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سیف: مردم در بازار دالر سرمایه گذارى نکنند

امام جماعت 400 مدرسه اصفهان زنان  هستند
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سرقت سریالى از خانه هاى 
ارامنه در شب ژانویه

شانس گزینه خارجى براى 
سپاهان بیشتر است

 پاى چه کسانى درقاچاق 
آبمیوه و آبلیمو در میان است؟
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رئیس کل بانک مرکزى با تأکید بر ذخایر مناسب ارزى کشور گفت: 
قیمت ارز طى روزهاى آینده قطعاً کاهش مى یابد و به مردم توصیه 

مى شود تا براى سرمایه گذارى، دالر نخرند.
 ولى ا... سیف با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز طى روزهاى گذشته 
گفت: نرخ ارز قطعاً طى روزهاى آینده کاهش خواهد یافت؛ چرا که 

ذخایر بانک مرکزى در حد بسیار مناسبى است و جاى نگرانى از این 
بابت وجود ندارد. 

نتیجه گیرى خــوب در نیم فصــل دوم یکى از 
عادات ژنرال در بیشتر فصول لیگ برتر بوده است
 امیر قلعه نویى همچنان در نیــم فصل دوم در 
نتیجه گیرى موفق عمل مــى کند و نتایج قابل 
قبولى را کسب کرده است. تیم تحت هدایت او 
در پنج دیدار ابتدایى نیــم فصل دوم، چهار برد و 
یک مساوى کسب کرده تا با 13 امتیاز با اختالف 

بهترین تیم نیم فصل باشد.

3 اصفهان در آستانه تشدید بحران کمبود معلم اصفهان در آستانه تشدید بحران کمبود معلم 
اجراى عجوالنه نظام اجراى عجوالنه نظام 33--33--66 سال آینده بیشتر خودش را نشان خواهد داد  سال آینده بیشتر خودش را نشان خواهد داد 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان مى گوید 7000 طلبه زن در استان اصفهان تحصیل مى کنند

فراموشت نمى کنیم زالتکو کرانچار!
  کار کرانچار در بحث خداحافظى با باشگاه سپاهان فوق العاده بود. قطع همکارى باشگاه سپاهان با 
زالتکو کرانچار مى توانست هزینه هاى هنگفتى براى این باشگاه در پى داشته باشد. به گفته مسعود 
تابش سرپرست این باشگاه، کرانچار مى توانست طبق قراردادش تمام مبلغ چهار میلیاردى را که 

براى دو فصل با سپاهان به توافق رسیده بود...
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بررســى نوســانات قیمت ســکه تمام در دهمین ماه 
ســال جارى نشــان مى دهد که قیمت این نوع سکه
در ایــن بــازه زمانــى 120 هــزار تومــان افزایش 
قیمت پیدا کــرده که حداقل در ســال جــارى اتفاق 

بى سابقه اى است. 
همچنین نیم ســکه در انتهاى ماه به 739 هزار تومان 
رسید تا این نوع سکه در دهمین ماه سال 55 هزار تومان 

افزایش قیمت پیدا کرده باشد.
از سوى دیگر ربع سکه آخر ماه را با نرخ 437 هزار تومان 
به پایان برد که افزایش 40 هزار تومانى قیمت در یک ماه 

را تجربه کرده است.

قیمت ســکه به طــور معمــول از دو شــاخص تأثیر 
مى پذیرد. یکى قیمت طــالى جهانى و دیگرى قیمت 
ارز. قیمت طــالى جهانى در یک ماه گذشــته با روند
افزایشــى روبه رو بوده اســت اما ایــن افزایش قیمت 
شــیب کندى داشــته و چندان در بازار محسوس نبوده 
است. به نظر مى رســد افزایش قیمت سکه بیش از هر 
چیز تحت تأثیــر قیمــت دالر صورت گرفته اســت. 
دالر آمریکا طى یک ماه گذشــته با جهــش زیاد نرخ 
مواجه شد؛ به طورى که براى اولین بار از 4700 تومان 
هم عبور کرد تا به تبع آن قیمت سکه هم رکوردشکنى 

کند.

رئیس کل بانک مرکزى با تأکید بر ذخایر مناسب ارزى 
کشور گفت: قیمت ارز طى روزهاى آینده قطعًا کاهش 
مى یابد و به مردم توصیه مى شود تا براى سرمایه گذارى، 

دالر نخرند.
 ولى ا... ســیف با اشاره به نوسانات شــدید نرخ ارز طى 
روزهاى گذشته گفت: نرخ ارز قطعًا طى روزهاى آینده 
کاهش خواهد یافت؛ چرا که ذخایر بانک مرکزى در حد 
بسیار مناسبى است و جاى نگرانى از این بابت وجود ندارد. 
وى افزود: قیمت نفت افزایش پیــدا کرده و درآمدهاى 
ارزى نیز هم اکنــون باال رفته و در وضعیت مناســبى 
قرار دارد؛ بنابراین جاى هیچ گونــه نگرانى در بازار ارز 

وجود ندارد و قطعًا طى روزهاى آینــده نرخ ارز کاهش 
خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزى تصریــح کرد: به مردم به هیچ 
عنوان توصیه نمى کنیم تا در بازار ارز ســرمایه گذارى 
کنند، چرا که تجربه نشــان داده طى سال هاى گذشته 
سرمایه گذارى در خرید ارز هیچگاه سودآور نبوده است 
به این معنا که اگــر فردى پول خــود را در نظام بانکى 
با همان نرخ هاى مصوب ســپرده گــذارى کرده بود، 
طى پنج سال گذشته 80 درصد سود کرده بود؛ در حالى 
که از ســال 92 تاکنون افزایش نرخ ارز تنها 50 درصد 

بوده است.

افزایش بى سابقه قیمت  سکه 
در یک ماه

سیف: مردم در بازار دالر 
سرمایه گذارى نکنند

خبرخوان

عضو هیئت علمــى گروه علوم اجتماعى دانشــگاه 
فردوســى مشــهد گفت: نهادهاى قدرت در مشهد 
هرکدام نظام منحصر به خود را دارند و این شــرایط 
باعث موازیکارى در کار دستگاه ها و ایجاد ساختارى 

ملوك الطوایفى مى شود.
به گزارش آفتاب نیوز،  حســین اکبرى با بیان اینکه 
فرهنگ چندتکه مشــهد، نتیجــه مدیریت چندپاره 
اســت، تصریح کرد: به دلیل وجود مدیریت چندپاره 
در شهر، هر ســازمانى حوزه نفوذ ویژه خود را دارد، 
بنابراین هیچ نوع همکارى و هم افزایى وجود ندارد. 
این شرایط باعث مى شود که در مقابله با آسیب هاى 
اجتماعى، عمًال هیچ همکارى یک پارچه اى نباشد. در 

حاشیه شهر یک ستاد حمایتى وابسته به امام جمعه، 
ستادى دیگر وابسته به شهردارى، ستادى وابسته به 
آستان قدس و... در حال فعالیت است که باعث بروز 

موازى کارى براى حمایت از نیازمندان مى شود.
اکبرى اظهار داشــت: به لحاظ تاریخى، پیشینه اى 
که در مشــهد و حواشى زیارت شــکل گرفته، براى 
زائران تجربه خوبى نبوده است. ما با گذشت سال ها 
نتوانستیم، حتى بازاریان پیرامون حرم را آماده براى 
بروز رفتار دینى کنیم تا در فروش اجناس خود به ضرر 
زائران عمل نکنند و این پیش زمینه براى مسافرانى که 
به مشهد سفر مى کنند، ایجاد شده که مشهدى ها در 

فروش خود عدالت را رعایت نمى کنند.

رئیس اسبق صداوسیما، عضو شــورایعالى انقالب 
فرهنگى و شــورایعالى فضاى مجازى در همایش 
«خبر خوب» که در تاالر ســوره حوزه هنرى تهران 
برگزار شــد، درباره نحوه برخورد دولت با تجمع روز 
کورش، مالباختگان صندوق هاى پولى و موارد دیگر 
اظهار نظر کرد. بخشــى از اظهارات ضرغامى را در 

ادامه مى خوانید:
 امســال به  علت جلوگیرى از یک مشکل امنیتى 
و احتمال درگیرى در پاســارگاد در روزى که به نام 
روز کورش نامیدند، مسئوالن دولتى تصمیم خوبى 
گرفتند و آن روز مجموعه پاسارگاد را بستند. اما برخى 
از مســئوالن در ابتداى جاده پاسارگاد تابلو زدند که 
به دلیل تعمیرات جاده ســه روز مسدود است. انتظار 
دارید کسى باور کند این حرف را؟! این انتقاد را ما به 

مسئوالن داریم.

 خبر دروغ توهین به مخاطب است و باید کسى که 
خبر دروغ مى دهد هو بشود.

 کار رسانه کار کارمندى نیست که وقتى کسى خبر 
دروغى زد بگویند در فضاى عملیات روانى ماهم در 

مقابلش یک خبر دروغ بز نیم.
 بنده محل کارم در پاســتور اســت؛ روزى نیست 
که هنگام رفتن به ســرکار تجمعــى از معترضان و 
مالباختــگان و... نبینم. باید تفکیک قایل شــد بین 
اینها و کســانى که با برنامه دشــمن آشوب کردند. 
باید با پختگى جــورى رفتار کرد کــه اینها ناامید 

نشوند.
 کشــور االن در اتاقــى شیشــه اى اســت و 
همه همه چیز را مى بینند. این قطعًا فرصت اســت. 
اصًال فضاى مجازى براى نجات و کمک به انقالب 

آمده است.

وزیر ارتباطات از 42 میلیــارد تومان کالهبردارى از 
حساب هاى بانکى مردم خبر داد.

محمد جــواد آذرى جهرمــى در هفتمین همایش 
بانکدارى الکترونیک و نظام هــاى پرداخت اظهار 
داشــت:  طبق آمارى که پلیس فتا داده بیش از 60 
درصد ورودى هاى فتــا مربوط به برداشــت هاى 
غیرمجاز بانکى است. وى تصریح کرد: اما آمار دیگرى 
نشــان مى دهد که 42 میلیارد تومان کالهبردارى 
و تراکنش غیرمجاز در شــش ماهه اول سال انجام 

شده است. آذرى جهرمى با بیان اینکه با تکنولوژى 
کالهبردارى هاى نوین هم مــى آید، گفت: یکى از 
دانشــجویان ایرانى که در خارج از کشــور تحصیل 
مى کند در همین ارتباط به بنــده پیامى داد که گفته 
بود قبل از من به مدیران بانکى هم این پیشنهادات 
را مطرح کرده بود. وى پیشنهاد کرده که بیش از 90 
درصد این کالهبردارى ها قبل از اینکه سوژه خود را 
به خودپرداز ببرند مى گویند انگلیسى را انتخاب کنید، 
به همین دلیل بهتر است بانک ها در این حالت و بعد 
از آنکه فرد  کارتش را داخل دستگاه زد، عددى را به 
انگلیسى نمایش دهد تا آن فرد باز نویسى کند و اگر 

نتوانست کارت را برگردانید.
وى همچنین گفت: این دانشجو البته این را هم در انتها 
نوشته بود که تمام موضوع این است که در نظام بانکى 
غیراعتبارى، بانک ها در قبال مردم مسئولیت ندارند. 
چون پول از حساب بانک خارج مى شود بانک ضرر 
نمى کند و وقتى بانک مســئول نباشد دلسوزى هم 
نمى کند ولى در کشورهاى دیگر بانک مسئول است 

و دنبال این راه حل ها مى رود.

شرط انتقال آب خزر 
به سمنان  

  میزان | رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت از موافقت با طرح پرحاشــیه انتقال آب 
خزر به سمنان خبر داد. عیسى کالنترى در جمع 
خبرنگاران گفت با اصل طــرح انتقال آب خزر به 
ســمنان مخالفتى نداریم، اما اجازه شیرین سازى 
آب دریا در شمال را نمى دهیم. وى با بیان اینکه 
وزارت نیرو حقابه این طرح را تخصیص داد، افزود: 
اجازه نمى دهیم آب دریا را در شمال شیرین کرده و 

منتقل کنند و باید آب شور انتقال داده شود.

ارتباط زمین لرزه با 
نشست زمین

  ایلنا | محمد تاتــار معــاون پژوهش و 
فناورى پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناســى و 
مهندســى زلزله در واکنش به خبــرى مبنى بر 
افزایش دو برابرى احتمال وقوع زلزله 7 ریشترى 
در گسل شمال تهران با بیان اینکه این خبر ها هیچ 
پشتوانه علمى ندارد گفت: نشســت زمین متأثر 
از برداشــت آب هیچ ارتباطى به بروز زمین لرزه یا 
فعالیت گســل ندارد چراکه در حجمى نیست که 

بخواهد روى گسل ها اثر بگذارد. 

3 واقعه همزمان در ماه
مســعود عتیقى، مدیــر انجمن    ایسنا|
نجوم آماتــورى ایران گفــت: در شــامگاه 11 
بهمن ، ماه در نزدیک تریــن فاصله خود به زمین 
مى رسد و ســه واقعه همزمان «ماه کامل آبى»، 
«ابر ماه» و «ماه گرفتگى» کلى را شاهد هستیم 
و تمام ســاکنان زمین که در وضعیت شــب قرار 
داشته باشــند، این وقایع را  مشاهده خواهند کرد. 
در وضعیت ابر مــاه، کره مــاه حداکثر 14 درصد 
بزرگ تر و 30 درصد درخشان تر از دیگر ماه هاى 

بدر خواهد بود.

هزینه عروسى در تهران 
  ایسنا| خسرو ابراهیمى نیا، رئیس اتحادیه 
تاالرهاى پذیرایى و تجهیز مجالس در خصوص 
هزینه هــاى برگزارى یک مجلس عروســى در 
شهر تهران گفت: برگزارى یک مراسم عروسى 
با پذیرایى متوسط غذا، میوه و شیرینى با کیفیت، 
سه میلیون تا 35 میلیون تومان هزینه دارد که البته 
اگر خواسته هاى مشــترى، سفارشى خاص براى 
غذا، گل آرایى و... باشــد طبیعتًا قیمت عروســى 

متفاوت است.

مستقیم؛ روسیه– ایران
با سفر هیئتى از فعاالن گردشگرى    ایسنا|
روسیه به ایران، توافق ها براى برقرارى نخستین 
خط هوایى گردشگرى بین روسیه و ایران به مرحله 
اجرا نزدیک تر شد. این خط هوایى در مسیرى یک 
طرفه فقط گردشگران روس را به ایران خواهد آورد. 
پروژه چارتر گردشگرى روسیه- ایران از سوى یک 
شرکت خصوصى و همراهى یکى از ایرالین هاى 

ایرانى اجرا مى شود.

یک گوشه از 
زندگى مردى بزرگ 

  تسنیم| امــروزه تمــام عینک هاى 
پروفســور محمود حســابى در طول 89 ســال 
زندگى اش در موزه وى در معرض بازدید قرار دارد 
تا مشــاهده آن پندى جالب براى آنهایى باشد که 
براى درس نخواندن و مشقت هاى تحصیل انواع 
بهانه ها را پیش مى کشند. همه زحمات تحصیلى 
و کارى و صدها افتخار ملــى و جهانى این «مرد 
نخســتین» در حالى صورت پذیرفــت که وى از 
ضعیف ترین نمره چشم برخوردار بود و به بیمارى 
آستیگماتیسم شدید مبتال بود، به طورى که براى 
مطالعات خود با وجود استفاده از عینک هاى شیشه 
عدســى باید کتاب و برگه ها را حتــى تا نزدیک 

صورت خود مى آورد.

درماه هاى گذشته اخبارى مبنى بر کشف محموله هاى 
قاچاق آبمیوه منتشر شده و به طور مثال فرمانده انتظامى 
لرستان از توقیف یک دستگاه تریلى و کشف مقادیرى 
آبمیوه خارجى قاچــاق به ارزش دو میلیــارد ریال در 
خرم آبــاد خبر داده اســت. اما حتى بــدون این اخبار 

هم گــذرى در بازار، بــه خوبى گویاى این اســت که 
انــواع آبمیوه هایى که ممکن اســت حتى ســالمت 
آنها مــورد تردید باشــد در بــازار جــوالن مى دهند. 
بخش قابــل توجهى از ایــن نوشــیدنى ها نیز متعلق 
به کشــورهاى عربى هســتند. این در حالى است که 

ســازمان غذا و دارو به ایســنا گفته بود چندین ســال 
اســت براى واردات هیچ نوشــیدنى از کشــورهاى 
عربى به ویژه عربستان و امارات مجوز داده نشده است.

البته از ســوى دیگر در ماه هاى گذشــته معاون خانه 
صنعت، معدن و تجــارت از واردات آبمیوه از کشــور 

آل ســعود گالیه کرده و گفتــه بود علیرغــم اینکه 
آبمیوه هاى بســیار با کیفیتى در کشور تولید مى شوند، 
در سال هاى گذشــته برخى افراد نســبت به واردات
 آبمیوه  از کشور عربستان سعودى اقدام مى کنند. حال 
پرسش این است که چه افرادى و از چه طریق مى توانند 
چنین محصوالتى را آن هم به مقدار زیاد وارد کشــور 

کنند.
یدا... صادقى، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت  
هم در این باره گفته که ایــن وزارتخانه به هیچ عنوان 
مجوز واردات نوشیدنى هاى مختلف را صادر نمى کند، 
چراکه با توجه به تولیدات کشور در این عرصه، نیازى به 

واردات کاالى خارجى وجود ندارد.
اما موضــوع واردات آبمیوه هاى عربى بــه اینجا ختم 
نمى شــود و حتى برخى مســئوالن از جمله مدیرکل 
غذا، دارو و اســتاندارد منطقه آزاد قشــم برخى از این 
آبمیوه ها را ســرطان زا عنوان کرده انــد. کاظم قربانى 
در این بــاره گفته که با توجه به نزدیــک بودن جزیره 
قشم به مرزهاى آبى با کشورهاى حاشیه خلیج فارس 
آماج قاچــاق کاال و آبمیوه هاى غیراســتاندارد در این 
اســتان را شــاهدیم و با توجه به اینکه سازمان منطقه 
آزاد قشــم مجوز ورود کاالهاى غیراستاندارد را ممنوع 
کرده، ایــن کاالها از طریــق مبانــى غیرقانونى و به 
صورت انبوه وارد قشم مى شــوند. به گفته او، برخى از
انــواع ایــن آبمیوه ها ســرطان زا بوده و ســبب بروز 
بیمارى هایى مانند پارکینســون، آلزایمــر و مهمتر از 
همه پیرى سلول ها مى شود، چراکه ترکیب ماده اى به 
نام اسید اسکروبیک با ویتامین C منجر به سرطانزایى 

مى شوند.
با وجود این، در تمام ماه هاى گذشته پیگیرى ها در این 
باره از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به هیچ نتیجه اى 
نرسیده و مســئوالن این ستاد از پاســخگویى به این 
موضوع اجتناب کرده اند. حال جاى ســئوال است که 
در واردات این بخش پاى چه کســانى در میان اســت 
که حتى صحبتى از واردات قاچاق انواع نوشــیدنى به 

میان نمى آید؟

جوالن نوشیدنى هاى عربى در بازار ایران

 پاى چه کسانى درقاچاق آبمیوه و 
آبلیمو در میان است؟

روحانى از ناطق یاد بگیرد
  اعتماد آنالین | میرزایــى نیکــو، عضــو 
فراکســیون امید  در پاســخ به برخى زمزمه ها مبنى 
بر کاندیدا شــدن ناطق نورى براى انتخابات ریاســت 
جمهورى1400، تصریح کرد: آقاى ناطق حاضر هستند 
کمک کنند و مشکالت کشــور را هر طور که شده حل 
کنند. ایشــان در حال حاضر که کارى ندارد ساعت 6 
و30دقیقه صبح  به دفترش مى رود و بعد از نماز مغرب نیز 
در آنجا مى ماند و اى کاش رئیس جمهور و دیگران نیز از 

ایشان درس مى گرفتند.

معرکه با احمدى نژاد
 میزان| محمدرضا باهنر اظهار داشت: در زمان 
ریاســت جمهورى آقاى احمدى نژاد از همان اول قرار 
بود 50 درصد یارانه نقدى به مردم بدهند و 30 درصد به 
بخش تولید و 20 درصد را به خود دولت بدهند اما متأسفانه 
از همان روز اول کار را منحرف شروع کردند. بحث هاى ما 
با دولت احمدى نژاد معرکه اى داشت؛ یعنى ما مى گفتیم و 
ایشان انجام نمى داد. ما دعوا و سئوال مى کردیم و ایشان 
دوباره طور دیگرى جواب مى داد و تا آخرش کار به انجام 
سئوال رسمى از رئیس جمهور رسید. متأسفانه ایشان در 

بى قانونى ید طوالیى داشتند.

پاسخ سازنده کشتى طال 
در حالى که اعتراض ها به    اعتماد آنالین |
ساخت کشتى مطال که مزین به آیاتى از قرآن است ادامه 
دارد، سازنده کشتى اعالم کرده که کل هزینه ساخت آن 
را که 150 گرم طال در آن به کار رفته، خودش پرداخته 
است. او گفته: کل وزن کشتى که بیشتر آن را چوب و برنز 
تشکیل مى دهد 70 کیلوگرم است و آیات بر روى برنز 
حکاکى شده و بعد روى آن آب طال داده شده است. هزینه 
ساخت اثر اخیرم بسیار کمتر از سفرهاى اروپایى بعضى از 
سرمایه داران است ولى کسى آنها را بازخواست نمى کند.

جنجال پرتره 
خواننده لس آنجلسى 

  سینماروزان| اســتفاده از پرتــره ابراهیم 
حامدى خواننده لس آنجلسى در پوستر یک نمایشگاه آن 
هم در دل تهران با واکنش روزنامه اصولگراى «کیهان» 
مواجه شده است. کیهان نوشت: ولنگارى و عدم نظارت 
بر گالرى ها باز هم حاشیه ساز شد... متأسفانه گالرى ها 
ازجمله حیاط خلوت هاى پرورش و خودنمایى افرادى 
است که در قالب کار فرهنگى به تبلیغ افکار و ایده هاى 
غرب خود مى پردازند و معموًال نیز نظارتى بر آنها اعمال 

نمى شود.

کارگزارانى ها 
اهل استعفا نیستند

محسن کوهکن، نماینده لنجان    نامه نیوز|
در مجلس در خصوص شــایعات کناره گیرى اسحاق 
جهانگیرى از دولت دوازدهم تأکید کرد: اساسًا کسانى 
که با منش و خط مشــى «کارگزاران»  آشنایى دارند، 
مى داننــد که «اســتعفا» چندان به تفکــر و جنم آنها

نمى خورد. حاال ان شــاءا... که قصد خدمت است ولى 
معموالً جریان کارگزاران هر پستى را در کشور تا هر زمانى 
که در اختیار داشته اند، در کارنامه شان استعفا سراغ ندارم.

تاریخ جدید
 سفر وزیر خارجه فرانسه 

وزیــر امور خارجه فرانســه بعد از هشــدار    آنا|
رئیس جمهــورى آمریکا درباره خــروج از برجام، قصد 
دارد براى رایزنى در این باره به تهران سفر کند. «جان 
اف لودریان» گفت 5 مارس (14 اســفند) براى رایزنى 
درباره برنامه موشک هاى بالســتیک و برجام به ایران 
سفر مى کند. این ســفر در حالى انجام مى شود که وزیر 
امور خارجه فرانســه چندى پیش سفر خود را به تهران 
به دلیل آشوب هاى داخلى در ایران به تعویق انداخته بود. 
همزمان با افزایش تنش میان ایران و فرانسه  لودریان 
ایران را به داشــتن «اغراض برهم زننده ثبات منطقه» 

متهم کرده است.

انتظار دارید مردم باور کنند
 جاده به دلیل تعمیرات مسدود است؟!

کالهبردارى 42 میلیارد تومانى از حساب هاى بانکى  

مشهد چگونه اداره مى شود؟

روزنامه «ابتکار» با ناهید بسیم، همسر مرحوم حبیب 
محبیان(خواننده) مصاحبه اى انجام داده است. بخشى 

از اظهارات وى را مى خوانید:
  (در واکنش به پخش کلیپى با صداى حبیب از برنامه 
«زنده رود»)  آن زمانى که باید صداى حبیب از صدا و 
سیماى ملى پخش مى شد، این اتفاق نیافتاد. این کار 
نوشدارو پس از مرگ سهراب است و دیگر هیچ تأثیرى 
ندارد. من به عنوان همسر حبیب نباید مى دانستم که 
قرار است صداى او از صدا و سیما پخش شود؟ ما به 
این دلیل از ایران رفتیم که شوهرم کار نداشت. همه 
زندگى مان را فروختیم و بعد از اینکه دیدیم هیچ کارى 
نمى توانیم بکنیم از ایران رفتیم. 30 سال آواره دشت 
و بیابان بودیم. برخالف کســانى که به ما مى گویند 
لس آنجلسى، شوهر من تن به هر کارى داد و هر کارى 
کرد که ایرانى بماند. یک نفر بیاید و بگوید که حبیب 
یک اشکال داشته است. تا وقتى زنده بود به او مجوز 
ندادند اما وقتى از میان ما رفت اجازه دادند صدایش 

پخش شود.
 آقاى مشایى بعد از رفتن حبیب با من تماس گرفت 
و گفت ما همان موقع به وزیر وقت ارشــاد گفتیم که 
براى حبیب مجوز بگیریم امــا آن وزیر حرف رئیس 
جمهورى را نخواند. اتفاقًا من بعداً همان وزیر ارشاد 
را در تلویزیون دیدم که از او پرســیده شد آیا شما با 

آقاى احمدى نژاد دچار اختالف نظر بودید و او پاسخ 
داد که نه، تنها مشکل ما با آقاى احمدى نژاد این بود 
که آن زمان یک خواننده لس آنجلسى به ایران آمده 
بود و آنها از ما مى خواستند که به او مجوز دهیم و ما 
نمى توانستیم. آقاى مشایى هم همین را به من گفت 
که ما از وزیر وقت خواستیم ولى او حرف را از مقامات 
دیگرى به جز رئیس جمهورى قبــول مى کرد. تنها 
موقعى که آقاى مشــایى با ما تمــاس گرفت همان 

موقع بود.

نوشدارو  بعد از مرگ حبیب
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در پى انتشار تصاویر کودکان کار شهرستان بروجرد در کانال رسمى 
شــهردارى این شــهر و برخورد مجرمانه با این کودکان که اسباب 
جریحه دار شــدن احساســات عمومى را برانگیخت، مهناز افشار 
هنرمند سینما و سخنگوى پویش «بدسرپرســت تنهاتر است» در 
نامه اى سرگشــاده از معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده درخواست کرد پیگیر حقوق این کودکان آسیب دیده 
باشــد و لبخند را به لب هاى آنها بازگرداند. مهناز افشار در نامه خود 
با انتقاد از عملکرد نهادهاى مسئول در برخورد مجرمانه با کودکان 

کار نوشته است: 
«یک روز در تهران به اســم ســاماندهى کــودکان کار و خیابان و 
به بهانه زیباســازى شــهر، عملیات تعقیب و گریــز علیه کودکان 
راه مى اندازند، در مشــهد بر تــن همین کودکان یونیفرم رســمى 
بهزیســتى را تن مى کنند که مثًال کار کودك و خیابان گردى اش را 
قانونى کرده باشــند و حاال هم که در بروجرد برایشان سنگ تمام 
گذاشته اند! کى و کجا قرار اســت براى این کودکان و رنج هایشان 
کارى کنیم خدا مى داند. اى کاش اگر براى حل مشکالتشــان قدم 
برنمى داریم، نمک بر زخم کارى شــان نپاشــیم. حتمًا خبر دارید و 

حتمًا شنیده اید، شاید هم آن تصویر موهن و سراسر اندوه را دیده اید؛ 
شهردارى بروجرد در یک رفتار غیرانســانى، کودکان قربانى فقر و 
خشونت و آســیب دیده از کار در خیابان را دستگیر کرده و از آنها که 
به ردیف با سرهاى پایین ایســتاده اند، همچون مجرمان سابقه دار 
عکس گرفته و با افتخار در کانال رســمى اش منتشــر کرده است، 
انگار نه انگار که فرد فرد ما به عنوان شــهروندان جامعه بخاطر به 
وجود آمدن فاجعه کودکان کار و آســیب دیده مقصر و گناهکاریم.
 فاجعه تر آنکه بالفاصله بعد از انتشار این عکس و تقبیح آن از سوى 
رسانه ها نایب رئیس شــوراى شــهر بروجرد، البد براى حفظ آبرو 
مصاحبه اى کرده و گفته که با خاطیان که روابط عمومى شهردارى 
بروجرد باشد برخورد خواهد شد، البته نه بخاطر دستگیرى کودکان، 
که به دلیل انتشار تصاویر آنان! حال آنکه نفس این عمل (دستگیرى 
کودکان) بارها غم انگیزتر از انتشار آن تصاویر است... به عنوان یک 
شهروند، به عنوان یک مادر و به عنوان ســخنگو و نماینده پویشى 
متشــکل از بیش از 450 هنرمند از شــما تقاضا دارم پیگیر حقوق 
پایمال شده کودکان بروجردى باشید. ما منتظر لبخند این کودکان 

هستیم.»

پژمان بازغى بازیگر ســینما که ســال گذشــته با دو فیلم 
«اسرافیل» و «خانه دیگرى» در جشنواره فیلم فجر حاضر 
شده بود امسال تنها یک فیلم «هایالیت» را در بخش سوداى 

سیمرغ دارد.
پژمان بازغى 19 مرداد سال 1353 در یک خانواده پنج نفره در 
تهران متولد شد. در دوران کودکى به واسطه شغل پدرش در 
شهرهاى مختلف زندگى کرده است. پس از تولد چهار سال 
در تهران و در منازل سازمانى نیروى دریایى زندگى کرده و 

همزمان با پیروزى انقالب اسالمى به شهر رشت مى رود.
در ســال 1373 با ورود به سینماى جوانان مرکز گیالن در 
اولین فیلمش با نام «اعتراف» ساخته مجید فهیم خواه 
بازى مى کند. پس از آن به مدت دو سال به ایفاى نقش 
در سریال «آژانس دوستى» مى پردازد که باعث شهرت 
او مى شود و سپس ایفاى نقش در فیلم هایى همچون 
«جوانى» و «بلوغ» و ســریال «گمگشته» باعث 

تثبیت جایگاه او در سینما و تلویزیون شد. همسر او مستانه 
مهاجر از تدوینگران سینماى ایران است.

فیلم ســینمایى «هایالیــت» به کارگردانــى «اصغر 
نعیمــى» براى حضــور در بخش ســوداى ســیمرغ 
ســى و ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر انتخاب

 شده است. 
این فیلم چهارمین تجربه اصغر نعیمى در مقام کارگردان 
اســت. وى پیش از این «بى وفا»، «ســالم بر عشق» و 
«سایه هاى موازى» را در کارنامه کارگردانى خود مى بیند. 

نعیمى پیش از حضور در سینما به عنوان کارگردان شش بار 
به عنوان دستیار کارگردان فعالیت داشته است. 

پژمان بازغى، آزاده زارعى، ســام قریبیان، مینا وحید، الهه 
حصارى، لیلى فرهاد پور، شــیوا طاهرى، یــزدان فتوحى 
و جمشــید هاشــم پور از جمله بازیگرانى هســتند که در 

«هایالیت» به ایفاى نقش پرداخته اند. 

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: قصدمان ساخت ژانر جدیدى از «عموهاى فیتیله اى» بود به 
همین دلیل تولید این مجموعه را در قالب سریالى با نام «دوقلوها» به تهیه کنندگى مهدى 

بصیرى در سال 97 و پس از عید نوروز آغاز مى کنیم.
محمد مسلمى  درباره آخرین خبرها از سرى جدید «عموهاى فیتیله اى» گفت: قصدمان 
ساخت ژانر جدیدى از «عموهاى فیتیله اى» بود به همین دلیل تولید این مجموعه را در قالب 
سریالى با نام «دوقلوها» به تهیه کنندگى مهدى بصیرى در سال 97 و پس از عید نوروز آغاز 
مى کنیم. وى درباره موضوع و فضاى «دوقلوها» بیان کرد: در «دوقلوها» فضاى جدیدى 

را به مخاطب ارائه مى دهیم و در این برنامه «دو قلوها» محور اصلى برنامه را برعهده دارند.
این بازیگر درباره دلیل نامگذارى «دوقلوها» براى این برنامه اظهار داشــت: دو شخصیت 
«دوقلو» در این برنامه حضور دارند و اتفاقات و مسائل متعددى توسط این دو شخص روى 
مى دهد و قصه هاى جدید و متفاوتى را رقم مى زنند که براى مخاطب جذاب است به همین 

دلیل براى این برنامه نام «دوقلوها» گذاشته شد.
مســلمى ادامه داد: «دوقلوها» در ژانر کمدى با حمایت وزارت بهداشــت در صد قسمت 
30 دقیقه اى با محوریت بهداشت براى شــبکه 2 سیما تولید مى شود.وى درباره بازیگران 

فروتــن نقش شــخصیت هاى «دوقلوها» خاطرنشــان کرد: من و على 
اصلــى یعنــى «دوقلوهــا» را بازى 

مى کنیم و حمید گلــى نیز نقش 
دیگــرى را برعهــده دارد 

همچنین بازیگران دیگرى 
نیز به مجموعــه اضافه

 مى شوند.

سعید تهرانى، بازیگر و همچنین کارگردان و تهیه کننده 
تلویزیون و سینماست که در سال 1352 در تهران متولد 
شده است. وى در مجموعه هاى تلویزیونى و فیلم هاى 
بسیارى حضور داشت اما بعد از یک برهه زمانى از فضاى 
بازیگرى فاصله گرفتــه و وارد عرصه تهیه کنندگى و 
کارگردانى شد و بعد از آن ناگهان به طور کلى از دنیاى 

سینما و تلویزیون جدا شد.
سعید تهرانى همسر سابق الدن طباطبایى است. وى 
چند سالى است که از همسر سابقش الدن طباطبایى 
جدا شده است و در این مدت مصاحبه هاى مختلفى 
از سوى همســرش در رســانه ها و همینطور فضاى 
مجازى درباره جدایى و مشکالت زندگى با  وى منتشر 

شده است. 
طباطبایــى در آخرین واکنش خود بــه جدایى اش از 

تهرانى در صفحه اینستاگرامش نوشته بود:
«دختر نازنینم، سها ...

من گناهکارم، چون سال ها سکوت کردم، چون توهین 
و تحقیر شنیدم و آبرودارى کردم، چون خواستم زندگى 
و آرامش تو را حفظ کنم. حقارت هــا و تهمت هایى 
را تحمــل کردم کــه هیچ انســان باشــرافتى تاب

 نمى آورد. کسى که 17 سال عاشقانه دوستش داشتم، 
به ناجوانمردانه ترین روش ها مرا خرد کرد، غیر از حقوق 
قانونى خود هر راه و بیراهى را به کار گرفت: بازوان ستبر 
و بى سیم و موتور و ژست هاى پلیس مخفى و مرموز... 
تهدید و ارعاب من و خانواده ام... ســکوت کردم. پدر، 
آبروى دختر است و این دشمن قسم خورده من، پدر تو و 
تنها عشق زندگى من بود. شش سال از جدایى ما گذشته 
و من هنوز این همه نفرت او را باور نمى کنم. تو دختر 
زیبایم، اگر نیاز فورى به رسیدگى و آموزش نداشتى، اگر 
در آســتانه بلوغ زودرس حاصل از اوتیسم نبودى، من 

همچنان سکوت مى کردم.»
اما حاال سعید تهرانى پس از ســال ها سکوت خود را 
شکسته و در گفتگو با میزان از مســائلى که با الدن 
طباطبایى در زمان ازدواجشــان داشــته از نگاه خود 

صحبت کرده است.
جریان واقعى زندگى شما با الدن 

طباطبایى چه بود؟
در اوایل تربیت فرزندم متوجه شــدم که فرزندمان با 
اختاللى روبه رو اســت که ده سال قبل با واژه اوتیسم 
براى اولین بار آشنا شــدم. با توجه به اینکه 70 واحد 
روانشناسى در دانشگاه پاس کرده بودم به تحقیق درباره 
این بیمارى پرداختم و تا حدودى اطالعاتى کســب 

کردم. بیماران مبتال به اوتیسم ظاهر 

خوب و سالم و ســرزنده دارند اما اختالل در یادگیرى 
دارند و تا دو سالگى تشــخیص آن سخت است. بارها 
به الدن طباطبایى درباره رفتار با فرزندمان تذکر دادم 
و سفارش کردم اما او به گمان اینکه دخترمان لجبازى 
مى کند با شــعار فرزند عزیز است و تربیت آن عزیزتر 
دخترمان را تنبیه بدنى مى کرد تا بیشــتر یاد بگیرد. 
بیمار مبتال به اوتیسم مطلقاً نباید تنبیه بدنى شود چون 
مانند گنجشکى مى ماند که وقتى مى ترسد جمع شده 
و کوچک مى شود و پرواز یادش مى رود. حتمًا تجربه 
داشته اید که در خیابان گنجشکى در حال پریدن است 
و نمى تواند پرواز کند وقتى او را در دست مى گیرید و 
گرما و محبت دست شما را لمس مى کند ناگهان بعد از 
بازکردن دستتان پرواز مى کند. گنجشک چون پروازش 
به شکل غریزى اســت بر مى گردد اما وقتى در حال 
آموزش به فرزند هستى و غذا خوردن را به سختى به 
او یاد مى دهید، وقتى او را کتــک بزنید از ترس دیگر 
آن یادگیرى برنمى گردد. من هرچقدر در این باره تذکر 
دادم طباطبایى کار خود را انجام داد و گوش نکرد با اینکه 
پرستار 24 ساعته هم براى نگهدارى دخترمان داشتیم 
و پنج شنبه ها شب پرستار به خانه اش مى رفت و جمعه 
بر مى گشت اما او براى همین چند ساعت نبود پرستار 
هم اعصاب نگهدارى فرزندمان را نداشت و فرزندمان را 
کتک مى زد. بعضى اوقات متوجه مى شدم که فرزندمان 
حال دیگرى دارد اما نمى دانستم چنین کارى مى کند اما 
روزى که من این موضوع را با چشم خود دیدم تصمیم 
گرفتم که فرزندم را نجات دهم بنابراین از او خواهش 
کردم که نگهدارى فرزند را به من بسپارد. سپس وى به 
آمریکا رفت و با شرکت در سمینارهاى مربوط به بیمارى 
اوتیسم متوجه شد که من درست گفته ام و از اینکه از این 

بیمارى اطالع داشتم تعجب کرده بود.
زندگى تان بعــد از رفتن الدن 
طباطبایى در مرحله اول سفر به 

آمریکا  چگونه بود؟ 
براى نگهداشتن زندگى با الدن طباطبایى بسیار تالش 
کردم. برخالف آنچه وى در رسانه ها اعالم کرده بود 
الدن طباطبایى فرزندم را در سال 91 رها کرد و به آمریکا 
رفت. من به تنهایى از دخترم نگهدارى کردم و فعالیت 
خودم و مؤسسه فیلمسازى ام متوقف شد. این در حالى 
بود که مادرم هم براى نگهــدارى از دخترم به کمکم 
آمد و با توجه به اینکه نگهــدارى از بیماران مبتال به 

اوتیسم دقت، سختى و صبورى زیادى نیاز 
دارد فشار 

زیادى به مادرم وارد شد و با توجه به اینکه چهار مدال 
طالى ورزشى داشت در سالمت کامل در حالى که به 
حرف زدن با هم مشغول بودیم ناگهان درگذشت که 
شوك شدیدى بر من وارد شد. در نهایت الدن طباطبایى 
یکســال و نیم پیش وقتى از آمریکا برگشت گفت که 
ویزاى آمریکا گرفته و مى خواهد دختــرم را ببرد اما 
متأسفانه این کار را نیز انجام نداده بود و ویزایى نداشت 
بلکه وى ماه هاى زیادى را در ترکیه اقامت گزید تا ویزا 
دریافت کند و مجدداً به آمریکا رفت. او در حال حاضر 
در آمریکا از دخترم سرپرستى مى کند. البته او قبًال هم 
با فرزندى که از  شــوهر اولش داشت برخورد درستى 
نمى کرد. البته من از زندگى با الدن طباطبایى راضى 
بودم. او همسر خوب و نجیبى بود اما براى یک زندگى 
فقط زن بودن مهم نیست بلکه مادر بودن نیز مهم است. 

مسئله اى که شاید امروزه کمرنگ شده است. 
دلتــان بــراى دختــران تنگ 

نمى شود؟ 
دلشوره ها، نگرانى ها و دلتنگى پدر نسبت به دخترش 
امرى طبیعى اســت و این حس فرزنــد و دخترى با 
توجه به بیمارى اوتیسم فرزندم و همچنین زندگى در 
تنهایى هایمان  با هم به مدت طوالنى باعث شد وقتى 

دخترم از ایران و از خانه ام رفت تنهاتر شدم.
بیمارى اوتیســم و شرایط حاکم 
بر این بیمارى در کشــور چگونه 

است؟  
از ایران گرفته تا کالیفرنیا هیچ جا مرکز آموزش اوتیسم 
درســتى نداریم و این مراکزى که در کشــور وجود 
دارد دروغین اســت چراکه بچه ها را اذیت مى کنند و 
مفید نیســتند. من در حال تحصیل در دکتراى رشته 
روانشناسى بالینى هســتم. فوق لیسانس تکنولوژى 
آموزشى دارم. به دنبال تأسیس مؤسسه اى مخصوص 
بیماران مبتال به اوتیسم هستم یعنى مانند همان مرکز 
اوتیسم که دخترم در کالیفرنیا تحت آموزش و تحصیل 
است، به دنبال ســاخت یک مجتمع بزرگ هستم که 
بتوانم براى بیماران اوتیسم کارى کنم. تقاضا کرده ام 
که خودم آن را بسازم  و اگر در زمان حیاتم ساخت آن 
میسر نشد در ورودى این مؤسسه پیکرم را دفن کنند تا 
کسانى که رجوع مى کنند از روى قبرم بگذرند که این 

کار افتخارى براى من است.

افشاگرى بازیگر مرد سینما از زندگى شخصى اش با خانم بازیگر

الدن طباطبایى 
فرزندمان را کتک مى زد

تنها شانس پژمان بازغى در جشنواره فجر

نامه سرگشاده مهناز افشار به معصومه ابتکار
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«دوقلوها» 
اسم جدید عموهاى فیتیله اى

مسابقه تلویزیونى «منچ» کارى از گروه تهران و شهروندى است که براى شبکه 5 سیما 
تولید مى شود.

عباس مهین رنجبر طراح و تهیه کننده مسابقه «منچ» گفت: مسابقه تلویزیونى «منچ» 
بر گرفته از بازى سنتى منچ است اما در فضایى کامًال متفاوت و پر از نشاط و هیجان و با 

ترکیبى از قوانین منچ و بازى هاى محلى و ورزشى برگزار مى شود.
وى ادامه داد: این برنامه ابتدا در 33 قسمت تولید و پخش خواهد شد. در هر برنامه چهار 
تیم پنج نفره (آقایان) به رقابت در مســیر مســابقه منچ مى پردازند. در هر تیم یک نفر 
سرگروه، یک نفر به عنوان یار عملیاتى و ســه نفر براى حرکت در مسیر پله هاى منچ و 

موانع طراحى شده شرکت خواهند کرد.
رنجبر گفت: در هر برنامه سه نفرى که به مسیر پایانى مى رسند به عنوان قهرمان معرفى 
و جوایز نفیس خود را دریافت مى کنند. در 32 برنامه 32 تیم قهرمان با ثبت بیشترین امتیاز 

در جدول مسابقات معرفى مى شوند.
وى تأکید کرد: ســر گروه ها مى توانند با مراجعه به سایت شبکه 5 سیما در این مسابقه 
ثبت نام کنند. هر تیم مى تواند 20 نفر به عنوان تماشــاگر و هوادار براى حضور در این 
برنامه معرفى کند. خانواده ها، شرکت ها، ارگان ها و ادارات نیز مى توانند در این مسابقه 

شرکت کنند.

مسابقه نوستالژى «منچ» در شبکه 5
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  کار کرانچار در بحث خداحافظى با باشگاه سپاهان فوق العاده بود.قطع 
همکارى باشگاه سپاهان با زالتکو کرانچار مى توانست هزینه هاى 
هنگفتى براى این باشگاه در پى داشته باشد. به گفته مسعود تابش 
سرپرست این باشگاه، کرانچار مى توانســت طبق قراردادش تمام 
مبلغ 4 میلیاردى را که براى 2 فصل با ســپاهان به توافق رســیده 
بود، به شکلى کامال قانونى از این باشــگاه دریافت کند و جدا شود 
اما او در حرکتى جالب توجه، از مســئوالن باشگاه سپاهان خواسته 
تا تنها دستمزد 20 هفته حضورش در این باشگاه را به او پرداخت و 
قراردادش را فسخ کنند. او پیش از این هم در همکارى هاى قبلى خود 
با دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان، با وجود قطع همکارى در میانه هاى 
فصل، بدون دردسر از این دو باشگاه جدا شده و مشکلى براى آنها به 
وجود نیاورده بود. او در جدا شدن از سپاهان، با علم به اینکه انتظارات 
مدیران و هواداران باشــگاه را برآورده نکرده، جنتلمن بودن خود را 
ثابت کرد و از دریافت همه حق و حقوق قانونى خود چشم پوشى کرد 
تا نشان بدهد که جنتلمن بودن هیچ منافاتى با حرفه اى گرى ندارد. 
مقایسه رفتار او در چنین شرایطى، با چند مربى و بازیکن خارجى و 
داخلى دیگر در فوتبال ایران تفاوت هاى این مربى قابل احترام را با آنها 
نشان مى دهد و در یکى دو روز اخیر همه رسانه ها از رفتار او تمجید 
کرده اند.از بحث حق و حقوق و قــرارداد زالتکو که بگذریم یکى از 
رسانه ها، هم به خاطر این اخالقیات و هم به خاطر کیفیت هاى فنى 
باال که البته امسال براى سپاهان با بدشانسى محض با نتیجه گیرى 
همراه  نبود کرانچار را با  سایر مردان دیار یوگسالوى سابق مقایسه 
کرده است. حق با این همکاران مان و سایر کسانى است که چنین 
قضاوتى دارند.فوتبال ایران خاطرات زیبایى از فوتبال یوگوسالوى 
دارد. در فوتبال ما مردان خوش نامى چــون رایکوف، پابلوکوویچ، 
ایویچ، بالژویچ، ایوانکوویچ و کرانچار وجود داشته اند. هر کدام از این 
مردان خصوصیات بارزى از فرهنگى مبتنى بر کار و تالش و بى گمان 
صداقت که رکن اول آن بوده را داشته اند. خیلى از این مربیان چون 
رایکوف و پابلوکوویچ فرصت دوباره اى را پس از شروع ناموفق خود 
دریافت کردند و فوتبال ما را صاحب موقعیت هاى مناسبى کردند و 
مردانى چون ایویچ و بالژویچ را از دست دادیم اما هیچ گاه فرصت دو 
باره اى به آنها نتوانستیم بدهیم و بى گمان حسرت خوردیم و برخى 

هم چون برانکو ایوانکوویچ با فرصت هایى که به او دادیم هم در رده 
ملى و هم باشگاهى از آن بى نهایت بهره بردیم.زالتکو کرانچار هم 
از دسته این گونه مربیان است. او وقتى به پرسپولیس آمد فرصت کار 
نیافت و توپخانه زردنامه ها و شایعات آن قدر درباره اش شکر افشانى 
مى کردند که زود رفتنى شد؛ نظیر آنچه امروز در مورد شایعه تشویق 
طارمى براى حضور در قطر توسط کى روش و عدم قرارداد با استقالل 
به خاطر داشتن تتو در مورد دژاگه مى گویند. و این گونه بود که او تنها 
بعد از 6 ماه فعالیت از فوتبال ما جدا شد اما در سال 90 به ایران و با تیم 

سپاهان بازگشت و دو بار پیاپى این تیم را قهرمان فوتبال ایران کرد.
زالتکو کرانچار در سپاهان امسال موفق نبود. او مردى است که گفته 
مى شــود در مورد یارگیرى با او همکارى الزم نشد و به علت همین 
ضعف روزهاى تاریک ســپاهان را تجربه کرد. او چون پیشــینیان 
حرفه اى خود وداع منطقى و همراه با عدل و انصاف حتى در دریافت 
مطالباتش داشت. زالتکو کرانچار مربى کوچکى نیست. او نتوانست 
در بازگشت در سپاهان موفق باشد همان گونه که بسیارى از مربیان 
برجسته نمى توانند موفق باشند چون مورینیو در سال آخرى که در 
چلسى بود یا آنجلوتى در بایرن مونیخ و....اما شایعه شده که او هم یکى 
از کاندیداهاى مورد نظر براى تصدى پست سرمربى گرى تیم امید 
ایران است. سال ها است که فوتبال ما در رده امید و جوانان و نوجوانان 
مربیان زحمتکش اندك چون عباس چمنیان و بســیارى از مربیان 
فاقد صالحیت چون پیروانى داشــته. اما نقطه مشترك در نزد همه 
مربیان این رده سنى ما عدم تجربه در رخدادهاى بزرگ است. کرانچار 
داراى سابقه سرمربى گرى تیم هاى کرواسى و مونته نگرو بى گمان 
صاحب تجربه بسیارى خوبى در رده ملى است. او فوتبال ایران را هم 
مى شناسد و امیدواریم که فوتبال ما کرانچار را چون ایویچ و بالژویچ 
آسان از دست ندهد. چه بسا اگر موج تهمت ها به او در دوره قبلى نبود 
و کاندیداتورى او براى تیم ملى امید محقق مى شد ما باالخره پس از 
مدت ها رنگ المپیک را دیده بودیم. آن روزها تهمت هاى خنده دار 
در مورد کرانچار باال گرفت و حبیب کاشانى مدیر وقت تیم ملى امید 
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و کرانچار هم 
مد فرصت کار 
 شکر افشانى 
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داد با استقالل

 بود که او تنها 
 ایران و با تیم
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مرعوب و تسلیم فشارهاى حراست وزارت ورزش شد. قبل از همه 
باید ابراز تاسف کنم از قطع همکارى کرانچار با سپاهان.  وباالخره در 
پایان با الهام از توئیت یکى از همکاران ورزشى نویس این گزارش را 
به پایان مى رسانیم:باور کنید در تمام طول لیگ تا همین جا، تقریبا 
هر وقت بازى ســپاهان را تماشــا کردم لذت بردم. تیم هجومى و 
باطراوتى که به خصوص دیدن بازى هایش در استادیوم خوشگل و 
شیک نقش جهان کلى مى چسبید. هرچند که کرانچار در نتیجه گیرى 
خودش را هم ناامید کرده بود. اما حاال باید منتظر باشیم یک مربى 
نام آشنا دوباره بیاید، 4تا نتیجه معمولى و چه بسا بهتر از کرانچار بگیرد 

اما بازى هایش دیدن نداشته باشد...
حق با این همکارمان است، سپاهانى ها آنقدر در نتیجه گیرى بد و 

در موقعیت ســوزى خوب عمل کردند! که کرانچار با سابقه 
ســرمربیگرى در جام جهانى و جام ملــت هاى اروپا 

محبور به رفتن شــد. راســتى! مى دانید در تنها 
دوره اى که تیم ملى کرواسى به طور مستقیم  

به جام جهانى صعود کرده و دست به دامان 
پلى آف نبوده در دوره ســرمربیگرى 
کرانچار بوده؟ آنهــم در جام جهانى 
2006 آلمان، نمى توانیم فراموشت 

کنیم آقاى زالتکو!

امیدواریم در فوتبال ایران بماندبهاره حیاتى

فراموشتفراموشت
 نمى کنیم  نمى کنیم 
زالتکو کرانچار!زالتکو کرانچار!

لشــکرى از مربیان ایرانى دندان تیز کرده اند تا به سپاهان بیایند  و 
جانشین زالتکو کرانچار شوند. آنها براى تحقق این خواسته به همه 
افرادى که با باشگاه در ارتباط هستند هم چنگ زده اند. از مهدى تارتار 
و پرویز مظلومى گرفته تا منصوریان و گل محمدى و نکونام، اما ظاهراً 
تالش آنها بى فایده است. هیئت مدیره باشگاه اصرار بر روى گزینه 
خارجى دارد و تنها ایرانى که تا حدودى مى تواند براى این مسئولیت 

شانس داشته باشد منصور ابراهیم زاده است. 
بعد از انتخاب کریم قنبرى به عنوان جانشــین موقت کرانچار حاال 
همه منتظر هستند تا ببینند چه مربى اى هدایت زردپوشان اصفهانى 
را به عهده مى گیرد. قنبرى در بازى بعدى سپاهان  که جمعه مقابل 
فوالد است - قطعًا ســرمربى این تیم خواهد بود اما  سپاهانى ها در 
تالشند تا هر چه زودتر با گزینه مورد نظرشان به توافق برسند و او را 

به دیارنصف جهان ببرند. خبرگزارى فارس و ایسنا در گزارش هاى 
جداگانه اى مدعى شده بودند که الکســاندر نورى سرمربى ایرانى 
ســابق وردبرمن در کنار فلیکس ماگات مربى سرشــناس آلمانى 
گزینه هاى اصلى مدیران سپاهان براى هدایت این تیم هستند. اما در 
کنار این دو نفر صحبت از یک مربى دیگر هم براى حضور در اصفهان 
مطرح شده. مربى اى که البته مدیران باشــگاه سپاهان نامش را لو 
نداده اند و فقط کدهاى مربوط به او را رسانه اى کردند. ورزش سه از 
قول مسعود تابش سرپرست سپاهان نوشته:“ گزینه خارجى ما یک 
مربى صاحب نام اروپایى است که سال گذشته نیز در یکى از تیم هاى 
ملى عضویت داشت. او مربى به نامى است و باید ببینیم شرایط براى 
آمدنش فراهم است یا خیر.  اظهارات تابش باعث شد سراغ مربیان 
اروپایى برویم که فصل قبل هدایت یکى از تیمهاى ملى این قاره را به 
عهده داشتند. در همین راستا با توجه به این گفتگو سایت آى اسپورت 
و ایران آنالین به دنبال کدهایى بودند که تابش به سایت  ورزش سه 

داده بود. آى اسپورت در این باره نوشته:ونتورا معروف ترین مربى اى 
بوده که تا همین چند ماه قبل هدایت یک تیم ملى در قاره اروپا را به 
عهده داشته. او سرمربى تیم ملى ایتالیا بود که بعد از ناکامى این تیم 
در رســیدن به جام جهانى 2018، حاضر به استعفا نشد تا مسئوالن 
فدراســیون فوتبال ایتالیا این مربى 70 ساله را اخراج کنند. به جز او، 
اریک هامرن سرمربى سابق تیم ملى سوئد هم نزدیک به 2 سال است 
که مربیگرى نمى کند و بعد از رساندن تیم کشورش به یورو 2016، از 
سمتش کناره گیرى کرد اما بعید است  او و ونتورا گزینه هاى مدیران 
سپاهان باشند و  به نظر مى رسد که گزینه آنها آنته کاسیچ باشد. مربى 
کرواتى که بین سالهاى 2015 تا 2017 هدایت تیم ملى کشورش را 
بر عهده داشته و در سال 2016 به عنوان هفتمین مربى برتر جهان 
در رده ملى از نظر فدراسیون جهانى آمار و ارقام انتخاب شده. او 25 
بازى هدایت تیم ملى کرواســى را بر عهده داشت و در این 25 بازى 
صاحب 15 برد،6 مساوى و 4 باخت شــد. او بعد از اینکه تیمش در 

مرحله انتخابى جام جهانى 2018، از 4 بازى فقط صاحب 4 امتیاز شد 
کارش را از دست داد تا زالتکو دالیچ جانشین او شود و کرواسى را به 
جام جهانى برساند. کاسیچ 64 ساله در رده باشگاهى هم مربى موفقى 
بوده و با سه تیم در کرواســى و یک تیم در اسلوونى موفق به کسب 

عنوان قهرمانى شده و شاید او جانشین هموطنش در اصفهان شود.
به گزارش نصف جهان، این روزها همه رسانه ها در مورد گزینه هاى 
سرمربیگرى سپاهان گمانه زنى هاى مختلفى مى کنند، همانگونه 
که در ابتداى این گزارش اشــاره کردیم  در میان همه هیاهوها و 
تالش هاى مربیان داخلى براى تصاحب صندلى سرمربیگرى این 
باشگاه، اگر باشگاه بخواهد در نهایت  یک ایرانى را براى این منظور 
انتخاب کند تنها گزینه پیش روى زردپوشــان منصور ابراهیم زاده 
است و اگر هم بنا به انتخاب مربى خارجى باشد در میان چند گزینه 
موجود مورتن اولسن دانمارکى شانس قابل توجهى دارد.اولسن بین 
سال هاى 1970 تا 1989 عضو تیم ملى فوتبال دانمارك بوده است 

و 102 بازى ملى و 4 گل ملى در کارنامه خود دارد. او سال ها کاپیتان 
تیم ملى دانمارك بود. وى به عنوان بازیکن حضور در مســابقاتى 
چون جام ملت هاى اروپا 1984، جام جهانى 1986 و جام ملت هاى 
اروپا 1988 را نیز تجربه کرد. اولسن سابقه سرمربى گرى در تیم هاى 
بروندبى، کلن و آژاکس را دارد. وى از ژوئیه 2000 تا نوامبر 2015 
سرمربى گرى تیم ملى فوتبال دانمارك را بر عهده داشت و این تیم را 
در مسابفاتى چون جام جهانى 2002، جام ملت هاى اروپا 2004، جام 
جهانى 2010 و جام ملت هاى اروپا 2012 هدایت کرده است. اولسن 
در 163 بازى هدایت تیم ملى دانمارك را نیز بر عهده داشته است. 
او داراى طوالنى ترین مدت مربى گــرى در تاریخ تیم ملى فوتبال 
دانمارك مى باشد.  باید دید اولســن در نهایت به اصفهان مى آید

 یا نام هاى دیگــر در نهایت موفق به هدایت پــر افتخارترین تیم 
لیگ برتر ایران که این روزها هیچ نشانى از افتخارات گذشته ندارد، 

مى شوند.

طاهرى همچنان در سمت سرمربى گرى تیم 
هندبال سپاهان باقى مى ماند.

 مدیرعامل پیشــین باشــگاه ســپاهان که 
همزمان با حضور در تیم ملــى هندبال و تیم 
هندبال سپاهان سمت مدیرعاملى این تیم را 
قبول کرد، با وجود استعفا همچنان در سمت 
ســرمربى گرى تیم هندبال ســپاهان باقى 
مى ماند.طاهرى بعد از فشارهاى زیاد از سمت 
ســرمربى گرى تیم ملى هندبال ایران استعفا 
کرد اما با وجــود مدیرعاملى 
در تیم هندبال سپاهان 
باقى مانــد. طاهرى 
شکســت  از  بعــد 
ایــن تیم در رشــت برابر
 سپید رود از سمت خود استعفا کرد و از این تیم 
جدا شــد اما همچنان در تیم هندبال سپاهان 
باقى خواهد ماند تا به سرمربى گرى در این تیم 
بپردازد.تابش سرپرست موقت سپاهان با اعالم 
این خبــر گفت: طاهرى عضــو هیأت مدیره 
باشگاه است و در حال حاضر هم هدایت تیم 
هندبال سپاهان را برعهده دارد.به نظر مى رسد 
پست سرمربى گرى تیم هندبال سپاهان تنها 
پستى است که طى 16 ماه گذشته به طاهرى 
وفا کرده و او همچنان در حفظ آن موفق بوده 
است.  تیم هندبال سپاهان در رده چهارم لیگ 

برتر سپاهان قرار دارد.
اولسن  دانمارکى، کاسیچ، ابراهیم زاده وبقیه!

شانس گزینه خارجى براى سپاهان بیشتر است

الهه مهرى دهنوى

طاهرى، سرمربى 
هندبال مى ماند

سپاهان 
فرکى را
بیاورد!

پیشنهاد عجیب چرخابى
حســین چرخابــى 

در پاســخ به این پرســش که 
در شرایط فعلى آیا بهتر است گزینه 

ایرانى هدایت ســپاهان را در ادامه 
لیگ برعهده بگیرد یا خارجى تاکید 

کرد: با توجه بــه اینکه 10 هفته تا 
پایان رقابت هاى لیــگ برتر باقى 

مانده گزینه خارجــى هرچقدر هم که 
نام بزرگى داشته باشد چون از فوتبال 
و لیگ ما شناخت ندارد چندان کارساز 
نیست. من فکر مى کنم در هفته بیست و 
یکم تیم با هدایت کریم قنبرى به میدان 
خواهد رفت. در شرایط فعلى گزینه هایى 
همچون فرکى و ابراهیــم زاده مى توانند بهتر از 

یک ســرمربى خارجى باشند. به نظر من 
رفتار خوبى با فرکى صورت نگرفت 

و بهتر است باشــگاه به دنبال 
بازگرداندن او باشد.

کریم انصارى فرد، مهاجم تیم   ملى فوتبال ایران   در جریان بــازى المپیاکوس برابر ژانتى موفق 
شد بدرخشد و دو بار براى تیمش گلزنى کند. انصارى فرد با دو گلى که در این بازى به ثمر رساند با 

یازده گل زده به صدر جدول گلزنان لیگ یونان راه یافت. او البته فرصت این را داشت 
که هت تریک کند تا شب درخشــان خودش را تکمیل کرده باشد. عالوه 

بر این مهاجم ایرانى بعد از پایان مســابقه به عنوان بهترین بازیکن 
زمین شناخته شد.

چهارشنبه دو تیم المپیاکوس و آ . ا . ك آتن در یک 
چهارم نهایى جام حذفــى یونان در 

جدالى حســاس برابر هم قرار 
مى گیرند. این بــازى تقابل انصارى فرد و مســعود 
شجاعى دیگر بازیکن ایرانى است. کریم درباره تقابل با مسعود شجاعى، گفت :  من دوست 
صمیمى مسعود هستم و او را 14 سال است که مى شناسم. به او احترام مى گذارم و او را 
دوست دارم، ولى براى مسعود متاسفم، چون او چهارشنبه هیچ شانسى نخواهد داشت. ما 
کار را براى حریفمان سخت خواهیم کرد. نه تنها براى مسعود ،  بلکه براى تمام بازیکنان 

آ . ا . ك آتن براى رسیدن به قهرمانى تالش خواهیم کرد و مى خواهیم آنها را در این 
بازى شکست دهیم تا هواداران خوشحال شوند. 

تت

 قبلى نبود 
الخره پس از 
هاى خنده دار 
 تیم ملى امید 

طاهرى همچنان در سمت
هندبال سپاهان باقى مى ماند.

 مدیرعامل پیشــین باشــگاه ســپاهان که
همزمان با حضور در تیم ملــى هندبال و تیم 
هندبال سپاهان سمت مدیرعاملى این تیم را 
قبول کرد، با وجود استعفا همچنان در سمت 
ســرمربى گرى تیم هندبال ســپاهان باقى
مى ماند.طاهرى بعد از فشارهاى زیاد از سمت
ســرمربى گرى تیم ملى هندبال ایران استع
اما با وجــود مدیرعام کرد
در تیم هندبال سپا
باقى مانــد. ط
شک از بعــد 
ایــن تیم در رشـ
 سپید رود از سمت خود استعفا کرد
جدا شــد اما همچنان در تیم هند
باقى خواهد ماند تا به سرمربى گر
بپردازد.تابش سرپرست موقت
این خبــر گفت: طاهرى عض
باشگاه است و در حال حاض
هندبال سپاهان را برعهده
پست سرمربى گرى تیم
6پستى است که طى 16
وفا کرده و او همچنان
است.  تیم هندبال س
برتر سپاهان قرار د

ى
هم که
ز فوتبال

ان کارساز 

کریم انصارى فرد، مهاجم تیم   ملى فوتبال ایران   در جریان بــازى المپیاکوس برابر ژانتى موفق 
شد بدرخشد و دو بار براى تیمش گلزنى کند. انصارى فرد با دو گلى که در این بازى به ثمر رساند با 

یازده گل زده به صدر جدول گلزنان لیگ یونان راه یافت. او البته فرصت این را داشت 
که هت تریک کند تا شب درخشــان خودش را تکمیل کرده باشد. عالوه 

بر این مهاجم ایرانى بعد از پایان مســابقه به عنوان بهترین بازیکن 
زمین شناخته شد.

چهارشنبه دو تیم المپیاکوس و آ . ا . ك آتن در یک 
چهارم نهایى جام حذفــى یونان در

جدالى حســاس برابر هم قرار 
مى گیرند. این بــازى تقابل انصارى فرد و مســعود 
شجاعى دیگر بازیکن ایرانى است. کریم درباره تقابل با مسعود شجاعى، گفت :  من دوست 
4صمیمى مسعود هستم و او را 14 سال است که مى شناسم. به او احترام مى گذارم و او را 
دوست دارم، ولى براى مسعود متاسفم، چون او چهارشنبه هیچ شانسى نخواهد داشت. ما 
ان سخت خواهیم کرد. نه تنها براى مسعود ،  بلکه براى تمام بازیکنان  ف

تالش خواهیم کرد و مى خواهیم آنها را در این  ا

ت متأسفم!
برای
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 خشایار بیدمشکى
نتیجه گیرى خوب در نیم فصل دوم یکى از عادات ژنرال 

در بیشتر فصول لیگ برتر بوده است
 امیر قلعه نویى همچنان در نیم فصل دوم در نتیجه گیرى 
موفق عمل مى کند و نتایج قابل قبولى را کســب کرده 
است. تیم تحت هدایت او در پنج دیدار ابتدایى نیم فصل 
دوم، چهار برد و یک مساوى کسب کرده تا با 13 امتیاز با 

اختالف بهترین تیم نیم فصل باشد.
3 تجربه قبلى امیر قلعه نویى نشان مى دهد که او همواره 
به کسب نتایج خوب در نیم فصل دوم عادت دارد و این 

نتایج اتفاق جدیدى در مسیر فوتبالى او نیست.
قلعه نویى در لیگ سیزدهم با استقالل، دو مساوى و سه 
برد در شروع نیم فصل دوم کسب کرد تا 11 امتیاز از 15 

امتیاز ممکن را به حساب خود واریز کرده باشد.
در لیگ چهاردهم با استقالل نیز شرایط براى قلعه نویى 
به همین شکل بود و او توانست نتایج قابل قبولى کسب 
کند. سرمربى اسبق آبى ها در شروع نیم فصل دوم لیگ 
چهاردهم به مانند ذوب آهن 4 برد و یک مساوى کسب 

کرد و توانست 13 امتیاز به حساب آبى ها واریز کند.
قلعه نویى در تبریز هر چند به مانند دیگر تجربه هاى خود 
موفق عمل نکرد اما در 5 دیدار ابتدایى نیم فصل دوم، 2 
برد، 2 مساوى و یک شکست کســب کرد تا 8 امتیاز به 

اندوخته خود اضافه کند.
جمع بندى این 4 فصل نشــان مى دهد امیر قلعه نویى 
در 20 دیدار ابتدایى نیــم فصل هاى دوم خود، تنها یک 
باخت کسب کرده و در 13 دیدار موفق شده تا به برترى 

دست پیدا کند.
5 دیدار ابتدایى نیم فصل هاى دوم، بهترین دوران تیم 
هاى تحت هدایت امیر قلعه نویى محسوب مى شود و 
همواره تیم هاى تحت هدایت او در این مقطع از فصل 
عملکرد درخشانى را به جاى گذاشته اند. سرمربى با سابقه 
ذوبى هاى اصفهان در صــورت ادامه این روند مى تواند 

با خیالى آسوده از کسب سهمیه لیگ قهرمانان در لیگ 
حاضر شود و البته نیم نگاهى نیز به موفقیت در آسیا نیز 

خواهد داشت.
حاال  که با رها شدن پرسپولیس از سایرین، بقیه مدعیان 
براى نائب قهرمانى مى جنگند، خیلى ها اعتقاد دارند که 
ذوب آهن مى تواند در این فصل به این جایگاه دست یابد 
و استقالل و ســایر تیم هاى مدعى را در تحقق رویاى 
نائب قهرمانى ناکام بگذارد. نگاهى به وضعیت استقالل 
به عنوان یکى از رقباى ذوب آهن در کسب جایگاه دوم 

جدول گویاى همه چیز است: 
3 تساوى پیاپى در 3 هفته اخیر، روند رو به رشد استقالل 
را متوقف کرده است. آبى ها در هر 3 بازى مقابل حریفانى 
متوقف شده اند که در جدول رده بندى از آنها پایین تر قرار 
داشتند. مدیران استقالل البته وعده صعود در جدول را به 
هواداران شان داده اند اما مرور بازى هاى بعدى استقالل 
نشان مى دهد که آبى  ها کار سختى براى تحقق بخشیدن 

به این وعده دارند.
اســتقاللى ها در 4 بازى از 5 بازى بعدى خود باید مقابل 
حریفانى قرار بگیرند که همین حاال در جدول از آنها باالتر 
قرار دارند. استقالل در 5 بازى بعدى خود به ترتیب مقابل 
پارس جم جنوبى، ذوب آهن اصفهان، ســپیدرود رشت، 
فوالد خوزستان و پرسپولیس برود. به جز سپیدرود رشت 
که البته این تیم هم این روزها در حال پیشــرفت است، 
سایر تیم ها در حال حاضر در رده هاى اول تا چهارم جدول 
قرار دارند و استقالل در دور رفت هیچکدام از این 4 تیم را 
شکست نداده است! شرایط این تیم ها هم در حال حاضر 
خوب اســت. فوالد تقریبا یک نیم فصل است که رنگ 
باخت را ندیده است، ذوب آهن بهترین تیم نیم فصل دوم 
است، پارس جم اگرچه همان تیم نیم فصل اول نیست اما 
هنوز هم به سختى شکست مى خورد و پرسپولیس هم که 
صدرنشین بالمنازع لیگ برتر است. با این شرایط، به جز 
بازى با سپیدرود، هر کدام از 4 بازى بعدى استقالل، حکم 

یک 
 6 بــازى 

امتیازى را براى این تیم 
دارد و باختن در هر کدام از آنها مى تواند 

صعود این تیم به رده  هاى باالتر را دشوارتر 
از قبل کند و رســیدن به نایب قهرمانى را 
که حداقِل توقع مدیران و هواداران است، 

غیرممکن کند.
 دوباره ســراغ ذوب آهــن و اوضاع این 
روزهایش مــى رویــم. طبــق تحلیل 
کارشناسان و رسانه ها،وقتى ترکیب ذوب 
آهن را در 4 دیدار اخیر خود که با برد پشت سر 

گذاشته اند، بررسى مى کنیم متوجه خواهیم 
شد که قلعه نویى به ترکیب ایده آل خود رسیده 

و مردان اصلى اش را شناخته است. ژنرال در این 
بازى ها از محمد نژادمهدى، وحید محمدزاده و محمد 

ستارى به طور ثابت در خط دفاعى اش استفاده کرده و 
تحت هیچ شرایطى دست به تغییر آنها نزده است. به نظر 
مى رسید با اضافه شدن میالد فخرالدینى به این تیم شاهد 
بازى او در پست دفاع راست باشیم؛ اما ترجیح ژنرال بر 
این بوده که از این بازیکن سرعتى یک خط جلوتر استفاده 
کرده و از خصوصیات تهاجمى اش استفاده کند. تدبیرى 
که به خوبى جــواب داده و این بازیکن با 2 گل و 2 پاس 
گل عملکرد فوق العاده اى داشته است. اما در خط میانى 
جورجى ولسیانى، محمدرضا حسینى و حمید بوحمدان با 
حضور 100 درصدى در این 4 دیدار مهره هاى اصلى قلعه 
نویى در میانه میدان به حساب مى آیند. بختیار رحمانى 
و اکبر ایمانى نیز که از خرید مهم ذوبى ها در فصل نقل 
و انتقاالت بودند، به جز بازى آخر مقابل صنعت نفت در 
سه بازى دیگر در ترکیب ثابت تیم شان حضور داشتند. 
هافبک هاى مورد عالقه ژنرال که به واســطه داشتن 
ویژگى هایى همچون حرکات پا به توپ، قدرت شوتزنى و 

از 
همه 

مهمتــر 
داشــتن روحیــه 

تهاجمى در قالب پلى میکر 
به کار گرفته مى شوند. این دو در محدوده 

میانى زمین آزادى عمل زیادى دارند و قلعه نویى روى 
قدرت تصمیم گیرى و هوش تاکتیکى شــان حســاب 
ویژه اى باز کرده است. اما در خط حمله، مرتضى تبریزى و 
استنلى کى روش زوج مورد عالقه قلعه نویى هستند که با 
پافشارى ژنرال روى به کارگیرى این دو به نتیجه دلخواه 
رسیده است. هرچند تبریزى با به ثمر رساندن 3 گل و یک 
پاس گل عملکرد به مراتب بهترى داشته و حاال مرد اول 
ذوبى ها به حســاب مى آید.قاســم حدادى فر، مهدى 
رجــب زاده و محمدرضــا عباســى نیز ســه تعویض

 

بت ثا
 ذوب آهــن 
در این بــازى ها بوده 
اند که استراتژى حفظ کمربند میانى 
تیم و تقویت نیروى تهاجمى تیم را دنبال مى کنند. به این 
ترتیب به نظر مى رسد قلعه نویى با این ساختار یک سوم 
باقى مانده از لیگ هفدهم را بتواند خیلى بهتر از نیم فصل 
اول طى کرده و امیدوار به کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا و نائب قهرمانى باشد. کســب جایگاه دوم جدول 
به هیچ وجه براى ذوب آهن دور از دســترس نیســت. 
در روزهاى بد ســپاهان، کســب نائب قهرمانى براى 
اصفهانى ها مى تواند آنها را براى  سالم دوباره به اعتبار و 
مقام آماده کند تا براى فصل آینده اصفهان نیز تا آخرین 

هفته مدعى شماره قهرمانى باشد. 

این فرصت را  دیگر از دست ندهید

 ذوب آهن مدعى جدى نایب قهرمانى 

ب
 ترجیح ژنرال بر 
ط جلوتر استفاده 
اده کند. تدبیرى
2 گل و2 پاس 2 با 2

ه
داشــتن روحیــه 

تهاجمى در قالب پلى میکر
محدوده در ایندو گرفتهمىشوند. بهکار

بت ثا
 ذوب آهــن

این بــازى ها بوده  ایدر
اند که استراتژى حفظ کمربند میانى

ل
با خیالى آسوده از کسب سهمیه لیگ قهرمانان در لیگ 
و البته نیمنگاهى نیز به موفقیت در آسیا نیز حاضرشود

خواهد داشت.
حاال  که با رها شدن پرسپولیس از سایرین، بقیه مدعیان 
براى نائب قهرمانى مى جنگند، خیلى ها اعتقاد دارند که 
ذوب آهن مى تواند در این فصل به این جایگاه دست یابد 
ستقالل و ســایر تیم هاى مدعى را در تحقق رویاى 
هرمانى ناکام بگذارد. نگاهى به وضعیت استقالل 
یکى از رقباى ذوب آهن در کسب جایگاه دوم 

همه چیز است: 
 هفته اخیر، روند رو به رشد استقالل 
3ا در هر3 بازى مقابلحریفانى

ندى از آنها پایینتر قرار 
 در جدول را به 
ستقالل 

یک 
6 بــازى 

امتیازى را براى این تیم 
دارد و باختن در هر کدام از آنها مى تواند
هصعود این تیم به رده هاى باالتر را دشو
از قبل کند و رســیدن به نایبقهرمانى
توقع مدیران و هواداران است که حداقِل

غیرممکن کند.
 دوباره ســراغ ذوب آهــن و اوضاع ای
روزهایش مــى رویــم. طبــق تحلی
کارشناسان و رسانه ها،وقتى ترکیب ذو
4آهن را در4 دیدار اخیر خود که با برد پشت
گذاشته اند، بررسى مى کنیم متوجه خو
شد که قلعه نویى به ترکیب ایده آل خود
و مردان اصلى اش را شناخته است. ژنر
بازى ها ازمحمد نژادمهدى، وحید محمد
ى به طور ثابت در خط دفاعى اش
طى دست به تغییر آنها نز
خرالدینى
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ن فرصت را  دیگر از دست ندهید
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د رسیده 
رال در این

دزاده و محمد 
ش استفاده کرده و 
زدهاست. به نظر 
به این تیم شاهد 
 ژنرال بر 

از 
همه 

مهمتــر 
ه

رمانى 

این  حتما 
خبر را شنیده اید 
براگاى  باشگاه  که 
پرتغال عالقــه زیادى 
به جذب مهــدى طارمى 
داشــت اما خیریت! بازیکن 
سابق پرسپولیس حضور در لیگ 
ســتارگان قطر بود. یکى از سایت ها 
درباره این موضوع نوشته:“ پیشنهاد براگاى 
پرتغال جدى تر از همه پیشــنهادات اروپایى 

بود و به مکاتبه با باشــگاه پرسپولیس هم رسید. 
آن ها ابتدا رقم 750 هــزار یورویى را براى پرداخت به 

پرسپولیس پیشنهاد دادند ولى خواستار حضور 2 هفته اى 
طارمى در تمریناتشــان بودند. با این حال هم طارمى مخالف 

بود و هم باشــگاه اجازه نمى داد چنین اتفاقى رخ دهد. گرشاسبى، 
سرپرست باشــگاه در توجیه مخالفتش مى گفت اگر در تمرینات 
مصدوم شد تکلیف چیست؟ پرتغالى ها در ایمیل بعدى اعالم 
کردند 600 هزار دالر به پرســپولیس مــى دهند و آن را 
و در 2 قسط پرداخت مى کنند؛ قســط اول اسفند 96 
را هم قسط دوم اول مرداد 97. طبیعى بود که این پیشنهاد 
قطر بود پرســپولیس نپذیرد. روزهایى که طارمى در 
لیلش و به ناگاه خبر بازگشــت او منتشر شد که  د

مکاتبه اش همین پیشــنهاد بود. بــراگا در آخرین 
طارمى قرارداد پذیرفت که 600 هزار دالر را نقــد بپردازد و با 
میلیون دالر اعالم 2 و نیم ساله ببندد. بند فسخ قرارداد را 10 
ایــن بازیکن قصد کردند بدان معنا که اگر طى مدت قرارداد 
بایــد 10 میلیون دالر پیوستن به تیم دیگرى را داشته باشد 
نپذیرفت و ماجرا منتفى شد. بپردازد که این موضوع را طارمى 
اکنون عضو تیم براگا شده شاید اگر این بند نبود طارمى 

لیگ پرتغال توپ مى زد؛ بود و باید براى تیم چهارم 
لیسبون تیمى که پس از پورتو،  اسپورتینگ 

تیم پرتغالى است و بنفیکا معروف ترین 
چهــارم لیگ و اکنون نیز در رده 
دارد.“پرتغال حضور 

 

  

 

 

این  حتما 
خبر را شنیده اید 
براگاى  باشگاه  که 
پرتغال عالقــه زیادى

به جذب مهــدى طارمى 
داشــت اما خیریت! بازیکن 
سابق پرسپولیس حضور در لیگ 
ســتارگان قطر بود. یکى از سایت ها 
درباره این موضوع نوشته:“ پیشنهاد براگاى 
همه پیشــنهادات اروپایى پرتغال جدى تر از

به مکاتبه با باشــگاه پرسپولیس هم رسید.   و
رقم 750 هــزار یورویى را براى پرداخت به  0بتدا

2س پیشنهاد دادند ولى خواستار حضور 2 هفته اى 
ریناتشــان بودند. با این حال هم طارمى مخالف 
گاه اجازه نمى داد چنین اتفاقى رخ دهد. گرشاسبى،
ــگاه در توجیه مخالفتش مى گفت اگر در تمرینات
 تکلیف چیست؟ پرتغالى ها در ایمیل بعدى اعالم
60 هزار دالر به پرســپولیس مــى دهند و آن را 
و6 قسطپرداخت مى کنند؛ قســط اول اسفند 96
را هم7سط دوم اول مرداد 97. طبیعى بود که اینپیشنهاد

قطر بود پرســپولیس نپذیرد. روزهایى که طارمى در 
لیلش و به ناگاه خبر بازگشــت او منتشر شد که  د
مکاتبه اشهمین پیشــنهاد بود. بــراگا در آخرین

طارمى قراردادپذیرفت که 600 هزار دالر را نقــد بپردازد و با 
میلیون دالر اعالم2 و نیم ساله ببندد. بند فسخ قرارداد را 10
ایــن بازیکن قصدکردند بدان معنا که اگر طى مدت قرارداد 
دالرپیوستن بهتیمدیگرى را داشته باشد  10 میلیون بایــد
نپذیرفت و ماجرا منتفى شد.بپردازد که این موضوع را طارمى 
اکنون عضو تیم براگا شدهشاید اگر این بند نبود طارمى 
براىتیمچهارم باید و لیگلیگ پرتغال توپ مى زد؛بود و باید براى تیم چهارم بود

لیسبونتیمى که پس از پورتو،  اسپورتینگ 
تیم پرتغالى استو بنفیکا معروف ترین 
رده لیگو اکنون نیز در چهــارم

دارد.“پرتغال حضور 

پشت پرده پشت پرده 
نرفتن طارمىنرفتن طارمى
 به براگا به براگا

هافبک ملى پوش ســپاهان در دیــدار برابر پارس جنوبى جــم با مصدومیت  على کریمى 
به همین دلیل حضور در دربى اصفهان و سپیدرود رشت را از دست داد؛ دو دیدارى مواجه شد و 

این بازیکن به وضوح به چشم آمد و طالیى پوشان با شکست زمین مسابقه را ترك که عدم حضور 
اما این  بازیکن پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، اخیرا با آمادگى کامل در تمرینات گروهى کردند.
در دیدار برابر فوالدخوزستان مى تواند براى تیمش راهى میدان شود.شــرکت کرد و 

 

بازگشت کریمى به تمرینات سپاهان 

رفتارهاى سیدحسین حســینى پس از اینکه توانست رکورد بیشترین دقایق بســته نگه داشتن دروازه در 
فوتبال ایران را به نام خودش ثبت کند، نقش بسیارى در به وجود آمدن اختالف ها با دیگر هم تیمى هایش 

داشته است. حسینى بعد از آن ماجرا هیچ گاه پخته عمل نکرد و شاید اگر مشاورانى قوى در کنار خود داشت، 
مى توانست رفتار بهترى انجام دهد اما رویه نامناسب و شاید بچگانه دروازه بان جوان استقالل کار را به جایى 

کشاند که نه تنها با مهدى رحمتى بلکه با دیگر بازیکنان هم به اختالف خورد.
شاید اگر حســینى در برنامه نود قدرى با تجربه تر عمل و لحن گفتارش را کمى نرم تر مى کرد و  

جمالت آینده نگرانه ترى به زبان مى آورد، کار به اینجا نمى رسید که همه بازیکنان 
از صحبت هایش ناراحت شوند. بخصوص مدافعانى که در این ایام زحمات 

بسیارى در راستاى بسته ماندن دروازه استقالل کشیدند و اجازه ندادند 
استقالل باز شــود تا این رکورد به دست آید. مدافعانى که انتظار کــه دروازه 
برنامه نود نام شان از سوى حســینى برده شود یا الاقل این داشــتند الاقل در 
رکورد متعلق به همه تیم است نه اینکه تمام آنچه به دست دروازه بان اعالم کند که 
لحن گفتار حسینى در آن برنامه که مستقیم روى آنتن آمده را به نام خودش بنویسد.

نشانه اى از تواضع و فروتنى در کالمش دیده نمى شد. رفت سراسر مغرورانه بود و هیچ 
که  حاال همه هم تیمى هایش هم به آن اشاره نکتــه اى 

دارنــد و حتى کار به جایى رســیده که 
مدیران باشگاه به حدى ناراحت شده اند 

که از تصمیم شــفر بر نیمکت  نشینى این 
دروازه بان کامال حمایت کرده اند و عمال هیچ 

مخالفى را نمى توان در باشــگاه استقالل یافت. 
شاید هم تصمیم مرد آلمانى به کنار گذاشتن حسینى 

از ترکیب اصلى به همین لحن گفتارى ارتباط داشته 
باشد. به هر حال شفر هم تجربیات زیادى در فوتبال دارد 

و حتما جمالتى که آقاى دروازه بان پس از رکوردشکنى به 
زبان مى آورد به آلمانى براى سرمربى استقالل ترجمه شده و 

شفر هم پى به رفتار دروازه بانش برده است. 

تجربــه  اولیــن  در  افاضلــى  هومــن 
سرمربیگرى اش در لیگ برتر عملکرد خوبى 
داشته و توانسته از 3 بازى 7 امتیاز بگیرد. گفته 
مى شود سرمربى نفت تهران یکى از گزینه هاى 
برانکو براى حضور در کادر فنى پرسپولیس بود که 
البته این همکارى اتفاق نیفتاد. خراسان ورزشى 
درباره این موضوع نوشته:“ افاضلى  به دلیل عدم 
ارتباط با على اکبــر طاهرى و اختالف نظرهاى 
شدیدى که با او و زیرمجموعه اش داشت حاضر 

به حضور در کادر فنى پرسپولیس نشد“
 

مجله فوتبال اینترنشنال هلند با توجه به پایان یافتن 
هفته نوزدهم اردویژه رده بندى برترین بازیکنان این 
رقابت ها طبق نمره هاى فنى دریافتى در طول فصل 
را منتشر کرد که نام ملى پوش ایرانى در رده سوم 
دیده مى شود. در این رده بندى رایان توماس از تیم 
زووله با کسب امتیاز فنى 6,86 رتبه نخست را در 
اختیار دارد. داویدس نرس از آژاکس آمستردام با 
امتیاز 6,73 در رده دوم است و علیرضا جهانبخش، 
بازیکن تیم آلکمار نیز با دریافت امتیاز 6,61 در 

جایگاه سوم قرار دارد.
 

  کلین شیت ها را به نام خودش زد

بعد از انتشار خبر تمایل باشگاه استقالل به جذب اشکان دژاگه، شایعاتى عجیب در 
برخى رسانه ها منتشر شد. گفته مى شد مدیران استقالل به وینفرد شفر سرمربى 
این باشگا هاعالم کرده اند که به دلیل تتوهاى دژاگه، امکان جذب این بازیکن 
براى باشــگاه وجود ندارد و به همین دلیل پیوستن کاپیتان تیم ملى به استقالل 
منتفى است! انتشار این خبر در فضاى مجازى بازخوردهاى زیادى داشت و باعث 
انتقادهایى از مدیران فوتبال ایران و باشگاه اســتقالل شد اما به نظر مى رسد 

منتفى شدن پیوستن اشکان به استقالل دالیل مهم ترى داشته باشد.
همین حاال در لیگ برتر تعداد قابل توجهى از بازیکنان ایرانى تتوهایى عجیب در 
سایزهاى مختف دارند که این تتوها در نه در مسابقات بلکه در تمرینات به وضوح 
قابل مشاهده هستند. ضمن اینکه دژاگه با همین تتوها با پیراهن تیم ملى و در 
ورزشگاه آزادى بارها به میدان رفته و مشکلى پیش نیامده است. بنابراین احتماال 

همه چیز به بى عالقگى این بازیکن به حضور در فوتبال ایران برمى گردد.
دژاگه پیش از این بارها پیشــنهادهاى بازى در ایران را رد کرده است. او دو 
پیشنهاد خوب پرسپولیس را در حالى که این تیم شرایطى فوق  العاده داشت 
رد کرد. پیشنهادهایى از تراکتورســازى و سپاهان هم با پاسخ منفى او روبرو 
شد و طبیعى اســت که بازى کردن در استقاللى که وضعیت چندان مناسبى 

در لیگ برتر ایران ندارد، براى او جذابیتى نخواهد داشت . محمودرضا فاضلى 
مدیربرنامه هاى اشکان هم این موضوع را تایید کرد و گفت او تمایلى به بازى در 
باشگاه هاى ایرانى ندارد! به این ترتیب باید گفت شایعات درباره دلیل استقاللى 
نشدن او حقیقت ندارد و اشکان مثل همیشه قصد دارد در اروپا یا کشورهاى عربى 

حوزه خلیج فارس به فوتبال خود ادامه دهد.

بود
آن ها اب

پرسپولیس
طارمى در تمر
بود و هم باشــگ
سرپرست باشـ
مصدوم شد
کردند 0
2در 2

قس

هافبک ملى پوش ســپاهاندر دیــدار بر على کریمى 
به همین دلیل حضور در دربى اصفهان وسمواجه شد و 

این بازیکن به وضوح به چشم آمد و طالکه عدم حضور 
اما این  بازیکن پس از پشت سر گذاشتن مصدومکردند.
برابر فوالدخوزستان مى تواند برشــرکت کرد و  در دیدار

بازگشت کریمى به تم

و ر ى ر رم ى رشر ن لو ر جرب رىب و بر ر ى ی
الت آینده نگرانه ترى به زبان مى آورد، کار به اینجا نمى رسید که همه بازیکنان 

ز صحبت هایش ناراحت شوند. بخصوص مدافعانى که در این ایام زحمات 
بسیارى در راستاى بسته ماندن دروازه استقالل کشیدند و اجازه ندادند 

استقالل باز شــود تا این رکورد به دست آید. مدافعانى که انتظار 
برنامه نود نام شان از سوى حســینى برده شود یا الاقل این 

رکورد متعلق به همه تیم است نه اینکه تمامآنچه بهدست 
در آن برنامه که مستقیم روى آنتن گفتار حسینى حن

فروتنى در کالمش دیده نمى شد. رفت سراسر مغرورانه بود و هیچ نشانه اى از تواضع و
که  حاالهمه هم تیمى هایش هم به آن اشاره نکتــه اى 

دارنــد و حتى کار به جایى رســیده که 
مدیران باشگاه به حدى ناراحت شده اند 

که از تصمیم شــفر بر نیمکت  نشینى این 
عمال هیچ دروازه بان کامال حمایت کرده اند و

مخالفى را نمى توان در باشــگاه استقالل یافت. 
شاید هم تصمیم مرد آلمانى به کنار گذاشتن حسینى 

از ترکیب اصلى به همین لحن گفتارى ارتباط داشته 
باشد. به هر حال شفر هم تجربیات زیادى در فوتبال دارد
و حتما جمالتى که آقاى دروازه بان پس از رکوردشکنى
زبان مى آورد به آلمانى براى سرمربى استقالل ترجم

شفر هم پى به رفتار دروازه بانش برده است. 

 از انتشار خبر تمایل باشگاه استقالل به جذب اشکان دژاگه، شایعاتى عجیب در 
خى رسانهها منتشر شد. گفته مى شد مدیران استقالل به وینفرد شفر سرمربى 
ن باشگا هاعالم کرده اند که به دلیل تتوهاى دژاگه، امکان جذب این بازیکن 
ىباشــگاه وجود ندارد و به همین دلیل پیوستن کاپیتان تیم ملى به استقالل

فى است! انتشار این خبر در فضاى مجازى بازخوردهاى زیادى داشت و باعث 
قادهایى از مدیران فوتبال ایران و باشگاه اســتقالل شد اما به نظر مى رسد 

فى شدن پیوستن اشکان به استقالل دالیل مهم ترى داشته باشد.
ینحاال در لیگ برتر تعداد قابل توجهى از بازیکنان ایرانى تتوهایى عجیب در 
یزهاى مختف دارند که این تتوها در نه در مسابقات بلکه در تمرینات به وضوح 
پیراهن تیم ملى و در  ل مشاهده هستند. ضمن اینکه دژاگه با همین تتوها با
شگاه آزادى بارها به میدان رفته و مشکلى پیش نیامده است. بنابراین احتماال 

ه چیز به بى عالقگى این بازیکن به حضور در فوتبال ایران برمى گردد.
گه پیش از این بارها پیشــنهادهاىبازى در ایران را رد کرده است. او دو 
شنهاد خوب پرسپولیس را در حالى که این تیم شرایطىفوق العاده داشت 
کرد. پیشنهادهایى از تراکتورســازى و سپاهان هم با پاسخ منفى او روبرو 
و طبیعى اســت که بازى کردن در استقاللى که وضعیت چندان مناسبى 

 لیگ برتر ایران ندارد، براى او جذابیتى نخواهد داشت . محمودرضا فاضلى 
یربرنامههاى اشکان هم این موضوع را تایید کرد و گفت او تمایلى به بازى در 
شگاه هاى ایرانى ندارد! به این ترتیب باید گفت شایعات درباره دلیل استقاللى 
دن او حقیقت ندارد و اشکان مثل همیشه قصد دارد در اروپا یا کشورهاى عربى 

زه خلیج فارس به فوتبال خود ادامه دهد.

رفتا
فوتبال
داشته است.
مى توانست رفتار
کشاند که نه تنها با مه
رشاید اگر حســ ی
جمال
از

کــه دروازه 
داشــتند الاقل در 
اعالم کند که  دروازه بان
خودش بنویسد. لحآمده را به نام

ا ا

رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال   جلسه اى با مدیر عامل گمرك براى حل مشــکل کاالهاى مانده پشت گمرك 
برگزار کردند

مهدى تاج رئیس فدراسیون و محدرضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال امروز جلسه اى مهم با مدیرعامل 
گمرك برگزار کردند.

در این جلسه که چند ساعت به طول انجامید در مورد مســائل مختلف از جمله موضوع کاالهاى 
چند میلیاردى مثل چمن  مصنوعى که پشت گمرك مانده بحث و گفت وگو شد.این چمن ها 

براى استفاده در اماکن ورزشى و ساخت زیرســاخت ها جهت انجام برنامه هاى فوتبالى
 است.

جلســه امروز مثبت بوده و هر دو طرف  حرف هاى یکدیگر را شــنیدند اما در 
نهایت جمع بندى در این ارتباط انجام نشده و قرار است جلسات دیگرى 

هم برگزار شود.

جلسه تاج و ساکت با مدیرعامل گمرك

چرا افاضلى
 دستیار برانکو نشد؟

جهانبخش  
سومین بازیکن برتر  

شایعه تتو 
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همه ما جمله هایى مانند «اراده باید داشــت» و 
یا «همیشه راهى هست» شــنیده ایم اما وقتى 
پاى رژیم گرفتن به میان مى آید، ممکن اســت 
چیزى روز به روز این اراده و خواستن را به عقب 
براند و این بزرگ ترین چالش کسانى است که 

رژیم مى گیرند.
چیزهایى که اراده تان را مى ُکشــند (استرس،

بى برنامه بودن، وسوســه ها) همه جا هســتند 
و باعث مى شــوند نتوانید به بعضــى غذاها نه 
بگوییــد. در ادامــه، چنــد موردى کــه باعث

جلوگیــرى از کاهش رفتن تحلیل مى شــود، 
آمده است.

به خود پاداش بدهید
تمام موفقیت هایى که در طول روز به دســت 
آورده ایــد، چــه کوچــک و چه بــزرگ را در

دفترچه اى یاداشت کنید. هر وقت حس کردید 
خسته شدید، نگاهى به لیســت موفقیت هایى 
که به دست آورده اید بکنید و ببینید که قبًال چه 
کارهایى توانسته اید انجام دهید، پس دوباره هم 

مى توانید.
 این کار به شما انرژى مى دهد و مى توانید اعتماد 

به نفس خود را حفظ کنید.

بیشتر بخوابید
براى خواب وقت بیشترى بگذارید (مثًال هر شب 
7 تا 9 ساعت ). به قدرت اراده خود با تنظیم کردن 

هورمون هاى اشتها کمک کنید.
وقتى مى خوابید، ســطح این هورمــون ها به 
صورت خودکار پایین مى آید و احساس گرسنگى 

فروکش مى کند.

به میان وعده اهمیت دهید
بســیارى از ما به میان وعده اهمیت نمى دهیم 
و اگر هم ایــن کار را بکنیم، میــان وعده خوبى 
انتخاب نمى کنیم. نخــوردن میان وعده، باعث 
مى شود در وعده هاى اصلى میل به غذا خوردن 
در ما بیشتر شــود و همچنین تأثیرات بدى روى 
متابولیزم هم دارد. خوردن میان وعده نادرست و 
یا بد موقع هم باعث خراب شدن رژیم مى شود. 
چگونه؟ اگر میان وعــده اى بخوریم که داراى 
کربوهیدرات ساده اســت و زود جذب مى شود، 
در اصل به اشــتهاى خود کمک کرده ایم. اگر 
میان وعده نزدیک به وعده اصلى استفاده شود، 
کاهش وزن ُکند و یا متوقف مى شود. بهتر است 
از میوه، سبزیجات و پروتئین ها به عنوان میان 
وعده استفاده کنید. همیشه میان وعده ها را آماده 

استفاده خود کنید تا به راحتى در دسترس باشند.

مقاومت به انســولین معموًال منجر به بروز دیابت تیپ 2 
مى  شود. در حالت مقاومت به انسولین،  مقدار انسولین تولید 
شده در بدن طبیعى و حتى بیشتر از مقدار طبیعى است اما 

مشکل در پاسخ سلول  ها به انسولین است.
با این حال، مصرف منظم برخى از مــواد غذایى به بهبود 
حساســیت به انســولین کمک مــى کنــد. مبتالیان به 
مقاومت به انســولین باید به یاد داشــته باشــند که پیش
 از هر گونــه تغییــر در رژیم غذایــى و یــا ورزش براى 
کاهش وزن، بــا متخصص تغذیه مشــورت کنند تا یک 
منوى سالم رژیم و ورزش بر حسب نیازهایشان در اختیار 

آنها قرار گیرد.
  سبزیجات: سبزیجات کم کالرى و کم کربوهیدرات 
هســتند و یک غــذاى ایــده آل بــراى تمــام مردمى 
محســوب مى شــوند که به دنبال مدیریــت قند خون 
هستند. گزینه هاى سالم براى مدیریت قند خون عبارتند 
از گوجه فرنگى، اسفناج، سیب زمینى شیرین، خربزه، ذرت 

و کلم پیچ. 
 میوه ها: میوه هایى که به آرامى قند خون را باال مى برند 
از قبیل سیب، موز، انگور، آلو و هلو مفید هستند. از نوشیدن 
بیش از حد آبمیوه باید پرهیز کرد چون به شدت قند خون 

را افزایش مى دهد.
  لبنیات: لبنیات عالوه بر اینکه کلسیم مورد نیاز براى 
استخوان ها را فراهم مى کند، نوع کم چربى آن و یا بدون 

چربى، مى تواند براى مدیریت قند خون مفید باشد. 

به یاد داشته باشید که استفاده از شــیر یا لبنیات پرچرب، 
خود عاملى براى بدتر شــدن مقاومت به انســولین است
و آن هــم بــه دلیــل وجــود چربى هــاى اشــباع. اگر

 عدم تحمل الکتوز را تجربه مى کنید، مى توانید از شــیر 
برنج، شیر بادام، شیر سویاى غنى شده و... به جاى لبنیات 

استفاده کنید.
  غالت ســبوس دار: غنى از ویتامین هــا، فیبر و
 مواد معدنى است و یک رژیم غذایى دیابت پسند محسوب
مى شــود. ســعى کنید در انتخاب غالت هنــگام خرید، 
نوع ســبوس دار آنها مانند آرد کامل گنــدم، بلغور ذرت،
 بلغور جو، برنج قهوه اى و... و یا طیف چــاودار را انتخاب

 کنید.
 آجیــل: آجیــل، دانــه هــا و مغزهــا حــاوى 
چربــى هــاى ســالم، منیزیــوم، پروتئیــن و فیبــر 
اســت. آجیــل و دانــه هــا نیــز کربوهیــدرات کمى 
دارنــد و بــراى مدیریــت قنــد خــون مفید هســتند. 
اســیدهاى چرب امگا 3 موجــود در آنها براى ســالمت 
قلب مفید است و به خصوص اســیدهاى چرب موجود در 

دانه کتان و گردو. 
  لوبیا: منبع خوبى از فیبر اســت کــه منجر به افزایش 
آهسته قند خون مى شود و این یک مزیت دیگر براى افراد 

مبتال به مقاومت به انسولین است.
  ماهى: حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 است که خطر ابتال 

به بیمارى هاى قلبى و دیابت را کاهش مى دهد.

اشتباهاتى که هنگام خواب منجر به افزایش وزن میشوند
تصور بیشــتر مبتالیان به اضافــه وزن و چاقى این 
است که اتخاذ یک رژیم غذایى فقیر و سبک زندگى 
بى حرکت، منجــر به افزایــش وزن در آنها شــده 

است.
براى خیلى از افراد، این نکته روشن نیست که بین ابتال 
به چاقى و عادات غلط قبل و حتى حین خواب، ارتباط 

بسیار تنگاتنگى وجود دارد.

 ورزش شبانه: درست اســت که سبک زندگى 
بى حرکت خود عاملى براى ابتال به چاقى محســوب 
مى شــود، ورزش بیش از حد در هنگام شب نیز خود 
عاملى بــراى افزایش دماى بدن و ســرکوب آزادى 

مالتونین است.
 ورزش شبانه همچنین مى تواند منجر به انتشار بیش 
از حد دوپامین و کورتیزول شود و مشکالت خواب را 

ایجاد کند. از انجام ورزش هاى سنگین سه ساعت قبل 
از خواب باید اجتناب کرد.

 وبگردى در اواخر شــب: ایــن وضعیت نیز 
مى تواند بــا تحریک کورتیــزول و دوپامین منجر به 
تداخل با خواب شبانه شود. محققان به همه افراد توصیه 
مى کنند پیش از خواب مانیتورهایشان را خاموش کنند. 
نور آبى مانیتورها مغز شــما را که بــراى خواب آماده 
مى شــود، دچار اختالل کرده و خوابیدن را ســخت 

مى کند.
 دقیقًا به همین دلیل اســت که خوانــدن کتاب هاى 
کاغذى قبل از خواب توصیه مى شود. فعالیتى که باید 

جایگزین استفاده از تکنولوژى حین خواب کنید.
  دیر غذا خوردن: مصرف مواد غذایى چند دقیقه 
قبل از خواب و در اواخر شــب، منجر به افزایش سطح 

انسولین مى شود. 
این روند خود کاهش تولید هورمــون مالتونین را به 
دنبــال دارد و منجر به کاهش کیفیت خواب شــبانه 
مى شــود. براى جلوگیرى از بروز این مشکل، توصیه 
این است که مواد غذایى سه ساعت قبل از زمان خواب 

مصرف شوند.

 قرارگیرى در معرض نور شبانه: این وضعیت 
عالوه بر اینکه با انتشــار و تولیــد مالتونین تداخل 
دارد، باعث افزایــش تولید هورمــون کورتیزول نیز 
مى شــود. هورمون کورتیزول که مرتبط با اســترس 
اســت، خود عاملى براى افزایش وزن شناخته شده و 
بیشتر منجر به افزایش چاقى شکمى مى شود. خاموش 
کردن دســتگاه هاى دیجیتــال در هنگام شــب و 
تاریک نگهداشــتن اتاق خواب بــراى بهبود کیفیت

 خواب شبانه توصیه مى شود.

 اتاق خواب گــرم: اگر مى خواهیــد راحت تر 
بخوابید، بهتر است درجه حرارت اتاق خوابتان را پایین 
بیاورید. حتى اگر فرد سرمایى هستید. طبق تحقیقات، 
وقتى در اتاق ســرد بخوابید بدن شما کالرى بیشترى 

مى سوزاند و این براى سالمت تان مفید است.

  ســاعات خواب نامنظم: شــاید بهانه آدم 
هاى ناموفق براى بد خوابیدن، نداشــتن زمان کافى 
براى خواب باشــد در حالى که آنها اولویت هاى خود 
را اشــتباه انتخــاب کرده انــد. خواب کافــى براى 
ســالمت یک امر ضرورى اســت. تحقیقات متعدد 
ارتباط قوى بین مشکالت ســالمت و فقر خواب پیدا 

کرده اند. 

شما هم در رژیم غذایى  تقلب مى کنید؟! سالم ترین غذاها 
براى بهبود حساسیت به انسولین

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره هاى 2362- 2366 الى 2369- 2371 الى 2373 همگى مورخ 96/10/27 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 8 قطعه زمین واقع در بلوار دانشگاه با کاربرى مسکونى طبق کارشناسى پیوست 
به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك 

و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

1- قطعه شماره 126 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.

2- قطعه شماره 125 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/300/000 ریال.
3- قطعه شماره 10- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/850/000 

ریال. 
4- قطعه شماره 5- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
5- قطعه شماره 6- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/850/000 ریال.
6- قطعه شماره 9- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/650/000 ریال.
7- قطعه شماره 2- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
8- قطعه شماره 4- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.

نوبت اول 

آگهى مناقصه (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شــهر به شماره 2361 مورخ 1396/10/27 نسبت به انتخاب 
پیمانکار جهت خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحى به صورت مکانیزه با اعتبارى بالغ بر 2/500/000/000 ریال با شرایط خاص موجود 
در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت اول 

چند راهکار طبیعى
 براى کنترل اشتـــــها

احساس گرسنگى یک زنگ هشــدار طبیعى براى 
انسان است تا سوخت مورد نیاز بدن خود را تأمین کند، 
اما در اکثر افراد حتى با وجود خوردن حجم کافِى مواد 
غذایى، همچنان میل به خوردن وجود دارد.اشتهاى 
زیاد و میل به پرخورى مى توانــد از نوع مواد غذایى 
مصرفى، نحوه خــوردن، برنامه هاى غذایى و عوامل 

دیگر ناشى شود.
قرص هاى کاهش وزن مدعى از بین بردن اشــتها 
هســتند، اما تأثیرگذارى آنها قطعى نیست و اغلب 

عوارض جانبى خطرناکى به همراه دارند.
در ادامه به برخى راهکارهاى طبیعى و بى خطر براى 

کاهش میزان اشتها اشاره شده، به طورى که 
با انجام آنها مى توان به شیوه اى سالم با 

احساس گرسنگى مقابله کرد.
  خوردن پروتئیــن یا چربى 

بیشتر: تمامى غذاها به طور 
برابر احساس 

گرسنگى را از بین نمى برد. پروتئین و چربى ها نسبت 
به کربوهیدرات ها در کاهش حس گرسنگى عملکرد 

بهترى دارند.
  مصرف خوراکى هایى بــا فیبر باال: فیبر 
همچون مواد غذایى دیگر تجزیه نمى شود و به همین 
دلیل براى مدت زمان بیشترى در بدن باقى مى ماند. 
این ویژگى  فیبر باعث کاهش سرعت هضم آن شده 
و فرد را براى مدت بیشــترى در طول روز سیر نگه 
مى دارد.بررسى ها نشان مى دهد فیبر مى تواند عامل 
از بین برنده مؤثرى براى اشتها باشد. همچنین دنبال 
کردن رژیم هاى غذایى با فیبــر باال با کاهش نرخ 

چاقى همراه است.
  نوشــیدن مایعات بیشتر: 
نوشیدن یک لیوان بزرگ آب پیش 
از غذا خوردن باعث مى شــود فرد 
احساس سیرى کند و پس از صرف 

غذا کمتر احساس گرسنگى داشته باشد.
همچنین نتایج یک بررسى روى اشتهاى 50 زن دچار 
اضافه وزن نشــان داد افرادى که براى مدت هشت 
هفته 1/5 لیتــر آب در روز مصرف کرده اند با کاهش 

احساس گرسنگى و وزن روبه رو بوده اند.
  مصرف حجم باالیــى از خوراکى هاى 
سالم و مناســب: رژیم گرفتن به معنى گرسنه 
ماندن نیست. برخى خوراکى ها سرشار از مواد مغذى و 
انرژى و میزان پایینى از کالرى هستند. این خوراکى ها 
شامل سبزیجات، میوه ها و غالت مى شوند و مصرف 
مقادیر بیشترى از آنها احساس سیرى را افزایش داده 
و بنابراین میل به خوردن خوردنى هاى ناسالم کمتر 

مى شود.
  ورزش کردن: ورزش یکى دیگر از عوامل مؤثر 
و مفید در کاهش اشتهاست. نتایج یک تحقیق نشان 
داده ترشح هورمون هاى اشتها پس از ورزش کردن 

کاهش پیدا مى کند.
 کاهش استرس: نتایج بررسى ها حاکى از ارتباط 
اســترس با افزایش میل به خوردن و خوراکى هاى 

غیرمفید و ناسالم است.
  خوردن آگاهانه: مغز عامل اصلى در انتخاب نوع 
خوراکى و زمان غذا خوردن است. اگر فرد هنگام صرف 
وعده غذایى به جاى تماشاى تلویزیون، به خوراکى 

مصرفى توجه کند، مقدار غذاى کمترى مى خورد. 

در ادامه به برخى راهکارهاى طبیعى و بى خطر براى 
کاهش میزان اشتها اشاره شده، به طورى که 

با انجام آنها مى توان به شیوه اى سالم با 
احساس گرسنگى مقابله کرد.

یا چربى   خوردن پروتئیــن
تبیشتر: تمامى غذاها به طور 

برابر احساس 

کردن رژیم هاى غذایى با فیبــر باال با کاهش نرخ 
چاقى همراه است.

  نوشــیدن مایعات بیشتر:
نوشیدن یک لیوان بزرگ آب پیش 
فرد غذا خوردن باعث مى شــود از

احساس سیرى کند و پس از صرف 

مقادیر بیشترى از آنها احساس سیرى را افزایش داده
و بنابراین میل به خوردن خوردنى هاى ناسالم کمتر

مى شود.
ورزش یکى دیگر از عوامل مؤثر و  ورزش کردن:
و مفید در کاهش اشتهاست. نتایج یک تحقیق نشان
داده ترشح هورمون هاى اشتها پس از ورزش کردن

کاهش پیدا مى کند.
 کاهش استرس: نتایج بررسى ها حاکى از ارتباط
اســترس با افزایش میل به خوردن و خوراکى هاى

غیرمفید و ناسالم است.
خوردن آگاهانه: مغز عامل اصلى در انتخاب نوع
خوراکى و زمان غذا خوردن است. اگر فرد هنگام صرف
وعده غذایى به جاى تماشاى تلویزیون، به خوراکى

مصرفى توجه کند، مقدار غذاى کمترى مى خورد. 
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جعفر کوشــا گفت: پرونــده متهم ردیــف اول در اجراى 
احکام اســت و باید مراحل اســتیذان را طــى کند. وى 
دربــاره متهم ردیف دوم ایــن پرونده نیز گفــت: پرونده 
متهــم ردیف دوم اشــکالى در تعیین مجازات داشــت و 
بر همین اســاس حکم نقض شد و به شــعبه دهم دادگاه 
کیفــرى یک اســتان تهــران (هم عرض) ارجاع شــده 

است.
بر اســاس این گزارش، کوشا 

15 آبان ماه به ایسنا درباره 
وضعیــت  آخریــن 

پرونــده بنیتا گفته 
بود: این پرونده 
دو متهم داشت 
بــراى  کــه 
اولــى حکــم 
اعــدام و براى 
متهــم ردیــف 

دوم حکــم حبس 
صــادر شــده بــود 

و ما نســبت بــه حکم 
صادره بــراى متهــم ردیف 

دوم اعتراض داشــتیم و در حال حاضر 
پرونده بــه دیوان براى اعالم نظر نهایى ارســال شــده

 است.
حکم اعدام قاتل بنیتا دختر هشت ماهه ربوده شده توسط 
سارقان خودرو 29 آذرماه ســال جارى در شعبه پانزدهم 
دیوان عالى کشــور تأیید و پرونده به دادگســترى تهران 

ارجاع شد.
29 تیرماه خبر گم شدن کودك هشــت ماه به نام بنیتا و 
صداى لرزان مادرى که از مــردم تقاضاى کمک مى کرد 
در فضاى مجازى دست به دست شــد. هشت روز از این 
ماجرا گذشت در حالى که تالش هاى پدر و مادر و اعضاى 
فامیل و پلیس آگاهى بى نتیجه مانده بود، خبرى تلخ مبنى 
بر فوت کودك هشت ماه در رسانه ها پیچید. پس از اعالم 
موضوع به پلیس، در جریان تحقیقــات، مأموران متوجه 
رد پاى دو ســارق حرفه اى لوازم داخل خودرو شــدند و با 
شناسایى مخفیگاه یکى از این ســارقان، او اعتراف کرد 
که خودرو و بچه در اختیار همدستش است. با دستگیرى 
ســارق دوم، وى پس از روبه رو شــدن با همدستش لب 
به اعتراف گشــود و در بازجویى ها اعتــراف کرد پس از 
ســرقت خودرو به همراه کودك، آن را همان روز به یکى 
از خیابان هاى پاکدشــت برده و رها کرده است. مأموران 
بالفاصله به محل رها کردن خــودرو در محله اى خلوت 
رفتند و با جســد بنیتاى هشــت ماهه که به دلیل گرما، 
تشنگى و گرسنگى دچار جمود نعشــى شده بود، روبه رو 

شدند.

خانه هاى ارامنه در شب ژانویه
از شب ژانویه تاکنون از 9 خانه ارامنه در محله مجیدیه 

سرقت شده است.
به گزارش میــزان، اهالــى محله مجیدیــه جنوبى 
وقتى براى برگزارى مراسم شــب ژانویه از خانه خود 
خارج شــدند نمى دانســتند وقتى از مراســم به خانه 
باز مى گردند، با خانــه هاى خالى خــود روبه رو مى 
شــوند. در شــب ژانویه دو خانه در محلــه مجیدیه 
جنوبى(اثنى عشرى) از سوى سارقان مورد دستبرد قرار 

گرفت. 
یکى از مالباختــگان گفت: «وقتى بعد از مراســم به 

خانه آمدیم متوجه شکســته شــدن درب ضد سرقت 
خانه شــدیم. ســارقان به راحتى در را شکسته و پس 
از ورود به خانه و بــه هم ریختن وســایل، محل گاو 
صنــدوق را یافتــه و از آن ســرقت کردنــد.» ایــن 
فرد ادامــه داد: «در مجمــوع 150 میلیــون تومان 
از خانــه ام پول، طال، ارز و وســایل ســرقت شــده

 است. 
وقتــى هم بــا کالنترى تمــاس گرفتیــم، مأموران 
به نوشــتن یــک صــورت وضعیت و ثبت شــکایت 
کفایت کردنــد. امــا دو روز بعد بازهم ســرقت هاى 
مختلفى در محلــه و از خانه هاى دیگــر ارامنه اتفاق

 افتاد.» 
یکى دیگر از مالباخته ها که ســارقان، گاو صندوق را 

از داخل خانه اش ســرقت کرده اند، گفت: «وقتى چند 
روز قبل از خانه دوستم به خانه ام آمدم متوجه تخریب 
در، سرقت از خانه و مفقود شــدن گاو صندوقم شدم. 
دزدان به راحتى گاو صنــدوق چند ده کیلویى را با خود 

بردند.» 
مالباخته ســوم که او هم طالهاى همسرش به سرقت 
رفته اســت، گفت: «آنچه ما از دزدان مــى دانیم این 
است که به شــدت حرفه اى هســتند و از یک خودرو 
206 ســفیدرنگ در ســرقت ها اســتفاده مى کنند. 
برخى بچه هاى محل مدعى شــدند ســارقان مسلح 
هســتند که نمى توانم این ادعا را تأییــد کنم.» این 
همشــهرى ارمنى افزود: «از پلیس توقع داریم هرچه 
سریع تر با دستگیرى این دزدان، امنیت را به محله ما

 بازگرداند.»

صبح روز یک شــنبه یک مورد آتش سوزى در یک 
ســاختمان در خیابان ظفر تهران به آتش نشــانى 

اعالم شد.
محل حادثه یک ساختمان سه طبقه بود که در طبقه 
منفى یک، پراید و تیبا دچار آتش سوزى شده بود و 
دود به طبقات فوقانى و ساختمان هاى مجاور در حال 

سرایت بود.
مأموران آتش نشــانى به دو گروه تقســیم شدند و 
گروهى از آنها، 50 تن از ساکنان که داخل منازلشان 

گرفتار بودند را نجات دادند و عده اى از آتش نشانان 
هم عملیات اطفاى حریق را آغاز کردند که در  نهایت 

آتش مهار شد.
شایان ذکر است که سه شنبه هفته گذشته نیز بر اثر 
حریق یک دســتگاه خودرو L90 در پارکینگ یک 
مجتمع مسکونى 39 واحدى در خیابان خواجه نصیر 
طوسى تهران،40 نفر از ساکنان این مجتمع در میان 
دود وآتش گرفتار شده بودند که توسط آتش نشانان 

نجات یافتند.

آتش  پراید و تیبا
 50 نفر را داخل ساختمان محبوس کرد

4 نفر از اعضاى باند سرقت مسلحانه از طالفروشى قبل از اینکه نقشه خود را عملى کنند توسط پلیس 
آگاهى تهران در یک تعقیب و گریز پلیسى دستگیر شدند. یک زن همدست این باند بوده که همچنان 

فرارى است.
سرپرست پلیس آگاهى تهران در خصوص این پرونده گفت: چند روز پیش یک سرقت ناموفق از یک 
طالفروشى انجام شد که پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و با شناسایى متهمان این سرقت مشخص شد 

آنها قصد دارند از یک طالفروشى در منطقه یافت آباد سرقت کنند.
سرهنگ یار احمدى افزود: در ادامه پلیس آگاهى منطقه سرقت را زیر نظر گرفتند و اقدام به شناسایى 
متهمان پرونده کردند که آنها توانستند با خودروى پراید از محل فرار کنند؛ تعقیب و گریز پلیسى آغاز شد 
و پس از چند دقیقه در حالى که یکى از متهمان مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت همه آنها دستگیر 
شدند و براى تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهى انتقال داده شدند. این مقام انتظامى در ادامه اظهار داشت: 
تمام اعضاى باند سرقت مسلحانه تقریباً 30 سال سن دارند و از آنها تعدادى سالح گرم و سرد و دالر 
تقلبى کشف شده است. وى افزود: پالك خودروى متهمان سرقتى بوده است و مشخص شده که یک 

زن با آنها همکارى داشته است که پلیس هنوز نتوانسته وى را دستگیر کند.

شلیک خونین پلیس 
سارقان مسلح را زمین  گیر کرد

سرقت آمبوالنس از بیمارستان!

متهم پرونده
 «بنیتا» در 

 آستانه اعدام 

مرد جوانى در حیاط یک ساختمان در مشیریه تهران با ضربه چاقو به قتل رسید.
30 دقیقه از بامداد اولین روز بهمن ماه ســال جارى گذشته بود که مأموران 
کالنترى 169 مشــیریه در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم 
کردند پسر جوانى در حیاط یک خانه ســه طبقه در مشیریه به قتل رسیده 
است. دقایقى بعد از اعالم این خبر بازپرس امور جنایى تهران به همراه اکیپ 

تشخیص هویت آگاهى در صحنه جرم حاضر شدند.
با حضور تیم جنایى در محل مشاهده شد مرد سى و نه ساله افغانستانى با 

ضربات چاقو از ناحیه گردن به قتل رسیده است. در تحقیقات اولیه کارآگاهان سراغ مرد جوانى رفتند 
که پلیس را باخبر کرده بود که این مرد در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «همراه خانواده ام خارج از خانه بودم و زمانى که به منزل بازگشتیم با جسد 

غرق در خون مرد جوان در حیاط خانه مواجه شدیم.»
بررسى هاى تکمیلى حاکى از آن بود که مقتول در یک اتاقک داخل این ساختمان به تنهایى سکونت داشته و خیاط بوده است همچنین شواهد نشان داد که هیچ کدام از 

اهالى ساختمان متوجه درگیرى یا وجود غریبه در ساختمان نشده اند.
سرانجام با دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات براى شناسایى و بازداشت ضارب یا ضاربان ادامه دارد.

مرد خیاط
 با ضربات چاقو از پا درآمد 

در حادثه واژگونى سرویس مدرسه یک نفر کشته و پنج نفر زخمى شدند.
 صبح روز دوشــنبه یک دســتگاه پیکان حامل پنج دانش آموز در محور 
سیمکان-قادرآباد استان فارس، واژگون  شــد. در این حادثه  راننده جان 
خود را از دست داد و  پنج دانش آموز زخمى  شدند. مجروحان با دو دستگاه 

آمبوالنس اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

یک کشته و 5 زخمى در 
واژگونى سرویس مدرسه

سرقت سریالى از 

خودکشى دایى 
پس از قتل خواهرزاده

معاون اجتماعى انتظامى استان کرمانشاه 
گفت: فردى که خواهرزاده خود را با شلیک 
گلوله به قتل رســانده بود، پس از جنایت 

خودکشى کرد.
ســرهنگ محمدرضــا آمویــى، اظهار 
داشت: ســاعت 19و30دقیقه عصر روز 
یک شــنبه مردى 40 ســاله در اسالم 
آباد غــرب به دلیل اختالفات شــخصى 
خواهر زاده 39 ســاله خود را با ســالح 
گرم به قتل رســاند و خودکشــى کرد. 
وى افزود: پس از شــلیک تیر مأموران 
انتظامى شهرستان اســالم آباد غرب به 
سرعت راهى محل شدند و تحقیقات به 
منظور مشخص شــدن دالیل قتل را آغاز

 کردند.
معاون اجتماعى انتظامى استان کرمانشاه 
گفت: با دستور قضائى جنازه قاتل و مقتول 
به پزشکى قانونى منتقل شد. تحقیقات در 
مورد انگیزه اصلــى ارتکاب این جنایت و 

خودکشى قاتل ادامه دارد.

فردى که از طریق صدور بیمه نامه جعلى از مردم کالهبردارى مى کرد در تاریخ 18 مهر ماه ســال جارى 
توسط پلیس پایتخت دستگیر شد.

در همین راستا بر حسب دستور دادیار شعبه دهم دادیارى ناحیه 4 دادسراى عمومى و انقالب تهران، تصویر 
متهم فوق منتشر شده است که به اتهام کالهبردارى و صدور بیمه نامه جعلى در بازداشت است.

بر اساس این گزارش، شهروندانى که از این متهم شکایت دارند مى توانند به کالنترى 146 حکیمیه واقع در 
حکیمیه، بلوار بابائیان، جنب فروشگاه شهروند مراجعه کنند.

سارقان در اتفاقى نادر در ایران یک دستگاه آمبوالنس را  از بیمارستان ربودند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه گفت: یک دستگاه آمبوالنس از بیمارستان نبى اکرم (ص) این 

شهرستان به سرقت رفت.
ابوبکر افشنگ اظهار داشت: نگهبان بیمارستان پس از حدود یک ساعت از سرقت آمبوالنس از موضوع 
مطلع شده است. وى با اشاره به اینکه این سرقت شب شنبه اتفاق افتاده است، افزود: نیروى انتظامى 

موضوع را پیگیرى کرده اما هنوز سرنخى به دست نیامده است. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه از مردم این شهرستان خواست تا در صورت مشاهده آمبوالنس با 

110 یا شماره 44620677 بخش پرستارى تماس بگیرند.  
شهرستان 70 هزار نفرى اشــنویه در جنوب استان آذربایجان غربى واقع شــده و داراى پنج دستگاه 

آمبوالنس است که یکى از آنها شنبه شب به سرقت رفت. 

کالهبردارى 
با صدور 
بیمه نامه
 جعلى

پرایدى که دوسرنشــین داشــت بعد از تصادف با کامیونت در بزرگراه شهیدستارى 
تهران، متالشى شد.

ساعت 16و5 دقیقه روز شنبه با اعالم حادثه تصادف در بزرگراه شهید ستارى، ورودى 
بزرگراه شهید همت به ســامانه 125، بالفاصله مأموران آتش نشانى به محل حادثه 

اعزام شدند.
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروى سوارى پراید 
در مسیر جنوب به شمال بزرگراه ســتارى در حال حرکت بوده که به دلیل نامعلومى 
ناگهان در قسمت ورودى بزرگراه شهید همت شرق با یک دستگاه کامیونت خاور به 
شدت برخورد کرد. بر اثر این حادثه سرنشینان خودروى پراید که دو زن بودند، مجروح 

شده و براى انجام درمان هاى الزم تحویل عوامل اورژانس شدند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ علت بروز این حادثه رانندگى توســط پلیس راهور در 

حال بررسى است.

متالشى شدن پراید 
بعد از تصادف با کامیونت 

ست
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خوشــحالى تو از چیزى باشــد که در آخرت براى تو مفید 
است و اندوه تو براى از دســت دادن چیزى از آخرت باشد، 
آنچه از دنیا به دســت مى آورى تو را خشنود نسازد، براى 
آنچه در دنیا از دست مى دهى زارى کنان تأسف مخور و همت 

موال على (ع)خویش را به دنیاى پس از مرگ واگذار.

آگهى فراخوان

جواد نصرى- شهردار فالورجان

دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى فالورجان در نظر دارد 
درخصوص نصب تلویزیون شهرى جهت تبلیغات از طریق مشارکت 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود جهت ارائه 
پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشــارکت حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شــنبه مورخ 96/11/17 به دفتر امور سرمایه گذارى و 

مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 37430019- 031 

تماس حاصل نمایند. 

نوبت اول 

آگهى تجدید مزایده

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 

دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در نظر دارد سالن تجهیزات ورزشى 
دیجیتال خود را از طریق برگزارى مزایده عمومى به شــرکت ها یا افراد واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شــود جهت دریافت اسناد 
و اطالعات، حداکثر ظرف مــدت ده روز پس از تاریخ انتشــار این آگهى به 
 iaun.ac.ir سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس
(قسمت مزایده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرایط به شرح ذیل مى باشد
1- ســپرده شــرکت در مزایده مبلغ 20/000/000 ریال (بیست میلیون ریال) 
مى باشد که مى بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملى 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با 

موضوع شرکت در مزایده دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ارائه گردد.
2- هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ 350/000 ریال (سیصد و پنجاه هزار ریال) 
مى باشد که به حساب سپرده شــماره 0216236554001 نزد بانک ملى شعبه 
دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید.

3- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.

آدرس: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشــگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان 
کتابخانه مرکزى، طبقه همکف، دبیرخانه کمیسیون معامالت

تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020- 031 
نمابر: 42291107- 031 و 42291016- 031
Email:monaghese@iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/11/03 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1396/11/10

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1396/11/23
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 روز سه شنبه تار یخ 1396/11/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 
22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299)

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز شهرك صنعتى سگزى فاز توسعه (شماره 200961281000034 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 2/517/816/623 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 125/575/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته ابنیه

مدت اجرا: 10 ماه
موضوع مناقصه: عملیات اجرایى تکمیل تصفیه خانه ناحیه صنعتى سروشبادران (شماره 200961281000031 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 5/603/666/244 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 280/184/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 6 ماه

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى تکمیل تصفیه خانه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان (شماره 200961281000032 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 5/679/667/849 ریال و براســاس فهارس بهاى سال 1396 ســازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح 

غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 283/984/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 6 ماه

موضوع مناقصه: خرید و اجراى آبیارى قطره اى و فضاى سبز فاز 3 شهرك صنعتى رنگسازان (شماره 200961281000033 در سامانه 
ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 7/498/118/546 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 374/906/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شــبکه روشــنایى و 20 کیلوولت شــهرك هاى صنعتى کوهپایه و تودشــک (شماره 
200961281000029 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 5/334/291/406 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 266/715/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته نیرو
مدت اجرا: 6 ماه

نوبت اول

 آگهى استخدام

  اداره روابط عمومى مدیریت درمان

مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر واحد هاى تصویر 
بردارى مراکز درمانى تابعه خود تعدادى پزشک رادیولوژیست استخدام نماید متقاضیان مى توانند 
بمنظور دریافت اطالعات بیشتر با شماره 32657957 تماس و یا بصورت حضورى به آدرس مشتاق 

ساختمان غدیر مدیریت درمان تأمین اجتماعى مراجعه نمایند.  

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تأمین نیروى انسانى مجتمع 
دخانیات استان اصفهان به شماره 3/148/984

آگهى مزایده (نوبت اول)

مجتمع دخانیات استان اصفهان

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

مجتمع دخانیات استان اصفهان در نظر دارد تعداد 19 نفر نیروى انسانى (مرد) را از طریق برگزارى مناقصه عمومى برگزار تأمین 
نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 96/11/01 لغایت تا 
پایان وقت ادارى 96/11/11 به نشانى: اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد آنها: 19 نفر نیروى انسانى واجد شرایط مرد داراى حداقل سن 20 سال
2- مقدار برآورد اولیه موضوع مناقصه: 4/097/110/524 ریال با احتساب تمام کسورات قانونى

3- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه مى باشد.
4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 210/000/000 ریال واریز به حســاب 6150448225 بانک ملت شعبه خواجو اصفهان و یا 

ضمانت نامه بانکى به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
5- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و محل آن: تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه 96/11/23 دبیرخانه حراست مجتمع دخانیات استان

6- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 96/11/24 
7- سایر شرایط: مشخصات کامل به همراه مدارك شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد.

8- داشتن گواهى صالحیت ایمنى و کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه 
الزامى است.

در صورت نیاز جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32213327 اداره حقوقى، حسابرسى و بازرسى مجتمع تماس حاصل فرمائید. 

شهردارى گز برخوار در نظر دارد:
الف) تعداد 6 باب مغازه با کاربرى تجارى جنب ورزشگاه کوثر.

ب) یک واحد پارکینگ عمومى به مساحت 20/000 مترمربع در حاشیه بلوار خلیج فارس.
ج) اتاقى به متراژ 14 مترمربع واقع در ضلع غربى ساختمان ادارى شهردارى به منظور ارائه خدمات تایپ و تکثیر.

را از طریق مزایده عمومى و در قالب قرارداد رهن و اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان 
وقت ادارى روز پنجشنبه 96/11/19 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45721961- 031 داخلى 123 تماس گرفته و یا به سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir مراجعه فرمائید.

م الف: 131187  

چاپ اول 
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بهره بردارى از 100پروژه 
عمرانى در تیران در دهه فجر 

فرمانـدار تیران و کـرون گفـت: همزمان بـا دهه فجر 
انقالب اسـالمى، 100 پروژه عمرانى و خدماتى دراین 

شهرستان به بهره بردارى مى رسد.
على رحمانى افـزود: براى اجـراى این پـروژه ها بیش 
از 293 میلیـارد و 983 میلیون ریال از محـل اعتبارات 
ملى و استانى، مشارکت خیران و سرمایه گذاران تامین 
شده اسـت. وى با اشـاره به سـرمایه گذارى در بخش 
کشاورزى و دامپرورى این شهرستان، گفت: 40 درصد 
از پروژه هاى یاد شـده مربوط به جهاد کشاورزى است 
که شامل احداث گلخانه، مرکز بسته بندى محصوالت 
کشاورزى و پروژه هاى دامپرورى است. وى ادامه داد: 
بخش کشاورزى شهرستان تیران و کرون رتبه نخست 
اشـتغال زایى و راه انـدازى گلخانه هاى صنعتـى را در 
استان اصفهان دارد که 20 درصد از این محصوالت به 
کشورهاى خارجى صادر مى شود. رحمانى خاطرنشان 
کرد: ازمجموع پروژه هاى دهه فجر شهرستان تیران و 
کرون 10 درصد در بخش آموزش و پرورش، 10 درصد 
پروژه دهیارى هـا و بقیه خدمات حـوزه آب و برق و راه 

روستایى است.

فوت دانش آموز دبستانى 
بر اثر مننژیت بوده است

مدیر روابط عمومى مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
دلیل فوت یک پسر دانش آموز دبستانى در اصفهان بر 
اساس بررسـى هاى اولیه، بیمارى مننژیت بوده است. 
امیر عزیزى افزود: مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان در 
نخسـتین اقدام براى پیشـگیرى از احتمال انتشار این 
بیمارى و همچنین ایمن سازى، اقدام به واکسیناسیون 
مننژیـت همه دانـش آموزان مدرسـه محـل تحصیل 

کودك فوت شده کرد. 
وى مهمترین وظیفه مرکز بهداشت در این زمینه را، انجام 
اقدامات پیشگیرانه دانست و تصریح کرد: اطالع رسانى و 
آموزش کافى نیز به خانواده هاى دانش آموزان این مدرسه 

درباره عالئم بیمارى مننژیت شده است. 
گفتنى است؛ هفته گذشـته یک دانش آموز پسر مقطع 
ابتدایى بـر اثر تب شـدید در یکـى از بیمارسـتان هاى 

اصفهان درگذشت.

کشف پوشاك قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهان از کشف بیش از 
500 میلیون ریال پوشاك خارجی قاچاق با شروع طرح 

ضربتی مبارزه با قاچاق کاال در اصفهان خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی اظهارداشت: ماموران پلیس 
اصفهان در راستاي طرح ضربتی و جامع مبارزه با کاالي 
قاچاق در سـطح شهرسـتان اصفهان، به یک دستگاه 

خودروي سمند مشکوك می شوند.
وي افزود: پس از بازرسـی ماموران از خودروي مذکور، 
موفق به کشف بیش از 500 میلیون ریال پوشاك زنانه و 

مردانه خارجی فاقد مدارك گمرکی شدند.
سرهنگ یاردوستی با اشاره به طرح هاي جامع و ضربتی 
پلیس در مقابلـه بـا ورود و فروش کاالهـاي قاچاق در 
سطح شهرستان تصریح کرد: پلیس اصفهان با قاطعیت 
در مقابـل این چنیـن موضوعاتی می ایسـتد تا فرصت 
طلبان وقت ضربه زدن به پایه هاي اقتصادي این کشور 

را پیدا نکنند.

امروز؛ کتابخانه مرکزى میزبان 
اکران«گوشه هاى اصفهان»

مسـتند «گوشـه هاى اصفهان» بـه کارگردانى «رضا 
مهیمن» امروز در کتابخانه مرکزى اکران مى شود.

فیلم مستند «گوشه هاى اصفهان» به روایت تاریخچه 
مکتـب آوازى اصفهـان از زمـان پیدایـش در بیـش از 
90 سـال پیش و دوران اسـتاد تـاج اصفهانى تـا امروز 
مى پردازد. ساخت این مستند درحدود دو سال به طول 
انجامیده و بر اسـاس پژوهش هاى کارگردان و گفتگو 
با اسـاتید حال حاضر مکتـب آوازى اصفهان همچون 
على اصغـر شـاهزیدى، ناهید دایـى جـواد، محمدتقى 
سعیدى و نعمت ا...ستوده و گفتگو با چند جامعه شناس، 
درباره  دالیـل شـکل گیرى مکتـب آوازى اصفهان در 
جامعه آن روزگار و ریشه هاى فرهنگى- اجتماعى آن، 

ساخته شده است.

خبر

شهردار اصفهان با اشاره به لزوم تقویت ارتباط شهردارى 
با مراکز دانشگاهى گفت: باید بتوانیم در تعامل با دانشگاه، 
مسائل و موضوعات شهرى را مطرح کنیم تا دانشگاهیان 

در قالب پایان نامه بتوانند گره کورى از شهر باز کنند.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشت: با توجه به اینکه فعالیت 
حوزه برنامه ریزى و پژوهش نرم افزارى است و به عنوان 
مغز متفکر هر دســتگاهى عمل مى کند، هر دستگاهى 
براى انجام فعالیت هاى صحیح، نیاز به فکر و برنامه دارد، 
بنابراین اعتقاد دارم که کار کــردن بدون برنامه ریزى، 

بیهوده است.
وى با بیان اینکه حــوزه برنامه ریزى در تمامى اقدامات 

عمرانى نقش کلیدى دارد، افزود: هر چه توانمندى نیروى 
انسانى حوزه برنامه ریزى تقویت شود، آثارش را در توسعه 
و آبادانى شهر خواهیم دید، بنابراین باید در جهت افزایش 

توانمندى کارکنان حرکت کنیم.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان باید ارتباط خود را 
با مراکز دانشگاهى تقویت کند، تصریح کرد: باید بتوانیم 
در تعامل با دانشــگاه، مســائل و موضوعات شهرى را 
مطرح کنیم تا دانشــگاهیان در قالب پایان نامه بتوانند 
گره کورى از شهر باز کنند و این مهم به عنوان خرید علم 
مى تواند یک معامله خوب میان شــهردارى و دانشگاه

 باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: در 9 
ماهه امســال دو هزار و 424 فقره پرونده قاچاق در شعب 

تعزیرات حکومتى استان مورد رسیدگى قرار گرفته است.
غالمرضا صالحى با بیان اینکه میزان مختومه کاالهاى 
قاچاق نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته 35 درصد 
افزایش نشان مى دهد، اظهار داشــت: از تعداد دو هزار و 
424  فقره پرونــده قاچاق، دو هــزار و 771 فقره پرونده 
مختومه شده است که عالوه بر مختومه شدن 100 درصد 
پرونده ها، 347 فقره پرونده هم از موجودى قبل مختومه 
شــده اســت. وى میزان محکومیت این تعداد پرونده  را 
بیش از 610 میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: البته یکى از 

پرونده ها که 46 کیلو طال و شامل اقالمى همچون زمرد، 
الماس، مروارید و برلیان بــوده، میزان جریمه با این مبلغ 
محاسبه نشده است و همین یک فقره پرونده بیش از 7/5 
میلیارد تومان میزان جریمه نقدى آن بوده که 46 کیلو طال 

به نفع دولت ضبط شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهــان ادامه داد: 
براســاس آخرین آمار، تعداد پرونده هاى قاچاق به شعب 
تعزیرات حکومتى نسبت به میزان مشابه در سال گذشته 
در بحث وارده یک درصد کاهش داشته، البته باید گفت 
براساس قانون، کاالهاى مجاز و مجاز مشروط زیر نظر 

تعزیرات حکومتى است.

رسیدگى به2400 پرونده قاچاق 
در تعزیرات حکومتى 

دانشگاهیان گره هاى کور شهر 
را با پایان نامه ها باز کنند

آموزش و پرورش اصفهان ســال آینده با بحران کمبود 
نیروى انسانى روبرو مى شود.

مدیر گروه طرح و برنامــه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با انتقــاد از اجــراى عجوالنه نظام 
آموزشى»6,3,3» گفت: اجراى  این  طرح  بدون فراهم 
کردن زیرســاخت هاى الزم به ویــژه دربخش  نیروى 

انسانى،مشکالتى را بوجود آورده است.
علیرضا عابدى با اشاره به اینکه در شش ناحیه مدارس 
شهرستان اصفهان بیش از 795هزار دانش آموز تحصیل 
مى کنند، افزود: آموزش این دانش آموزان بر عهده  بیش 

از 29 هزار معلم است.

وى با بیان اینکه بیش از 148هزار دانش آموز در مقطع 
ابتدایى در اصفهان تحصیل مى کنند، گفت: این دانش 
آموزان در سال آینده به بیش از 151هزار نفر مى رسند 
و با وجود 768نفر کســر نیرو در این مقطع، با مشکالت 

فراوانى روبرو مى شویم.
عابدى با بیان اینکه بیش از چهار هزار نیروى غیررسمى 
 که حقوق بگیر آموزش و پرورش هستند، گفت: باید براى 

متخصص شدن این نیروها تالش کرد.
وى افزود:درحدود هزار و 700نفر از نیروى پیش دبستانى 
با مصوبه مجلس به کارگرفته شدند و به دوهزار نیرو در 

طرح خرید خدمات آموزشى نیاز داریم.

مدیر گروه طرح و برنامــه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با اشــاره به  بحران کمبــود نیروى 
استخدامى در مقطع متوسطه گفت: سال آینده مجبوریم 
 طرح خرید خدمات آموزشــى در دوره متوسطه نظرى 
را براى جبران کســرى نیروى مــرد در اصفهان اجرا 

کنیم.
عابدى گفت:سال آینده در مدارس فنى و حرفه اى و کار 
و دانش، 50درصد دانش آموز بدون در نظر گرفتن فضا 
و نیروى متخصص اضافه مى شود که آموزش و پرورش 
را با کمبود 276نیروى متخصص مــرد در این مدارس 

روبرو مى کند.

نصف جهان لوازم مورد نیــاز جراحى و اتاق عمل عالوه 
برتامین داخلى، از کشــورهاى آلمان، فرانسه، انگلیس 
و چین  نیزوارد مى شــود. همچنیــن اصفهان یونیت 

دندانپژشکى به دیگر کشورها صادر مى کند.
رییــس اتحادیــه لــوازم پزشــکى، دندانپزشــکى و 
آزمایشــگاهى اصفهان گفت: 300 واحد صنفى لوازم 
پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى داراى پروانه کسب 
در اصفهان مشغول به کارند و 40 الى 50 واحد هم براى 

دریافت پروانه کسب در دست اقدام هستند.
امین ا... برخى درباره وضعیت بازار کسب و کار این صنف 
اظهار داشت:  امســال به دلیل رکود بازار لوازم پزشکى، 

تعدادى از واحدهاى صنفى تعطیل کردند.
  وى همچنین با اعالم اینکه اصفهان صادرکننده یونیت 
دندانپزشکى به دیگر کشورهاست گفت:  امسال وضعیت 
واردات  لوازم پزشکى و آزمایشگاهى به کشور و اصفهان  
نسبت به گذشــته کمتر و تولید کنندگان داخلى در حال 
رقابت با نوع مشابه خارجى هستند. در این راستا چند تولید 
کننده لوازم پزشکى و دندانپزشکى در اصفهان مشغول 
به فعالت هستند و بیمارســتان ها هم با توجه به کیفیت 
جنس، متقاضى محصول داخلى مى باشــند  و مهمتر 

اینکه  اصفهان  امسال صادرات در بخش دندانپزشکى 
را داشته و توانســته یونیت دندانپزشکى به کشورهاى 

متقاضى صادر کند.
برخى، در خصوص مشــکالت واحدهاى صنفى لوازم 
پزشکى و آزمایشــگاهى به مطالبات معوقه از دانشگاه 
علوم پزشــکى اشــاره و عنوان کرد: تعامل خوبى بین 
اتحادیه و دانشــگاه برقرار اســت ولى  با توجه به اینکه 
دانشگاه با کمبود بودجه مواجه اســت، این موضوع در 
پرداخت بدهى ها تاثیر گذاشته اســت. پیرو این ما هم 
مدت یک سالى است که از دانشــگاه مطالبه داریم و در 
صورت تحقق مى توانیم مشکالت دیگررا حل و فصل

 کنیم.
به گفته برخى،  طرح نظام ســالمت  در کاهش درآمد  
واحدهاى صنفى لوازم پزشکى نقش داشته است زیرا قبل 
از اجراى این طرح، افراد بیمار از جمله خریداران نقدى 
لوازم پزشکى بودند ولى با اجراى طرح نظام سالمت مقرر 
شد بیمارستان ها براى تامین عمده اى لوازم پزشکى، با 
واحدهاى صنفى وارد عمل شــود که در نهایت میزان 
مطالبات واحدهــاى صنفى از بیمارســتان ها دولتى را 

افزایش داد.

اجراى عجوالنه نظام 3-3-6 سال آینده بیشتر خودش را نشان خواهد داد 

اصفهان در آستانه
به مناسبت ارتحال حجت االسالم  مهدى  تشدید بحران کمبود معلم 

مظاهــرى، مجلس یادبــودى از طرف 
دارالقرآن الکریم اصفهان برگزار شــد.

در این مراسم که اعضاى بیت آن مرحوم، 
جمعى از اعضاى هیئت مدیره، مدیرعامل، 
کارکنان، مربیان، معلمان و مســئوالن 
مدارس حضــور داشــتند، محمد دیانى 
ضمن اظهار تأسف از درگذشت این عالم 
بزرگوار، طى سخنانى به بیان گوشه هایى 

از زندگى وى پرداخت.
وى اظهار داشــت: مرحوم مظاهرى در 

سراسر زندگى از مرگ و عالم معاد فراوان یاد مى کرد و باور جدى به عالم آخرت داشت. وى ادامه داد: 
حجت االسالم مظاهرى بیش از 60 سال دعاى ابوحمزه را در اصفهان برگزار کرد و با توجه به اهمیت 
فراوان دعا معتقد بود که با توجه به ظهور عرفان هاى کاذب، الزم است براى دعا مکتبى گشوده شود. 
وى ادامه داد:آن مرحوم اعتقادش بر این بود که باید عرفان از زبان معصومین در دعاها و مناجات مطرح 

شود تا پوچى آن گونه عرفان هاى نوظهور آشکار شود. 
وى از فعالیت هاى خیرخواهانه اخالقى، اجتماعى و مردمى بودن حاج مهدى مظاهرى نیز یاد کرد و 
گفت: حجت االسالم مظاهرى معتقد بود که باید فعالیت هاى قرآنى در جامعه گسترش یابد و بر این 

اساس بود که دارالقرآن را تأسیس کرد.

برگزارى مجلس یادبود 
حجت االسالم والمسلمین مظاهرى در دارالقرآن

رئیس اتحادیه چایخانــه داران اصفهان 
گفت: در حال حاضــر 211 واحد صنفى 
در شــهر اصفهان داراى مجوز فعالیت 
بوده و درحدود 50 واحد صنفى دیگر نیز 
در اتحادیه چایخانــه داران داراى پرونده 

صنفى هستند.
محســن فالح با بیان اینکه با توجه به 
مصوبــه مجلس شــوراى اســالمى و 
همچنین در صورت موافقت دادســتان 
و مسئوالن بهداشتى اســتان اصفهان، 
چایخانه هاى اصفهان فعالیت خود را به 

صورت رسمى آغاز مى کنند، اظهارداشت: رایزنى هاى الزم براى تحقق این امر در دستور کار اتحادیه 
چایخانه داران و اتاق اصناف اصفهان قرار دارد.

وى با بیان اینکه به دنبال بسته شدن چایخانه هاى اصفهان طى دو سال اخیر، درحدود دو هزار و 500 
نفر بیکار شــده  اند، افزود: همچنین تعدادى از واحدهاى صنفى مجازى که طى دو سال گذشته در 

شهر اصفهان فعال بودند، اجازه عرضه قلیان را نداشته و از نظر اقتصادى در شرایط مناسبى نبودند.
وى با بیان اینکه اتحادیه چایخانه داران نظارت هاى الزم را در زمان فعالیت چایخانه هاى اصفهان در 
کنار پلیس اماکن و مرکز بهداشت استان اصفهان در دستور کار داشته است، اضافه کرد: براى این امر 

10 بازرس در ساعات مختلف شبانه روز بر روى این مراکز نظارت هاى مستمر داشتند.
فالح تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر با همت و توجه مسئوالن قضائى و بهداشتى استان اصفهان، 

فعالیت چایخانه هاى اصفهان دوباره  به قوت قبل برگردد.

رایزنى براى 
فعالیت رسمى 260 چایخانه دار 

تا کنون 420صفحــه اینترنتى فروش 
دارو هاى تقلبــى و مضر چاقى و الغرى 
در اصفهان مســدود و گردانندگان آنها 

دستگیر شده اند.
رئیس پلیس فتــاى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: 
عالوه بر کانال هاى ماهواره اى، صفحات 
اینترنتى و شــبکه هــاى اجتماعى در 
حوزه فروش داروهاى تقلبى مخصوصا 
داروهاى چاقى و الغرى فعال شــده اند 
که سود خوبى عاید گردانندگان  صفحات 

و کانال ها مى شود.
ســرهنگ مرتضوى با بیــان اینکه خانم ها بیشــترین مشــتریان و فریب خــوردگان این داروها 
هســتند، افزود: پلیــس فتا  با رصــد این صفحــات اینترنتــى در طرحــى چند روزه توانســت 
داروهــاى تقلبى را بــه ارزش بیــش از یک میلیــارد و 470میلیــون ریال کشــف و جمع آورى 

کند.
وى افزود:افرادى همچنین در باشگاه هاى ورزشى و آرایشــگاه ها، این سایت ها و داروها را معرفى 

مى کنند .
وى گفت: تاکنون درحدود شش هزار کانال تلگرامى فروشــنده داروهاى غیرمجاز از جمله چاقى، 

الغرى، آرایش و بهداشتى و پرورش اندام فیلتر شده اند.

مسدود شدن420صفحه اینترنتى
 فروش دارو هاى تقلبى

نصف جهان  ورودى شهر عســگران و رودخانه سیالب 
رویى که از میان این شــهر مى گذرد، عسگران را حادثه 

خیز کرده است.
داوود گودرزى شهردار عســگران به نصف جهان گفت: 
عسگران از توابع شهرستان تیران و با جمعیت پنج هزار 
نفرى بوده و شغل اصلى مردم شهر، دامدارى و کشاورزى 
است. این شهر از دو ناحیه، حادثه خیز است؛ یکى ورودى 
شهر جاده ترانزیتى اســت و به همین علت اجازه احداث 
فلکه و سرعت گیر به مدیریت شــهرى نمى دهند و این 
جاده براى مردم شهر عسگران به تعبیرى جاده مرگ است 
که تاکنون 20 نفر را به کام مرگ کشانده است. شایان ذکر 
است براى ایمنى شدن این جاده، احداث زیر گذر الزم و 
ضرورى است و متولى این مهم راه و شهرسازى است که 
در پاسخ به مکاتبات شهردارى نداشتن اعتبار را اعالم کرد.
همچنین رودخانه ســیالب رو که از میان شهر مى گذرد 
ارتفاع بلندى بدون ایمنى دارد که در سال جارى جان شش 
نفر از ساکنان را گرفت. شهردار در تشریح حادثه خیزى این 
رودخانه سیالب رو گفت:  براى ایمن شدن این رودخانه 
اعتبارى بالغ بر50 میلیارد  ریال نیاز دارد که  سال 85 ستاد 
بحران ده درصد آن را محقق کرد و شــهردارى هم توان 

مالى براى عملیات اجرایى ادامه این پروژه ندارد.
گودرزى درادامه به اقدامات فرهنگى شهردارى  اشاره و 
عنوان کرد: شهردارى براى احداث یک سینما، 60 درصد 
اعتبار را محقق نمود و در انتظار تحقق اعتبار اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى براى تکمیل سینما هستیم. شایان ذکر است 
طى تفاهم نامه اى مقرر شد سینما با مشارکت شهردارى و 

فرهنگ و ارشاد شهرستان تیران احداث شود. 
به گفته وى شهر عسگران سالن ورزشى، کتابخانه و پارك 
بانوان ندارد. در حال حاضر مردم به دلیل کم آبى بیکارند.  
براى رفع این مشــکل، طرح احداث شهرك صنعتى در 
فضایى به مساحت 50 هکتار واقع درشمال غربى عسگران 
برنامه ریزى شد و سرمایه گذار در حال بررسى طرح است.

ورودى شهر عسگران 
حادثه خیز است

اصفهان صادر کننده یونیت هاى دندانپزشکى است شهردار عسگران:
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مدیر مطالعات و پژوهش شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
اطلس نیازســنجى شهر به روز مى شــود، گفت: اطلس 
نیازســنجى، ابزارى مناســب در ایجاد تصویر واقعى از 
نیازهاى شهروندان بوده و سرعت تصمیم گیرى در حوزه  

برنامه ریزى و اجرا را افزایش مى دهد. 
ســعید ابراهیمى اظهارداشــت: معاونــت برنامه ریزى 
شــهردارى اصفهان هر دو ســال یکبار نیازســنجى از 
شهروندان را به تفکیک 15 منطقه در حدود 200 محله 
شــهر انجام مى دهد که در این طرح، نیازهاى هر محله 
در زمینه هاى مختلف از قبیل توسعه کّمى و کیفى معابر،  
پارك و فضاى ســبز، حمل و نقل عمومى، زیباســازى 

شهرى، پارکینگ، مناسب سازى معابر، مسائل فرهنگى 
و... مشخص مى شود. وى با بیان اینکه نتیجه نظرسنجى 
از شــهروندان در قالب اطلس نیازســنجى شهر تهیه 
مى شــود و در اختیار مناطــق مختلف شــهردارى و 
معاونت هاى ســتادى قرار مى گیرد، افــزود: در اطلس 
نیازسنجى، خروجى داده ها در قالب نقشه ارائه مى شود. 
ابراهیمى با بیان اینکه اطلس در 30 موضوع شهرى مربوط 
به شهردارى به روز مى شود، گفت: این اطلس، مبنایى مهم 
در جلسات بودجه ریزى ساالنه شهردارى دارد که از آن به 
عنوان یکى از ورودى هاى جلســات برنامه و بودجه، در 

تخصیص اعتبارات استفاده مى کنند.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان از برنامه ریزى براى معرفى ظرفیت ها و 
جاذبه هاى جدید گردشگرى استان اصفهان به گردشگران 

نوروزى در نوروز 1397 خبر داد. 
فریدون اللهیارى با اشــاره به برنامه ریزى هاى به عمل 
آمده در راستاى خدمات رســانى به گردشگران در نوروز 
1397، گفت: دبیرخانه ستاد اجرایى خدمات سفر استان 
اصفهان در حال برنامه ریزى بــراى ارائه خدمات کیفى 
مناسب به گردشگران در ایام نوروز 1397 است. وى افزود: 
امســال تالش داریم تا در یک اقدام جدید، ظرفیت ها و 
جاذبه هاى جدیدى را براى گردشگرى نوروزى در پهنه 

استان اصفهان فراهم کنیم که در وهله اول، کمیته فنى 
بناهاى تاریخى استان در اداره کل تشکیل شده و تالش 
داریم تا با برنامه ریزى هاى به عمل آمده تا پایان سال، 
برخى بناهاى تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى در داخل 
شهر اصفهان و همچنین در پهنه اســتان را که تاکنون 
بازدید عمومى نداشته اند براى بازدید گردشگران نوروزى 
آماده سازى کنیم. اللهیارى تصریح کرد: با توجه به وجود 
تنوع اقلیمى در استان اصفهان و وجود حداقل سه اقلیم 
کوهستانى، معتدل و گرم و خشک در این استان، امسال 
در حال برنامه ریزى براى معرفى 28 مسیر گردشگرى در 

محدوده استان اصفهان به گردشگران هستیم.

اطلس نیازسنجى شهر
 به روز مى شود

معرفى ظرفیت هاى جدید 
گردشگرى استان در نوروز 

طراحى سامانه رایانش ابرى 
یک شـرکت دانش بنیان مسـتقر در شـهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان موفق به راه اندازى سامانه خدمات 

رایانش ابرى ساینا کلود شد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان پردازش هوشمند ساینا 
گفت: در سـال هاى اخیر رایانش ابرى  به یک فناورى 
مهم در حـوزه  فناورى اطالعات تبدیل شـده اسـت و 
به همیـن دلیـل متخصصان این حـوزه بر ایـن باورند 
که رایانش ابـرى، روش پردازش فرآیندهـا را در حوزه  

فناورى اطالعات دگرگون خواهد کرد.
مرتضى پارسا اردکانى با بیان اینکه محققان اصفهانى 
موفق شـده اند بـراى اولیـن بار سیسـتمى در سـطح 
حرفه اى ارائه دهند، افزود: این سامانه به عنوان یکى از 
اولین سامانه هاى رایانش ابرى یکپارچه در مراکز داده 

داخلى و خارجى قابل دسترسى است.

ساماندهى قبرستان ارامنه 
تیران 

سرپرست میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان تیران و کرون گفت: قبرستان تاریخى ارامنه 

این شهرستان ساماندهى مى شود.
محسن مظاهرى افزود: قبرستان ارامنه تیران و کرون 
در روستاى کردعلیا واقع در بخش کرون این شهرستان 
متعلـق بـه دوران صفویـه اسـت. وى بیـان داشـت: 
ساماندهى این قبرستان تاریخى پس از برگزارى جلسه 
مسـئوالن میراث فرهنگى تیـران و کـرون با اعضاى 

شوراى خلیفه گرى استان اصفهان انجام خواهد شد.

خبر

فقدان سند مالکیت
 شماره: 1396/12/451288 آقاى صفرعلى عاملى فرزند جعفر باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 391/8406 باقیمانده 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 11 دفتر 14 امالك ذیل ثبت 1980 بنام صفرعلى عاملى فرزند 
جعفر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 96/11/03، 7530/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/861

 ابالغ
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 777/96 دادنامه 1112-96/10/12 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: جالل عظیما نشانى: نجف آباد خ منتظرى شــمالى، بن بست ساحل، وکیل خواهان: 
مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ5 
خوانده: اکبر قربانى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 305042 جمعا 
به مبلغ 100/000/000 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 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 جالل عظیما باوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت اکبر 
قربانى 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 داشــته 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 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 خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/345/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/04/30 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 بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7542/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 10/872/11
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973731500976 شــماره پرونده: 9509983731500603 شماره بایگانى شعبه: 
950613 خواهان: بهروز مختاریان نجف آبادى فرزند هادى با وکالت محمدجواد امیرحاجلو مندرجانى فرزند 
امیرقلى به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشت غربى کوچه 29 (شهید شمندى) ساختمان پردیس واحد 8 
طبقه 3 کدپستى 5184854455 و ابراهیم ایمانیانپور فرزند حسن به نشانى نجف آباد خیابان امام خمینى 
بعد از چهارراه شهردارى نبش کوچه شهامت دفتروکالت، خوانده: بهرام یزدانى فرزند عبدالمحمود خواسته 
ها: 1.پرداخت حق الوکاله2.مطالبه خسارات دادرسى3.الزام به تنظیم سندرسمى ملک دادگاه با اعالم ختم 
رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست بهروز مختاریان فرزند هادى 
باوکالت ابراهیم ایمانیان پور و محمدجواد امیر حاجلو بطرفیت بهرام یزدانى بخواسته الزام خوانده به تنظیم 
سندرسمى مالکیت به میزان سهم االرث پالك هاى ثبتى 1248 و 1249 بخش 11 ثبت اصفهان بانضمام 
کلیه خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه قرارداد عادى مورخ 
1366/12/06 و پاسخ اســتعالم از اداره ثبت اسناد و امالك بشــماره هاى 340194 مورخ 95/12/07 و 
302402 مورخ 95/09/04 و همچنین مفاد نظریه هاى کارشناسى بشماره هاى 678 مورخ 95/11/03 و 
116 مورخ 96/03/08 بشرح مضوبط در پرونده و توجهات به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى علیرغم 
ابالغ قانونى وقت رسیدگى و اینکه دفاعى در مقابل خواسته خواهان بعمل نیاورده دادگاه خواسته خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 از قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال رسمى 
2دانگ مشاع از 6 دانگ پالك هاى ثبتى 1249/1 و 1248 و 1249 و 1248 باقیمانده واقع در قطعه یک 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان و پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 160/000 ریال و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان مى باشد. 7541/م الف رئیس شعبه پنجم حقوقى دادگسترى نجف آباد،برزن/10/873
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351213352 شماره پرونده: 9609980351200209 شماره بایگانى شعبه: 
960237 دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى صادقى شــاپورآبادى فرزند اکبر و عزیز خیرى پور فردین 
فرزند حمدا... خواهان آقاى سیدمهدى مدنیان فرزند مرتضى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مرتضى 
صادقى و عزیز خیرى پور فردین به خواسته مطالبه وجه بابت سه فقره سفته و مطالبه کلیه خسارات دادرسى 
و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع  و به شــماره پرونده کالسه 9609980351200209 شعبه 12 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/23 ساعت 09:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33893 

شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/900
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793802826 شماره پرونده: 9609986793801019 شماره بایگانى شعبه: 
961019 دادخواست و ضمائم به آقاى ابراهیم بهرمندپور فرزند عبدالرحمن خواهان شرکت شکوفامنش 
با وکالت خانم ریحانه عباد و زهرا محمد سلطانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ابراهیم بهرمندپور به 
خواسته مطالبه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986793801019 شعبه 8 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/18 

ساعت 08:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 33903 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/901

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610106793802825 شــماره پرونده: 9609986793801020 شــماره بایگانى 
شــعبه: 961020 دادخواســت و ضمائم به آقاى ابراهیم بهرمندپور فرزند عبدالرحمن خواهان شــرکت 
شکوفامنش با وکالت مع الواسطه بهروز دشــتى و وکالت خانم ریحانه عباد دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى ابراهیم بهرمندپور به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609986793801020 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/15 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33905 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع  

شهداى مدافع حرم) /10/902
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794102408 شماره پرونده: 9609986794101406 شماره بایگانى شعبه: 
961409 دادخواست و ضمائم به آقاى شهریار تورانى خواهان غالمرضا قربانى با وکالت حسین محمدیان 
و نفیسه عرب زاده دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى شهریار تورانى به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961409 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/22 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده  73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33912 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/903
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793802838 شــماره پرونده: 9609986793801056 شــماره بایگانى 
شعبه: 961057 دادخواست و ضمائم به آقاى احسان یونسى خواهان آقاى مجتبى سلیمى رهرو با وکالت 
خانم مهرى نمازیان و آقاى حســین محمدیان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى 1- افشــین عظیم 
قشالق 2- احســان یونسى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986793801056 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/18 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33920 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /10/904 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794402103 شماره پرونده: 9609986794401397 شماره بایگانى شعبه: 
961398 خواهان آقاى ســعید چوبک زن دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم بهجت افراسیابى فرزند 
مظفر به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794401397 
شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و  وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/21 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهــى به دفتــر 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. م الف: 33927 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 

مدافع حرم) /10/905
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201868 شماره پرونده: 9609986794201363 شماره بایگانى شعبه: 
961369 دادخواســت و ضمائم به آقاى ناصر براهوی ى خواهان آقاى سیدرضا حســینى با وکالت حسن 
محجوب دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان ناصر براهویى و احمد على پهلوان به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986794201363 شعبه 12 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/18 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33935 

شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/906
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794701313 شماره پرونده: 9609986794700399 شماره بایگانى شعبه: 
960399 دادخواست و ضمائم به آقاى غالمرضا امینى خواهان آقاى رضا سلیمیان دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى غالمرضا امینى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794700399 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت 
و وقت رسیدگى  مورخ 1396/12/20 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33875 شعبه 17 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /10/907

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106794402094 شماره پرونده: 9509986794401623 شماره بایگانى شعبه: 
951623 خواهان آقاى صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان با وکالت خانم بهنوش باریک رو دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى مهدى اتحادى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9509986794401623 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/01 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر  
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33879 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/908
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100367800443 شماره پرونده: 9609980367800048 شماره بایگانى شعبه: 
960054 دادخواست و ضمائم به آقاى امیر منصورى آذر فرزند میرزا حســین خان خواهان ستاد اجرایى 
فرمان امام(ره) دادخواستى به طرفیت خوانده  آقاى امیر منصورى آذر به خواسته مصادره اموال مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980367800048 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى 
اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/01/22 ســاعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پ س 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. م الــف: 33891 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 

اساسى اصفهان /10/909
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351111718 شماره پرونده: 9609980351100901 شماره بایگانى شعبه: 
961017 دادخواست و ضمائم به آقاى بهروز نورپرور فرزند محمدحسین خواهان آقاى سعید امیرى فرزند 
نورمحمد دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى بهروز نورپرور فرزند محمدحسین، به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به مطر ح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351100901 شعبه 11 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/01/22 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33894 شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/910
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350112222 شماره پرونده: 9609980350100230 شماره بایگانى شعبه: 
960303 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: احمد لطفى فرزند حسنعلى به نشــانى مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/12/22 سه شنبه ساعت 12:30 محل حضور: اصفهان، خ  چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 333 در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 33899 شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/911
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350411541 شماره پرونده: 9609980350400534 شماره بایگانى شعبه: 
960626 دادخواست و ضمائم به آقاى محمد امیرى فرزند امیر خواهان آقاى مجید نادرى بنى و با وکالت 
محسن عطائى نوکابادى دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- مجتبى طحانى زاده حسین آقاى محمد 
امیرى فرزند امیر به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسى (اعســار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله 
دادخواست بدوى در پرونده کالسه 960626 موضوع ابالغنامه شــماره 9610100350406207 مورخ 
1396/06/16 صادر از شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980350400534 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/19 ســاعت 09:45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى محمد امیرى و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالن تشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در  وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33911 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /10/912
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201852 شماره پرونده: 9609986794201360 شماره بایگانى شعبه: 
961366 دادخواست و ضمائم به آقاى سیدمصطفى معنوى و خانم مینا حسینى خواهان آقاى محمدرضا 
هارونى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیدمصطفى معنوى و خانم مینا حسینى به خواسته مطالبه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201360 شعبه 12 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (م جتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/16 ساعت 10:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در  وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33915 

شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/913
قرار تحریر ترکه

شماره: 328/96ح4- 1396/10/30 در خصوص تحریر ترکه صادر شده با شماره دادنامه 525- 96/8/30 
از شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف زرین شــهر با نام خواهان على غالمى و خواندگان مرضیه موذنى  
فرزانه، زهرا، عصمت، سیمین و الهه همگى غالمى. با نام متوفى مرحوم کریم غالمى مقتضى است کلیه 
ورثه نامبرده شده و نمایندگان قانونى آنها و بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر 
متوفى دارند در روز شــنبه 96/12/5 ساعت 8/30 صبح در شــوراى حل اختالف شعبه چهارم زرین شهر 
جنب دادگسترى زرین شهر براى تحریر اموال مرحوم کریم غالمى حاضر شوند. م الف: 1190 شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/914

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى احمد ســنجرى- خواهان آقاى نادعلى مسیبى جزى دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 722/96 
ش10ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/12/5 ســاعت 9/30 صبح تعین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2539 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/100
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى احسان ســایقان- خواهان آقاى مسعود عرب صالحى دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 686/96 
ش9ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/12/5 ساعت 5/20 عصر تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دســتور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2540 شعبه ن هم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/102
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده کالسه 960450 از شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شــهر محکوم علیهم 1- شــرکت گیتى پســند 2- مصطفى وعیدى 3- علیرضا جنتى به پرداخت مبلغ 
1/181/992/608 ریال بابت اصل خواسته و خسارات در حق محکوم له و مبلغ 59/099/630 ریال هزینه 
اجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: مقدار 97000 متر لوله نیوپایــپ 16 میلیمتر (PEX- AL- PEX) از قــرار هر متر 12800 
ریال- جمع کل مبلغ 1/241/600/000 با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 96/11/17 ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 
شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: جهت بازدید با این اجرا هماهنگ گردد. مزایده از قیمت کارشناســى 
شروع و به کسى که باالترین  قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 2551 منتظرى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه دوم حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر /11/103
مزایده

شــماره مزایــده: 139604302129000018 تاریخ ثبــت: 1396/10/25 تاریخ واقعــى انجام مزایده: 
1396/11/29 وضعیت: تایید شــده- آگهى مزایده پرونده 9600117- به موجب پرونده اجرائى کالسه 
139604002129000092/1 شش دانگ پالك 5646 فرعى واقع در زرین شهر به شماره 658- اصلى 
بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 156/9 مترمربع به نشانى زرین شهر خیابان شهید رجائى کوچه دانش 
پالك 20، بنام خانم سهیال قبادى راکى فرزند بهمن ثبت و سند مالکیت صادر شده است و حدود آن بدین 
شرح مى باشد: شماًال اول به طول 3/85 متر پنجره و دیواریســت به فضاى کوچه، دوم در سه قسمت که 
قسمت اول شرقى و سوم غربى است به طول هاى 5/20 متر و 3/30 متر و 5/20 متر درب و دیواریست به راه 
پله مشاعى، سوم به طول 5/15 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه شرقًا اول بطول 0/5 متر دیواریست 
به فضاى کوچه، دوم به طول 13/42 متر دیواریســت به فضاى پالك 666 فرعى جنوبًا در پنج قسمت که 
قسمت دوم شرقى و چهارم غربى است به ترتیب به طولهاى 1/87 متر و 0/47 متر و 8/70 متر و 0/40 متر 
و 1/87 متر پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى غربًا اول به طول 3/35 متر دیوار به دیوار پالك 317 
فرعى دوم در سه قسمت که قسمت اولى شمالى است و سوم جنوبى است به طولهاى 1/10 متر و 1/75 متر 
و 1/10 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعى سوم به طول 8/40 متر دیوار به دیوار پالك 317 فرعى و 
5638 فرعى چهارم به طول 0/50 متر دیواریست به فضاى کوچه. و حدود پارکینگ اختصاصى واقع در طبقه 
همکف متعلق به آپارتمان فوق الذکر نیز بدین شرح است: شماًال بطول 3/85 متر درب و دیواریست به کوچه 
شرقًا به طول 4/70 متر درب و دیواریست به راه پله مشــاعى جنوبًا به طول 3/85 متر تحتانى دیواریست 
اشتراکى با آپارتمان 5639 فرعى و فوقانى دیواریست اشتراکى با آپارتمان 5640 فرعى غربًا به طول 4/70 
متر دیوار به دیوار پالك 5638 فرعى با قید باینکه یک کانال کولر به ابعاد 0/45 متر در 0/45 متر محاط در 
این آپارتمان است.، طبق سند رهنى شماره 10141 مورخ 94/12/24 دفترخانه 251 چرمهین در قبال مبلغ 
3/050/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى چرمهین قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى بصورت 
یکدســتگاه آپارتمان طبقه دوم از یک ساختمان سه طبقه مى باشــد با قدمت ده سال به مساحت 156/9 
مترمربع داراى انشــعابات آب و برق و گاز، به مبلغ 3/780/000/000 ریال (سه ملیارد و هفتصد و هشتاد 
ملیون ریال) و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف سهیال قبادى راکى مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 
روز یکشنبه مورخ 96/11/29 در اداره ثبت اسناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق 
مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 3/780/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود، الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ 
پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. م الف: 
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اســتاندار اصفهان گفت: برخى از آنچــه رکود نامیده 
مى شــود، در واقع رکود فکر و ذهن بعضى از مدیران 
و مسئوالن اســت وگرنه اســتان اصفهان ظرفیت ها 
و مزیت هــاى فراوانى براى رشــد و جهش اقتصادى 

دارد .
محســن مهرعلیزاده اظهارداشت: شــاخص ها نشان 
مى دهد که در وضعیت اقتصادى مطلوبى در اســتان 
قرار نداریم که البته در برخى از شــاخص ها از شرایط 

اقتصادى کشور بدتر است.
وى با بیان اینکه کلید واژه ســرمایه گریزى و سرمایه 
ســتیزى، اصطالحى اســت که در اســتان همواره بر 
زبان ها جارى است، افزود: اینکه 33 درصد از درآمدهاى 
مالیاتى تاکنــون محقق نشــده و در خصوص تحقق 
مجموع درآمدها، در رتبه 30 کشــور هستیم، خبرهاى 

خوبى نیست.
استاندار اصفهان با بیان اینکه رضایت مردم از کسب و 
کار، رتبه استان در درآمد و اشتغال و درصد بیکارى استان 
باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: مسئوالن تنظیم امور 

اقتصادى باید آمار این موارد و راهکارها را اعالم کنند.
■■■

وى گفت: اگر برخى از راه ها براى توسعه استان سخت 

و یا بسته است، راه هاى دیگرى همچون گردشگرى و 
توسعه بافت فرش دستباف و ... باز است که باید با قدرت 

در آن قدم گذاشت. 
اســتاندار ادامــه داد:اینکه همــواره اعــالم کنیم که 
رکــود وجــود دارد، مشــکلى را حل نخواهــد کرد و 
بایــد براى این مشــکل فکــر و تدبیــر الزم صورت 

گیرد.
مهرعلیــزاده بــا بیان اینکــه اصفهــان ظرفیت ها و 
پتانسیل هاى بسیار فراوانى دارد که در کمتر نقاط کشور 
یافت مى شــود، افزود: باید تمام این زمینه ها را فعال 
کنیم و با همه نیروى انسانى فعال، کوشا و تحصیلکرده 
که ســرمایه هاى بسیار ارزشمندى هســتند، به پیش 

رویم.
اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: برخى از آنچه رکود 
نامیده مى شــود، در واقع رکود فکــر و ذهن بعضى از 
مدیران و مسئوالن اســت وگرنه اســتان اصفهان از 
ظرفیت ها و مزیت هاى فراوانى براى رشــد و جهش 
اقتصادى برخوردار اســت و در برخى مناطق اســتان 
بیکارى نزدیک به صفر است. وى ادامه داد: ابتکار عمل 
در امور مى تواند بسیارى از موانع و مشکالت را برطرف

 کند.

استاندار اصفهان:

استان اصفهان از ظرفیت ها و مزیت هاى فراوانى براى رشد و جهش اقتصادى برخوردار است 
و در برخى مناطق استان، بیکارى نزدیک به صفر است

آنچه رکود نامیده مى شود، رکود فکر و ذهن مدیران است
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معدوم سازى 130هزار قطعه 
مرغ گوشتى در اردستان

مدیـر دامپزشـکى شهرسـتان اردسـتان از ضبـط و 
معدوم سـازى 130هـزار  قطعـه طیـور در دو واحـد 
مرغدارى به دلیل بیمارى نیوکاسل در این شهرستان 
خبر داد. میثم استکى اظهارداشت: با بازدیدهایى که 
از مرغدارى هاى شهرسـتان اردستان به عمل آمده، 
تعداد 130هزار قطعه مرغ گوشـتى بـه دلیل بیمارى 

نیوکاسل ضبط و معدوم شد.

گازکشى تمامى مدارس سمیرم 
تا پایان امسال

نماینده مردم سـمیرم در مجلس شـوراى اسالمى از 
تجهیز 12 مدرسه فاقد سیستم گرمایشى گازسوز این 

شهرستان تا پایان سال خبرداد.
اصغر سلیمى با اشاره به فرسودگى تعدادى از مدارس و 
قدیمى بودن سیستم هاى گرمایشى آنها تصریح کرد: 
برطرف شدن مشکل سیستم هاى گرمایشى مدارس 
این شهرسـتان از اصلى ترین خواسته هاى آموزش  و 

پرورش سمیرم از مسئوالن استانى است.
وى با بیـان اینکه براى هر مدرسـه بالغ  بـر 50 تا 70 
میلیـون ریـال بودجـه تخصیص داده شـده اسـت، 
خاطرنشان کرد: تعداد مدارس فاقد سیستم گرمایشى 
گازسوز در شهرسـتان سـمیرم به 12 واحد آموزشى 
مى رسد که با توجه به قول هاى مساعدى که از مدیر 
کل نوسـازى کشـور گرفته ایم، تا پایان سال جارى 

تمامى این مدارس گاز کشى خواهند شد.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان گفت: 
در 9 ماهه امسال بیش از یک میلیارد و 964 میلیون تومان 
صرف کمک هزینه امور تحصیلى 17 هزار و 800 دانشجو و 
دانش آموز تحت حمایت شده است.  حمیدرضا شیران با بیان 
اینکه یکى از رویکردهاى این نهاد تقویت بخش فرهنگى 
اجتماعى خانوارهاست، اظهار داشت: در 9 ماهه امسال بیش 
از یک میلیاردو 964 میلیون تومان صرف کمک هزینه  امور 
تحصیلى 17 هزار و 800 دانشجو و دانش آموز تحت حمایت 
شده است. وى با اشاره به اینکه خدمات حمایتى ارائه شده 
به دانشــجویان شامل شهریه دانشــجویى، کمک هزینه 
تحصیلى دانشجویان دولتى، طالب علوم دینى، هزینه ایاب 

و ذهاب وکمک هزینه تقویت بنیه تحصیلى است، افزود: در 
9 ماهه سال جارى بیش از یک میلیارد تومان کمک هزینه 
دانشجویى وشهریه دانشگاه مددجویان شده است. مدیرکل 
کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه 955 میلیون تومان 
صرف هزینه هاى دانش آموزى شده است، عنوان کرد: این 
کمک ها شامل پوشاك، لوازم التحریر، کالس هاى تقویتى و 
هزینه ایاب وذهاب مى شود. شیران افزود: اقدامات الزم به 
منظور همکارى معنوى ســازمان هاى مردم نهاد، خیران، 
آموزش وپرورش، مؤسسات علمى و فنى و حرفه اى براى 
ارتقاى سطح علمى و مهارتى دانش آموزان تحت حمایت 

صورت گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
ازابتداى ســال جارى تاکنون 194 وقف جدید توســط 
واقفــان در اســتان اصفهان به ثبت رســیده اســت. 
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
یکى از راه هاى اســتمرار نیکوکارى و کمک به هم نوع، 
سنت حسنه وقف است که شــخص واقف با وقف اموال 
و امالك خود براى امور خیریــه و عام المنفعه، درآمد آن 
موقوفات را به امور خیریه اختصاص مى دهد و مادام که 
آن موقوفه یا موقوفات باقى است، متولیان و متصدیان امر 
وقف موظف به اجراى نیات خیر واقف هستند. وى به تأثیر 
فرهنگ وقف در جهان کنونى اشاره کرد و افزود: وقف به 

عنوان یک سرمایه عظیم مالى، تأثیر بسزایى در استقالل 
اقتصادى و رشد و توسعه ملى دارد.

حجت االسالم و المسلمین صادقى اظهار داشت: باتالش 
و پیگیرى هاى انجام شده در استان اصفهان بیش از 60 
کمیته یاوران وقف تشکیل شده است که هدف از تشکیل 
این کمیته ها، شناســایى نیازهاى روز جامعه و همچنین 
استفاده از پتانسیل هاى واقفان در جهت ایجاد وقف هاى 
جدیداست.  وى گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون 194 
وقف جدید با نیات مذهبى، قرآنى، فرهنگى، اجتماعى به 
ثبت رسیده است که از این تعداد، 92 وقف انتفاعى و 102 

وقف نیز منفعتى است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان  از 
آمادگى این شرکت براى استقرار نیروگاه هاى خورشیدى 

در شهرك ها و نواحى صنعتى استان خبر داد.
محمد جــواد بگى با بیان ضرورت توســعه اســتفاده از 
انرژى هاى تجدیدپذیر در شــهرك ها و نواحى صنعتى 
اســتان گفت: به منظور مســاعدت با ســرمایه گذاران 
بخش انرژى، این شرکت آماده اســت تا در 70 نقطه در 
شهرك هاى صنعتى استان، با توجه به استعداد واگذارى 
زمین هاى صنعتى خود، به منظــور احداث نیروگاه هاى 

خورشیدى، زمین واگذار کند.
وى افزود: با توجه به درخواســت زمیــن در عرصه هاى 
بزرگ جهت احداث نیروگاه هاى با مقیاس بزرگ تر، این 
شرکت آمادگى خود به منظور انجام واگذارى هاى بزرگ  
در 12 نقطه با شرایط ویژه تشــویق در حق بهره بردارى 

از 30 تا 80 درصد مبلغ حق انتفاع را اعالم کرده است.
وى در ادامه به تشــریح نحوه واگذارى زمین و تخفیفات 
در نظر گرفته شده براى حمایت از استقرار نیروگاه هاى 
خورشیدى یا بادى در شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
پرداخت و تصریح کرد: شهرك ها و نواحى بدون متقاضى 
به ویژه شهرك هاى صنعتى شرق استان، بستر مناسبى 
براى ایجاد نیروگاه هاى انرژى هاى تجدیدپذیر در استان 
بوده و این شــرکت آمادگى ارائه تخفیفات تا سقف 80 
درصد مبلغ حق انتفاع را به ســرمایه گذاران این حوزه در 

سال اقتصاد مقاومتى؛ تولیدواشتغال دارد.

ثبت 194 وقف جدید در
 استان اصفهان

کمک 2 میلیاردى کمیته امداد 
به 18 هزار دانش آموز

ابالغ
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 637/96 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل 
اختالف خواهان: رسول حاج امینى نشــانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى خ معرفت کوى توحید پالك8، 
وکیل خواهان: محمدلطفى، عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد خ امام بعداز چهارراه شهردارى نبش کوى 
شهامت طبقه فوقانى خوانده: شهرام بارانى سه پله نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 275084/44-94/09/30 جمعا به مبلغ 39/600/000 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 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 رسول حاج 
امینى با وکالت محمدلطفى و عظیمه صادقى به طرفیت شهرام بارانى سه پله 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 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 39/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/060/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 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 انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 7566/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11/109/2
ابالغ

 شــماره دادنامــه: 9609973730400668 شــماره پرونــده هــا: 9609983730400371، 
9609983730400370، 9609983730400369 شماره بایگانى شعبه: 960372،960371،960370 
خواهان: فتح اله ناصحى نجف آبادى فرزند محمود باوکالت آقاى محمدلطفى جالل آبادى فرزند فتح اله 
به نشانى نجف آباد خ امام خمینى بعداز چهارراه شهردارى، نبش کوچه شهامت ط فوقانى و خانم عظیمه 
صادقى فرزند رضا به نشانى نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى ك ســلطانیان پ50/1 خواندگان: 1.مهدى 
جمشیدیان و عباس جمشیدیان فرزندان رضا همگى به نشانى نجف آباد قلعه سفید خیابان طالقانى کوى 
شهید جهانا. 3.بهنام مورموگوئى فرزند خســرو 4.صالح صالحى طادى فرزند محمد به نشانى فالورجان 
روستاى طاد کوى شهداى صالحى. خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه خسارات دادرسى 3.مطالبه 
خسارات تاخیرتادیه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دعاوى متعدد آقایفتح اله ناصحى باوکالت محمدلطفى و عظیمه صادقى بطرفیت 1.آقایان: عباس و مهدى 
جمشیدیان بخواســته مطالبه 350/000/000 ریال وجه دو فقره چک بشماره هاى 903425 و 903423 
عهده بانک سپه 2.بهنام مورموگوئى بخواسته مطالبه 247/000/000 ریال وجه دو فقره چک بشماره هاى 
441539 و 441534 عهده بانک کشاورزى 3.صالح صالحى بخواسته مطالبه 280/000/000 ریال وجه 
سه فقره چک بشماره هاى 192406 و 696381 و 192405 عهده بانک صادرات بانضمام خسارات وارده 
نظر به اقرار صالح صالحى به صدور چک و بدهى نسبت به 230/000/000 ریال و پرداخت مابقى و استرداد 
دعوى نســبت به پنجاه میلیون ریال از جانب خواهان، وجود چک هاى سایر خواندگان نزد خواهان نیز بر 
اشتغال ذمه مسئولین چک داللت داشته و خواندگان باوصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده دفاعى نیز مطرح 
ننموده اند لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 522 و 515 
و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده صالح صالحى 
به پرداخت دویست و ســى میلیون ریال، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه؛ 8/870/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر در پرداخت از سررسید تا پرداخت، آقایان جمشیدیان بصورت تضامنى به پرداخت 
سیصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسى (11/320/000 ریال) حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در پرداخت و آقاى مورموگوئى به پرداخت 247/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته 
هزینه دادرسى 7/718/000 ریال و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر در پرداخت در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید نسبت به پنجاه میلیون ریال نیز به لحاظ استرداد دعوى قرار رد دعوى صادر مى گردد. این 
راى نسبت به صالحى حضورى و قطعى است و نسبت به ســایرین غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همیــن مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
مستقر در مرکز استان است. 7565 /م الف مسیبى - رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد/11/110

 ابالغ وقت دادرسى
 خواهان عباس زواران حسینى به وکالت محمدلطفى و سمیه شفیعى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده امین مرادپور به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1198/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/08 ساعت 9 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

7564/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/111
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرعلى عسگرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ سه میلیون و چهارصد و شصت هزار 
تومان به طرفیت خوانده مریم جعفرى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 1088/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/23 ساعت 11/30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

7562/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/112
 مزایده

شماره کالســه 960197 بنابه دســتور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى دادگســترى نجف آباد بنابه 
درخواست خواهان ها تمامت ششدانگ ســاختمان درمانگاه شــبانه روزى ابوذر واقع در ویالشهر-بلوار 

امام-ضلع جنوبى و داراى ســوابق ثبتى که طبق برآورد هیئت ســه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى 
آقایان معین و مهــران و کتانى جمعا بارزش 12/800/000/000 ریال و تاسیســات و تجهیزات درمانگاه 
بارزش 1/649/850/000 ریــال تعیین که موضوع مزایده مى باشــد. لذا باتوجه بــه مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 96/11/25 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7563/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/11/113
 حصروراثت

سجاد منتظرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 13115 به شرح دادخواست به کالسه 1221/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت منتظرى نجف آبادى 
بشناسنامه 504 در تاریخ 96/02/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-ســجاد منتظرى نجف آبادى ش ش 13115، 2-زهرا منتظرى نجف آبادى ش ش 
3124، (فرزندان متوفى)، 3- رضا منتظرى نجف آبادى ش ش 23347 (همسر متوفى) 4-بیگم صاحب 
نوریان نجف آبادى ش ش 573، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7561/م 

الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/114
 اخطار اجرایى

شماره 604/96 به موجب راى شماره 987 تاریخ 96/08/20 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اصغر صالحى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 4/240/000 هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از 95/03/20 و 95/04/30 
تا زمان وصول و پرداخت 153/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت نیم عشر دولتى محکوم مى 
باشد. محکوم له: تیمورصالحى فرزند خیرعلى به نشانى: یزدانشــهر بلوار شورا جنب گلستان 13 شرکت 
تعاونى عام نوید. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 7556/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/115
 حصروراثت

عفت گازر داراى شناسنامه شماره 22953 به شرح دادخواست به کالسه 1031/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شــاه بیگم بهرام پور نجف آبادى بشناسنامه 
14366 در تاریخ 87/09/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-عفت گازر ش ش 22953، 2-محترم گازرنجف آبادى ش ش 655، 3-عباسقلى گازرنجف 
آبادى ش ش 59 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7553/م الف 

رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/116
 اخطار اجرایى

شماره 328/96 به موجب راى شماره 568 تاریخ 96/06/08 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رسول خاکسارى و محمداحمدى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/920/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و 250/000 ریال خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/09/25 لغایت اجراى 
حکم و نیم عشر دولتى.محکوم له: حسین شهیدى. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس ازابالغ این اخطاراجرایى 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى 
بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگســترى محل تحویل 

خواهد شد. 7589/م الف-شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/131
 اخطار اجرایى

شماره 644/96 به موجب راى شــماره 867 تاریخ 96/08/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیرحســین محمدى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/230/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و نشرآگهى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ چک 96/05/07 لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: علیرضا غیور 
باوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ میرداماد جنب پاساژ امام رضا. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7590م الف-شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/132
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/441762 عزت صافى نجف آبادى فرزند عزیزاله باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت سه دانگ از ششدانگ یک قطعه 
ملک شماره  828/154 باقیمانده واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 359 دفتر 
570 امالك ذیل شماره 130050 بنام عزت صافى نجف آبادى مســبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 
سریال 653181 مى باشد صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/03، 7591/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/11/133
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 832/96 دادنامه 1096-96/10/26 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم خواهان: علیرضا عادل نیا نشــانى: نجف آباد خ قدس شرقى، خ رسالت جنوبى کوى 
مهتاب پالك دوم شمالى کدپســتى 8517697571، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد 
خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشــاد کوچه موحدى خوانده: 1.براتعلى مختارى 2.سهراب ناصرى 
نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 782812-96/02/30 جمعا به 
مبلغ 40/000/000 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 
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 علیرضا عــادل نیا با وکالت مجتبى 
حقیقى به طرفیت 1.براتعلى مختارى2.ســهراب ناصرى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشــته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چــون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً 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 خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/050/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 96/02/30 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 شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7592/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه 11/134/2
 حصروراثت 

محبوبه غیور داراى شناســنامه شماره 4662 به شــرح دادخواست به کالســه 1245/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حیدرعلــى غیورنجف آبادى 
بشناسنامه 97 در تاریخ 96/10/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. هاجر غیورنجف آبادى ش ش 2238، 2.محمدجواد غیورنجف آبادى ش ش 3553، 
3.محبوبه غیور ش ش 4662، (فرزندان متوفى) 4. زهرا رجائى نجف آبادى ش ش 10، (همسر متوفى)، 
5- ربابه رجائى ش ش 21007، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

7584/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/135
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973730201484 شماره پرونده: 9409983730201050 شماره بایگانى شعبه: 
941061 خواهان: بهرام نصرى فرزند مصطفى با وکالت خانم عزت دهقانى کدنوئیه فرزند مراد به نشانى 
اصفهان خ هشت بهشت شرقى بعداز چهارراه پیروزى نرسیده به چهارراه پیروزى نرسیده به چهارراه سعدى 
جنب داروخانه عباسى خوانده: محمدکریمى فرزند بهرام به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه 
خسارات تاخیرتادیه 2.تایید فسخ قرارداد (مالى) معامله راى دادگاه درخصوص دادخواست بهرام نصرى 
فرزند مصطفى باوکالت خانم عزت دهقانى و سیدعلى نریمانى بطرفیت محمدکریمى فرزند بهرام بخواسته 
تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 94/07/07 بانضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله؛ دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و بررسى قسمت توضیحات مبایعنامه و توجه به اینکه شرط مذکور در قولنامه بصورت 
شرط تعلیق در انحالل عقد و شرط نتیجه گنجانده شده که شرط فاسخ محسوب که به محض وقوع معلق 
علیه (عدم پرداخت وجه چک قرارداد) معامله بطور اتوماتیک فسخ شده تلقى و نیاز به انشاى فسخ ندارد 
و تصریح گردیده چنانچه چک وصول نشد، معامله فسخ مى گردد و به شرح گواهى عدم پرداخت مورخه 
94/08/03 صادره از بانک سپه آتشگاه، چک بشماره 621950-94/08/03 مذکور در قولنامه موصوف 
وصول نشده است. بنابراین شرط محقق و معامله منفسخ گردیده مستنداً به مواد 10،234،236،1257،12

58،1284،1290،1292،1301 قانون مدنى و ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى ضمن حکم به تایید و 
تنفیذ فسخ معامله مورخ 94/07/07 خوانده را به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون اخیرالذکر 
به پرداخت هزینه دادرســى به ماخذ تقویم و حق الوکاله طبق تعرفه در خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 7580 /م الف قلى زاده - رئیس 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/11/136
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973730201493 شماره پرونده: 9609983730200888 شماره بایگانى شعبه: 
960902 خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به 
نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد، مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6 خواندگان: 1.محمدمهدى صاحبان 
فرزند امیرقلى 2.حســین صاحبان فرزند امیرقلى 3.محمدحسین هاشــمیان فرزند رمضانعلى همگى به 
نشانى اصفهان-شهرضا خ ولیعصر غربى ك شــهداى فرهنگ ك ش یزدانپرست 4.عباس ذوالفقارى 
فرزند رحمت اله به نشانى اصفهان-شهرضا شهرك امیرکبیر فاز یک 5.حمیدرضا بهرامى فرزند علیجان 
به نشانى اصفهان شهرضا خ مدرس جاده گاز 6.سمانه مقصودى فرزند عبدالعلى به نشانى اصفهان شهرضا 
میدان شهدا ك داریوش بن بســت آخر سمت چپ خواســته ها: 1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه خسارات 
تاخیرتادیه 3.مطالبه خسارات دادرسى 4.مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل. راى دادگاه درخصوص 
دادخواســت تعاونى اعتبارثامن االئمه باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 1.محمدحسین هاشمیان فرزند 
رمضانعلى (صادرکننده) 2.سمانه مقصودى فرزند عبدالعلى 3.حسین صاحبان فرزند امیرقلى4.محمدمهدى 
صاحبان فرزند امیرقلى5.عباس ذوالفقارى فرزند رحمت اله6.حمیدرضا بهرامى فرزند علیجان (همگى 
ضامن) بخواسته مبلغ سیصد و ده میلیون ریال باســتناد چک شماره 924352-95/01/28 عهده بانک 
ملى و بانضمام خسارات دادرسى(ازجمله هزینه دادرســى و حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه) بدین 
توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى  عدم پرداخت شده است.خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده 

و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشــته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند، لذا دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسناد تجارى اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت 
تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 313 ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت راى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارات تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک 
مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام اســت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و 
به استناد تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده 
ردیف اول را به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 7579 /م الف قلى زاده - رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/11/137
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 498/96 دادنامه 1106-96/10/27 مرجع 
رسیدگى شــعبه دوم خواهان: بانک قوامین نشانى: اصفهان- خ ســجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و سپه 
ساالر، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مجتمع ارشاد خواندگان: 
1.محمد هادى 2.مجید هادى 3.بهزاد رضائى نشــانى: هرسه مجهول المکان موضوع: مطالبه بخشى از 
وجه یک فقره چک به شــماره 202279/33-95/11/07 جمعا به مبلغ 180/000/000 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 جلســه 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 بانک قوامین با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت 1.محمد هادى 2.مجید هادى 
3.بهزاد رضائى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته 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 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 تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/680/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/11/07 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 انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7578/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم/11/138
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973730201490 شماره پرونده: 9609983730200875 شماره بایگانى شعبه: 
960888 خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به 
نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد، مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6 خواندگان: 1.مصطفى حیدرى فرزند 
ولى اله به نشانى اصفهان-شهرضا سروستان منازل 52 واحدى بلوك 12 واحد1، 2.ذبیح اله قبادى فرزند 
سیف اله 3.محمد رزى فرزند حسن همگى به نشانى اصفهان-شهرضا میدان امام فرعى3 پ790 4.مهدى 
جعفریان فرزند منوچهر به نشــانى اصفهان شــهرضا میدان طالقانى خ حافظ شرقى جنب درمانگاه ولى 
عصر خواسته ها: 1.پرداخت حق الوکاله 2.مطالبه خسارات دادرسى 3.مطالبه وجه چک 4.مطالبه خسارات 
تاخیرتادیه. راى دادگاه درخصوص دادخواست تعاونى اعتبارثامن االئمه باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 
1.محمد رزى فرزند حسن (صادرکننده) 2.سمانه مقمصطفى حیدرى فرزند ولى اله 3.ذبیح اله قبادى فرزند 
سیف اله 4.مهدى جعفریان فرزند منوچهر (همگى ضامن) بخواســته مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال 
باستناد چک شــماره 054610-95/07/08 عهده بانک ملى و بانضمام خسارات دادرسى(ازجمله هزینه 
دادرسى و حق الوکاله و خســارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى 
اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است.خواندگان 
با وصف ابالغ قانونى(نشرآگهى) در جلسه دادرسى حاضر نشده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته 
و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند، لــذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم 
بر اسناد تجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون 
آئین دادرســى مدنى و مواد 314 و 313 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى به محکومیت خواندگان به 
نحو تضامنى به پرداخت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به پرداخت خســارات تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا 
زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام اســت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد 
تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تســبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف 
اول را به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 7577 /م الف  قلى زاده - رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/11/139
 اخطار اجرایى

شماره 88/46 به موجب راى شماره .... تاریخ ... حوزه ... شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه فالمرث رادفر به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سى هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال بابت نیم عشــر دولتى اصل 
خواســته درحق صندوق دادگســترى.محکوم له: علیرضا غالمیان خواه با وکالت على مومن به نشانى: 
اصفهان بلوار کشاورز سه راه سیمین نبش کوى 117 مجتمع دى دفاتر وکالت. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7569/م الف-شعبه 

6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/140

استقرار نیروگاه هاى خورشیدى و بادى در 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان شمار طرح هاى مشارکتى شــهردارى اصفهان 

افزون بر 170 طرح اســت که در نوع خود رکورد 
محسوب می شود.

مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گــذارى و 
مشــارکت هاى مردمى شــهردارى اصفهان با 
اشاره به این مطلب گفت: سرمایه گذاري در شهر 

اصفهان به طور قطع رو به رشد خواهد بود.
شهرام رئیسی با بیان اینکه با وجود کارهاي بسیار 
خوبی که در این سازمان صورت گرفته، نیازمند  
برخى بازنگري ها در قوانین براي تسهیل و تسریع 
اســت، تصریح کرد: سازمان ســرمایه گذاري و 
مشارکت ها نیاز دارد در کنار تشکیل سازمان، از 
نظر ساختار سازمانی و تصویب اساسنامه موضوع 
فرآیندهاي ســرمایه گذاري را پیگیري کند تا با 
گرفتن مصوبات قانونی، سرمایه گذاري با شتاب 

بیشتري صورت گیرد.
وى ادامه داد: رویکرد شــهردارى اصفهان این 
است که حرکت این سازمان به بخش خصوصی 
نزدیک شود و ارتباط بخش خصوصی و عمومی 

را فراهم کند.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گــذارى و 
مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان با اشاره 
به مشکل فرآیند طوالنی جذب سرمایه گذار در 
شهرداري، افزود: در این زمینه ایده ها و تفکراتی 
طراحی شده که نیازمند مصوبات قانونی از شوراي 

شهر براي اجرایی شدن است.

شمار طرح هاى مشارکتى 
شهردارى اصفهان

 به 170 طرح رسید 
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مدیر کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان گفت:  
اصالح قانون تعیین تکلیف، نیازمند توجه ویژه نمایندگان 

مجلس است.
على بهبهانى با تشــریح خدمات متنوع سازمان ثبت، 
به برخى از مفاد و شــرایط قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اشاره کرد 
و گفت: افرادى که داراى امالك قولنامه اى یا مشــاعى 
هستند و قصد دارند با استفاده از این قانون براى امالك 
خود سند ششــدانگ دریافت کنند، با مشکالتى مواجه 
مى شوند. وى منشأ این مشــکالت را، وجود نواقص و 
ابهامات مختلــف درقانون مذکور دانســت و ادامه داد: 

دسترسى نداشــتن به مالک اصلى به دلیل فوت وى و 
همکارى ننمودن وراث، لزوم وجود بنا و اعیانى در ملک 
مورد درخواست، ارائه تمامى قولنامه هاى ملک تا رسیدن 
به مالک اصلى و... از شرایط سخت و دست و پاگیر این 
قانون است که دریافت سند براى متقاضیان را که غالباً از 
افراد کم بضاعت جامعه هستند، امرى دشوار و در مواردى 

غیر ممکن ساخته است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تأکید کرد: 
بى شک تســهیل دراجراى قانون تعیین تکلیف و رفع 
نواقص آن موجب افزایش رضایتمندى مردم از ادارات 

ثبت خواهد شد.

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: آغاز اجراى طرح آموزش سبک 
زندگى اسالمى به صورت آزمایشى با همکارى 20 مربى 

در جوار حرم مطهر سه امامزاده آغاز شد.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: 
همــواره یکى از مهمتریــن دغدغه هاى امــروز، رفع 
آســیب هاى اجتماعى و آموزش سبک زندگى اسالمى 
است و در همین راستا نیز اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با هدف ترویج زندگى به سبک اسالمى 
با محوریت بقاع متبرکه شاخص و تبدیل امامزادگان به 
قطب هاى فرهنگى، این طرح را به صورت آزمایشــى 

در جوار حرم مطهر امامزاده زینب(س) بنت موســى بن 
جعفر(ع)، امامزاده محسن(ع) و مقبره عالمه مجلسى(ره) 
اصفهان آغاز کرده است و این طرح به زودى نیز در جوار 
آســتان مقدس امامزاده میر احمد(ع) کاشــان نیز آغاز 

مى شود.
وى ادامه داد: در قالب این طرح، دوره هایى با موضوعات 
مهارت هاى فردى، فرزند پرورى، ازدواج و همسردارى 
با همکارى و مشارکت 20 مربى خواهر به صورت رایگان 

براى خانواده ها در جال اجراست.
وى اضافه کرد: کلیه مربیان از بین طالب حوزه علمیه 

خواهران براى اجراى این طرح انتخاب شده اند.

ضرورت اصالح قانون 
تعیین تکلیف 

آغاز اجراى آموزش سبک 
زندگى اسالمى در بقاع متبرکه 

دانشجویان روزانه دانشگاه 
هنر، شهریه پرداخت مى  کنند؟

مهدى صـدرى، مسـئول سـامانه آموزش دانشـگاه 
هنر اصفهان در پاسـخ به موضوعى مبنى بر دریافت 
شهریه از دانشـجویان روزانه دانشـگاه هنر اصفهان 
اظهارداشت: دانشـجویان روزانه در حالت عادى و در 
ترم هاى مجاز تحصیلى نیاز به پرداخت شهریه ندارند 
و هیچ پیامکى در این مورد براى دانشـجویان ارسال 

نشده است.
وى افزود: دانشجویان روزانه فقط در صورتى موظف 
به پرداخت شهریه هستند که مشمول سنوات شوند، 
به این معنا که سنوات مجاز تحصیلى شان پایان یابد 
چرا که هـر ورودى و مقطـع تحصیلى، تعـدادى ترم 
مشـخص مجاز به تحصیل دارد و اگر ایـن تعداد ترم 
رد شود و شـخص فارغ التحصیل نشـود، باید شهریه 

پرداخت کند.
وى در مـورد دانشـجویان شـبانه نیـز عنـوان کـرد: 
پرداخت شـهریه براى دانشـجویان شـبانه مثل بقیه 
دانشـگاه ها انجام مى شـود و در زمان انتخاب واحد، 

شهریه ثابت خود را پرداخت مى کند.
گفتنى است؛ در روزهاى گذشته برخى از دانشجویان 
دانشـگاه هنر اصفهان اینطور عنوان کـرده بودند که 
دانشـگاه از دانشـجویان روزانه خود براى ترم جدید 

درخواست شهریه کرده است.

دماى هواى اصفهان تا 4 درجه 
کاهش مى یابد

مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: دماى هواى اصفهـان بین 2 تا 4 درجه کاهش 

مى یابد.
حسـن خدابخش اظهار داشـت: بررسـى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى به نسـبت پایدار طى روز سه 

شنبه(امروز) بر روى استان اصفهان است.
وى افزود: هواى اصفهان در روز سـه شـنبه صاف تا 
قسـمتى ابرى با غبـار صبحگاهى، گاهـى وزش باد 

پیش بینى شده است.

پل هاى تاریخى اصفهان
 ایمن سازى مى شود 

معـاون حفـظ و احیـاى بناهـاى اداره کل میـراث 
فرهنگـى، صنایـع دسـتى و گردشـگرى اسـتان 
اصفهان از اجراى طـرح حفاظ بندى و ایمن سـازى 
عبـور و مـرور در پـل هـاى تاریخـى این شـهر خبر

 داد.
ناصـر طاهرى افـزود: دهانه هـاى فوقانـى پل هاى
تاریخـى مشـرف بـر زاینـده رود بـه وسـیله 
حفاظ هایى متناسب با این سازه هاى تاریخى مسدود 
مى شـود.  وى افزود: مسـدود کردن ایـن دهانه ها، 
پس از تصویب طرح هاى ایمن سـازى این پل ها در 
شوراى فنى میراث فرهنگى استان انجام خواهد شد. 
طاهرى در بـاره ایمن سـازى عمارت عالـى قاپو نیز 
گفت: طرح ایمن سازى این بناى تاریخى بلند مرتبه 
پیش از این در شوراى فنى اداره کل میراث فرهنگى 
استان تصویب شـده بود و اکنون عملیات اجرایى آن 

مراحل پایانى را طى مى کند.  

برگزارى همایش 
« ایده هاى نو در کشاورزى» 

هفتمین همایش ملى ایده هاى نو در کشـاورزى 15 
اسفند سـال جارى به میزبانى دانشـگاه آزاد اسالمى 

واحد اصفهان برگزار مى شود.
حمیدرضـا جوانمـرد، دبیـر علمـى همایـش ملـى 
ایده هـاى نو در کشـاورزى بـا اعالم ایـن خبر گفت: 
خالقیـت و ایده پـرورى، نقطه شـروع یـک نوآورى 
اسـت به طورى که ایده هاى جدید و خالقانه به یک 
ارزش تبدیل شـده و در ادامه مى توانند مشـکالت را 
برطرف سـاخته و ایده هاى نوین، راهکارى بزرگ در 
راستاى حل مشـکالت و حرکت به سـوى موفقیت 

است.
وى افزود: این همایش یک رویداد ساالنه ملى است 
که بـا ارائـه دیدگاه هاى پیشـرو و بحث هـاى علمى 
مربوط، بـه ارائـه راه حل هـاى مبتنى بـر خالقیت و 

نوآورى خواهد پرداخت.

خبر

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با تأکید بر اینکه مصوبه 
شورایعالى آب باید توســط وزارت نیرو جدى تر گرفته 
شود، گفت: در حالى که اکنون ســهم آب شرب مردم 
اصفهان بسیار کم شده اســت، باید از سهم آب انتقالى 

به یزد نیز کم کنیم تا عدالت در توزیع آب برقرار شود.
ناصر موســوى الرگانى در خصوص حقابه ها و کشت 
پاییزه کشاورزان شــرق اصفهان، اظهار داشت: استان 
اصفهان طى ده ســال گذشــته با خشکسالى هاى پى 
در پى مواجه اســت، اما با ادامه دار شدن این وضعیت و 
کاهش بارش ها، امســال وضعیت آب پشت سد زاینده 
رود نسبت به سال هاى اخیر که خشکسالى وجود داشت، 

بحرانى تر شده است.
وى با بیان اینکه هیچ ســالى همانند امســال با کمبود 
آب مواجه نبودیم، گفت: در حال حاضر ذخیره پشــت 
ســد زاینــده رود 140 میلیــون مترمکعب اســت در 
حالى که تنها براى تأمین آب شــرب براى یکســال 
اصفهانى ها 400 میلیــون مترمکعب آب نیاز داریم که 
اکنون با کمبود 260 میلیون مترمکعبى براى تأمین آب 

آشامیدنى مواجه هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با تأکید بر اینکه بحران 
کم آبى امسال نسبت به سال هاى گذشته بیشتر احساس 
مى شود و در این خصوص در مجلس به رئیس جمهور، 
معاون اول و وزیر نیرو به صورت شفاهى تذکر داده ام که 
اگر فکرى به حال اصفهان و آب آشامیدنى آن نکنند، با 
مشکلى بزرگ مواجه خواهیم شد، گفت: رئیس جمهور 
در سفر انتخاباتى خود قول جارى شــدن زاینده رود را 
داد اما این وعده پیشکش؛ باید اکنون آنها به فکر چاره 
فورى براى تأمین آب آشامیدنى جمعیت پنج میلیونى 

اصفهان باشیم.

دولت فکرى به حال خسارت نکشت کند
وى با بیان اینکه متأسفانه امسال حتى نتوانستیم مانند 
سال گذشته به طور دیرهنگام نیز حقابه هاى کشاورزان 
را تحویل دهیم، تصریح کرد: متأسفانه ذخیره سد زاینده 
رود اندك است، اما اگر نمى توان حقابه هاى کشاورزان 
را داد، باید فکر راه چاره اى براى حل مشــکالت این 

قشر باشیم.
موسوى الرگانى گفت: دولت سهم آبه کشاورزان را به 
صنعت و ســایر بخش ها فروخته و باید درآمد ناشى از 
آن را در صندوقى ذخیره مى کرد تا اکنون که آبى براى 
کشاورزى نیست، در قالب خسارت نکشت، پولى را به 

کشاورزان پرداخت مى کرد اما این کار تاکنون صورت 
نگرفته است.

باغات اصفهان در معرض خشکى هستند
رئیس مجمع نمایندگان اصفهــان با تأکید بر ضرورت 
اهمیت تحویل حقابه باغات در اصفهان، گفت: جداى 
از کشاورزى و تأمین آب و همچنین تولید میوه باغات 
و صادرات به شــهرهاى دیگر، باغ ها از لحاظ زیست 
محیطى و فضاى سبز نیاز اســتان هستند و براى زنده 

ماندن نیاز به آب دارند.
وى افزود: در حال حاضر شهرستان هاى فالورجان با 
داشتن بیش از 600 هکتار باغ و خمینى شهر با داشتن 

حدود 800 هکتار باغ دچار مشکل کم آبى هستند.
موسوى الرگانى در خصوص اینکه چرا در شرایط کم 
آبى، حقابه دیگر بخش ها کم نمى شود، گفت: باید توجه 

داشــت که حجم قابل توجهى از اشتغال استان مربوط 
به ذوب آهن، مجتمع فوالد و صنایع نظامى اســت که 
مهمترین نیاز آنها به آب اســت و اگر آبى وجود نداشته 
باشد، عالوه بر تعطیلى این صنایع، درحدود 40 هزار نفر 

نیز بیکار مى شوند.

حقابه دیگر بخش هــا از زاینده رود کم 
شود

رئیس مجمع نماینــدگان اصفهان تأکیــد کرد: یکى 
از بندهــاى مهم مصوبــه 9 ماده اى شــورایعالى آب، 
جلوگیرى از برداشــت هاى بى رویه و کنتور گذاشتن 
بر سر راه پمپاژهاى داراى مجوز است که بیش از سهم 
خود برداشت نکنند اما تاکنون به صورت جدى این کار 

صورت نگرفته است.
وى با تأکید بر اینکه مصوبه شورایعالى آب باید توسط 

وزارت نیرو جدى تر گرفته شــود و جلوى برداشت ها و 
بارگذارى هاى جدید گرفته شود، اظهارداشت: با توجه 
به اینکه هر روز از میزان و سهم آب شرب کم مى شود، 
باید میزان حقابه هاى بخــش صنعت و یا انتقال آب به 

سایر استان ها را کاهش داد.
موسوى الرگانى ادامه داد: در حالى که اکنون سهم آب 
شرب مردم اصفهان بسیار کم شده است، باید از سهم 
آب انتقالى به یزد نیز کم کنیم تــا عدالت در توزیع آب 

برقرار شود.
وى همچنین با بیان اینکه یکى از مصوبات شورایعالى 
آب تأمین آب مورد نیاز صنایع از طریق پســاب است، 
گفت: براســاس این مصوبه قرار شد تا صنایع در مدت 
پنج سال از طریق پساب تأمین آب کنند و امروز نزدیک 
چهار سال از این مصوبه مى گذرد و باید صنایع در این 

خصوص تحت فشار قرار گیرند.

آب آشامیدنى کافى در اصفهان نداریم

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان اعالم کــرد: از خواهران 
عالقه مند به تحصیــل در حوزه هــاى علمیه براى ســال تحصیلى 
98- 97 در ســه مقطع سطح 2، 3 و 4 از ســوم بهمن ماه تا 28 بهمن 
ماه سال جارى با توجه به شرایط هر ســطح، ثبت نام به عمل مى آید 
که خواهران عالقه مند بــراى پذیرش، نباید این فرصت را از دســت

 بدهند.
حجت االســالم و المســلمین ســید مهدى ابطحى گفــت: تربیت 
خواهران عالم، موفق، متعهد، انقالبــى و... از اهداف حوزه هاى علمیه 
خواهران بــوده که جامعه مدرســین و شــورایعالى حوزه هاى علمیه 
آن را تدوین کرده و حوزه ها، مشــغول پیاده کردن آنها هســتند. وى 
ادامه داد: اســتان اصفهــان داراى 52 حوزه علمیه خواهران اســت 
کــه در ایــن میــان کاشــان و آران و بیــدگل تحت پوشــش ما

 نیستند. 
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان، تحصیل در حوزه علمیه 
خواهران اســتان اصفهان را در ســه ســطح 2 (کارشناسى)، سطح 3 
(کارشناسى ارشــد) و ســطح 4 (دکترا) اعالم کرد و افزود: سطح 2 به 
صورت تمام وقت و نیمه وقت، سطح 3 به صورت تمام حضورى، نیمه 
حضورى و غیرحضورى است و سطح 4 نیز براى فارغ التحصیالن سطح 
3 به صورت حضورى و در سه رشته تفسیر تطبیقى، فقه خانواده و کالم 
اســت که عالقه مندان مى توانند در این ســطوح براى سال تحصیلى 
98- 97 از طریق سایت WHC.ir و یا با مراجعه به مدارس حوزه علمیه 
خواهران ثبت نام کنند. این در حالى اســت که در هنگام ثبت نام 200 
هزار ریال دریافت مى شود ولى در تمام دوران تحصیل در هر مقطعى، 
دیگر پولى دریافت نخواهد شــد و معتقدیم فقه و معارف اسالمى باید 

رایگان به مردم ارائه شود.
حجت االسالم و المســلمین ابطحى یادآور شــد: ظرفیت پذیرش در 
حوزه هاى علمیــه خواهران در اســتان اصفهان در ســطح 2، هزار و 
200 نفر، سطح 3، صد و بیســت نفر و در سطح 4، ســى نفر در سال 

است. 
وى ادامه داد: براى پذیرش و ثبت نام عالقه مندان به تحصیل در سطح 

2، خواهران باید در مقطع دیپلم داراى معدل 12 بوده و حداکثر سن آنها 
30 سال باشد که در این مقطع، آزمون ورودى وجود نداشته و فقط در 
22 اردیبهشت سال آینده مصاحبه از آنها به عمل مى آید. پذیرش براى 
سطح 3 از بین فارغ التحصیالن سطح 2 حوزه هاى علمیه بدون شرط 
سنى اســت. البته براى خواهرانى که بخواهند به صورت غیرحضورى 
به تحصیل در حوزه ادامه دهند معدل باید در ســطح 2، هفده باشد که 
آزمون ورودى این گروه نیز 14 اردیبهشت سال آینده خواهد بود و براى 
عالقه مندان به تحصیل در حوزه در ســطح 4 هم از فارغ التحصیالن 
ســطح 3 بدون در نظر گرفتن شرط ســنى ثبت نام به عمل مى آید تا 
حضورى این سطح را بگذرانند که آزمون این سطح هم 14 اردیبهشت 

97 برگزار مى شود.
وى تأسیس حوزه هاى علمیه خواهران در نظام جمهورى اسالمى ایران 
را یکى از فعالیت هاى شاخص برشــمرد و گفت:  تاکنون، حوزه هاى 

علمیه خواهران در ســطح اســتان اصفهان، پنج هزار فارغ التحصیل 
در سطوح 2 و 3 داشته و ســال آینده نیز خواهران مشغول به تحصیل 
در سطح 4، فارغ التحصیل خواهند شــد. این درحالى است که در حال 
حاضر در حوزه هاى علمیه خواهران در استان، هفت هزار نفر مشغول 

به تحصیل هستند. 
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان اظهار داشــت: از ده سال 
پیش تاکنون، 22 حوزه علمیه خواهران در شهرهاى مختلف نیز ساخته 
شده اســت و در برخى شــهرها نیز حوزه هاى علمیه در حال ساخت 

داریم. 
حجت االسالم والمســلمین ابطحى گفت: در کشــور در 500 حوزه 
علمیه خواهران، 70 هزار خواهر مشــغول به تحصیل هســتند که با 
احتساب جامعه الزهرا، سالیانه حدود صد هزار نفر مشغول به تحصیل 
در حوزه هاى علمیه خواهران شده و به همین میزان هم فارغ التحصیل 

مى شوند که حدود 200 هزار نفر در سال، ســرمایه بسیار ارزشمندى
 است. 

وى تحصیــل در حــوزه علمیــه خواهــران اســتان را در ســطح 
2 عمومى و در ســطح 3 تخصصى دانســت و افزود: در هفت رشــته 
تفســیر و علوم قرآنى، فقه و اصول، ادبیات عرب، اخــالق و تربیت، 
مطالعات زن و کالم و تاریخ اســالم حوزه علمیــه خواهران فعالیت 

دارد. 
مدیر حوزه علمیه اســتان اصفهان گفت: براساس اســتفتاء و اجازه از 
مراجع تقلید، امروز در حوزه آموزش و پــرورش و در مدارس ابتدایى و 
متوسطه در 400 مدرسه دخترانه استان، اقامه نماز جماعت توسط امام 
جماعت بانو انجام مى شود، هر چند که این فرهنگ هنوز آنگونه که باید 

جا نیافتاده است. 
حجت االســالم و المســلمین ابطحى با بیان اینکه حوزه هاى علمیه 
نمى خواهند وابسته به دولت باشند، گفت: کل بودجه حوزه هاى علمیه 
خواهران و برادران کشور به اندازه بودجه سالیانه دانشگاه اصفهان نیست 
و ما بودجه خود را معموًال با کمک خیرین، وجوه پرداختى مردم و... تأمین 
مى کنیم که عمدتًا هم براى توسعه فضاهاست. این درحالى است که 
تا سال 90 ما بودجه از دولت نداشتیم ولى از سال 90 به بعد، تا حدودى 
به حوزه هاى علمیه کمک دولتى مى شود که قابل توجه نیست و نوعى 

مساعدت به شمار مى رود. 
وى در ادامه افزود: در حوزه  علمیه خواهران در اســتان اصفهان، 524 
استاد فعالیت دارند که 95 درصد آنها در سطح 2، اساتید خواهر هستند. 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان اظهار داشت:  مدیریت حوزه 
عملیه خواهران کشور در شهرهاى دو مذهبه همانند عسلویه، کردستان 
و... حوزه علمیه خواهران را تأســیس کرده که کارى بســیار مطلوب

 است. 
حجت االســالم و المســلمین ابطحى گفت: حوزه علمیــه خواهران 
اســتان اصفهان در نظر دارد ســال آینده همایش بانو مجتهده امین 
را در اصفهان برگزار کنــد. بنابراین از همه کســانى که اطالعاتى در 
این زمینه دارند درخواســت داریم این اطالعات را در اختیارمان قرار 

دهند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان مى گوید 7000 طلبه زن در استان اصفهان تحصیل مى کنند

امام جماعت 400 مدرسه اصفهان زنان  هستند

معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: شرکت راه آهن و زیرساخت، نه تنها 
ریل را از ذوب آهن گران نمى خرند، بلکه ارزان نیز 
مى خرند و عالوه بر اینکه پول نقد هم نمى دهند، 
تنها بر ارائه اوراق مشــارکت به جاى هزینه نقدى 

ریل تأکید دارند.
احسان دشتیانه در خصوص اینکه شرکت زیرساخت 
عنوان کرده «ریل را گران تر از ذوب آهن مى خریم 
اما آنها همــکارى نمى کنند» اظهارداشــت: این 
موضوع غلط اســت و شرکت زیرســاخت، نه تنها 
ریل را گران تر از خارجى هــا نمى خرد،  بلکه ارزان 

نیز مى خرد.
وى با تأکید بــر اینکه شــرکت ذوب آهن نهایت 
همکارى را براى تولید ریل ملى دارد، تصریح کرد: 
هر محصولى که تولید مى شود دوره اى براى شروع 
دارد و در این مرحله باید از لحاظ کیفى مورد تأیید 
قرار گیرد. وى ادامه داد: البته اکنون میزان تولید ریل 
ملى ذوب آهن مورد تأیید قرار گرفته و فاکتور فروش 

آن براى تحویل به شرکت راه آهن آماده است.
معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون شرکت ذوب آهن تا 
سقف دو هزار تن تولید ریل ملى داشته است، گفت: 
در حال حاضر ذوب آهن براى فروش ریل ملى به 

راه آهن قرارداد 40 هزار تنى دارد.
وى با بیان اینکه به طور قطع قرارداد خرید 40 هزار 
تن ریل ملى توسط راه آهن انجام مى شود، افزود: 
به نظر مى رســد به دلیل فاینانــس هاى خارجى، 
وزارت راه و شهرسازى بیشتر تمایل دارد تا ریل را به 

صورت فاینانس تأمین کند.
دشــتیانه با تأکید بر اینکه ایجاد ریل در کشور نیاز 
به زیرســاخت و تأمین مالى دارد، اظهار امیدوارى 
کرد دولت شــرایط مالى را به گونه اى براى وزارت 
راه و شهرسازى مهیا کند تا بتواند ریل داخلى را به 
صورت نقــدى و نه اوراق مشــارکت از ذوب آهن

 بخرند.
وى تأکید کرد: خارجى ها بــه صادرکنندگان ریل 
فاینانس مى دهند، اما وزارت راه تنها تمایل دارد به 
جاى اینکه سراغ تأمین کنندگان داخلى بیاید، از این 

فاینانس ها براى تأمین نیاز خود استفاده کند.

 راه آهن ریل را از 
ذوب آهن، گران نمى خرد

معاون بازاریابى و فروش 
شرکت سهامى ذوب آهن:

ساسان اکبرزاده


