانده، دادگاه بزه انتسابى را محرز تشخیص و به استناد مواد، 714، 710، 559، 
بند ب، 488، بند پ ماده 291 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیات زیر ظرف 
دو سال از تاریخ وقوع بزه محکوم مى نماید: منقله صورت پانزده درصد دیه کامل- ارش آسیب نسج نرم یک 
درصد دیه کامل- کبودى اطراف چشم چپ سه هزارم دیه کامل- حارصه زانوى چپ، ساق چپ، زیر زانوى 
چپ جمعا یک و نیم درصد دیه کامل و از جنبه عمومى به استناد ماده 718 ناظر به ماده 717 از کتاب پنجم 
تعزیرات، و مواد 64، 68 و بند ب ماده 86 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 به 9000000 ریال جزاى 
نقدى بدل از پنج ماه حبس تعزیرى در حق صندوق دولت و ممنوعیت از رانندگى وسایل موتورى به مدت سه 
سال محکوم مى نماى، این رأى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان 
جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 102. م الف: 270543 

رحیمى- رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/656
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970354801499 شــماره پرونده: 9609980362101702 شماره بایگانى شعبه: 
970587 شاکى: سیده شوکت رضوى باباحیدرى فرزند ســید فرهاد به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- بلوار شفق بلوار عباسپور بن بست 12 پالك 2 طبقه 2 متهم: حسین کاشى فرزند 
نعمت اله به نشانى اصفهان- درچه خ امام ك صفا بن شاهد پ 50 (فعال مجهول المکان) اتهام ها: 1- توهین 
2- تخریب عمدى خودرو 3- توهین و تهدید از طریق تلفن 4- افتراء 5- خیانت در امانت 6- قذف 7- تهدید 
گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى حسین کاشــى فرزند نعمت اله فاقد تأمین به لحاظ عدم حضور حسب 
شکایت خانم سیده شــوکت رضوى بابا حیدرى فرزند ســید فرهاد دایر بر تخریب عمدى خودرو به شماره 
انتظامى 292/53 س 68، تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک از خط 9138309953 موضوع کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به اوراق پرونده اوًال درخصوص اتهام تهدید با توجه به 
مستندات ارائه شده شاکى، متن پیامک هاى استخراج یافته و اینکه با مالحظه مستندات، لفظى که صراحتًا 
در بر دارنده عنوان تهدید مى باشــد انعکاس نیافته و اینکه شاکى با وصف ابالغ در مقام تبیین ادله برنیامده 
به دلیل عدم کفایت ادله اثباتى وقوع بزه مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى رأى بر برائت صادر و 
اعالم مى نماید لیکن درخصوص سایر عناوین با توجه به شکایت شــاکى، عکس هاى تهیه شده پیرامون 
موارد تخریب، متن پیامک هاى استخراج یافته از گوشى شــاکى به شرح صفحه 23 پرونده، صورت جلسه 
تنظیمى ضابطین در بردارنده نحوه و میزان تخریب به شرح صفحه 406 پرونده و اینکه متهم با وصف ابالغ 
در مقام دفاع برنیامده، بزه معنونه محرز تشخیص داده شده، دادگاه مستند به مواد 677- 608 قانون تعزیرات 
و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمى متهم موصوف را از باب اتهام توهین به تحمل 74 ضربه شالق 
تعزیرى، از باب اتهام تخریب به تحمل دو سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید با این قید که صرفًا مجازات 
اشد درخصوص متهم قابل اجراست راى صادر درخصوص برائت حضورى محسوب ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان بوده پیرامون محکومیت، غیابى محسوب و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس با وصف انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 337. م الف: 270628 

نوروزى- دادرس شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق)  /7/657
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210006457- 97/7/16 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 850 فرعى از 
2194 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام اقاى رضا رضایى فرزند حسن سابقه ثبت و صدور سند تک 
برگى به شماره چاپى 945190 (دفترچه اى)، ذیل ثبت 44328 مورد ثبت صفحه 29 دفتر امالك 170 ثبت 
و صادر و تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 139602155687001645 مورخ 1396/11/3 که به گواهى دفترخانه 110 اصفهان 
رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل س ند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 271973 میرمحمدى- ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/674 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210006464- 97/7/16 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 848 فرعى از 
2194 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام اقاى رضا رضایى فرزند حسن سابقه ثبت و صدور سند تک 
برگى به شماره چا پى 945181 (دفترچه اى)، ذیل ثبت 44314 مورد ثبت صفحه 8 دفتر امالك 170 ثبت 
و صادر و تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 139602155687001644 مورخ 1396/11/3 که به گواهى دفترخانه 110 اصفهان 
رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 271971 میرمحمدى- ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/675 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023015049- 97/7/19 نظر باینکه اقاى على بلوریان اصفهانى فرزند محمدرضا 
اعالم نموده سند مالکیت شــش دانگ پالك 1537 باقى مانده که در راستاى اســتاندارد سازى به پالك 
1537/17 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در صفحه 285 دفتر 200 ذیل شماره ثبت 825 ثبت و سند چاپى 
196609 ثبت و صادر و تسلیم گردیده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
7244- مورخ 1397/06/15  دفترخانه 9 اصفهان رســما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته 
است و چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت ششدانگ طى سند رهنى 
130991 مورخ 74/05/24 دفتر 14 در رهن بانک کارافرین است. م الف: 271004 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /7/676
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023016071- 97/7/19 نظر باینکه خانم فاطمه جاودان فرزند محمد اعالم نموده 
سند مالکیت شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه اندرونى شــش دانگ پالك 1619/2 واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان که در صفح ه 266 دفتر 188 ذیل شماره ثبت 41100 ثبت و سند چاپى 052581 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 1397002150375000362- 
مورخ 97/07/18 دفترخانه 432 اصفهان رسما گواهى شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 272060 صفائى نائینى- رئیس ثبت 

منطقه مرکزى اصفهان /7/677
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023015984- 97/7/19 نظر باینکه خانم فرشته نصرى کوهستانى فرزند حسن 
اعالم نموده سند مالکیت شش دانگ پالك 3051/58 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در صف حه 245 
دفتر 212 ذیل شماره ثبت 78610 ثبت و ســند چاپى الف- 91- 197937 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155788000183- مورخ 
97/07/17 دفترخانه 124 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت ششدانگ طى دو فقره سند رهنى 

در رهن بانک ملى است. م الف: 271974 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /7/678
 اخطار اجرایى

محکوم علیه ســاراصفى خانى فرزندحجت اله  به نشــانى  مجهول المکان محکوم له : ملیحه زلقى ف 
ابوطالب    به  نشانى : شاهین شهر  - خانه کارگر – خیابان مهارت جنوبى – نیم فرعى 2غربى 106محکوم 
به : بموجب راى شماره 149 تاریخ 97/3/19 حوزه دهم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ 8/070/000 ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسى  و الصاق تمبر 

وپرداخت  خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاســبه دایره اجرا ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 96/12/15لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له صادرواعالم مى گردد ضمنا پرداخت هزینه 
اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید .مدت ارائه دادخواست تاسى روزازتاریخ ابالغ اجرائیه مى باشد - 
269291 /  م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/681

ابالغ رأى
آگهى دادنامه - شماره دادنامه :  9709973759500698 تاریخ تنظیم : 25 / 6 / 1397 شماره پرونده : 
9709983759500265 شماره بایگانى : 970277 درخصوص دادخواست خواهان آقاى مرتضى مومنى 
فرزند محمد عباس به نشــانى اصفهان – خ امام خمینى دهنوخ شهیدرضازاده منزل مومنى  به طرفیت  
خوانده آقاى ابولفضل محمدى فرزندعلى اصغر به نشانى مجهول المکان  بخواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ350/000/000ریال عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسى وخسارت تاخیر تادیه 
باتوجه به محتویات پرونده وشرح دادخواســت خواهان وضمائم آن ازجمله تصویرمصدق چک شماره 
421496به تاریخ 96/5/30وگواهینامه عدم پرداخت آن وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه دادرسى 
مورخ 97/6/20ونظربه اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى دراین جلسه دادرسى حاضر 
نگردیده والیحه اى ارسال ننموده وطبعا درقبال خواســته خواهان دفاعى به عمل نیاورده است ونظربه 
این که وجوداصل چک دریدخواهان داللت براشــتغال ذمه خوانده به عنوان صادرکننده دارد لذاباموجه 
تشخیص دادن خواسته خواهان وبااستنادبه مواد  310 الى 313 قانون تجارت ،قانون الحاق یک تبصره 
به ماده 2 قانون  اصالح موادى از قانون صدور چک و استفســاریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مواد 198 و515 و 519 و  قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ 350/000/000ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 11/650/000ریال 
بابت  هزینه دادرسى و  تمبراوراق پیوست دادخواست  به انضمام  خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید 
چک لغایت وصول محکوم به بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که 
حین اجرا محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید . ضمناواحداجراى احکام موظف به محاسبه واخذهزینه 
دادرسى متعلق به خســارت تاخیرتادیه ازخواهان به نفع صندوق دولت وسپس ازخوانده درحق خواهان 
خواهدبود . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 269267 

/م الف سعیدمهدى پور- رییس شعبه چهارم  محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر/7/682
ابالغ قرار تامین

قرارتامین خواسته - شماره دادنامه :  9709973759500669 تاریخ تنظیم : 20 / 6 / 1397 شماره پرونده 
: 9709983759500265 شماره بایگانى : 970277 درخصوص دادخواست خواهان آقاى مرتضى مومنى 
فرزند عباس به نشانى اصفهان – خ امام خمینى دهنوخ شهیدرضازاده منزل مومنى  به طرفیت  خوانده 
آقاى ابولفضل محمدى فرزندعلى اصغر به نشــانى مجهول المکان  مبنى برصدورقرارتامین خواسته به 
مبلغ  350/000/000ریال  ازتوجه به مجمــوع اوراق ومحتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق یک فقره 
چک به شماره 421496مورخ 96/5/30عهده بانک صادرات وگواهى عدم پرداخت صادره ازناحیه بانک 
محال علیه ونظربه این که شرایط وارکان اجابت خواسته فوق فراهم مى باشد لذامستندابه بند (ج) ماده 
108قانون آیین دادرسى مدنى مبادرت به صدورقرارتامین خواسته ازمطلق اموال بالمعارض خوانده به 
مبلغ 350/000/000ریال مى نماید .قرارصادره به لحاظ عدم امکان ابالغ فورى واینکه تاخیردراجراى 
آن موجبات تضییع یاتفریط خواســته رافراهم مى نماید .مستندابه ذیل ماده 117قانون فوق الذکر ابتدائا 
اجراوســپس ابالغ خواهدشــد وظرف ده روز پس ازابالغ قابل اعتراض دراین دادگاه مى باشد . م الف 

269261رییس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /7/683
ابالغ اجراییه

ابالغ دادگسترى- شــماره ابالغیه : 9710103760004670 شماره پرونده : 9709983760000017 
شــماره بایگانــى شــعبه : 970017 تاریــخ تنظیــم : 14/ 7/ 97پیــرو  آگهــى هــاى منتشــره 
درجرایدبدینوســیله به اخترمحبــى فرزندنظر کــه مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى شــود طبق 
اجراییــه صــادره از9710423760000115درپرونــده کالســه 970017به موجب دادنامه شــماره 
9709973760000296مورخ 97/4/4صادره ازشعبه ســوم حقوقى شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ سیصد و ســى میلیون ریال بابت اصل خواســته وبه پرداخت خسارات دادرسى 
11342000ریال وخسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست 97/1/14که موعدمطالبه است لغایت 
یوم الوصول براساس شاخص تورم بانک مرکزى درحق محکوم له محکوم مى نماید .درضمن هزینه هاى 
اجرا برعهده محکوم علیه است که دراجراقابل محاسبه است .بدیهى است باتوجه به غیابى بودن حکم ، 
اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یااخذتامین متناسب ازمحکوم له یاابالغ واقعى اجراییه 
به محکوم علیه مى باشــد لذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجراى مــاده 73آدم وماده 9قانون اجراى 
احکام مدنى دریکى ازجرایدکثیراالنتشــار درج میگرددتاظرف ده روزپس ازنشرآگهى نسبت به اجراى 
مفاداجراییه اقدام گردد درغیراینصورت واحداجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه 
ووصول هزینه اجرایى اقدام خواهدنمود . 269202 / م الف الهام دریس - مدیردفتردادگاه شعبه 3عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /7/684
احضار متهم

درپرونده کالســه 971196 د3شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى وانقالب شاهین شهر آقاى على 
آقاجانى فرزندچوپان متهم به خیانت درامانت تحت تعقیب قــراردارد به علت مجهول المکان بودن وى 
وعدم دسترسى به نشانى اومراتب دریکى ازروزنامه کثیراالنتشار آگهى  وابالغ مى شود که نامبرده شخصا 
ظرف یک ماه ازتاریخ انتشاراین آگهى دراین شــعبه حاضر وازاتهام انتسابى دفاع نمایید درغیراینصورت 
تصمیم مقتضى اتخاذخواهدشد- م الف 269259 حسین حاجى قربانى - دادیارشعبه سوم دادیارى /7/685

ابالغ رأِى
آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 210 ش 1 ح  شــماره دادنامه 290تاریخ رسیدگى : 18/ 6 /97 
درخصوص دعوى خانم افســانه بهرامى زاده به طرفیت آقاى کوروش احمدى به خواسته مطالبه نفقه 
معوقه زوجه ازتاریخ 94/1/1لغایت اجراى حکم به انضمام هزینه دادرســى باتوجه به محتویات پرونده 
ازجمله رونوشت مصدق نکاحنامه به شماره 26936صادره ازدفترخانه رسمى ثبت ازدواج شماره 146حوزه 
ثبتى مسجدســلیمان ووجودعلقه زوجیت بین طرفین وباامعان نظر به این که درجلســه دادرسى مورخ 
97/6/18حاضرنگردیده  والیحه اى ازدفاع ازخودارسال ننموده است وباعنایت به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى که مصون از اعتراض مانده است شورادعوى مطروحه راوارد ومستندابه مواد 1106-1102-
1107- 1111- 1206قانون مدنى خوانده رابه پرداخت مبلغ یکصدوهشتاد وهفت میلیون وهشتصدوده 
هزارریال به عنوان نفقه معوقه زوجه ازتاریخ 94/1/1لغایت 97/6/31به عنوان اصل خواسته وازآن تاریخ 
به بعد ماهیانه مبلغ هفت میلیون وپانصد هزارریال به عنوان نفقه مستمر ومبلغ یک میلیون وپانصد وسى 
وهشت هزارریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان وهمچنین سالیانه به میزان شاخص تورم اعالمى 
ازطرف بانک مرکزى اضافه مى گردد محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجــدى نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 267552 /م الف   محمودباقرى - قاضى شعبه 1 شوراى حل 

اختالف  شاهین شهر /7/686
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامه : 9709973760000587 تاریخ تنظیم : 14 / 6 / 1397 شماره پرونده : 
9709983760000236 شماره بایگانى : 970242 درخصوص دعوى بانک مهراقتصاد بانمایندگى آقاى 
جوادتک روستا وباوکالت خانم مریم موثق سیچانى فرزندمرتضى به نشانى اصفهان- خ وحیدنبش خیابان 
حسین آباد مجتمع تجارى ادارى عســگرى طبقه دوم واحد5 دفتروکالت آقاى سعید نژادتقى به طرفیت 
خانم ها آسیه سهرابى بارده فرزندمنوچهر 2- خانم فاطمه ســهرابى فرزندروزه همگى به نشانى استان 
اصفهان – شهرستان شاهین شهرومیمه – خ عارف – فرعى 5 شــرقى – مجتمع صدف- واحد 2 به 
خواسته محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت بخشى از وجه یک فقره چک عهده بانک رفاه کارگران 
به شماره 164199مورخ 97/3/1 به انضمام خسارت دادرسى وتاخیرتادیه به مبلغ سیصدوبیست وهفت 
میلیون وپانصد هفتادهزارو ششصدو ده ریال  دادگاه با مالحظه دادخواست تقدیمى واظهارات وکیل محترم 
خواهان درجلسه دادرسى  مستند ابرازى شامل کپى مصدق چک  وگواهى عدم پرداخت چک محال علیه 
ونظربه این که  خواندگان  از طریق نشــر آگهى دعوت لیکن حضورنیافته ودفاعى ننموده اند  لذادادگاه  
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519   قانون 
آیین دادرسى مدنى وعمومات قانون چک خواندگان ر امتضامنا به پرداخت مبلغ موصوف درصدرراى وبه 
پرداخت خسارت دادرسى  وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید  لغایت یوم الوصول  بر اساس 
شاخص  تورم بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجرا  درحق خواهان محاسبه خواهد شد 
محکوم مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 

267439 /م الف وحید هادى - رییس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /7/687
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139760302177000559 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سعید حسین هاشمى فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 149 نجف آباد و شماره ملى 1092074767 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 355 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 25/35 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد صادقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139760302177000566 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدتقى بافنده فرزند محمد مهدى 
بشماره شناسنامه 298 نجف آباد و شماره ملى 1091837201 در ششدانگ یکباب خانه قدیمى احداثى 
برروى قسمتى از پالك 129 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 48 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى عزت اله رجب پور محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177000619 مورخه 1397/07/09 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مهدى هاشمى دهقى فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 5272 نجف آباد و شماره ملى 1090569874 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 1326 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 204/55 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم هاشمى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139760302177000565 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کشور محمد هاشمى دهقى فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 36 نجف آباد و شــماره ملى 1091943796 در ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 1326 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 254/72 

مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم هاشمى محرز گردیده است. 
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب 
ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منــوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/07/29 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: سه شــنبه 1397/08/15 270537/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت /7/679
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007001832 هیأت دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم صنمبر امیرى پبدنى فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 360 صادره 
از فارسان در یک باب خانه به مســاحت 171 مترمربع پالك 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت 
فالورجان که متقاضى خود مالک رسمى است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند . بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/29 م 

الف  262977 اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 7/423 
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299 نفر مجوز سقط درمانى 
دریافت کردند

على سـلیمانى پور، مدیرکل پزشـکى قانونى اسـتان 
اصفهان گفت: طى شـش ماهـه امسـال 299 نفر از 
348 متقاضى براى بررسـى درخواسـت هاى سـقط 
درمانى اسـتان اصفهان موفق بـه دریافت مجوز این 

عمل شده اند.

تشکیل تیم بررسى انبارها 
براى جلوگیرى از احتکار

على صادقى، فرمانده انتظامى تیران و کرون گفت: با 
تشکیل تیم بررسى انبارها، بستر براى احتکار در این 

شهرستان براى این دسته از متخلفان ناامن است.

کاهش60درصدى کاشت غالت 
در تیران 

مدیر جهاد کشـاورزى تیران و کرون گفت: کاشـت 
غالت در این منطقه در سـال زراعى گذشته به دلیل 
کاهـش بارندگى، بیـش از 60 درصد کاهش داشـته 

است.
محسن حاج عابدى افزود: در سال زراعى گذشته 950 
هکتار از اراضى زراعى تیران و کرون به کاشت گندم 
اختصاص یافت که در مقایسه با سال هاى آبى گذشته 

64 درصد کاهش یافته است.

رشد 13 درصدى 
جابه جایى مسافر از راه آهن

مدیـر کل راه آهن اصفهـان گفت: ازابتداى امسـال 
تاکنون بیش از 759 هـزار و 419 مسـافر از راه آهن 
اصفهان  به نقاط مختلف کشور جابه جا شدندکه این 
تعداد در مقایسـه با پارسـال بیش از 13 درصد رشـد 

داشته است.
رضا سـادات حسـینى  افزود: روزانه هشـت رام قطار 
مسافرى از اصفهان و کاشان به شهرهاى  مشهد، بندر 
عباس، زاهدان و تهـران حرکت مى کنند. وى گفت: 
همچنین  به منظور رفاه حال مسـافران شهرسـتان 
فالورجـان در قطـار شـیراز - مشـهد یـک کوپه به 
ایسـتگاه آبنیل به مقصدهاى مشـهد و شـیراز از این 

اداره کل اختصاص داده شد.    

کسب رتبه A دانشگاه آزاد 
نجف آباد در کشور

دانشگاه آزاد اسـالمی واحد نجف آباد به رتبه A بین 
دانشگاه هاى آزاد اسالمى کشور دست یافت.

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آبـاد 
گفـت: ایـن واحـد دانشـگاهى براسـاس رتبه بندى 
u-Multirank سال 2018 موفق به کسب رتبه 
A بامفهوم خیلـى خوب در بیـن دانشـگاه هاى آزاد 

اسالمی کشور شده است.
امیررضا نقـش اظهار کـرد: در رتبه بندى هاى سـال 
2018 این نظـام، واحدهاى علوم تحقیقـات، تهران 
مرکزى و نجف آباد رتبه A را دریافت کرده اند که در 
شاخص هاى بررسى شده، واحد نجف آباد در شاخص 
پژوهشـى نـرخ ارجاعـات باالترى نسـبت بـه دیگر 

واحدها کسب کرده است.

مشکلى در صدور ویزاى 
زائران اربعین وجود ندارد

مدیرکل سـازمان حـج و زیـارت اسـتان اصفهان 
گفـت: در اسـتان اصفهـان بـا توجـه بـه افزایش 
حجـم کارى و همچنیـن تـالش شـبانه روزى 
نیروهاى کنسـولگرى، مشـکلى در صـدور روادید

 وجود ندارد.
غالمعلى زاهـدى در واکنـش به خبر عـدم صدور 
ویزاى زائـران اربعین در روزهاى اخیـر و جا ماندن 
آنـان از این سـفر معنـوى اظهار کـرد: در اسـتان 
اصفهان با توجه به افزایش حجم کارى و همچنین 
تالش شبانه روزى نیروهاى کنسولگرى، مشکلى 

در صدور روادید وجود ندارد.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
تالش بر این اســت که تا ســال آینده محدوده مرکزى و 
تاریخى شهر بر روى تردد موتورسیکلت هاى بنزینى بسته 
شده و تنها پاکروها امکان تردد در این ناحیه را داشته باشند.

علیرضا صلواتى با اشاره به رایزنى هایى که از سال 1395 
براى احداث خــط تولید موتور برقى در اســتان اصفهان 
انجام شــده بود، اظهار کرد: از ابتدا قرار بــر این بود که در 
اســتان اصفهان با حداکثر بومى ســازى بتوانیم به تولید 

موتورسیکلت هاى برقى بپردازیم.
وى ادامه داد: در زمینى به مســاحت 50 هــزار متر مربع 
عملیات احداث آغاز و هفته گذشته این خط تولید افتتاح شد 

و نخستین خط تولید موتور برقى با 30 درصد تولید داخل به 
بهره بردارى رسید.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان افزود: همچنین در آینده ایستگاه هاى شارژ در سطح 
اصفهان جانمایى خواهد شد و در فاز نخست، 50 محل شارژ 

در محدوده مرکزى شهر اصفهان قرار خواهد گرفت. 
صلواتى گفت: در برنامه است تا پنج مدلى که هفته گذشته 
رونمایى شد، افزایش پیدا کرده و مدل هاى متنوع ترى نیز به 
بازار عرضه شود. وى تصریح کرد: تا سال آینده چند کارخانه 
دیگر نیز به چرخه تولیدکنندگان موتورهاى برقى خواهند 
پیوست و همچنین با کمک قطعه سازان اصفهانى، سهم 

تولید داخل از 30 درصد به 70 درصد خواهد رسید. 

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: اکنون از مجموع 8000 شرکت تعاونى 
داراى مجوز این استان، در حدود 4700 واحد غیرفعال 

هستند.
علیرضا تیغ ســاز، موازیــکارى را از جمله مشــکالت 
شرکت هاى تعاونى برشــمرد و افزود: در زمان حاضر 
سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعى، صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد کشــاورزى براى شرکت هاى تعاونى 
مجوز صادر مى کنند که هر یک از این شرکت ها فعالیت 

مشترکى را دنبال مى کنند. 
وى اظهارکرد : باید تمام شرکت هاى تعاونى مجوزشان 

را از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى دریافت کنند و 
فعالیتشان از سوى این وزارتخانه رصد شود. 

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان ادامه داد : اگرچــه قانون بر واگذارى 25 درصد 
فعالیت اقتصادى کشــور تأکید دارد، این شــرکت ها 
نتوانســتند به دلیل مشــکالت موجود نقش خود را در 

اقتصاد ایفا کنند. 
تیغ ساز با بیان اینکه این استان 3300 تعاونى فعال دارد، 
تصریح کرد: بیش از 800 هزار نفر در اســتان از خدمات 
تعاونى ها در بخش هــاى تولیدى، خدمــات و توزیع 

بهره مند مى شوند. 

4700 شرکت تعاونى در 
اصفهان غیر فعال هستند

مرکز شهر به روى 
موتورسیکلت ها بسته مى شود

بحران آب، این کلید واژه سال هاست که مهمان محافل 
خبرى و کارشناسى اصفهان است؛ بحرانى که مختص زمان 
حال نیست اما بدون شک تا به حال به این شکل گریبان این 
استان را نگرفته بود. در سال هاى اخیر پیگیرى ها و اقداماتى 
براى بهبود وضعیت مردم مناطق درگیر بحران آب در فالت 
مرکزى ایران و به خصوص حوضه آبریز زاینده رود شــده 
است تا شرایط را در ریل بازگشت به نقطه غیر بحرانى قرار 
دهد اما اینکه تا به حال چقدر در این عرصه موفقیت ها بر 
شکست ها چیره شده و اینکه در حال حاضر چه تمهیداتى 
براى خروج از بحران مذکور در نظر گرفته شده است و اصًال 
منشأ بحران آب در اصفهان و خشک شدن زاینده رود را باید 
در کجا جستجو کرد، محورهایى است که در مصاحبه اى 
اختصاصى با حیدرعلى عابدى، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى و از زمره چهره هاى فعال در مسئله 

بحران زاینده رود جویا شده ایم.
مرزبندى هاى بین استانى از مهمترین 
معضالت پیش روى حل بحران آب در 
اصفهان بیان شده. به طور مشخص 
بفرمایید چطور این مسئله به پیچیده تر 

شدن بحران آب مى انجامد؟
یکى از بزرگ ترین اشــتباهات صورت گرفته در ده سال 
گذشته این بود که قسمت اعظم رودخانه زاینده رود به جزئى 
از منطقه جغرافیایى استان چهارمحال و بختیارى تبدیل 
شد به طورى که مسئوالن این استان برخى از روستاهاى 
حاشیه زاینده رود مثل یان چشمه و مارکده را به توابع چهار 
محال و بختیارى ضمیمه کرده اند. بر همین اساس روز به 
روز دسترسى استان اصفهان به رودخانه کاهش پیدا کرده و 
دست اندازى چهارمحال و بختیارى به زاینده رود، افزایش 

یافته است.
با توجه به این مشکل، نقش و جایگاه 
شوراى عالى آب به عنوان یکى از عالى 
ترین مراکز تصمیم گیــرى در مورد 

زاینده رود را چگونه مى بینید؟
شــوراى عالى آب که به عنوان تنها نهــاد قانونى، رژیم 
حقوقى رودخانه هاى کشور و زاینده رود را تعیین مى کند در 
سیزدهمین مصوبه اش رژیم حقوقى زاینده رود را اینطور 
تعریف کرده که تونل اول کوهرنگ و رودخانه طبیعى زاینده 
رود متعلق به کشاورزان اصفهان است اما تونل دوم، تونل 
سوم، تونل چشمه لنگان و تونل بهشت آباد، آورده وزارت 
نیرو مى باشد که این آورده را براى شرب و صنعت اصفهان، 
شرب یزد و مصارف چهارمحال و بختیارى اختصاص داده 
است. جدول تقسیم بندى مجموعه این آورده ها هم وجود 
دارد که بر اساس این جدول، بیش از 800 میلیون مترمکعب 
سهم کشاورزان در غرب و شرق اصفهان است، 230 میلیون 
مترمکعب هم به استان چهارمحال و بختیارى اختصاص 
داده اند و نزدیک به 120 میلیون مترمکعب سهم صنعت 

و نزدیک به  70 میلیون مترمکعب نیز سهم یزد باید باشد.
در کنار جایگاه شوراى عالى آب، کمیته 
هماهنگى زاینده رود که نهادى مختص 
حل معضالت این رودخانه است تا به 

حال چه عملکردى داشته است؟
این شورا و یک نهاد فرااستانى به نام شوراى هماهنگى توزیع 
عادالنه آب زاینده رود با حضور وزیر نیرو و معاونان وزارت 
جهاد کشاورزى و کشــور با اختیار تام براى تعیین سهمیه 
مصرف کنندگان زاینده رود براساس بارش هاى ساالنه و 
ذخیره سد هرچند وقت یکبار تشکیل مى شود و سهمیه ها 
را براى هر قسمت مشخص مى کند. این مصوبات هیچگاه 
عملى نشده است چون متولى واحدى ندارد. به همین دلیل ما 
از ریاست جمهور درخواست تشکیل ستاد احیاى زاینده رود را 
داشته ایم و با اینکه تاکنون پنج بار دستور در رابطه با تشکیل 
این ستاد صادر شده، وزارت نیرو هنوز هیچ اقدام عملى براى 
به ثمر رسیدن آنها انجام نداده است و وزارت جهاد کشاورزى 
نیز هیچ عزمى براى محدود کردن کشــاورزى باالدست 
ندارد. این در حالى است که بر اساس مصوبه دهمین جلسه 
شوراى عالى آب، از سال 92 هر نوع بارگذارى جدید ممنوع 
است و چون مصوبات اجرا نشده من به کمیسیون اصل 90 
مجلس شوراى اسالمى از عملکرد وزیر نیرو شکایت کردم.

به طور کلى وزارت جهاد کشــاورزى 
چقدر عزم و اراده جدى به منظور حل 

بحران آب در اصفهان داشته است؟
آقاى وزیر جهاد کشــاورزى هر ماه یا در شوش یا شوشتر 

یا در اهواز و خرمشــهر و یا در هور بــوده و در حال اجراى 
طرح است اما در استان اصفهان طرح توسعه جنگل هاى 
شــرق اصفهان و طرح هاى بیابان زدایى به دلیل کمبود 
بودجه متوقف شده است، ریزگردهایى که از سمت تاالب 
گاوخونى مى آیند باعث بروز مشــکالتى براى سالمتى 
مى شــوند و از طرفى کشاورزى شهرســتان هاى استان 
از غرب تا شرق رو به نابودى اســت. حتى در بعضى نقاط 
اصفهان تا 120  متر چاه ها آب ندارند یا آب شــور است و 
براى کشاورزى نامناسب است که باید در سطح ملى به آن 
پرداخته شود. با وجود این، هنوز شاهد یک برنامه مشخص 

براى نجات زاینده رود نیستیم.
مجلس شوراى اســالمى در شرایط 
حاد اخیر تا به حال چه واکنشى داشته 

است؟
نامه هاى متعدد به رئیس جمهور نوشــته ایم و پنج دستور 
نیز از او دریافت کرده ایم تا ستاد احیاى زاینده رود تشکیل 
شود اما تا به حال حرکت جدى اى از سوى وزارتخانه هاى 

مرتبط ندیده ایم.
شاید بهتر باشــد بپرسیم به طور کلى 
رویکرد مجلس شوراى اسالمى در قبال 

این وضعیت چه بوده است؟
متأسفانه عزم ملى در خصوص حل مشکل زاینده رود وجود 
ندارد. کًال مسئولین و نمایندگان از شرایط پیش آمده در این 
استان با خبر نیستند و آن را باور نمى کنند چون فکر مى کنند 
خشکسالى در همه کشور وجود دارد. این در حالى است که 
اگر شما به منطقه سامان در چهارمحال و بختیارى بروید 
مى بینید آب آنقدر وجود دارد که قایقرانى در آنجا فعال است 
اما وقتى به زرین شهر اصفهان مى رسید، با خشکسالى روبه 
رو مى شوید با وجود اینکه هر دو هم در حوضه آبریز زاینده 

رود هستند.
با توجه به توضیحات شما، اینطور به 
نظر مى رسد که منشــأ بحران آب در 
اصفهان ناشــى از عملکرد قابل تأمل 
مسئوالن چهارمحال و بختیارى است، 

این گزاره را چطور ارزیابى مى کنید؟
متأسفانه مسئولین استان همجوار اصفهان هرساله اقدام به 
توسعه طرح هاى کشاورزى خود کرده اند و از سال 92 که 
هر نوع بارگذارى جدید ممنوع شد، اجراى 42 طرح ممنوعه 
را به صورت غیرقانونى در دســتور کار قرار دادند به طورى 
که سال پیش نظر به کشت وسیع هلو در ارتفاعات مشرف 
به زاینده رود، خروارهــا از این میوه به علت قیمت پایین با 
تصمیم کشاورزان چهارمحالى مدفون شد. البته ما به دنبال 
دامن زدن به حاشیه ها نیستیم اما براى احقاق حقابه مردم 
اصفهان پافشارى مى کنیم. حفاظت از حقابه ها بر عهده 
وزارت نیرو است در صورتى که نزدیک به 700 تا 800 لوله 
در مسیر رودخانه به شکل قانونى و غیرقانونى بارگذارى شده 
است که تا سال 96 هیچ کدام کنتور نداشتند. البته با پیگیرى 
هاى به عمل آمده، در قسمت عمده آنان کنتور نصب شد 
ولى در حاشیه زاینده رود هم تراکتورهایى را مى بینیم که 
آزادانه لوله هایى را بارگذارى کردند و آب برمى دارند که باید 

به تمامى این موارد رسیدگى شود.

همراهى هاى دو استان یزد و چهارمحال 
و بختیارى در اجراى طرح مهم بهشت 

آباد تا به حال چگونه بوده است؟
به منظــور اجراى هرچه بهتر طرح بهشــت آبــاد تعامل 
نمایندگان مردم ســه اســتان یعنى اصفهان، چهارمحال 
و بختیارى و یزد الزامى اســت. بنابراین اگر این تعامالت 
محقق شود، اجراى این طرح نیز به خوبى انجام خواهد شد. 
تعامالتى که به منظور اجراى این طرح الزم به نظر مى آید 
از آن سو داراى اهمیت است که نیازمندى هاى آبى هر سه 
استان را در طرح بهشت آباد مشخص مى کند چراکه باید در 
فرایند اجرا شدن این طرح نیاز سه استان را در نظر گرفت. با 
اجرا شدن این طرح، آب مناطقى مثل بروجن تأمین خواهد 
شد و پس از آن دیگر نیاز به سختگیرى هایى که امروزه در 
محافظت از آب زاینده رود انجام مى شــود، نیست چراکه 
طرح بهشت آباد آب را به منطقه باغبادران سرازیر مى کند. 
از دیگر سو با اجراى این طرح مى توانیم نیاز زیست محیطى 
رودخانه را تأمین کنیم و در صورت الزام و ضرورت، مقدار 
آبى را که از این طرح به منظور تأمین نیاز زیست محیطى 

رودخانه استفاده بردیم، با آب شیرین کن جایگزین کنیم.
و اما استان خودمان؛ رویکرد استاندار 
اصفهان براى حل بحران آب را چطور 

ارزیابى مى کنید؟
استاندار فعلى اصفهان اقدامات خوبى در خصوص بحران 
آب انجام داده اند و اگر سه سال دیگر در همین سمت باشند 

این بحران حل خواهد شد.
حاال گذشــته از عملکرد استاندارى و 
استاندار، عملکرد آبفا استان اصفهان تا 

به حال چقدر مثمر ثمر بوده است؟
اداره کل آب و فاضالب نمى تواند جداى از وزارت نیرو کار 
کند. به همین دلیل همان اندازه که به مدیریت آب در استان 
چهارمحال انتقاد داریم، به همان اندازه به مدیریت آب در 

استان اصفهان هم انتقاد داریم.
آخرین اقدامات انجام شده براى حل 
مشکالت کشــاورزان و احیاى زاینده 
رود از سوى مســئوالن اصفهان چه 

بوده است؟
با توجه به طرحى کــه بنده و خانم تاج الدین به ریاســت 
جمهورى ارائه دادیم، به زودى 24 هزار پنل خورشــیدى 
در شــرق اصفهان براى کمک به کشــاورزان آنجا نصب 
خواهد شد و عالوه بر آن، با کوشش استاندار، طرح گلخانه 
هاى جهاد کشاورزى عملى خواهد شد. طرحى که در حال 
حاضر از سوى استاندار محترم عنوان شده، طرحى است که 
مطابق آن مجموعه پساب هاى فاضالب شمال، شرق و 
جنوب اصفهان با آب زاینده رود در پل شهرستان مخلوط و 
مقدار معینى را به سوى منطقه شرق و تاالب گاوخونى روانه 
مى سازد، این مقدار معین که متوسط آن در طول سال ثابت 
است با برنامه ریزى بین کشاورزان منطقه شرق توزیع شده 
و مقدارى را هم به گاوخونى سرازیر مى کند. جارى شدن 
آب از پل ناژوان تا پل شهرستان در بستر زاینده رود خالقیتى 
است که منجر به بهره بردارى هاى سیاحتى خواهد شد، الزم 
به توضیح است که مقدار آب الزم بدین منظور از سد نکوآباد 

توسط لوله تا مبدأ این بخش از طرح منتقل خواهد شد؛ انتظار 
داریم با اجراى این بخش از طرح ابتکارى استاندارى حداقل 

انتظارات مردم هم تأمین شود.
برغم تــالش تعدادى از مســئوالن 
اســتانى و برخى از مقامات در سطح 
کشور، سهم اصفهان از رودخانه زاینده 

رود چقدر است؟
شــوراى هماهنگى توزیع عادالنه آب زاینده رود امسال 
ســهمیه اســتان اصفهان را 5/2 و اســتان چهارمحال و 
بختیارى را 4 میلیون مترمکعب از منابــع آبى زاینده رود 
در نظر گرفته اســت که این مقدار صرفًا تأمین کننده نیاز 
باغداران بــوده و نمى تواند نیاز کشــاورزان را تأمین کند. 
همچنین حداقل حدود 70 میلیون مترمکعب آب در ســد 
زاینده رود براى کشت پاییزه شــرق اصفهان ذخیره شده 
تا در آبان ماه تحویل شــود و بقیه حقابه در صورت بارش 

اختصاص پیدا کند.
با توجه به پیش بینى هاى انجام شده 
چرا باز هم اصفهــان دچار بحران آبى 

شد؟
متأســفانه آنچه اتفاق افتاده، نتیجه ســوء مدیریت است 
چراکه ســه وزارتخانه نیرو، جهاد کشــاورزى و کشور در 
این موضوع کارآمدى الزم را نداشــته اند و به همین دلیل 
مصیبت هاى جدیدى را هر ساله شاهد هستیم که حقابه 
تاالب گاوخونى و کشاورزان شــرق اصفهان با تمام نامه 
نگارى هاى انجام شده به همه مراجع قانونى و همچنین 
مصوبات شوراها، داده نمى شود و از طرف دیگر هر بار طرح 
جدیدى مثل بن- بروجن را به سرعت بر روى رودخانه زاینده 
رود بارگذارى مى کنند. گرچه تا پایان طرح هاى سد تونل 
سوم و بهشت آباد هر بارگذارى جدید ممنوع است. در حال 
حاضر که حقابه کشاورزان اصفهانى به آنها داده نمى شود 
و آب مورد نیاز آنها به دیگر مصرف کنندگان ارائه شده باید 
بهاى این حقابه از مصرف کنندگان ستانده و به کشاورزان 
پرداخت شود، کشاورزان اصفهانى نیز به دنبال گرفتن صدقه 
نیستند بلکه انتظار دارند تمامى حقوق آنها به شکلى عادالنه 

پرداخت شود.
آیا باز هم مى توان به بهبود شرایط آبى 

در اصفهان امیدوار بود؟
در ابتدا باید انضباط آبى در مســیر زاینــده رود با تربیت 
نیروهاى زبده از ســوى وزارت نیرو شکل بگیرد و پس از 
آن تمامى لوله هایى که در این مسیر هستند کنتورگذارى 
شوند؛ طرحى که آن را ساماندهى زاینده رود از تونل اول 
کوهرنگ تا تاالب گاوخونى نامگــذارى کرده ایم. منابع 
آبى مصوب شوراى عالى آب نیز باید هرچه زودتر تأمین 
شود. به همین دلیل با مسئوالن فوالد مبارکه براى تأمین 
نقدینگى تونل ســوم کوهرنگ مذاکراتى داشتیم که به 
تفاهمنامه اى با وزارت نیرو در همین رابطه منجر شد که 
مشابه این کار براى تونل بهشــت آباد نیز قابلیت اجرایى 
دارد. البته از گذشته بروز مسائل مختلف باعث اختالفاتى 
بین مسئوالن یزدى و اصفهانى و چهارمحال و بختیارى 
شــده اســت که باید آنها را رفع کرد تا با تفاهم، مسائل 

مشترك را دنبال کنیم.

گفتگوى نصف جهان با حیدرعلى عابدى، نماینده مردم اصفهان درباره بحران آب 

دسترسى اصفهان به زاینده رود را 
روز به روز کمتر کرده اند

محیا حمزه

خودروهاى آفرودى
 بالى جان کویرها

یک فعال محیط زیســت گفت: اگرچه کویرهاى 
اصفهان رو به نابودى است اما مسابقات رالى و حضور 
خودروهاى آفرودى در این کویرها، در تخریب هرچه 

زودتر بیابان ها اثر دارد.
مهدى بصیرى اظهارکرد: فعاالن محیط زیســت 
همیشــه با برگزارى مســابقات رالى در کویرهاى 
اصفهان مخالف بوده اند اما سازمان محیط زیست 
با مجوزى که بــه هیئت اتومبیلرانى داده اســت، 
سال هاست که مسابقات رالى در بیابان هاى اصفهان 
برگزار مى شــود. وى ادامه داد: بیابان هاى مناطق 
خشک یک الیه سنگ ریزه روى سطح خود دارند 
که به آن «ذره بیابانى» مى گویند و براى جلوگیرى از 
فرسایش بادى بسیار موثر است و مانع فرسایش بادى 
یا آبى مى شود. این فعال محیط زیست با بیان اینکه 
خودرو هاى آفرود به گیاهان موجود در کویر آسیب 
مى زند، گفت: پوشش گیاهى که در سطح کویر وجود 
دارد، سطح وسیعى از اطراف خود را حفاظت مى کند 
و اگر دخالت انسانى وارد چرخه طبیعت شود، به این 

مناطق آسیب جدى مى رساند.

اعزام7 آمبوالنس اورژانس 
اصفهان به کرمانشاه 

رئیس مرکز اورژانس پزشکى استان اصفهان گفت: 
هفت آمبوالنس اورژانــس اصفهان به منظور ارائه 
خدمات به زائران حاضر در راهپیمایى کربال به استان 

کرمانشاه اعزام شد.
راســتین تأکید کرد: تیم هاى امــدادى اورژانس 
اصفهان در قالب هفت آمبوالنس مجهز به همراه 15 
نفر پرسنل در استان کرمانشاه مستقر خواهند شد و 
از امروز تا پایان مراسم اربعین به زائرین حسینى در 

مسیرهاى منتهى به مرز امدادرسانى خواهند کرد.

شناسایى خودروى مجرمان 
در اصفهان با وسایل بازدارنده

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: دســتگاه 
هوشمند متوقف کردن خودروهاى شناسایى شده 
مجرمان توسط نیروهاى پلیس با استفاده از وسایل 

بازدارنده در این فرماندهى ساخته شد.
مهدى معصوم بیگــى اظهارکرد: این دســتگاه به 
صورت هوشــمند حین عبور خودروى مجرمان از 
مســیر خیابان یا جاده،  اقدام بــه متوقف کردن آن 
مى کند. وى خاطر نشان کرد: از مزایاى این دستگاه
مى توان به افزایش سرعت عمل، دقت و ارتقاى توان 
مأموران در دستگیرى مجرمان و متخلفان در کمترین 
زمان ممکن و تحویل آنها به قانون اشاره کرد. معصوم 
بیگى افزود: تولید انبوه این دستگاه و استفاده از آن 
در تمامى یگان هاى انتظامى در دست بررسى است. 

ناپایدارى هاى جوى تا فردا 
مهمان اصفهان

کارشــناس مســئول پیش بینى هواى استان 
اصفهان گفــت: ناپایدارى هاى جــوى تا روز 
دوشــنبه(فردا) در آســمان اصفهان پیش بینى 
مى شود.نازنین زهرا سیدان ادامه داد: طى دو روز 
آینده شــرایط براى افزایش ابر، وزش باد تقریبًا 
شــدید و بارش هاى رگبارى به ویژه در مناطق 

غربى استان اصفهان پیش بینى مى شود.
وى بیان اینکه بارش تگرگ نیز در مناطق غربى 
استان اصفهان پیش بینى مى شود، اضافه کرد: تا 
روز دوشنبه ناپایدارى ها بر روى استان وجود دارد 

و بارش  در بعد از ظهرها شدت مى گیرد.
سیدان با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشى استان 
از روز دوشنبه تا پنج شنبه هفته جارى به صورت 
ضعیف پیش بینى مى شود، افزود: همچنین براى 
شهر اصفهان بارش هاى پراکنده در ساعات بعد 

از ظهر پیش بینى مى شود.
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ستایش خداوندى را سزاست که کسى از رحمت او مأیوس 
نشــود و از نعمت هــاى فــراوان او بیــرون نتــوان رفت؛ 
خداوندى که از آمرزش او هیچ گناهکارى ناامید نشود و 
از پرستش او نباید سرپیچى کرد. خدایى که رحمتش قطع 

موال على (ع)نمى شود و نعمت هاى او پایان نمى پذیرد.

رئیس اداره آمــوزش همگانى شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان پیرامون برگــزارى دهمیــن دوره 
جشنواره نخســتین واژه آب اعالم کرد:در سال  گذشته 
در بیش از 204 مدرســه ابتدایى در سطح استان برنامه 
جشنواره نخستین واژه آب در آن برگزار شد که بر مبناى 
دستورالعمل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور، 
مقرر گردید دهمین دوره جشــنواره نخستین واژه آب با 

دربرگیرى بیشترى نسبت به سنوات قبل برگزار شود.
محسن شفیعا افزود: عالوه بر اینکه این دوره از جشنواره 
نخستین واژه گسترده تر از دوره هاى قبل برگزار مى شود، 
بلکه در نظر گرفته شده طرح نظر سنجى پس و پیش از 
آزمون دانش آموزان مقطع ابتدایى حاضر درجشــنواره 

نخستین واژه آب نیز  اجرا شود.
وى با بیان اینکه طرح نظر سنجى پس و پیش از آزمون 
دانش آموزان حاضر در جشنواره نخستین واژه آب با هدف 
بررســى میزان  تاثیر آموزش مصرف بهینه آب بر دانش 
آموزان ابتدایى مى باشــد، عنوان کرد:براى اولین بار در 
کشور در استان اصفهان بعنوان پایلوت، طرح پژوهشى 
پس وپیــش از آزمون دانش آمــوزان  ابتدایى که تحت 
آموزش هاى چگونه درســت مصرف کــردن آب قرار 

مى گیرند، انجام مى شود.
رئیس اداره آمــوزش همگانى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تصریح کرد: جشنواره نخستین وازه آب 
با رویکرد نهادینه کردن  مصرف بهینه آب در بین آینده 
سازان کشور اجرا مى شــود، چرا که به باور کار شناسان 
آموزش در سنین پایین بسیار موثر واقع مى شود که در این 
راستا، آبفاى استان اصفهان با بهره گیرى از متخصص 
و کارشناسان زبده راهکارهاى مصرف صحیح آب را به 

دانش آموزان آموزش مى دهند.
شفیعا با اشاره به دعوت از هنرمندان براى اجراى برنامه 
اثرگذار جشنواره نخستین واژه آب خاطرنشان کرد:آبفاى 
استان اصفهان به منظور اینکه  دهمین جشنواره نخستین 

واژه آب موثرتر از قبل واقع شود، مقرر گردید با استفاده از 
ظرفیت هنرى هنرمندان و کارشناسان آموزشى، مباحث 
چگونگى مصرف بهینه آب را بــه اولیا،مربیان و دانش 

آموزان  مقطع ابتدایى آموزش داده شود.
وى ادامه داد:در این دوره جشنواره نخستین واژه آب در 
نظر گرفته شده که اولیاى دانش آموزان هم حضور داشته 
باشند تا آنها  هم که با راه هاى مصرف بهینه آب بیش از 
پیش آشنا شوند تا در نهایت مصرف صحیح آب در جامعه 

نهادینه شود .
■■■

شــفیعا به آموزش مربیان ابتدایى پرداخت وعنوان کرد: 
در سال گذشته براى اولین بار در کشور مربیان و معلمان 
مقطع اول ابتدایى با حضور در تصفیه خانه آب اصفهان 
و گلپایگان عالوه بر اینکه با فرایند تصفیه آب از نزدیک 
آشنا شدند، بلکه راهکار هاى مصرف صحیح آب هم فرا 

گرفتندکه این امر در سال جارى نیز ادامه دارد.
■■■

وى در ادامــه با اشــاره به برگــزارى پنجمیــن دوره 
جشــنواره نمایش کــودکان ویژه مهدهــاى کودك و

پیش دبستانى هاى اســتان تحت عنوان«سیماى آب» 

گفت:شرکت آبفاى اســتان با همکارى و تعامل با اداره 
بهزیستى و آموزش و پرورش برگزارى پنجمین جشنواره 
سیماى آب را در دســتور کار قرار داد این در حالیست که 
در دوره هاى قبل جشــنواره با استقال فراوانى روبرو شد 
وبیش از 450 مهدکودك در این جشنواره شرکت کردند.  
شفیعا به چگونگى اجراى جشنواره سیماى آب پرداخت 
و عنوان کرد:جشــنواره نمایش کودکان ویژه مهدهاى 
کودك و پیش دبســتانى ها که اجراى نمایش کودکان 
بر مبناى داستان هاى کتاب «آب دوست همیشگى ما» 

مى باشد شکل مى گیرد.

"اگر همه مسئوالن همدل و همراه باشند، دیگر نباید 
شاهد محله اى همچون حصه با وجود معضالت پیچیده 
باشیم، از ابتداى فعالیت خود در مدیریت شهرى برنامه ها 
مبتنى بر رسیدگى به مناطق محروم و محرومیت زدایى 
بوده اســت به طورى که تا کنون بیشــترین بودجه و 
برنامه ریزى را بــراى آبادانى مناطــق محروم در نظر 
گرفتیم." این بخشى از صحبت هاى قدرت ا... نوروزى، 
شــهردار اصفهان در جمع اهالى حصه است که توزیع 
متــوازن امکانات و محرومیت زدایى را سیاســت کلى 
شــهردارى عنوان کرد و گفت: طرح بازآفرینى بافت 
فرسوده از سوى دولت و شهردارى دنبال مى شود و این 
یک فرصت طالیى است تا بافت محروم حصه را از این 
وضعیت نجات دهیم و یقینًا با اجراى این طرح شــاهد 

آبادانى حصه در آینده اى نزدیک خواهیم بود.
کوچه هاى خاکى حصه در اولویت آسفالت 

است
على شمســى، مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان نیز 
گفت: از سال 1396 نیازها و کمبودهاى حصه بررسى 
و شناسایى شده و جلســات متعددى نیز با نمایندگان 
استاندارى، استاندار، شــهردار اصفهان و معاونان وى 
براى رفع این معضالت برگزار شد تا در نهایت اصالح 
زیرســاخت هاى محله حصه در اولویت برنامه ها قرار 

گرفت.
وى با بیان اینکه یکى از کمبودهاى بســیار مهم حصه 
نبود شــبکه فاضالب شــهرى بود و دفع فاضالب به 
صورت چاه استفاده مى شــد، ادامه داد: در این راستا با 
هماهنگى اســتاندارى و اداره آب منطقه 4 اصفهان، 
مجوزهاى حفارى فاضالب در منطقه حصه به صورت 

رایگان صادر شد و اداره آب و فاضالب تا اوایل تیرماه 
به طور کامل در منطقه حصه شــمالى مستقر بود. وى 
ادامه داد: در ابتدا یک شبکه اصلى و به دنبال آن شبکه 
فاضالب فرعى احداث شد و سپس شبکه فاضالب این 

محله به طور کامل اجرا شد.
شمسى خاطرنشان کرد: این امر موجب شد که عملیات 
آسفالت کشى محله حصه به تعویق بیفتد و در این راستا 
نوسانات در قیمت نیز موجب شــد پیش بینى ها براى 
مقدار بودجه الزم آسفالت کشى تغییر کند، بنابراین در 

حال حاضر سطح کمترى در محله آسفالت خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به هماهنگى هاى انجام 
شده با استاندار و وزارت راه و شهرسازى، حصه شمالى 
به عنوان محله اى فرسوده شناخته شد، بنابراین وزارت 
راه و شهرســازى از طریق ســاماندهى بافت فرسوده 
به شهردارى براى آسفالت کشــى معابر کمک خواهد 
کرد که با هماهنگى دبیر ســتاد باز آفرینى وزارت راه و 
شهرسازى، عملیات آســفالت این محله از هفته جارى 

آغاز مى شود.
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان اظهار کرد: اولویت 
آســفالت معابر با کوچه هاى خاکى و یا کوچه هایى با 
آسفالت نامناسب و بسیار فرسوده است که سال گذشته 
به طور کامل شناسایى شــدند، اولویت هاى بعدى نیز 
با کوچه هایى است که آســفالت قدیمى  و فرسوده دارد 
و بودجه مورد نیاز براى آســفالت معابر با اولویت یک، 
چهار میلیارد تومان و براى آســفالت همه معابر حصه 
شــمالى هفت میلیارد تومان پیش بینى شده است که 
سعى داریم با برنامه ریزى هاى مناسب مبالغ ذکر شده 

تأمین شود.

استاندار اصفهان گفت: طرح هاى نیمه تمام باید در 
قالب تبصره 19 قانون بودجه، به جوانان واگذار شود 
تا با همت، هوش، درایت و انگیزه جوانان و امکانات 
موجود در جهت بهره ورى و استفاده هرچه بیشتر از 
استعداد و هوش جوانان این طرح ها به نتیجه برسد.

محسن مهرعلیزاده تاکید کرد: خروج امریکا از برجام 
و قصد دشمنان براى ایجاد بحران در کشور بى نتیجه 
ماند و تابویى که در خصــوص تحریم هاى جدید 
آمریکا در آبانماه ایجاد شــده بود با همراهى مردم 

از بین رفت.
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت و نظام در خدمت 
مردم هســتند، افزود: این کشــور پایه مستحکم و 
قدرت روز افزون دارد و خوشحالیم که با حضور مردم 
علیرغم فشارهایى که از بیرون به ما تحمیل مى شود، 

اقدامات خوبى صورت مى گیرد.
وى افزود: مدیران اجرایى و صاحبان تجارت و کسب 
و کار باید با تمام دقت و قدرت در جهت ایستادگى در 
ایجاد استقالل و آرامش در جامعه کمک کنند تا از این 

دوره نیز با سربلندى عبور کنیم. 
مهرعلیــزاده در ادامه به تبصــره 19 قانون بودجه 
سال 97 در خصوص واگذارى طرح هاى نیمه تمام 
به بخش خصوصى اشــاره کرد و افزود: در اســتان 
اصفهــان جوانان الیــق، فعال و با اســتعدادى در 
شرکت هاى دانش بنیان فعالیت مى کنند که باید از 
ظرفیت این جوانان در واگذارى طرح هاى نیمه تمام 

براى تکمیل استفاده شود.
وى با بیان اینکه 540 شرکت دانش بنیان در شهرك 
علمى و تحقیقاتى فعال هســتند، افزود: بسیارى از 

جوانان براى به انجام رساندن ایده هاى خود از عدم 
وجود مکان و سرمایه رنج مى برند که تالش خواهیم 
کرد در قالب تبصره 19 قانــون بودجه، طرح هاى 
نیمه تمام را به جوانان واگــذار نماییم و این اتصال 

وظیفه ماست.
■■■

 مهرعلیزاده بر برگزارى سمینار بزرگى در سطح شهر 
اصفهان با حضور جوانان در دهــه اول آبان ماه و با 
محوریت سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد و افزود: 
بخش خصوصى تنها صاحبان فعلى سرمایه نیستند 
و با توجه بــه کارهاى بزرگى که از ســوى جوانان 
کارآفرین و شرکت هاى دانش بنیان صورت گرفته 
است باید این جوانان تشویق و ترغیب به در اختیار 

گرفتن طرح هاى نیمه تمام شوند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه امکانات دولتى موجود در 
قالب طرح هاى نیمه تمام و تسهیالت الزم در اختیار 
جوانان قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: هیچ ریالى از 
جوانان گرفته نخواهد شد و تنها باید همت، هوش، 
درایت و انگیزه از جوانان باشد تا با امکانات موجود در 
جهت بهره ورى هرچه بیشتر از استعداد و هوش آنان 

قدم برداریم.
■■■

اســتاندار اصفهان در پایان به اعطاى تسهیالت به 
واحدهاى تولیدى نیز اشاره کرد و افزود: واحدهاى 
تولیدى که کاالى ایرانى تولید مى کنند و به عبارتى 
حداقل 80 درصد مواد اولیه آن ها ایرانى اســت از 
اولویت بیشترى در دریافت تســهیالت و امکانات 

برخوردار هستند

براى اولین بار در کشور از سوى آبفاى اصفهان صورت مى گیرد؛

برگزارى جشنواره نخستین واژه آب
 در مدارس ابتدایى استان 

استاندار اصفهان:

بخش خصوصى تنها صاحبان فعلى 
سرمایه نیستند 

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان همزمان با سفر 
على اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگى کشور 
به استان اصفهان از افتتاح 10 طرح گردشگرى به همت 

بخش خصوصى به ارزش 630 میلیارد ریال خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: در عصر روز شــنبه(دیروز) با 
حضور رئیس سازمان میراث فرهنگى کشور طرح هاى 
گردشگرى شهر اصفهان که توسط بخش خصوصى با 
ســرمایه اى معادل 630 میلیارد ریال به اتمام رسیده، 

افتتاح شد.

مدیر کل میــراث فرهنگى اســتان اصفهان همچنین 
در بخــش دیگرى از ســخنانش عنوان کــرد: افتتاح 
ســفره خانه هاى سنتى، ســه هتل و همچنین یکى از 
بزرگترین مراکز تفریحى و اقامتى در مرکز ایران، از جمله 

طرح هایى است که عصر دیروز افتتاح شد.
اللهیارى همچنین گفت: دیدار رئیس ســازمان میراث 
فرهنگى کشور با فعاالن گردشگرى، دوستداران میراث 
فرهنگى و هنرمندان صنایع دستى از دیگر برنامه هاى 

سفر مونسان به استان اصفهان است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان: 

صادرات محورى و ایجاد بازارهاى 
صادراتى از پیش شرط هاى بقاى 

واحدهاى تولیدى است

افتتاح بزرگترین مراکز تفریحى و اقامتى مرکز 
ایران با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگى

هیئت رئیسه کانون بازنشســتگان  مخابرات اصفهان 
با مهدى حیدرى زاده،  مدیر مخابرات منطقه اصفهان 

دیدار و مســائل و دیدگاه هاى خــود را از نزدیک با وى 
مطرح کردند.

مدیــر مخابــرات منطقه اصفهان ســپس مســائل  
بازنشســتگان و خانواده آنان را از مســائل با اهمیت و 
اولویت دار خواند و عنوان کرد: ارج نهادن 
به جایــگاه و منزلــت بازنشســتگان از
 اولویت هاى اصلى برنامه کارى ما است .

در ادامه تنى چنــد از حضار بــه نیابت از 
بازنشستگان، مشکالت خود و سایرین را 
مطرح کرده  وخواستار بررسى و پیگیرى 

جهت رفع این مشکالت شدند.
در پایان حیدرى زاده نیز  اظهار امیدوارى 
کرد در ســال جارى تمامى تالش خود را 
در محدوده قوانین و ضوابــط براى ارایه 
خدمات هر چه مطلوبتر به بازنشســتگان شرکت بکار 

خواهد گرفت.

نشست مدیر مخابرات منطقه اصفهان
 با هیئت رئیسه کانون بازنشستگان 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با تاکید بر لزوم بهره مندى مدیران واحدهاى صنعتى 
و تولیدى از اطالعات و علوم روز به منظور مدیریت و 
راهبرى مناســب واحدهاى تولیدى در فضاى رقابتى 
و پر چالش امــروزى، جایگزینى تفکر سیســتمى با 
تفکر سنتى به منظور پیشــرفت بنگاههاى صنعتى را 

ضرورى دانست.
محمد جواد بگــى ضمن تاکید بــر اهمیت آموزش، 

از واحدهاى تحقیق و توســعه به عنــوان مغز متفکر 
سیستم ها یاد کرد و گفت: اگر سایر اعضاى یک سیستم 
سالم باشند ولى مغز از کار بیافتد، سیستم محکوم به فنا 
خواهد بود و بدون بهره مندى از علوم روز و برخوردارى 
از بخش هاى تحقیق و توسعه توانمند که توان شناخت 
نیازهاى بازار و مشتریان را داشته و به ارائه محصوالت 
منطبق بر نیاز بازار کمک نمایــد، نمى توان در دنیاى 
رقابت کنونى به موفقیت و پویایى واحدهاى صنعتى 

و تولیدى امیدوار بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان، 
برگزارى دوره هــاى تخصصى آمــوزش مدیران و 
کارکنان واحدهاى صنعتى و همچنین تورهاى صنعتى 

و نمایشــگاهى براى این واحدها را، یکى از اقدامات 
مهم و اولویت هاى اصلــى معاونت صنایع کوچک و 
متوسط این شرکت به منظور حمایت از صنایع استان 
در به روز رسانى فناورى هاى تولیدى، به ویژه ارتقاى 

فناورى هاى مدیریتى این شرکت ها دانست.
وى با اشاره به مشکالت فروش و تقاضاى بازار بخش 
عمده صنایع استان و کشور ، صادرات محورى و ایجاد 
بازارهاى صادراتى را یکــى از راهکارهاى الزم براى 
توسعه بازار  فروش  و همچین از پیش 
شرطهاى بقاى این واحدهاى تولیدى 
دانست و افزود: بدون شک به منظور 
ورود بــه بازارهــاى صادراتى نیازمند 
رقابت با شرکت هاى توانمند بین المللى 
خواهیم بود و موفقیت در ورود به این 
بازارها نیازمند بازارسازى، بازارشناسى 
و بازاریابى مناسب، تولید محصوالت 
با کیفیت و متناســب با تقاضاى بازار 
و همچنین کاهش بهاى تمام شــده 
محصوالت تولیــدى خواهیم بود که 
بدون دستیابى شرکت ها به فناورى هاى مدرن تولیدى 

و مدیریتى، چنین اهداف بزرگى محقق نخواهد شد.
بگى تصریح کرد: نگرش نوین این شــرکت عالوه بر 
ایجاد زیر ساخت ها، توسعه و توانمندسازى واحدهاى 
صنعتى کوچک و متوسط است که به همین منظور، با 
توجه به جایگاه آموزش، اعطاى کمک هزینه آموزش 
به واحدهاى صنعتى تا ســقف 80 درصد و همچنین 
پرداخت کمک هزینه تورهاى صنعتى و ســفرهاى 
آموزشى و  پژوهشى تا سقف 50 درصد وحداکثر مبلغ  
50 میلیون ریال بخشى از خدمات حمایتى ارائه شده به 
صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرك ها و نواحى 

صنعتى استان بوده است.

حصه در آینده اى نزدیک آبادتر مى شود


