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صعود یاران سوشا به لیگ یک نروژابرها دوباره مهمان آسمان اصفهان مى شوندحمید لوالیى  در «زندگى شگفت انگیز است»شرط عجیب روس ها براى فروش هواپیما به ایران ورزشاستانفرهنگ جهان نما

آغاز فعالیت مرکز مبادالت پیمانکارى در نصف جهان
 با همکارى یونیدو 

خطر بیوتروریسم آبى در اصفهان
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کارت انرژى
 توزیع مى شود یا نه؟

  به پرسپولیس خیانت شد!

اعطاى تسهیالت به
 استفاده کنندگان از 

اتوبـوس 
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استاندار:کار نشده 
در اصفهان 

زیـــاد است

3

ایران و فرانسه براى بهبود تولیدات صنعت پوشاك در اصفهان قرارداد همکارى 
امضا مى کنند.

«اجراى کامل پروژه هاى هفتگانه احیاى زاینده رود 
در استان اصفهان نجات گاوخونى و تضمین بقاى 
اصفهان را به ارمغان خواهد داشــت و در حقیقت 
اصفهان یعنى فالت مرکزى، نام پرافتخار، فرهنگ، 
تمدن، زندگى آینده، قطب گردشگرى، قطب امنیت 

و... است.»
اســتاندار اصفهان در آخرین روزهاى کارى خود 
در اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این 

مطلب  ...
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تلخى قند خون در کام تلخى قند خون در کام 400400هزار اصفهانىهزار اصفهانى
7

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هشدار مى دهد:

تاوان مصاحبه تند با تاوان مصاحبه تند با 
پیراهن سپـــــــاهان

جادوگر، دیوانه گلزنى و حاال پرنده رام نشدنى
طبق گزارشى که سایت برنامه «نود» منتشر کرد، پرنده رام نشدنى سپاهان حاال در رقابت با على 

کریمى و لوسیانو ادینهو و البته در حال عبور از آنهاست.
کى روش استنلى، بازیکن مؤثر و گلزن اول سپاهان در این فصل که چند بازى ابتداى فصل را بدون 
گل زده پشت سر گذاشته بود، در شش بازى گذشته تیمش موفق شد 9 بار براى تیمش گلزنى کند 

و آمار بسیار خوبى را در بین بازیکنان خارجى لیگ برتر ایران به نام خود ثبت کند. 
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شهردارى زازران در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره (47/97) 
مورخ (1397/06/26) شــوراى محترم اســالمى شهر زازران 
سالن ورزشى واقع در شهرك ولیعصر (عج) را به صورت اجاره از 
طریق مزایده عمومى با قیمت پایه ساالنه (108/000/000) ریال به 
متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ درج آگهى 
به مدت ده روز به شهردارى زازران مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج 

آگهى به عهده برنده آگهى مى باشد.  

آگهى تجدید مزایده

یداله مؤمن زاده - شهردار زازران

وژ

ی یس پو ر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستاى دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) با موضوع شرایط واگذارى 
طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره بردارى، به بخش غیردولتى( مصوب 1394/07/04) و بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و 
آیین نامه اجرایى آن به شماره 48007/169/67 مورخه 91/2/3 " ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب

( به روش بیع متقابل)"به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه

موضوع پروژه:" ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب( به روش بیع متقابل)"
- شامل سرمایه گذارى در احداث:

احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ساخت تصفیه خانه فاضالب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 2 سال شمسى

- دوره بهره بردارى تجارى: بر اساس مدل مالى
- محل اجرا: استان اصفهان - شهر دهاقان

مبلغ تضمین بر اساس مبلغ سرمایه گذارى و مطابق با اسناد ارزیابى کیفى تعیین مى گردد.
ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

به آدرس www.abfaesfahan.ir  مراجعه نمایند.
محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/09/05  و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 

مى باشد.
- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 97/09/06 

- سرمایه پذیر در ردیا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
www.abfaesfahan.ir      شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www. jets.mporg.ir     پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن   031-36680030-6

داخلى 335- 338

آگهى شناسایى سرمایه گذار
جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب ( به روش بیع متقابل)

(مزایده شماره 193/2- 97-3)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/08/22

حضور حضور 
پوالد کیمیایى پوالد کیمیایى 

در تئاتر در تئاتر 
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 آخرین اظهارات در آخرین روزهاى
 قبل از بازنشستگى

5
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همکارى ایران و فرانسه در صنعت پوشاك اصفهان

به همت اتاق بازرگانى اصفهان محقق شد؛
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چندى پیش براى اولین بار موضــوع توزیع کارت انرژى از 
ســوى داود فرخزاد، رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران  مطرح شــد و وى صراحتًا اعالم کرد که 
ایده توزیع کارت انرژى به منظور مدیریت مصرف در بین 
مشترکان داده شــده که اگر مورد تأیید مجلس قرار گیرد، 
وارد مرحله اجرا خواهد شد. وى در خصوص جزئیات طرح 
توزیع کارت انرژى گفت: بى شک این مسئله ابعاد مختلفى 
دارد که باید از جنبه هاى گوناگون مورد ارزیابى قرار گیرد اما 
همانطور که کارت سوخت در بین شهروندان توزیع و موجب 
شد که میزان مصرف کنترل شــده باشد، قصد داریم که با 
توزیع کارت انرژى نیز میزان مصرف برق را مدیریت کنیم. 

ایده اى که شــاید اجرا و عملى کردن آن کمى دور از ذهن 
باشد اما محمودرضا حقى فام، سخنگوى صنعت برق کشور 
نیز روى آن صحه گذاشت و اعالم کرد که سه الگوى «اصالح 
تعرفه ها»، «صــدور کارت انــرژى» و «تغییرات پله هاى 
مصرفى» پیشــنهادهاى وزارت نیرو براى اصالح مصرف 
برق است و یکى از این سه روش براى مدیریت مصرف سال 
آینده انتخاب و اعمال خواهد شد. این در شرایطى است که به 
تازگى محسن بختیار، معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزى و 
اقتصادى گفت: در وزارت نیرو موضوعى تحت عنوان کارت 
انرژى مطرح نشده و بنده گمان نمى کنم که این مسئله در 

وزارت نیرو عنوان شده باشد. 

معاون اول رئیس جمهور گفت: با دستور رئیس جمهور، 
تا پایان ســال 98  بنگاه هاى اقتصادى دولتى به بخش 

خصوصى واگذار مى شوند.
اسحاق جهانگیرى افزود: رئیس جمهور دستور داده است 
که تا پایان سال آینده بنگاه هاى اقتصادى واگذار شوند 
و در حال حاضر نکته منفى اداره بنگاه ها این اســت که 
میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندك اداره مى شوند. 
وى یادآور شد: اگر این بنگاه ها سالى 10 درصد از سود این 
منابع را به دولت بازمى گرداندند براى اداره کشور نیازمند 

منابع پولى نبودیم.
معاون اول رئیس جمهورى همچنیــن با بیان اینکه در 

هیچ کجاى دنیا براى مدیریت حرفــه اى- اقتصادى 
بنگاه ها براساس من بمیرم تو بمیرى رئیس هیئت مدیره 
انتخاب نمى شــود، گفت: مدیران حتمًا براساس دانش 
حرفــه اى و بهره ورى باال انتخاب شــوند. جهانگیرى 
تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکارى و 

کاهش قدرت خرید کشور را تهدید مى کند.
وى با بیــان اینکه در ابتــداى دولت ایــن دو مقوله در 
دســتور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده 
و ایستادگى نکنیم و سیاستگذارى مناسبى نداشته باشیم 
ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدیداً 

کاهش یافته است.

کارت انرژى
 توزیع مى شود یا نه؟

واگذارى بنگاه هاى اقتصادى 
دولتى به بخش خصوصى 

راهى براى دور زدن
 تحریم ها

منابع سیاســى در بغداد فاش کردند   انتخاب|
که دولت قطر به مسئوالن عراقى پیشنهاد داده تا از

 بانک هاى دوحه براى دور زدن تحریم هاى آمریکا 
علیه ایران استفاده کند. این منابع تصریح کردند که 
پیشنهاد مذکور از سوى وزیر خارجه قطر، «محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانى» مطرح شده است و این تالش ها 
در ضمن تمایل قطر براى کمک به ایران براى مقابله 
با تحریم هاى ســخت آمریکا جاى مى گیرد. این در 
حالى است که سیاستمداران عراقى نزدیک به ایران از 
اجراى پیشنهاد قطر حمایت کرده و مى گویند:«پیش 
از این، زمانى که دوحه در معرض محاصره عربستان 
قرار گرفت، تهران با ارســال مواد غذایى به قطر، در 

کنار آن ایستاد.»

وحشت بانک ها و کمبود دارو
«جرارد آرود»، ســفیر فرانســه در    فارس|
ســازمان ملل متحد بــه تأثیر تحریم هــاى آمریکا 
بر صنایع دارویى ایران اشــاره کرد. ایــن دیپلمات 
فرانسوى مدعى شد: «واقعیت این است که بانک ها 
بابت تحریم ها بسیار وحشت کرده اند. این بدان مفهوم 
اســت که در چند ماه آینده خطر کمبود دارو در ایران 

وجود خواهد داشت.» 

توطئه 
براى ترور سردار سلیمانى

  میزان | روزنامه «نیویورك تایمز» آمریکا طى 
گزارشى از جلســه مخفیانه مقامات اطالعاتى رژیم 
سعودى از جمله «احمد العسیرى» با دو تن از دالالن 
بین المللى جنگ و ســالح به نام هاى «جرج نادر» و 
«جوئل زامل» خبر داده اســت؛ جلسه اى که بحث 
اصلى آن پیرامون چگونگى انجام اقدامات خرابکارانه 
در ایران بود و در آن، سعودى ها به دالالن فوق الذکر 

گفتند راهى براى ترور «قاسم سلیمانى» بیابند.

موضوع تازه اى نیست
ســخنگوى وزارت امور   جام جم آنالین|
خارجه در خصــوص جرم امنیتى یکــى از کارکنان 
وزارت امور خارجه گفت: ایــن خبر، موضوع تازه اى 
نیست و فرد مورد نظر در سال 94 بازداشت و در اوایل 
سال 95 محکوم شده و اواخر همان سال هم در دادگاه 
تجدیدنظر از تخفیف در برخى مجازات ها برخوردار 
شــد. بهرام قاســمى افزود: وى هم اکنون در حال 

گذراندن دوران محکومیت خود است.

آش کشک خاله ات هستم !
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعى    ایسنا|
در مراســم تودیعش گفت: از آمدن شریعتمدارى که 
رفیق 40 ساله ام است خوشــحالم. در دوران جنگ 
ما در صف بودیم و وى در ســتاد. دوستى ما 40 ساله 
اســت. على ربیعى خطاب به شــریعتمدارى افزود: 
معموًال مدیران جدید چنــد پاکت باز مى کنند، پاکت 
اول اینکه مى گوید شش ماه باید بررسى کنم، پاکت 
دوم آنکه مدیر قبلى گنــد زده و باید آن را پاك کنم و 
پاکت ســوم اینکه مى گویند مدتى بمان و برو. خب 
آقاى شــریعتمدارى هیچ کدام را نمى تواند باز کند 
و آش کشــک خاله اش اســت. من هم آش کشک 

خاله ات هستم.

وزیر احمدى نژاد 
بازداشت شد

یک منبــع آگاه در قوه قضائیه گفت   انتخاب|
که پرویز کاظمى، وزیر رفاه و تأمین اجتماعى دولت 
احمدى نــژاد به اتهــام اخالل در نظــام اقتصادى، 
بازداشــت و بــه بازداشــتگاه اوین منتقل شــده

 است.
کاظمى، وزیر رفاه و تأمین اجتماعى در دولت احمدى 
نژاد و بعــد از آن مدتى رئیس هیئــت مدیره بانک 
سرمایه و عضو هیئت امناى صندوق ذخیره فرهنگیان 

بود.

خبرخوان
در زلزله تهران 

یک میلیون نفر مى میرند
یک دکتراى زلزله شناسى گفت:    ایسنا|
با توجه به اینکه در ســاخت بیشــتر سازه هاى 
بــزرگ و کوچک تهران ضوابــط و معیارهاى 
مهندسى ناظر به مقاومت در مقابل زمین لرزه 
موردتوجه قرار نگرفته است، رویداد زمین لرزه اى 
در این شــهر فاجعه آمیز خواهد بــود و عواقب 
بســیار نگران کننده اى را خواهد داشت. محمد 
کاویى افزود: با توجه به سســتى ساختمان ها و 
آتش ســوزى، تلفات زمین لرزه به سبب وجود 
لوله هاى گاز به احتمال  زیاد از مرز یک میلیون 

نفر تجاوز خواهد کرد. 

تهیه نان از آرد سوسک!
نان با آرد سوسک ابتکار گروهى   انتخاب|
از کارشناسان تغذیه برزیلى است که براى حل 
معضل کمبود خوراکى، از یک نوع سوســک 
آفریقایى آرد درست کرده اند. ظاهرش مثل همه 
نان هاست. فقط از سوسک درست شده است. یا 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، از آرد سوسک. چند 
سالى است برخى کارشناسان هشدار مى دهند 
که با رشد جمعیت جهان، خیلى ها دچار کمبود 
پروتئین حیوانى خواهند شد. حتى سازمان ملل 
متحد هم توصیه کرده مردم حشرات را به رژیم 

غذایى روزانه شان اضافه کنند.

پایان گروگانگیرى 
کودك 6 ساله 

فرمانده انتظامى استان کرمان    ایسنا|
گفت: کودك شش ســاله  جیرفتى که هشتم 
آبان گروگان گرفته شده بود، پس از دو هفته به 

آغوش خانواده  بازگشت.
رضا بنى اسدى فر گفت: با اعالم گروگان گیرى 
دختر بچه  شش ساله، تیم هاى تخصصى پلیس 
بالفاصله وارد عمل شــدند. وى افزود: با توجه 
به حضــور و اختفاى گروگان گیران در شــهر 
کرمان، مأموران موفق شدند در کمتر از دو هفته 
مخفیگاه مجرمان را شناسایى و طى عملیاتى 
پنج نفر را دستگیر کنند و این کودك خردسال 
را به آغوش خانــواده بازگردانند.وى بیان کرد: 
در روند این ماجرا، پدر و یکى از اقوام دیگر این 
دختر بچه نیز توســط همین افراد به گروگان 

گرفته شده بودند که آنان هم آزاد شدند.

مرگ مغزى و فوت
 3 دانش آموز خراسانى 

مدیر آموزش و پرورش بردسکن   میزان|
از فــوت و مرگ مغزى ســه دانش آمــوز این 
شهرستان براثر تصادف خبر داد. غالمحسین 
غفورى گفت: متأسفانه در تصادف یک دستگاه 
وانت پیکان با چهار دانش آموز بردســکنى، دو 
نفر از دانش آموزان فوت کردند و براساس آنچه 
اعالم شــده، یک نفر دیگر از دانش آموزان نیز 

دچار مرگ مغزى شده است.

بررسى ترمیم دستمزد 
محمد شــریعتمدارى، وزیر   نامه نیوز|
تعاون،کار و رفاه اجتماعى گفت: جلسه شوراى 
عالى کار با دو صورت جلسه آثار شرایط اقتصادى 
و بازار کار تشکیل مى شود و ترمیم دستمزد در 

جلسه این شورا مورد بررسى قرار مى گیرد.

پست جدید یک ژن خوب 
یک ژن خوب دیگر به پاس ژن خوبش   آنا|
ُپست گرفت. پسر 30 ساله على مطهرى پست 
دوم گرفت. وى هم اکنون معاون فنى و عمرانى 
شهردارى منطقه 17 تهران است. وى به تازگى 
عضو هیئت مدیره مؤسسه نشــر شهر وابسته 
به ســازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران 

شده است.

معاون عملیات ارتش با بیــان اینکه ارتش جمهورى 
اســالمى براى حفاظت از ناوگان تجارى از آمادگى 
الزم برخوردار اســت،گفت: برخــالف تهدیداتى که 
وجود داشــته، تجارت در دریاها را بدون هیچ مشکلى 

انجام خواهیم داد.
امیر سید محمود موســوى افزود: جمهورى اسالمى 
قدرت پاسدارى از مرزهاى خود را دارد و تهدیدات آمریکا 
خللى در روحیه ارتش و نیروهاى مسلح براى حفاظت 

از ارزش هاى جمهورى اسالمى ایجاد نخواهد کرد.
وى در پاسخ به پرسشــى درباره تهدید نفتکش هاى 
ایرانى در آب هاى بین المللى که اخیراً از ســوى یکى 
از مقامات آمریکا انجام شد، اظهار کرد: ایجاد هرگونه 
مزاحمت براى حمل و نقل و تجارت بین المللى از طریق 
آبراه هاى بین المللى خالف قوانین و عرف نظام جهانى 
است و قاعدتاً این اقدامات پســندیده و مورد پذیرش 
نخواهد بود و ارتش جمهورى اسالمى براى حفاظت از 
ناوگان تجارى از آمادگى الزم برخوردار است و تجربه 
40 ساله نشان مى دهد که در طول این سال ها برخالف 
تهدیداتى که وجود داشــته، تجارت در دریاها را بدون 

هیچ مشکلى انجام داده ایم. 

نماینده سابق مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه حسین فریدون، برادر 
رئیس جمهور فسادى چند صد میلیاردى در سیستم بانکى دارد، گفت: روحانى 

برادرش را از دولت بیرون کرد.
علیرضا زاکانى با اشاره به برخى فســادهاى برادر رئیس جمهور اظهار کرد: 
خطاها و فساد حســین فریدون را رسیدگى کردم، متوجه شــدم که بسیار 

فاجعه آمیز است.
وى ادامه داد: این موارد را به طیب نیا، وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایى نشان 
دادم و وى گفت که رئیس جمهور متوجه این موضوعات شده و گفته برادرش 

را به هیئت دولت راه ندهند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه فسادهاى 
برادر رئیس جمهور صدها میلیارد تومان است، افزود: برادر رئیس جمهور از جیب 
مردم این پول ها را برداشته و صورت سازى کرده، وام درهمى صفر درصد از 
بانکى در دبى گرفته و در ایران 24 درصد سود مى گیرد و سالى 200 میلیارد 

تومان سود این پول در جیب فریدون مى رود. 

دبیر انجمن شــرکت هاى هواپیمایى اعالم کرد: خریــد هواپیماهاى 
روســى نیازمنــد صــدور مجــوز اوفــک از ســوى خزانــه دارى

آمریکاست.
مقصود اسعدى سامانى در واکنش به اظهارات یکى از نمایندگان مجلس 
مبنى بر اینکه هواپیماهاى روســى غیرایمن هســتند و نباید از آنها در 
خطوط هوایى کشور استفاده شود، اظهار کرد: شرکت هاى هواپیمایى، 
هواپیمایى را به کار مى گیرند که قطعاً تأییدیه سازمان هواپیمایى کشورى 
را داشــته باشــد، ضمن اینکه ایرالین ها باید الزامات قانونى را رعایت 

کنند.
وى با تأکید بــر اینکه هیچ هواپیمایــى به کار گرفته نمى شــود مگر

 اینکــه ســازمان هواپیمایــى کشــورى ایمنــى آن را تأییــد کرده 
باشــد، افــزود: مهمتریــن هــدف ایرالیــن ها ایــن اســت که در 
خدمات رســانى به مردم دغدغــه و نگرانــى در این رابطه نداشــته 

باشند.
وى با بیان اینکه روس ها به عنوان یک گزینه براى خرید هواپیما مطرح 

هستند، تصریح کرد: آنها فروش هواپیما به ایران را منوط به صدور مجوز 
اوفک از سوى خزانه دارى آمریکا کرده اند. 

وى ادامــه داد: 10تــا 15 درصــد هواپیمــاى ســوخو قطعــات 
آمریکایــى اســت و بــه همیــن دلیــل مشــمول مجــوز اوفــک
مى شــود، در واقع بدون این مجوز امکان فروش هواپیما به ایران وجود 

ندارد.
وى افزود: مگر اینکه روس هــا تغییراتى در تجهیزات و قطعات هواپیما 
ایجاد کنند تا دیگر براى فروش ســوخو به ایران نیازى به مجوز اوفک 

نداشته باشند.
دبیر انجمن شــرکت هاى هواپیمایــى با تأکید بر اینکــه به کارگیرى 
هواپیماهاى روسى در کشــور قطعًا منوط به این اســت که ایمنى آنها 
توسط ســازمان هواپیمایى کشــورى تأیید شــود، گفت: بعد از برجام 
مذاکراتى بــراى خرید هواپیمــا با چینى ها داشــتیم امــا هواپیماى

 آنها هنوز به مرحله تولید قطعى نرســیده و از این رو،  یک گزینه قطعى 
براى ایرالین هاى داخلى نیستند.

سخنگوى شــوراى نگهبان در پاسخ به ســئوالى درباره 
وظایف شــوراى نگهبان،گفت: وظیفه شوراى نگهبان 

نظارت در حوزه تقنین و انتخابات است.
عباسعلى کدخدایى با بیان اینکه نظارت، امرى ضرورى 
براى حیــات اجتماعى انسان هاســت، گفت: شــوراى 
نگهبان موضوع نظارت تقنینى را انجام مى دهد که البته 
در کشــورهاى دیگر نیز برخى از دستگاه ها عهده دار این 
وظیفه هســتند که از میان آنها مى توان به دادگاه قانون 

اساسى، دادگاه عالى و شوراى قانون اساسى اشاره کرد.
وى در پاسخ به این سئوال که در کشورهایى مثل فرانسه 
یا شیلى هم ما شاهد چنین مکانیزمى هستیم؟ اظهار کرد: 
شوراى قانون اساسى فرانسه از نظر ساختارى، الهام بخش 
شوراى نگهبان در ایران اســت و ایده اولیه از آنجا گرفته 

شده است.
قائم مقام دبیر شــوراى نگهبان در ادامــه درباره نظارت 
پیشــینى شــوراى نگهبان، گفت: نظارت پیشینى فقط 
مخصوص جمهورى اسالمى ایران نیست، بلکه در کشور 

فرانسه نیز برخى مصوبات این وضعیت را دارند.
کدخدایى همچنین در پاســخ به اینکه چرا بافت شوراى 
نگهبان از نظر سنى، جوان نیست و اینکه  آیا نباید در کنار 
تجربه، از پویایى و نیروهاى جوان اســتفاده کرد؟ گفت: 

قانون اساسى تدبیر خوبى را براى انتخاب اعضاى شوراى 
نگهبان در هر دوره پیش بینى کرده است، هر عضو، شش 
سال دوره عضویتش در شوراى نگهبان است و انتخابات 
به گونه اى است که هر سه ســال، نیمى از این افراد تغییر 
مى کنند که افراد جوان یا افرادى که قبًال عضو شــوراى 
نگهبان نبودند، اضافه مى شوند و از تجربه سایرین استفاده 

مى کنند.
سخنگوى شوراى نگهبان تأکید کرد: معموًال در نهادهاى 
تشخیص دهنده که تجربه بیشتر مؤثر است، افرادى انتخاب 
مى شوند که تجربه کارى عمده داشته باشند، نمى خواهم 
این را (جوانگرایى) نفى کنم، این نکته درستى است، زیرا 
زمانى که خوِد بنده به شــوراى نگهبان پیوستم، 40 سال 

داشتم.

کدخدایى ادامه داد: در دوره هاى قبل نیز چه در بین فقها و 
چه در حقوقدانان افرادى را داشتیم که نزدیک 30 سال سن 
داشتند، حتى آیت ا... آملى الریجانى که از فقهاى شوراى 
نگهبان بودند، در 40 سالگى به شــورا پیوستند و آیت ا... 

مدرسى نیز چهل و اندى سال داشتند.
وى در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه، چرا شوراى 
نگهبان به جاى نظارت اســتصوابى دخالت استصوابى 
انجام مى دهد و ما بعضاً شــاهد این هســتیم که عده اى 
نگاه سیاســى خود را به نگاه حقوقى در این شورا تحمیل 
مى کنند، تصریح کرد: قانون اساســى نهــادى را به نام 
شوراى نگهبان تشکیل داده و بیان کرده است که 12 نفر 
عضو آن باشــند و وظایف و اختیاراتشان را نیز مشخص 

کرده است.
سخنگوى شــوراى نگهبان ادامه داد: شــوراى نگهبان 
براساس قانون عمل مى کند، اگر شما به ساختار اعتراض 
دارید، باید در مورد فلسفه و بازنگرى قانون اساسى صحبت 
کنید، به عنوان مثال، اکنون نمى توانید بگویید چرا شوراى 
نگهبان این وظیفه را دارد یا خیر، زیرا وظایف شــوراى 
نگهبان، طبق قانون اساسى مشــخص شده است، شما 
مى توانید بپرسید که آیا شوراى نگهبان وظایفش را انجام 

مى دهد یاخیر؟

واکنش ارتش به تهدید  کدخدایى: ایده اولیه شوراى نگهبان از فرانسه گرفته شده است
نفتکش هاى ایرانى

زاکانى: روحانى برادرش راشرط عجیب روس ها براى فروش هواپیما به ایران
 از دولت بیرون کرد

با توجه به شروع ماه ربیع االول که مردم    ایسنا|
به انجام مراسم  شادى مى پردازند، در این راستا از خانم 
هاى مداح و سخنران یا اصطالحًا خانم هاى جلسه اى 

دعوت مى کنند.
از آنجایــى کــه معمــوًال خانم هاى جلســه اى توان 
علمى کافى در مســائل دینى را ندارنــد و براى مثال 
در مراســم  ایام محرم و صفر صرفًا هدفشــان اشک 
گرفتــن از مــردم اســت، به بررســى ایــن موضوع 

پرداختیم.
آســیب این افراد صرفًا در علم ناکافى شــان خالصه 
نمى شــود و هزینه هاى گزافى که مطالبــه مى کنند یا 
براى مثال در مراســم شادى، پوشــش هاى نامناسب 
در مراسم و استفاده از آالت غنا و بازخوانى موسیقى هاى 
شــاد و غیرمجاز از دیگر مواردى اســت کــه جدیداً

 اعتراض مردم را به همراه داشته است.
در این خصوص معصومه یوســفى، کارشــناس امور 
فرهنگى بانــوان ســازمان تبلیغات اســالمى عنوان 
کرد: خانم جلســه اى پدیده اى اســت که در ســطح 
اســتان ها جامعه آمارى باالیى دارد کــه از این تعداد، 
700 تا 800 نفــر آنها در ســازمان تبلیغــات پرونده 

دارند و داراى کارت مداحى هستند.
وى با بیان اینکه در ایام محرم استقبال مردم از این افراد 
بسیار باال بود، خاطر نشان کرد: از این میان هستندکسانى 
که به دلیل نداشــتن تحصیالت حوزوى، فعالیتشــان 
آسیب هایى را به همراه دارد که در این راستا و به منظور 
جلوگیرى از افزایش آسیب، سازمان دوره هاى آموزشى 
براى این افراد ترتیب داده که در آن از تمام خانم هایى 
که در سازمان پرونده داشتند، دعوت به عمل آمد که با 

استقبال بسیار خوب خانم هاى مداح همراه بود.
یوســفى در خصوص محتــواى این جلســات عنوان 
کرد: در این جلســات که به صورت مقدماتى، متوسطه 
و تخصصى برگــزار مى شــود به آمــوزش مواردى 
از قبیل اصــول و فنــون مداحى، احکام، ســیره اهل 
بیت(ع)، موارد اخالقى، دســتگاه موســیقى، آشنایى 

با فرقه هــاى نوظهور و بهداشــت حنجــره پرداخته
مى شود.

این کارشناس فرهنگى خاطر نشــان کرد: اگر در موارد 
جشن ها و عروسى هایى که در ســالن هاى پذیرایى 
انجام مى شود، کار خارج از عرفى از قبیل همراه داشتن 
آالت غنا یا پوشش نامناســب و دریافت هزینه زیاد و 
بازخوانى آوازهاى نامناسب از سمت خانم هاى جلسه اى 
صورت گیرد، مسئولین تاالرها موظف هستند به سازمان 

اطالع دهند تا به آنها تذکر داده شود.

***
یوســفى با بیان اینکــه اکثر خانم هاى جلســه اى به 
صورت آزاد و بدون داشــتن کارت مداحــى به فعالیت 
مى پردازند، خاطرنشــان کرد: در طرحى که از استان 
تهران ابالغ شده ، سعى بر شناســایى مبلغان خانگى و 

سنتى است.
وى تأکیــد کــرد: مردم بــر انجــام فعالیــت هاى

 غیــر قانونى برخــى مداحــان دامن نزننــد و فقط از 
مداحانــى دعــوت کننــد کــه داراى کارت مداحى 

هستند.
این کارشــناس امــور فرهنگــى بانــوان همچنین 
ادامه داد: در این راســتا مــردم مى توانند با ســازمان 
تبلیغــات اســالمى تمــاس بگیرنــد و ســازمان، 
خانم هاى جلســه اى که هم داراى علــم کافى و هم 
شــرایط مناســب براى مداحى هســتند و مبلغ بسیار 
مناسب ترى را دریافت کرده را به مردم معرفى مى کنند 
که همین امر، ســبب جلوگیرى از آسیب هاى زیاد این 

پدیده است.

حواشى شغلى به نام «خانم جلسه اى» 
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تولید 42 هزار ُتن سیب زمینى 
در چادگان

مدیر جهاد کشاورزى چادگان گفت: امسال 42 هزار ُتن 
انواع سیب زمینى در شهرستان چادگان تولید شد.

بختیـار حاجتـى اظهـار کـرد: کشـت سـیب زمینى در 
شهرسـتان چادگان در بهار شـروع مى شـود و برداشت 
آن در فصـل پاییز اسـت، در سـال گذشـته 72 هزار تن 
سیب زمینى در این شهرستان برداشت شد که نبود بازار 
خرید مشـکالتى را براى کشـاورزان به وجود آورد. وى 
بیان کرد: تولید سیب زمینى در چادگان 42 هزار تن است 
که نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.

ارائه مشوق هاى بیمه اى 
درآران وبیدگل

مدیر اداره تأمین اجتماعى آران وبیدگل ازثبت نام طرح 
«مشـوق هاى بیمه اى» این اداره تاپایان سـال جارى 
خبرداد. سعیدرضایاسمیان گفت: این طرح باهدف ترغیب 
وتشـویق کارفرمایـان کارگاه هـاى تولیـدى وخدماتى 
براى به کارگیرى و اشـتغال نیـروى کارجدید انجام مى 
شـود و در آن مشـوق هاى بیمه اى به کارفرمایان تعلق 
مـى گیـرد. وى افـزود: دانـش آموختـگان دانشـگاهى 
واردشـده بـه بـازارکار در سـال جـارى، بیـکاران داراى 
مدرك کارشناسـى و باالتر که سـه ماه ازثبت نام آنها در

کاریابى هاگذشته باشد، با داشـتن کارت پایان خدمت یا 
معافیت و ثبت نام شدگان درمراکزکاریابى داراى مجوز 
و یاسامانه کاورزى، افرادى هسـتند که شامل این طرح 

مى شوند.

کاهش 25درصدى 
هدر رفت آب در خور

با اصالح 30کیلومتر از شـبکه آبرسـانى در روسـتا هاى 
شهرسـتان خـور و بیابانـک، هـدر رفـت آب 25درصد 

کاهش یافته است.
مدیر امور آب و فاضالب روستایى خور و بیابانک گفت: 
600 انشـعاب در روسـتاهاى مصـر، اردیـب، هفتومان 
و عروسـان گلسـتان و 500کنتور نیز در دیگر روستاها 

تعویض شده است.
على اصغـر دهقانى افـزود: پارسـال از 20میلیـارد ریال 
اعتبار براى آبرسانى به روسـتاها، در حدود 50درصد آن 
تخصیص یافته است که از محل این اعتبارات، پنج طرح 

آبرسانى را آغاز و اجرا کرده ایم.
وى گفـت: این طـرح هـا بیـش از 85درصد پیشـرفت 
فیزیکـى دارند کـه شـامل اصالح شـبکه روسـتاهاى 
عروسـان گلسـتان و هفتومان، مخـزن 80 متر مکعبى 
روستاى حسین آباد هفتومان و اجراى فاضالب روستاى 

چاه ملک و حصار کشى مخزن روستاى بیاضه است.

نیاز به 
هوشمند کردن مدارس داریم

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: 
هوشـمند کـردن مـدارس از نیازهـاى مهم آمـوزش و 

پرورش است.
زهـره میردامادیـان در آییـن افتتاح مدرسـه شـهداى 
بانـک ملى شـهر حنا اظهـار کـرد: تجهیز، بهسـازى و 
نوسـازى مدارس براى تأمین بهترین مکان براى تعلیم 
و تعلم و پرورش نیروى انسـانى، از بزرگ ترین اقدامات 

فرهنگى است.

منطقه 2 
پتانسیل سرمایه گذارى دارد

مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان گفت: منطقه 2 با دارا 
بودن زمین هایى با قابلیت هاى ویژه، بهشـت گمشـده 
شهر اصفهان و محل مناسبى براى سرمایه گذارى بخش 

خصوصى است.
محمد کیهانى با بیـان اینکه شـهردارى منطقه 2 براى 
افزایش انگیزه سـرمایه گذاران، تسـهیالت ویژه اى در 
نظر گرفته اسـت، افزود: در خصوص پروژه هایى که به 
توسعه منطقه کمک کند، دستورات ویژه اى براى تأمین 
اعتبار و مساعدت مالى صادر شده اسـت و در این راستا 
در محله بابوکان براى اجراى چندین پروژه مشارکتى در 

حال مذاکره با سرمایه گذاران بخش خصوصى هستیم.

خبر

رئیس اداره مامایى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: این دانشگاه با اختصاص دو میلیارد و 500 
میلیون ریال اعتبار، روند راه اندازى بانک شیر مادر را آغاز 

کرده است. 
زهرا جوانمردى افزود: راه اندازى بانک شیر مادر با هدف 
کاهش مرگ و میر نوزادان و شــیرخواران همزمان با ده 
استان کشــور در دســتور کار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى قرار گرفته است. وى با اشاره به تشکیل 
گروه علمى و اجرایى براى راه اندازى بانک شیر مادران 
اظهار کرد: روند ایجاد این بانــک در اصفهان در مرحله 
تأمین زیر ساخت، شــامل فضاى فیزیکى، تجهیزات و 

نیروى انسانى اســت.  جوانمردى همچنین از برگزارى 
دوره هاى آموزشــى براى راه اندازى بانک شیر مادر در 
مرکز آموزشــى درمانى الزهرا (س) اصفهان خبر داد و 
گفت: با آغاز فعالیت این بانک، از مادرانى که براى اهداى 
شیر اعالم آمادگى کرده اند، آزمایش و تأیید سالمت گرفته 
مى شود و آنها به عنوان اهداکننده مى توانند براى ذخیره 
سازى شیر مادر مشارکت کنند. وى تصریح کرد: شیر اهدا 
شده از سوى مادران به بانک شیر منتقل مى شود و پس 
از گذراندن فرایند پاستوریزاسیون، براى استفاده در اختیار 
بخش هاى نوزادان و مراقبت  هــاى ویژه نوزادان نارس 

(NICU ) قرار مى گیرد.

طــرح دو فوریتــى افزایــش ســاعات مطالعه در 
کتابخانه هاى ســطح شهر و اســتفاده از سالن هاى 
مطالعه در ایام تعطیالت، در جلســه شوراى اسالمى 

شهر اصفهان مطرح شد و به تصویب رسید.
طرح دو فوریتى باز بودن کتابخانه ها در ساعات شبانه و 
تعطیالت در حالى مطرح شد که درگیرى بین اعضاى 
حاضردر کتابخانه و متصدیان کتابخانه در ســپاهان 

شهر صورت گرفت.
در پى وقوع این درگیرى که به علت بســته شــدن 
زودهنگام کتابخانه صــورت گرفت، طرح دو فوریتى 
افزایش ساعات مطالعه در کتابخانه هاى سطح شهر و 

استفاده از سالن هاى مطالعه در ایام تعطیالت در جلسه 
شوراى اسالمى شهر اصفهان مطرح شد و با ده رأى 

موافق به تصویب رسید.
این طرح در حالى تصویب شــد کــه کتابخانه ها و

 ســالن هاى مطالعه به ازاى باز بودن در ساعات فوق 
العاده ده هزار ریال از فرد دریافت کند، به این صورت 
که کتابخانه ها در نیمه اول ســال از ساعت 20 و30 
دقیقه تا 22 و 30 دقیقه، در نیمه دوم سال از ساعت19 
و 30 دقیقه تا 21 و 30 دقیقــه و در روزهاى تعطیل از 
ساعت 8 تا 20 براى متقاضیان در ساعات فوق العاده 

باز باشد.

کتابخانه هاى اصفهان 
شبانه هم مى شود

راه اندازى بانک شیر مادر 
در اصفهان 

ابرها دوباره مهمان 
آسمان اصفهان مى شوند

کارشــناس مســئول پیش بینى هواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: نقشه ها بیانگر 
عبور موج ناپایدارى از روى اســتان اســت و در 
برخى از مناطق استان شاهد بارش پراکنده باران 

خواهیم بود.
میترا ســیدان در رابطه با وضعیت جوى استان 
اصفهان اظهار کرد: نقشــه ها بیانگر عبور موج 
ناپایدارى از روى استان است که بر این اساس، 
طى 24 ســاعت آینده در برخى از مناطق استان 
شاهد بارش پراکنده باران و وزش باد تقریباً شدید 
خواهیم بود، مناطق غربى و تا حدى هم مناطق 
شرقى استان شرایط بارشى بهترى را دارند ولى 
در بقیه مناطق شــاهد افزایش ابر و بارش هاى 
پراکنده خواهیم بود.وى در ادامه افزود: در شهر 
اصفهان شرایط بســیار ضعیف تر و تنها احتمال 
بارش پراکنده اســت و پدیده غالــب براى روز 

سه شنبه(امروز) افزایش ابر است.

پیشتازى فوالد مبارکه در 
اجراى طرح هاى پژوهشى

مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به پیشتاز بودن این شــرکت در اجراى 
طرح هاى پژوهشى گفت:تاکنون 950طرح در 
شرکت فوالد مبارکه اجرا شده و صد طرح نیز در 

حال اجراست.
شــهرام عباســى با بیان اینکه این شــرکت با 
110مرکــز تحقیقاتى و دانشــگاهى براى رفع 
مشکالت و گره گشایى در صنعت در ارتباط است، 
افزود: ایجاد ثروت امــروز از طریق دانش فنى و 

تکنولوژى هاى نوین است.
وى به اجراى طرح پژوهشى دانشجویان دانشگاه 
صنعتى اصفهان با عنوان جایگزینى «آنتراسیت» 
به جاى ماده «کک نفتى» اشــاره کرد و گفت: 
جلوگیرى از توقف خطوط تولید با توجه به تحریم 
این مــاده، صرفه جویى شــش میلیون دالرى 
اســتفاده از منابع داخلى وهزینه اى کمتر از یک 
دهم ماده کک نفتى وارداتــى، از مزایاى اجراى 

این طرح بود.
عباســى با بیان اینکه این طرح نتیجه دوســال 
تالش تحقیقاتى دانشجویان و استادان دانشگاه 
بود، گفــت: از این طــرح مى توان بــه عنوان 
بزرگ ترین طرح تحقیقاتــى روى مواد اولیه در 

غرب آسیا یاد کرد.

همکارى ایران و فرانسه در 
صنعت پوشاك اصفهان

ایران و فرانســه براى بهبود تولیــدات صنعت 
پوشــاك در اصفهان قــراداد همــکارى امضا 

مى کنند.
رئیس مرکز آمــوزش علمى کاربــردى جامعه 
اســالمى کارگران اصفهان گفــت: از ماه قبل 
دانشگاه علمى کاربردى جامعه اسالمى کارگران 
به سمت رشته هاى پوشاك، گرافیک و هنر گام 
برداشته و با بستن قرارداد با دانشگاه «ُمدارت» 
فرانسه از 26آبان امسال استادان فرانسوى، آماده 
آموزش بُرش هاى جدید 2019 به دانشــجویان 

هستند. 
آرش امامى افزود: دانشجویان این دانشگاه بعد 
از گذراندن دو ســال آموزش، یکسال نیز براى 
تکمیل دوره  آموزشــى به فرانســه مى روند که 
بعد از پایــان دوره ها، مدرك مشــترك ایران و 
فرانسه را دریافت خواهند کرد. وى با بیان اینکه 
دانشگاه علمى کاربردى جامعه اسالمى کارگران 
تسهیالت الزم را در اختیار دانشجویان براى سفر 
به فرانسه فراهم کرده اســت، گفت: با دانشگاه 
ُمدارت فرانسه هماهنگى هاى الزم انجام شده تا 
دانشجویان با کار در محیط واقعى، نقش مؤثرى 

در پیشرفت اصفهان داشته باشند. 

ساسان اکبرزاده

«اجراى کامل پروژه هاى هفتگانه احیاى زاینده رود در 
استان اصفهان نجات گاوخونى و تضمین بقاى اصفهان 
را به ارمغان خواهد داشــت و در حقیقت اصفهان یعنى 
فالت مرکزى، نام پرافتخار، فرهنــگ، تمدن، زندگى 

آینده، قطب گردشگرى، قطب امنیت و... است.»
استاندار اصفهان در آخرین روزهاى کارى خود در استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب و تشریح 
طرح هاى هفتگانه احیاى زاینده رود گفت: در بدو ورود 
به اســتان اصفهان، سه اولویت آب، اشــتغال و محیط 
زیست براى اجرا مدنظر بود که در این میان آب با اولویت 
بسیار بســیار زیاد موردنظر بود چرا که آب به حیات ما، 
منطقه، آینده اصفهان و... بســتگى دارد و آب همه چیز 
را زنده مى کند. بنابراین ارزش داشــت تا بر روى مسئله 
آب انرژى کامــل بگذارم ضمن اینکه از دیگر مســائل

 غافل نبودم. 
محسن مهرعلیزاده افزود: استان اصفهان از استان هاى 
مهم کشور به شمار مى رود و سال گذشته بعد از گذشت 
50 ســال، ما بحرانى ترین شــرایط آبى را داشتیم این 
در حالى اســت که در ســال 50، ورودى آب به حوضه 
زاینده رود یــک میلیارد و 850 میلیــون مترمکعب بود 
که این میزان در ســال آبى 97- 96 بــه 560 میلیون 
مترمکعب رســید و مى دانیم که این امر یک شبه اتفاق 
نیفتاده است و اگر پروژه هاى آبى چشمه لنگان و... انجام 
نمى شد ما به بحران مى رســیدیم واگر از دو دهه پیش 
تاکنون، ایده هاى الزم صورت مى گرفت امروز وضعیت 

ما اینگونه نبود.
وى با بیان اینکه ما در اســفند سال گذشــته، کارگروه 
سازگارى کم آبى در دولت را با حضور چند وزیر تشکیل 
دادیم، گفت: این کارگروه در اســتان نیز فعال شد و این 
کارگروه کارهاى موازى بــراى احیاى زاینده رود را آغاز 

کرد.
استاندار اصفهان مى گوید: در سال گذشته ورودى حوضه 
زاینده رود 1180 میلیون مترمکعــب بود که در بدترین 
شرایط این میزان به 560 میلیون مترمکعب رسید ولى با 
همه این احوال زاینده رود که ستون فقرات اصفهان به 
شمار مى رود مى تواند با تأمین 100 میلیون مترمکعب، 
آب همواره در زاینده رود روان باشد و باید بتوانیم آب را 
براى همیشه در رودخانه جارى سازیم و این شعار نیست.

مهرعلیزاده ادامه داد: اگر مسئوالن ذیربط این همت و 
قدرت اجرا و توانایى را داشته باشند تا آب به باغ پرندگان 
برسد و برداشت هاى غیرمجاز بین راهى کنترل شود این 

امر تحقق مى یابد.
مهرعلیزاده گفت: برخى شعار زاینده رود من کو را باید ول 
کنند و به دنبال اجراى عملى این هفت پروژه آبى باشند 
که در قالب چندین پروژه، آب براى استان اصفهان در دو 
دهه آینده تأمین مى شود ، امروز 560 میلیون مترمکعب 
آب داریم، با اجراى پروژه هاى کوهرنگ، بهشــت آباد و 
انتقال آب از خلیج فارس، میــزان آب ورودى به حوضه 
زاینده رود به بیش از یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید 

و نیاز آبى تأمین مى شود.
وى از رســانه ها به عنوان نمایندگان بى مشــکل مردم 
یاد کرد و از آنان خواست براى اجراى این هفت پروژه، 
مطالبه داشــته باشــند وگرنه راه هاى دیگر غلط است. 

این در حالى اســت که بعضًا گفته مى شود این پروژه ها 
نوشته شده، در حالى که ما تا مرحله انعقاد قرارداد پیش 
رفتیم و برخى از پروژه ها هم در حال اجراست و حتى از 
سرمایه گذارى شرکت هاى بزرگ اســتان براى تأمین 
مالى پروژه ها بهره گیرى شده است و متکى به درآمدهاى 

عمرانى دولت نبوده است.
اســتاندار البته به این نکته نیز اشــاره کرد که خارج از 
اجراى هفت پروژه، در دو نوبت به کشــاورزان شــرق 
اصفهان کمک هاى مالى مختصرى هم شد و توقع است 
مسئوالن بعدى استان بر اساس زمانبندى، این پروژه ها 

را اجرایى سازند.
اســتاندار اصفهان با تکذیــب اینکه عــده اى گفته اند 
مى خواهند پساب را در شــهر بچرخانند، گفت: اینگونه 
نیست و بازچرخانى آب از باغ پرندگان تا آبشار در صورت 

کمبود آب صورت خواهد گرفت.
■■■

مهرعلیزاده اشــاره اى هم به جلوگیرى از آالیندگى در 
شهر اصفهان داشت و گفت: بر اساس برنامه ریزى قرار 
است 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقى که کارخانه 
آن نیز افتتاح شده، جایگزین موتورسیکلت هاى فعلى که 
هر کدام حداقل به اندازه یک خودرو آالیندگى دارند شوند 

که با شرایط ساده و تسهیالتى، به آنان ارائه مى شود.
■■■

وى درخصوص به کارگمارى و جابه جایى فرمانداران و 
بخشداران در شهرستان هاى استان هم گفت: در کشور 
عادت شده اگر کسى کار نکند کسى هم به او کارى ندارد 
و اگر کســى کار کند به او ایراد گرفته و فشار مى آورند. 
ما از ابتدا در جهت جوانگرایى فعالیــت و فرمانداران و 
بخشــداران جوان که آشنا به کار هم هســتند را به کار 
گرفتیم ولــى عده اى همواره به دنبــال مخالفت خوانى 
بوده و این مسائل را ایراد مى گیرند. مهرعلیزاده با بیان 
اینکه در 14 شهرستان استان آســیب دیده از کم آبى، 
63 هزار اشــتغال با منابع آبى کمتر، تدارك دیده شده، 
تا در مدت سه سال اجرایى شــود، از رسانه هاى استان 
در یکسال گذشــته که همراهى دلســوزانه و مشوقانه 
داشتند تشکر کرد و گفت: خبرنگاران فرهیخته استان در 

یکسال گذشته، همه چیز را به درستى رصد کرده و بدون 
جانبدارى جناحى اظهار نظر کردند و منصف بودند و خود 
را در جامعه، مسئول مى دانند و از همه رسانه ها که در این 
مدت به عنوان یک ناصح، ما را راهنمایى کرده و تشویق 
کردند و جاى دیگر با اشاره کوچکى ناقص بودن کار را به 

ما نشان دادند قدردانى مى کنم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیران بدنه استان همواره 
با ما همراه بودند، گفت: اســتاندار، معاونین و... چند نفر 
هستند ولى بدنه مدیران استان باید معتقد و همراه باشند و 
ما در بدنه کارى استان اصفهان، یک سنگینى و تمایل به 
حوصله انجام کار را دیده و مى بینیم که حرکت دادن آنها 
کار بزرگى بود ولى در کل مشکلى نداشتیم و در این میان 
برخى هم بر اساس ناآگاهى، اظهار نظرهایى داشته اند و 
منفى نگاه مى کردند ولى باید دانست هیچکس در مقابل 
استاندار که نماینده دولت اســت نمى تواند بایستد و اگر 
اراده براى اجراى پروژه آب باشــد اجرا شده و مى شود و 
مشکلى نخواهد بود، چرا که مسیر ما صحیح و بر اساس 
قانون است و تمام دستگاه هاى ذیربط هم همراهى کردند 
که جاى تشکر دارد.  مهرعلیزاده گفت: براى کنترل بازار، 

اقدامات بسیار خوبى در استان اصفهان انجام شد.
■■■

استاندار در خصوص عدم برگزارى مراسم نکوداشت خود 
که کارت دعوت آن نیز چاپ شــده بود اینطور پاسخ داد 
که: به طور اتفاقى از برگزارى این نکوداشت، که توسط 
عده اى به صورت خودجوش انجام شده بود مطلع شدم و 
معتقدم اینکه از خود تشکر کنیم هنر نیست و اگر بتوانیم 
در اینگونه کارها صرفه جویى کنیم کوچک ترین گام را 
برداشته ایم، صالح ندانستم این مراسم برگزار شود چون 
اعتقاد دارم هیچ چیز با اینگونــه اقدامات به افراد اضافه 
نمى شود، ولى ممکن است از مجموعه ها چیزى بکاهد.

مهرعلیزاده گفت: در اصفهان کار نشدنى نداریم و ظرفیت 
استان براى انجام کارها در زمینه هاى مختلف وجود دارد 
و انصافًا اصفهانى ها در انجام کار و ابتکارات نو، سرآمد 
هستند اما کار نشده هم در اصفهان زیاد است و در طول 
یکسال گذشته ایمان آوردم که کار نشده مزمن و انباشته 
شده در استان بیش از تصور بوده و هست. وى همچنین 

از همه مردم استان، حاللیت طلبید. 
■■■

در این نشســت که معاونین توســعه اقتصادى و منابع 
استاندارى، عمران، سیاســى، امنیتى و... حضور داشتند 
ابتدا معاون توسعه اقتصادى و منابع استاندارى با قدردانى 
از همکارى رسانه ها در یکسال گذشته گفت: انگیزه تیم 
کارى در استاندارى اصفهان با مدیریت استاندار، عالى تر 
شد، که با حداکثر سرعت در این راستا حرکت کردیم و 
اگر خرابى در استان است انباشــتى از بى برنامگى، کار 
نکردن و سفره بى نان کشاورز، نرخ باالى بیکارى بوده و 
اگر آبادنى هم هست انباشتى از برنامه ریزى و کار کردن 
است و نگاه در استان در یکسال گذشته نگاه به حوزه هاى 

مختلف بوده است.
محمدعلى شجاعى افزود: جایگاه اســتان اصفهان در 
تیرماه در اشتغال پایدار روســتایى در کشور رتبه 29 بود 
که امروز به رتبه دوم در جذب اشــتغال پایدار روستایى 
رسیدیم. در مشاغل خانگى نیز از نظر پرداخت تسهیالت 
در کشــور رتبه دوم را داریم و در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید در کشور هم رتبه سوم را به خود اختصاص 
دادیم و در یک کالم، استان اصفهان در یکسال گذشته 

همانند کارگاهى بود که همه در حال کار بودند.
وى دو کار بزرگ اجراى طرح جامع روســتایى و پرتال 
سرمایه گذارى را از اقدامات انجام شده دانست و گفت: 
این دو طرح در بدترین شرایط انجام شد ولى 824 میلیارد 
تومان جذب ســرمایه گذارى پروژه صورت گرفت که 

خروجى بسیار خوبى بود.
■■■

معاون امــور عمرانى اســتاندار اصفهان هم به تشــریح 
پروژه هاى شاخص انجام شــده در طول یکسال گذشته 
پرداخت و گفت: پروژه هاى ســد ســوم کوهرنگ، قطار 
سریع السیر اصفهان- قم- تهران، ســامانه دوم آبرسانى 
از تونــل گالب، مترو اصفهــان به فوالدشــهر و زرین 
شهر و مترو شــاهین شــهر به اصفهان، کنار گذر شرق 
اصفهــان و... از پروژه هاى شــاخصى بود کــه برخى از 
آنها متوقف شــده بود و امروز در حال فعالیت هســتند و 
پیشــرفت خوبى هــم دارند کــه منابع مالى بــراى این 
پروژه ها نبــود و باید از ســرمایه گذارى بخش خصوصى 

بهره گرفت.
على مقدس زاده افزود: در جلســات کارگروهى استانى در 
یکسال گذشته 657 مصوبه داشــتیم و توسعه اقتصادى 
اســتان با رویکرد گردشــگرى مدنظر بوده و مجوزهایى 
که براساس درخواست از هشــت سال پیش بوده، صورت 
گرفته است و در رفع مغایرت طرح هاى جامع شهرى و طرح 

تفصیلى شهرها، تکلیف 926 پروژه مشخص شد.
وى از یک اتفاق بزرگ در اصفهان خبر داد و آن واگذارى 
پروژه هاى نیمه تمام دستگاه هاى اجرایى به سرمایه گذار 
بود و گفت: 109 پروژه نیمه تمام در استان قابلیت واگذارى 
داشت که از سوى دستگاه هاى اجرایى به سرمایه گذار واجد 
شرایط سواگذار شد و استان اصفهان در این زمینه در کشور 
پیشگام است. وى اضافه کرد: در حوزه امور شهرى هم با 
توجه به اینکه 75 درصد بودجه شهردارى ها در 107 شهر 
استان تاکنون محقق شده اســت، ما نیز اعتبارات استانى 
معلق به شهردارى ها را به میزان 525 میلیارد تومان تأمین 

و پرداخت کردیم. 

 آخرین اظهارات در آخرین روزهاى قبل از بازنشستگى

استاندار: کار نشده در اصفهان زیاد است
حرکت دادن مدیران اصفهان کار بزرگى بود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
شرکت آبفاى استان اصفهان به دلیل گستردگى خطوط 
آبرسانى و نیز وجود تأسیسات متعدد، در معرض تهدیدات 
بیوتروریستى قراردارد اما در ســال هاى اخیر با رعایت 
اصول پدافند غیرعامل توانســتیم با این نوع تهدیدات 

مقابله کنیم.
هاشــم امینى با بیان اینکــه غیر از فصل تابســتان، 
100درصد آب شــرب 56 شــهر و300 روستا از طریق 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ تأمین مى شود، اظهار کرد: 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ که 56 شهر و300 روستا 
رادر برمى گیرد از باغبادران تا انارك ادامه دارد که بیش 
از 400 کیلومتر براى تأمین آب شرب مشترکین در این 

محدوده است.

وى گفت: در فصل تابســتان به دلیل افزایش نیاز آبى و 
کاهش تخصیص ها، حدود 80درصد آب شرب مشترکین 
از طریق طرح آبرسانى اصفهان بزرگ تأمین مى شود و 

بقیه نیاز آبى به واسطه منابع محلى تأمین مى شود.
امینى افزود: این در حالى است که در فصل تابستان نیاز 
آب شرب به 14/5مترمکعب در ثانیه مى رسد درحالى که 
نهایت ظرفیت تصفیه و انتقــال آب در تصفیه خانه آب 

حدود 12/5 مترمکعب است.
■■■

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
شرایطى که حجم ذخیره آب سد زاینده رود 126 میلیون 
مترمکعب است و از این رقم ، 50 میلیون مترمکعب آن هم  
حجم رسوبات انباشته شده اســت، رعایت اصول پدافند 

کمى آب شرب بسیار اهمیت دارد.
وى افزود: در سال هاى اخیر شرکت آبفا استان اصفهان به 
دلیل اهمیت اصول پدافند کّمى و کیفى آب شرب  تدابیرى 
در نظر گرفت، با وجود این، در حال حاضر میزان ذخیره 
آب سد زاینده رود درحدود 126 میلیون مترمکعب است 
که به نوعى کمتر از 10 درصد ظرفیت حجم ذخیره سد 

محسوب مى شود.
امینــى خاطــر نشــان کــرد: ظرفیــت ذخیــره 
حجم ســد زاینــده رود یــک میلیــارد و 400 میلیون 
مترمکعب اســت که هم اکنون 126 میلیون مترمکعب 
حجم ذخیره آن اســت، این در حالى اســت کــه از این 
رقم ،50 میلیون مترمکعب آن نیز حجم رسوبات انباشته 

شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هشدار مى دهد:

خطر بیوتروریسم آبى در اصفهان
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مینى سریال طنز «زندگى شگفت انگیز است» 
با بازى حمیــد لوالیى و رضــا داودنژاد و به 
کارگردانى مجتبى چراغعلى، با پایان مراحل 
فنى آماده پخش شد. این مجموعه ابتدا قرار 
بود در فاصله عید قربان تا غدیر پخش شود اما 
به دلیل مشغله یکى از بازیگران اصلى ضبط 

آن به طول انجامید.
عبدالرضا فیــروزان، تهیه کننــده «زندگى 
شگفت انگیز است» در ارتباط با این مجموعه 
طنز تلویزیونى گفت: تدویــن این مجموعه 
توســط حســین غضنفرى کــه همزمان با 
تصویربردارى آن آغاز شده بود، اواسط مهرماه 
به پایان رســید و پس  از آن سایر مراحل فنى 

کار نیز به اتمام رســید. وى افــزود: به دلیل 
مضمون طنز «زندگى شگفت انگیز است» تا 
پایان ماه صفر امکان پخش آن از سیما وجود 
نداشت اما با اتمام مراحل فنى در اولین زمان 
مناسب منتظر پخش آن از یکى از شبکه هاى 

تلویزیون هستیم.
«زندگى شــگفت انگیز اســت» یک کمدى 
اجتماعى اســت که به مشــکالت خانواده از 
نگاه طنز مى پــردازد. در این مجموعه، قصه 
زندگــى زوج جوانى به نام هــاى «روزبه» و 
«سیمین» روایت مى شود. آنها قصد جدایى از 
هم را دارند اما طولى نمى کشد که بروز اتفاق 
شگفت انگیزى آن دو را در مسیر تازه اى قرار 

مى دهد...
تصویربردارى این مجموعه هفت قســمتى 
که در ســیما فیلم تولید شد تابستان سال 97 
در یک سراى محله در غرب تهران انجام شد.

رضا داودنژاد، سحر ولدبیگى، حمید لوالیى، 
نگیــن معتضدى، مهــران رجبى، خشــایار 
راد، ساناز ســماواتى، فرهاد بشــارتى، آرش 
نوذرى، افســانه ناصــرى، کیمیــا گیالنى، 
فاطمه شــکرى، ماهــان عبدى، نــدا دیبا، 
پریســا رضایى، غالمرضا رضایــى، مهدى 
طهرانــى، مهــدى دانایى مقــدم و هنرمند 
خردســال مانى فیــروزان در این ســریال

 ایفاى نقش کرده اند.

حمید لوالیى  در «زندگى شگفت انگیز است»
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مجموعه «رقص روى شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه براى ادامه فیلمبردارى به شمال کشور مى رود.
بیش از 20 درصد از فیلمبردارى مجموعه شبکه نمایش خانگى «رقص روى شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه و تهیه کنندگى پیمان جعفرى در لوکیشن هاى تهران انجام شده است و گروه در روزهاى آینده براى ادامه فیلمبردارى 

به شمال کشور سفر مى کنند.
تاکنون تمام بازیگرانى که به این پروژه پیوسته بودند، مقابل دوربین رفته اند و همزمان با پایان فیلمبردارى بخش هایى از فیلم در تهران، اولین عکس از مهتاب کرامتى هم منتشر شد که یکى از نقش هاى کلیدى «رقص روى شیشه» را 

بر عهده دارد و اولین حضور خود در شبکه نمایش خانگى را تجربه مى کند.
در این مجموعه 26 قسمتى، بازیگرانى چون بهرام رادان، مهتاب کرامتى، امیر آقایى، مهرداد صدیقیان، میترا حجار، حامد کمیلى، سحر قریشى، بیتا فرهى، همایون ارشادى، ستاره اسکندرى و ترالن پروانه حضور دارند و در روزهاى آینده 

نیز بازیگران دیگرى به مجموعه اضافه خواهند شد.
فیلمنامه «رقص روى شیشه» براساس طرحى از ابوالفضل کاهانى و به قلم طال معتضدى نوشته شده است که فضایى عاشقانه و اجتماعى دارد.

پوشش قدیمى 
مهتاب کرامتى در 
یک سریال جدید

رامبد جوان در صفحه شخصى خود از زمان پخش برنامه «خندوانه» و «قاچ» در شبکه نسیم خبر داد.
طبق آنچه پیش از این شبکه نسیم اعالم کرده بود، «کودك شو»، «خندوانه» و «قاچ» سه برنامه جدید 

و پرطرفدارى هستند که سرى جدید آنها در ماه ربیع االول روى آنتن مى رود.
اما مبنى بر این گزارش، رامبد جوان در صفحه شخصى خود در اینستاگرام با اعالم فراخوان به گروه هاى 
موسیقى و خوانندگان براى همکارى با عوامل «قاچ» درباره زمان پخش برنامه «خندوانه» گفت: به زودى 
پخش «خندوانه» در روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه شروع خواهد شد و در دیگر روزهاى هفته از 

شنبه تا سه شنبه با «قاچ» روى آنتن هستیم.
گفتنى اســت؛ برنامه تلویزیونى «خندوانه» با کارگردانى و اجراى رامبد جوان و تهیه کنندگى سید على 
احمدى روى آنتن شبکه نسیم مى رود و در ســرى جدید نیز برنامه «قاچ» هم درکنار «خندوانه» قرار 

گرفته و پخش مى شود.

تدوین فیلم سینمایى «رحمان 1400»، جدیدترین ساخته بلند سینمایى منوچهر هادى به پایان رسید تا 
فیلم وارد مرحله صداگذارى شود.

«رحمان 1400» به تهیه کنندگى على سرتیپى با متنى از بابک کایدان، تابستان امسال در تهران، کرج، 
شهریار و... جلوى دوربین رفت و اولین نمایش آن در سى  و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر خواهد بود.

محمدرضا گلزار، سعید آقاخانى، یکتا ناصر، بهرام افشارى، ساره بیات و مهران مدیرى بازیگران اصلى 
این فیلم سینمایى هستند.

فیلمبردارى فیلم کوتاه «پالك97» به کارگردانى سارا غفوریان و بازى لینداکیانى و شبنم فرشادجو 
به پایان رسید.

شبنم فرشادجو، بازیگر فیلم کوتاه «پالك 97» در ارتباط با این فیلم در گفتگو با «صبا» اظهار کرد: 
فیلمبردارى این فیلم کوتاه به تازگى به پایان رسیده و مراحل تدوین آن آغاز شده است.

وى در ادامه افزود: مدت زمان این فیلم کمتر از 20دقیقه اســت و من، لیندا کیانى و عســل حسینى 
سه بازیگر خانم این فیلم هستیم و دو بازیگر آقا هم در این فیلم نقش آفرینى مى کنند. «پالك97» 

فیلمنامه بسیار جذابى داشت و همه صحنه ها در یک لوکیشن فیلمبردارى مى شد.
فرشادجو اضافه کرد: این فیلم کوتاه در ارتباط با مشکالت زنان و مهاجرت آنهاست که در دهه هاى 
60،50 و 70روایت مى شود. بسیار مینیمالیستى به داستان نگاه شده و فکر مى کنم نتیجه خوبى داشته 

باشد و به احتمال زیاد فیلم در سى و ششمین جشنواره فیلم کوتاه حضور داشته باشد.
او در خصوص عالقه خود به فیلم کوتاه توضیح داد: به کار کوتاه عالقه مندم چون بسیار جاى مانور و 
حرفى براى گفتن دارد. من تاکنون شش فیلم کوتاه بازى کردم و با توجه به موج جدید ترجیح مى دهم 
تمرکزم را بیشتر بر روى این فیلم ها قرار دهم و در هرسال چهار پنج فیلم کوتاه در کارنامه کارى خود 
داشته باشم، چون هرکدام تجربه یک فیلم بلند را دارد و دوست دارم بیش از پیش در این حوزه فعالیت 
داشته باشم.  همچنین فیلم کوتاه «پیاده» به کارگردانى شکوفا کریمى و تهیه کنندگى مهدى کرم پور 
با بازى شبنم فرشادجو، مهراوه شریفى نیا و... در سى و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

نگار جواهریان، بازیگر فیلم «مجبوریم» رضا درمیشیان شد. 
در ادامه پیش تولید فیلم تازه رضا درمیشیان، نگار جواهریان به جمع بازیگران این فیلم پیوست تا نخستین 
حضور او در فیلمى از رضا درمیشیان باشد. پیش از این حضور فاطمه معتمدآریا، پارسا پیروزفر و پردیس 

احمدیه در «مجبوریم» قطعى شده بود.
«مجبوریم» پنجمین فیلم بلند سینمایى رضا درمیشیان بعد از «بغض»، «عصبانى نیستم!»، «النتورى» 

و فیلم به نمایش درنیامده «یواشکى» است که به تهیه کنندگى رضا درمیشیان تولید مى شود.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «مرگ خاموش» به کارگردانى احمد معظمى و نویسندگى هومان فاضل 
و حسین تراب نژاد پس از تهران در ارمنستان انجام مى شود.

احمد معظمى، کارگردان این سریال گفت: ضبط «مرگ خاموش» پس از چندین ماه پیش تولید از تابستان 
سال جارى در تهران آغاز شد. به دلیل تعدد لوکیشن و تصاویر مختلف اکشن، تصویربردارى این مجموعه 
تا سه ماه آینده همچنان در لوکیشن هاى مختلفى در تهران انجام مى شود. وى ضمن تکذیب سفر گروه 
به ارمنستان براى ضبط قسمت هایى از «مرگ خاموش» افزود: در برخى از اخبار عنوان شده گروه «مرگ 
خاموش» این روزها راهى کشور ارمنستان شدند که این خبر صحت ندارد زیرا ضبط پالن هاى ما در تهران 

تا سه ماه آینده ادامه دارد و پس ازآن راهى ارمنستان مى شویم.
این کارگردان انتخاب بازیگران فصل نخست این مجموعه تلویزیونى را کامل دانست و افزود: تاکنون همه 
بازیگران جلوى دوربین رفتند و تا پایان این فصل بازیگر ایرانى دیگرى به مجموعه اضافه نمى شود. البته 
نیاز به دو بازیگر خارجى داریم که در حال مذاکره با آنها هستیم. احتماًال یکى از این دو بازیگر از چهره هاى 
مشهور بین المللى است که با عقد قرارداد نام او را بیان مى کنم. معظمى در ارتباط با زمان پخش مجموعه 
«مرگ خاموش» گفت: همه چیز به تصمیم ابوالفضل صفرى، تهیه کننده این مجموعه بازمى گردد. مى توان 
با آماده شدن 20 قسمت نخست و فاز اول، پخش مجموعه را آغاز کرد و هم مى توان منتظر ماند تا 20 قسمت 
فاز دوم مجموعه نیز آماده شود و سپس پخش را شروع کرد. «مرگ خاموش» در 100 قسمت به سفارش 
مرکز سیما فیلم و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى تولید مى شود. این مجموعه در سه فصل متمادى به جنبه 
بین المللى و مافیایى مواد مخدر مى پردازد و هدف کلى آن، واکاوى و کاهش آسیب هاى اجتماعى است. عالوه 
بر این کارکرد رسانه را در پیشگیرى از معضل اعتیاد نشان مى دهد. سعید راد، جالل فاطمى، حمید عطایى، 
امیرمحمد زند، پرویز فالحى پور، پریوش نظریه، ستاره اسکندرى، رضا موالیى، سامیه لک، مریم بوبانى و 

نازنین فراهانى از جمله بازیگران سریال «مرگ خاموش» هستند.

فیلم سینمایى «تورنادو» به کارگردانى و تهیه کنندگى سید جواد هاشمى قصد حضور در سى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر را ندارد.

عباس دلدار؛ دستیار سیدجواد هاشمى درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایى «تورنادو» در گفتگو با «صبا» 
توضیح داد: مدتى است فیلمبردارى فیلم به پایان رسیده و با طى  مراحل تدوین، مرحله ویژوال «تورنادو» 
آغاز شده است. وى درخصوص حضور فیلم در جشنواره فجر نیز افزود: مراحل فنى «تورنادو» تا زمان 
جشنواره به پایان مى رسد اما با توجه به سیاست هاى حاکم بر جشنواره، قصد حضور در  سى و هفتمین 

جشنواره فجر را نداریم.
او به زمان اکران فیلم اشاره کرد و گفت: تمام تالشمان این است که بتوانیم این فیلم را در نوروز امسال 
اکران کنیم و «آهوى پیشونى سفید3» و «تورنادو» را براى اکران نوروزى مى فرستیم تا ان شاءا... یکى 

از آنها در این زمان اکران شوند.
«تورنادو» داستان چهار بچه است که با یک سفینه به فضا سفر مى کنند و با موجودات فضایى برخورد 

مى کنند.
از جمله بازیگران اصلى این فیلم ســینمایى مى توان به اکبر عبدى، کامران تفتى، بهنوش بختیارى، 

ارسالن قاسمى و الناز حبیبى اشاره کرد.

همکارى لیندا کیانى و شبنم فرشادجو روزهایى که «خندوانه» نیست «قاچ» هست
در «پالك97»

«رحمان 1400» براى فجر آماده مى شود

نگار جواهریان به «مجبوریم» پیوست
«مرگ خاموش» به ارمنستان مى رود 

جواد هاشمى
 قید جشنواره فجر را زد 

مسعود رایگان، بازیگر ســینما و تلویزیون در جدیدترین فعالیت ســینمایى خود عضو هیئت داوران 
جشنواره بین المللى ماالتیا شد که از نهم تا 16 نوامبر در این کشور برگزار مى شود.

دیگر داوران این فستیوال از کشور هاى ایتالیا، کرواسى و آمریکا هستند و رئیس هیئت داوران بیگله 
جیالن است که براى فیلم سینمایى«خواب زمستاتى» در شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن 

جایزه نخل طال را از آن خود کرد.
از دیگر فعالیت هاى جدید رایگان تهیه کنندگى جدیدترین فیلم سینمایى وحید موساییان با نام «آسا» 

است که پس از اتمام داورى در جشنواره ماالتیا به صورت جدى آغاز مى کند.
گفتنى است؛ اولین فیلم و همکارى رایگان و موساییان سال 1381 در «خاموشى دریا» بود و «آسا» 

اولین تجربه تهیه کنندگى این بازیگر نیز با این کارگردان خواهد بود.

مسعود رایگان
 به جمع تهیه کنندگان سینما پیوست

پوالد کیمیایى در جدیدترین فعالیت بازیگرى خود در نمایش «طناب» بازى مى کند.
پوالد کیمیایى، بازیگر و کارگردان سینما، درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه بازیگرى گفت: مشغول 
تمرین براى بازى در تئاترى به نام «طناب» هستم که از چند بازیگر نام آشناى دیگر نیز بهره خواهد برد.

وى افزود: کارگردانى این تئاتر که بر اساس «طناب» هیچکاك نوشته شده، بر عهده نصیر ملک جو است 
و احتماًال تلفیق موزیکالى دارد و نمایشى جذاب خواهد شد. کیمیایى در خصوص آخرین وضعیت ساخت 
فیلم «هانه» به کارگردانى خود عنوان کرد: پس از اتمام کارم در نمایش «طناب»، فیلمنامه «هانه» را 

تکمیل و بازنویسى مى کنم و برنامه ریزى هاى تولید را انجام مى دهیم.

«پوالد» را در نمایش «طناب» ببینید
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 طبق گزارشــى که ســایت برنامه «نود» منتشر 
کرد، پرنده رام نشــدنى ســپاهان حاال در رقابت با 
على کریمى و لوســیانو ادینهو و البته در حال عبور 

از آنهاست.
کى روش استنلى، بازیکن مؤثر و گلزن اول سپاهان 
در این فصل که چند بازى ابتداى فصل را بدون گل 
زده پشت سر گذاشته بود، در شــش بازى گذشته 
تیمش موفق شــد 9 بار براى تیمش گلزنى کند و 
آمار بســیار خوبى را در بین بازیکنان خارجى لیگ 
برتر ایران به نام خود ثبت کنــد. او در 11 بازى که 
در این فصل براى ســپاهان به میدان رفته، 9 گل 
براى زردپوشان به ثمر رســانده است که شش گل 
را با ضربه ســر وارد دروازه حریفان کــرد و در این 
هفته براى اولین بار در جریان بازى با پاى راست تیر 
خالص را به دروازه حریف شلیک کرد. زدن 9 گل 
در 11 بازى لیگ برتر ایران بهترین آمارى است که 
تا کنون به ثبت رسیده و پیش از این تنها دو بازیکن 
دیگر توانسته بودند چنین آمارى را به نام خود ثبت 

کند؛ لوسیانو ادینهو و على کریمى.
ســرمربى این روزهاى سپیدرود رشــت در نهمین 
دوره لیگ برتر تا پایان هفتــه یازدهم با 9 گل زده 
صدرنشین جدول گلزنان بود. على کریمى با پیراهن 
استیل آذین پس از گلزنى در پنج هفته ابتدایى، چند 
هفته اى در گلزنى موفق نبود تا اینکه در هفته دهم 
بار دیگر پایــش به گلزنى باز شــد و در پایان هفته 
یازدهــم، 9 گل براى تیمى که عمــر حضورش در 
فوتبال ایران چند سالى بیشــتر نبود، به ثمر رساند. 
او پنج بار از نقطــه پنالتى براى اســتیل آذین گل 
زد. در پایــان این دوره، على کریمــى با 14 گل در 

کنار لوسیانو ادینهو در رده سوم جدول گلزنان قرار 
گرفت؛ عماد رضا، مهاجم عراقى با 19 گل برترین 

گلزن فصل شد.
مهاجم سابق تیم هاى تراکتورسازى و مس کرمان 
(که مدتى از سوى هواداران تراکتورسازى  به دیوانه 
گلزنى مشهور بود) در دهمین دوره رقابت هاى لیگ 
برتر در تیم کرمانى توپ مى زد و بازى هاى بســیار 
درخشانى به نمایش گذاشت. ادینهو در پایان هفته 
یازدهم توانست 9 گل به ثمر برساند تا در صدر جدول 
گلزنان لیگ برتر دهم قرار گیرد؛ اتفاقى که در این 
هفته هم براى کى روش استنلى تکرار شد تا برترین 
گلزن فعلى لیگ برتر ایران لقب بگیــرد. در پایان 
رقابت هاى لیگ برتر دهم، لوســیانو ادینهو 22 گل 
براى مس کرمان زد و دومین گلزن برتر فصل لقب 
گرفت. رضا نوروزى، مهاجم فوالد خوزستان در یک 
فصل درخشان و رؤیایى با 24 گل زده عنوان آقاى 

گل فصل را به خود اختصاص داد.
عملکرد لوســیانو ادینهو و کى روش استنلى از این 
لحاظ به یکدیگر شباهت دارند که هر دو آنها تا پایان 
هفته یازدهم، در نیمى از بازى ها نتوانســتند براى 
تیم هایشــان گلزنى کنند. ادینهو در لیگ برتر نهم 
در پنج بازى براى مس کرمان در نقش گلزن ظاهر 
شد که درخشان ترین نمایش او در هفته چهارم برابر 
شهردارى تبریز بود که در این بازى پنج گل به ثمر 
رساند. کى روش استنلى هم در پنج بازى ابتدایى این 
فصل نتوانست براى سپاهان گلى بزند اما در شش 
بازى بعد به خوبــى این نقش را بــراى تیمش ایفا 
کرد تا در آستانه رســیدن به رکورد ساسان انصارى 
(گلزنى در بیشترین بازى متوالى) در تاریخ لیگ برتر 

قرار بگیرد.

جادوگر، دیوانه گلزنى و حاال پرنده رام نشدنىجادوگر، دیوانه گلزنى و حاال پرنده رام نشدنى

سعید نظرى

 شاید از همان 20 دقیقه ابتدایى بازى  شنبه قابل درك 
بود که زور این پرسپولیس به کاشمیا نخواهد رسید و 
تکلیف فینال در همان نیمه دوم بازى رفت مشخص 

شده بود.
غیبت ســیامک نعمتى و امید عالیشــاه باعث شــد 
تاکتیک اصلى پرسپولیس مبتنى بر نفوذ از کناره ها 
بدون کاربرد شود و درحقیقت تیم برانکو توانى براى 

خلق موقعیت روى دروازه حریف ژاپنى نداشت.
 بر خالف بسیارى از دیدارهاى مهم، هر دو دیدار رفت 
و برگشت فینال از حادثه چندانى برخوردار نبود و در 
واقع کاشیما تنها با بهره گیرى از معدود موقعیت هاى 
خود و البته اشتباهات حریف موفق شد شاید راحت تر

 از حد تصور به مقام قهرمانى برســد؛ روشى که تیم 
برانکو خودش هم با تکیه بر همــان اصول تا فینال 

هم پیش رفته بود.
در شش دیدار مراحل حذفى سرخپوشان تا رسیدن به 
فینال، برانکو چاره اى جز کشیدن نقشه صعود مبتنى 
بر اشتباهات حریف و ارائه فوتبال اقتصادى نداشت و 
کمبود نیروى انسانى باعث شده بود سرمربى کروات 

پرسپولیس از روش کنش گرایانه براى نیل به اهداف 
خود استفاده کند.

سال ها غیبت در ســطح اول فوتبال آسیا باعث شده 
بود تا پرسپولیس تا قبل از بازگشت به مراحل پایانى 
مسابقات آسیایى در دو فصل اخیر شخصیت حضور 
در بازى هاى بزرگ را از دست داده باشد و این مسئله 
به نوعى برابــر رقیب حرفه اى خــاور دور هم تکرار 

شد.

 در دیدار برگشت مقابل الجزیره در مرحله یک هشتم، 
پرســپولیس آنچنان در خلق موقعیــت موفق نبود و 
شــاید به جز همان ضربه اى کــه در دقایق ابتدایى 
به دیرك دروازه برخورد کــرد، فرصت چندانى روى 
دروازه تیم اماراتى در تهران نداشت اما تقریبًا با بهره 
ورى 100 درصد موفق شــد به جمع هشت تیم برتر 

آسیا صعود کند.
 در جدال حساس نیمه نهایى و بازى مقابل السد بازى 
اقتصادى پرســپولیس به اوج خود رســید. آنها از دو 
موقعیت خود در بازى رفت یک پیروزى بسیار مهم در 
قطر ساختند تا در بازى برگشت از تک موقعیت خود 
بیشترین بهره را برده و سیامک نعمتى گل صعود به 

فینال را به ثمر برساند.
اما در فینال مقابل کاشیما دقیقاً همین اتفاق اما به سود 
رقیب ژاپنى رخ داد. تنها تفاوت پرسپولیس و کاشیما در 
دو دیدار رفت و برگشت، استفاده حریف از اشتباهات 
پرسپولیس و رقم نخوردن این اتفاق در تیم برانکو بود.

در این دو دیدار کم افــت و خیز، چند صحنه مهم رخ 
داد که تکلیف قهرمان لیگ قهرمانان فصل جارى را 
مشخص کرد. بى شــک مهمترین آن موقعیت فوق 
العاده على علیپور در دقایق ابتدایى دور رفت بود که با 
بى دقتى و البته بدشانسى از دست رفت تا پرسپولیس 
که بازى را بهتر آغاز کــرده بود، بهترین فرصت خود 
براى زدن یک گل سرنوشت ساز در ژاپن را از دست 

بدهد.
 دریافــت دو گل در فاصله زمانى کوتــاه از روى دو 
موقعیتــى که فوتبــال هرگز به آنهــا موقعیت 100 
درصدى نمى گویند، باعث شــد کاشیما به دستاورد 

فوق العاده اى در خانه دست یابد.
 اما چهارمین اتفاق بســیار مهم بــازى رفت، اخراج 
عجیب ســیامک نعمتى و غیبت یکــى از مهمترین 
عناصر موقعیت ســازى پرسپولیس در دیدار برگشت 
بود؛ اتفاقى که به وضوح در جدال شنبه قابل لمس بود 
و پرسپولیس بدون سیامک و امید یاراى نزدیک شدن 

به دروازه رقیب را نداشت.
پس بر خالف آنچه ما تصور مى کنیم، کاشیما خیلى 
ساده تر از حد تصور موفق شد قهرمانى را از آن خود 
کند. ارائه نمایشى شاید براى 15 دقیقه بهتر در اوایل 
نیمه دوم بازى رفت و البته عدم مبادرت به اشتباه طى 
180 دقیقه، باعث شــد تیمى که حتى یک موقعیت 
100درصد گل هم طى دو بازى خلق نکرد به راحتى به 

قهرمانى دست یابد.
 پرسپولیس گرچه به دنبال معجزه بود اما رقم خوردن 
هر معجزه اى ابزار خود را مى خواهد و پرسپولیس در 
دیدار برگشت توانى بر خلق یک معجزه دیگر نداشت و 
شاید به پرسپولیسى ها باید گفت تا همینجا هم برایتان 
 اتفاقى بزرگ بود و بهتر است قانع باشید. چرا که شاید 
تا سال هاى ســال به همین فینال هم نتوانید راه پیدا 
کنید. وقتى زور پرســپولیس در همین حد بود جاى 

ناراحتى وجود ندارد.

تا همینجا برایتان کافى بود

زورتان نمى رسید پس ناراحت نباشید

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: به هیچ عنوان تا 
االن کسى با من در مورد ریاست فدراسیون فوتبال 

صحبتى نکرده است.
سعید آذرى در گفتگویى درخصوص اینکه آیا جلسه اى 
مهم و سرنوشت ساز با امید نمازى در پیش  دارد، اظهار 
کرد: اصًال جلســه مهمى نداریم. اگر حال و حوصله 
داشته باشم ممکن اســت با نمازى جلسه اى برگزار 

کنم اما اصًال مهم و سرنوشت ساز نیست.
وى در پاسخ به این مسئله که یکى از اعضاى هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن به امید نمازى اولتیماتوم داده 
اســت، گفت: من باید به نمازى اولتیماتوم بدهم که 
چنین کارى نکرده ام. اگر یادتان باشــد سال گذشته 
هم بعد از اینکه ذوب آهن چهار گل از پرســپولیس 
خورد شما به من زنگ زدید و گفتید که آیا مى خواهید 
قلعه نویى را برکنار کنید که من به شما گفتم من اهل 
اولتیماتوم دادن نیستم. ما عادت داریم که در شرایطى 

خاص با مربیانمان صحبت کنیم و مسئله را حل کنیم 
اما عادت نداریم که به کسى اولتیماتوم بدهیم.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به اینکه شنیده 
مى شود که درصورت بازنشسته شدن مهدى تاج او 
جدى ترین گزینه براى ریاست فدراسیون فوتبال است 
تأکید کرد: به هیچ عنوان تا االن کسى با من در این 
خصوص صحبتى نکرده است، ضمن اینکه در فوتبال 
کشور و در ورزشمان آنقدر آدم بزرگ داریم که رئیس 

فدراسیون شوند.
آذرى ادامه داد: من امیدوارم تاج و تیم فعلى مدیریت 
فدراسیون به کارشــان ادامه بدهند اما وقتى مجلس 
قانونى را تصویب مى کند بایــد آن را اجرا کرد و این 
مسئله دخالت دولت در فوتبال نیست. هرچند با اجرایى 
شدن قانون بازنشستگان در ورزش ممکن است برخى 
کرسى هاى بین المللى را از دست بدهیم  اما باالخره 

قانون باید اجرا شود.

کاپیتان اسبق پرسپولیس گفت:  متأسفانه با خیانت به 
پرسپولیس پنجره نقل و انتقاالت این تیم بسته شد.

محمد پنجعلى در گفتگویى در مــورد نایب قهرمانى  
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: بازیکنان 
در سطح قهرمانى بودند. شرایطى که پرسپولیس داشت 
بسیار ســخت بود از نظر بازیکن کمبود داشتیم با این 
حال بازیکنانى که در تیم بودند مرد و مردانه جنگیدند.

وى افزود: پرسپولیس شرایط پایاپایى با حریف ژاپنى در 
فینال نداشت با این همه تمام بازیکنان پرسپولیس با 
قلبشان و تمام وجود بازى کردند. با این وضعیت رسیدن 
تا فینال هم شاهکار بود و فوتبال همین است یک تیم 

مى برد و یک تیم بازنده مى شود.
پنجعلى گفت: پرسپولیس حتى براى تعویض بازیکنى 
روى نیمکت هم نداشت. برخى از بازیکنان هم با وجود 
مصدومیت با زور آمپول در میدان حاضر شدند. هواداران 
هم این مسائل را مى دانستند و تالش بازیکنان و کادر 

فنى و مدیریت باشگاه برایشان قابل تقدیر بود. تیمى 
با این همه مشکالت توانست تا فینال لیگ قهرمانان 
پیش بیاید. وى در مورد اینکه مقصر شرایط پرسپولیس 
و اینکه در فینال بازیکن نداشتند چه کسى است، گفت: 
به پرسپولیس و هوادارانش خیانت شد. هیچکس هم 
این مسائل را پیگیرى نکرد. مگر مى شود چنین بالیى 
سر این تیم آورد، مدیریت قبل و بازیکنى که به نوعى 
ابزار دست آنها بود چنین شرایطى را رقم زدند. به نظر 
من آنها باید پاسخگو باشند. حیف شد که پرسپولیس با 
این هواداران میلیونى اش چنین شرایطى را تجربه کرد. 

با احساسات هواداران پرسپولیس بازى شد.
پنجعلى در مورد اینکه منظورش از آن بازیکن طارمى 
است، گفت: هم طارمى و هم طاهرى مدیریت سابق 
باشگاه باید پاسخگو باشــند و خدا را شکر مى کنم که 
 پرسپولیس با همه این کمبودها توانست نایب قهرمان 

آسیا شود.

اگر حال و حوصله 
داشته باشم، شاید!

  به پرسپولیس 
خیانت شد!

خلیل زاده در یکى از بهترین فصول فوتبالى خود پشت در تیم 
ملى مانده و با بى توجهى کارلوس کى روش مواجه شده است.
شجاع خلیل زاده در لیست تیم ملى بار دیگر حاضر نیست و 
عالمت سئوال بزرگى را شکل داده  است. دعوت نشدن یکى 
از آماده ترین مدافعان کنونى فوتبال ایــران با توجه به آمار 
و نمایشــى که خصوصًا در لیگ قهرمانان آسیا از خود به جا 
گذاشته و اکنون در صدر این لیست از مدافعان حاضر در این 
رقابت قرار گرفته، موجى از پرسشگرى از سرمربى تیم ملى 
را شکل داده است. با این حال پاسخ این چشم پوشى به نظر 

حبــه مى رســد کامًال مشخص باشد؛  مصا
شجاع خلیل زاده در زمان 

حضــور در ســپاهان و 
پیش از جــام جهانى 
برزیل علیه کادرفنى 
تیم ملــى و انتقاد تند 

نسبت به لیست.
مدافع ســابق ســپاهان در آن مقطع و بعد از اینکه از لیست 
تیم ملى جا ماند، در مصاحبه اى تند نسبت به شیوه انتخاب 
بازیکنان موضع گرفت و آن را با ادبیاتى عجیب مورد نقد قرار 
داد. موضوعى که اکنون بعد از نزدیک به پنج سال همچنان 
باعث شــده تا خط قرمز بزرگى روى نامش توسط کادرفنى 
تیم ملى کشیده شود و نمایش موفق او در این فصل نادیده 

گرفته شود.
کارلوس کى روش نشــان داده مقابل اظهاراتى اینچنینى از 
سوى بازیکنان موضع حذف را در پیش مى گیرد؛ مسئله اى 
که پیش از این هم آن را در قبال نفراتى مثل مهدى رحمتى، 
هادى عقیلى، محمدرضا خلعتبرى و محســن مسلمان و... 

دیده بودیم.
شجاع که امیدوار بود با حضور در پرسپولیس و با سود بردن از 
فشار هوادارى و نمایش موفق در تیم از این خط قرمز سرمربى 
تیم ملى عبور کند، همچنان نتوانسته کارلوس کى روش را 

متقاعد کند و یک حسرت بزرگ را دنبال مى کند.
شاید یک عذرخواهى رسمى بتواند شکاف شکل گرفته بین 
طرفین را پایان دهد و این ماجرا را به ســمتى که طرفین با 
کنار گذاشتن اتفاقات گذشته به همکارى مجدد دست یابند 

نزدیک کند.
خلیل زاده هر چند در این فصل در چند گفتگوى خود  به طور 
غیر رسمى از بابت مصاحبه قبلى اش عذرخواهى کرد اما هنوز 
با واکنشى از سوى کارلوس کى روش مواجه نشده و این در 
حالى اســت که اکنون با کنار گذاشتن سیدجالل حسینى و 
خط زدن پژمان منتظرى در این اردو در کنار مصدومیتى که 
گریبان پورعلى گنجى را گرفته، به نظر مى رسید شانس به 
شجاع براى حضور در تیم ملى و اردوى آن رو کند اما به 
نظر مى رسد داستان این مدافع و کارلوس کى روش 
با توجه به مصاحبه پنج سال پیش همچنان ادامه 
داشته باشــد و او علیرغم نمایش قابل توجه در 
ترکیب سرخپوشان باید در انتظار این باشد تا ابر 
کدورت ها کنار برود و سرمربى تیم ملى پاسخ 

روشنى براى این موضوع بدهد.
خلیل زاده اما همچنان با بهترین آمار در خط دفاعى 
پرسپولیس و حضور در صدر برترین مدافعان لیگ قهرمانان 
آســیا در انتظار این است تا ســهمیه دیگر تیم ملى از جمع 

پرسپولیسى ها را به خود اختصاص دهد. 

گذاشته و اکنون در صدر این لیست از مدافعان حاضر در این 
ملى از پرسشگرى از سرمربىتیم رقابت قرار گرفته، موجى

را شکل داده است. با این حال پاسخ این چشم پوشى به نظر 
حبــه مى رســد کامًال مشخص باشد؛  مصا

شجاع خلیل زاده در زمان 
حضــور در ســپاهان و 
پیش از جــام جهانى 
برزیل علیه کادرفنى 
تیم ملــى و انتقاد تند 

تیم ملى کشیده شود و نم
گرفته شود.

کارلوس کى روش نشــا
سوى بازیکنان موضع ح
اینهم آن را که پیش از
هادى عقیلى، محمدرض

دیده بودیم.
شجاع که امیدوار بود با ح
فشار هوادارى و نمایش م
تیم ملى عبور کند، همچ
متقاعد کند و یک حسرت
شاید یکعذرخواهى رس
طرفین را پایان دهد و این
کنار گذاشتن اتفاقات گذ

نزدیککند.
خلیل زاده هر چند در این
غیر رسمى از بابت مصاح
با واکنشى از سوى کارلو
ب حالى اســت که اکنون
خط زدن پژمان منتظرى
گریبان پورعلى گنجى
شجاع براى حضور
نظر مى رسد داس
با توجه به مص
داشته باشــ
ترکیب سر
کدورت ها
روشنى براىا
خلیل زاده اما هم
پرسپولیس وحضور در

آســیا در انتظار این است
ا پرسپولیسى ها را به خود

تاوان مصاحبه تند با پیراهن سپاهان

میوندالن در غیاب دروازه بان ایرانى 
خود برابر فلورو به برترى رسید و به 

لیگ یک نروژ صعود کرد.
 رقابت هاى هفته ســى اُم و پایانى 
اوبوس لیگ نروژ  با انجام هشــت 
مسابقه پیگیرى شد که در یکى از 
آنها تیم میوندالن که سوشا مکانى 
را براى چهارمیــن بازى متوالى در 
اختیار نداشــت، مهمان فلورو رده 
پانزدهمى و از پیش سقوط کرده، 

بود.
 یاران سوشــا مکانى که هفته قبل 
و در فاصله یک مســابقه به پایان 
فصل با باخت مقابل ویکینگ، صدر 
جدول را به این تیم واگذار کردند، 
برابر فلورو به برتــرى 2 بر صفر 
دست یافتند ولى با توجه به پیروزى 
ویکینگ در دیــدار همزمان، نایب 
قهرمان فصل 2018 اوبوس لیگ 

نروژ شدند.
 سوشــا مکانى طى دو فصل اخیر 
که در میوندالن عضویت داشــت، 
به همراه تیمش تــا مرحله پلى آف 
پیش رفتند ولــى در صعود به لیگ 
الیتسرین (دسته یک) ناکام ماندند 
ولى امســال موفق شدند با کسب 
نایب قهرمانى به این مهم برسند 
و جزو صعود کننده هــاى اوبوس 

لیگ شوند.
 مکانى که از نیم فصل امســال به 
میوندالن اضافه شده بود، از هفته 
هفدهم در ترکیب ایــن تیم قرار 
گرفت و در ده مســابقه پیاپى به 
میدان رفت که در حضور او میوندالن 
به هفت پیروزى و سه تساوى رسید  
اما پارگى رباط صلیبى موجب شد 
تا در چهار مســابقه پایانى فصل 
اوبوس لیگ نروژ حضور نداشــته 

باشد.

صعود یاران سوشا 
 احمد خلیلىبه لیگ یک نروژ
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139721702023017567- 97/8/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000618 مورخ 97/07/29  خانم ماندانا جعفرزاده شهرضائى 
به شماره شناسنامه 1271219786 کدملى 1271219786 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به شش 
دانگ یکباب ساختمان به مساحت 14/71 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 7206- اصلى واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 97/8/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/22 م الف: 276983 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/163

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100351411605 شماره پرونده: 9709980351400591 شماره بایگانى شعبه: 
970652 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به وحید نظرى - خواهان آقاى اکبر رنجکش 
ادر منابادى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى وحید نظرى به خواســته الزام به تحویل اسناد و مدارك 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351400591 شعبه 14 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/23 ساعت 10:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان 
جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م الف: 285070 

شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرس تان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى)/8/393

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793604736 شماره پرونده: 9709986793601048 شماره بایگانى شعبه: 
971059 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به میالد سعیدفر فرزند احمد - خواهان هدى 
خسرویان دادخواستى به طرفیت خوانده میالد سعیدفر به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986793601048 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/01 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57.  م الف: 285565 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/8/395

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9710460350700088 شماره پرونده: 9609986805301491 شماره بایگانى شعبه: 
970387 خواهان بانک مس کن اصفهان با وکالت آقاى محمدیان و خانم عرب زاده دادخواستى به طرفیت 
خواندگان آقاى امید درویش اصفهانى و بهنام اسدى به خواسته مطالبه وجه و تاخیر تادیه و خسارت تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالســه 970387 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
97/10/4 و ساعت 12 ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 285564 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/397

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100350309277 شماره پرونده: 9709980350300827 شماره بایگانى شعبه: 
970920 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مسعود شاه صفى فرزند ناصر – خواهان آقاى 
رضا افشارى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مسعود شاه صفى فرزند ناصر به خواسته مسعود شاه صفى 
فرزند ناصر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350300827 شعبه 3 دادگ اه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/10/02 ساعت 11:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305. م الف: 285056 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/8/400

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106797905480 شماره پرونده: 9709986797900292 شماره بایگانى شعبه: 
970294 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مرتضى حسینى ثابت بین کالئى فرزند ایرج 
- خواهان سعید رحمانى دادخواستى به طرفیت خوانده مرتضى حسینى ثابت بین کالئى به خواسته مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986797900292 شعبه 45 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/12 ساعت 8:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 283227 شعبه 45 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک )/8/403

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100352209789 شماره پرونده: 9709980352200885 شماره بایگانى شعبه: 
971002 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مسلم طهماسبى و رضا بابائیان- خواهان دانش 
مالئى برده شاهى دادخواستى به طرفیت خوانده مسلم طهماسبى و رضا بابائیان به خواسته اثبات مالکیت 
(مالى) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709980352200885 شعبه 22 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/11/06 ساعت 
9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان 
جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 282916 

شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  (مجتمع شهید بهشتى)/8/407

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100350208962 شماره پرونده: 9709980350200700 شماره بایگانى شعبه: 
970819 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زیبا خیام باشى فرزند اکبر- خواهان على 
اکبر اصغرزاده دادخواستى به طرفیت خوانده خانم زیبا خیام باشى فرزند اکبر به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350200700 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/10 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. م الف: 282882 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /8/409 

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 1- 9710106793905086، 2- 9710106793905087 شــماره پرونــده: 
9709986793900610 شماره بایگانى شعبه: 970618 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم 
به 1- محمود شیخ میروند فرزند محمدعلى 2- مهدى امینى فرزند حسن- خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت آقاى حامد منتظرین دادخواســتى به طرفیت خوانده 1- محمود شیخ میروند 2- مهدى امینى به 
خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793900610 
شــعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/10/02 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 283044 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/410

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100351109404 شماره پرونده: 9709980351100622 شماره بایگانى شعبه: 
970685 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى جواد کریمى فرزند اکبر- خواهان 
بانک مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى جواد کریمى فرزند اکبر به خواســته مطالبه وجه 
چک و خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351100622 
شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/11/24 ساعت 11:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع 
قضائى شهید بهشتى- واحد 21. م الف: 283000 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى)/8/411

 ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 961389 خواهان احمد چلونگر دادخواســتى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت 
مجید مرهونى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/10/3 ساعت 9/30 تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 282979 شعبه 13  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/412

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106836406666 شــماره پرونده: 9709986836400535 شماره بایگانى شعبه: 
970599 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اکبر رحمانى فرزند صفر- خواهان خانم 
مریم سلیمانى نژاد فرزند فتحعلى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى اکبر رحمانى فرزند صفر به خواسته ثبت 
واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836400535 شعبه 4 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/08 ساعت 11:00 
جهت استماع شهادت شهود خواهان تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- 
طبقه 3- اتاق 302. م الف: 282957 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/8/413

مزایده
شماره درخواســت: 9710463742200024 شــماره پرونده: 9609983742102748 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960292 احتراما درخصوص پرونده کالســه 960292 این اجرا محکوم علیهم محمدعلى ایزدى 
زمان آبادى فرزند تورج و احمــد ایزدى زمان ابادى فرزند تورج به صــورت تضامنى به پرداخت یکصد و ده 
میلیون ریال بابت یک فقره چک و خســارت تاخیر و دیرکرد آن و آقاى محمدعلى ایزدى منفردا به پرداخت 
هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک دیگر و خســارت تاخیر و دیرکــرد آن و همچنین هر دو نفر فوق به 
پرداخت سى میلیون ریال بابت فاکتور 95/12/26 با رعایت تناسب تغییر شاخص از تاریخ تقویم دادخواست 
96/11/24 لغایت زمان پرداخت و نیز مشترکا به پرداخت شش میلیون و پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى و تمبر اوراق در حق محکوم له على اکبر کریمیان و مبلغ 10/829/500 ریال به عنوان نیم عشر 
اجراى در حق صندوق دولت محکوم گردیده اســت در این خصوص یک دستگاه وانت نیسان متعلق آقاى 
محمدعلى ایزدى زمان آبادى توقیف گردیده که مشــخصات آن طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى 
باشد: الف- مشــخصات اتومبیل: وانت نیسان- شــماره انتظامى 389 ه 94- اصفهان 43- رنگ آبى مدل 
1387 شماره موتور 456869 شماره شاســى 166796 نوع ســوخت بنزین ب- وضعیت و شرایط خودرو: 
1- بدنه نسبتا مناسب اســت و در حال حاضر نیازى به بازســازى ندارد 2- موتور و گیربکس و قسمت هاى 
محرکه مناسب است 3- الستیکها در حدود 50٪ بازدهى دارند. 4- صندلى اطاق راننده فرسوده است و نیاز 
به بازسازى کلى و سراجى دارد. 5- بعلت توقیف بودن خودرو و عدم دسترسى به مدارك آن بیمه نامه شخص 
ثالث مشاهده نشــد. با توجه به شــرایط و وضعیت موجود خودرو فوق در صورتیکه بیمه نامه شخص ثالث 
معتبر داشته و اشکالى نیز در انتقال سند مالکیت نداشــته باشد ارزش پایه براى مزایده مبلغ 180/000/000 
یکصد و هشتاد میلیون ریال برآورد و اعالم مى گردد و چنانچه بیمه نامه شخص ثالث ندارد از مبلغ آن کسر 
مى گردد. که همان قیمت پایه مزایده مى باشــد. لذا این اجرا در نظر دارد جهت اســت یفاء حقوق محکوم له 
جلســه مزایده اى به تاریخ 1397/9/7 راس ســاعت 9 صبح الى 11 در محل اجراى احکام حقوقى دادگاه 
باغبهادران برگزار نماید طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده از خودرو واقع در پارکینگ چمگردان 
بازدید نمایند و مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که بیشترین قیمت را 
پیشنهاد و حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 285093 

شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران /8/414

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم – یوسف صفرى دادخواستى به مبلغ  50/000/000 ریال 
ابطال چک بطرفیت محمدجواد سنائى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 412/97 در 
شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 ساعت 
2/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 285009 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/8/415

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم – یوســف صفرى دادخواســتى به ابطال چک به مبلغ 
50/000/000 ریال بطرفیت میثم انتش ارى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 411/97 
در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 ساعت 
2/30 عصر در جلسه شورا حاضرو در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 285010 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/8/416

تبصره 3 ماده 120
آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت-خانم بهناز خسروى فرد (احدى از وراث مرحوم 
غالمعلى حرسیان) طى وارده شماره 139721702177001057- 97/05/20  اعالم نموده که سند مالکیت 
یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ پالك شماره 1142 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش پانزده ثبت 
اصفهان متعلق به وراث غالمعلى نامبرده نزد محمد زمانى فرزند حسین مى باشد. چون طى اخطاریه شماره 
139785602177000108-97/05/25 اخطار به نامبرده شــده و سند را تســلیم ننموده مراتب به دستور 
اگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانونى ثبت آگهى مى شود که دارنده سند مالکیت مذکور از 
تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگه داشتن آنرا 
ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت اعالم نماید. در صورت انقضاء مدت و عدم وصول 
اعتراض موجه نسبت به صدور سند مالکیت وارث/وراث که به موجب گواهى حصر وراثت شماره 279/91-

1391/04/29 و گواهى دارایى شماره 6701 مورخ 97/05/08 وراث-وارث مرحوم آقاى غالمعلى حرسیان 
شناخته شده اند طبق مقررات اقدام خواهد شد.تاریخ انتشــار 1397/08/22- 282950/م الف- ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /8/417

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 511/97 شعبه 8(گلبهار غربى) دادنامه 97/06/31-
743 مرجع رسیدگى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف 
اباد-خیابان فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 
8514614175 خوانده: مرتضى منتظرى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه دو  فقره چک به شماره 
421818(91/03/20) – 421817(91/03/25) جمعا به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى آقاى مسعود میرعباسى به طرفیت مرتضى منتظرى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،نظر به اینکه خوانده دلیلى بر برائت ذمه 
یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته،دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقى مانده است دعوى 
مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و صدو ده هزار ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چکهاى مذکور لغایت اجراى حکم درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 269577/م الف، حســین گرامى - قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/8/426

 ابالغ رأى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 615/97 شــعبه 8(گلبهار غربــى) دادنامه 
97/07/15-870 مرجع رســیدگى شعبه هشــتم  شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى مسعود 
میرعباسى نشــانى: نجف اباد-خیابان فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشــگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه 
آتى گام-پالك8-کدپســتى: 8514614175 خوانده: 1.صابر صادقى 2.قاسم آدینه نشانى: هردو مجهول 
المکان موضوع: مطالبه یک  فقره ســفته به شــماره 828310 جمعا به مبلغ 12/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى آقاى مسعود میرعباســى به طرفیت 1.صابر صادقى 2.قاسم آدینه به خواسته 
مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،نظر به 
اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته،دعوى و مستندات مصون از هرگونه 
ایراد و انکار باقى مانده اســت دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/05/23 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 269579/م الف، حسین 

گرامى - قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/8/427

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 510/97 شعبه 8(گلبهار غربى) دادنامه 97/06/31-
744 مرجع رسیدگى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف 
اباد-خیابان فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 
8514614175 خوانده: حسین محمدى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه یک  فقره چک به شماره 
593748(90/1/10) جمعا به مبلغ سى و دو میلیون هفتصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مسعود 
میرعباسى به طرفیت حسین محمدى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،نظر به اینکه خوانده دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و 
ابراز نداشته،دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقى مانده است دعوى مطروحه را موجه و ثابت 
تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و دو 
میلیون وهفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت 
اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد. 269580/م الف، حسین گرامى - قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/8/428

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 256/97 دادنامه 97/05/14-533 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف اباد-خیابان فردوسى 
مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 8514614175 خوانده: 
1.محمدرضا صداقت 2.نیره رئیسى نشانى: هر دو مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 
324398-324397 جمعا به مبلغ 49/200/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 

دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مسعود میرعباسى 
به طرفیت 1.محمدرضا صداقت 2.نیره رئیسى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خواندگان داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنى پرداخت مبلغ 49/200/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 1.(96/08/30) 2.(96/09/30) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 269611/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8/429/8

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 252/97 دادنامه 97/05/14-524 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف اباد-خیابان فردوسى 
مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 8514614175 خوانده: 
مجتبى صالحى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 4 فقره چک به شــماره 20414-9611-

633889-320415  جمعا به مبلغ 63/375/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مسعود میرعباسى به 
طرفیت مجتبى صالحى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 63/375/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/200/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 1.(91/08/20)20/000/000ریال- 
2.(95/11/24)- 3.(96/02/24)- 4.(96/01/25) لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 269646/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8/430/8

ا بالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 612/97 شعبه 8(گلبهار غربى) دادنامه 97/07/15-
873 مرجع رسیدگى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف 
اباد-خیابان فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 
8514614175 خوانده: اصغر درستى نژاد نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه یک  فقره سفته به شماره 
405527 جمعا به مبلغ 20/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مسعود میرعباسى به طرفیت 
اصغر درستى نژاد به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد،نظر به اینکه خوانده دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته،دعوى و 
مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقى مانده است دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/05/23 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 269716/م الف، حسین گرامى - قاضى شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 8/431

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710103731206143 شــماره پرونده: 9609983733000281 شماره بایگانى شعبه: 
971068 در پرونده کالسه 971068 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد آقاى مهدى میرزائى فرزند 
میرزاعلى متهم است به سرقت غیرمجاز از کارت عابر بانک نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده 
است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخ 97/10/10 
ساعت 9 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى 

باشد. 288808/م الف – دفتر شعبه 103 دادگاه نجف آباد/ 8/438

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 614/97 شعبه 8(گلبهار غربى) دادنامه 97/07/15-
871 مرجع رسیدگى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف 
اباد-خیابان فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 
8514614175 خوانده: 1.پیمان اتاقى 2.قاسم آدینه نشانى: هردو مجهول المکان موضوع: مطالبه دو  فقره 
سفته به شماره 626306,1- 173973,2 جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
آقاى مسعود میرعباسى به طرفیت 1.پیمان اتاقى 2.قاسم آدینه به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا 
بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته،دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقى مانده است دعوى 
مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/100/000 
ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید 97/05/23 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 269761/م الف، حسین گرامى - قاضى شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/8/432

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 512/97 دادنامه 97/07/07-777 مرجع رسیدگى 
شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشــانى: نجف اباد-خیابان 
فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 8514614175 
خوانده: 1.ناصر محمدى 2.سید رسول نوریان نشانى: هر دو خوانده ویالشهر-خیابان127-پالك3 موضوع: 
مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 516824(95/09/03) جمعا به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى مسعود میرعباســى به طرفیت 1.ناصر محمدى 2.سید رســول نوریان به خواسته 
مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به 
میزان خواســته در عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 

ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصــدو پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابــى و ظرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابل واخواهــى در همیــن شــورا و پس از 
ابالغ قابــل واخواهــى در همین شــورا و ظرف همیــن مــدت قابــل تجدیدنظرخواهى نــزد محاکم 
عمومى دادگســترى نجف آباد مــى باشــد. 269776/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد شعبه 8 /8/433

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 513/97 دادنامه 97/07/07-778 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: آقاى مسعود میرعباسى نشانى: نجف اباد-خیابان فردوسى 
مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام-پالك8-کدپستى: 8514614175 خوانده: 
حیدر عیدى وندى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 541837 جمعا به 
مبلغ 7/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعود میرعباســى به طرفیت حیدر عیدى وندى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/420/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 91/10/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 269920/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 8/434/8
 ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 1397/05/24 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 349/97  
شماره دادنامه: 97/6/7-736 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خواندگان: 1.بهزاد 
نجفى 2.راضیه حبیبى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضــور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده 
است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض 
دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مسعود میرعباسى بطرفیت خواندگان: 1.بهزاد نجفى 2.راضیه حبیبى به 
آدرس نشرآگهى به خواسته مطالبه مبلغ هفتادمیلیون ریال بابت یک فقره چک بشماره 178399 به شرح متن 
دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 97/02/10. باتوجه به محتویات پرونده 
و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به 
امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه 
را محرز و ثابت تشخیص مســتدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خواندگان  1.بهزاد نجفى 2.راضیه حبیبى به طــور تضامنى به پرداخت مبلغ 70/000/000ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 197000 تومان (یکصدو نودو هفت هزارتومان) هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 97/02/10 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم 
محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مســعود میرعباسى صادر و اعالم میگردد. راى 
صادره نســبت به خواندگان 1.بهزاد نجفى 2.راضیه حبیبى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. 269939/م الف- قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف اباد/ 8/435

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 338/97 دادنامه 97/07/14-841 مرجع رسیدگى 
شعبه 8(گلبهار غربى) خواهان: آقاى سعید افشارى نشــانى: نجف آباد-پلیس راه-خیابان 13 اردیبهشت-

ســنگبرى افشارى-کدپســتى:8516944474  وکیل خواهان:جعفر چرغان نشــانى:نجف آباد-خیابان 
امام-چهارراه شهردارى- مجتمع نخل-طبقه 2-واحد 2  خوانده: 1.آرمین دهقانى 2.مهران مهدور نشانى: 
1.تهران-خیابان انقالب-ابتداى خیابــان بهارجنوبى-پالك 27- واحد 86- کدپســتى: 1714784167 
2.تهران-شهر قدس- اتوبان کرج- خیابان امارت- ابتداى خ جنب بعد از بست خانه روبه روى ك فاخته-طبقه 
3-پالك 22-کد پستى:3751867363  موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 31151015 جمعا به 
مبلغ 50/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سعید افشارى با وکالت جعفر چرغان به طرفیت 1.آرمین 
دهقانى 2.مهران مهدور به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 800/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1396/04/31 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 287878/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8/436/8

 احضار متهم
شماره نامه-1397009001178308 شماره پرونده: 9609983732301259 شماره بایگانى: 961341 - 
احتراما در پرونده 961341 شعبه چهارم  دادیارى دادسراى نجف آباد موضوع اتهام خانم مریم حسن آبادى 
فرزند محمود ،باتوجه به مجهول المکان بودن متهم لذا طبق قانون آئین دادرسى کیفرى، یک نوبت دریکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدینوسیله به متهم ابالغ گردد تا خود را درروز سه شنبه مورخ  1397/10/25 
ساعت 8/30 صبح جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر شود و درصورت عدم حضور و عدم ارائه الیحه اقدام 
به صدور تصمیم خواهد گردید. درضمن حق داشــتن وکیل به متهم تفهیم مى گردد.288003/م الف على 

سبکتکین- دادیارچهارم دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/8/437

 مزایده اموال غیرمنقول
شماره: 9701913656000010 شــماره پرونده: 9609983654800096 شماره بایگانى شعبه: 962689 
زمان برگزارى مزایده: 1397/9/5 نوبت مزایده: نوبت دوم محل برگزارى مزایده: دفتر اجراى احکام کیفرى 
دادسراى عمومى و انقالب فالورجان- شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان 
در نظر دارد در پرونده شماره 962689 اجرائى موضوع علیه آقا عباس کاظمى فرزند صفرعلى و له آقا مسعود 
جمشید وند فرزند حاجى در تاریخ 97/9/5 به منظور فروش یک باب منزل مسک ونى داراى 266/20 مترمربع 
عرصه طبق سند و حدود 230 مترمربع اعیانى در 1/5 طبقه با اســکلت دیوار اجرى سقف تیرچه بلوك کف 
موزاییک ســطوح داخلى 1 متر ســنگ و گچ و رنگ دربهاى خارجى فلزى دربهاى داخلى چوبى سرویس و 
آشپزخانه سرامیک اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت حدود 15 سال مى باشد آقا/ خانم اصغر کاظمى و خانم 
زهرا کاظمى واقع در فالورجان دارافشان خ اصلى ك نسترن 10 انتهاى بن بست کدپستى 8468177119 
که داراى سابقه ثبتى به شماره 186/424 و شماره ثبت 43554 صفحه 2 دفتر 321 مى باشد و ملک مذکور 
مشاع مفروز متعلق حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح مورخ 97/9/5 جلسه مزایده دردفتر شعبه 
اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان اطاق 124 برگزار نماید ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال ارزیابى شده است. 
متقاضیان خرید مى توانند پنــج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند. 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را همراه داشته باشند. م الف: 289643 شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان فالورجان /8/445

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات زیر را از طریق مناقصه عمومى و با قیمت پایه 

کارشناسى به اشخاص حقیقى یا حقوقى/ پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. 

آگهى تجدید مناقصه عمومى

حسین ایزدى- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

نوبت اول

پیشنهاد  دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 
روز شنبه مورخ 97/09/10 به سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711 و 03152631722

شماره مصوبه نوع آگهىموضوع مناقصهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ کل (ریال)در مناقصه (ریال)

1
خرید و نصب پایه چراغ هاى 
روشنائى در سطح پارك ها و 

فضاى سبز شهر
تجدید مناقصه 

نوبت اول
5/97/1174

97/7/1200/000/0004/000/000/000



استاناستان 07073363 سال پانزدهمسه شنبه  22 آبان  ماه   1397

پرداخت 680میلیون 
کمک هزینه اجاره به نیازمندان

امسال شش میلیارد و 870میلیون ریال کمیته هزینه 
اجاره و  ودیعه مســکن به مددجویان زیرپوشــش 
کمیته امــداد امام خمینــى(ره) اســتان اصفهان

 پرداخت شد.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: این نهاد امسال 
این میزان کمک هزینه را بــه 13هزار و 23خانوار 
نیازمند بدون مسکن و مستأجر پرداخت کرده است.

جالل یزدانى، بیش از 87هزار خانوار را زیرپوشش 
کمک هاى کمیته امداد این استان بیان کرد و افزود: 
خانوارهاى مســتأجر تحت حمایت این نهاد، براى 
تأمین ســرپناه مناسب با مشــکالت زیادى روبه 
رو هســتند که رفع این مشــکالت نیازمند کمک 

خیران است.

موافقت با ایجاد 
مرکز رشدى جدید در نجف آباد
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد اعالم 
کرد: مرکز رشد ساخت تجهیزات پزشکى این واحد 
دانشگاهى موفق به کسب موافقت اصولى معاونت 

علوم پزشکى دانشگاه شد.
امیررضا نقش بیان کرد: بنا بــر اعالم معاونت علوم 
پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى با تأیید برنامه کسب وکار 
مرکز رشــد این واحد دانشــگاهى، مجوز موافقت 
اصولى مرکز رشــد ســاخت تجهیزات پزشکى در 
جلسه برنامه ریزى و هماهنگى مراکز رشد حوزه علوم 

پزشکى دانشگاه صادر و ابالغ شد.

آغاز بازآفرینى شهرى چادگان 
فرماندار چادگان گفت: بازآفرینى شهرى چادگان در 

محله قراول خانه به  زودى آغاز مى شود.
على اســتوار اظهار کرد: براى توســعه در مسابقه 
بازآفرینى شــهرى، بودجه ها باید جذب و این پروژه 

به  زودى آغاز و عملیاتى شود.
وى با اعالم اینکه در گذشــته چادگان از این مبحث 
به کلى عقب  مانده اســت، خاطرنشان کرد: فرصت 
را نباید از دست داد و از هم اکنون اگر با سرعت آغاز 

کنیم، این فاصله را جبران خواهیم کرد.

کشف انبار ذخیره 
لوازم آرایشى قاچاق 

انبار ذخیره 500 قلم لوازم آرایشـى قاچـاق در اصفهان 
کشف شد.

مدیر بازرسـى و نظـارت اصناف اسـتان اصفهان گفت: 
کارشناسان این مدیریت در بازرسى از این انبار، 500 قلم 
لوازم آرایشى خارجى ازجمله پنکک بدون مجوز بهداشتى 

در اصفهان کشف و توقیف کردند.
جواد محمدى فشارکى ارزش این محموله قاچاق را 150 
میلیون ریال بیان کرد و افزود: پرونده این واحد متخلف 

به مراجع قانونى تحویل شد.

شناسایى 70 کانون 
بیمارى سالک در اردستان

معاون بهداشـتى شـبکه بهداشـت و درمان اردستان از 
شناسایى بیش از 70 کانون بیمارى سالک در شهرستان 

اردستان خبر داد.
حسـن ذبیحى افزود: برنامـه کنترل بیمارى سـالک 
شهرسـتان در سـال 1397هماننـد سـال هاى قبـل 
با اجـراى اسـتراتژى هاى کنتـرل بیمارى سـالک  از 
طریـق عملیـات جونده کشـى در سـه مرحلـه انجام

 شده است.

تشکیل 10 کارگروه براى حل 
معضالت کشور در اصفهان

محمد باقرى، رئیس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 
گفت: ده کارگروه براى حل معضالت کشـور در استان 

اصفهان تشکیل شده است.

خبر

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با 
اشــاره به اینکه در قانون ردیف بودجه اى براى اختصاص 
تخفیفات به مشاغل خاص در نظر گرفته نشده است، گفت: 
پیش شرط اجراى طرح هاى تشویقى استفاده از حمل و نقل 
عمومى، اختصاص بودجه به این مبحــث و تحویل آن به 

شهردارى است.
قدرت افتخارى با بیان اینکه دولت موظف است تا ردیف هاى 
بودجه اى را براى اجراى طرح هاى تشویقى اختصاص دهد، 
تصریح کرد: در حال حاضر مسافران یک سوم هزینه سفر 
خود را مى پردازند و طبق قانون باید یک سوم دیگر قیمت 
بلیت توسط دولت تأمین شود که چندین سال است اعتبارى 

از سمت دولت واریزنشده و یارانه هاى پرداخت نشده زیادى 
داریم. وى گفت: تا به امروز برنامــه خاصى براى اعطاى 
تســهیالت به افرادى که چند بار در روز از اتوبوس استفاده 
مى کنند، اجرا نشده اســت اما یکى از اهداف طرح اصالح 
سیستم پرداخت ناوگان اتوبوسرانى، اعطاى تسهیالت ویژه 
به افرادى است که استفاده حداکثرى از حمل و نقل عمومى 
دارند. وى با بیان اینکه به زودى سیســتم پرداخت کنونى 
ناوگان حمل و نقل اصالح خواهد شــد، اظهار کرد: اجراى 
طرح هاى تشویقى براى افرادى که چند بار در روز از اتوبوس 
استفاده مى کنند و اعطاى تسهیالت ویژه براى اقشار خاصى 

از مردم، در سیستم جدید قرار داده شده است.

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: حفظ و 
نگهدارى فضاى ســبز و تأمین منابع آبى مورد نیاز آن، از 
اولویت هاى مهم خدمات شــهرى در چند ماهه پیش رو و 

در سال 98 است.
حســین امیرى اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 55 هزار 
هکتار حریم شهر اصفهان است و همچنین 36 هزار هکتار 
محدوده شهر اصفهان، که از این میزان بیش از 5700هکتار 
آن فضاى سبز عمومى و خصوصى در شهر اصفهان است. 
وى با اشاره به اینکه مجموعه خدمات شهرى و مدیریت 
مناطق 15 گانه براى عملیاتــى کردن برنامه و پروژه هاى 
شهرى باید هماهنگ باشــند، تصریح کرد: 1450 پروژه 

در حوزه خدمات شهرى براى ســال 97 در شهر اصفهان 
برنامه ریزى شده بود که بخشــى از آن تاکنون انجام شده 
و بخشى دیگر همکارى و همیارى بیشتر براى تحقیق این 
پروژه ها را در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال مى طلبد. 
وى علت در اولویت اول قرار داشتن حفظ فضاى سبز را نیاز 
جمعیت دو میلیونى شهر اصفهان به این فضاى سبز شهرى 
عنوان کرد و گفت: 3700 هکتار از فضاى سبز شهر اصفهان 
در اختیار شهردارى قرار دارد که با توجه به صنایع مختلف 
نزدیک اصفهان، مهاجرپذیرى شهر و آالیندگى هاى حمل 
و نقل نه تنها بر حفظ فضاى سبز باید تأکید کنیم بلکه براى 

افزایش آن نیز باید قدم برداریم.

حفظ فضاى سبز، اولویت اول 
خدمات شهرى اصفهان

اعطاى تسهیالت به 
استفاده کنندگان از اتوبوس 

دریافت مال االجاره 
یک موقوفه در اصفهان 

بعد از 250 سال

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: سراى گلشن وقف بر امام على (ع) و عتبات 
عالیات است که بعد از 250 سال توانستیم براى 
نخســتین بار 110 میلیون تومــان مال االجاره 
دریافت کرده و به نام امیرالمؤمنین (ع) به حساب 

نجف اشرف و عتبات عالیات واریز کنیم.
حجت االسالم رضا صادقى با بیان اینکه آمادگى 
داریم منطقه حصه که منطقه اى آســیب پذیر و 
حاشیه نشین است را مناسب ســازى و تبدیل به 
احســن کنیم، تصریح کرد: البته این امر زمانبر 
اســت و نیازمند اخذ مجوزهاى الزم از نماینده 
ولى فقیه و ریاست ســازمان اوقاف در این زمینه 

است.
وى با بیان اینکه اکثریــت بازار اصفهان موقوفه 
است، تصریح کرد: در سرتاســر شهر اصفهان، 
زمین هاى موقوفه زیادى وجــود دارد که براى 
کاربردى کردن آنها مى توانیم با بخش خصوصى 
وارد عمل شــویم، چرا که یکى از اهداف ما ورود 

بخش خصوصى است.

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم 
اسالمى شــهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه 

کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. 

پیشنهاد  دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 
روز شنبه مورخ 97/09/10 به سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711 و 03152631722

آگهى تجدید مزایده عمومى

حسین ایزدى- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

نوبت اول

نوع آگهىموضوع مزایدهردیف
شماره 

صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه (ریال)

1
اجاره بها حدود 4500 مترمربع 
عرصه با کاربرى پارك بادى و 

شهربازى در محوطه پارك پرنیان
تجدید مزایده 

نوبت دوم
بند 1 شماره 80

97/3/2933/000/00055/000/000

2
اجاره بها حدود 500 مترمربع 

عرصه با کاربرى کارتینگ موتور 
چهارچرخ ساحلى در محوطه 

پارك پرنیان

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 84
97/4/1710/800/00018/000/000

3
اجاره بها حدود 200 مترمربع 

عرصه با کاربرى یوروبانجى در 
محوطه پارك پرنیان

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 1 شماره 84
97/4/176/000/00010/000/000

4
اجاره بها حدود 200 مترمربع 
عرصه با کاربرى اسکیت در 

محوطه پارك پرنیان
تجدید مزایده 

نوبت دوم
بند 2 شماره 93

97/5/284/800/0008/000/000

5
اجاره بها حدود 300 مترمربع 

عرصه با کاربرى پارك بادى در 
محوطه بوستان خلیج فارس 

(پارك ورودى شهر)

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 96
97/6/046/600/00011/000/000

6

اجاره بها مکانى به مساحت 
تقریبى 1500 مترمربع جهت 

راه اندازى بازارچه خطى 
اغذیه فروشى (حداکثر 10 کانتینر 
سیار) در ضلع شرقى پارك پرنیان

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 71
97/2/3018/000/00030/000/000

نشســت همکارى هاى صنعتى ایران و کــره جنوبى با 
همکارى نماینده وزارت خارجه در اصفهان، دانشــگاه 
اصفهان و به همت اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان، به منظور رشد و توسعه بنگاه هاى 
کوچک و متوســط (SMEs) با حضور کارشناســان 

اقتصادى ایران و کره جنوبى برگزار شد.
در این نشست، نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان با خیر مقدم به شرکت کنندگان 
گفت: این سومین مالقات با سفیر کره جنوبى در ایران 
در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 

بوده و هیئت کــره جنوبى در ایران 
به خصوص در اصفهان بسیار فعال 
است. مصطفى رناسى با برشمردن 
توانمندى هاى اســتان اصفهان در 
زمینه هاى مختلف گفت: اصفهان 
دومین قطب صنعتى کشــور است 
و بیش از 50 درصد فوالد کشور در 
اصفهان و توسط دو کارخانه بزرگ 
فوالدى، تولید مى شود. از دیگر سو 
اصفهان داراى کارخانجات بزرگ 

نساجى، پتروشیمى و... است.
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 

معادن و کشاورزى اصفهان اظهار کرد: اصفهان از مناطق 
گردشگرى برخوردار است و امید داریم در این زمینه با کره 

جنوبى همکارى خوبى داشته باشیم.
رناسى گفت: اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان، مرکز مبادالت پیمانکارى را با همکارى یونیدو 
آغاز کرده است که وصل بنگاه هاى کوچک به بنگاه هاى 

بزرگ نیز از سوى یونیدو صورت مى گیرد.
■■■

نایب رئیس شــرکت کیف کره جنوبى نیز گفت: امروز با 
توجه به تحریم ها و جنگ اقتصادى، مشکالتى وجود دارد 
و در این شرایط، اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان و کره، نیازمند ارتباط با شــرکت هاى متوسط و 
کوچک بوده و تصور مى کنم بتوانیم با برگزارى اینگونه 

جلسات، همکارى طوالنى بین دو کشور را شاهد باشیم.
«یانگ پیونگ سوپ» افزود: سطح همکارى دو کشور 
جمهورى اسالمى و کره جنوبى، سالیانه یک میلیارد دالر 
بوده است. این در حالى است که جمهورى اسالمى ایران 
با صدور 148 میلیون بشکه نفت به کره جنوبى، 60 درصد 

حجم واردات نفت به کره را داراست.
وى اضافه کرد: صادرات کره جنوبى به ایران نیز شامل 
اقالم خودرویى، الکترونیکى، بهداشتى و... است و در سال 

2016 میالدى هم کره جنوبى همکارى با شرکت هاى 
صنعتى ایران را آغاز کرده و این همکارى در حال گسترش 
است و مطمئن هستم هر دو کشــور ایران و کره جنوبى 
روابط و همکارى هاى بیشترى خواهند داشت که مى تواند 
نتایج ملموسى را بین شرکت هاى کوچک و متوسط به 

همراه داشته باشد.
■■■

سفیر کره جنوبى در ایران هم شــهر اصفهان را عالوه 
بر زیبایى هاى خیره کننده، داراى صنایعى شناخته شده 
و شاخص دانســت و گفت: جمهورى اســالمى ایران 
مهمترین کشور منطقه است که سال ها براى ارتباط پایدار 

تالش کرده و تا امروز همکارى بین دو کشور ایران و کره 
جنوبى در راستاى داد و ستد نفت و فعالیت شرکت هاى 

کره اى بوده است.
«یوچانگ هیان» اظهار کرد: مطمئن هستم این همکارى 
خوب اما شکننده و ضعیف است که مى تواند تحت تأثیر 
اتفاقات قرار گیرد بنابراین شرکت هاى کوچک و متوسط 
در دو کشور، مى توانند سهم بســزایى در اقتصاد داشته 
باشند و ارتباطات دو کشــور را بیش از گذشته، تحکیم 
بخشــند. وى با بیان اینکه 90 درصد کل شــرکت ها را 
در کره جنوبى، شــرکت هاى کوچک و متوسط تشکیل 
مى دهند، گفت: 85 درصد استخدام و جذب نیرو در کره 
جنوبى نیز به شرکت هاى کوچک و متوسط، اختصاص 
دارد و اقداماتى هم دولت در سال گذشته براى تقویت این 

شرکت به انجام رسانده است.
ســفیر کره جنوبى در ایران اذعان کرد: ما با هم نیاز به 
همکارى بیشتر در برابر چالش هاى موجود داریم و کره 
جنوبى هم موفق به معافیت از تحریم ها شد و ما نیز سعى 
کردیم با مسئوالن جمهورى اسالمى ایران مذاکره کنیم 
و برنامه هایى براى برداشتن گام هاى بعدى داریم و باید 
دانست که تحریم ها، اثرى در ارتباط با دو کشور نداشته 

و نخواهد داشت. 

به همت اتاق بازرگانى اصفهان محقق شد؛

آغاز فعالیت مرکز مبادالت پیمانکارى در 
نصف جهان با همکارى یونیدو 

ساسان اکبرزاده

 معاون فنى معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان در نشست خبرى 
روز جهانى دیابت در جمع اصحاب رسانه گفت: مهمترین 
عوامل خطر ابتال به دیابت شامل چاقى و کمبود فعالیت 

بدنى و تغذیه ناسالم است.
مصطفى رضایى افزود: در بررسى که درباره بیمارى دیابت 
صورت گرفته، تاکنون 813 هزار نفر از جمعیت باالى 30 
سال استان خطرسنجى شــدند که 88 هزار و 119 نفر از 

آنها مبتال به دیابت بودند.
وى ادامه داد: شیوع چاقى در افراد باالى 18 سال 22/6 
درصد اســت و از طرفى 61 درصــد اصفهانى ها چاقى 
و اضافه وزن دارند؛ در حالى که متوســط کشــورى 59 

درصد است.
رضایى در تشریح آمار چاقى و اضافه وزن استان تصریح 
کرد: جمعیت شــهرى 62 درصد و جمعیت روستایى 52 
درصد مبتال به این پدیده هســتند و در شیوع دیابت هم 

اختالف زیادى بین جمعیت شهرى و روستایى است.
معاون فنى معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: خطرسنجى ها در مراکز ما مانند گرفتن 
قند خون، چربى خون و ســایر موارد مانند مشاوره هاى 
تغذیه به صورت رایگان اســت اما برخى مــردم از این 

خدمات اطالع ندارند.
■■■

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان نیز در 
ادامه این نشست گفت: دیابت یا مرض قند یک بیمارى 

شایع مزمن پیشرونده و  پر عارضه و پرهزینه مى باشد که 
قابل پیشگیرى و کنترل نیز است، زیرا با یک رژیم غذایى 
سالم و فعالیت ورزشى روزانه نیم ساعته مى توان تا 60 

درصد از بروز عوارض دیابت جلوگیرى کرد.
محمدعلى عطارى ادامه داد: وقتــى صحبت از بیمارى 
دیابت مى شود منظور بیمارى دیابت تیپ 2 است و بیش 
از 90 درصد بیماران دیابتى، دیابت تیپ 2 را دارا هستند 

که عمده این بیمــاران چاق بوده، زمینــه ارثى را دارند، 
مى توانند جزوى از سندروم متابولیک باشند، ممکن است 
داراى کبد چرب، چربى خون و یا فشار خون باشند و این 
دیابت تیپ 2، یک بیمارى ساده که با مصرف یک قرص 
و یک رژیم غذایى، تمام شود نیست، بلکه مجموعه اى از 
عالیم و اختالالت متابولیکى است که سال ها گریبانگیر 
فرد بوده و چون به صورت مرموز شروع مى شود، بیمارى 

تشخیص داده نشده و فرد ممکن است بعدها با عوارض 
جدى اختالالت بینایى، بى حسى اندام ها، مورمورشدن و 

بى حسى پاها و ... متوجه بیمارى خود شود.
وى با بیان اینکه دیابت یک بحران است و باید جلوى آن 
گرفته شود، افزود: به وزیر پیشنهاد ورود مقوله دیابت به 
کتاب هاى درسى را دادیم و پذیرفتند ولى تاکنون اتفاقى 
نیافتاده است، همچنین به اســتاندارى پیشنهاد تشکیل 
میز دیابت را دادیم تا براى دستگاه هاى مختلف وظایف 
مختلفى تعریف شود. رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه 
دیابت اصفهان معتقد بود بیش از 400 هزار نفر در اصفهان 

درگیر این بیمارى هستند.
■■■

عضو مرکز تحقیقات غدد و متابولیســم دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان هم تصریح کرد: برخى مى گویند در 
اصفهان دیابت با هفت سال تأخیر تشخیص داده مى شود 
که ما اصًال عدد هفت ســال نداریم؛ این صحبت علمى 

نیست ولى تأخیر را قبول داریم.
بیژن ایرج با اشاره به تحریم هاى دارویى بیان کرد: بیشتر 
داروهاى دیابــت را خودمان تولید مى کنیــم و در تولید 
انسولین هیچ مشکلى نداریم و تحریم ها هیچ تأثیرى در 

این کار نداشته است.
وى گفت: مردم باید به فعالیت فیزیکى و تحرك ترغیب 
شوند، نوع ســرگرمى ها نباید حالت نشسته داشته باشد، 
میزان قند آبمیوه هاى صنعتى مانند نوشابه بسیار باالست؛ 
همچنین نوشــابه نباید در معرض دید مستقیم کودکان 

قرار بگیرد.

تلخى قند خون در کام 400 هزار اصفهانى
محیا حمزه
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