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فواید نوشیدن آب نارگیل در دوران باردارىآغاز توسعه خطوط پلى اکریلفیلم کیمیایى ها به جشنواره مى رود؟ مشکل شما با فیلتر کردن تلگرام حل نمى شود دستگیرى بازیگر معروف یک سریال نوروزى  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

بهترین روغن هاى  گیاهى براى پوست سر

بى آبى به تابستان نزدیک تر مى شود
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پیشگویى هاى نوسترآداموس؛ 
واقعیت یا دروغ؟ 

زندگى الکچرى یک اختالسگر!

از کشف جسد
 دختر بچه 7 ساله تا 

مرگ همزمان 3 خواهر مجریان صدا و سیما  5
براى یک اجرا

 چقدر مى گیرند؟
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چرب کردن موها امرى ضرورى است و در 
عین حال، انتخاب روغنى مناسب با نوع موها هم 

بسیار مهم است.
چرب کردن منظم و مرتب موها، یکى از 

بهترین عاداتى است که مى توانید براى زیباتر 
کردن موهاى تان از آن بهره  ببرید و خود را به 

آن وفق دهید. 

چندى پیش یکى از دانشــجویان دانشگاه هاى 
معتبر کشــور طى تماســى با پایــگاه خبرى 
انصاف نیــوز ســوژه  جالبى را بــراى پیگیرى 

گزارش داد. 
ماجرا از این قرار بود که مسئول برگزارى برنامه 
در آن دانشــگاه براى اجراى برنامه اى ناگزیر به 
تماس یا دعوت از برخى مجریان مطرح صدا و 
سیما شده بود؛ او گفت: در جریان این گفتگوها، با 
اعداد و ارقام قابل توجه و گاه برخوردهاى خاص 

مواجه شدم.
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فرهنگ و هنر «اصفهان» به«پاریس» معرفى مى شودفرهنگ و هنر «اصفهان» به«پاریس» معرفى مى شود
برگزارى یک هفته فرهنگى متفاوت در قلب اروپا   برگزارى یک هفته فرهنگى متفاوت در قلب اروپا   

12

کمربندها را محکم ببندید

هومن رفت
 هوتن آمد

سقوط،«سین» ترســـناك سپاهـــانى ها
هفته بیست و هفتم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى ایران هفته حساسى براى تیم هاى 
اصفهانى خواهد بود. هواداران سپاهان که همیشه در آستانه نوروز معتقد بودند که سین 
اول هفت سین آنها  سپاهان است حاال در فروردین ماه با یک سین ترسناك دیگر مواجه 

شده اند. سینى به تلخى سقوط!
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اوج هیجان در دیدارهاى امروز هفته بیست و هفتم لیگ برتر

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشــریفات مناقصه عمومى و ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها 
کارگاه تولید بلوك فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن، جهت تولید بلوك فرش به صورت دستمزدى 
طى قرارداد اجاره یکساله به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد 
از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از کارگاه و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مناقصه به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست مبلغ 50/000/000 ریال را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و 

ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهى مناقصه نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/440 مورخ 96/11/16 شــوراى محترم اسالمى شهر مجلسى، یک باب 
چایخانه، آالچیق و دریاچه واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعًا به مبلغ 144/000/000 ریال براى مدت 
یکسال شمسى و هر سه مورد به یک پیمانکار از طریق مزایده عمومى به اشــخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. 
بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مزایده به امور 

قراردادهاى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاددهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 7/200/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 

به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى 

ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852- 
031 (امور عمرانى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

نوبت دوم

از آزاده نامدارى تا رضا رشیدپور 
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نرهومنرفتهومن رفت فو
نهوتنآمآ هوتن آم و

نخستین هاى سال 97

ر م ز لپ
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ساغالم ساغالم 
مثل کرانچــارمثل کرانچــار
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روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: از مهمترین مباحث 
اجتماعى سال 97 بحث فضاى مجازى است. حتى اگر این 
بحث در ارتباط با شعار سال یعنى حمایت از کاالى ایرانى 
هم باشد، بانیان این مباحث خیلى بى سلیقگى کرده اند... 
در این راه به انواع و اقســام دالیل و توجیهات ســطحى 
و باورنکردنى امنیتى و پولى و اخالقى و... هم متوســل 
مى شوند، که بیشتر وسیله اى براى مضحکه شدن است. 
چرا کسى از مزایا و محسنات این واقعیت مسلم جهان امروز 
سخن نمى گوید؟ چرا باید پنج شبکه صدا و سیما علیه آن 
بسیج شوند؟ چرا به مجرى یک برنامه تلویزیونى تحمیل 
مى کنند که در بدرقه مهمانان معروف خود از آنها بخواهد 

پیامى در رابطه با آسیب هاى فضاى مجازى بگویند و آنها 
هم از روى اکراه و به صورت کلیشه اى چند کلمه سرهم 
کنند؟ مشکل شــما با فیلتر کردن تلگرام و امثال آن حل 
نمى شود و بازتاب روشنش ناکارآمدى نظام در مواجهه با 
دستاوردهاى علمى جهان است. از طرف دیگر تبلیغ استفاده 
از شبکه اطالع رسانى داخلى درحالى صورت مى گیرد که 
خبرهاى موثقى حاکى از دسترسى راحت متولیان آن به 
اطالعات شخصى کاربران است و بدون احساس امنیت، 
هیچ فرد عاقلى به این محیط وارد نمى شود. از همین حاال 
بازار نرم افزارهاى فیلترشکن باز داغ شده است و خالصه 

هیاهوى بسیار براى هیچ.

یک اقتصاددان در نشست «اقتصاد سیاسى دستکارى 
نرخ ارز در ایران» گفت: طى ســال هــاى 84 تا 92 با 
خشونت هایى روبه رو بودیم که در دوران پس از انقالب 
بى سابقه بوده است و دولت کنونى جرأت ارائه گزارش در 
آن موارد را ندارد. متأسفانه دولت کنونى روى دیگر سکه 
دولت احمدى نژاد است که با شعارهاى عدالت محورانه 
در عمل نتیجــه اى جز فالکت نداشــت. وقتى دولت 
عدالت اجتماعى را نادیده مى گیرد نتیجه همان مى شود 
که دولت احمدى نژاد به آن رسید. دولت کنونى مکرراً 
اعالم مى کند در پى ایجاد ثبات است و از دستکارى در 
اقتصاد ایران اجتناب مى کند اما آنچه در عمل شاهد آن 

هستیم جهت گیرى منافع رانت بگیران علیه فرودستان و 
تولیدکنندگان است که در این صورت نمى توانیم اقتصاد 

بالنده داشته باشیم. 
فرشــاد مؤمنى افزود: تناقض دیگر در بازار ارز تقاضاى 
ارز براى مسافرت است. بر اساس آمار رسمى یک سوم 
جمعیت ایران زیر خط فقر اســت در کشــورى که این 
تعداد مردم به دنبال تأمیــن بدیهى ترین نیازهاى خود 
هستند این سفرهاى بى مورد چه مشکلى از جامعه ما را 
حل مى کند که دالرهاى نفتى که متعلق به مردم ایران 
است در مراکز معلوم خرج شــود که ربطى به فنر ارزى

 ندارد؟

 مشکل شما با فیلترکردن 
تلگرام حل نمى شود

دولت کنونى، روى دیگر 
سکه دولت احمدى نژاد است

افتخار ملت ایران
   خانه ملت | نماینـده مردم رشـت در مجلس 
در یادداشتى درباره حواشى یک مصاحبه نوشت:  افتخار 
ملت ایران آن اسـت که رهبرى نظام مقدس اسالمى از 
سالم ترین و پاك ترین رهبرانى است که شاید دنیا تاکنون 
به خودش ندیده است و خیلى از مخالفین نظام نیز به آن 
اذعان دارند و عدم دنیا پرستى و پرهیز از تجمالت و رعایت 
کلیه شئونات اسالمى و دورى از تشریفات طاغوتى جزو 
خصوصیات بارز رهبر معظم انقالب است و تاکنون خالف 

این ادعا ثابت نشده است.

طب اسالمى وجود ندارد
   تابناك | آیت ا... مکارم شیرازى گفت: در روایات 
واحادیث اهل بیت (ع) چیزى به نام طب اسـالمى وجود 
ندارد و برخى با یک مشت خرافات، هم به اسالم و هم به 
طب سنتى آسیب مى زنند. وى طب سنتى که در چارچوب 

قانون و ضوابط باشد را تأثیر گذار و مورد تأیید قرار داد.

سال 88 مردم مرا کتک زدند
   خبر آنالین | ایمان مرآتى، خبرنگار صدا و سیما با 
حضور در برنامه «دورهمى» گفت: «در سال 88 من یک 
گفتگو با دو متهم سرشناس فتنه 88 داشتم. به من اعالم 
کردند که ایـن دو زندانى خودشـان مى خواهند با بخش 
خبرى صدا و سیما گفتگو کنند. ما در زندان حاضر شدیم 
و گفتگو را گرفتیم و بعد از آن مردم من را به چشـم دیگر 
مى دیدند. بعد از آن گفتگو، آدرس خانه خودم، پدر و مادرم، 
پمپ بنزینى که در آن بنزین مى زدم را معرفى کردند و بارها 

من و خانواده ام را تهدید به مرگ کردند.»

کنسرت ضرر جسمى دارد
   تابناك |  امـام جمعه برازجان گفت: بر اسـاس 
احادیث و نظر بزرگان، ترویج موسیقى و کنسرت در جامعه 
به بهانه ایجاد نشاط اجتماعى نه تنها شادى آور نیست بلکه 
مضرات جسـمى و روحى فراوان  در پـى دارد که ازجمله 
مهمترین آنها مى توان به ایجاد عـدم تعادل و توازن بین 
اعصاب، بیمارى امانى که نوعـى جنون با درجات متعدد 
است، کوتاهى عمر، ضعف اعصاب، بیمارى فشار خون، 
افسـردگى و خمودگى، عامل فحشا و جنایت، تضعیف و 
تضییع حس شنوایى، ضعف بینایى در حد نابینایى، از دست 
دادن نیروى فکر، بى ارادگى، سلب غیرت، مرگ ناگهانى، 
نفاق و دو رویى، بى برکتى در زندگى، قساوت قلب و اتالف 

وقت اشاره کرد.

لوگو هم سانسور شد!
   تابناك | لوگوى تیـم آ اس رم ایتالیا یک گرگ 
اسـت که توله هایش در حال شـیر خوردن از پسـتانش 
هستند. در اتفاقى بى سابقه، صداوسیما این بخش از بدن 
گرگ را در لوگوى این باشگاه در توضیحات پیش از پخش 

بازى رئال مادرید- آ اس رم محو کرد!

انتقاد ظریف از بى بى سى
   جام جم آنالین | محمدجواد ظریـف، وزیر 
امور خارجه کشورمان در گفتگو با بخش عربى بى بى سى 
و در جواب به سئوالى درباره مذاکره با مقام هاى ایران درباره 
ادعاى فشار به خانواده کارکنان بى بى سى گفت:«باعث 
تأسف است که بخش فارسى بى بى سى در موارد زیادى 
رویه هاى کلى بى بى سـى را هم دنبال نکرده است. فکر 
مى کنم صرفـاً باید راهنماى روزنامه نگارى خودشـان را 

دنبال کنند.»

چرا اسد به ترکیه نرفت
   انتخاب | روزنامه «الدیار» نوشت: رؤساى جمهور 
ایران و روسیه خواستار حضور بشار اسد در نشست استانبول 
شده بودند اما اسد حضور خود در ترکیه را مشروط به تماس 
اردوغان و دعوت رسـمى او از رئیس جمهور سـوریه کرده 
بود. پوتین در تماسى تلفنى با بشار اسـد از او خواسته بود به 
اسـتانبول برود، اما اسـد اصرار کرد براى رفتن او به ترکیه، 
باید اردوغان بـا وى تمـاس بگیرد. رئیس جمهور روسـیه 
گفت: قبول کن و این مسـئله را به من بسـپار. اردوغان در 
فرودگاه به اسـتقبال شـما مى آید و من از هشـت جنگنده 
مى خواهم هواپیماى شما را از سوریه تا ترکیه همراهى کنند. 

اما رئیس جمهور سوریه بر موضع مخالف خود باقى ماند.

خبرخوان
کالً همه راضى هستند!

   کافه سینما |صداوسیما با انتشار نتایج 
نظرسنجى درباره برنامه هاى نوروزى تلویزیون ادعا 
مى کند که بیش از 80 درصد مخاطبان از این برنامه ها 
راضى بوده اند. بر اســاس این نظرســنجى، از میان 
مجرى ها احسان علیخانى با بیشترین میزان رضایت 
باالتر از مهران مدیرى قرار گرفتــه و «دورهمى» 
بهترین برنامه ترکیبى و «پایتخت 5» بهترین سریال 

از نظر مخاطبان بوده است.

آیا مى توان عکس کارت ملى 
را تغییر داد؟

سخنگوى    باشگاه خبرنگاران جوان |
سازمان ثبت احوال کشــور گفت: امکان استفاده از 
عکس هاى آتلیــه اى براى اســتفاده در کارت هاى 
هوشــمند وجود ندارد و امکان تغییر آن هم نیست. 
سیف ا... ابوترابى افزود: عکس کارت ملى هوشمند 
نباید روتوش شــده باشــد در حالى که عکس هاى 
آتلیه اى اغلب روتوش شده هستند و تفاوت هایى با 

اصل چهره فرد دارند. 

دروغ سیزده
   مهر | هفته پیش خبرى منتشر شد مبنى بر 
آمدن «ابراهیم تاتلیس» خواننده اهل کشور ترکیه به 
ایران، براى شرکت در یک کنسرت. رحیم شهریارى 
درباره حواشى یکى از پست هاى صفحات شخصى اش 
که در آن از حضور ابراهیم تاتلیس در ایران خبر داده بود 
گفت: چون دیدم صداى سحرآمیز ابراهیم تاتلیس از 
رسانه ملى پخش شد، روز سیزدهم فروردین تصمیم 
گرفتم این موضوع را به عنوان «دروغ سیزده» مطرح 

کنم.

صداى جبلى هم درآمد
حمیــد جبلى به سانســور     افکار نیوز |
خوانندگى کاراکتر «داداش گلم» در مجموعه «کاله 
قرمزى» واکنش نشان داد. حمید جبلى در واکنش به 
سانسور خوانندگى کاراکتر «داداش گلم» در مجموعه 
«کاله قرمزى» نوشت: بخاطر مردم آمدیم. بخاطر 

مردم لطفاً کمتر سانسور کنید!

همسر «بیل گیتس» هم فهمید!
روزنامه «خراسان» نوشت: همسر     تابناك |
«بیل گیتــس» در مجموعه توییت هایــى درباره 
تحوالت جهانى به این نکته اشــاره کرده است که 
ســریع ترین کاهش نرخ بارورى در تاریخ مربوط به 
زنان ایران اســت؛ از متوســط 6/5فرزند به متوسط 
1/6فرزند طى چهار دهه. حتى کمتر از زنان آمریکا 

با متوسط 1/9فرزند.

بهشت آرایش
   خبر آنالین | معــاون مدیــرکل مبارزه 
با قاچاق کاالهــاى هدف، از تأمیــن 63 درصدى 
لوازم آرایشى به شــکل قاچاق خبر داده و گفته که 
طبق برآوردهاى انجام شده، قاچاق لوازم آرایشى و 
بهداشتى در سال 1395حدود 1/5میلیارد دالر بوده 
که از نظر مقدار، فراوانى باالیى دارد. در ســال هاى 
گذشــته مصرف باالى لوازم آرایشى در ایران بارها 
در مراجع بین المللى مورد توجه قرار گرفته و حتى در 
برخى گزارش ها از خاورمیانه به عنوان بهشت صنایع 

آرایشى جهان یاد شده است.

خوشبختانه زنده ام! 
   فردا | قرارگیرى نــام «عدنان عفراوى» در 
میان فهرست کشته شدگان در حادثه آتش سوزى 
یک قهوه خانه در اهواز این پرسش را موجب شد که 
آیا «عدنان عفراویان» بازیگر «باشو غریبه کوچک» 
فوت شده است؟ این موضوع بعداً تکذیب شد و حاال 
هم  عدنان عفراویان  با اشاره به همنامى فردى که 
دچار حریق شده مى گوید: «خوشبختانه زنده ام! یکى 
از اقوام همنام  من در آتش سوزى فوت شد و همین 
باعث شد بسیارى مرا با او اشــتباه بگیرند اما هنوز

 زنده ام و نفس مى کشم. »

وضعیت منابع آبى امسال به گونه اى است که مسئوالن 
دیگر هشدار کم آبى نمى دهند و صراحتًا اعالم مى کنند 
که تابســتان امسال شــهرهاى زیادى تحت تنش آبى 
قرار خواهند گرفت و با مشــکالتى در این حوزه مواجه 

خواهیم شد.
در حال حاضر وضعیت منابع آبى کشور وخیم است چراکه 
ورودى به ســدها در سال گذشــته در کل کشور تقریبًا 
14 میلیارد متر مکعب بود که این عدد امســال به حدود 
10میلیارد متر مکعب رسیده و کاهشى حدود 27 درصد را 
نشان مى دهد. از سوى دیگر بر اساس آمار در سال هاى 
قبل و در مقاطع مختلف متوسط بارندگى در کشور حدود 
275 تا 280 میلیمتر بوده اما بــه مرور زمان این عدد به 
240 میلیمتر و در ده سال اخیر نیز به 210 میلیمتر رسیده 
و اکنون شرایط به گونه اى اســت که به اعتقاد بسیارى 

از مسئوالن سرانه آب کشور یک سرانه بحرانى است.
در سال جارى این تهدید بحرانى تر شده چراکه بارندگى 
که در کشور تا این لحظه شــاهد آن هستیم 90 میلیمتر 
تخمین زده شــده و حدود 40 درصد نســبت به ســال 
گذشته و 45درصد نسبت به میانگین کمتر است. مسئله 
دیگرى که در ایــن زمینه وجود دارد، عدم تناســب در 
بارندگى هاســت به طورى که در حوضه ارومیه شرایط 
مثبت است اما در حوضه خلیج فارس، ایالم، بندرعباس 
و خوزستان شاهد کاهش 46 درصدى بارندگى نسبت به 

سال گذشته هستیم.
از سوى دیگر بر اســاس آمار موجود در حوزه منابع آبى، 
هم اکنون در اســتانى همچون البرز حدود یک میلیارد 
مترمکعب از منابع سطحى، زیرزمینى(چاه ها و قنات ها) و 
شبکه هاى مدرن براى بخش کشاورزى مصرف مى شود 
که این رقم در استان اصفهان به پنج میلیارد مترمکعب 
مى رسد. این موضوع در حالى است که در همین استان 
اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت از آب نیم 

میلیارد مترمکعب است.
حتى در استان خشکى همچون یزد حدود یک میلیارد و 

300 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزى مصرف 
مى شود و ســهم بخش شــرب و صنعت کمتر از 100 
میلیون مترمکعب تخمین زده شده است. در این بین حتى 
در استان کرمان هم بیش از شش میلیاردمترمکعب آب 
در بخش کشاورزى مصرف مى شود در حالى که میزان 
مصرف بخش شرب و صنعت این استان تنها حدود هفت 

میلیون مترمکعب است.
به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیاست که به طور 
متوسط 70 درصد آب شیرین در بخش کشاورزى مصرف 

مى شود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان 
مصرف از آب هاى شیرین در بخش کشاورزى به حدود 
85 تا 95 درصد مى رسد. بنابراین طبیعى است لزوم توجه 
مصرف صحیح آب، بیشــتر متوجه اصلى ترین بخش 

مصرف یعنى حوزه کشاورزى باشد.
از ســوى دیگر براســاس پیــش بینى هاى ســازمان 
هواشناســى در طى یکــى دو ماه اخیــر امید مى رفت 
تا در اواخر زمســتان ســال 1396 کاهش بارندگى ها 
به حــدود 20 تا 25 درصد نســبت به ســال گذشــته 

برســد.ولى شــرایط فعلى از پیش  بینى هــاى صورت 
گرفته هم کمى سخت تر اســت چرا که از ابتداى سال 
آبى(ابتداى مهرماه) تا پایان اســفندماه در مقایســه با 
مدت مشــابه سال گذشــته 48 درصد کاهش بارندگى

 داشته ایم.
وضعیت فعلى بیانگر تابستانى سخت در حوزه منابع آبى 
اســت تا جایى که اگر از هم اکنــون تدابیر مدیریتى در 
این حوزه اتخاذ نشــود به گفته بسیارى از کارشناسان با 

مشکالت جدى مواجه خواهیم شد.

کمربندها را محکم  ببندید

بى آبى به تابستان نزدیک تر مى شود

کانال تلگرامى قرارگاه ســایبرى «عّمــار» در مطلبى 
به ســخنان ســید حســن نصرا... درباره ولــى فقیه 
پرداخــت. به گــزارش آفتــاب نیــوز، دیدگاه ســید 
حســن نصرا... در مــورد والیــت فقیه به شــرح زیر

 است: 
روِح حــزب ا... [لبنــان]، اعتقاد به والیت فقیه اســت. 
اعتقاد مــا به والیت فقیه بــا بســیارى از ایرانى ها که 
والیت را قبول دارند، فرق مى کنــد؛ اعتقاد ما قوى تر

 اســت. من چند مرحله بــراى اعتقاد بــه والیت فقیه 
قائلم: ما معتقدیم اطاعت از ولى فقیــه مانند اطاعت از 
معصوم است. اعتقاد داریم اگر ولى فقیه فرمود پیشنهاد 
و نظر من این اســت؛ [امر نکرد]، ما باید اطاعت کنیم. 
(در ایران مى گویند ایشــان دســتور ندادند، پیشــنهاد
 کردند!). ما باالتر از قانون اساســى به ایشــان اعتقاد 
داریــم؛ برخــى مى گوینــد در قالب قانون اساســى! 

ایشــان [ولى فقیــه] مى گوینــد بهتر اســت اینگونه 
عمل کنید، ما این نظــر را تکلیف و واجــب مى دانیم.

 ما در لبنان وقتى در شــوراى حزب ا... بحث مى کنیم؛ 
اگر احتمال بدهیــم ایــن کار را بکنیــم، حضرت آقا 
[آیت ا...  خامنــه اى] ناراحت مى شــوند، بــدان عمل 
نمى کنیم. اگر احتمال بدهیم خوشــحال مى شــوند، 
بدان عمــل مى کنیم. مــا ایشــان را تالى تلــو امام 
معصــوم(ع) مى دانیم. والیــت فقیه بحــث ادارى و 
قانونــى نیســت؛ والیــت فقیــه محبــت، نصرت و 
یارى اســت. اصــل والیت محبت اســت؛ عشــق

 است.
اگر االن، عزیز و زنده هستیم و حیات داریم، نه بخاطر 
ســالح، پول و کمک هاى جمهورى اســالمى ایران 
اســت، بلکه بخاطر عمل بــه اعتقاِد بــه والیت فقیه 

است.

حسن نصرا...:
اعتقاد ما به والیت فقیه از ایرانى ها قوى تر است

   انصاف نیوز | اختالسگر شرکت نفت که مدتى 
است به همراه خانواده اش متوارى است، در طول سال هاى 
حضور و زندگى اش در ایران نحوه گذران زندگى اش چندان 
شباهتى به دیگر کارمندان شرکت هاى دولتى نداشته است.

فرزند او هزینه  زندگى بســیار باالیى داشته است؛ عالقه  
زیاد به ماشین هاى قرمز رنگ باعث شده بود تا کلکسیونى 
از ماشین هاى لوکس دنیا به رنگ قرمز را در پارکینگ خود 
داشته باشند؛ این کلکســیون ها تنها مختص ایران نبود 
بلکه در دبى و انگلیس هــم این مجموعه ها را جمع کرده 
بودند. آنها براى خود کشــتى تفریحى داشتند که به نام 
پسرشان بوده و هنوز هم هســت و بسیارى از مهمانى ها 
و دورهمى هاى دوســتانه و خانوادگى بر روى آن برگزار 

مى شده است.
بریز و بپاش هــاى خانواده  آقاى «ر» عجیــب بود؛ مثًال 
مسافرت هایى که براى هر آدم عادى ممکن است 400 دالر 
هزینه داشته باشد، او و خانواده اش به این دلیل که با فرست 

کالس هاى اسپشیال سفر مى کنند شاید براى همان بلیت 
هربار سى چهل میلیون تومان هزینه مى کنند.

نحوه  زندگى آنها در انگلستان هم بسیار دست و دلبازانه بوده 
است. به این بهانه که پسرشان اقامت تحصیلى در انگلستان 
داشته اســت رفت و آمد زیادى به این کشور داشته اند و 
ســرمایه گذارى هاى کالنى مى کردند. اگر دانشــجویى 
معمولى در انگلستان با ماهى هزار پوند مى تواند در آن کشور 
زندگى کند، فرزند او فقط ده هزار پوند هزینه کلوپ هاى 

شبانه و خوشگذرانى هایش بوده است.
در ایران هم وضعیت زندگى شان تفاوتى با کشورهاى دیگر 
نداشته است؛ تعداد قابل توجهى ملک داشته اند که میزانى 

که از آنها ضبط شده صحه اى بر این موضوع است.
این مدیر اختالسگر شرکت اکتشاف نفت، بر خالف اخبار 
منتشــر شــده اقامت کانادا را ندارد و احتمال مى رود که 
همچنان در امارات باشد. پیش از فرار هم بیشتر رفت وآمد 

آنها به انگلستان بوده است.

زندگى الکچرى یک اختالسگر !

پس از واکنش منفى کاربران به احتمــال فیلتر تلگرام، 
عالقه مندان به این اپ با جســتجو، به مشابه ترین پیام 
رسان خارجى به نام «Tam Tam » رسیده و اقدام به 

دانلود و نصب آن کرده اند.
«تم تم» شاید شبیه به اسم لواشک یا آلوچه باشد (!) اما در 

واقع یک پیام رسان است که 
بسیار شبیه به تلگرام عمل 
مى کند. دو شباهت ویژه در 
تم تم به تلگرام وجود دارد. 
آنها عبارتند از روسى بودن 
و دامنه کوتاه مشابه تلگرام 
بــه آدرس: tt.me (آدرس 

کوتاه تلگرام t.me بود).
دیتاى موجود روى فروشگاه 
گوگل نشان مى دهد کاربران 
ایرانى از اواخــر مارس و به 

خصوص از اول آوریل 2018 اقدام به دانلود و نصب این 
پیام رســان کرده و این روزها با ارسال کامنت در بخش 
رى ویوى اپلیکیشن نشــان مى دهند که از این برنامه 

راضى هستند،هرچند مانند تلگرام کامل نیست.
کانال و گروه با تعداد نفرات باال از جمله قابلیت هاى ویژه 

این پیام رسان است. همچنین شــما مى توانید مکالمه 
صوتى و تصویرى روى آن داشته باشید. قابلیت ویرایش 
پیام، پاسخ دادن مستقیم، ارسال مستقیم، نمایش تعداد 
بازدید در کانال، اســتیکرهاى متحــرك، اختیار کردن 
شناسه یکتا براى هر فرد، عضو شدن بدون شماره تلفن 
و با اســتفاده حساب کاربرى 
گوگل (Gmail)، باز کردن 
صفحه وب درون برنامه، پیش 
نمایــش برخى وبســایت ها 
(پخش ویدئو یوتیوب درون 
برنامه)، ارســال فایل و... از 
جمله برجسته ترین مواردى 
است که مى توان به آنها اشاره 

کرد.
«تم تم» عالوه بر نصب روى 
اندرویــد و آى او اس، روى 
دســکتاپ و لپ تاپ براى سیســتم عامل هاى ویندوز، 
مک و لینوکس نیز قابل اســتفاده است. تا قبل از هجوم 
کاربران ایرانى براى نصب، «تم تم» روى اندروید حدود 
یک میلیون بــار و روى آى او اس حــدود 300 هزار بار 

دانلود شده بود.

 سالم بر «تم تم»!

حجت االسالم محمدرضا زائرى، پژوهشگر و نویســنده در یادداشتى نوشت: در     نامه نیوز |
روزهاى گذشته فیلمى منتشر شد از حضور یک روحانى بر روى سن یک مراسم اجراى موسیقى در یکى از 
شهرهاى استان بوشهر و تالش ایشان براى برهم زدن مراسم که با دخالت مردم به شکل توهین آمیزى 
از مجلس بیرون انداخته مى شود. این ویدئوى تلخ بسیار برایم زجرآور و دردناك بود و تصویرى روشن 
از مسیر دوقطبى کردن جامعه... تقصیر او نیست! تقصیر بزرگ ترهایى است که در «ستاد» قم و تهران 
و مشهد توى خانه ها و پشت دیوارها رهنمود مى دهند و ذهن امثال او را پر مى کنند و آنان را در «صف»  
بوشهر و بندر و شیراز با مردم به جان هم مى اندازند! بزرگ ترهایى که نمى دانند باید باالخره یکبار براى 
همیشه تکلیف موسیقى را روشن کنند و از این وضع بالتکلیف و سرگردان به درآیند که نمایش گیتار در 
پرمخاطب ترین برنامه نوروزى مجاز مى شود و نمایش تار در تخصصى ترین برنامه شبکه 4 ممنوع و 

پخش صداى «ابرام تاتلیس» ممکن، اما نام بردن از استاد شجریان غیر مجاز است؟!

پخش صداى تاتلیس مجاز است، نام بردن ازشجریان غیر مجاز!
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 محسن تنابنده بازیگر سریال «پایتخت» عالوه بر خودش، مادرش نیز استقاللى 
اســت. او خاطره اى جالب از دوران کودکى خود نقل مى کند: «مادرم به 
حدى استقاللى بود که سِر بازى هاى این تیم استرس مى گرفت 
و نمى توانســت بازى ها را کامل ببیند. پنج دقیقه بازى را نگاه 
مى کرد و بعد تلویزیون را خاموش مى کرد و با تســبیح ذکر 
مى گفت و صلوات مى فرستاد تا استقالل برنده شود. دوباره 
پنج دقیقه بازى را مى دید و تلویزیون را خاموش مى کرد 
و آخرش مى دید نتیجه چند-چند شده، ما هم محکوم 

بودیم فوتبال ها را همین شکلى تماشا کنیم.»

پوالد کیمیایى، کارگردان فیلم سینمایى «معکوس» درباره 
آخرین وضعیت این فیلم گفت: ما در حال حاضر در مرحله 
تدوین فیلم هستیم و مراحل ســاخت موسیقى فیلم نیز به 
صورت همزمــان در حال انجام اســت.فیلمبردارى فیلم 
ســینمایى «معکوس» حدود دو ماه و نیم به طول انجامید 
که ما در این مدت حدود 70 جلســه فیلمبردارى داشتیم. 

لوکیشن هاى این فیلم به صورت کامل در تهران بود.
وى بیان کرد: فیلم «معکوس» به لحاظ فصل، فیلمنامه، 
آماده سازى لوکیشــن و... بسیار سخت و ســنگین بود و 
پرداختن به این ژانر و این نمونه فیلم حداقل در ســینماى 
ایران براى اولین بار اتفاق افتاده است. این کارگردان اظهار 
کرد: در «معکوس» با فیلمى روبه رو هستیم که در الیه اول 

آن اجتماعى و خانواده محور است و کلیت آن اکشن نیست، 
اما در داخل آن ضرب آهنگ هاى اکشن مى بینیم.

وى درباره زمان اکــران این فیلم بیان کــرد: تا زمانى که 
به صورت کامل مراحل ســاخت این فیلم به پایان نرسد، 
نمى توان زمان مشــخصى را اعالم کــرد. عجله اى براى 
نمایش فیلم ندارم و مى خواهم زمان الزم براى انجام تمام 
کارها به نحو احسن داده شود؛ چرا که خروجى فیلم برایم 
مهم است. دوســت دارم فیلم بدون هیچ استرسى مراحل 

تولید را پشت سر بگذارد.
این کارگردان ســینماى ایران دربــاره عالقه مندى براى 
حضور فیلم سینمایى«معکوس» در سى وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر، گفت: هنوز هیچ تصمیمى درباره این موضوع 

ندارم، ابتدا باید فیلمى که آماده شــده است را در دست 
داشته باشــم، ســپس باید دید که فیلم براى جشنواره 

مناسب است یا اینکه تنها مناسب گیشه و اکران است.
فیلم سینمایى «معکوس» اولین تجربه پوالد کیمیایى از 

کارگردانى یک فیلم بلند سینمایى است و مسعود کیمیایى 
تهیه کنندگى آن را برعهــده دارد. از جمله بازیگران این 
فیلم مى توان به اکبر زنجانپور، بابک حمیدیان و علیرضا 

کمالى اشاره کرد.

هومن ســیدى در صفحه اینســتاگرام خود، 
از قطع همــکارى اش بــا جدیدترین فیلم 

سینمایى نرگس آبیار خبر داد.
«شــبى که مــاه کامــل شــد» فیلمى به 
کارگردانى نرگس آبیار است که تهیه کنندگى 
آن را محمد حسین قاسمى برعهده دارد. پیش 
از این حضور هومن سیدى به عنوان یکى از 

بازیگران این اثر رسانه اى شده بود که سیدى در 
صفحه اینستاگرام خود، خبر از قطع همکارى اش با 

این پروژه را داده است و گفته هوتن شکیبا به عنوان بازیگر 
جایگزین، نقش وى را بازى مى کند.

هومن سیدى نوشــت: «متأســفانه با همه عشق 
و احترامى که براى تیم فیلم ســینمایى "شــبى 
که ماه کامل شــد" قائلم، اما به دلیل مشکالت 
شــخصى غیر مترقبه اى که برایم ایجاد شد 
ناگزیر بــه انصراف شــدم. کم ســعادتى و 
بدشانسى بنده باعث شــد تا همکارى ام با 
نرگس آبیار نازنین و محمد حسین قاسمى 

درجه یک و تیــم بازیگرى عالى و 
پشــت صحنه اى حرفه اى 
را از دســت بدهــم. در 
این ســال جدید آرزوى

 بهتریــن ها رو بــراى تیم 
ســازنده دارم و مطمئنم که یکى 

از بهترین فیلم هاى سال آینده در راه است. 
مخصوصاً هوتن شکیبا عزیز که انصافاً بهترین 

جایگزین براى اون نقِش.»

مجموعه تلویزیونى «#سرباز» به کارگردانى هادى 
مقدم دوست وارد فاز پیش تولید شده است.

«#سرباز» سریال جدید ســازندگان «وضعیت 
سفید» از اسفندماه سال گذشته وارد مرحله پیش 
تولید شده است، این سریال به کارگردانى هادى 

مقدم دوست و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى ساخته مى شود.
نگارش این سریال که سه سال به طول انجامید توسط حمید نعمت ا... و هادى مقدم 
دوست در 40 قسمت 45 دقیقه اى نگاشته شده و انتخاب عوامل و بازیگران اصلى 

درحال انجام است.
سریال «#سرباز» حکایت پزشک وظیفه اى به نام یحیى و همسرش یلدا و رفقاى هم 

خدمتى اش است... با نگاهى عاشقانه و حماسى!
 

از آزاده نامدارى تا رضا رشیدپور 

مجریان صدا و سیما، براى یک اجرا چقدر مى گیرند؟
چندى پیش یکى از دانشجویان دانشگاه هاى معتبر کشور طى تماسى با پایگاه خبرى انصاف نیوز سوژه  جالبى را براى پیگیرى گزارش داد. ماجرا از این قرار بود که مسئول برگزارى برنامه در آن دانشگاه براى اجراى برنامه اى ناگزیر به تماس یا دعوت از برخى 

مجریان مطرح صدا و سیما شده بود؛ او گفت: در جریان این گفتگوها، با اعداد و ارقام قابل توجه و گاه برخوردهاى خاص مواجه شدم.
بر این اساس خبرنگار انصاف نیوز براى پیگیرى موضوع با تعدادى از فعاالن حوزه  اجرا تماس گرفت. نکته جالب و البته حایز اهمیت در این میان این بود که اطالعات و نوع برخورد تعدادى از مجریان با آنچه آن دانشجو تشریح کرده بود، متناقض بود.
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 «رضا رشیدپور» در حال حاضر برنامه  زنده «حاال 
خورشــید» را از شــبکه 3 روى آنتن مى برد. خانم 
شام بیاتى مدیربرنامه رشــیدپور در پاسخ به یکى از 
دانشجویان که براى دعوت از رضا رشیدپور در یکى 
از دانشگاه ها پیگیر شده بود، گفت: مبلغ ثابت آقاى 
رشیدپور در تمام قراردادهایى که مى بندد، 12میلیون 

تومان و هر برنامه بین یک تا چهار ساعت است.

یکى از این مجریان که دانشجوى آن دانشگاه با او تماس 
گرفته بود، «بهمن هاشــمى» بود و نکته  جالب درباره  
نرخ ارائه شده  اجرا از ســوى او به خبرنگار انصاف نیوز، 
یک میلیون و 500 هزار تومان بیش از رقمى بود که به 
فرد دانشــجو اعالم کرده بود؛ موضوعى که در رابطه با 
برخى دیگر، عکس آن بود؛ یعنى رقمى که به خبرنگار 
عنوان کردند، کمتر از نرخى بود که براى اجراى برنامه به 

دانشگاه داده بودند.
این مجرى نام  آشناى صدا و سیما مى گوید:  براى اجراى 
یک برنامه در دانشگاه هاى دولتى شش میلیون تومان و 
براى دانشگاه آزاد هفت میلیون مى گیرم! یک وقتى یک 
مجرى مى آورید مثل آقاى رشیدپور 15 میلیون مى گیرد، 
اسمش را اســتفاده مى کنید. یک وقتى هم مرا انتخاب 
مى کنید که فضا را شــاد نگه دارم. من وقتى باشم ادعا 
مى کنم اگر هیچ آیتمى هم نیاید نمى گذارم آن مجلس 
بیافتد. بستگى دارد به میل شما! من بلدم فضا را شاد نگه 
دارم، اما زمانى که شما مى خواهید برنامه رسمى باشد و 
بر محور گفتگو، جلسه و... باشــد، همکاران دیگر مانند 
آقاى ضیا و رشیدپور هستند. وقتى فضاى شادى باشد، 
مى شود 10 میلیون تومان بدهید به «ماهى صفت» بیاید 
جوك بگوید که البته من هــم آن جوك ها را مى گویم. 
یا 10 میلیون تومان بدهید آقاى «ریوندى» بیاید شــعر 
بخواند، جوك بگوید که باز هم من این کارها را مى کنم، 
یعنى سعى مى کنم به تنهایى فضا را شاد کنم.  شهرستان 
7 میلیون تومان مى روم،  براى هر جایش که باشــد 5
یعنى امسال افزایش دادم و هفت و نیم کردم؛ سال قبل، 

شش و نیم بود. 

«سیدعلى ضیا»، متولد 26 شهریور 1364 در کاشان و 
یکى از مجرى هاى مطرح برنامه هاى صدا و سیماست. 
وقتى یکى از دانشجویان دانشــگاه هاى تهران براى 
اجراى یک برنامه در دانشگاه با توکلى، مدیربرنامه هاى 
ضیا تماس گرفت، او، دستمزد ده میلیون تومانى براى 
تهرانى ها اعالم کــرد و در عین حال گفت که این مبلغ 
براى برنامه هاى دانشگاهى متفاوت است. او  در پاسخ 
به این پرســش که کمترین میزان دستمزدى که براى 
اجراى یک برنامه  دانشگاهى گرفتید، چقدر بوده است؟ 

گفت: شش میلیون تومان!

«حسین رفیعى» درباره  شرایط حضورش براى اجراى یک برنامه در دانشگاه، گفت: مى آیم اجرا 
مى کنم و یک مبلغى دستمزد است که اگر به توافق برسیم و باقى موارد...! هر برنامه استیجى را 
بیرون نمى روم و بیشتر برنامه هاى ارگانى که بیشتر توافقى است و سقف برنامه هایى که مى روم 
بین چهار تا چهار و نیم میلیون است و بستگى دارد برنامه چقدر باشد، چه زمانى باشد، چه ساعت 
و تاریخى باشد. برنامه  هاى دانشجویى بوده یا گفتند بودجه اى نداریم و همینطورى همت عالى 
رفتیم یا مثًال خودشــان یک کادویى در نظر گرفتند و دادند؛ منتها میانگین دستمزد اجراهاى 

اینچنینى بین چهار تا پنج میلیون است.

«منصور ضابطیان»، براى اجراى یک برنامه  دانشگاهى شرایط ویژه اى 
دارد. او ابتدا درباره برگزارکننده پرســید که بسیج دانشجویى، انجمن 
اسالمى و امثالهم نباشد و درباره اینکه چرا برگزارکننده برنامه برایش مهم 
است به دانشجویى که با او تماس گرفته بود، گفت: باالخره سمت وسوى 
سیاسى دارد، بعد مى گویند این را هم بگویید، اگر بگویم خودم دوست 
ندارم و اگر نگویم آنها سفارش دهنده کار هستند، براى همین مى پرسم تا 

مشکلى پیش نیاید و سنگ هایمان را همان اول باز مى کنیم.
او درباره  میزان دســتمزد خود گفته بود: براى هر برنامه اى که خارج از 
فضاى دانشگاه ها باشد، شش میلیون، اما حاال براى دانشجویان حدود 

چهار میلیون تومان است.

«احسان کرمى» در مواجهه با تماس یکى از دانشجویان 
که براى اجــراى برنامه اى در یکى از دانشــگاه ها از او 
دعوت کرد، درباره  میزان دستمزدش دو قیمت متفاوت 
داد و گفت: اگر خود دانشگاه بخواهد برنامه را بگیرد و به 
هر شکلى اسپانسر داشته باشد، هشــت میلیون تومان 
مى گیرم، اما اگر هزینه را خود دانشجویان بدهند پایین تر 

حساب کرده و پنج میلیون تومان  مى گیرم!

«کاظم احمدزاده» از جمله مجریان صداوســیمایى 
است که بیشــتر در شبکه 5 دیده مى شــود و اجراى 
برنامه هاى مذهبى را بر عهده دارد. خانم شــجاعى، 
مدیربرنامه او میزان دستمزدش را براى برنامه دو تا سه 
ساعته دانشگاهى، به یکى از دانشجویان، شش میلیون 

تومان با کیبورد عنوان کرد.

مدتى قبل یکى از دانشــجویان از «آزاده نامدارى»، 
مجرى 32 ساله  صدا و سیما، براى اجراى یک برنامه  
دانشــجویى دعوت کرد. میزان دستمزدى که او براى 
اجراى یک برنامه  اعالم کرده، چهــار میلیون تومان 

بوده است.

یکى از دانشجویان طى تماس با داود ابراهیمى مدیر برنامه  «ژیال 
صادقى»  براى اجراى یک برنامه سه ساعته  دانشجویى دعوت 
کرده بود که ابراهیمى با اکراه پاســخ داد: ایشان براى آن کار 
وقت ندارند! و درباره  دلیل وقت نداشتن خانم صادقى هم گفت: 
دانشجوها، پول ندارند! در این حال دانشجوى تماس گیرنده از 
وجود اسپانسر نام برد که موجب شد ورق برگردد؛ این بار آقاى 
مدیر برنامه در رابطه با میزان دستمزد صادقى، گفت: «اجرا، ده 

میلیون تومان است.»

مهدى ساعى، مدیر برنامه «محمود شــهریارى» درباره شرایط حضور 
شهریارى براى اجراى برنامه دانشگاهى، گفت: هر زمانى که مبلغ را به 
حساب واریز کنید، بعد از آن «اوکى» مى کنیم و در خدمت شما هستیم. 
او، میزان دستمزد شهریارى براى اجراى یک برنامه  دانشگاهى در تهران 

را پنج میلیون تومان به عالوه اُرگ عنوان کرد.
وقتى خبرنگار با ســاعى تماس گرفت، او درباره  میزان دستمزد خیلى 
صریح گفت: «براى تهران پنج میلیون» و فرقى نمى کند که دانشــگاه 
برگزار کند یا دانشجو، چون آن زمانى که براى شما مى گذارد را مى تواند 

جاى دیگرى باشد.

اســدى، مدیربرنامه«محمد ســلوکى» درباره میزان 
دستمزد اجراى سلوکى  گفت: دانشگاهى ها را برنامه اى 

شش میلیون تومان مى گیریم.

«نیما کرمى»، درباره  میزان دستمزد خود را براى اجراى یک 
برنامه گفت: نمى دانم بودجه  شما چطورى است؛ اما به طور 
معمول شــش میلیون تومان!، هر چند براى دانشگاه فرق

مى کند؛ از یک تا شش میلیون تومان متغیر است.
به چه چیزهایى بستگى دارد؟

خیلى چیزها! خیریه باشــد یا نباشــد؛ ممکن است رایگان 
برویم، اما اگر برند تبلیغاتى اســت، شــش میلیون تومان 

مى گیریم.

«شــهرام شــکیبا»، در صحبت با یکى از دانشجویان 
دانشگاه تهران به او گفت که براى اجراى هر برنامه در 
تهران، پنج میلیون تومان دستمزد مى گیرد، اما 20 درصد 
تخفیف براى برنامه هاى دانشــجویى مى دهد. چندى 
بعد شــکیبا در پاسخ به پرســش خبرنگار درباره  میزان 
دستمزد خود با اشاره به وجود فاکتورهاى مختلف، عنوان 
کرد: براى اجراى جشــن، پنج تا هفت میلیون تومان و 

برنامه هاى ادبى سه تا پنج میلیون تومان مى گیرم.
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صفحه اینســتاگرام خود،
 ش بــا جدیدترین فیلم 

داد. خبر ر
کامــل شــد» فیلمى به 
یار است که تهیه کنندگى 
پیش اسمى برعهده دارد.
 سیدى به عنوان یکى از

انه اى شده بود که سیدى در 
خود، خبر از قطع همکارى اش با 

ت وگفته هوتن شکیبا به عنوان بازیگر
 را بازى مى کند.

ـت: «متأســفانه با همه عشق 
" تیم فیلم ســینمایى "شــبى
" قائلم، اما به دلیل مشکالت 
قبه اى که برایم ایجاد شد 
ف شــدم. کم ســعادتى و
ث شــد تا همکارى ام با 
محمد حسین قاسمى  و

ازیگرى عالى و 
حرفه اى 
ـم. در 
رزوى

تیم ـراى
مئنم که یکى 

 سال آینده در راه است. 
کیبا عزیز که انصافاً بهترین

 نقِش.»

ومن رفت
ه

هوتن آمد
 

فیلم کیمیایى ها به جشنواره مى رود؟ 

 محسن تنابنده بازیگر سریال «پایتخت
د اســت. او خاطره اى جالب از
حدى استقاللى بود ک
و نمى توانســت با
مى کرد و بعد تلو
مى گفت و صل
پنج دقیقه باز
و آخرش م
بودیم فو

خاطره اى جالب از
 مادر استقاللى بازیگر محبوب تلویزیون

سریال جدید سازندگان «وضعیت سفید» 
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سقوط، «سین» ترســـناك سپاهـــانى ها

اوج هیجان در دیدارهاى امروز هفته 

بیست و هفتم لیگ برتر

نصف جهــان هفته بیســت و هفتــم رقابت هــاى لیگ برتر 
باشگاه هاى ایران هفته حساسى براى تیم هاى اصفهانى خواهد 
بود. هواداران سپاهان که همیشه در آستانه نوروز معتقد بودند که 
سین اول هفت سین آنها  سپاهان است حاال در فروردین ماه با 
یک سین ترسناك دیگر مواجه شده اند. سینى به تلخى سقوط!

هفته بیســت و هفتم  این رقابــت ها امروز(شــنبه) پیگیرى 
مى شــود و در صورت پیروزى و تساوى پرســپولیس مقابل 
پدیده و یا لغزش ذوب آهن برابر سپیدرود؛ مهر تایید قهرمانى

 ســرخ پوشــان در هفدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر زده 
مى شــود. ســپاهان هم با بیم و امید به مصاف تراکتور سازى 

مى رود تا بتواند خود را از مهلکه سقوط دور کند.
نگاهى داریم به ســه رقابت  حساســى که قطعا امروز باعث

مى شود هفته بیست و هفتم جذاب باشد.
از ســپاهان و تراکتور ســازى آغاز مى کنیم. آن طور که همه 
رســانه ها و هواداران فوتبــال متفق القول هســتند،تغییرات 
در کادر فنــى تیم تبریــزى و حضور «ارطغرل ســاغالم» به 
جاى یحیى گل محمدى به عنوان ســرمربى هــم دواى درد 
تیــم پرهوادار تراکتورســازى نشــد تــا آنها پــس از قطعى 
شــدن عدم صعودشــان به مرحلــه حذفى لیــگ قهرمانان 
آســیا، ناامیدانه چشــم به رقابت هاى لیگ داشــته باشــند.
البته قرار گرفتن تیم تراکتورســازى در جایگاه دهم جدول رده 
بندى نه تنها براى آنها سهمیه آســیا را در سال آینده به همراه 
نخواهد داشت، بلکه کوچک ترین غفلتى نیز مى تواند این تیم 
را به انتهاى جدول لیگ برتر باشــگاه هاى کشور نزدیک کند. 
این عامل مى تواند براى کســب نتیجه سرخپوشــان تبریزى 
در ورزشگاه خانگى مقابل ســپاهان ایجاد انگیزه کند.در طرف 
مقابل منصور ابراهیم زاده، سرمربى فعلى تیم سپاهان کار خود 

را در این تیم از هفته 22 با مصاف برابر پرســپولیس آغاز کرد و 
هر چند مقابل سرخپوشان شکست خورد اما در سه دیدار بعدى 
تا پایان سال 96 یک تســاوى و دو پیروزى کسب کرد تا موقتًا 
زردپوشان اصفهانى را از بحران دور کند، اما شاگردان ابراهیم 
زاده در دیدار هفته گذشــته مقابل تیم پیکان شکست خوردند 
تا تیم اصفهانى براى فرار از جایــگاه متزلزل یازدهمى جدول 
رده بندى تنها در اندیشــه پیروزى بر تراکتورســازها باشــند. 
سپاهانى ها که حاال فهمیده اند سقوط شوخى نیست به شدت در 

تکاپوى غلبه بر  تیم اول تبریز هستند.
اما به سراغ دیگر تیم اصفهان و مصاف آنها برویم.به رغم پیروزى 
ذوب آهن مقابل تراکتورسازى در دیدار هفته گذشته لیگ برتر 
فوتبال، ذوبى ها در مصاف با الدحیل قطــر در چارچوب لیگ 
قهرمانان آسیا که سه شــنبه هفته گذشته برگزار شد، شکست 
خوردند تا از شــرایط روحى و روانى مطلــوب فاصله بگیرند.

این در حالى اســت نماینده فوتبال اصفهان هم اکنون تیم دوم 
جدول رده بندى لیگ است و براى حفظ این جایگاه چاره اى جز 
پیروزى مقابل سپیدرود رشــت ندارد. زیرا فاصله یک امتیازى 
تیم هاى استقالل، پیکان و سایپا با ذوب آهن به گونه اى است 
که جایگاه دومى قطعاً در هفته هاى آینده دستخوش تغییر خواهد 
شد.اما على کریمى، سرمربى تیم سیپد رود که موفق به پیروزى 
مقابل پارس جنوبى جم در دیدار هفته بیست و ششم شده بود، 

بسیار امیدوار به کســب نتیجه در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
مقابل شاگردان امیر قلعه نویى اســت تا یک گام دیگر تیمش 
را از خطر سقوط به لیگ یک دورتر کند. ذوب آهن نمى خواهد 
شانس نایب قهرمانى را از دست بدهد و مى خواهد هر طور شده  
یاران کریمى را در فوالد شهر زمین گیر کند. لغزش ذوب آهن در 
این دیدار مى تواند قهرمانى پرسپولیس را در صورت عدم نتیجه 

گیرى این تیم در مقابل پدیده مسجل کند.
و باالخره به سراغ دیدارى مى رویم که شاید رسمًا قهرمان این 
دوره از رقابت ها را معرفى نماید. پرســپولیس تهران و پدیده 

خراسان.
  تیم پدیــده نیز که در ایــن دوره از رقابت ها با جریمه کســر 
6 امتیازى به دلیل پرداخت نکــردن مطالبات بازیکن خارجى 
خود از سوى فدراسیون جهانى فوتبال مواجه شده بود از هفته 
21 تا هفته 26 رقابت هاى لیگ تنها یــک بار طعم پیروزى را 
چشیده است و در پنج دیدار دیگر شکست خورد تا جایگاه لغزنده 
دوازدهى و خطر سقوط به لیگ یک براى این تیم به گوش برسد.
شرایط نابسامان مالى باشگاه و فشار فیفا براى پراخت مطالبات 
بازیکنان خارجى این تیم از یک سو و شاکى بودن بازیکن تیم 

پدیده به دلیل دریافت نکردن حق و حقوق خود از سوى دیگر 
سبب شده محمد رضا مهاجرى، ســرمربى کهنه کار مشهدى 
روزهاى خوبى را ســپرى نکند. او تالش دارد به رغم همه این 
تنگناها بازیکنانش را از نظر روحى و روانى براى دیدار پیش رو 
مقابل تیم پرسپولیس صدرنشین و در آستانه قهرمانى، آماده کند.
شاید شــاگردان مهاجرى بتوانند در دیدار پیش رو با شکست 
پرســپولیس و در صورتى که ذوب آهن هــم مقابل حریفش 
نتیجه بگیرد، قهرمانى سرخ پوشان را به تأخیر بیاندازند؛ کارى 
که تیم ســایپا در دیدار هفته گذشته با پرســپولیس کرد؛ ولى 
شرایط دو تیم سایپا و پدیده متفاوت است و گویى دیدار پدیده 
با پرسپولیس، مهر تأیید احتمالى بر قهرمانى سرخپوشان است.

البته مدتى است که تیم «برانکو ایوانکوویچ» از شرایط آرمانى 
خود دور شده است و تساوى آنها مقابل نسف قارشى ازبکستان 
در لیگ قهرمانان و شکست مقابل تیم على دایى، سرمربى سایپا 
بر این ادعا داللت دارد؛ با این حال این دیدار نیز از مســابقات 
جذاب هفته بیست و هفتم خواهد بود. عدم قهرمانى سرخ ها در 
این هفته مى تواند هواداران آنها که مدت هاست در انتظار جشن 

قهرمانى زود هنگام هستند را حسابى کالفه کند.

نصف جهان رسانه ها در هفته گذشته خبر از تالش هایى دادند که نشان مى 
دهد پرسپولیسى ها با توجه به محرومیت شان از پنجره نقل و انتقاالت مى 
خواهند از حضور برخى ستاره هاى لیگ در استقالل جلوگیرى کنند تا ضرب 

المثل معروف دیگى که براى ما نجوشه !! براى ما تداعى شود.
در برخى از این گزارش ها به قلم آبى نویسان برخى رسانه ها و کانال هاى 
حامى استقالل نگاشته شده، آمده بود: افرادى که براى باشگاه پرسپولیس 
بازیکن مى گیرند سخت در تالشند تا زمینه لژیونر شدن گزینه هایى که براى 
فصل آینده مد نظر استقالل هستند را براى حضور در تیم هاى خارجى فراهم 
کنند. حتى پاى برخى افراد سرشناس رسانه اى که گرایش پرسپولیسى دارند 
نیز در میان است تا بازیکنان مورد نظر شفر به جاى بازى در استقالل فصل 

هجدهم در تیم هاى خارجى توپ بزنند.
دلیل این تالش ها محرومیت باشگاه پرســپولیس براى جذب بازیکنان 
جدید است و این افراد با علم به اینکه حضور ستاره هاى فصل هفدهم در 
استقالل فصل هجدهم منجر به قدرت گرفتن رقیب سنتى سرخ ها خواهد 
شد، مى کوشند این بازیکنان را هوایى کرده یا شرایطى را ایجاد کنند تا آنها به 
لیگ هاى خارجى بروند. از جمله بازیکنانى که عمیقا مورد توجه استقاللى ها 
قرار دارند و حتى نام شان در فهرست فصل آینده نیز دیده مى شود باید به 
مهدى ترابى و على قلى زاده اشاره کرد. بازیکنانى که در ترکیب سایپا نمایش 

درخشانى داشته اند و جزو بهترین هاى فصل هفدهم محسوب مى شوند.

 وینفرید شفر از همین حاال روى این دو بازیکن زوم کرده و با اطالعاتى که 
از مسئوالن باشگاه نیز دریافت کرده به این نتیجه رسیده که دو بازیکن فوق 
مى توانند به استقالل فصل آینده کمک هاى قابل توجهى کنند. سرمربى 
آلمانى استقالل قصد دارد خط حمله تیمش را با حضور این بازیکنان تقویت 
کند و بازیکنانى که در فصل هفدهم نتوانستند انتظارها را برآورده کنند از 
فهرست فصل آینده کنار بگذارد. بعید نیست على قربانى نخستین بازیکنى 
باشد که پس از جذب احتمالى بازیکنان جدید از استقالل کنار گذاشته شود. 
حتى کار براى تداوم حضور بهنام برزاى هم سخت شده و مامه تیام به حدى 
در استقالل جا سفت کرده که این بازیکن نیز چندان مورد پسند شفر نیست 
و از همین حاال شنیده مى شــود که مرد آلمانى مى خواهد برزاى را هم در 
لیست خروجى ها قرار دهد.بدون شک اگر سرمربى استقالل در مواجهه با 
این دو بازیکن چنین تصمیمى بگیرد و از آن سو بازیکنانى همچون ترابى و 
قلى زاده به جمع آبى ها اضافه شوند، هیچ کس به تصمیم سرمربى استقالل 
خرده نخواهد گرفت اما دست هایى توى کار است تا استقالل را از رسیدن به 
خواسته هاى نقل و انتقاالتى اش ناکام بگذارد و تیم فعلى قوى تر نشود. در 
این شرایط کار براى جذب بازیکنان جدید از سوى باشگاه استقالل دشوار 
مى شــود و اگر فضاى نقل و انتقاالتى به همین منوال پیش برود ممکن 
است استقالل براى جذب دیگر بازیکنان نیز با دردسرهایى از این دست 
مواجه شود. حتى ممکن است باشگاه پرسپولیس با پرداختى هاى چشمگیر 

بازیکنان مد نظر استقالل را به سمت خودش بکشد و آنها را راضى کند که 
نیم فصل بیرون بنشینند و در نیم فصل دوم براى این تیم بازى کنند یا شاید 

هم قراردادهایى براى نیم فصل دوم فصل آینده منعقد کند.
ماجراهاى استقالل و پرسپولیس در نقل و انتقاالت آتى بسیار شگفت انگیز 
خواهد بود. استقاللى که مى داند پرسپولیس از جذب بازیکن محروم است 
و دســتش براى جذب بازیکنان جدید بازتر از آنها است و پرسپولیسى که 
مى داند اگر استقالل همه گزینه هاى مطرح را بگیرد چه شرایطى پیدا خواهد 
کرد و تالش مى کند تا به هر شکل ممکن مانع از حضور بازیکنان مطرح در 
استقالل شود. البته درباره على قلى زاده شنیده مى شود که شدیدا استقاللى 
است و دوســت دارد به استقالل ملحق شــود اما قلى زاده هر قدر هم که 
استقاللى باشد مطمئنا وقتى با پیشنهادهاى اغوا کننده خارجى مواجه شود، 

قید حضور در استقالل را خواهد زد.
مهدى ترابى هم ممکن است در فهرست نهایى تیم ملى در جام جهانى قرار 
بگیرد و حتى از اقبال بازى در ترکیب تیم ملى هم برخوردار باشد که در این 
صورت ترابى هم احتماال با پیشنهادهایى مواجه خواهد شد و در این بین 
هم هســتند ایجنت هایى که هم با هدف تضعیف استقالل و هم با هدف 
سودجویى از قبال این بازیکنان مساعى بســیارى در راه ترانسفر آنها به 

خرج خواهند داد.
به هر حال استقالل در شــرایطى که مدیرعاملش هم اعالم کرده زمان 

کمى براى بســتن تیم فصل آینده دارد باید ســرعت 
عمل بیشــترى در نقل و انتقــاالت فصل آتى از 

خود به خرج دهد تا احتماال از جذب بازیکنان 
مطرح لیگ جا نمانــد و بتواند خودش را 

براى فصل آینده تقویت کند. فصلى 
که پرســپولیس مجبور است لیگ 
را با همین نفــرات فعلى آغاز کند. 
هرچند که ممکن اســت از میان 
همین بازیکنان کنونى نیز عده اى 
در تیم فصل آینده برانکو نباشند که 
این وضعیت کامال به سود استقالل 
است و پرسپولیس را در بحران فنى 

و فکرى فرو خواهد برد.
خیلى هــا اعتقاد دارند که اســتقالل 

تازه شــکل گرفته فصــل آینده مدعى 
اول قهرمانى اســت اما از آن سو و در جبهه 

سرخ سخت تالش مى شود تا شاید استقالل را 
از رسیدن به قهرمانى لیگ آتى محروم کنند که البته 

مشخص هم نیست که این تالش ها به نتیجه برسد یا خیر.

دیگى که براى ما نجوشه... !

ملى پوش اصفهانى والیبال نشسته گفت: براى کسب نتیجه باید اردوها و مسابقات 
تدارکاتى برون مرزى داشته باشیم که اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم متأسفانه 

هیچ یک از این امکانات را نداریم.
زینب ملکى در گفتگو با ایمنا در مورد انتخابش به عنوان برترین ورزشکار 
زن سال 96 استان اصفهان در نظرســنجى یکى از کانال هاى ورزشى 
اســتان، اظهار کرد: واقعًا فکر نمى کردم به عنوان برترین ورزشکار زن 
انتخاب شوم، درست اســت در لیگ برتر با تیم سپاهان به مقام قهرمانى 
رسیدیم اما در مجموع سال 96 نسبت به سال هاى گذشته مدال هاى کمترى به 
دست آورده بودم. در سال هاى اخیر  که در مسابقات پارالمپیک و پاراآسیایى حضور 

داشتم، مدال هایى به دست آورده بودم و کارنامه پر مدالى داشتم، اما خوشحال 
هستم که این اتفاق افتاد و به عنوان برترین ورزشکار زن سال 96 انتخاب شدم.

ملکى خاطرنشان کرد: بهترین عیدى امسال، انتخابم به عنوان برترین ورزشکار 
زن استان اصفهان در نظرسنجى کانال موج ورزش اصفهان بود. این انتخاب نشان 
داد که معلولیت، محدودیت نیست و لحظه اى که این خبر به دستم رسید خیلى 
خوشحال شدم چون افتخار بزرگى است در سالى که براى استان اصفهان پر مدال 
بوده و حوادث ورزشى مختلفى اتفاق افتاده، بتوانم به عنوان برترین ورزشکار زن 
انتخاب شوم.وى در مورد مسابقاتى که در سال 97 پیش رو دارد، گفت: مسابقات 
جهانى هلند مردادماه و اوایل مهرماه هم بازى هاى آسیایى جاکارتا برگزار مى شود. 

از امروز تمریناتم را به صورت جدى آغاز کرده ام البته در ایام نوروز نیز کم و بیش 
تمرین داشته ام و در حال حاضر تمریناتم انفرادى است و فکر مى کنم اولین اردوى 

تیم ملى اواخر فروردین ماه برگزار مى شود.
ملکى در مورد پیش بینى از کسب سکو در مســابقات جهانى هلند، اضافه کرد: 
کارمان در مسابقات جهانى هلند خیلى سخت است چون اولین حضور ما در این 
تورنمنت است، براى کسب نتیجه باید اردوها و مسابقات تدارکاتى برون مرزى 
داشته باشیم که اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم متأسفانه هیچ یک از این امکانات 
را نداریم. کسب سکو در مسابقات جهانى کارى سخت و غیرقابل پیش بینى است 

اما قول مدالى خوش رنگ در مسابقات پاراآسیایى را مى دهیم.

ملى پوش اصفهانى: 

 عیدى خوبى گرفتم

ملى پوش اصف
تدارکاتى بر
هیچ یک
زینبم
زن سا
اســتا
انتخاب
رسیدیم اماد
دست آورده بو

هافبک باتجربه ســپیدرود به دلیــل مصدومیت قادر 
به همراهى ایــن تیم در جــدال این هفتــه نخواهد

 بود.
محمدرضا مهدوى، هافبک باتجربه سرخپوشان رشتى 
که در نیم فصل با حضور خود در جمع ســپیدرودى ها 
نمایش موفقى را به جا گذاشــته، در شــرایطى هفته 
گذشته مقابل پارس جنوبى به میدان رفت که از ناحیه 
کمر دچار مصدومیت بود. با این حال نیاز تیم باعث شد 
تا او با آمپول در این بازى به میدان برود. در این شرایط 
اما تشــدید مصدومیت این بازیکن باعث شده تا على 
کریمى قادر به در اختیار داشتن او در بازى امروز مقابل

 ذوب آهن نباشــد و مهدوى امیدوار است با استراحت 
و پشت سر گذاشــتن مراحل درمانى 
براى بازى مقابل تراکتورســازى 

مهیا شود.

مهدوى غایب است

اوج
وج هی

بل روز زى ب ر و ن ر ی ر ب ر ى ری
استراحت   ذوب آهن نباشــد و مهدوى امیدوار است با
و پشت سر گذاشــتن مراحل درمانى

براى بازى مقابل تراکتورســازى 
مهیا شود.
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نصف جهان سپاهان مى تواند با شکست دادن تراکتور سازى در دیدار امروز، سرمربى تبریزى ها را کم کم 
آماده ترك ایران کند و سرنوشتى که چندى پیش با نتیجه گیرى ضعیف براى سرمربى خود به وجود آوردند 

را این بار براى یک سرمربى تقریباً نامى ترکیه اى رقم بزنند.
شکست 0-2 تراکتورسازى مقابل االهلى عربستان اندك شانس تبریزى ها براى صعود به مرحله 
حذفى لیگ قهرمانان را از بین برد و تراکتورســازى با 2 امتیاز از پنج بازى، دیدارى تشریفاتى 
مقابل الغرافه خواهد داشت. نتایج ضعیف تراکتورسازى احتماًال باعث خواهد شد که «ارطغرول 
ساغالم»، سرمربى ترکیه اى این تیم موفق به دیدن تابستان تبریز نشود چرا که یکى از شروط 
باشگاه براى ادامه همکارى با او، صعود تراکتورسازى از گروهش بود که با منتفى شدن این اتفاق 
باید دید تراکتورسازى حاضر به تمدید قرارداد سرمربى 48 ساله اش مى شود یا نه. روزهاى بد 
تراکتورسازى با ساغالم باعث شد تا ببینیم تراکتور قبل از آمدن این مربى چه وضعیتى داشت 

و با حضور او چه شرایطى پیدا کرد.
یحیى گل محمدى 19 هفته هدایت تراکتورســازى را به عهده داشت و بعد از باخت 2-0 
مقابل نفت تهران در هفته نوزدهم – دیدارى که 21 دى برگزار شــد – از سوى مدیرعامل 
باشگاه برکنار شــد. تراکتورســازى تا پایان هفته نوزدهم، پنج برد، شش مساوى و هشت 
باخت به دست آورده بود و با 21 امتیاز در رده یازدهم قرار داشت و فاصله اش با صدر جدول 
23 امتیاز بود. تراکتورســازى بعد از اخراج یحیى و تا زمان انتخاب ســرمربى جدیدش یک 
دیدار مقابل سایپا برگزار کرد که مجتبى حسینى، ســرمربى موقت تراکتور در آن بازى بود. 
تبریزى ها آن دیدار را هم 1-2 باختند تا هواداران تبریزى براى حضور ســرمربى جدیدشان 

لحظه شمارى کنند.
 روزهاى آخر دى ماه بود که ارطغرول ساغالم به عنوان سرمربى جدید تراکتورسازى انتخاب 
شد. مربى اى از کشور ترکیه که با قراردادى 3/5 ماهه به ارزش 380 هزار دالر به تراکتورسازى 
پیوست. در همان مقطع سایت ورزش سه و خبرگزارى  فارس درباره رقم قرارداد او نوشتند:«در 
لیگ برتر هفدهم هیچ مربى نیســت که براى ده بازى در لیگ و شش مســابقه در آسیا حدود 
1/7میلیارد تومان پول گرفته باشد. در قرارداد مربى ترکیه اى تراکتورسازى آپشن هایى وجود دارد 
که مبلغ این قراردادرا تا ســقف 750 هزار دالر باال مى برد. در این قرارداد آمده است که اگر تراکتور با 
هدایت ساغالم بتواند از لیگ برتر سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیاى سال بعد را به دست آورد، صد 
هزار دالر پاداش به حساب سرمربى واریز مى شود. از سوى دیگر اگر تراکتور بتواند از مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا به دور حذفى صعود کند، صد هزار دالر و در صورت صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا 50 
هزار دالر دیگر به مبلغ افزوده خواهد شد.اگر همه این موفقیت ها حاصل شود 20 هزار دالر دیگر به قرارداد 
اضافه مى شود که رقم آن را به 750 هزار دالر افزایش مى دهد. به عبارت بهتر ساغالم در صورت کسب 

نتایج مطلوب در تراکتورسازى مى تواند مبلغى در حدود سه میلیارد و 400 میلیون تومان دریافت کند.
اما در شرایطى که مدیران و هواداران تراکتورسازى امیدوار بودند تیمشان با سرمربى جدید شرایط بهترى 
پیدا کند، ساغالم عملکرد خوبى در تبریز نداشته. درست است که بدشانسى هم در ناکامى او مؤثر بوده اما 
کسب تنها دو برد از 11 بازى اصًال نتیجه خوبى نیست. تراکتورسازى با سرمربى جدیدش فقط گسترش 
فوالد و پدیده را شکست داد و در بقیه بازى هایش یا مســاوى کرد یا شکست خورد. این تیم در لیگ 
قهرمانان و در پنج بازى قبلى اش فقط یکبار موفق به گلزنى شده و در 11 بازى هفت گل زده و 13 گل 
خورده است. تراکتورسازى در پایان هفته 26 البته یک رده به نسبت دوره یحیى صعود کرده و در حال 
حاضر در رده دهم حضور دارد اما این تیم از شــش بازى اش در لیگ فقط 8 امتیاز گرفته که آمار قابل 
قبولى نیست و باید دید با این نتایج، ساغالم شانسى براى ماندن در تبریز خواهد داشت یا نه شاید او هم 
به سرنوشت «زالتکو کرانچار» در سپاهان دچار شود که با بد اقبالى هاى زیاد روزهاى تلخى را پشت 
سر گذاشت و در نهایت مجبور به ترك ایران شد. دیدار امروز دو تیم بحران زده تراکتورسازى- سپاهان

 مى تواند پاسخ روشن ترى به سرنوشت آینده ساغالم براى تداوم حضور در تبریز بدهد. 

نصف جهان سپاهانم
آماده ترك ایران کند و
رررا این بار براى یک
0شکست0-2ت
حذفى لیگ
مقابل الغراف
ساغالم»،

باشگاه براى
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تراکتورسا
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یحیى گل
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دیدار مقاب
تبریزى ه
لحظه شما
 روزهاى آخ
شد. مربى اى
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ساغالم مثل کرانچار 

  خبرهایى  که هفته گذشته در فضاى مجازى و محافل ورزشى دست به دست 
مى شد با مضمون درگیرى بهشــاد یاورزاده در اردوى استقالل، پیش از بازى 
با الریان بود. ظاهراً این بازیکن که عمر کوتاهى در اســتقالل داشته سرزده به 
اردوى آبى ها رفته و حرف هایى به زبان آورده که منجر به دلخورى و ایجاد تنش 
با برخى بازیکنان استقالل شده اســت. یکى از کانال هاى تلگرامى هوادارى 
استقالل جزئیات ماجرا را بدون اسم بردن از بهشاد اینگونه شرح داده:«ظاهراً 
یک روز قبل از برگزارى بازى با الریان مدافع سابق استقالل که یک فصل در 
این تیم بازى کرده اســت در اردوى این تیم حاضر شده و وقتى بازیکنان را در 
البى هتل دیده است خطاب به یکى از مدافعان استقالل با صداى بلند اعالم 

کرد: بر بدخــواه منصوریان لعنت! در این بین رفتارهاى عجیب مدافع ســابق 
آبى ها که سابقه بازى در تیم هاى آسیایى شرقى را دارد، صداى اعضاى کادر 
پزشکى و تدارکات را هم در آورد تا با همراهى بازیکنان، مدافع سابق این تیم 

را از اردو بیرون کردند.» 
بقیه ماجرا را از قول روزنامه «ایران ورزشــى» برایتان نقل مى کنیم: «گفته 
مى شود روزبه چشمى که انگار یاورزاده را نمى شناخته قصد داشته با این بازیکن 
درگیر شــود که بزرگ ترهاى تیم مداخله کردند و مانع بروز درگیرى فیزیکى 
شده اند.موضوع حضور یاورزاده در اردوى اســتقالل به گفته افراد نزدیک به 
باشگاه اســتقالل با علیرضا منصوریان سرمربى ســابق این تیم مرتبط بوده 

اســت. البته اینکه منصوریان در جریان بوده یا خیر 
مشخص نیســت اما قطعًا یاورزاده مى تواند درباره 

حرف هایــى که در فضاى اردویى اســتقالل در 
حمایت از منصوریان به زبان آورده توضیحاتى 

بدهد تا براى افکار عمومى هم مشخص 
شود که چرا و به چه دلیل او در اردوى 
پیش از بازى اســتقالل مقابل الریان 
نام منصوریان را برده و براى استقالل 

حاشیه هایى ایجاد کرده است.» 

 خبرگزارى فارس اصفهان در مطلبى به وعده هاى مکرر 
سرپرست سپاهان در مورد قهرمانى فصل آتى این تیم تاخته 
است. در این مطلب آمده است: تیم فوتبال سپاهان درحالى 
با 27 امتیاز در رتبه 11 جدول قرار دارد که خطر سقوط بیخ 
گوش این تیم است ولى مدیران این باشگاه به دنبال جذب 
ستاره هاى سرخابى هاى پایتخت براى تقویت تیم در فصل 

آینده هستند.
لیگ هفدهم به مراحل پایانى خود رسیده است و دیگر حدس 
قهرمانى لیگ کار دشوارى نیست و سرخپوشان تهرانى براى 
رسیدن به دومین قهرمانى پیاپى شان فاصله چندانى با لمس 

جام قهرمانى ندارند.
اما نکته جالب در این دوره از مسابقات نتایج دو نماینده استان 
اصفهان است؛ ذوب آهنى که با امیر قلعه نویى از نیم فصل 
احیا شــد و تیمى که عنوان دار نایب قهرمانى در لیگ برتر 

است، در حال رسیدن به یک عنوان دومى دیگر است.
سپاهان هم که در ابتداى فصل جزو مدعیان به شمار مى آمد، 
این روزها در پایین جدول دست و پا مى زند و شکست مقابل 
پیکان نشان داد مشکل سپاهان رفتن «زالتکو کرانچار» 
نبوده و ابراهیم زاده هم آن ناجى مشــکالت سپاهان نبوده 

است.
طالیى پوشان اصفهانى که عنوان دار بیشترین قهرمانى در 

لیگ برتر هســتند درحالى با 27 امتیاز در رتبه یازدهم قرار 
گرفته اند که فاصله چندانى با منطقه خطر و سقوط ندارند و 
اگر در چهار بازى پیش رو نتایج الزم را کسب نکنند، یک 

فاجعه براى اصفهان رخ خواهد داد.
در روزهایى که سپاهان نیاز به آرامش دارد تا بتواند سهمیه 
خود را در لیگ برتر حفظ کند، مدیران این باشگاه با اعتماد به 
نفس کامل به دنبال جذب ستاره هاى استقالل و پرسپولیس 
براى فصل آینده هستند؛ این درحالى است که یک اشتباه 
کوچک در چهار بازى حساسى که این تیم با تراکتورسازى، 
صنعت نفت آبادان، اســتقالل خوزستان و استقالل تهران 

دارد مى تواند کار این تیم را بحرانى کند.
جذب محسن مسلمان از پرسپولیس و جپاروف از استقالل 

آنقدر سر و صدا به پا کرده که به تیتر اول رسانه هاى ورزشى 
کشور تبدیل شده است؛ این درحالى است که هنوز وضعیت 

این تیم در فصل آینده مشخص نیست.
ســپاهان در این روزها تنها و تنها به آرامش نیاز دارد و این 
حواشــى مى تواند ذهن بازیکنان و کل تیم را برهم بزند؛ 
مدیران این باشگاه باید به این نکته توجه داشته باشند و اگر 
براى آینده این تیم درحال برنامه ریزى هستند، باید بدانند 

که آینده این تیم در شرایط فعلى ماندن در لیگ برتر است.
هوش و ذکاوت مدیران اصفهانى حکم مى کند اگر به دنبال 
جذب بازیکنى هم هستند، بدون سر و صدا اقدامات را انجام 
دهند تا تأثیر و خللى در کل تیم نداشــته باشد و بتوانند از 

همین االن تیم قدرتمندى براى فصل آینده مهیا کنند.

  پاى منصوریان
 در میان است؟
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نصوریان در جریان بوده یا خیر 
 قطعًا یاورزاده مى تواند درباره
ضاى اردویىاســتقالل در

ه زبان آورده توضیحاتى
مومى هم مشخص 

او در اردوى دلیل
الل مقابل الریان

 و براى استقالل 
ده است.» 

نصف جهان  محمد عباس زاده عملکرد فوق العاده اى در ترکیب نساجى قائم شهر داشته و با 13 گل زده امید زیادى دارد که بتواند در 
پایان فصل آقاى گل لیگ یک شود. همانطور که در جریان هستید عباس زاده هفته گذشته در بازى مقابل صبا موفق به هت تریک 
شد.43، 45 و 48 دقایقى است که بازیکن سابق ســایپا توانســت گل بزند تا پنج دقیقه رؤیایى و طوفانى را تجربه کرده باشد. به جز 
عباس زاده، دو بازیکن دیگر هم ســابقه هت تریک در فاصله کمتر از ده دقیقه را دارند. آرش برهانى در کمتر از 9 دقیقه ســه گل به 
پیکان زد و یعقوب کریمى هم طى تنها هشت دقیقه با پیراهن نفت تهران ســه گل به صنعت نفت آبادان زد. دوشنبه 16 مرداد سال 
1391 یعقوب جوان در دقایق 85، 87 و 93 دیدار برابر آبادانى ها طوفان به پا کرد تا سریع ترین هت تریک لیگ را به نام خود سند بزند. 
«ایمون زاید» هم در آن دربى معروف، در ده دقیقه توانست باخت پرسپولیس مقابل استقالل را با برد عوض کند. نکته دیگر اینکه سه 
گل دیروز مهاجم قائمشهر، دومین هت تریک عباس زاده در دومین هفته پیاپى است. این بازیکن در جریان برد دو هفته قبل تیمش 

مقابل بادران، سه گل از چهار گل تیمش را به ثمر رسانده بود.

نصف جهان  وریا غفورى که سال گذشته فصل کابوس وارى را در استقالل پشت سر گذاشته بود امسال و بعد از حضور «وینفرد شفر»، 
احیا شده و عملکردى بسیار خوب براى استقالل دارد. وریا که تعصب زیادى روى استقالل دارد یکى از بازیکنانى است که براى تمدید 
قرارداد به باشگاه چراغ سبز نشــان داده منتهى پیشنهادى به دست او رسیده است که قطعاً وسوســه اش خواهد کرد. آنطور که یکى از

روزنامه ها نوشته، چند روز پیش بود که یک باشگاه پولدار ژاپنى با مدیر برنامه هاى وریا غفورى تماس گرفت و پیشنهاد وسوسه انگیزى به 
او داد؛ ده میلیارد تومان براى دو فصل! حاال باید دید وریا با دریافت این پیشنهاد، باز هم به راحتى قراردادش با استقالل را تمدید خواهد کرد 

یا نه. باید دید این پیشنهاد واقعى است یا دوستان رسانه اى وریا آن را مطرح کرده اند. در روزهاى آینده به این سئوال جواب خواهیم داد.

در مورد نتایج هفته هاى اخیر پرســپولیس در لیگ برتر و البته افت کیفى بعضى از بازیکنان این تیم دالیل متفاوتى مطرح شده است. 
یکى از نظریه هاى جالب و البته تقریبًا پرطرفدار در این باره رفتن «سرتن چوك» دستیار قبلى «برانکو ایوانکوویچ» از تیم است. درباره 
نقش او در موفقیت هاى دو سه سال اخیر پرسپولیس هم خیلى ها مطالبى نوشته اند که البته بعضى از  آنها اغراق شده به نظر مى رسد. این
 مسئله به گوش برانکو هم رسید که البته با واکنش منفى او روبه رو شــد. برانکو در این باره گفت: «یعنى چه که مى گویید بعد از رفتن 
سرتن چوك افت کرده ایم؟ یعنى من هیچ کارى نمى کنم دیگر؟! وقتى آندره (پانادیچ) رفت، گفتند جاى او خالى است، چون چوك خوب 
نیست، ولى ما قهرمان شدیم. حاال که چوك رفته، خوب شده است. االن که او رفته، مى گویند خوب است، دوباره خوب نیست و دوباره

 باز هم اولى!» 
با وجود این عده زیادى از طرفداران پرسپولیس همچنان معتقدند چوك نقش مهمى در موفقیت هاى تیمشان داشته است و از وقتى او 
رفته این تیم به مرور افت کرده است. به تازگى هم تعداد زیادى از هواداران پرسپولیس به صفحه اینستاگرام چوك رفته و در کامنت هایى 
از او خواسته اند که به پرسپولیس برگردد! جالب اینکه کامنت ها به دو زبان فارسى و انگلیسى هم نوشته شده است. چوك در حال حاضر 

مدیر تیم هاى پایه کرواسى است.

عباس زاده روى ابرها!

وسه ژاپنى!
وس

برگرد به تیمت!

  قهرمانى فصل بعد 
پیشکش!
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 روغن آرگان: 
 روغــن آرگان به عنــوان روغن 
معجزه گر شناخته مى شود. استفاده از 
این روغن به طور مؤثر باعث درمان 
و ترمیم موهاى آسیب دیده شده و از 
موها و پوست َکف ســر در مواجهه 
با تشعشــعات خورشیدى حفاظت 
مى کند. عالوه بر همه اینها، روغن 
آرگان به رشد بیشــتر و نرم شدن 
موها کمک کرده و از فر شــدن آن 

جلوگیرى مى کند.

  روغن نارگیل:  
به طور کلى اســتفاده از روغن نارگیل براى 
تقویت و بهبود ســالمت موها و کف ســر 
گزینه اى عالى اســت. این روغــن با حفظ 
رطوبت موها و پوست سر، از خشکى موها و 
پوسته پوسته شدن کف سر جلوگیرى مى کند. 

 روغن زیتون:
  روغن زیتون نه تنها خوراکى ســالمى است، 
بلکه خواص بى نظیرى براى زیبایى ظاهرى 
شما دارد. این روغن به خوبى پوست کف سر را 
تغذیه کرده و به جریان بهتر خون در این ناحیه 

از سر کمک مى کند. 

  روغن آووکادو:  
روغن آووکادو به ترمیم موهاى آسیب دیده 
کمک مى کند و از ایجاد موخوره که ناشى 
از خشکى و شکســتگى موها در قسمت 

پایینى تار موهاست، جلوگیرى مى کند.

 روغن بابونه:
  این روغن خاصیــت ضدالتهابى دارد 
و مى توانید از آن براى رفع خشــکى و 
خارش سر استفاده کنید. عالوه بر این، 
روغن بابونه مى تواند در درمان شــوره 
سر، پسوریازیس (داء الصدف) و آماس 

یا التهاب پوست هم مؤثر باشد.

 روغن درخت چاى:
 روغن درخت چاى براى تســکین خارش 
آزاردهنده کف ســر گزینه اى عالى است. 
مى توانید مقدارى از این روغن را با شامپوى 
خود مخلــوط کنید و به ســرتان بزنید. به 
محض شستشوى موها و کف سر، متوجه 

تأثیر شگفت انگیز آن خواهید شد.

 روغن  رزمارى:  
روغن رزمارى تقویت کننده تار موهاى 
نازك، سســت و شــکننده است. این 
روغن با تأمین ویتامینB، کلســیم و 
آهن که همگى عوامل ضرورى در حفظ 
سالمت موها هســتند، باعث زیبایى 

بیشتر موهاى تان خواهد شد.

بهترین روغن هاى  گیاهى براى پوست سر

و ترمیم موهاى
موها و پوست َک
تشعشــعات با
مى کند. عالوه
ب آرگان به رشد
موها کمک کرد
جلوگیرى مى کن

طوبت موها و پوست سر، از خشکى موها و 
سته پوسته شدن کف سر جلوگیرى مى کند. 

 روغ
  روغن زیتون نه تنه
بلکه خواص بى نظ
شما دارد. این روغن
تغذیه کرده و به جر
از سر کمک مى کند
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چرب کردن موها امرى ضرورى است و در عین حال، انتخاب روغنى مناسب با نوع موها هم بسیار مهم است.
چرب کردن منظم و مرتب موها، یکى از بهترین عاداتى است که مى توانید براى زیباتر کردن موهاى تان از آن بهره  ببرید و خود را به آن وفق دهید.

 در ادامه با چند روغن طبیعى و مفید آشنا خواهید شد که استفاده از آنها، کف سر و موهاى تان را سالم تر خواهد کرد.

 روغن هسته انار:
 روغن هســته انار یک تقویت کننده عالى براى موهاى آسیب 
دیده اســت. اگر طرفدار مصرف روغن هاى گیاهى هســتید، 
احتماًال خودتان هم به خوبى از خــواص عالى این روغن براى 

موها آگاهى دارید.

 روغن هسته انگور:
  یکى از بهترین موارد استفاده از روغن هسته 
انگور، اثربخشى آن در درمان و از بین بردن 
شوره سر اســت. عالوه بر این، روغن هسته 
انگور عامل مهم و مفیدى به عنوان عنصر 
اصلى در ترکیب با ســایر مواد طبیعى است 
که به کمک آنها در خانه ماســک مو تهیه و 
مصرف مى کنند. این روغن کمک مى کند 
تا ســایر مواد مغذى الزم به شکلى بهتر و 

کامل تر جذب موها شوند.

  زنــان بــاردار باید 
نوشــیدن روزانه یک 

یا دو لیوان آب نارگیل را 
به یک عادت ســالم تبدیل 

کنند. اما بهتر است از مصرف نوع 
کنسروى آن پرهیز کنید. آب نارگیل تازه 

هم براى خودتان بهتر است و هم براى کودکتان، 
چون مواد نگهدارنده و... ندارد.

آب نارگیل تازه، یک نوشیدنى طبیعى و مغذى و 
ایزوتونیک است که الکترولیت، کلر، پتاسیم و 
منیزیم فراوانى دارد، البته همراه با مقدار مناسبى 

قند و پروتئین. 
ضمناً آب نارگیل، منبع خوبــى از فیبر غذایى، 
منگنز، کلسیم، ریبوفالون و ویتامین C  است. 
آب نارگیــل مى تواند جایگزینــى عالى براى 

نوشیدنى هاى کافئین دار و گازدار باشد 
که هیچگونه عارضه جانبى هم ندارد.

فواید نوشیدن آب نارگیل در دوران باردارى
1. پیشگیرى از یبوست

یبوست، یک مشــکل رایج در 
دوران بــاردارى اســت که 
مى تواند بــه دلیل افزایش 
پروژســترون در بــدن 
یــا مصــرف مکمل 
آهــن بــه وجود 

بیاید.
محتواى فیبر 
موجــود در 
نارگیل  آب 
عــث  با
د  مى شــو
کــه بــراى 
یبوست  درمان 
در بــاردارى مفید 
باشــد. فیبر، به مدفوع 
حجم داده و سیســتم گوارش 
را تمیز مى کند و عملکرد مناســبى به 

آن مى دهد.

2. برطرف کردن سوزش معده
عالوه بر یبوســت، ســوزش معده نیز در دوران 
باردارى بسیار شایع است که دلیل آن نیز، تغییرات 
هورمونى و فشارى اســت که به علت بزرگ شدن 

حــم  بــه معــده وارد ر

مى شود.
مصرف داروى ســوزش معــده در دوران حاملگى 
توصیه نمى شــود چون عوارض بلند مدت بر جنین 
دارد، بنابراین مى توانید با آب نارگیل، این مشکلتان را 
حل کنید. نوشیدن آب نارگیل، میزان اسید معده را کم 
کرده و در نتیجه جلوى بد هضمى و سوزش معده را 

مى گیرد.

3. حفظ انرژى بدن
براى اینکه در دوران باردارى در طول روز با انرژى 

بمانید، آب نارگیل بنوشید.
این نوشــیدنى ســبک و انرژى بخش، نوشابه اى 
ایزوتونیک است که سرشــار از الکترولیت است و 
ســطح انرژى بدن را باال نگه مــى دارد. همچنین 
با افزایش متابولیســم بدن و تحریــک عملکرد 
تیروئیــد، به حفظ انــرژى بدن کمــک مى کند. 
مقدار متعادل قنــد، پروتئین و ســدیم موجود در 
آب نارگیل کمک مى کند سطح مایعات بدن  را که 
براى مبارزه با خســتگى و ضعف مهم است حفظ

کنید.

4. جلوگیرى از دهیدراته شدن بدن
زنان باردار به دلیل ویار و تهوع هاى صبحگاهى، در 
معرض دهیدراته شدن هستند. مى توانید به راحتى 
با آب نارگیل، از دهیدراته شدن بدنتان پیشگیرى 
کنید. ضمنًا آب نارگیل، اســید آمینه  و آنزیم هاى 
دیگرى دارد که آنها نیز براى جلوگیرى از کم آبى 

بدن و خستگى مفید هستند.
آب نارگیل به کاهش احســاس تهوع و استفراغ 
که یکى از علت هاى اصلى دهیدراته شــدن 
است کمک مى کند. کم آب شدن بدن عالوه 
بر کاهش ســطح انرژى، از انعطاف پذیرى 
پوســت تان نیز مى کاهد. مى توانید از طعم 

شیرین و خوشایند آب نارگیل لذت ببرید. 

5. تأمین پتاسیم مورد نیاز بدن
یکى از مواد مغذى مهم کــه در آب نارگیل وجود 
دارد، پتاسیم اســت که به حفظ تعادل الکترولیت 
در بدن کمک کرده و براى رشد جنین مهم است. 
ضمنًا پتاســیم کمــک مى کنــد از گرفتگى هاى 

عضالت پا و ورم آنها پیشگیرى کنید.

پتاســیم نقــش مهمى در آزاد شــدن انــرژى از 
مــواد مغذى مهمــى چــون چربــى، پروتئین و 
کربوهیدارت ها دارد. عالوه بر ســدیم، پتاسیم نیز 
به تنظیم فشار خون کمک مى کند. کمبود پتاسیم 
در دوران باردارى مى تواند عوارض و مشــکالتى 
به بــار بیــاورد. از آنجایى کــه آب نارگیل، مقدار 
مناســبى پتاســیم دارد، نوشــیدن روزانــه  آن 
کمک خواهــد کرد تــا دچــار کمبود پتاســیم 

نشوید.

6. تأمین منیزیم و کلسیم
کلســیم و منیزیم، دو مــاده  مغذى مهــم دیگر 
هســتند که مى توانید از آب نارگیل آنها را دریافت 
کنید. ایــن مواد مغــذى همراه با هم، ســالمت 
بــاردارى را تضمین مى کننــد. منیزیم، عضالت 
را شــل مى کند و کلســیم، انقبــاض عضالت را 

بیشتر مى کند.
هم کلسیم و هم منیزیم به تولید انرژى کمک کرده 
و از عملکرد اندام هاى گوناگون حمایت مى کنند. 
منیزیم بــراى تقویت دندان ها و اســتخوان ها نیز 

مفید است.

7. کنترل فشار خون
نوشــیدن آب نارگیل به طور مرتب مى تواند فشار 
خونتان را تنظیم کند که اساســًا به دلیل پتاسیم و 

منیزیم موجود در آن است.
پتاســیم با نمک پیوند زده و به خــروج آن از بدن 
کمک مى کند. پایین بودن ســطح سدیم در بدن 
یعنى کاهش فشار خون. همچنین آب نارگیل براى 

جلوگیرى از کمبود منیزیم در بدن سودمند است.
 

8. پیشگیرى از عفونت هاى مجارى ادرارى
آب نارگیل، ادرارآورى طبیعى است. یعنى مى تواند 
از عفونت هاى زیادى مانند عفونت هاى سیســتم 
ادرارى پیشــگیرى کند. زنان باردار به دلیل بزرگ 
شــدن رحم که دقیقًا باالى مثانه  قرار دارد، بیشتر 
در معرض این عفونت ها هســتند. نوشیدن روزانه  
آب نارگیل، راهى ساده براى جلوگیرى از بروز این 
مشکل است. ضمنًا آب نارگیل، از احتمال زایمان 
زودرس کم مى کند، براى حفظ ســالمت کلیه ها 

مفید است و از احتمال سنگ کلیه نیز مى کاهد.

یک متخصص مغز عالیم هشدار دهنده پیش از بروز سکته هاى مغزى را تشریح کرد.
محمد شریعتى با تأکید براینکه مردم باید در مورد عالیم سکته مغزى آگاه باشند، عنوان کرد: بروز هر نوع اختالل 
حسى در یک سمت بدن، ضعف در بدن، اختالل در تکلم، اختالل در هوشیارى، اختالل بینایى، هر نوع تغییر 
در چهره، عدم تعادل به ویژه در افراد سن باال و مبتال به 
چربى خون و فشارخون از جمله عالیمى است که هشدار 
مى دهد بیمار در معرض سکته  مغزى قرار دارد و باید فوراً 

جدى گرفته شود.
وى با بیان اینکه ســکته هاى مغزى به عنوان سومین 
و یا چهارمین عامــل مرگ و میر در ایران محســوب 
مى شوند، اظهارداشــت: جلوگیرى از بروز سکته هاى 
مغزى و عوارض آن وابسته به ساعات اولیه مراجعه به 

متخصصان است. 
این متخصص مغز و اعصاب گفت: برخــى از افراد در 
صورت مواجهه با این بیماران بــه درمانگاه ها مراجعه 
مى کنند که این امرى اشتباه اســت، زیرا ساعات اولیه 
تشخیص، از اهمیت باالیى در درمان آن برخوردار است 
و افراد باید در صورت مشــاهده هر یک از این عالیم، 

بیمار را به اورژانس مغز و اعصاب منتقل کنند.
شریعتى در خصوص عوامل مؤثر در بروز سکته هاى مغزى خاطرنشان کرد: آلودگى هوا، استرس، اضافه وزن 
و استعمال سیگار در بروز سکته هاى مغزى مؤثر است و براى پیشگیرى از سکته هاى مغزى باید چربى خون، 
فشارخون و قندخون ساالنه دو بار کنترل شده و رژیمى غذایى با حداقل مصرف شکر و قند و چربى هاى اشباع 

استفاده شود.

7 عالمت هشداردهنده پیش از بروز سکته مغزى

است.یک دســتیار طب ایرانى گفت: عرق بهار نارنج تقویت کننده مزاج، مغز و قلب 
سمیه ذاکرى اظهارداشت: طبیعت پوست زرد میوه نارنج و شکوفه آن گرم و خشک است.

وى تصریح کرد: این گیاه نیز مانند هر ثمر و گیاه دیگرى، خواص و موارد استفاده درمانى خاص خودش را دارد 
که بسته به مزاج فرد مى توان از آن بهره برد.

ذاکرى خاطرنشان کرد: مصرف آن در افراد با معده هاى 
سرد و رطوبى خالى از عارضه نیست.

وى یادآور شــد: از قدیم معموًال از میــوه نارنج و آب 
نارنج براى فرونشــاندن حرارت اعضا استفاده مى شد 
به خصوص امراضى کــه از غلبه صفــرا و خون بوده

 است.
این دســتیار طب ایرانى تصریح کرد: جوشش و غلیان 
خون که در فصل بهار وجــود دارد را مى توان با اضافه 
کردن آب نارنج به عنوان چاشنى به خورشت ها کاهش 

داد.
وى افزود: زیاده روى در مصــرف نارنج به خصوص با 
معده خالى و صبح ناشــتا، موجب به هم خوردن مزاج 

مى شود و براى سالمتى کبد خطرناك است.
ذاکرى خاطرنشان کرد: از پوست نارنج به صورت خالل پخته شده با برنج یا به صورت مربا مى توان بهره برد 

که نافع ترین اثر آن، شادى بخشى و مفرح بودن آن است.
این دستیار طب ایرانى افزود: طبیعت عرق بهار نارنج نیز برخالف تصور عموم که آن را سرد و خنک مى پندارند، 

گرم و خشک است.
وى تصریح کرد: عرق بهار نارنج موجب ایجاد تفریح و تقویت در مغز و قلب است و براى افرادى که ضعف قلب 

و دلهره و اضطراب یا حالت منگى در مغز دارند، مى توان تجویز کرد. 

عرق بهار نارنج چه خواصى دارد؟

اگزما یک بیمارى سخت و خارش آن بسیار شدید است، به طورى که به الیه محافظ پوست آسیب خواهد رساند 
و پوست حساس تر مى شود.

گاهى خارش آنقدر شدید است که احساس مى کنید باید فریاد بزنید. حتى خاراندن مى تواند موجب خونریزى 
پوست شود. اگزما بیمارى مزمن پوستى است که به آن 
درماتیت اتوپیک نیز مى گویند. در این بیمارى پوســت 

دچار التهاب و خارش و تحریک مى شود.
به نظر مى رســد که اغلب روى صورت، دست ها و پاها 
به وجود مى آید، اما مى توانــد روى هر نقطه اى از بدن 
ایجاد شــود. اگزما در کودکان بســیار رایج است و 20 
درصد از نوزادان یا کودکان خردسال به آن مبتال هستند. 
درمان اگزما یک چالش بزرگ است، زیرا اغلب، بیمارى 
با روش هاى درمانــى عود مى کند و عــوارض جانبى 
شیوه هاى درمان سیستم ایمنى بدن را تحت تأثیر قرار 

مى دهد و در نهایت اگزما را تشدید مى کند.
خارش و سوزش پوست، قرمزى، تاول و برآمدگى، تورم، 
برجستگى، پوسته پوسته شدن پوست، از عالیم ابتال به 
اگزما هستند. برخى از انواع اگزما مانند اگزماى حساسیت 
ناشى از تماس با یک ماده تحریک کننده در هنگام تماس باعث قرمزى، خارش و ترشح پوست مى شود. اگزماى 

شوره دار، مى تواند پوست را زرد، روغنى و فلس دار کند.
این نوع از اگزما مى تواند در هر قسمتى از بدن به ویژه صورت به وجود بیاید. اگزما معموًال در کف دست ها یا پاها 
به وجود مى آید و بسیار دردناك است و در آن تاول هاى عمیق روى پوست ظاهر مى شود که این تاول ها عمومًا 

مى خارند و مى سوزند.
در اگزماى  «ناموالر» پوست، پوسته پوسته شده و دلمه هاى دکمه اى شکل روى پوست ایجاد مى شوند. از آنجا 
که اگزما انواع مختلفى دارد و به اشکال مختلف بروز مى کند، بسیار مهم است که یک متخصص پوست بسیار 

حاذق، بیمار را بررسى کند تا معلوم شود آیا مشکل پوستى، نوعى اگزماست یا وضعیت دیگر پزشکى.
در افراد سفید پوست ممکن است ابتدا بثورات جلدى قرمز رنگ و سپس قهوه اى رنگ ایجاد شود.  در نوزادان، 

اغلب بثوراث جلدى بر روى صورت و پوست سر، همراه با زخم ایجاد مى شود.
یافتن علت اگزما یک مشکل بزرگ است و پزشکان هنوز علت دقیق آن را نمى دانند. برخى معتقدند که ناشى از 
فعالیت بیش از حد سیستم ایمنى بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرك هاى محیط  زیست است. اگزما اغلب 

در خانواده هایى شایع است که سابقه آلرژى و یا آسم دارند.

درمان اگزما
 از آنجا که پژوهشگران هنوز نمى دانند چه چیزى منجر به اگزما مى شود، رویکرد جامعى براى درمان آن وجود 
دارد که در واقع شامل تغییرات رژیم غذایى، کاهش استرس و اجتناب از عوامل آلرژى زا مى شود. این موارد به 
درمان اگزما مى انجامد. گاهى اوقات بدن آنقدر دچار استرس مى شود که تمام روش هاى طبیعى رژیم غذایى و 

گیاهى نیز در درمان اگزما مؤثر نمى شود.

20 درصد کودکان به اگزما مبتال مى شوند

رید.موها آگاهى دار

 روغن

اقل مصرف شکر و قند و چربى هاى اشباع 

است.، مغز و قلب
ن گرم و خشک است.

موارد استفاده درمانى خاص خودشرا دارد 

رارد؟ د
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نخستین هاى سال 97

از کشف جسد دختر بچه 7 ساله تا مرگ همزمان 3 خواهر
ســال 97 با حوادث مختلفى آغاز شــد و در این بین 
نخستین ها همواره توجهات را به خود جلب کرده اند. 
از اولین تولد در ســال جدید گرفته تــا اولین تصادف، 

گاز گرفتگى، جنایت، غرق شدگى و... هر کدام به یک 
خبر مهم در ایام عید نوروز تبدیل شدند. هرچه که بود 
تعطیالت نوروز امسال هم به پایان رسید. خبرگزارى 

میزان  و روزنامه ایران مرورى بر برخى رویدادهاى تلخ 
و شیرین نوروز امسال داشته اند که در ادامه، مهمترین 

آنها را مى خوانید:
نخستین جنایت سال 97، مرتبط با قتل دختر بچه اى هفت ساله در شهر مشهد بود. در این حادثه، دختر هفت ساله پس از 

اینکه از سوى سبزى فروش محله مورد آزار و اذیت قرار گرفت، به قتل رسید.
جسد این دختر هفت ساله به نام «ندا»، روز سه شــنبه هفتم فروردین ماه، داخل یک کیسه پالستیک در شهرك شهید 
رجایى مشهد کشف شد. با اعالم مفقودى این کودك، بررسى ها آغاز و مشخص شد والدین این دختربچه، او را براى خرید 
نان به بیرون از خانه فرســتاده بودند، اما کودك دیگر به خانه باز نمى گردد. با اعالم شکایت خانواده این دختربچه و پس 
از بررسى کارآگاهان پلیس آگاهى، جسد این کودك درون یک کیسه در حاشیه خیابان کشف شد. پزشکى قانونى علت 
مرگ دختر بچه هفت ساله را خفگى اعالم کرد. پس از بررسى هاى صورت گرفته، مظنون این جنایت که سبزى فروش 

محل بود، شناسایى و دستگیر شد.

در اولیـــن حادثـــــه غرق شدگى سال 97، عصر سومین روز فروردین، پنج تبعه کشور افغـــــــانستان در رودخانه 
«ُمند» در استان بوشهر جان خود را از دست دادند. عصر روز حادثه هفت نفر از اتباع افغانستان که در زمین هاى کشاورزى 
کارگرى مى کردند، براى شنا به غرب شهر کاکى رفتند. یکى از این اتباع به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق شد و چهار 

نفر دیگر که قصد نجات او را داشتند به دلیل ناآشنایى با مهارت شنا گرفتار آب شدند.

قتل عام در «خنداب» استان مرکزى، نخستین جنایت هولناك خانوادگى در سال 97 بود.
این حادثه ساعت 10 صبح روز سه شنبه هفتم فروردین بر اثر بروز یک درگیرى خانوادگى در یکى از روستا هاى شهرستان 
خنداب به وقوع پیوست. ضارب 60 ساله، در این درگیرى همسر، مادر، برادر و خواهر همسر خود را با سالح به قتل رساند. 
دو تن از این افراد در محل تیراندازى جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز بعد از انتقال به بیمارستان به علت شدت 

جراحت وارده جان باختند.

نخستین تصادف سال 97 که منجر به فوت یک موتورسوار شد، در استان آذربایجان غربى رخ داد. این حادثه در کیلومتر 
13 روستاى «قلعه رش» در محدوده محور سردشت-پیرانشهر استان آذربایجان غربى رخ داد.

در این حادثه یک دستگاه سوارى لندکروز با موتورسیکلت برخورد کرد که این حادثه منجر به فوت راکب موتورسیکلت و 
مجروح شدن یکى از سرنشینان موتورسیکلت شد.

سوم و چهارم فروردین 97 وقوع تندباد در شمال غرب کشور خسارت و تلفات برجاى گذاشت. بر اثر طوفان سه نفر جان 
باخته و 14 نفر مصدوم شدند.

طوفان همچنین باعث مرگ پاراگالیدر سوارى در شبستر شــد و در اردبیل نیز جان زنى 50 ساله را گرفت. وقوع تندباد 
خسارات دیگرى در پى داشت که مى توان به فرار هشت نوع حیوان وحشى از باغ وحش ارومیه اشاره کرد.

دختر جوانى در تهران نخستین خودکشى سال 97 را رقم زد. 
به گفته رئیس کالنترى خانى آباد، دختر 29 ســاله مجرد که با پدر و مادرش در خانى آباد زندگى مى کرد و سال ها سابقه 
بیمارى اعصاب و روان داشت، با خوردن بیش از اندازه قرص خودکشى کرد که پس از تماس والدینش، مأموران در محل 

حاضر شدند و اقدامات الزم صورت گرفت.

راننده پراید که در محور چناران - مشهد در حال حرکت بود در نزدیکى منزل آباد(حوالى مشهد) هنگام سبقت کنترل خودرو 
را از دست داد و به اتاقک پلیس برخورد کرد. بر اثر این برخورد که 12 فروردین رخ داد، راننده پراید که با رفتن در شانه خاکى 
جاده قادر نبود خودرو را متوقف کند، به دو سرباز یگان امداد پلیس خراسان رضوى در مشهد و کانکس پلیس برخورد کرد 

که یک نفر از آنها به اسم پیمان کیوانى بر اثر شدت جراحات جان باخت.

ربودن دختر شش ساله در مشهد نخستین کودك ربایى سال 97 بود. این دختربچه ساعت 23 و 30 دقیقه شنبه شب چهارم فروردین از مقابل پاساژ اکسین در چهار راه مخابرات 
قاسم آباد مشهد ربوده شد. والدین این دختر که براى خرید به داخل پاساژ رفته بودند هنگام بازگشت متوجه مفقود شدن دختر خود شدند.

 با اعالم این حادثه، موضوع در دستور کار قرار گرفت که با پیگیرى پلیس جنایى مشهد و از طریق رصد دوربین هاى محل، مشخص شد یک زن جوان دختر بچه را از مقابل پاساژ 
ربوده است. هویت آدم رباى 33 ساله شناسایى و ظهر ششم فروردین در محل سکونتش در محدوده قاسم آباد دستگیر شد و دختر بچه ربوده شده به آغوش خانواده خود بازگشت. 

متهم داراى سابقه کیفرى است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

مرگ همزمان سه خواهر در پى گاز گرفتگى در شهرك اندیشه تبریز، نخستین گازگرفتگى 
سال 97 بود.

ساعتى پس از تحویل سال، با اعالم حادثه گازگرفتگى در خانه اى واقع در شهرك اندیشه، 
آتش نشانان عازم محل حادثه شدند. پس از اطالع رسانى این حادثه، آتش نشانان در محل 
حادثه حاضر و شاهد بى هوشى سه خانم در داخل خانه شدند که بالفاصله با بررسى عوامل 
اورژانس مشخص شد هر سه جان باخته اند. ســه قربانى گازگرفتگى، خواهران 18، 25 و 

30 ساله بودند.

شــلیک هاى هوایى که درجریان برپایى جشــن عروسى در شهرســتان دهدشت استان 
کهگیلویه و بویراحمد رخ داد یک نفر از مهمانــان را به کام مرگ برد و دو نفر نیز مجروح و 
روانه بیمارستان شدند. این حادثه غروب پنجمین روز فروردین در یکى از باغ هاى دهدشت 

رخ داد که ضارب ازسوى پلیس دستگیر شد.

نخستین تولد سال 97 بعد از گذشت تنها دو دقیقه از زمان تحویل سال نو، در بیمارستان 
شهید بهشتى شهرستان آستارا در استان گیالن رقم خورد. این نوزاد به همت کادر مامایى 
بیمارستان از مادرى 24 ساله ساکن بخش لوندویل این شهرستان به صورت طبیعى متولد 
شد. این نوزاد، پسر و دومین فرزند خانواده اســت و پدر و مادرش او را «آریا» نامگذارى 

کردند.

نخستین روز نوروز مردى از اهالى روستاى «کله شیر» استان ایالم همسرش را با شلیک 
گلوله به قتل رساند و بعد هم با شلیک گلوله اى به زندگى خود پایان داد. این مرد که بر سر 
اختالف هاى خانوادگى با همسرش به مشاجره پرداخته بود، نیمه جان به بیمارستان انتقال 

یافت اما به  دلیل شدت جراحت ها جان باخت.

ریزش معدن زغال سنگ در شهرستان راور استان کرمان یک کارگر را به کام مرگ کشید 
و دو نفر را نیز زخمى کرد. در این حادثه که ساعت 10 و 47 دقیقه یازدهم فروردین رخ داد، 
نیروهاى امدادى به منطقه اعزام شدند و جسد کارگر 40 ساله را بیرون کشیدند. دو کارگر 30 

و 40 ساله نیز به بیمارستان انتقال یافتند.

دختر دختر 77 ساله؛ قربانى جنایتکار متجاوز ساله؛ قربانى جنایتکار متجاوز

غرق شدن غرق شدن 55 تبعه افغانستان تبعه افغانستان

مرگ مرگ 33 تن در پى تندباد مرگبار تن در پى تندباد مرگبار

ربودن دختر بچه ربودن دختر بچه 66 ساله در مشهد ساله در مشهد

تولد، تولد، 22 دقیقه بعد از سال تحویل دقیقه بعد از سال تحویل

مرگ همزمان مرگ همزمان 33 خواهر  خواهر 

همسرکشى در نخستین روز عیدهمسرکشى در نخستین روز عید

عروسى، عزا شدعروسى، عزا شد

کارگر معدن زیر آوار کارگر معدن زیر آوار 

مرگ راکب موتورسیکلت یک ساعت بعد از تحویل سال مرگ راکب موتورسیکلت یک ساعت بعد از تحویل سال 

قتل عام هولناك در «خنداب»قتل عام هولناك در «خنداب»

مرگ خودخواسته دختر جوان با قرص مرگ خودخواسته دختر جوان با قرص 

مرگ سرباز وظیفه پلیسمرگ سرباز وظیفه پلیس
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ساعت 22و30دقیقه نهم فروردین سال 
جارى، به کالنترى 211 قلعه نو اعالم شد 
که جوانى 22 ساله به علت اصابت جسم 
تیز به ناحیه ســینه به بیمارستان منتقل 
شده و با وجود انجام اقدامات درمانى فوت 
کرده اســت. با تأیید خبر اولیه و تشکیل 
پرونده مقدماتى بــا موضوع «قتل عمد» 
و به منظور رسیدگى تخصصى، پرونده در 
اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 
تهران بــزرگ در خصوص ایــن پرونده 
اظهار کرد: در تحقیقات میدانى به عمل 
آمده از شاهدان صحنه جنایت مشخص 
شــد که قاتل متوارى شــده، راننده یک 
خودرو پژو 405 بوده که به همراه نفر دوم 
در حال عبــور از خیابان بودند که در حین 
رانندگى به نحوه تردد مقتول و دوستانش 
از عرض خیابان اعتراض کرده و این کار 
خود را بــا بوق زدن نشــان داده و همین 
موضوع باعث آغاز درگیرى لفظى مابین 
دو طرف و درگیرى منجر به جنایت و قتل 
جوانى 22 ساله به نام «حمیدرضا» شده

 است.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم گفت: پس 
از وقوع جنایت، قاتل با رها کردن خودرو 
پــژو 405 و همراهــش از محل متوارى 
مى شــود؛ با بهره گیرى از اطالعات به 
دســت آمده از همراه قاتل که از بستگان 
نزدیک وى بود قاتل به نام «مصطفى.ح» 
33 ساله شناسایى شد و با مراجعه به منزل 
وى مشخص شــد که بالفاصله پس از 
ارتکاب جنایت از محل سکونت خود نیز 
متوارى شده اســت. وى افزود: با انجام 
اقدامات پلیســى مخفیگاه وى در حاشیه 
جنوب شــهر تهران شناســایى شد و در 
ساعت 5 عصر  14 فروردین ماه دستگیر و 
به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل شد.
متهم در همان مراحــل اولیه تحقیقات 
صراحتًا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و 
گفت: «به همراه یکى از بستگان نزدیک 
خود، با ماشــین در جاده ورامین در حال 
عبور از خیابان بودیــم. همزمان متوفى 
نیز به همراه چند نفــر دیگر در حال عبور 
از عرض خیابان بود؛ نحــوه عبور آنها از 
عرض خیابان به گونــه اى بود که باعث 
ایجاد مزاحمت در حرکت ماشــین شد و 
به همین دلیل من بــراى آنها بوق زدم؛ 
همین موضوع باعــث درگیرى لفظى ما 
شــد و زمانى که آنها شــروع به فحاشى 
کردند، ما از ماشین پیاده شــدیم؛ تعداد 
آنها از ما بیشتر بود و همین موضوع باعث 
شد تا ما را مورد ضرب و شتم قرار دهند؛ 
در زمان درگیرى چنــد ضربه به صورت 
من زدند به گونه اى کــه باعث جراحتم 
از ناحیه صورت شــد؛ چاقوى ضامن دار 
خــود را از جیبم خارج کــرده و بى هدف 
چند ضربــه پرتــاب کردم کــه یکى از 
ضربه ها به متوفى برخــورد کرد و روى 
زمین افتاد؛ بسیار ترســیده بودم؛ پیاده از 
محل متوارى شــدم و از طریق بستگان 
متوجه مرگ متوفى شدم؛ پشیمان بودم اما 
کارى از دستم بر نمى آمد تا اینکه پس از 

چند روز دستگیر شدم.»
سرهنگ مکرم با اعالم این خبر گفت: با 
اعتراف صریح متهم بــه ارتکاب جنایت 
و دیگر شــواهد و دالیل به دست آمده از 
شــاهدان صحنه جنایت، قرار بازداشت 
موقت از ســوى بازپرس شــعبه چهارم 
دادسراى عمومى و انقالب شهررى صادر 
شد و متهم کماکان براى انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار دارد.

بوق ماشین، فحاشى
 و قتل پسر جوان 

رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس از دستگیرى سارق فرارى 
در صندوق عقب خودروى همسایه خبرداد.سرهنگ دوم منصور حشمتیان گفت: عصر روز شانزدهم 

فروردین واحد گشت موتورى در خیابان جشنواره یک نفر را حین باز کردن در خودرو 206 مشاهده کردند که در کنار خیابان 
پارك شده بود که به محض مشاهده پلیس،  با موتورسیکلت متوارى شد. وى ادامه داد: پس از تعقیب و گریز متهم وارد منزلى شد و موتور را 
به داخل آن برد. با اخذ دستور تلفنى از مقام قضائى تیم عملیاتى وارد منزل شدند و سارق از پشت بام اقدام به فرار کرد. رئیس کالنترى 144 جوادیه 
تهرانپارس اظهار کرد: پس از اقدامات پلیسى مأموران متوجه شدند سارق در داخل پارکینگ همسایه و در صندوق عقب خودرو 405 مخفى شده که نسبت 

به دستگیرى وى اقدام کردند.

سارق فرارى در صندوق عقب خودروى همسایه!

دستگیرى 
بازیگر معروف 
یک سریال 
نوروزى 

بازیگر معروف یکى ازسریال هاى نوروزى که در شهرستان آبادان اقدام به مصرف مشروبات 
الکلى کرده بود توسط پلیس آبادان دستگیر و روانه زندان شد.

شامگاه سه شــنبه 14 فروردین ماه امســال، مأموران کالنترى 15 کارون آبادان درحال 
گشتزنى درخیابان یکم احمدآباد بودند که با پسر جوانى که حالت و رفتارهاى عادى نداشت و 
اقدام به عربده کشى در خیابان مى کرد، روبه رو شدند. مأموران به سرعت اقدام به دستگیرى 

وى کردند و پس از انجام تست الکل از متهم، وى به خوردن مشروبات الکلى اعتراف کرد.
پسر جوان وقتى از ســوى مأموران در اختیار مقام قضائى قرار گرفت با نشان دادن کارت 
شناسایى اش خود را بازیگر مطرح تلویزیون و تئاتر معرفى کرد. قاضى پرونده پس از اعتراف 
بازیگر جوان به خوردن مشروبات الکلى، وى را روانه زندان کرد. بنا به این گزارش، این بازیگر 

جوان در یکى از سریال هاى نوروزى امسال نقش آفرینى کرده است.

«اشلى ماکسول لم»، مدیر پروژه یک 
بانک بزرگ در ســیدنى استرالیا، در 
حدود یکسال است که هر روز با کفش 
پاشنه بلند به محل کار مى آید و باور 
دارد این مدل کفش احساس قدرت 

در او ایجاد کرده است.
او که همیشه با دیدن زنانى که کفش 
پاشنه بلند مى پوشند به قدرتمند بودن 
آنها فکر مى کرد تصمیم گرفت حس 
قدرت موجود در تصوراتش را در خود 

نیز ایجاد کند بــراى همین با خرید 
یک جفت کفش پاشــنه بلند زنانه 
سایز بزرگ آغاز کرد و حاال 9 جفت از 
این مدل کفش ها دارد. ایده استفاده از 
کفش هاى پاشنه بلند زنانه براى کار 
در سال گذشته، درست پس از آنکه 
اشــلى از کوئینزلند به سیدنى نقل 

مکان کرد در ذهن او ایجاد شد.
اشــلى در این مورد مى گوید: «باید 
اعتراف کنم که پوشیدن کفش پاشنه 

بلند کار سختى 
اســت، امــا به 

قدرتى که در من 
ایجاد مى کند مى ارزد 

و مى توان سختى آن را تحمل 
کنم. روز هاى اول نــگاه دیگران 
برایم سنگین بود، اما به مرور با این 

مورد هم کنار آمدم و االن یکســال 
است که با کفش پاشنه بلند سر کار 

مى آیم.»

مرد پولدار با کفش پاشنه بلند احساس قدرت مى کند! 

رئیس مرکز حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى آذربایجان غربى در ارتباط 
با آخریــن وضعیت زنــى که به 
وسیله همسرش از ناحیه گردن 

مصدومیت شده بود، اظهار کرد: بــا تبــر دچار 
شــدت صدمات وارده بعد از انجام این فــرد بــه علت 
به ICU منتقل شــد و در آنجا به علت شدت اقدامــات در اتاق عمل 
صدمات وارده جان خود را از دست داد.

باقر بهرامى با اشــاره به اینکه این زن پس از مجروح شــدن از ناحیه گردن به همراه همسرش به بیمارستان امام 
خمینى(ره) ارومیه انتقال یافته بود، عنوان کرد: این زن در یکى از محله هاى ارومیه از ناحیه گردن به وســیله تبر مجروح 

شده بود که مسبب این اتفاق هم همسر متوفى بوده است. 
وى افــزود: این فــرد پــس از مجروح ســاختن همســر خود بــا طناب اقــدام بــه خودکشــى مى کند که بــا اقدام 
بــه موقــع همســایه ها از مــرگ نجــات یافتــه و پــس از دســتگیرى به همــراه زنــش بــه بیمارســتان منتقل

 مى شود.

آنها فکر مى کرد تصمیمگرفت حس
قدرت موجود در تصوراتش را در خود 

مورد مى گوید: «باید  این اشــلى در
اعترافکنمکه پوشیدن کفش پاشنه 

است که با کف
مى آیم.»

رئیس مرک
پزشکى
با آخریـ
وسیله

مصدومبــا تبــر دچار 
شــدت صاین فــرد بــه علت 
ICU منتقل شــاقدامــات در اتاق عمل  Uبه

صدمات وارده جان خود را از دست داد.
باقر بهرامى با اشــاره به اینکه این زن پس از مجروح شــدن از ناحیه گردن به همراه هم
گرد ه ناح از ه محلههاىاروم از یک اینزندر عنوانکرد: بود، یافته انتقال ه اروم (ره) ن خم

مردى با تبر
زنش را تکه پاره

 کرد
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براى خویش قبل از رسیدن به آخرت وسایلى مهیا ساز و جایگاه خود 
را پیش از آمدنت آماده کن زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى شود 
و راه بازگشــتى وجود ندارد. مبادا دلبســتگى فراوان دنیاپرستان و 
تهاجم حریصانه آنها به دنیا، تو را مغرور کند، چرا که خداوند، تو را 
از حاالت دنیا آگاه کرده و دنیا نیز از وضع خود تو را خبر داده  است.

موال على (ع)

مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

آگهى مزایده

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان

مرحله دوم

ظرفیت موضوع مزایده
پارکینگ

مدت 
قرارداد

مبلغ ضمانت 
شرکت در مزایده 

(ریال)
حداقل میزان 
ودیعه (ریال)

حداقل قیمت اجاره 
ماهیانه (ریال)

اجاره پارکینگ مجموعه خیابان چهارباغ باال 
42/600/000200/000/00065/000/000یک سال85 خودرومقابل بیمارستان دکتر شریعتى

زمان تحویل پاکت ها: تا پایان وقت ادارى (ساعت 14:00) روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 
زمان و محل بازگشایى پاکت ها: روز پنجشنبه مورخ 97/02/06 ساعت 10 صبح- اصفهان، چهارباغ باال روبروى بیمارستان 

دکتر شریعتى مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران شماره 1 اصفهان تلفن: 36611410- 031
لذا از متقاضیان دعوت مى شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 13:00) 
روز پنجشنبه مورخ 97/01/23 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان به 

نشانى چهارباغ باال، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران اصفهان مراجعه نمایند.
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

www.kargaran- s-esf.ir

شهردارى طرق رود باستناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/03/28 در نظر دارد اقدام به 
برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل بلوارها و 
خیابان هاى اصلى، کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 11 نفر نیروى کار (شامل ده کارگر 
و یک نیروى متخصص) طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، 
تنظیف معابر، شست و شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى 
از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایســتگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، 
سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لجن جوى ها و انهار، 
جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم از 
سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن 
عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادارات و... از برف که بردن برف آن به 
وسیله خودرو مقدور مى باشد (توضیح: در سایر موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه 
نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى 
و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و زمین هاى بایر شهرى، با هماهنگى مسئول امور 
شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده و محل هایى که عملیات تراش آسفالت 
در آن انجام مى گیرد، تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و حمل زباله ها به محل سکوى 

زباله و یا محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شهردارى ها 
باید رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت 

دولتى و شهردارى ها را داشته باشند.
2. شرکت کنندگان مى بایست داراى توان، تجربه و تخصص کافى تأییدیه صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعى در امور خدماتى و کسب تأییدیه از سوى حراست شهردارى بوده و از نظر 
مالى توانایى پرداخت سه ماه حقوق و مزایاى ماهانه کارگران بدون نیاز به دریافت مبلغى از 

کارفرما شهردارى را داشته باشند.
3. داراى توان مالى ارائه پنــج درصد مبلغ اعتبار جهت شــرکت در مناقصه و 10 درصد 
مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حســاب 
104629754001 نزد بانک صادرات شعبه طرق رود به نام شهردارى طرق رود (چک مورد 

قبول نمى باشد).
ب: نحوه شرکت در استعالم:

1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شــرکت در استعالم و اخذ مشخصات 
فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 97/02/04 به امور مالى 

شهردارى مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 
طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید 

به دبیرخانه شهردارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اسناد مناقصه و مشخصات مدارك مربوطه (شامل اساسنامه و مدارك 
ثبتى شرکت برابر اصل شده باشد الزم به ذکر است در موضوع فعالیت شرکت پیشنهاددهنده 

ذکر انجام امور خدماتى و تأمین نیرو ذکر گردیده باشد.) و گواهى تعیین صالحیت شرکت.
پاکت ب: محتوى پیشنهاد پیمانکار که با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضاء و مهر 

پیمانکار رسیده باشد.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز پنج شنبه مورخ 97/02/06 در کمیسیون معامالت 
شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با هماهنگى قبلى در 

کمیسیون بالمانع است.
4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که 

بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد.
5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از 

موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.
6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه بانکى یا 

سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه طرق رود واریز و 
رسید آن را به شهردارى تسلیم نمایند.

7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار بوده و از 
صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. 

8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه موضوع 
پیمان ها تنها تا 25 ٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد. 

9. پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه 
نظارت و کسر ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار مى باشد بدیهى است پس از تحویل 

قطعى قرارداد ده درصد مذکور مسترد خواهد شد.
10. آیین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده 
و قراردادى که براساس شــرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك عمل 

طرفین خواهد بود.
11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.

12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره 
کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1398 مبلغ موردنظر برحسب 

درصد اضافه مى گردد.
13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى 

بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.
14. تأمین کلیه تجهیزات و وسای ل مورد نیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد.

15. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت مورد نیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى 
زباله را که در صورت استفاده پیمانکار از این دو دستگاه، کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به 
عهده پیمانکار خواهد بود و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از 
صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه نیسان 
شهردارى) بر عهده پیمانکار مى باشد. در صورت جابجایى و تغییر ماشین آالت مذکور از سوى 

شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
16. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است و سوابق 

و مدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.
17. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.

18. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارائه مفاصا حساب از سوى 
مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

19. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
20. مناقصه به صورت مکتوب برگزار مى گردد لذا کمترین قیمت پیشنهادى واصله مالك 

واگذارى مناقصه خواهد بود.
21. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت مقرر و عدم انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع 
شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم (در صورت 
عدم مراجعه نفر اول، نفر دوم در صورتى به عنوان برنده اعالم مى گردد که فاصله قیمت وى با 

نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد نفر سوم با نفر دوم.
22. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و 
آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور مالى شهردارى 

طرق رود و یا با شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.
23. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.

24. نوبت اول در تاریخ 1397/01/18 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1397/01/26 
در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد.

25. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت 
و شهردارى معرفى نماید.

26. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نســبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به 
دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات به 

مراجع ذیربط و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام نماید.

مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت اول

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد خدمات ترابرى را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید از کلیه مناقصه گران تقاضا مى شود جهت شرکت در مناقصه حداکثر تا 
97/01/20، کتباً نسبت به اعالم آمادگى و ارائه گواهینامه صالحیت صادره از سازمان کار و امور اجتماعى استان به دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانى اقدام نمایند. 

1. محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً اعالم خواهد شد. هرگونه تغییراتى که در زمان هاى اعالم شده پیش بیاید کتباً به اطالع مناقصه گران رساند، خواهد شد.
2. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع که 1/675/000/000 ریال است.3. نوع تضمین مطابق آئین نامه تضمین براى معامالت دولتى خواهد بود. ضمناً شماره حساب جارى سیبا 

به شماره 2175080202008 نزد بانک ملى ایران به نام شرکت آب منطقه اى اصفهان جهت واریز وجه نقد معرفى مى شود.
آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، امور تدارکات و خدمات پشتیبانى

تلفن تماس: 5- 36615360 (031) داخلى 2165     دورنگار: 36611128 (031)

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
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پیشگویى هاى نوسترآداموس؛ واقعیت یا دروغ؟ 
«نوستر آداموس» بخاطر کتاب «قرنها» که در سال 1555 
آن را نوشت، بعد از 400 سال هنوز معروف است. این کتاب 
مجموعه اى از قطعات چهار سطرى موزون است که گفته 

مى شود در آن آینده پیشگویى شده است.
وقتى در کتب مختلف، پیشگویى هاى او را نگاه مى کنیم، 
او بمب گذارى هیروشــیماى ژاپن در سال 1945،حادثه 
فضاپیماى چلنجر در سال 1986، انقالب فرانسه در سال 
1789، فرود فضاپیماى آپولو بر روى ماه در سال 1969، 
مرگ «پرنسس دیانا» در 1997، جنگ جهانى اول و دوم 
و رویدادهاى دیگرى را پیشگویى کرده است. در حقیقت 
خیلى کم پیش مى آید اتفاقى در سطح جهانى بیافتد و او آن 

را پیش بینى نکرده باشد!

پیش بینى نوستر آداموس از 11 سپتامبر
احتماًال مشــهورترین ادعایــى که نزدیک بــه دو دهه 
اخیر دربــاره او مطرح بوده این اســت کــه او حادثه 11 
ســپتامبرآمریکا را هم پیش بینى کرده بود. این داستان 
در ســال 2001 که برج هاى دوقلو در نیویورك توسط دو 
هواپیماى انتحارى فرو ریخت بسیار رایج شد و همچنان 
به طور عمومى پذیرفته شده است. یکى از قطعات کتاب 
نوســتر آداموس در این باره بیش از همه مورد توجه قرار 

گرفت:
«دو پرنده از جنس اســتیل، از آســمان بر روى پایتخت 

خواهد افتاد
آســمان در عرض 45 درجه شــمالى جغرافیایى خواهد 

سوخت
آتش در شهر بزرگ جدید زبانه خواهد کشید

فوراً شعله اى از آتش، ُگر مى گیرد
در طول ماه ها، جوى هایى از خون جارى خواهد شد

نامیراها، دنیا را براى مدتى به سر گردانى خواهند کشید»
آیا مى توان از عبارت «پرنده هایى از جنس استیل»، همان 
هواپیماهایى را برداشت کرد که به برج ها برخورد کردند؟ 
آیا شهر نیویورك آمریکا  همان «شهر در عرض 45 درجه 
شمالى جغرافیایى» است؟ بسیارى از مردم بر این باور بودند؛ 
هر چند بعداً فهمیدند این عبارت ترکیبى از متن نوســتر 
آداموس و تخیل اســت. حتى اگر این را بپذیریم، استیل 
که براى ساخت هواپیما استفاده مى شود، 200 سال بعد از 

مرگ نوستر آداموس در سال 1854 کشف شد.

پیش بینى جنگ جهانى سوم
«دو برادر توسط آشوب از هم جدا شدند 

در حالى که قلعه تحمل مى کرد
رهبر بزرگ از پا در خواهد آمد

ســومین جنگ بزرگ زمان رخ خواهد داد که شهر بزرگ 
بسوزد» 

                                                                    نوستر آداموس 1654
با توجه به این حقیقت که نوســتر آداموس 88 سال پیش 
از تاریخ قید شــده در پاى این رباعى یعنى در سال 1566 
از دنیا رفته است، اســتناد به این عبارت چهار سطره واقعًا 
یک شــاهکار اســت! این رباعى در یک پایگاه اینترنتى 
کانادایى منتشر شده و بخشى از نظریه اى بود که به ساختن 
پیشگویى هاى مهم با استفاده از زبانى مبهم مى پرداخت. 
خیلى طعنه آمیز است، چیزى که اساسًا یک قطعه دور از 
ذهن و غیر پیشگویانه است نهایتاً به یک پیشگویى واقعى 

تبدیل شود.

حرف حساب
در سال 2007، «جان هیو»، مؤلف چندین کتاب در مورد 
پیشگویى هاى نوستر آداموس اظهار داشت در سال آینده 
قحطى جهانى، میلیون ها نفر را خواهد کشت. او نوشت: 
«عصر قحطى جهانى که نوستر آداموس آن را پیشگویى 
کرده بــود در ســال 2008 رخ خواهــد داد.» به وضوح

 پیشگویى او یکى از پیشــگویى هاى فراوانى بود که به 
واقعیت تبدیل نشــد، ولى این پیشگویى غلط یکى دیگر 
از جنبه هاى پیگیرى پیشــگویى هاى نوستر آداموس را 
پررنگ مى کند و آن اینکه هیچ وفاق واقعى درباره نوستر 

آداموس وجود ندارد.
نویسنده اى به نام «مایکل د نُستر َدم» که بیشتر به «نوستر 
آداموس» مشهور اســت، بر اساس باور عمومى، پزشک، 
ستاره شناس و پیشگوى فرانسوى بوده است. او به زبان 
فرانسوى میانه و با زبانى دو پهلو، استعارى و با تاریخ هایى 
نامشخص پیشــگویى هاى خود را نوشته است. چندین 
ترجمه مختلف از کتاب «قرنها»ى آداموس در دسترس 
است که تفاوت عمده اى در معناى واقعى کلمات و عبارات  

دارند. این وضعیت به پیشگویى هاى او کمک مى کند تا 
واقعى شــوند چراکه اگر ترجمه اى از یک واقعه تاریخى 
حمایت نکند، ترجمه دیگرى پیدا مى شود که به آن رویداد 

شباهت بیشترى داشته باشد.
گاهى اوقات محققانى که درباره نوستر آداموس تحقیق 
مى کنند هم نمى دانند او مى خواســته چه بگوید. انتشار 
برخى از این پیشــگویى هــا نتیجه دانــش پایین زبان 
شناسى یا تاریخى مترجم است. براى مثال در یکى از این
 پیشگویى ها که بر این باورند به «آدولف هیتلر» اشاره دارد 
آمده است: «جنگ بزرگ با هیستر تمام خواهد شد، او باید 
بزرگ ترین را به قفســى آهنین بکشد، وقتى آلمان ها به 

راین کوچک نگاه مى کنند.»
او از آلمان، جنگ و هیستر (که شبیه تلفظ هیتلر است) سخن 
مى گوید، ولى اینگونه نیست! در واقع  هیستر (که مى تواند 
به ایستر یا ایتر ترجمه شــود) نام آدولف هیتلر یا شخص 
دیگرى نیســت، بلکه نام دیگر بخــش پایینى رودخانه 
«دانوب» (رود بزرگى که از بخش اروپا مى گذرد) مى باشد. 
این اسم را نوستر آداموس پیش تر در سال 1554 در کتاب 

«الماناك» ذکر کرده است.
«هنرى اس. رابرت» در کتاب «پیشــگویى هاى تحقق 
یافته نوستر آداموس» ترجمه زیر را از یکى از رباعى هاى 

این پیشگو انتخاب مى کند:
«در مورد کاندون، اکس و میرانده

من آتشى از آسمان مى بینم که آنها را احاطه کرده است
سول، مارس، در پیوستگى با لیون و مارمانده

شروع خواهند کرد، جنگ بزرگ را، دیوار ها بر روى گارون 
خواهد ریخت.»

منظور او از این عبارات چه چیزى مى تواند باشد؟ «سول» و 
«مارس» مى توانند به خورشید و مریخ اشاره داشته باشند. 
«کاندون» و بقیه اسامى، احتماًال اسم مکان هستند و آتشى 
از آسمان مى تواند هر چیزى باشد؛ از ستاره اى دنباله دار 
گرفته تا خورشیدى که منفجر شود. اما فکر مى کنید رابرت 

چه تحلیلى از آن دارد؟
اگر حدس مى زنید منظور نوسترآداموس از نگاه هنرى اس. 
رابرت، تماس بیگانگان با انســان ها بوده، درست حدس 
زده اید! بر اساس تحلیل رابرت، آتشى از آسمان، اشاره به 
سفینه اى فضایى دارد که در میان جنگى بزرگ بر زمین

 مى نشــیند. از آنجا که تاریخى هم در رباعى بیان نشده، 
ممکن اســت هنوزهم این اتفاق بیافتد، یا اینکه به ستاره 
دنباله دار هالى اشاره دارد که هر 75 سال ظاهر مى شود و 

مى تواند در زمان جنگ یا اتفاقات دیگرى هم دیده شود.
بسیارى از افرادى که در آثار این پیشگو مطالعه مى کنند، 
پیشــگویى هاى او را صرفاً ناشــى از اطالعات کم ادبى 
و تاریخى مترجم مى دانند. در کتاب «نوســتر آداموس، 
پیشگو: انسان، افسانه، حقیقت» اثر «پطرس لمزوریر»، 
این استاد سابق ادبیات در دانشــگاه کمبریج و نویسنده 
چندین کتاب نتیجه مى گیرد که نوستر آداموس نه پزشک 
بود و نه یک ستاره شــناس؛ او حتى یک پیشگو هم نبود. 
«لمزوریر» معتقد است اوصرفًا قائل به این بود که تاریخ 
دوباره تکرار مى شود، پس رویدادهاى گذشته را در آینده 

منعکس مى کرد.
لمزوریر با تأسف بیان مى کند: «بیشــتر کسانى که این 
فرضیات را مطرح مى کنند از جمله نویســندگان مطرح 
انگلیســى که درباره این موضوع نوشته اند، چیز زیادى از 
نوستر آداموس، متن هاى او یا زبان فرانسه در قرن شانزهم 
میالدى نمى دانند، یعنى همان زبانى که پیشگویى ها  با آن 
نوشته شده اند. تعداد اندکى از این نویسندگان و محققان 
دست نویس هاى  او را دیده اند یا تسلط به زبان فرانسوى 
دارند.  در نتیجه این قبیل پیشــگویى هــا معّرف نظرات 
نویسنده نیست بلکه مترجمان، آن چیزى را که فهمیده اند 
تغییر مى دهند تا با آن رویداد جور شود، یا در برخى مواقع، 

رویداد را تغییر مى دهند تا به کلمات بخورد.»
نوستر آداموس پیشگویى هایش را با زبان آنچنان مبهمى 
نوشــته که هر کس مى تواند عقاید خــود را در آن ببیند. 
در واقع او پیشــگویى نکرده (اظهاراتى براى وقایعى که 
در آینده روى خواهد داد) بلکه پســاگویى کرده اســت 
(پیشــگویى هایى که بعد از رخ دادن حوادث مشــخص 
مى شــوند). اگر او حقیقتاً چیزى را پیشــگویى کرده بود 
دنیا از دهه ها قبل در مورد آنها با خبر مى شــد. پیشگویى 
هایى که بعد از رخ دادن واقعه مشــخص مى شود اصًال 

پیشگویى نیستند.
نوستر آداموس، 400 سال است پیشگویى جدیدى انجام 
نداده ولى روند نوشتن آثار مختلف پیرامون این پیشگوى 

جنجالى همچنان ادامه دارد.

منبع:  LIVESCIENCE  /  مترجم: محمدرضا ارزانى

در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید فکرى خالقانه داشته باشد. این ایده ها در گستره اى از 
جوندگان انفجارى تا چترهاى ساچمه اى قرار دارند. دکتر «هو دیالن»، سخنران ارشد مطالعات اطالعاتى و امنیت بین المللى دانشگاه سلطنتى لندن 

از برخى شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى جاسوسى پرده برداشته است که در هر شماره  از نظرتان مى گذرد:

«چتر بلغارى» احتماًال یکى از کلیشــه اى ترین 
و در عین حال مخوف ترین ابزارها براى کشــتن 
است. این دستگاه با همکارى سازمان اطالعات 
بلغارســتان و KGB توســعه یافت. در این چتر 
مخوف تفنگ بادى کوچکى طراحى کرده بودند تا 
ســاچمه هاى ســّمى را از فاصله کوتاه  به سمت 

قربانى شــلیک کند. این چتر در ســال 1978 و 
بعد از کشته شدن «جورجى مارکوف»، نویسنده 
مخالف دولت کمونیســتى بلغارســتان در لندن 
شهرت بیشترى پیدا کرد. براى کشتن این مخالف 
کمونیسم،  یک ساچمه ســمى توسط این چتر به 
پاى او که  منتظر اتوبوس بود شلیک کرده بودند. 

مارکوف متوجه نشــده بود چه اتفاقــى افتاده اما 
چهار روز بعد در اثر مسمویت کشته شد. االن 40 
سال  است که پرونده مارکوف همچنان باز است. 
با همین شیوه یکى دیگر از مخالفان بلغارستان به 
نام «والدمیر کستوف» هم این بار در پاریس ترور 

شد اگرچه او نجات یافت.

به نظر مى رسد این وسیله 
قطعه اى زینتى  است ولى در واقع چتر بلغارى مرگبار بود.

شلیک مواد سمى از داخل یک چتر

حقه هاى 
جاسوسى

اىاز گستره در ها اینایده باشد بایدفکرىخالقانهداشته بگیرد، دشمنشپیش از بخواهدیکقدم اگرکس ، بینالملل کدنیاىجاسوس در

ب
قطعه اى زینتى  است ولى در واقع چتر بلغارق

ىىىىىى
سى

کمینگاه یاران رابین
درخت «بلوط بزرگ» در جنگل «شروود» شهر ناتینگهام انگلیس، جایى است که گفته مى شود همراهان «رابین هود» در آن مخفى مى شده اند. عمر این درخت را 800 تا هزار سال 

تخمین زده اند.  این درخت بلوط در سال 2014 توسط انجمن خیریه حفاظت از جنگل هاى انگلیس به عنوان «درخت سال» معرفى شد.

تتصویر هفته

روز 12 آگوســت 1915  در زمان جنگ جهانى اول ودر 
نبرد «گالیپولى» که بین متفقین و ترك هاى عثمانى رخ 

داد، پنجمین هنگ 
از گردان «نرفلک» 
به  سمت  انگلیس 
خط مقدم ترك ها 
مى رفــت که مه 
عجیبــى آنها را در 
بر گرفت. وقتى مه 
از میان رفت، تمام 

آن مردان ناپدید بودند.
 افســانه ها درباره گمشــدن آنها تا آخــر جنگ ادامه 
داشت و دولت عثمانى منکر به اســارت درآوردن آنها 
مى شــد ولى نهایتًا در ســال 1919 بقایاى اجساد آنها 
شناسایى شد. این اجساد در مساحتى به وسعت 2/5 کیلو 

متر مربع پراکنده شده بودند. 

حقیقت راز 
هنگ گمشده انگلیس

مع ماهاى 
نظریه پــردازان ادعــا مى کنند که دو ســاختار زیر حل نشده

آب هاى ســواحل «باهاما» پیدا کرده اند که متعلق 
به فرهنگ هاى باستانى است.

اخیراً ویدئویى در فیسبوك منتشر شده است که دو 
ساختار باستانى را در بســتر آب هاى سواحل باهاما 
نشان مى دهد. برخى بر این باورند که این ساختارها 
آثار به جا مانده از فرهنگ باســتانى، مانند فرهنگ 

«آزتک» در آمریکاى شمالى، هستند.
«اسکات وارینگ»، صاحب حساب کاربرى که این 
ویدئو را پست کرده است، به صورت روزانه ویدئوهایى 
از رصد بشقاب پرنده و فعالیت هاى پارانُرمال منتشر 
مى کند. وى در حال استفاده از «گوگل ارث» براى 
پیدا کردن فعالیت هاى غیرمعمول بوده اســت که 
توجهش به این اشکال عجیب وغریب جلب مى شود.

وارینگ در این باره مى گوید:  «این دو هرم را در بستر 
اقیانوس در نزدیکى جزیره پیدا کردم. خیلى راحت 
مى توان شکل این اهرام را تشــخیص داد. این امر 
نشــان مى دهد که این جزیره زمانى محل سکونت 

مردمانى باستانى مانند مردم آزتک بوده است.»
این دو ساختار واقعًا شــبیه به هرم هستند که طى 
سال ها فرسوده شــده اند. در واقع اشــیاء در دریا و 
اقیانوس بهتر حفظ مى شــوند چراکه در هواى آزاد 
قرار ندارنــد بنابراین میزان فرســایش در اقیانوس 

کمتر است.
اگر این ساختارها واقعاً هرم باشند، قدمت آنها بیشتر 

از بقایاى کشف شده روى زمین است.
این دو هرم ساختار مشابهى ندارند؛ یکى از آنها ساختار 
سه طرفه مانندى دارد، درست مانند اهرام «جیزه». 
هرم دیگر، طراحى پله مانندى دارد که شبیه به یکى 

از معابد مایایى هاست.
برخى از کاربران براین باورند که این اهرام زیرآبى به 
یک نژاد بیگانگان باستانى تعلق دارد و برخى دیگر 

معتقدند که آنها ساختارهاى سنگى هستند.
این اولین بارى نیست که ساختارهاى هرم مانند در 
این منطقه، که بخشى از مثلث برموداست، دیده شده 
است. در سال 2012، فردى به نام دکتر «میر ورالج» 
یک هرم کریستالى در عمق 2000 مترى دریا پیدا 

کرد که اندازه آن سه برابر اهرام جیزه بود.
نظریه پردازان براین باورند که این هرم کریســتالى 
باعث ناپدید شدن چند هواپیما و کشتى در این منطقه 
شده است. البته محل دقیق این هرم کریستالى هیچ  

وقت مشخص نشد.
البته این بار با کمک گوگل ارث محل دقیق هرم هاى 
آبى مشخص شده است. این ساختارهاى هرم مانند 
در عمق 7/13 کیلومترى اقیانــوس آرام در غرب 

مکزیک قرار دارد.

کشف اهرام باستانى در مثلث بر مودا
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مسئول کمیته خادمان شهداى استان اصفهان با اشاره به 
اعزام خادمان اصفهانى به یادمان ها و اردوگاه هاى راهیان 
نور جنوب کشور گفت: در ایام برگزارى اردوهاى راهیان 
نور، 420 خادم از استان اصفهان به مناطق عملیاتى جنوب 

کشور اعزام شدند.
مســعود عابدى اظهار داشــت: به هر یک از استان ها، 
سهمیه اى براى اعزام خادم به یادمان هاى ملى در مناطق 
عملیاتى جنوب کشور اختصاص داده شده است که استان 
اصفهان بالغ بر 280 نفر خادم برادر و در حدود 40 نفر خادم 
خواهر اعزام کرده است. وى با بیان اینکه این تعداد، کمى 
بیشتر از سهمیه اختصاصى به استان اصفهان است، افزود: 

خادمان اصفهانى در قالب چهــار دوره و به مدت ده روز 
براى حضور در یادمان هاى مختلف در جنوب کشور اعزام 
شده اند، البته این خادمان در ابتدا در یادمان بیت المقدس 
نســبت به فعالیت ها و برنامه ها توجیه شده اند. مسئول 
کمیته خادمان شــهداى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
بیش از صد نفر خادم برادر در ایــام نوروز و قبل از آن، در 
اردوگاه هاى استان اصفهان که محل اسکان زائران است، 
به خدمت رسانى مشــغول بودند. وى با اشاره به ترکیب 
سنى خادمان اعزامى گفت: بیشتر خادمان از قشر جوان و 
باالى 18 سال هستند، همچنین تمامى خادمان اعزامى 

براى نخستین بار به این مناطق اعزام شدند.

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: دفع فاضــالب از طریق چاه هــاى جذبى، مانع 
بازچرخانى آب مى شــود که بر همین اســاس، شبکه 
فاضالب در مناطق فاقد شبکه فاضالب باید راه اندازى

 شود.
هاشــم امینى اظهار داشــت: دفع فاضالب از طریق 
چاه هاى جذبــى، نه تنها آلودگــى آب هاى زیرزمینى 
را بــه همــراه دارد، بلکــه مانــع از بازچرخانــى آب

 مى شود.
وى بیان داشــت: در شــرایط کنونى که در دسترس 
بودن هــر قطــره آب از اهمیــت بســزایى برخوردار 

اســت، باید تدبیرى براى بازچرخانى آب در دســتور 
کار قــرار گیــرد کــه در ایــن میــان مــى تــوان
مناطقــى  در  فاضــالب  شــبکه  اجــراى  بــه 
کــه فاقــد شــبکه فاضــالب اســت، اشــاره

 کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
اعالم کــرد: بــا تحــت پوشــش گرفتن مــردم از 
خدمات شــبکه فاضــالب، آب خاکســترى مجدداً 
در چرخــه توزیع قرار مــى گیرد و مى توان از پســاب 
در مصارف صنعتــى احیاى  محیط زیســت بهره مند

 شد.

اعزام420 خادم اصفهانى به 
مناطق عملیاتى جنوب کشور 

مانع بزرگ
بازچرخانى آب

بازدید 217 هزار گردشگر 
نوروزى از مبارکه

رئیس ستاد تسهیالت سفر شهرستان مبارکه گفت: 
بیش از 217 هزار نفر از مسافران در ایام نوروز امسال 
از جاذبه هـاى طبیعى و تفریحى شهرسـتان مبارکه 

بازدید کردند.
جواد سلطانى اظهار داشـت: هفت هزار و 881 نفر از 
مسافران نوروزى در این مدت در اقامتگاه هاى پیش 

بینى شده شهرستان مبارکه اقامت داشتند.  
وى با بیان اینکه 29 هزار و 824 نفر هم در طول ایام 
نوروز از جاذبه هاى تاریخى شهرستان بازدید کردند، 
گفت: هفت هزار و 680 نفر از مسـافران نوروزى نیز 
در ایام نـوروز از 11 بقعه متبرکه شهرسـتان بازدید و 

زیارت کردند.

«هیس آنها اینجا هستند» 
به روى صحنه مى رود

نمایش «هیـس آنهـا اینجـا هسـتند» در مجموعه 
فرشچیان اجرا مى شود.

ایـن نمایش کـه تهیه کننـده، نویسـنده و کارگردان 
آن«مجید بدیع زاده» است، از اول تا 15 اردیبهشت ماه 

سال جارى ساعت 18 اجرا خواهد شد.
عالقه مندان براى خرید بلیـت این نمایش مى توانند 
به سایت مؤسسه فرهنگى- هنرى نواى مهر سپاهان 

مراجعه کنند.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختان هاى فاقد سند رسمى

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

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001353 مورخ 1396/11/30 آقاى رضا پورجوهرى به شــماره 
شناسنامه 1165 کدملى 1286559979 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
186/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4043- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادى از طرف 
خانم زینت کویتى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/1/18 م 

الف: 38737 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/459
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139621702023019259- 96/12/27 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001498 مورخ 1396/12/27 آقاى محمد عندلیب به شماره شناسنامه 
1615 کدملى 1287938108 صادره از اصفهان فرزند ناصر نســبت به 14 و یک هفتم ســهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/81 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3422- اصلى واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023001500 مورخ 1396/12/27 آقاى مهدى عندلیب به شماره شناسنامه 
41672 کدملى 1282343386 صادره از اصفهان فرزند ناصر نســبت به 14 و یک هفتم سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/81 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3422- اصلى واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023001502 مورخ 1396/12/27 آقاى ناصر عندلیب به شماره شناسنامه 
94 کدملى 1286336708 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به 43 و پنج هفتم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 212/81 مترمربع مفروزى از پال ك شماره 3422- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1397/02/02 م الف: 40065 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/ 1/100
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001488 مورخ 1396/12/27 آقاى حیدر بهادرى به شماره شناسنامه 
395 کدملى 6219394941 صادره از فریدن فرزند امیر آقا بر ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19/10 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 5715- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/02 م الف: 4 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /101 /1
احضار متهم

آقاى محمد نایب اسکندرى فرزند نایب در پرونده شماره 960688 این شعبه به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت 
آقاى غالمرضا باغبان فرزند باقر تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله براســاس ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ســاعت 10 صبح مورخ 1397/2/25 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران 
جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردید . نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 4 دادگاه 

عمومى باغبهادران /1/102
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103641103991 شماره پرونده: 9609983642300830 شماره بایگانى شعبه: 960830 
ابالغ وقت رسیدگى به اقایان مرتضى و هادى مرادیان فرزند شیخعلى و شیخعلى مرادیان (مجهول المکان)- نظر 
به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه 9609983642300830 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (زرین 
شهر) وقت رسیدگى به اتهام شما مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى با شالح سرد و تخریب خودرو و اتهام مرتضى 
مرادیان دائر بر توهین و فحاشى از طریق تماس تلفنى حسب شکایت آقاى فرود مرادى مورخ 1397/2/29 ساعت 
11:00 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاه عمومى و انقالب در امور کیفرى 
وقت رسیدگى فوق به شما ابالغ مى گردد مقتضى است در زمان تعیین شده در جلسه رسیدگى دادگاه که در شعبه 
103 دادگاه کیفرى 2 لنجان برگزار مى گردد حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم تقدیم الیحه دفاعیه دادگاه 
مبادرت به صدور راى غیابى مى نماید. م الف: 5 شــاهرخ- قاضى دادگاه کیفرى شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (زرین شهر)  /1/103
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610103640709823 شماره پرونده: 9509983640700713 شماره بایگانى شعبه: 950736 
ابالغ اجراییه حسین ســلیمانى فرزند عباس- سلمان سلطانى فرزند ایرج- ایرج ســلطانى فرزند جعفر- بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973640700443 محکوم علیهم متضامنا 
محکوم هستند به پرداخت 37080000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11143000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 

1334880 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان. اجراى احکام مکلف است به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/10/20 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى و وصول از خوانده و ایصال در حق 
خواهان و نیز محاسبه نیم عشر دولتى و اخذ از خوانده واریز به حساب صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران. م الف: 

8 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)  /1/104
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610103640709834 شماره پرونده: 9509983640700610 شماره بایگانى شعبه: 950629 
ابالغ اجراییه به عبدالمحمود ملک زاده فرزند محمد- عباس خاشعى فرزند اکبر- مهدى غفارى فرزند صفر- بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973640700589 محکوم علیهم متضامنا 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ 260000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 936000 ریال بابت حق الوکاله و مبلغ 
5404500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان. اجراى احکام مکلف است به محاسبه نیم عشر دولتى و اخذ از 
خوانده و واریز به حساب صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران. م الف: 7 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر)  /1/105
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973730100833 شماره پرونده: 9609983730100707 شماره بایگانى شعبه: 960712 
خواهان: بانک مهر اقتصاد سهامى عام با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت خانم هاجرالسادات رضویان فرزند سید 
على به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر نجف آباد- خ منتظرى شمالى. خ نوبهار کوى درى کوى 
فیروزى پ 1 خواندگان: 1- کیانوش شیخى فرزند مرادخون 2- شفیع شیخى فرزند مرادخون 3- ایران کریم پور فرزند 
راه خدا همگى به نشانى اصفهان- نجف آباد ویالشهر خ دستغیب پالك 98 4- هوشنگ مردانى فرزند على کرم به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسى 3- مطالبه وجه چک 
دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت بصدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست تقدیمى خواهان خانم 
هاجرالسادات رضویان به وکالت از بانک مهر اقتصاد بطرفیت خواندگان 1- شفیع شیخى فرزند مرادخون 2- کیانوش 
شیخى فرزند مرادخون 3- هوشنگ مردانى فرزند على کرم 4- ایران کریم پور فرزند راه خدا بخواسته مطالبه مبلغ 
207/718/630 ریال وجه چک شماره 642304 عهده بانک ملى و به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل 
از توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن و نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده اند دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مستنداً به 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 207/718/630 ریال بابت اصل خواســته و 6/420/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول براساس نرخ شاخص تورم در حق خواهان 
به صورت تضامنى صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان میباشد. م الف: 9 شریعتى کمال 

آبادى- دادرس شعبه اول دادگاه عمومى  حقوقى نجف آباد /1/106
مزایده

شماره مزایده: 139604302129000023 تاریخ ثبت: 1396/12/26 تاریخ واقعى انجام مزایده: 1397/02/09 آگهى 
مزایده 9400059 به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق شش دانگ یک باب خانه و مغازه متصله پالك 307 فرعى از 
106 اصلى واقع در کمال آباد بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 576/87 مترمربع به نشانى: زرین شهر خیابان سجاد 
بر میدان شهداء جنب قنادى یلدا پالك 245 کدپستى 45971- 84719 که به ترتیب در صفحات 196 و 199 دفتر 71 
امالك ذیل شماره 6354 و 6355 بصورت باالسویه بنام آقایان بیژن و على اصغر جهانگیرى بلطاقى فرزندان على ثبت 
و سند مالکیت صادر گردیده است، محدود به حدود: شماًال بطول 14/08 مترمربع درب و دیواریست به پیاده رو شرقًا 
اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالى است بطولهاى 20/87 متر و 8/75 متر دیوار بدیوار و بدیوار خانه على قجاوند 
پالك 106 اصلى باقیمانده دوم بطول 15/70 متر درب و دیواریست به کوچه جنوباً اول بطول 8/75 متر دیوار به دیوار 
خانه صدیقه فتحى پور پالك 106- اصلى باقیمانده دوم بطول 9/10 متر دیوار به دیوار خانه کیانى پالك 106- اصلى 
باقیمانده غرباً اول بطول 0/23 متر دیوار به دیوار خانه نصرا... پناهى دوم بطول 27/22 متر دیوار به دیوار خانه یداله 
یعقوبى سوم بطول 5/45 متر دیوار به دیوار مغازه یعقوبى پالکهاى 106- اصلى باقیمانده. حقوق ارتفاقى ندارد. طبق 
سند رهنى شماره 71879- 92/12/12 دفترخانه اسناد رسمى شماره 129- اصفهان در قبال مبلغ 9/470/000/000 
ریال در رهن بانک صادرات قرار گرفته و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمى به مبلغ 8/500/000/000 ریال ارزیابى 
شده و پالك فوق داراى کاربرى تجارى و مسکونى با قدمت حدودا بیست سال داراى انشعابات آب و برق گاز که برابر 
گزارش مامور اجرا در تصرف نامبردگان مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/02/09 در 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از مبلغ هشت ملیارد و پانصد ملیون 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 مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً 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 وارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. 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. ضمناً مورد مزایده تاتاریخ 
97/03/11 بیمه مى باشد. تاریخ انتشار روز شنبه مورخ 97/01/18 م الف: 1717 محمدرضا ابراهیمى- مدیر اجراى 

اسناد رسمى شهرستان لنجان /1/140
مزایده

شماره مزایده: 139604302129000022 تاریخ ثبت: 1396/12/26 تاریخ واقعى انجام مزایده: 1397/02/04 آگهى 
مزایده 9300128 به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق شش دانگ یک باب خانه پالك 59 فرعى از 106 اصلى واقع 
در کمال آباد بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 382/75 مترمربع به نشانى: زرین شهر، انتهاى خیابان سجاد، پالك 
233 کدپستى 8471945913 که در صفحه 202 دفتر 8- امالك ذیل شماره 1230 بنام آقاى فتح ا... عباسى فرزند 
عبدالرضا ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است، محدود به حدود: شماًال اول در دو قسمت دیواریست به پیاده رو 
خیابان بطولهاى 0/55 متر و 3/15 متر دوم درب و دیواریست به پیاده رو خیابان بطول 15/20 متر شرقاً دیوار به دیوار 
خانه على سلیمیان پالك 106-  اصلى باقیمانده بطول 27/10 متر جنوباً دیواریست به دیوار خانه مصطفى حاتمى 
پالك 106- اصلى باقیمانده بطول 13/30 متر غرباً دیواریست غیرمستقیم بدیوار خانه مرتضى حاتمى بطول 23/35 
متر جزء پالك 106- اصلى باقیمانده. حقوق ارتفاقى ندارد. طبق اسناد رهنى شماره 27586- 91/05/16 و متمم 
27616- 91/05/18 دفترخانه اسناد رسمى شماره 136- اصفهان در قبال مبلغ 1/955/000/000 ریال در رهن 
بانک صادرات قرار گرفته و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمى به مبلغ 5/850/000/000 ریال ارزیابى شده و پالك 
فوق در منطقه اى با با فت مسکونى قرار دارد و بصورت یک واحد مسکونى با زیربناى تقریبى یکصد و هشتاد و پنج 
مترمربع و دو دهنه مغازه در کنار هم جمعاً به مساحت شصت و پنج مترمربع احداث شده است. داراى انشعابات آب و 

برق گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف نامبردگان مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
97/02/04 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ پنج ملیارد و هشتصد و پنجاه ملیون 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 مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد 
ضمناً 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 است. 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. با توضیح به اینکه مورد مزایده تا تاریخ 97/03/22 بیمه مى باشد. تاریخ انتشار روز شنبه مورخ 97/01/18 م 

الف: 1718 محمدرضا ابراهیمى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان لنجان /1/141
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973730101242 شــماره پرونده: 9609983730100930 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى شماره بایگانى شعبه: 960937 خواهان: الهام رحیمى حاجى آبادى فرزند احمد به 
نشانى استان اصفهان-شهرستان نجف آباد-شهر نجف آباد- خ امام بعد از پلیس راه سنگبرى ایران گرانیت، خوانده: 
غالم رضا مختارى به نشانى اصفهان مجهول المکان، خواسته ها: 1.مصادره اموال 2.مطالبه وجه بابت ... 3.مطالبه 
خسارات دادرسى 4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 5. تامین خواسته، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمى الهام رجبى فرزند احمد بطرفیت غالمرضا مختارى بخواسته 
مطالبه مبلغ سى و شش میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان وجه نقد به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
در تادیه، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و کپى مصدق فاکتورهاى ضمیمه پرونده که به امضاى خوانده رسیده 
است و عدم حضور خوانده على رغم ابالغ اخطاریه، با احراز مدیونیت خوانده مســتندا به مواد 198و 515 و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 36/228/000 تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ 15/670/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول 
براساس نرخ شاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى محسوب و ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

8312/م الف  احمد شریعتى کمال آبادى- دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى نجف آباد/1/116
 اخطار اجرایى

شماره 390/96 به موجب راى شماره 922 تاریخ 96/09/07 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محمود دهباشى به نشــانى الیگودرز-الغدیر-تطاهى پ 6 محکوم است به مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى –ابطال تمبر-حق الوکاله 
طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از 93/11/30 و هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: الهام رحیمى به نشانى: نجف 
آباد-پلیس راه کارخانه ایران گرانیت، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 8327/م 

الف- شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/117
 حصروراثت 

زهره صادقى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 166 به شرح دادخواست به کالسه 13/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس نیکو نجف آبادى بشناســنامه 829 در تاریخ 
96/12/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على نیکو 
نجف آبادى ش ش 1080481028 ، 2. فاطمه نیکو نجف آبــادى ش ش 1080274189 ، (فرزندان متوفى)، 3. 
زهره صادقى جالل آبادى ش ش 166 ، (همسر متوفى)،  4. محترم انتشارى نجف آبادى ش ش 7 ، (مادر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت

 آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8338/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/1/118
ابالغ

 شــماره دادنامه: 960997373030303417 شــماره پرونده: 9609983730300102 شــماره بایگانى شعبه: 
960102 خواهان: زینب دادوند فرزند خدامروت  به نشــانى استان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- شهر نجف 
آباد- آزادگان- فاز سه- مسکن مهر- آپارتمان باران واحد 1 خوانده مهدى شاه محمدى اشلقى فرزند ناصر  به نشانى 
سارى جاده قائمشهر کوچه یاسین پالك 47 فعال مجهول المکان. خواسته: طالق به درخواست زوجه. دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم زینب دادوند بطرفیت آقاى 
مهدى شاه محمدى اشلقى بخواسته احراز شــرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سند 
نکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سند نکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین 
زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاورقضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد 
و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب محتویات پرونده از جمله تحقیقات از محل زندگى مشترك و محل 
ســکونت فعلى زوجه و عدم نتیجه بخش بودن تالش هاى دادگاه در شناسایى محل اقامت فعلى زوج که همگى 
داللت بر ترك منزل توسط زوج در مدت زمانى بیش از یکسال دارد محرز است با جلب نظر قاضى مشاوره خانواده 
و مستنداً به ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شرایط اعمال وکالت 
درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق 
خلع را انتخاب نموده و میزان کل مهریه را بذل نموده به وکالت ازشوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه 
طالق به وکالت از زوج بااعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد 
و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن ازتاریخ 
وقوع آن سه طهر مى باشد رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 
1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد بر عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى ازتاریخ 
ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى 
زوجه باتوجه به عدم ادعاى فعلى دادگاه با تکلیفى مواجه نمى باشــد طرفین داراى فرزند مشترك نمى باشند راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و پس از آن  ظرف بیست روز
 قابل فرجام خواهى دردیوان عالى کشور اســت. 103/م الف داود خوشنویس- رئیس شــعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان نجف آباد/1/119

 مزایده اموال غیر منقول
شماره :960050 ح2 - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 960050 
اجرائى موضوع علیه رمضانعلى محمدى  وله اکبر جزینى فرزند عباس در تاریخ یکشنبه 97/1/19 به منظور فروش 
میزان  11/4 حبه مشاع از 72 حبه مشاع یک واحد دامدارى سنتى توقیف شده واقع در مینادشت خیابان شهید بهشتى 
– کوچه خیام جنب مدرسه مکتبى به مساحت کل 2000متر مربع داراى پروانه بهره بردارى روستایى (دامدارى) با 
ظرفیت 30 رأس ملکى آقاى داود محمدى فرزند رمضانعلى که داراى سابقه ثبتى مى باشد و ملک مذکور مشاع مى 
باشد و متعلق حق غیر مى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 
318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 490/671/700 ریال  ارزیابى شده 
است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را  به حساب 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع صندوق 

دولت ضبط میگردد. م/الف : 1208 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 1/121 
ابالغ تجدیدنظر خواهى

ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه : 9610103656506309 – شماره پرونده : 9309983653401491 
– شماره بایگانى شعبه : 960078 -  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به آقاى 
رمضانعلى محمدى.تجدیدنظر خواه آقاى رمضانعلى محمدى دادخواست تجدیدنظرخواهى به طرفیت خوانده آقاى 
اکبر جزینى نسبت به دادنامه شماره 9609973656500262 در پرونده کالسه 9309983653401491 شعبه دوم 
حقوقى فالورجان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى  به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخواه ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس 
از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد .م/ الف/ 1210  خسرو 

آقایى- مدیر دفتر دادگاه حقوقى 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /1/122 
ابالغ

شماره دادنامه : 9609973656500262 – شماره پرونده : 9309983653401491 – شماره بایگانى : 960078 
-خواهان : آقاى رمضانعلى محمدى فرزند عزیزاله به نشانى مینادشت خیابان شهید بهشتى جنب مسجد قائم پ105 
– خوانده : آقاى اکبر جزینى به نشانى دشتچى – ابتداى جاده حسین آباد – دامدارى اکبر جزینى – خواسته : اعسار 
از پرداخت محکوم به – دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید – در خصوص دعوى رمضانعلى محمدى فرزند عزیزاله به طرفیت آقاى 
اکبر جزینى فرزند عباس به خواسته صدور حکم اعســار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 0099-930 موضوع 
پرونده کالسه 921164 که عبارت است از الزام به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال وجه و به انضمام خسارات 
دادرسى و تأخیر تأدیه اعالم مى نماید دادگاه با توجه به 1- استشهادیه محلى پیوست دادخواست 2- تحقیقات انجام 
شده از اظهارات شهود تعرفه شده خواهان در جلســه رسیدگى همگى موید وضعیت نامناسب مالى خواهان جهت 
پرداخت یکجاى محکوم به مى باشد در مجموع دعوى خواهان را وارد دانسته و لذا مستندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 6 و 7 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى 
مالى مصوب 1394 حکم اعسار خواهان از پرداخت یکجاى محکوم به و پرداخت آن را به این نحو صادر مى نماید 
که خواهان معسر مکلف است از بابت بدهى هر ماه مبلغ هشت میلیون ریال به خوانده ( محکوم له) پرداخت نماید که 
اولین قسط یک ماه پس از قطعیت این راى آغاز مى شود رأى صادره شده ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در 
این دادگاه و سپس ظرف  مدت بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است . م الف 1211 

میثم جمالى– رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان / 1/123 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و وقت رسیدگى آقاى مجید متقى زاده ساکن اصفهان – فالورجان – حسین آباد روبروى بانک 
صادرات پالك 4 دادخواستى به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک بانک کشــاورزى به شماره 2461065 – 
80/09/10 به مبلغ 30/000/000 ریال و هزینه دادرســى و تأخیرتأدیه از زمان سررسید به طرفیت آقاى لطفعلى 
مالاحمدى که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 534/96 براى روز سه شنبه مورخ 97/02/04 ساعت 7/30 عصر 
تعیین وقت رسیدگى شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است لذا دستور در اجراى ماده 1023 و 
1029 قانون مدنى وماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود تا خوانده ( نامبرده فوق ) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمایم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد واال این آگهى به منزله ابالغ تلقى 

مى شود .  م الف 0001 - مدیر دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف فالورجان/ 1/124 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید عسگر پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه وجه به طرفیت خوانده سعید میرباقرى به شوراى 
حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 96/1310 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 97/03/08 ساعت 11صبح سه شنبه 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 رسمى 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 رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود جنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 8298/ م الف شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/125
 ابالغ نظریه کارشناسى

خواهان مسعود خشاوى با وکالت اکبر کریمى و منصور قاسمى دادخواستى به طرفیت خواندگان کیاندوخت حقیقى- 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد خواسته ابطال اجرائیه ثبتى و عملیاتى اجرائى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالسه 960433 ح 2 ثبت گردیده که پرونده مذکور ارجاع به امر کارشناس شده است و کارشناس اعالم 
نظریه نموده است و با توجه به مجهول المکان بودن کیاندوخت حقیقى لذا از طریق نشر آگهى به شما ابالغ مى گردد 
جهت مالحظه نظریه کارشناســى و اظهار هر مطلب نفیا و اثباتا ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ (نشر آگهى) اقدام 
در غیراینصورت دادگاه وفق مقررات قانونى عمل خواهد نمود و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 8350/م الف مجتبى 

شفیعى - مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/1/126

 قائم مقام ســتاد هماهنگى خدمات سفر دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: بیش از 11 هزار نفر در ایام نوروز 
امســال و در مدت اجراى طرح نوروزى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان به صورت سرپایى درمان شدند.
بهروز کلیدرى اظهار داشت: طرح نوروزى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان که از 24 اســفندماه آغاز شد، در مدت 
20 روز عملکرد خود، طبق آمار تجمیعى مراکز درمانى، 
تعداد کل مراجعان به اورژانس مراکز درمانى 52 هزار و 
621 نفر بود که از بین این تعــداد، 24 هزار و 984 مورد 

ترخیص زیر شش ساعت داشتیم.
وى بیان داشت: تعداد هشــت هزار و 946 مورد بسترى 
باالى شش ســاعت در اورژانس و تعداد دو هزار و 908 
مورد پذیرش تخت هاى ویژه و 11 هزار و 783 مورد به 

صورت مداواى سرپایى خدمت گرفتند.
قائم مقام ستاد هماهنگى خدمات ســفر دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان اعالم کرد: در بــازه زمانى مذکور، 
تعداد 12 هزار و 923 تماس هماهنگى، تعداد 668 مورد 
خدمات دیالیز ویژه مهمانان استان و تعداد دو هزار و 62 
مورد خدمت رسانى در خصوص اعزام، انتقال و مداخالت 
درمانى و هزار و 387 مورد پیگیرى مادر باردار و پس از 
زایمان پرخطر، توسط تیم ســتاد هدایت دانشگاه علوم 

پزشکى صورت پذیرفته و پایش شده است.
وى ادامــه  داد: الزم بــه ذکر اســت ارائــه خدمات 
تشــخیصى به ویژه ســونوگرافى و همچنین خدمات 
دندانپزشــکى به صورت شــبانه روزى در مراکز دولتى 
بــه صــورت فعــال و در مراکــز خصوصــى صورت

 گرفت.

■■■
کلیدرى بیان داشــت: آمار اعالم شــده توسط معاونت 
بهداشت شامل سه هزار و 835 مورد بازرسى میدانى از 
اماکن عمومى، 16هزار و 356 مورد بازرسى مراکز تهیه 
و توزیع مواد غذایى، هزار و 17 مورد بازرسى اماکن بین 

راهى، تعداد 402 مورد نمونه بردارى از مواد غذایى و دو 
هزار و 446 مورد نمونه بردارى آب آشــامیدنى و تعداد 
یکهزار و 53 مورد مداخالت نظارتــى اعم از معرفى به 
مراجع قضائى، پلمب و برخورد با دستفروشان و بیش از 

35 تن مواد غذایى معدوم شده، بوده است.

■■■
وى گفــت: همچنیــن تعــداد 191 مورد بازرســى از 
داروخانه ها و تعداد 37 مورد بازدید از واحدهاى تولیدى 
صنایع غذایى، تعداد 891 مورد پاسخگویى به سئواالت 
علمى و تعداد هزار و 641 مورد پاسخگویى به نیازمندى 

و کمبودهــاى دارویى، تعداد 64 مــورد تحویل دارو به 
بیماران صعب العالج و تعداد دو هزار مورد چاپ و توزیع 
بروشور اطالع رسانى، توسط معاونت غذا و دارو گزارش 

شده است.

درمان سرپایى 11 هزار نفر در بیمارستان هاى اصفهان

 ارائه خدمات 
تشخیصى به ویژه 

سونوگرافى و 
همچنین خدمات 
دندانپزشکى به 

صورت شبانه روزى 
در مراکز دولتى 

به صورت فعال و 
در مراکز خصوصى 
صورت گرفت
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آغاز برداشت نوبرانه آلوچه
برداشـت نوبرانه گوجـه سـبز از 790 هکتـار باغات 

کاشان آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان کاشان گفت: کاشان 
یکی از مراکز مهم  تولید گوجه سـبز  در کشور است.

مجید کافـى زاده افزود: در شهرسـتان کاشـان 790 
هکتار بـاغ ها به کشـت آلوچه یـا همان گوجه سـبز 

اختصاص دارد.
 وى گفت: میانگین برداشـت گوجه سبز از هر هکتار 
از باغ هاى این شهرسـتان 15 هزار کیلوگرم است و 
محصول گوجه سبز باغ هاى کاشان به شکل نوبرانه، 

تازه خورى و فرآورى شده به بازار عرضه مى شود.  

3 موقوفه جدید 
در گلپایگان ثبت شد

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان از 
ثبت سه موقوفه جدید به ارزش 150 میلیون تومان در 

نیمه اول فروردین امسال در این شهرستان خبر داد.
حجـت االسـالم و المسـلمین مهدى طاهـرى این 
وقفیات را شامل دو قطعه زمین مزروعى با بیش از دو 
هزار متر مربع و یک منزل مسکونى به مساحت 102 

متر مربع اعالم کرد.
وى با اشاره به اینکه نیت واقفان این سه وقف، روضه 
خوانى و هزینه هاى مسجد اسـت، افزود: با احتساب 
موقوفه هاى جدید، اکنـون تعداد موقوفـه هاى این 
شهرسـتان به بیـش از 900 موقوفه و دو هـزار رقبه 

رسیده است.

خبر

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
مأموریت هاى اورژانس پیش بیمارســتانى این استان در 
ایام تعطیالت نوروز 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

درحدود 25 درصد افزایش یافت.
کیانوش جهانپور با اشاره به گزارش عملکرد20 روزه ستاد 
نوروزى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در سال 97، افزود: 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
از 24 اسفند سال گذشته تا 14 فروردین امسال نزدیک به 
13 هزار مأموریت اورژانس پیش بیمارستانى انجام داد. وى 
مأموریت هاى اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
در مدت مشابه سال گذشــته را حدود ده هزار و 500 مورد 

اعالم کرد. جهانپور خاطرنشــان کرد: در تعطیالت نوروز 
امسال حدود سه هزار و 600 مأموریت حوادث ترافیکى و 9 
هزار و 400 مأموریت حوادث غیرترافیکى در استان اصفهان 
انجام شد. وى آمار جانباختگان ناشى از حوادث ترافیکى در 
استان اصفهان در نوروز امسال را 32 َتن اعالم کرد. وى با 
اشاره به آماده باش و خدمات رسانى 54 بیمارستان و مرکز 
درمانى و 141پایگاه اورژانس پیش بیمارستانى زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در این استان، گفت: از 24 
اسفند گذشته تا 14 فروردین امسال، تعداد کل مراجعان به 
اورژانس مراکز درمانى درحدود 53 هزار نفر، خدمات دیالیز 

ویژه مهمانان استان 668 مورد  بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از بازدید 13 هزار گردشگر خارجى از بناهاى تاریخى 

و جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: با بررسى آمارهاى استحصال 
شده از دبیرخانه ستاد اجرایى خدمات سفر استان اصفهان، از 
تاریخ 27 اسفند 1396 لغایت 13 فروردین 1397 تعداد 13 هزار 
نفر گردشگر خارجى از جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان 
بازدید به عمل آورده اند. وى افزود: آمارها نشان مى دهد که در 
طول همین مدت، تعداد چهار هزار و 700 گردشگر خارجى 

حداقل به مدت یک شب در استان اصفهان اقامت کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 

اســتان اصفهان تصریح کرد: با بررسى هاى به عمل آمده، 
چنین نتیجه گیرى به عمل آمد که این گردشگران بیشتر از 
کشورهاى آلمان، فرانسه و ایتالیا بوده اند. وى ادامه داد: یکى از 
مهمترین ویژگى هاى نوروز امسال، حضور گردشگران اروپایى 
در میان قریب به شش میلیون گردشگر داخلى بود و این در 
حالى است که گردشگران داخلى و خارجى با امنیت و آرامش 
کامل و در جوى کامًال صمیمانه، حتى در دورافتاده ترین نقاط 
استان اصفهان به گردشگرى پرداختند و حتى یک گزارش 
مبنى بر بروز مشکل براى گردشگران خارجى در میان ازدحام 
سفرهاى نوروزى از سراسر استان در طول نوروز به دبیرخانه 

ستاد سفر استان گزارش نشده است.

بازدید13هزار 
گردشگر خارجى از استان 

افزایش مأموریت هاى اورژانس 
اصفهان 

ابالغ
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 956/96 دادنامه 1362-96/12/27مرجع رسیدگى شعبه 
هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد،خواهان: سید صادق هاشمى نشانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خیابان 
هشت بهشت کوى امید کوچه سیالوى پالك 7، وکیل خواهان: زهره قیصرى-بهناز منتظرى نشانى: نجف آباد 
خیابان امام دویست متر پایین تر از چهارراه شهردارى ساختمان پارسیان ط2،خوانده: سمیه صداقت نیا نشانى: تهران 
رى خیابان یزدانخواه خیابان عطایى کوچه کرمى پالك 3 طبقه اول کدپستى 1846676118، موضوع: مطالبه وجه  
یک  فقره چک به شماره 901/19391535-93/11/25 جمعا به مبلغ شصت و یک میلیون ریال، گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سید صادق 
هاشمى به طرفیت سمیه صداقت نیا 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 شصت و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
هشتصد و نود و دو هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
ى وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغات 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 ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 

آباد مى باشد. 8384/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 1/127/8
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139604002133000245/1شــماره بایگانى پرونــده: 9600355 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000064- بدین وســیله به الهام یزدانى و فروغ یزدانى فرزندان علیرضا یزدانى (ورثه مرحوم 
علیرضا یزدانى)  مقیم: نجف آباد خیابان دلگشا کوى بابک پ 8 که برابر گواهى مأمور مربوط ابالغ واقعى اجرائیه 
در آدرس اعالمى متعهدله (نجف آباد خیابان شریعتى- خیابان امیرکبیر کوچه محبت کوچه زیبا پالك 15) به شما 
امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که فاطمه عالمى فرزند على به استناد سند ازدواج شماره 8409 مورخ 69/11/16 
تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 66 نجف آباد جهت وصول یک جلد قرآن مجید به هدیه ده هزار ریال – 262/5 ریال 
مهر السنه-ده مثقال طالى ساخته شده و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه رایج کشور درخواست صدور اجرائیه 
علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600355 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج 
و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق 
جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 

8352/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/1/128
ابالغ نظریه کارشناسى

خواهان شرکت بردبار یدك سپاهان به مدیرعاملى سید مجید حسینى با وکالت حمید محمد کبیرى دادخواستى 
به طرفیت خواندگان نادر عابدینى خواسته مطالبه مبلغ 3/834/763/570 ریال بابت فاکتورها تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالسه 960864 ح 2 ثبت گردیده که پرونده مذکور ارجاع به امر کارشناس شده است و کارشناس 
اعالم نظریه نموده است و با توجه به مجهول المکان بودن نادر عابدینى لذا از طریق نشر آگهى به شما ابالغ مى گردد 
جهت مالحظه نظریه کارشناسى و اظهار هر مطلب نفیا و اثباتا ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ (نشر آگهى) اقدام 
در غیراینصورت دادگاه وفق مقررات قانونى عمل خواهد نمود و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 8358/م الف مجتبى 

شفیعى - مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/1/129
 ابالغ

شماره دادنامه:9609973731002302 شماره پرونده: 9409983732100387 شماره بایگانى شعبه: 940425 
در پرونده کالسه 940425 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان نجف آباد، آقاى مجیدجعفرى فرزند مصطفى 
به نشانى مجهول المکان، متهم اســت به مزاحمت تلفنى، موضوع شکایت نگار سپیدکار فرزند مسعود به نشانى 
شهرستان نجف آباد آزادگان فاز 2 شفق 4 منزل جنب حسینیه، دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر راى صادر مى کند، راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى مجید جعفرى فرزند مصطفى دایر بر 
مزاحمت تلفنى موضوع شکایت خانم نگار سپیدکار با توجه به استعالم انجام شده از مخابرات و این که متهم با وصف 
انتشــار آگهى جهت تحقیق و اداى توضیح و دفاع از خود در دادسرا و دادگاه حضور نیافته است، دادگاه ارتکاب بزه 
توسط متهم را محرز دانسته و با استناد به ماده 641 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 75 و مواد 66 و 83 
و 86 قاتون مجازات اسالمى مصوب 92 متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
به عنوان مجازات جایگزین شش ماه حبس محکوم میکند. راى دادگاه ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 

8382/م الف اسحاقیان- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان نجف آباد/1/130
 مزایده

در پرونده کالسه 950222/ح5 بنا به دســتور فروش صادره از به پنجم حقوقى تمامیت ششدانگ یک باب واحد 
آپارتمان داراى سوابق ثبتى 23 فرعى از باقیمانده 26/8 قطعه 5 نجف آباد و داراى اعیانى به مساحت 79/35 متر 
مربع واقع در طبقه اول و داراى انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن و حق استفاده از پارکینگ و حیاط (مشاعى) که 
توضیحا گاز واحد بصورت مشترك مى باشد که باید مجزا گردد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى مهندس 
حیدرى به ارزش 1/920/000/000ریال ارزیابى گردید توضیحا نشانى: خ قدس شرقى روبروى نانوایى محمدى،که 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 97/01/30 ســاعت 12 صبح و در اجراى احکام حقوقى 
به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام
 ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. 118/م الف مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/1/131

 مزایده
مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرنده 950249 ح2 اجرا از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم 
علیه آقاى مجتبى صفرى فرزند پرویز به پرداخت مبلغ 1/671/373/026 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له بانضمام خسارت تاخیر تادیه که در زمان وصول محاسبه مى گردد و مبلغ 83/568/651 ریال بابت هزینه اجراء 
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: 1- سوله کارخانه به نشانى مورچه 
خورت- جنب منطقه صنعتى مورچه خورت جاده فرعى امام زاده قاسم با مشخصات طول دهانه 16 متر و طول کل 
سوله 60 متر و ارتفاع وسط ده متر و ارتفاع کنارى 9 متر مى باشد و داراى ریل جرثقیل سقفى مى باشد قیمت اعیانى 
سوله با توجه به جنس سالم و موقعیت و جمیع جهات بر روى عرصه به میزان 960/000/000 ریال ارزیابى شده 
است در صورت باز شدن سوله ارزش آن توسط کارشناس /500/000/000 ریال ارزیابى شده است. 2- 1- بخش 
اول ادوات مستهلک شده و اسقاطى در سالن تولید 1:1- تاسیسات موجود زیر زمین سالن تولید تجهیزات باقى مانده 
بانک (7 ردیفى) با حدود 80 عدد خازن مستهلک شده اسقاطى بدون پالك و مشخصات فنى با مدار برق رسانى، تابلو 
برق و کابل کشى مستهلک شده، یونیت هیدرولیک با شیرآالت و سیستم مدار فرمان جک، یکعدد ونتیالنور دمنده 
هوا با سیستم خنک کننده بدنه و جک تخلیه ذوب بوته موجود در زیر زمین 2: 1- اسکلت کوره ذوب القائى مستهلک 
شده با تابلو توزیع موجود مجهز به سلول کلید اصلى و آمپر مترولت متربرق. سلول توزیع برق با چهار عدد کلید کارتى 
به انضمام کلیدهاى مینیاتورى مستهلک شده اسقاطى تابلو 3: 1- سه عدد بوته بارگیرى ذوب فلز مستهلک شده با 
ظرفیت حجمى متفاوت بارگیرى تولید 4: 1- المانها و قطعات فلزى مستهلک شده اسقاطى و فرسوده، درچه هاى 
قالب ریخته گرى مستهلک شــده رویهم کیلوئى با وزن برآورد حدود 2500 کیلوگرم ارزش هر کیلو فلز اسقاطى 
ذوبى براى پایه مزایده: 9500 ریال 5: 1- یکدستگاه مخزن ماسه ساز ریخته گرى با الکتروموتور همزن: ارزش: 
/15/000/000 ریال 6: 1- یکعدد ترانس جوش مستهلک شده با کابل برق و انبر جوش به انضمام یکعدد سیستم 
کامل برش شامل کپسول هوا و گاز با شیلنگ و سرى برش یکدستگاه کمپرســور هواى فشرده با مخزن حدودا 
200 لیترى قرمز رنگ، یکعدد باسکول یک تنى در سالن انضمام دو عدد کپسول گاز و هواى فشرده 7: 1- اسکلت 
شاسى تیرآهن محل استقرار قالب چدن در محوطه قالب گیرى ماسه با ورق فلزى کف برآورد حدودا 3500 کیلو گرم 
(قبل از توزین) از قرار هر کیلو 12000 ریال برآورد میگردد 8: 1- حدود 60 عدد قالب چدنى شمش ذوب فلز (قبل 
از توزین) برآورد وزنى از قرار هر کیلو (8500 ریال) 9: 1- پودر گرافیتى بسته بندى براى قالب سازى: برآورد قبل از 
توزین حدود 1500 کیلو به مبلغ (15000000 ریال) 10: 1- شش عد زنبیل فلزى حمل مواد با وزن برآورى (1500 
کیلوگرم) ارزش: /18/000/000 ریال 11: 1- اسکلت دو عدد جراثقال سقفى روى پل عرضى سالن با سیم بکسل 
و قالب موجود بدون ریل راهبر طولى جمع برآوردى یازده ردیف تجهیزات مستهلک شده اسقاطى سالن تولدى به 
مبلغ (/781/000/000 ریال) 2- بخش دوم محوطه بیرونى: 2/1- اسکلت یکدستگاه دیزل ژنراتور مستهلک شده/ 
اسقاطى ساخت روسیه: 2/2- سیستم خنک کننده شامل: مخزن فلزى با حجم آبگیرى حدودا 15000 لیتر روى 
چهارپایه به انضمام یکعدد برج با دو عدد رادیاتور خنک کننده در فضاى بیرون سالن به انضمام الکتروپمپ با لوله کشى 
رفت و برگشت سیستم خنک کننده بدنه کوره 2/3- مخازن آبرسانى موجود شامل: مخزن فلزى با ظرفیت تقریبى 
10000 لیتر روى پایه فلزى فضاى آزاد محوطه 2/4- یکدستگاه ترانس تبدیل برق 380 ولت با فنس اطراف پشت 
اطاق برق در محوطه با یک عدد تابلوى 5 سلولى کلید دژنکتور- سکسیونر و سلول کلید اصلى مجهز به آمپرمتر/ 
ولت متر- اسکلت تابلوهاى برقى بازیافت سیم و کابل اسقاطى موجود کانالهاى ارتباطى بصورت کیلوئى جهت 
استحصال مس از قرار هر کیلوگرم 2/5- سیستم آبرسانى موجود شامل مخزن فلزى با ظرفیت تقریبى 10000 لیتر 
روى پایه فلزى محوطه به انضمام یکعدد مخزن پلى اتیلن 2000 لیترى آبى رنگ همچنین یکعدد مخزن 2500 
لیترى پلى اتیلن و یک عدد برج خنک کن روى سقف انبارى محوطه و یک عدد مخزن گالوانیزه مستهلک شده با 
حجم حدودا 15000 لیترى زمینى بانضمام آهن آالت شاسى نیمه ساز 2/6- تعدادى اسکلت خازن مستهلک شده 
اسقاطى محوطه و سایر اقالم فلزى مستهلک شده از جمله دسته انبر حمل باتیل ذوب و سایر فلزات اسقاطى مشابه 
از قرار هر کیلوگرم 9500 ریال 2/7- کابل مسى مستهلک شده اسقاطى بجا مانده در کانالهاى محوطه از اطاق برق 
تا محل مصرف کننده  ها هر کیلو هفتاد و سه هزار ریال (هر کیلو کابل 7300 تومان) 2/8- سفاله فلزى/ قابل ذوب 
در کوره در حدود 25 الى تن و سایر اقالم مشاه ذوبى هر کیلوگرم /5/500 ریال ارزش هست ردیف اقالم اسقاطى و 
مستهلک شده قبل از توزین براى پایه مزایده عمومى: مبلغ: چهارصد و شصت و هشت میلیون و سیصد هزار ریال 
468/300/000 ریال برآورد میگردد 3- بخش سوم سایر ادوات: 3/1 یکدستگاه دریل هیلتى مستعمل: 3/2- اموال 
نگهدارى شده در انبار عمومى سادات بر جاده اصلى تهران- اصفهان (روبروى شهرك صنعتى) الف: اسکلت دو عدد 
ترانسفور ماتور تبدیل (سیستم روغنى) مستهلک شده قدیمى بدون پالك و مشخصات فنى سازنده ب: یک عدد 
ونتیالتور خنک کننده آبى رنگ: ارزش دو ردیف فوق معادل: /308/500/000/ ریال برآورد میگردد. با توجه به اینکه 
نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/1/29 ســاعت 9 الى 9/30 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: جهت بازدید اموال با این اجرا هماهنگ شود. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 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 و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى 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 موال 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: 3019 محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر /12/723
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100353008346 شماره پرونده: 9609980362601359 شماره بایگانى شعبه: 961796 
(مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)  محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 961796 براى بهزاد نادرى به اتهام ضرب و جرح عمدى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/2/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 307. م الف: 39141 احمدى متصدى 

دادگاه کیفرى شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق) /12/734
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353309104  شماره پرونده: 9609980363200558 شماره بایگانى شعبه: 961803 
شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان علیه متهم آقاى مصطفى اللهورنیان فرزند سلمان با موضوع عدم ثبت ازدواج دائم 
اعالم جرم نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق)، مجتمع شهید 
بهشتى واقع در اصفهان، خیابان شریعتى، حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 961803 

ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/3/7 و ساعت 8/5 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 344 قانون  آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگ اه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 39144 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) /12/735
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353309152  شماره پرونده: 9509980359400736 شماره بایگانى شعبه: 950984 
شاکى آقاى محمدحسین زندیه شکایتى علیه متهم آقاى شــهریار ناصرى راد فرزند احمدخان با موضوع تحصیل 
مال از طریق نامشروع مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى 
سابق)- مجتمع شهید بهشتى واقع در اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع 
و به کالسه 950984 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/2/29 و ساعت 10/5 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى  و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 39145 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) /12/736

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354602263 شماره پرونده: 9309980362000874 شماره بایگانى شعبه: 961298 
تاریخ تنظیم: 1396/12/14 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) شکات: 1- آقاى على 
باقرى فرزند باقر به نشانى اصفهان مشتاق سوم سه راه پینارت جنب باسکول پ 177، 2- آقاى رضا عابدى زوانى 
فرزند محمود به نشانى اصفهان خ مشتاق سوم محله زوان ك شهید اصغر کرمى منزل شخصى متهم: آقاى مهدى 
سلطانى فرزند اکبر به نشانى شهرستان اصفهان مشتاق 3 پشت پمپ بنزین منزل 3 سمت راست فعال مجهول المکان 
اتهام: جعل گردشکار: دادگاه با مالحظه محتویات پرونده، ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه 
بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مهدى سلطانى 
فرزند اکبر دایر بر جعل  دادنامه و مهر شعبه ششــم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان و کالهبردارى به مبلغ یکصد و 
شصت و پنج میلیون تومان از آقاى رضا عابدى و به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان از آقاى على باقرى، موضوع 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، این دادگاه از مجموع اوراق و محتویات پرونده و شکایت 
شکات، گزارش هاى ضابطین دادگسترى که مورد وثوق دادگاه مى باشد از جمله کشف کیف حاوى اسناد مجعول 
از منزل متهم، موداى شهادت شهود نزد دادیار محترم دادسرا، استعالم صورت گرفته از شعبه ششم دادگاه حقوقى 
اصفهان که مثبت جعلى بودن دادنامه صادره و مهر شعبه است و عدم حضور و دفاع از سوى متهم علیرغم احضار وفق 
مقررات قانونى که قرینه اى بر ارتکاب بزه مى باشد فى المجموع ارتکاب بزه هاى انتسابى از سوى متهم را محرز 
دانسته و لذا مستندا به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساسى و مواد 140 و 144 قانون مجازات 
اسالمى و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبردارى و ماده 525 از قانون تعزیرات، 
متهم را عالوه بر رد مبالغ مذکور به شکات، به تحمل هفت سال حبس تعزیرى و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ دویست 
و سیزده میلیون تومان در حق صندوق دولت بابت بزه کالهبردارى و تحمل ده سال حبس تعزیرى بابت بزه جعل 
محکوم مى نماید که مطابق ماده 134 از قانون مجازات اسالمى فقط مجازات اشد قابل اجرا است. راى صادره غیابى 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل  واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 39153 نوریان دادرس شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(120 جزایى سابق) /12/737
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100354808410 شماره پرونده: 9609980365700761 شماره بایگانى شعبه: 961141 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت- محاکم کیفرى دو دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب 
کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 961141 براى حمید پازوکى به اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى حسب شکایت 
آقاى مهدى حاجى حسینى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 1397/02/25 ساعت 10:00 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان 
شریعتى و چهارراه پلیس. م الف: 39154 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق)- مجتمع 

شهید بهشتى  /12/738
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100354808552 شماره پرونده: 9609980363401398 شماره بایگانى شعبه: 961583 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست- محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره در پرونده کالسه 961583 براى رسول ماهرانى حسب شکایت آقاى یدا... على عسگرى تقاضاى کیفر نموده 
که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/03/01 ساعت 12:00 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد. اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس. م الف: 39156 شعبه 122 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى  /12/739
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100354808608 شماره پرونده: 9609980362700392 شماره بایگانى شعبه: 960581 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست-محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره در پرونده کالسه 960581 براى حمید جهانبازى فرزند علمدار حسب شکایت آقاى رحیم اشرف پور تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/03/05 ساعت 12:00 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به 
عمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس. م الف: 39157 شعبه 

122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى  /12/740
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100353607860 شماره پرونده: 9509980362700402 شماره بایگانى شعبه: 961738 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست- محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 9509980362700402 براى شهرام الهى فرزند على اکبر به اتهام سرقت تقاضاى کیفر نموده که 

رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 1397/02/30 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 101. م الف: 

39158 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان ( 110 جزایى سابق) /12/741
ابالغ

شماره پرونده: 300/95 شماره دادنامه: 604- 96/9/27 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: على اکبر خاشعى فرزند عبدالمطلب، نشانى: ورنامخواست، جنب پمپ بنزین، بلوك زنى خاشعى 
خوانده: 1- فیروز حیدرى خو به نشانى مجهول المکان 2- امان اله احمدى به نشانى سده لنجان، خ توحید 3- اصالن 
خسروى به نشانى سده لنجان شهرك احمدآباد خواسته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى على اکبر خاشعى فرزند عبدالمطلب به  طرفیت 1- فیروز 
حیدرى خو 2- امان اله احمدى 3- اصالن خسروى مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت وجه یک فقره 
چک به شماره 797768 عهده بانک صادرات به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان وصول محکوم به و مطلق خسارات دادرسى قانونى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و با توجه به اینکه خواندگان 
در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى مبنى بر پرداخت دین و برائت ذمه از جانب ایشان واصل نگردیده است 
خواسته خواهان را محرز دانسته، لذا مســتندا به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون  اصالح موادى از قانون صدور 
چک و مواد 310 و 313 و 403 و 404 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/435/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چک (95/08/27) لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1724 یوسفى قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/744
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423731500417 شماره پرونده: 9509983731500602 شماره بایگانى شعبه: 950612 به 
موجب درخواست اجراى حکم و شماره دادنامه مربوط محکوم علیه محمدعلى گاجى فرزند رضا به نشانى اصفهان، 
فوالدشهر، پارکینگ 18 فرودگاه زنجیره اى یاس ملزم اســت به حضور در دفتر  اسناد رسمى و انتقال رسمى چهار 
حبه و دو سوم حبه (برابر 117/5 مترمربع) از پالك ثبتى 391/3624 بخش 9 ثبت اصفهان و 6/305 حبه از 72 حبه 
پالك ثبتى 391/3625 بخش 9 ثبت اصفهان (معادل 49/5 متر) و تحویل آن طبق کروکى و عکس هوایى ضمیمه 
نظریه کارشناسى و نیز پرداخت مبلغ 3/390/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت 10/500/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: مهین حیدرى باغبادرانى فرزند رحمت اله به نشانى 
اصفهان، خ شیخ بهایى، ك ش بهشتى نژاد بن بست صبا پ 40/1. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 8351 شعبه 5 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /12/745
اخطار اجرایى

شماره: 862/95 به موجب رأى شماره 57 تاریخ 96/1/30 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه منصوره بهرامى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: خوانده ردیف 
اول را محکوم به پرداخت مبلغ 26/320/000 ریال بابت پرداخت اقساط معوقه وام و مبلغ 329/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (95/10/30) لغایت اجراى احکام در حق خواهان رحیم 
پورآزادى فرزند محمدشریف نشانى: گز- خیابان فردوسى- منازل سازمانى- کوچه شهید مدنى- پ 21 صادر گردید. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 3022 شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/729
فقدان سند مالکیت

شماره: 26 /103/96/4791- 96/12/12 آقاى حسین عصارى فرزند عبداالمام باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود بشماره 031537 ب/94 را که بمیزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/14643 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 
491 دفتر 356 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند قطعى 28837 مورخ 1394/12/22 
دفترخانه 215 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت ندارد 
و نحوه ى گم شدن پارگى سند اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى 
سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3039 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك 

واحد شاهین شهر /12/730

 مدیر اجرایى شــرکت پلى اکریل ایــران گفت: در کشــور 150 هزارتن 
محصوالت پلى اکریل نیاز است، اما ظرفیت شرکت پلى اکریل ایران فقط 

50 هزار تن است.
محســن رجایى با بیان اینکه بعد از راه اندازى کامــل پلى اکریل، خطوط 
توســعه این مجموعه آغاز مى شود، اظهار داشــت: با توجه به نیاز کشور، 
مى توان ظرفیت تولید را افزایش داد،این درحالى اســت که ظرفیت کشور 
150 هزارتن اســت اما در حال حاضــر تنها 50 هزار تــن محصول تولید

 مى کنیم.
وى با بیان اینکــه در حال رایزنى براى گشــایش اعتبار LC جهت خرید 
محموله هاى بعدى اکریلو نیتریل هستیم، افزود: براى این مهم، مشکالتى 
وجود دارد اما قرار اســت در جلسات آتى این مشــکل رفع شود. وى ادامه 
داد:باتوجه به مشــکالت موجود کارخانه با بانک در گشایشLC، درصدد 

رایزنى با شرکت هاى دیگر در این باره هستیم.
مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران در پاسخ به اینکه آیا ایران ظرفیت تولید 
مواد اولیه را دارد تا در این حوزه خودکفا شویم، پاسخ منفى داد و گفت: قرار 
اســت چند پروژه براى تولید ماده اولیه در کشور اجرایى شود، اما هنوز این 
موضوع محقق نشده، این درحالى است که اگر این واحدها راه اندازى شود، 
هزینه تولید کاهش مى یابد و فرصت هاى شغلى مناسبى هم ایجاد مى شود.

گفتنى است؛ پلى اکریل در 42 سال فعالیت خود، به عنوان یکى از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نخ و الیاف پلى استر و همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک 
کشور معرفى شده و تأمین کننده مواد اولیه حدود 400 واحد کوچک و بزرگ 

نساجى کشور است.
ظرفیت اسمى تولید شــرکت پلى اکریل ایران معادل 125هزار تن در سال 
است که تولیدات آن شامل نخ و الیاف پلى استر، نوار، الیاف اکریلیک، تاپس 
پلى استر و چیپس پلى استر و الیاف شیشــه در صنایع ریسندگى، بافندگى، 

فرش، پوشاك، پتو و فاستونى کاربرد دارد.

با راه اندازى کامل بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نخ و الیاف پلى استر کشور رخ خواهد داد

آغاز توسعه خطوط پلى اکریل

فرمانده انتظامى شهرستان اردستان از بازداشت و انجام تحقیقات از دو نفر به اتهام آتش زدن 
بناى تاریخى کاخ سرهنگ آباد در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت ا... مهرانفر گفت: نیروهاى انتظامى مستقر در کالنترى زواره تا کنون دو نفر 
را در ارتباط با حادثه آتش ســوزى در اثر تاریخى و ملى کاخ سرهنگ آباد اردستان شناسایى و 
بازداشت کرده اند. وى افزود: تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه دارد و تا روشن شدن جنبه هاى 
گوناگون این حادثه، مسئله قطعى محسوب نمى شود و از این رو، امکان اعالم جزئیات بیشتر 
در این زمینه وجود ندارد. فرمانده انتظامى شهرستان اردستان در ادامه از یگان حفاظت میراث 
فرهنگى و سایر مسئوالن ذیربط در این شهرستان خواست تا با استفاده از امکانات الکترونیکى، 
نســبت به نگهدارى از اثرهاى تاریخى نظارت بیشترى اعمال کنند تا زمینه هاى سوءاستفاده 

دشمنان میراث فرهنگى از بین برود.
■■■ 

رئیس شوراى اسالمى شهر اردستان نیز گفت: اثر ثبت ملى معروف به کاخ چهلستون اردستان 
در دهستان سفالى بخش زواره، با این حادثه آتش سوزى در آستانه نابودى قرار گرفته که باید 
مسئوالن آن را مورد توجه بیشترى قرار دهند. روح ا... جاللى اضافه کرد: دیگر اثرهاى تاریخى 
و فرهنگى این شهرستان نیز با خطر بروز حادثه هاى مشابهى رو به رو هستند، به طورى که در 
گذشته نیز شاهد تخریب سنگ مقبره امیراویس بودیم؛ از این رو انتظار مى رود مسئوالن اردستان 
و استان اصفهان پیش تر چاره اندیشى کنند. وى عنوان کرد: کارآمدترین راه نگهدارى از بناهاى 
تاریخى، استفاده از ظرفیت تشکل هاى غیردولتى و به کارگیرى جوانان عالقه مند و شایسته 

بومى در امر بهره بردارى از این اثرهاست. 

متهمان آتش سوزى چهلستون اردستان 
بازداشت شدند
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رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: به مناسبت 
هفته هنر انقالب اســالمى، دفتر فرهنگ و مطالعات 
پایدارى حوزه هنرى استان اصفهان بازگشایى خواهد 

شد.
مهدى احمدى فر از کتاب هاى جدیــدى که در زمینه 
ادبیات پایدارى دربــاره زندگینامه شــهداى هنرمند 
اصفهان تهیه و چاپ خواهد شــد، نام برد و خاطرنشان 
کرد: امسال در اصفهان ســعى مى کنیم به بخش هاى 
کمتر پرداخته شــده جنگ بپردازیم، به ویژه به خانواده 

شهدا و سرداران.
وى ادامه داد: از مجموعه هاى جدیدى که در دست چاپ 

است، مى توان به کتاب مجموعه عکس از صحنه هاى 
پشت جبهه اشاره کرد.

وى تأکید کرد: در زمینه هــاى هنرى به ویژه در ادبیات 
دفاع مقدس باید محتواى غنى داشته باشیم تا بتوان از 

روى آن، فیلم، کتاب و سایر محصوالت را تولید کرد. 
وى گفت: در خصــوص ادبیات و فرهنــگ پایدارى، 
بســیارى از نهادهاى موجود مدعى هستند، اما باوجود 
اینکه نقش اصفهــان در جنگ تحمیلى بســیار مؤثر 
بوده و رزمندگان این شهر همیشــه پیشتاز بوده اند، اما 
رشادت هاى آنان، آنگونه که باید دیده نشده و این، ناشى 

از موازیکارى دستگاه هاى مختلف است.

در طرح بســیج ســالمت نوروزى، بیش از 38 ُتن مواد 
غذایى فاسد در استان اصفهان معدوم شد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: در بازرسى کارشناسان بهداشت محیط این استان 
از 35 هزار و 335  مرکز تهیه و توزیع مواد غذایى در نوروز 

این مقدار مواد غذایى فاسد کشف ومعدوم شد.
حســین صفارى، تعداد بازرســى  از مراکز و اماکن بین 
راهى این استان را در نوروز هزار و 482 مورد عنوان کرد 
و افزود: در 802 مورد بازرسى مشترك با مراجع قضائى، 
تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سه هزار و 783 

مورد اخطار به واحدهاى متخلف داده شد.

وى گفت:211 محل و مرکز عرضه مواد غذایى هم در 
این استان، تعطیل و  هزار و 179 مورد محصول غذایى 

هم نمونه بردارى شد.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان، 
تعداد موارد سنجش با دستگاه و تجهیزات را 11هزار و 
505 مورد و تعداد واحد کلرسنجى را هم 26 هزار و 40 

مورد در تعطیالت نوروزى  بیان کرد.
گفتنى است؛ در طرح بسیج سالمت نوروزى، 70 گروه 
بهداشتى ثابت و سیار در قالب گروه کارشناسان بهداشت 
محیط از 62 هزار مرکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایى 

استان اصفهان بازرسى کردند.

بازگشایى دفتر فرهنگ و 
مطالعات ادبیات پایدارى

معدوم شدن 38 ُتن 
مواد غذایى فاسد در نوروز

جابه جایى 462 هزار مسافر
درتعطیالت نـوروز بیـش از 462 هزار مسـافر از طریق 

پایانه هاي مسافربري اصفهان جابه جا شدند.
مدیرعامل سـازمان پایانه هاى مسـافربرى شهردارى 
اصفهان گفـت: از 25 اسـفند تـا 13 فروردیـن، بیش از 
462  هزار مسافر از طریق پایانه هاي مسافربري صفه و 
کاوه این کالنشهر جابه جا شدند. عباس محبوبى تعداد 
مسافران وارد شده به شهر اصفهان را در نوروز، 205 هزار 
و 945 نفر عنوان کرد و افزود: همچنین دراین مدت، 256 
هزار و 800 نفر خروج مسافر از پایانه هاى شهر اصفهان 
داشته ایم. وى افزود: 20 هزار و 814 دستگاه اتوبوس و 
مینى بوس مسـافران نوروزى را در شـهر اصفهان جابه 
جا کردنـد. مدیرعامل سـازمان پایانه هاى مسـافربرى 
شـهردارى اصفهان گفت: دراین مـدت در مرکز معاینه 
فنی مسـتقر در پایانه مسـافربري جی، دو هـزار و 282 
دسـتگاه ماشـین سـبک معاینه و کارت فنی براي آنها 

صادر شده است.

توقف ساخت کتابخانه 
نبود اعتبار، سـاخت کتابخانه مرکزى فریدن را متوقف 

کرده است. 
مدیر اداره کتابخانه هاى عمومى شهرستان فریدن گفت: 
چهار سال از شـروع عملیات سـاخت کتابخانه مرکزى 
فریدن مى گذرد، اما فقط 5 درصد پیشرفت داشته است. 
جابر باقرى افزود: ادامه ساخت و تکمیل این کتابخانه به 20 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. وى گفت: کتابخانه فعلى بیش 
از 40سال قدمت دارد و کامًال فرسوده است و فضاى آن 
جوابگوى 25 هزار جلد کتاب و دو هزار عضو فعال نیست 
و به همین دلیل، ضرورى است کتابخانه مرکزى هرچه 
زودتر تکمیل شود. گفتنى است؛ کتابخانه مرکزى فریدن 
بازیربناى دو هزار و صد مترمربع در سـه طبقه طراحى و 

عملیات ساخت آن از اسفند سال 92 آغاز شده است.

تمدید ارسال مقاله 
به کنگره بین المللى بیوشیمى

فرصت ارسال مقاله به پانزدهمین کنگره ملى بیوشیمى و 
ششمین کنگره بین المللى بیوشیمى و بیولوژى مولکولى 

2018 تا 20 اردیبهشت تمدید شد.
دبیر علمى این کنفرانس بین المللى گفت: پژوهشگران 
علـوم آزمایشـگاهى، میکـروب و ویـروس شناسـى

 مـى توانند آخریـن یافته هـاى علمى خـود را بـه رایانه  
com.info@icbmb2018 ارسـال کننـد. مرتضـى 
پورفرزام افزود: بیوشـیمى بالینى و تشخیص مولکولى، 
علوم آزمایشـگاهى و مدیریت آزمایشگاه، علوم دارویى، 
سرطان، محصوالت طبیعى، ریز مغذى ها و علوم طبیعى 
و پروتئومیکـس از محورهـاى اصلـى این رویـداد علمى
 بیـن المللى اسـت.گفتنى اسـت؛پانزدهمین کنگـره ملى 
بیوشـیمى و ششـمین کنگـره بیـن المللـى بیوشـیمى و 
بیولوژى مولکولى 2018 ، سوم تا ششـم  شهریور در مرکز 
همایش هاى بین المللى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

خبر

بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایى تقدیم نمایند. آراء صادره از هیات: 
1- راى شــماره 0442 مورخ 96/09/07 آقــاى مالکیت اقاى محمد ابدالى به شناســنامه شــماره 32 کدملى 
5110291969 صادره شاهین شــهر فرزند حسن بصورت، ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى و خدماتى، به 
مساحت 95/57 مترمربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 
اصفهان تأئید که در ازاء خریدارى مشاع به صورت مع الواســطه از مالک رسمى آقاى عباس ابدالى حاجى آبادى 

محرز گردیده است.
2- راى شــماره 0440 مــورخ 96/09/04 آقاى مالکیت آقاى محمد ابدالى به شناســنامه شــماره 32 کدملى 
5110291969 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/58 مترمربع پالك 
شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تأئید که در ازاء خریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است. 
3- راى شــماره 0552 مورخه 95/10/13 آقاى محمد زهیرى به شناســنامه شــماره 5100223766 کدملى 
5100223766 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه، ششدانگ به مساحت 
93/20 مترمربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که 
در ازاء خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است. 
4- راى شماره 0441 مورخ 96/09/04 آقاى محمدحسن رضایى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 2574 کدملى 
1285104129 صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 195/60 مترمربع پالك 
شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازاء خریدارى مشاعى 

به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسن ابدالى محمودآبادى محرز گردیده است. 
5- راى شماره 0439 مورخه 96/09/04 خانم پروا روفى گر حقیقت به شناسنامه شماره 889 کدملى 1289465037 
صادره اصفهان فرزند على اصغر بصورت ششدانگ یکباب خانه، ششدانگ به مساحت 94/70 مترمربع پالك شماره 
301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازاء خریدارى مشاعى 
به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین قمى حاجى آبادى محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

97/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/2
بند ب هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

6- برابر راى شماره 241- 04/06/96 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى رمضان 
یوسفیان جزى فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 7708 صادره از شاهین شهر و کدملى به شماره 5110086664 در 
یک باب خانه به مساحت 65 مترمربع پالك 1794 فرعى از 437 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى از مالک رسمى 
مشاعى اولیه، مفروز گردیده است. که آگهى آن در دو نوبت و در مورخه 14/09/96 و 29/09/96 منتشر که در متن 
آگهى سهوا پالك اصلى به شماره 437 اصلى اشتباها 301 اصلى قید گردیده است که بدین وسیله اصالح و مجددا 
در یک نوبت منتشر مى گردد لذا از تاریخ انتشار آگهى در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارسال نمایند، 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/2 م الف: 2882 ناصر صیادى صومعه- رئیس ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /12/725
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423759100667 شــماره پرونده: 9609983759100246 شــماره بایگانى شــعبه: 
960253 تاریخ تنظیم: 1396/12/15 بموجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9609973759100996 محکوم علیه محمدابراهیم جوان فرزند محمدحسین نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى شش دانگ پالك شماره 406/5354 واقع در بخش 
16 اصفهان و پرداخت 740/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 756/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
حمیدرضا خلیلى جزى فرزند محمدحسین نشانى: شاهین شهر خیابان عطار نبش فرعى 8 شرقى ساختمان کوثر 
طبقه اول واحد اول طبق تعرفه در حق محکوم له مجتبى آدینه فرزند اکبر نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر و هزینه اجرا به مبلغ 4/200/000 ریال بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3018 سید سیروس فتحى- دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /12/726
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/4947/26- 96/12/22 غالمرضا میرزائیان فرزند احمد باستناد 2 برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 363626 را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 409/3465 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 489 دفتر 492 
ذیل ثبت 107186بنام خودش ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند قطعى/ صلح/ سایر 123874 مورخ 
83/12/25 دفترخانه 26- شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند 
شماره مورخ در رهن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3033 ناصر صیادى - رئیس 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/728
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4789/26- 96/12/12 آقاى حسین عصارى فرزند عبداالمام باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشــماره 566449 ه/91 را که بمیزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/1956 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 
32 دفتر 279 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 37595 مورخ 1393/02/10 
دفترخانه 143 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و طى سند رهنى شماره 8974 
مورخ 1393/06/31 دفترخانه 435 شاهین شهر نزد بانک اقتصاد نوین در رهن بوده و سابقه بازداشت ندارد و نحوه 
ى گم شدن پارگى سند اعالم شده، چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى 
سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3038 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك 

واحد شاهین شهر /12/731
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/4781/26- 96/12/12 آقاى عبداالمام عصارى فرزند جاسم باســتناد دو برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 328418 الف/95 را که 
بمیزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/11359 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که 
در صفحه- دفتر- بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 24296 مورخ 1396/02/21 
دفترخانه 226 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت ندارد 
و نحوه ى گم شدن پارگى سند اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى 
سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3040 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك 

واحد شاهین شهر /12/732
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4784/26- 96/12/12 آقاى حسین عصارى فرزند عبداالمام باستناد دو برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 970991 ب/93 را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 406/1281 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 8 دفتر 251 بنام 
مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 43036 مورخ 1393/10/08 دفترخانه 80 شاهین شهر 
به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و نحوه ى گم شدن پارگى سند 
العام شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى 
گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 3041 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك واحد شاهین شهر /12/733
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973759302755 تاریخ تنظیم: 1396/11/30 شــماره پرونده: 9509983759101333 
شماره بایگانى شعبه: 960860 خواهان: خانم زیبا ارزانى فرزند سام با وکالت خانم سحر عاطف فرزند خسرو به نشانى 
اصفهان- شاهین شهر- شاهین شهر- خ عطار- بین فرعى 3 و 4 غربى- ساختمان ترنج- واحد 1 خوانده: آقاى بهنام 
شینى دشتى فرزند امام بخش خواسته: مطالبه مهریه دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اخذ نظر قاضى 
مشاور ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص دادخواست خانم سحر عاطف فرزند خسرو به وکالت از خانم زیبا ارزانى فرزند سام به طرفیت آقاى بهنام 
شینى دشتى فرزند امام بخش به خواسته مطالبه بخشى از مهریه شامل تعداد 814 عدد سکه کامل طال بهار آزادى 
مقوم به 9/474/960/000 ریال با احتساب هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى با 
توجه به محتویات پرونده از جمله و فتوکپى مصدق نکاحنامه که مثبت وجود علقه زوجیت بین طرفین است و اینکه 
خواسته مذکور مهریه این ازدواج بوده و تاریخ وقوع عقد نکاح آنها بوده محرز است خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور نیافته و الیحه اى نیز ارسال ننموده و دلیلى مبنى بر اینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده ابراز ننموده است و 
با عنایت به مفاد استشهادیه پیوست دادخواست که حکایت از عدم تمکن مالى خواهان براى پرداخت هزینه دادرسى 
دعوى مطالبه مهریه دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به 
استناد مواد 1 و 4 و 5 قانون حمایت خانواده و مواد 504، 506، 512 و 515 و 519 و 198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و 1082 قانون مدنى و تبصره الحاقى آن ضمن صدور حکم بر اعسار موقت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسى و دعوى مطالبه مهریه خوانده را به پرداخت 814 عدد سکه کامل طال بهار آزادى و همچنین 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل به ماخذ محکوم به در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهى، قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3029 سید مجید عقیلى- رئیس شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /12/727

امام جمعه اصفهان:
اصفهان، نیازمند 

یک موزه بزرگ است
امام جمعه اصفهان گفت: اصفهان نیازمند یک 
موزه بزرگ است تا از طریق آن، تفکرات واالى 

نیاکان به نسل هاى بعد آموزش داده شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد اظهار داشت: 
میراث فرهنگى کشـورمان بسـیار ارزشـمند 
است، زیرا گذشتگان ما با همت بلند خود میراث 

ارزشمندى را به جاى گذارده اند.
وى در ادامه سخنان خود افزود: صراحتاً عنوان 
مى کنم طرفـدار میـراث فرهنگى هسـتم و از 
حفاظت آن به شرط اینکه علمى باشد و منافع 

مردم در قبال آن تأمین شود، حمایت مى کنم.
امام جمعـه اصفهـان تصریح کـرد : اصفهان 
نیازمنـد یک مـوزه بزرگ اسـت تا از یک سـو 
تفکرات نیاکانمان به نسل هاى بعدى آموزش 
داده شود و از سوى دیگر با توسعه گردشگرى 
از ایـن طریـق بتوانیم به توسـعه همـه جانبه 

اصفهان بیاندیشیم.

رئیس نمایندگى وزارت امــور خارجه در اصفهان گفت: 
«هفته فرهنگــى اصفهان در پاریــس»، از امروز تا 25 
فروردین ماه ســال جارى برگزار مى شــود و شهردار 
اصفهان به دعوت رئیس گروه دوســتى پارلمانى ایران 
و فرانسه، سخنران مراسم افتتاحیه این رویداد در محل 

مجلس ملى فرانسه خواهد بود.
علیرضا ســاالریان افزود: برنامه هاى ایــن رویداد به 
شکلى جامع و کامل پیش بینى شده و حوزه هاى مختلف 
معمارى، ادبیات، هنر، سینما و اقتصاد را در بر مى گیرد.  

وى با بیان اینکه رویــداد «هفته اصفهان در پاریس» با 
حضور شهردار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، 
جمعى از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه هاى مختلف 
برگزار خواهد شد، افزود: همچنین نماینده پارلمان فرانسه 
و رئیس گروه دوستى ایران و فرانسه، جمعى از ایرانیان 
مقیم فرانسه و فرانســویان عالقه مند به فرهنگ و هنر 
ایران، در افتتاحیه این رویــداد و برنامه هاى آن حضور 

دارند.  
■■■

رئیس نمایندگــى وزارت امــور خارجــه در اصفهان 
اظهــار داشــت: برگــزارى کنفرانســى بــا موضوع 
کاشــى ها و مقرنس هاى اصفهان، برگزارى نشســت 
ادبى، کنفرانسى با موضوع انجمن هاى شهرى اصفهان، 
نشســت با انجمن کارفرمایان فرانســه، نشست شعر و 
موسیقى، کنفرانسى با موضوع معمارى معاصر اصفهان، 
کنفرانســى با موضوع گل رز اصفهان، کنفرانســى با 
موضــوع اصفهان از دید ســیاحان غربــى، کنفرانس 
هایى پیرامون باغ هاى اصفهــان، نگارگرى اصفهان، 

مکتب موســیقى اصفهان، ارامنه اصفهــان، کنفرانس 
گنجینه اصفهان در موزه لــوور، کنفرانس حس وحدت 
در معمارى و شهرســازى ســنتى اصفهان، کنفرانس 
تبادالت فرهنگى فرانســه و ایران در مجلس ســنا و 
کنفرانس فرش اصفهان، از جمله برنامه هاى این رویداد

 است. 

■■■
وى با اشاره به رویدادهاى هنرى این هفته فرهنگى ادامه 
داد: برگزارى کنسرت استاد شاهزیدى و استاد میرجاللى، 
نمایش فیلم قصه هاى مجید و برگزارى نمایشگاه هایى 
با عنــوان معمــارى معاصــر اصفهان، محلــه جلفا از 
دیروز تا امروز، دیوار نوشــته هاى اصفهان و عکاسان 

اصفهان، از دیگر برنامــه هاى فرهنگــى این رویداد 
است.  

■■■
ســاالریان اضافه کرد: همچنین همزمان با این رویداد 
جلساتى با موضوع سرمایه گذارى، اقتصاد و آب برگزار 

خواهد شد. 

فرهنگ و هنر 
«اصفهان» به«پاریس» معرفى مى شود

امروز؛ کنسرت
«بهنام بانى» در اصفهان 

ســالن  در  بانــى  بهنــام  کنســرت 
همایش هاى سیتى سنتر اصفهان برگزار

مى شود.
این کنســرت، امــروز برگزار مى شــود 
و مؤسســه فرهنگى- هنرى نواى مهر 
سپاهان و مؤسسه فرهنگى- هنرى بسته 
نگار سپاهان، برگزارکننده هاى آن هستند.
بهنام بانى با اولین کنسرت خود یک رکورد 
جدید در بازار موسیقى ایران به ثبت رساند، 
چراکه تمام چهار هزار و صد بلیت نخستین 
کنسرت او در سالن همایش میالد تهران 

در کمتر از 15 دقیقه به فروش رسید.
وى پس از تهران در جزیره کیش، چالوس، 
رشت و سارى کنســرت برگزار کرد و در 
تمام کنســرت ها، آهنگ هــاى «عالقه 
خاص»، «من یه دیوونه م»، «چى بگم»، 
«عاشقم کرده»، «همه دنیام»، «اخماتو 
وا کــن» و «چه بخواى چــه نخواى» را 

اجرا کرد.

معاون مالى و اقتصادى شرکت فوالد مبارکه گفت: کل فروش ساالنه فوالد 
مبارکه در سال 96 برابر با 15 هزار و 802 میلیارد تومان بوده که این مبلغ، در 

قیاس با عملکرد سال گذشته، 58 درصد رشد را نشان مى دهد.
امیرحسین نادرى با اشاره به عملکرد یک ماهه تولید و فروش یک ماهه فوالد 
مبارکه در آخرین ماه از ســال 96 اظهار داشت: در آخرین ماه از سال گذشته 
بیش از 593 هزار تن انواع محصوالت فوالدى در فوالد مبارکه تولید شد و 

مقدار فروش این ماه نیز به 681 هزار تن رسید.
وى در ادامه افزود: بر این اساس، فوالد مبارکه موفق شد در آخرین ماه از سال 

96 بیش از هزار و 734 میلیارد تومان فروش به ثبت برساند.
معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه همچنین تصریح کرد: بیشــترین آمار 
تولید اسفند ماه فوالد مبارکه، به محصوالت گرم با 354 هزار تن اختصاص 

داشته است.
وى در رابطه با تولید و فروش ســاالنه فوالد مبارکه نیز خاطرنشان کرد: در 
سال گذشته بیش از شش هزار و 851 تن محصول در فوالد مبارکه تولید شده 
و مقدار فروش شرکت نیز از شــش هزار و 989 تن فراتر رفته که به معناى 

وضعیت مناسب فروش شرکت است.
نادرى متذکر شــد: محصوالت گرم با چهار هزار و 99 ُتن، بیشــترین سهم 
تولید را داشته و مبلغ فروش آن به هشــت هزار و 900 میلیارد تومان رسیده

 است.

■■■
وى در رابطه با مبلغ فروش ســاالنه این شرکت در سال گذشته ابراز داشت: 
کل فروش ساالنه فوالد مبارکه در ســال 96 برابر با 15 هزار و 802 میلیارد 
تومان بوده اســت که این مبلغ در قیاس با عملکرد سال گذشته، 58 درصد 

رشد را نشان مى دهد.
معاون مالى و اقتصادى شــرکت فوالد مبارکه در تشریح دالیل رشد فروش 
فوالد مبارکه در سال گذشته تصریح کرد: عوامل متعددى همچون افزایش 
قیمت هاى جهانى و نرخ رشد ارز در این امر تأثیرگذار بوده اند، اما دلیل مهم 
دیگر رشد فروش در فوالد مبارکه، راه اندازى موفقیت آمیز طرح هاى توسعه و 

افزایش ظرفیت شرکت بوده است.
■■■

وى با اشــاره با انجام اصالحــات مالى در فــوالد مبارکه تأکیــد کرد: در 
سال گذشته تالش شــد تا با مدیریت تســهیالت دریافتى و هزینه تأمین 
مالى، هزینه مالى شــرکت افزایــش نیابد و با تالش هاى صــورت گرفته، 
استفاده از ابزارهاى نوین مالى و جابه جایى تســهیالت قبلى با تسهیالتى 
با نرخ کمتــر، به رغم افزایش فــروش، هزینه هاى مالى شــرکت افزایش

نیافت.
■■■

نادرى در رابطه با وضعیت شــرکت در ســال 97 نیز اعالم کرد: در ســال 
97 با توجــه به راه انــدازى برخــى از طرح هاى توســعه، ظرفیــت تولید 
فــوالد مبارکه از 7/5 میلیــون تن فراتــر خواهد رفت و بــه دلیل افزایش 
کمــى و کیفى محصــوالت، حاشــیه ســود فــروش نیز رشــد خواهد 

داشت.
وى همچنین به بخش ســرمایه گذارى هاى فوالد مبارکه اشاره کرد و بیان 
داشت: در سال 96 اصالح مناسبى در سبد دارایى هاى فوالد مبارکه صورت 
گرفت و هم اکنون، سهام شرکت هایى نظیر معادن فلزات، گل گهر، چادر ملو، 
هرمزگان و توکا فوالد در ســبد دارایى هاى فوالد قرار دارد و انتظار مى رود 

بازدهى مناسبى از این سبد نصیب شرکت شود.

فروش فوالد مبارکه با 58 درصد رشد مواجه شد
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تقویت گردشگرى شهرى در باغبادران
3
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2
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3

3

بازنگرى برنامه هاى حوزه هاى 
فرهنگى و اجتماعى 
در زرین شهر

3

شهردار زرین شهر گفت: شهردارى زرین 
شهر توجه ویژه اى به اسکان، بهداشت 
و سالمت، امنیت و اطالع رسانى در مورد 
جاذبه هاى گردشگرى این شهر و آشنایى با 
آداب و رسوم زرین شهر داشته و بر همین 
اساس، برنامه ریزى مناسبى در این خصوص 
در زرین شهر شکل گرفته است.

2

ارائه بسته تشویقى 
ساخت و ساز 

در نطنز

2

سفـــر
 450 هزار گردشگر

 به نیاسر

2

اقتصاد شهر مبارکه 
در گرو 

توسعه گردشگرى 
است

4

ساماندهی پسماند
 در تمام شهرها 

و روستاها

4

تغییر بافت شهر 
ورنامخواست از 
فرسوده به جدید

فردا؛اولین دیدار مردمى شهردار نجف آباد
 در سال 1397

3 سال مراقبت ازدرختان و معافیت از پرداخت عوارض

شهردار باغبادران خبر داد؛ 

4

افزایش بودجه 
شهردارى دولت آباد
به 33میلیارد تومان

شهردار آران و بیدگل:

شهردارى به مشارکت محله ها 
براى نوسازى بافت آسیب پذیر نیاز دارد

مدیریت زباله یکى از حیاتى ترین کارهایى است که روزانه در هر 
شهري انجام مى شــود، زیرا اولیاي امور با مشکالت دفع مقادیر 
عظیمى از زباله تولیدي روزانه مواجه هستند. به همین دلیل است 
که تفکیک زباله از مبدأ باید بســیارمورد توجه قرار گیرد. بازیافت 
زباله ها از دو جهت مفید خواهد بود: هــم زباله کمتري در محیط 
ایجاد خواهد شد و هم مواد خام کمتري مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
 اکنون این ســئوال مطرح مى شــود که آیا تا به حال به این فکر

کرده اید که نقش شــما در حفظ منابع طبیعى، کاهش آلودگى، و 
کاهش مصرف انرژي چقدر پررنگ است؟ 

همه ما روزانه خبرهاي نا امید کننده فراوانى در زمینه محیط زیست 
مى شــنویم: بحران انرژي، بحران آب، آلودگى هواي شــهرها، 
افزایش نگران کننده تولید زباله و... یکى از رفتارهاي اشتباه ما، به 
زباله مربوط مى شود؛ از ریختن آن در کوچه و خیابان گرفته تا جدا 

نکردن زباله ها و حتى به موقع نگذاشتن آنها در مخازن. 
این موضوع را دست کم نگیرید. شاید هر روز، کوچه و محله تان را 
تمیز و پاك دیده اید و متوجه اشتباهى که بسیاري از ما آدم ها انجام 

مى دهیم نشده اید. در مباحث مربوط به زباله، توجه به پیشگیري 
از تولید زباله، کاهش مقدار تولید زباله، اســتفاده از تولیداتى که به 
دفعات قابل استفاده باشند، بازیافت و دفن زباله از اهمیت به سزایى 

برخوردار است. 
***

همه نوع زباله خانگى را مى شود به نوعى محدودتر کرد و با درست 
مصرف کردن، در پایین آوردن ســطح زباله هاي تولیدي، نقشى 

داشت. 
بسیاري از این زباله ها که در واقع پس مانده خوراکى ها است، به 
نوعى با تبدیل شدن به کود کمپوســت، قابل بازگشت به چرخه 
محیط زیست هســتند، اما تولیداتى که پایه نایلونى و پالستیکى 
دارند، دیگر هیچ گاه به طبیعت برنمى گردند. براي بهتر زیستن در 
شهرها، عالوه بر اینکه به مدیریت توانمند نیاز داریم، به تعامل مثبت 
همه شــهروندان با اینمدیریت هم نیاز داریم. این که شهروندان، 
مدیران شهري را تنها متولیان امور اجرایى در شهر بدانند و از خود 
سلب مسئولیت کرده و به مشکالتى که در کوچه و خیابان به وجود 
مى آید، هیچ توجهى نداشته باشــند، زندگى در شهر را با مشکل 

مواجه مى کند.
ما شهروندان باید نگاهى عمیق تر به تولید زباله در خانه هاي خود 
بیندازیم: به طور کلى زباله هاي خانگى از دو قسمت تشکیل شده 

است:
الف ) پسماند تر نظیر انواع باقیمانده مواد غذایى ، میوه و سبزیجات 

و...
ب : پسماند خشــک نظیر انواع پالستیک و الســتیک، فلزات و 
قوطى هاي کنسرو، شیشه ها و ظروف شیشــه اي، کاغذ و مقوا، 

ظروف یکبار مصرف، نان خشک و...
***

مدیریت مواد زاید جامد در منزل بخش جامعى از نگهداري منزل 
اســت، زیرا از این طریق مى توانید در رها شدن شهرتان از تهدید 
زباله سهیم باشید. فرآیند مدیریت مواد زاید سه عنصر اساسى دارد 
که عبارتند از کاهش، استفاده مجدد و بازیافت هدف اصلى از کاهش 
تولید زباله این است که تولید زباله به حداقلى که ممکن است، برسد.

شــما مى توانید تولید زباله را با مصرف کمتر که تولید زباله کمتر 
مى کند، کاهش دهید. به هنگام خرید مى توانید از کیسه پارچه اي 

به جاي کیسه نایلونى استفاده کنید. یک کیسه پالستیکى در نهایت 
زباله مى شــود و ما مى توانیم با جایگزینى کیســه هاي پارچه اي با 
کیسه هاي پالستیکى، زباله تولیدي خود را کم کنیم. منظور از استفاده 
مجدد یعنى اســتفاده دوباره و دوباره از یک ماده به اندازه اي که جا 

دارد است. 
بهترین مثال، اســتفاده از شیشــه هاي رب اســت که پــس از اتمام 
محتویــات رب، مى تــوان از آن به عنــوان ظروف نگهــداري ادویه 
جات اســتفاده کــرد و در نهایت بازیافت، ســومین گام اســت.براي 
بازیافــت زباله الزم اســت کــه زباله از مبــدا تفکیک شــود. اکنون، 
ســئوال اینجاســت که: تفکیک زباله یعنى چه؟ تاکنون چه میزان به 
تفکیک زباله هاي تر از خشــک در منزل، مدرســه، یــا محل کار خود
پرداخته اید؟ به جداسازي پسماندهاي خشــک و تر از یکدیگر در مبداء 
تولید (مراکز مسکونى، اداري، تجاري،آموزشى) تفکیک از مبدأ مى گویند.

و اما چرا تفکیک از مبدا؟چرا نه؟ پس چه باید کرد؟ 
پیش از هر چیزي باید سعى شــود در تولید زباله حداکثر دقت را به 
خرج دهیم، البته نه اینکه مصرف نکنیم، اما حتى المقدور از مصرف 

کاالهاي یک بارمصرف خودداري کرده و بى جهت چیزي را دور 
نیاندازیم. یعنى از مواد و کاالها استفاده صحیح و بهینه داشته باشیم. 
با این کار، عالوه برصرفه جویى در هزینه خانواده، مصرف مواد اولیه 

و انرژي، مقدار کمتري هم زباله تولید کرده ایم .
 بازیافت یک راه حل کامل و قطعى براي مدیریت پسماند نیست، 
اما از تولید زباله بیشتر و مصرف منابع بهتر است. بازیافت یک گام به 
سوي زندگى سبز هم به شمار مى آید. منظور از زندگى سبز عبارت 
اســت از: انجام هر کاري که از تولید زیاد پسماند جلوگیري کند، 

آلودگى کمتري تولید و انرژي کمتري مصرف کند. 
بازکاهى، بازمصرف و بازیافت در کانون زندگى سبز قرار مى گیرند. 
کاهش تولید پســماند و بازیافت کردن، راه را بــر صرفه جویى در 
مصرف منابع زمین مى گشاید و آنها را از هدر رفتن و نابودي زمین 
نجات مى دهد. عادت هاي مصرف به اینکه چگونه زندگى مى کنید، 
چه چیزي مى خرید و چقدر انرژي مصرف مى کنید، بستگى دارند. 
کارشناسان محیط زیست مى گویند که اکثر مردم باید از طریق خرید 
کمتر و مصرف کمتر، عادت هاي مصرف خود را تغییر دهند تا به بقاي 

منابع زمین و سپردن آن به دست آیندگان کمک کنند.

نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
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با هدف اســتفاده کمتراز خودروهاى تک سرنشــین، 
مدیــران و پرســنل ســازمان فرهنگــى ورزشــى 
شهردارى کاشــان از میدان جهاد با دوچرخه به سر کار 

رفتند.
 مدیر عامل ســازمان فرهنگى ورزشــى شــهردارى 
کاشــان با اعالم این خبر گفت: این برنامه با همراهى 
شهردار کاشان و دیگر مدیران ارشــد شهرى و با پیام 
«از خودمان شروع کنیم ، پنج شنبه هاى پاك» از محل 
ایستگاه دوچرخه سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 

کاشان واقع در میدان جهاد آغاز شد.
مرتضى والى زاده یادآور شد: در اولین روز اجراى طرح 
«پنج شنبه هاى بدون خودرو» شرکت کنندگان مسیر 
دو کیلومترى تا ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 
کاشان جنب پارك آیت ا... مدنى را رکاب زده و در سر 

کار حاضر شدند.
مدیر عامل ســازمان فرهنگى ورزشــى شــهردارى 
کاشان، توسعه فرهنگ دوچرخه سوارى به عنوان یک 
شیوه کارآمد جابه جایى درمســافت هاى کوتاه، کمک

به کاهش آلودگى هوا و صدا، توســعه حمل ونقل پاك 
و همچنین ترویج زیســت محیطى را از جمله اهداف 
برگزارى طرح «پنج شــنبه هاى بدون خودرو» عنوان 

کرد.
والــى زاده اظهارداشــت: امیدواریــم بــا اســتقبال 
کارمندان و مدیران ســایراداره ها و ارگان هاى کاشان 
و حمایت و پشتیبانى مسئوالن دســتگاه هاى ذیربط، 
شــاهد همگانى شــدن و مانــدگارى  اجــراى این 

طرح در کاشان باشیم.
وى با تأکید بر این موضــوع که موفقیت در اجراى  این 
طرح، عالوه بــر آموزش طریقه اســتفاده از دوچرخه، 

بى تردید نیازمند همکارى شهروندان  مى باشد، اجراى 
طرح»پنج شنبه هاى بدون خودرو» در کاشان را شروعى 
براى یک گام رو به جلودانست و اظهار داشت: با  ترغیب 

جدى شهروندان و مســئوالن شــهرى به استفاده از 
دوچرخه در مسیرهاى درون شهرى، مى توان به اجراى 

دائمى چنین طرحى اعتبار بخشید.

شهردار شهرضا گفت: عملیات اجرایى آزادسازى مسیر 
خیابان شهید کشــورى در شهرضا آغاز شــده و تا این 
مرحله، اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال براى این پروژه 
هزینه شــده اســت.رحیم جافرى عنوان کرد: یکى از 
مهمترین مشکالت شهروندان شهرضا، ترافیک است 
که در مســیرهاى مختلف، مشــکالت زیادى را براى 

شهروندان ایجاد کرده است.
وى ادامه داد: شهردارى شهرضا بارها طرح هاى مختلفى 
را در شوراى ترافیک شهرســتان و کمیته هاى فرعى، 
مطرح و پس از اخذ مصوبات از مراجع ذیصالح، اجرا کرده 

تا بخشى از معضالت موجود در این زمینه برطرف شود.

شهردار شهرضا بیان داشت: یکى از بهترین راهکارهاى 
موجود براى حل معضل ترافیک شهرى شهرضا، احداث 
خیابان هایى است که بتواند بار ترافیکى را به مناطق دیگر 
انتقال دهد.جافرى اضافه کرد: احداث خیابان شــهید 
کشورى، به عنوان یکى از بزرگترین پروژه هاى عمرانى 
شهردارى شهرضا در ســال 96 و 97 طراحى و عملیات 

آزادسازى مسیر آن نیز آغاز شده است.
شهردار شــهرضا عنوان کرد: براى اجراى این طرح، در 
نیمه دوم سال گذشــته اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال 
هزینه شد و به عنوان یکى از طرح هاى مهم شهردارى در 

سال جارى دنبال خواهد شد.

على پیراینده، شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز با 
مصوبه شوراى اســالمى شــهر در بیش از 15 محله، 
تخفیف ویژه بافت فرسوده از 50 تا 80 درصدى صدور 
پروانه را آغاز کرده اســت.  وى از  بسته تشویقى ساخت 
و ساز خبر داد و اظهار داشت: بســته تشویقى ساخت و 
سازحمایت دولت از بهسازى بافت فرسوده، مدتى است 
آغاز شده که باغشــهر تاریخى نطنز از این امر مستثنى 
نیســت.وى افزود: شــهردارى نطنز با مصوبه شوراى 
اسالمى شــهر در بیش از 15 محله تخفیف ویژه بافت 
فرسوده از 50 تا 80 درصدى صدور پروانه را آغاز نموده 
است.شهردار نطنز تصریح کرد: محالت مورد نظر این 

شهردارى از جمله قصبه، کوچه فاره، سرشک، وشوشاد، 
باغستان، مزید آباد، افوشته، دشتله، حاجیها، شهرینان، 
کوچه میر، ریســه، کندز، مزرعه خطیر و خیابان شهید 
شعبانى است.وى اضافه کرد: این تخفیفات شامل کلیه 

پالك هایى است که کاربرى مسکونى دارند.
پیراینده اظهارداشت: پالك هایى که در کنار معابر کمتر 
از 12 متر قرار دارند تــا 65 درصد تخفیف، پالك هایى 
که در کنار معابر 12 متــر و باالتر قرار دارند تا 50 درصد 
تخفیف و پــالك هایى که در محــالت مزرعه خطیر، 
ریسه و کندز قرار دارند، تا ســقف 80 درصد تخفیف را 

شامل مى شوند.

خیابان کشورى، طرح مهم 
شهردارى شهرضا 

ارائه بسته تشویقى 
ساخت و ساز در نطنز

ارسال دفترچه عوارض محلى 
شهردارى قهدریجان به استاندارى

 در اجـراى تبصـره یـک مـاده 50 قانون مالیـات بر 
ارزش افـزوده و همچنیـن بنـد 16 مـاده 71 و مـاده 
77 قانون تشـکیالت، وظایـف و انتخابات شـوراى 
اسالمى کشور و انتخاب شهرداران، دفترچه عوارض 
محلى شـهردارى قهدریجان که  به تصویب شوراى 
اسالمى شهر قهدریجان رسیده و در قالب نامه اى به 

استاندارى اصفهان ارسال شد.

رقابت قوي ترین مردان 
کوچولو در کاشان

براى سومین سـال متوالى، رقابت قوي ترین مردان 
کوچولو در کاشان برگزار شد.

معاون ورزش سـازمان فرهنگى ورزشـى شهردارى 
کاشـان گفت: این مسـابقات، امسـال براى سومین 

سال متوالى اجرا شد.
سـجاد مظفـرى تبار با اشـاره بـه حضـور مهمانان و 
گردشگران نوروزى در کاشان در ایام نوروز گفت: در 
این رقابت که در سه رده سنى، با حضور کودکان 5 تا 
7 سال انجام شد، کودکان مهمان و مسافر نوروزى به 

مصاف یکدیگر رفتند.
وى افزود:کودکان شرکت کننده در این مسابقات در 
بخش هاى حمل اتومبیل شارژى، حمل کاالى خرید 
مادر و حمل سبد شامل توپ بسکتبال، با یکدیگر به 
رقابت پرداختند ودر پایان به نفرات برتر جوایز ارزنده 

و مدال قهرمانى نیز اهدا شد.

اعالم پیشرفت طرح هاي بازآفرینی 
شهري توسط استاندارى ها

 هیربـد معصومـی، معـاون امـور شـهرداري هـاي 
سـازمان شـهرداري ها ودهیاري هاي کشـور گفت: 
پیرو رونمایی از طرح ملی بازآفرینی شـهري توسـط 
رئیس جمهور و به منظور نظارت اسـتانداران بر روند 
پیشـرفت اجراي «طرح ملی بازآفرینی شـهري» در 
استان ها و لزوم کنترل مستمر دستگاه هاي اجرایی 
مسـؤل اجراي طرح و  ارسـال گزارشـات به صورت
ماهانـه از وضعیـت پیشـرفت فیزیکـی پـروژه هـا،
«سـامانه پایـش طـرح ملـی بازآفرینـی شـهري»
در پورتـال اطـالع رسـانی ایـن سـازمان بارگذاري

 شد.
وي بیان داشت: در گام نخست تکمیل اطالعات این 
سامانه، صرفاً شهرهاي داراي محدوده بافت فرسوده و 
طرح مصوب را که مشمول اجراي طرح ملی بازآفرینی 

شهري هستند، شامل می شود.
معصومی افزود: دبیرخانه پیگیري و پایش طرح ملی 
بازآفرینی شـهري در دفتـر برنامه ریـزي و مدیریت 
توسعه شـهري مسـتقر بوده و اسـتانداري ها موظف 
هستند در بیستم هرماه، گزارش اقدامات و پیشرفت 
فیزیکی طرح هـا را در قالب فرم هاي مشـخص و از 
طریق سامانه، تکمیل و براي جمع بندي به دبیرخانه 

ارسال نمایند.

در خدمت رسانى به مردم 
نباید ذره اى کوتاهى کنیم

عیســى بهمنى، شهردار شاهین شــهر گفت: همه 
ما بایــد از خداونــد بخواهیم در همه حــال توفیق 
خدمت به مــردم را به ما عطا نماید و در این راســتا، 
نبایــد در خدمت رســانى به آنــان ذره اى کوتاهى

کنیم.
وى با اشاره به فعالیت هاى ستاد استقبال از مسافران 
نوروزى شهردارى شاهین شــهر گفت: شهردارى 
امسال برنامه هاى ویژه اى نظیر بسته هاى فرهنگى، 
اجراى برنامه هاى شــاد و متنوع، ایجاد غرفه هاى 
قومى و طایفه اى، تور شــاهین شــهر گردى براى 
مســافران نوروزى تدارك دیده بود تا ضمن معرفى 
شاهین شهر به مسافران، آنها با خاطره اى خوش این 

شهر را ترك کنند.
شهردار شاهین شهر تصریح نمود: آنچه ما را امیدوار 
مى سازد، حمایت هاى بى دریغ شهروندان، شوراى 
اسالمى شهر، مسئوالن شاهین شهر و تالش هاى 
شبانه روزى همکارانمان در شهردارى شاهین شهر و 

سازمان هاى وابسته است.

روى خط

طرح «اســتقبال از بهار» با هدف زیباســازى محیط 
شهرى، شادابى و نشاط شهروندان و مسافران نوروزى 

توسط شهردارى دستگرد اجرا شد.
شهردار دستگرد گفت: طرح «استقبال از بهار» با هدف 
زیباسازى محیط شهرى، شادابى و نشاط شهروندان و 
مسافران نوروزى توسط شهردارى دستگرد به منظور 
نظافت و آراستگى محیط زندگى در آستانه سال نو در 
قالب برنامه هاى عمرانى، ترافیکى و خدمات شهرى و 

با بسیج تمام نیروها و امکانات اجرا شد.
محســن تجویدى افزود: در این طــرح، تمام نقاط و 
محله هاى شــهر با نظارت خدمات شهرى، اقدام به 
آماده سازى شهر براى استقبال از سال جدید و فصل 
بهار کردند.وى خاطرنشان کرد: این طرح با لکه گیرى و 
آسفالت کوچه ها و خیابان ها، رفت  و روب معابر، کوچه ها 
و خیابان ها، شست وشوى انهار و جوى ها، رنگ آمیزى 
انهار و جداول و مبلمان شهرى در دستور کار شهردارى 

قرار گرفت.
تجویدى در ادامه در خصوص اقدامات و اجراى طرح 
اســتقبال از بهار اظهار داشــت: عالوه بر بازپیرایى 
پارك ها، میادین و بلوارها، کاشت بوته هاى گل و گیاه 
در پارك ها و ورودى هاى اصلى شهر، ترمیم و بازسازى 
سرعت گیرها، کابل کشى و روشنایى هاى پارك ها و 
ورودى ها شهر، ترمیم آسفالت معابر نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
شهردار دستگرد زیرسازى جاده 20مترى بهشت عباس، 
نصب نرده هاى محوطه ورودى شهردارى، اجراى کانیو، 
نصب تابلوهاى اسامى کوچه ها، رنگ آمیزى تیرهاى 
فلزى سطح شــهر، نورپردازى میادین، اجراى جداول، 
نصب مجموعه اسباب بازى در پارك هاى سطح شهر، 
عملیات کاشت گل و توزیع 500 اصله نهال و ... را از 

دیگر اقدامات شهردارى دستگرد نام برد.

جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهرضا گفت: شمار مسافران نوروزى شهرضا در 
مقایسه با سال گذشته، 80 درصد افزایش داشته است.

محمدمهدى موالییان اظهار داشت: از 27 اسفندماه ســال 96 تا 13 فروردین امسال، 
229 هزار و 488 نفر از مســافران و زائران نوروزى در قالب 26 هزار و 267 خانوار وارد 

شهرضا شده اند.
وى ادامه داد: از مجموع مسافران، 19 هزار و 763 نفر در قالب چهار هزار و 899 خانوار در 
مدارس،26 هزار و 920 نفر در قالب شش هزار و 182 خانوار در آستان مقدس امامزاده 
شــاهرضا و 61 هزار و 915 نفر در قالب 11 هزار و 746 خانوار در کمپینگ هاى سطح 

شهر اسکان داده شده اند.
جانشین ســتاد هماهنگى خدمات سفر شــهرضا با بیان اینکه هفت هزار و 738 نفر از 
مســافران در قالب هزار و 616 خانوار در ادارات، دانشــگاه ها و مراکز نظامى این شهر 
اسکان داده شده اند، تصریح کرد: دو هزار و 937 نفر از مسافران در قالب 944 خانوار در 
هتل ها و مسافرخانه ها و چهار هزار و 415 نفر در قالب 880 خانوار در سایر اماکن اسکان 

داده شدند.
موالییان با بیــان اینکه در این مدت بــه 143 نفر مصدوم حوادث و ســوانح مختلف 
امدادرسانى شده است، گفت: 87 نفر در حوادث درون شهرى دچار مصدومیت شدند که 
از این تعداد، دو نفر فوت کردند، این در حالى است که از 51 نفر حادثه دیده سوانح برون 

شهرى نیز سه نفر جان خود را از دست دادند. 
وى اضافه کرد: 610 نفر از بیماران و حادثه دیدگان در ایستگاه هاى سالمت به صورت 

سرپایى مداوا شدند و 180 نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهرضا گفت: در نوروز 96 تعداد 68 هزار و 904 
نفر مسافر و 88 هزار و 200 نفر زائر وارد شهرضا شدند که در مقایسه با سال 97، شمار 

مسافران 80 درصد و شمار زائران 20 درصد افزایش داشته است.

450 هزار گردشگر، در ایام نوروز 
به شهر نیاسر سفر کردند.

شهردار نیاسر گفت: از 28 اسفند 
تــا 13 فروردیــن، 450 هزار 
گردشــگر داخلى و خارجى به 
شهر نیاسر ســفر کردند و از آثار 
تاریخى و طبیعى این شهر بازدید 

کردند.
سبحان نظرى با اشاره به اینکه 
از این تعداد گردشگر، سه هزار و 
500 گردشگر خارجى بوده اند، 
افزود: آبشــار و چهار تاقى این 
شــهر، به عنوان پربازدید ترین 
آثار طبیعى و تاریخى این شهر بوده است. وى گفت: به طور میانگین در این ایام، 45 هزار گردشگر در 80 

اقامتگاه ثابت و موقت این شهر اسکان داشته اند.
نیاسر در 15 کیلومترى کاشان واقع شده است و داراى آثار تاریخى و طبیعى از جمله چار تاقى، غار رئیس، 
باغ تاریخى تاالر، چشمه اســکندریه، کوشک صفوى، آبشار، حمام صفویه، آســیاب آبى، برج چاله  قاب ، 

دشت هاى آالله و شقایق است.

رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: آینده و 
اقتصاد شــهر مبارکه در گروى توســعه و گسترش 

صنعت گردشگرى است.
ســجاد خالوزاده اظهارداشــت: مجموعه مدیریت 
شــهرى مبارکه برنامه هــاى گســترده اى براى 
توسعه گردشگرى در دســتور کار خود دارد و حوزه 
گردشگرى به حوزه اى مهم در این مجموعه تبدیل  

شده است.
وى گفت: با توجه به جاذبه هاى گردشــگرى متعدد 
در شهر مبارکه، زیرســاخت ها باید به گونه اى باشد 
که بتوانیم در تمام روزهاى ســال جذب گردشــگر 

داشته باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: رویکرد 
برنامه هاى مدیریت شــهرى مبارکه براى سال 97، 
توجه بیشــتر به تفریحات سالم و نشــاط اجتماعى 

خانواده ها است.
خالوزاده افــزود: از جمله نیازهاى خانــواده که تأثیر 
قابل توجهى بر روى احســاس همدلى و ســالمت 
خانواده و به دنبال آن ســالمت جامعه دارد، توجه به 

اوقات فراغت و تفریح سالم براى خانواده ها است.
وى با بیان اینکه ســال هاى آینده با انجام اقدامات 

زیربنایى، در حوزه نشــاط اجتماعى روز به روز شاهد 
پیشرفت این حوزه در شــهر خواهیم بود، گفت: هر 
چه خانواده به نیازهاى فــردى و اجتماعى خود مانند 
تفریحات ســالم توجه کند، پویایى و نشاط بهترى را 

مى تواند در جامعه شاهد باشد.
 رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: بهترین نماد 
همدلى و تعامل مدیریتى را مى توان در ایام نوروز براى 
ارائه بهترین خدمات به مردم در ســتادهاى نوروزى 

مالحظه کرد.
خالوزاده ابراز امیدوارى کرد: در ســال هاى آینده با 
انجام اقدامات زیربنایى، در حوزه نشــاط اجتماعى 
روز بــه روز شــاهد پیشــرفت این حوزه در شــهر 

مبارکه باشیم.

شــهردار آران و بیدگل گفت: درصــدى از جمعیت 
شــهر آران در بدمســکنى زندگــى مى کننــد که 
شهردارى در قالب طرح بهسازى محله ها، به ویژه در
 بافت فرســوده، آماده همکارى بــا آن ها و بخش 

خصوصى است.
رضا رمضانى در تشــریح وضعیت بافت شهرى در 
آران و بیدگل عنوان کرد: بخــش قابل توجه بافت 
شهرآران و بیدگل آسیب پذیر و ناکارآمد است که نه 
تنها بافت فرسوده، بلکه قسمتى از بافت جدید را نیز 

شامل مى شود.
شــهردار آران و بیدگل با بیان اینکــه این بخش ها 
ظرفیت زندگى مطلوب را دارا نیســت، تصریح کرد: 
درصدى از جمعیت شهر در بد مسکنى زندگى مى کنند 
که شهردارى در قالب طرح بهسازى محله ها به ویژه 
در بافت فرسوده، آماده همکارى با بخش خصوصى 

است.
***

وى اضافه کرد: اصالح وضعیت بافت هاى آسیب پذیر، 
فرسوده و ســکونت گاه هاى غیر رســمى پیرامون 
شــهر، با منابع مالى فعلى شــهردارى امکان پذیر 

نیست.
رمضانى با اعالم این که شــهردارى با انعقاد تفاهم 
نامه همکارى با محله ها، آمادگى نوسازى و به سازى 
بافت هاى آسیب پذیر است، اظهارداشت: ساختار شهر 
آران و بیدگل در قالب محله ها معنــى پیدا مى کند 
و اولویت شــهردارى، برنامه ریزى بــه جاى اجراى 

طرح است.
 ***

وى با اشاره به این که شهردارى در بودجه سال 97 
تســهیالت ویژه اى براى حمایــت از محله ها براى 
نوسازى و بهسازى در نظر گرفته است، خاطرنشان 
کرد: براى کارآمدى بیشتر نهاد شهردارى، به دنبال 
اصالح سیستم، ســاختار، فرآیندها و روش هاى کار 

هستیم تا رضایت مردم جلب شود.

 رئیس آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
خوانســار گفت: تعداد مارها در ســطح شهر 
خوانسار به علت گرماى هوا افزایش یافته است.

مهدى احمدى اظهارداشت: پیدا شدن مارها در 
مناطق مسکونى این شهر، در این زمان سابقه 
نداشته و علت آن، گرماى بیش از حد هوا و کمبود 

آب در ارتفاعات است.
وى افزود: از ابتداى نوروز تاکنون دو مار از منازل 

مسکونى در خوانسار زنده گیرى شدند.
رئیس آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
خوانسار گفت: خوانســار به علت کوهستانى 
بودن، یکى از زیســتگاه هاى مارها است و در 
سال گذشته 26 حلقه مار زنده گیرى شده است.

وى تصریح کــرد: مارهاى ایــن منطقه، بومى 
و سمى اســت و خانواده ها مراقب فرزندان و 
کودکان خود در بیابان ها و طبیعت باشــند و  در 
صورت مشــاهده مار در منــازل، حتما با آتش 

نشانى تماس بگیرند.

اجراى  طرح 
پنج شنبه هاى بدون خودرو در کاشان

شهردار دستگرد خبر داد؛

اجراى طرح«استقبال از بهار»  
توسط شهردارى دستگرد

در ایام نوروز صورت گرفت؛

سفر 450 هزار گردشگر به نیاسر
جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهر شهرضا خبر داد؛

افزایش 80 درصدى مسافران نوروزى شهرضا

رئ یس شوراى اسالمى شهر مبارکه:

میزبانى زود هنگام خوانسار اقتصاد شهر مبارکه در گرو توسعه گردشگرى است
از مارها

شهردار آران و بیدگل:

شهردارى به مشارکت محله ها 
براى نوسازى بافت آسیب پذیر نیاز دارد
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40 المان نوروزى در شهر منظریه ساخته و نصب شد.على 
مرتضوى، شهردار منظریه با اعالم این خبر گفت: تمامى 
المان هاى نصب شده در ســطح شهر، از مرحله طراحى، 
اجرا و ســاخت توسط واحد زیباســازى و بهسازى انجام 

گرفته است.
وى ادامه داد: هزینه خرید این مجموعه از المان ها، بالغ 
بر 50 میلیون تومان مى باشــد،ولى با ساخت آنها توسط 
واحد زیباسازى و بهسازى، این عدد کمتر از پنج میلیون 
تومان شد که از این محل، بیش از 40 میلیون تومان صرفه 
جویى شده است. وى افزود: تمامى شهروندان مى توانند 
طرح هاى پیشنهادى خود جهت ساخت انواع المان هاى 

شهرى را به روابط عمومى شهردارى منظریه تحویل دهند 
تا پس از تایید و تصویب در جلسات ارزیابى واحد زیباسازى 
و بهسازى، با اسم آنها ساخته و در سطح شهر نصب گرددو 
از این راه کلیه شهروندان بتوانند در زیبایى شهرشان نقشى 
داشته باشند.وى به برخى از پروژه هاى انجام شده در واحد 
زیباسازى و بهسازى شهردارى منظریه اشاره کرد و گفت: 
پروژه هاى طراحى المان میدان امام على(ع)، ،المانهاى 
محرم،المان کشتى نجات میدان امام حسین(ع)، طراحى 
و اجراى المان کعبه،طراحى و نورپــردازى میدان خلیج 
فارس،طراحى و احراى بلوار معلم و بلوار امام حسین(ع) از 

جمله آنها بوده است.

 شهر ســده لنجان با بیش از 20 هزار نفر جمعیت، یکى از 
مناطق گردشگرپذیرشهرستان لنجان است که فضاى سبز 
کافى ندارد .شهر دار سده لنجان گفت: براساس پیشنهادى 
که به شوراى شهر ارائه شده، صاحبان مغازه هاى این شهر 
با مراقبت از حد اقل پنج درخت غرس شــده در مجاورت 
مغازه هاى خود در طول مدت سه سال، مشمول یک سال 

معافیت از پرداخت عوارض کسب خواهند شد. 
ناظم الرعایا افزود: تأیید سالمت درختان مراقبت شده هم از 
طرف کارشناسان فضاى سبز انجام مى شود و این تصمیمى 

براى تشویق مردم و به ویژه کسبه به کاشت درختان است .
وى ادامه داد : نمى شود همیشه در برنامه ها به فکر درآمد 

باشیم؛ به درختان احتیاج داریم، چون شهر در میان مراکز 
آالینده اســتان قرار گرفته است وعالوه بر این، مهم است 
که فضاى شهر براى شهروندان و گردشگران دلنشین باشد.

وى بیان داشت: با اســتقبال از طرح تازه شهردارى براى 
مشارکت دادن کسبه، بنا شده این برنامه گسترش پیدا کند 
و در سال هاى دیگر، عالوه بر عوارض شهرى،  اهرم هاى 
تشویقى دیگرى هم براى کسانى که مواظب  درختان جدید 

خیابان ها هستند، در نظر گرفته خواهد شد.
 شهردار سده لنجان افزود  شهردارى براى کاشت نهال در 
هریک از معابر و مســیرهاى مورد تقاضاى مردم و کسبه، 

نهادها و ادارات دولتى در این شهر آماده است.

3 سال مراقبت ازدرختان و 
معافیت از پرداخت عوارض

ساخت و نصب40 المان 
نوروزى در شهر منظریه 

تأمین روشنایی
 میدان شهداى گز

 به گزارش روابط عمومى شــهردارى گز برخوار،به 
منظور روشنایی میدان شــهدا و خروجی هاي آن و 
روشنایی پارکینگ آرامستان شهر گز، برج نوري به 
ارتفاع 30 متر در این شهر،نصب و مورد بهره برداري 

قرار گرفت.

برگزارى همایش همیاران 
نوروزى پلیس در اردستان

اولیـن همایش همیاران نـوروزى پلیـس راه و راهور 
اردسـتان با همکارى شـهردارى و شـوراى اسالمى 

شهر اردستان برگزار شد.

دیوارکشى مقابل مخروبه ها 
در هرند

در آستانه سال نو و برگزارى جشنواره صنایع دستى 
و آداب رسوم، شــهردارى هرند با زیباسازى، محیط 

این شهر را براى برپایى این نمایشگاه ها آماده کرد.
در ایــن راســت،ا دیوارکشــى جلــوى اماکــن و 
ســاختمان هاى مخروبه در خیابان هاى اســحاق، 

امام(ره) و امام حسین(ع) انجام شد.
پس از آن، شهردارى با نقاشى هاى دیوارى نسبت به 
زیباسازى این اماکن اقدام کرد و هرند را براى بازدید 

گردشگران و مهمانان نوروزى آماده نمود.

دیدار نوروزى شهردار زیار با 
خانواده هاى شهدا

به گزارش روابط عمومى شــهردارى زیار،شهردار و 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر زیار با خانواده هاى 

شهدا دیدار نوروزى کردند.

برگزارى همایش بزرگ 
سوارکارى در سین 

در ایام نوروز شهر سین میزبان اولین همایش بزرگ« 
اسب هاى اصیل ایرانى» بود. در این همایش که با 
استقبال چشمگیر مردم و عالقه مندان صنعت اسب 
برگزار شد،  160 اســب فاخر از استان هاى تهران، 
شیراز، مرکزى و شهرســتان هاى استان اصفهان با 
یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان به اسب هاى 

برتر جوایزى اهدا شد.
 طهرانى، شهردار سین هدف از برگزارى این همایش 
را، حمایــت از صنعت اســب عنوان کــرد و گفت : 
مفتخریم در ســال حمایت از کاالى ایرانى میزبان 
همایشى بودیم که مى تواند  در جهت رشد و شکوفایى 
یکى از صنایع گمنام ولى پول ساز ایران گامى هرچند 
کوچک بردارد، چرا که معتقدیم این صنعت به سرعت 
به سمت حرفه اى شــدن در حال پیشرفت است و

مى تواند با توجه مسئولین ، جایگاه اصلى خود را در 
رشد اقتصادى کشور پیدا کند.

 
اقدامات شهردارى فریدونشهر 

در استقبال از بهار
شــهردار فریدونشــهر گفت: واحدهــاى خدماتى 
شهردارى در طول ایام تعطیالت به ارائه خدمات به 

همشهریان و مسافران نورورزى پرداختند.
هاشم حسینى اظهار داشت: شــهردارى تمام توان 
خود را براى آرامش مردم در تعطیالت نوروز در سطح 
شهر به کاربست.وى افزود: شهردارى در آستانه آغاز 
مســافرت هاى نوروزى، اقدام به آذین بندى شهر، 
تغییر چهره شهر به نمادهاى بهارى و لکه گیرى معابر 
کرد.شهردار فریدونشهر از نصب تابلوهاى راهنماى 
مسافر جهت رفاه حال مسافران نوروزى گفت و بیان 
داشت: سوخت الزم جایگاه CNG و پمپ بنزین براى 
ایام تعطیالت پیش بینى و تهیه شــد و جایگاه هاى 
سوخت فریدونشــهر در تمام طول این ایام به مردم 
خدمت رسانى د کرد و با بازرسى هاى متوالى، ناوگان 
حمل و نقل عمومى نیز با آمادگى کامل به جابه جایى 

مسافران پرداخت.

روى خط

شهردار زرین شهر گفت: شــهردارى زرین شهر توجه 
ویژه اى به اسکان، بهداشت و سالمت، امنیت و اطالع 
رسانى در مورد جاذبه هاى گردشگرى این شهر و آشنایى 
با آداب و رســوم زرین شهر داشــته و بر همین اساس، 
برنامه ریزى مناسبى در این خصوص در زرین شهر شکل 

گرفته است.
میثم محمدى با بیان اینکه شهر سرزنده، شهرى است 
که به خوبــى بتواند نیازهاى ســاکنانش را فراهم کند، 
اظهار داشت: شــهرها همانند موجودات زنده هستند و 
اگر مورد توجــه قرار نگیرند، بیمار شــده و مى میرند؛ از 
این رو، شهردارى زرین شهر سال 97 را «سال نشاط و 
سرزندگى» نامگذارى کرده است تا در کنار الگوپذیرى از 
شعار مد نظر مقام معظم رهبرى، به سمت شهرى پویا و 

سرزنده حرکت کنیم.
وى افزود: مولفه هایى همچون امنیت، آموزش، بهداشت، 
فرهنگ و زیرساخت ها هر یک از شاخص هاى سرزندگى 
شــهرى هســتند، اما نباید فراموش کرد معمارى شهر 
و همچنین فرهنگ شــهروندى، از الزامات سرزندگى 
در فضاهاى شــهرى بوده و ریشه بسیارى از مشکالت 
روحى ساکنان شهرهاى امروزه را باید در ساختار شهرها 

جستجو کرد.
***

شهردار زرین شهر تصریح کرد: برنامه ریزى و حرکت به 
سوى نظامى طراحى محور، پیش شرط تأمین سرزندگى 
پایدار شهرى بوده و ما در مدیریت دوره پنجم شهردارى 
زرین شهر، بر این باوریم باید به نوعى فعالیت کنیم که 
ارزش هاى ایرانى- اســالمى در شــهر حاکم شود و به 

نوعى، این نشاط شهر و شهروندان همیشگى باشد.
***

وى یاداور شــد: ما در دوره پنجم مدیریت شهرى زرین 
شهر، برنامه هاى این مجموعه را در حوزه هاى فرهنگى 
و اجتماعى مورد بازنگرى قرار داده ایم، به گونه اى که با 
اجراى برنامه هاى متنوع، بتوانیم ارتقاى ســطح نشاط 
شهروندان را فراهم کنیم و از سوى دیگر، موجبات تعمیق 

پیوند شهروندان با شهردارى مهیا شود.
***

وى خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که فرهنگ و هنر 
در جهت ارتقاى سبک و کیفیت زندگى شهرى مى توانند 
نقش پررنگى داشته باشند، از این رو باید این نقش را در 
مقوله فرهنگ شهروندى به خوبى پیاده کرد و بر همین 
اســاس، توجه به جنبه هاى زیباشناســى سیما و منظر 
شهرى، برگزارى جشن ها و آیین ها و فضاهاى شهرى 
مرتبط با آنها و زیباســازى و طراحى فضاهاى شهرى 

با رویکرد افزایش سرزندگى و نشــاط، مورد توجه ویژه 
قرار گرفته است.

***
شهردار زرین شهر ادامه داد: زرین شهر شهرى پر جاذبه 
و دوست داشتنى اســت که در کنار رودخانه زاینده رود 
واقع شده و در محاصره شــالیزارهاى برنج قرار دارد و با 
داشتن استعدادهاى فراوان، در شهرستان لنجان به خوبى 
درخشیده و ضمن حفظ سنت هاى کهن خود، به خوبى 

مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته است.

وى اضافه کرد: با توجه به شــأن وجایگاه زرین شهر به 
عنوان مرکز شهرستان لنجان و همچنین پیشینه تاریخى 
باال و نقاط مختلف تاریخى، گردشگرى و تفریحى این 
شهر، در ورودى زرین شهر المانى پست مدرن که نشأت 
گرفته از تنها برج کبوتر باقى مانده زرین شهر که قدمت 

آن به زمان قاجار بازمى گردد، ساخته شد.
محمدى عنوان کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت 
که تردد باالى خودروهاى عبورى از زرین شهر در طول 
ایام سال، باعث شــد این المان ساخته شود و هم اکنون 

بعد از پایان طرح«اســتقبال از نوروز»، این المان براى 
کسب درآمدهاى پایدار براى شــهردارى مورد استفاده 

خواهد گرفت.
وى تأکید کرد: ما امروز در تدویــن برنامه هاى خود در 
شهردارى زرین شــهر به دنبال راهکارهایى براى جلب 
مشــارکت حداکثرى مردم در اجــراى برنامه هاى مان 
هستیم و بر همین اساس، بستر الزم را آماده کرده ایم تا 
با حضور پررنگ هنرمندان و نخبگان شهر و همچنین 
همکارى دستگاه هاى مختلف، بتوانیم در راستاى شهرى 

بانشاط و سر زنده گام برداریم.

بازنگرى برنامه هاى حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى 
در زرین شهر

شهردارى روزتاریخ
ساعت مالقاتمنطقه

11_8 صبح4یک شنبه  97/1/19
11_8صبح 5یک شنبه  97/1/26
11_8 صبحیک یک شنبه97/2/2
11_8 صبح2یک شنبه97/2/9

11_8 صبح3یک شنبه97/2/16
11_8 صبح4یک شنبه97/2/23
11_8 صبح5یک شنبه97/2/30

شــهردار نجف آباد به منظور تکریم شــهروندان نجف آباد و تسهیل و در 
دســترس بودن پرونده ها، اطالعات و کارشناســان مناطــق، دیدارهاى 
مردمى خود را به همراه معاونان در محل شــهردارى هاى مناطق برگزار 

مى کند.
روز مالقات مردمــى مناطق طبق جدول ذیل مى باشــد و شــهروندان 
نجف آبادى مى توانند با نوبت گیرى قبلى در روز شنبه از شهردارى منطقه 
مربوطه، اقدام به مالقات شــهردار و طرح موارد و مسائل مورد نظر خویش

 نمایند. 

جدول زمانبندى دیدار مردمى شهردار 
در شهردارى هاى مناطق

شهردار باغبادران گفت: شهردارى باغبادران 
در حال حاضر به سمت و سویى حرکت کرده 
اســت تا بتواند انگیزه الزم را در گردشگران 
براى سفر به شهرســاحلى باغبادران فراهم 

کند.
اردشیر محمدى افزود: شــهر باغبادران هر 
ساله میزبان خیل بسیارى از مسافران نوروزى 
درون استانى و برون استانى بوده و بسیارى 
از مسافران بعد از اصفهان، این شهر را هدف 

گردشگرى خود قرار مى دهند.
شــهردار باغبــادران تصریح کرد: شــهر 
باغبادران در نوروز سال گذشته پذیراى بیش 
از 70 هزار نفر مسافر بود که با تالش مجموعه 
شهردارى این شــهر، خدمات قابل قبولى به 
این عزیزان ارایه شــد و با توجه به جارى و 
زنده بودن رودخانه زاینده رود در باغبادران، 
شاهد حضور مسافران بسیارى در این شهر 

هستیم.
وى ادامه داد: با توجه به اهمیت ایجاد فضایى 
شاد براى شهروندان،شــهردارى باغبادران 
برنامه هاى مختلفى را در زمینه هاى اجتماعى، 
فرهنگى و ورزشــى در ایام نــوروز در قالب 

جشنواره عیدانه اجرایى کرد.
***

محمدى اضافه کرد: اجراى برنامه رادیویى 
موج باغبادران، غرفه رســتوران بازى هاى 
فکرى، فوتبال دستى انســانى، گریم چهره 
کودکان، شــاهنامه خوانى کودکان، نمایش 
طنز، موسیقى ســنتى و … هر روز در پارك 
ســاحلى شــهر باغبادران اجرا مى شــود تا 

شهروندان لحظات شاد و مفرحى را در کنار 
خانواده سپرى کنند.

وى عنوان کرد: نصــب المان هاى مختلف 
نــوروزى در نقــاط مختلف شــهر، توزیع 
بروشورهاى گردشگرى و فرهنگى، برگزارى 
جشنواره سبزه ها و … از دیگر برنامه هایى 
بود که در ایام نوروز در شهر باغبادران اجرایى 

شد.
***

محمــدى با اشــاره به حرکت شــهردارى 
باغبــادران به ســمت تقویت گردشــگرى 
شهرى، گفت: شهردارى باغبادران در حال 
حاضر به سمت و ســویى حرکت کرده است 
تا بتواند انگیزه الزم را در گردشــگران براى 

سفر به شهرساحلى باغبادران فراهم سازد و بر 
همین اساس، شهردارى نگاه ویژه اى به ایجاد 
پیاده راه هایى براى هدایت مسیر گردشگران 

دارد.
وى با بیان اینکه رونق گردشــگرى، نقش 
موثرى در توســعه درآمدهاى پایدار شهرى 
دارد، افزود: با توجه بــه طبیعت بکر و وجود 
بافت ســنتى در محــالت مختلف شــهر 
باغبادران، ایجاد پیاده راه ها مى تواند نمایشى 
از جاذبه هاى طبیعــى، فرهنگى، اجتماعى و 
هنرى مردمان این شــهر براى گردشگران 
باشد و از این رو، شــهردارى باغبادران نگاه 
ویژه اى به بازآفرینى شهرى و خلق مسیرهاى 

پیاده گردشگرى دارد.

شــهردار دولت آباد گفت: برپایى نمایشگاه صنایع 
دستى، تور برخوار گردى به منظور آشنایى مسافران با 
آثار باستانى و صنایع دستى شهرستان،  تهیه بروشور 
فرهنگى و ارسال نرم افزار نقشه از طریق بلوتوث در 
مبادى شــهرى و برنامه هاى میدانى از جمله تئاتر 
خیابانى و اجــراى برنامه هاى فرهنگى و شــاد در 
محل پارك هاى سطح شهر، گوشه اى از تسهیالت 

شهردارى دولت آباد براى نوروز 97 بود.
حمیدرضا فدایى افزود: دستگاه هاى خدمات رسان 
از جمله شهردارى در ایام نوروز وظایف خاصى دارند 
و شهردارى با آماده سازى شــهر و ارائه خدمات به 
مسافران و ارج نهادن به شــهروندان، وظایف خود 

را اجرایى کرد.
شــهردار دولت آباد همچنین از بازدید از تاسیسات 
عمومى مثل اسباب بازى ها،  رنگ آمیزى جداول 
خیابان ها، تعمیر و تکمیل مبلمان پارك ها،  گلکارى، 
برپایى ســفره هفت ســین نوروزى، آذین بندى و 
روشنایى میادین اصلى شهر، جمع آورى نخاله هاى 
ساختمانى و پاکســازى کامل ورودى ها، رفع سد 
معبر، بهبود روشــنایى پارك ها و تعمیرات الزم در
 سرویس هاى بهداشتى در قبل از نوروز 97 خبر داد.

فدایى با اشاره به تمرکز صنایع دستى و آثار باستانى در 
شهرستان برخوار و شهر دولت آباد، خاطرنشان کرد: 
برپایى نمایشگاه صنایع دســتى، تور برخوار گردى 
به منظور آشنایى مسافران با آثار باستانى و صنایع 
دستى شهرستان، تهیه بروشــور فرهنگى و ارسال 
نرم افزار نقشــه از طریق بلوتوث در مبادى شهر و

 برنامه هاى میدانى از جمله تئاتر خیابانى و اجراى 
برنامه هاى فرهنگى و شاد در پارك هاى سطح شهر 
را از دیگر تسهیالت شهردارى دولت آباد براى نوروز 

97 عنوان کرد.

 توجه به جنبه هاى زیباشناسى سیما و منظر شهرى، برگزارى جشن ها و آیین ها و زیباسازى و طراحى فضاهاى شهرى با رویکرد افزایش سرزندگى و
 نشاط از برنامه هاى سال جارى شهردارى زرین شهر است

معمارى شهر و 
همچنین فرهنگ 

شهروندى، از 
الزامات سرزندگى 
در فضاهاى شهرى 

بوده و ریشه 
بسیارى از مشکالت 

روحى ساکنان 
شهرهاى امروزه 

را باید در ساختار 
شهرها جستجو کرد

فردا؛اولین دیدار مردمى
 شهردار نجف آباد در سال 1397

شهردار باغبادران خبر داد؛ 

تقویت گردشگرى شهرى در باغبادران
تسهیالت شهردارى
 دولت آباد در نوروز
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اى مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان 
خــود بى نیــاز نیســت کــه از او  با زبــان و دســت دفــاع کنند. 
خویشــاوندان انســان، بزرگ ترین گروهى هســتند که از او 
حمایت مى کننــد و اضطــراب و ناراحتــى او را مى زدایند و در 

هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم هستند.
موال على (ع)

 شهردار فوالدشهر از موزه کتب و نسخ خطى بازدید کرد.سلیمى از موزه کتب و نسخ 
خطى  پبده فوالدشهر بازدید کرد .

شهردار فوالدشهر در این بازدید گفت: این موزه با دارا بودن صدها نسخ خطى و کتب 
مرجع، گویاى وسعت فرهنگ مرزو بوم ایران اسالمى است.

وى اظهارداشت: نمایشگاه کتب و نســخ خطى و صنایع دستى مى تواند فرهنگ و 
آداب و رسوم گذشــتگان را به نمایش بگذارد و مردم باید بیش از این، با فرهنگ و 

تاریخ خود آشنا شوند.
وى ضمن ابراز خرســندى از آثار غنى این موزه گفت: وضعیــت موزه با این قدمت 
مناسب نیست و جاى تاســف دارد و بنده هرکارى بتوانم براى بهبود وضعیت موزه 
انجام مى دهم و قدم هاى را که تاکنون برداشته نشده، به حول و قوه الهى به پیش 

خواهم برد .

روابط عمومى شهردارى گز برخوار اعالم کرد: به منظور زیبا سازي محیط شهري و 
افزایش نشاط شهروندان، آبنماهایى در میدان امام حسین (ع) و مقابل مسجد جامع 

شهر گز، نصب و راه اندازي شد.
همچنین تعداد 20 عدد پایه گلدان آویزي با تعداد 160 گلدان گل در سطح این شهر 

نصب شد.
در بلوارهاي معلم و شهداى شهر گز نیز شــهردارى گز برخوار، تعداد 50 باکس گل 

قرار داده است.

اعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود از روند اجراى پروژه ساختمان مدرسه ارشاد  
بازدید کردند.

سرپرست آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى گلپایگان گفت: به علت سهل 
انگارى، در حدود 50 درخت در پارك جنگلى گلپایگان دچار حریق شد.

مهدى خلجى اظهار داشت: روز13 فروردین به علت سهل انگارى در پارك جنگلى 
حدود 50 درخت دچار حریق شد.

سرپرست آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى گلپایگان با اشاره به اینکه این حریق 
توسط 20 نیرو با استفاده از سه خودروى سنگین آتش نشانى مهار شد، افزود: با کمک 
به موقع نیروهاى آتش نشانى و فضاى سبز شهردارى گلپایگان، از سرایت حریق به 

دیگر درختان و محوطه پارك جنگلى جلوگیرى به عمل آمد.
به گفته شاهدان عینى، دوهزار متر مربع زمین پارك جنگلى که در آن گل کارى شده 

بود دچار حریق شد.

به همت شهردارى طرق رود، اولین جشن نوروزگاه در شهر طرق رود با حضور پرشور 
مردم، گردشگران و مسئوالن در کنار دریاچه این شهر برگزار شد.

آشپزى محلى، ماهیگیرى، برپایى غرفه فروش محصوالت خانگى و اجراى موسیقى، 
از جمله برنامه هاى این جشن بود.

 روابط عمومى شهردارى سین از اتمام پروژه کف پوش سالن ورزشى پیامبراعظم(س) 
این شهر خبر داد.

بازدید شهردار فوالدشهر از موزه 
کتب و نسخ خطى 

نصب المان هاي شهري در گز

بازدید اعضاى شوراى شهر زاینده رود از 
ساختمان مدرسه ارشاد  

حریق2000مترمربع از پارك جنگلى 
گلکارى شده گلپایگان

برپایى اولین جشن «نوروزگاه» در 
طرق رود

اتمام پروژه کف پوش سالن ورزشى 
پیامبراعظم(س) سین

شهردارى مجلسى در جهت زیبا سازى محیط شهرى در ایام نوروز 1397 و رفاه حال 
شهروندان، اقدام به اجراى پروژه هاى عمرانى از جمله رنگ آمیزى قسمتى از جداول 
بلوارهاى شهر، رنگ آمیزى آبنماهاى ورودى شهر، میدان عالمه مجلسى، میدان 

دانشجو و تکمیل سنگ فرش میدان کوثر کرد.

اقدامات عمرانى شهردارى مجلسى در 
استقبال از نوروز 97

زیباسازى فضاى شهرى  اردستان
 در نوروز

شهردارى اردستان جهت زیباسازى هرچه بیشتر فضاى شهرى و استقبال از بهار و 
فرا رســیدن عید نوروز، اقدام به نصب المان گل هاى بهارى در میدان امام (ره) این 

شهر کرده بود.

شــهردار ورنامخواســت گفت: شــهردارى براى 
زیباسازى شهر ورناخواســت و تغییرنوع بافت شهر 
از بافت فرسوده به بافت جدید، سیاست هاى خاصى 
را در نظر گرفته تا این مهم با ســرعت هرچه بیشتر 

اجرایى شود.
علیرضا اطهرى فر اظهارداشــت: شهرستان لنجان 
داراى موقعیتى اســتراتژیک و ویژه است و به تبع آن 
شهر ورنامخواست با20 هزار نفر جمعیت و مجاورت 
با صنایع بزرگ و محــور ترانزیتى و مواصالتى چند 
استان جنوبى کشــور، به موقعیت ویژه اى دست پیدا 

کرده است.
وى افزود: شهردارى ورنامخواست پیش از ایام نوروز 
به استقبال از مســافران نوروزى رفت و با راه اندازى 
پایــگاه اســتقبال از مســافران در ورودى جنوبى 

شهرستان لنجان، خدمات قابل توجهى را ارایه داد.
شهردار ورنامخواست تصریح کرد: با راه اندازى این 
پایگاه در محل ســاختمان مجتمع خدماتى رفاهى 
بین راهى شهر ورنامخواست، خدماتى از جمله کمپ 
اســکان موقت، سرویس بهداشــتى، نماز خانه، آب 
جوش رایگان و راهنمایى مســافران نوروزى در 24 
ساعت شبانه روز ارایه شــد؛ همچنین در این پایگاه، 
مســافران از خدمات امداد خودروى ســیار استفاده 

کردند.
***

وى ادامه داد: بر اســاس آمار، در ایام نوروز در طول 
شــبانه روز بین 50 تا 100 مسافر در این مرکز توقف 
داشتند و از خدمات این پایگاه بهره مى برند و بر اساس 
نظر سنجى صورت گرفته شــده، خدمات این پایگاه 

مورد اقبال مسافران بوده است.
اطهرى فر اضافه کرد: شــهردارى ورنامخواست در 
تالش است تا با همکارى شوراى اسالمى این شهر، 
پروژه هاى نیمه تمام شهردارى را به سرانجام برساند و 
براى تعریف پروژه هاى جدید، با هم اندیشى اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر و احصاء دقیق خواسته مردم، 

برنامه ریزى الزم را انجام دهد.
***

شــهردار ورنامخواســت خاطرنشــان کــرد: بــا 
برنامه ریزى هاى انجام شــده و اقدامات کارشناسى، 
ســعى شــده طرح هاى و پروژه هاى نیمه تمام را با 

حرکت هاى جهادى به پایان برســانیم تــا در پایان 
دوره، کارنامه قابل قبولى را ارایه کرده و شاهد افزایش 

رضایتمندى شهروندان باشیم.
وى افزود: باید توجه داشــت  شــهر موجودى زنده 
به شــمار مى آید که داراى نیازهاى فراوان اســت و 
قطعا با تامین این نیازها، شهر پویا مى شود و به حیات 
خود ادامه مى دهد؛ از ایــن رو، هرگز نمى توان گفت 
در برآورده کردن نیازهاى شــهرى به نقطه  مطلوب 
رسیده ایم، چراکه با توسعه شهر، هر روز نیازهاى آن 
متنوع تر شده و براى برآورده شــدن این نیازها، باید 

ظرفیت هاى جدیدى راخلق کرد.
***

اطهرى فر تصریح کرد: یکى از مهمترین ویژگى هاى 
مهم و حایز اهمیت مدیریت شهرى، مدیریت برمبناى 
مقتضیات شهرى اســت که با یک نسخه نمى توان 
چند شــهر مختلف را مدیریت کــرد، چراکه هریک 
ازشهرهاى کشــور از نظر جغرافیایى، اقلیم و بافت 
شــهرى داراى خصوصیــات و ویژگى هاى خاص 

خود هستند.
وى ادامه داد: بر همین اســاس باید به ویژگى هاى 
منحصر به فرد شهر و شــهروندان آن شهر را مورد 
توجه قرار داد و براساس ویژگى ها و نیازهاى آن شهر، 
برنامه ریزى چهار ســاله اى را تدوین و بر اساس آن 

حرکت کرد تا به موفقیت دست پیدا کنیم.
***

شهردار ورنامخواست با اشاره به نگاه این مجموعه به 
بازسازى بافت فرسوده شهر گفت: با توجه به اهمیت 
بازآفرینى شــهرى، در این دوره، توجــه ویژه اى به 
بافت هاى فرسوده شهرى شده است، چرا که امروزه 
نوسازى بافت  فرســوده ضرورتى اجتناب ناپذیر در 

توسعه شهرى به شمار مى آید.
وى هــدف از احیاى بافت هاى فرســوده را، ارتقاى 
سطح زندگى مردم دانست و عنوان کرد: در سال جدید 
نیازمند برنامه ریزى قوى و منظم هستیم تا با تشویق 
شهروندان، نوســازى در بافت هاى فرسوده که یک 
سوم از محدوده شهر ورنامخواست را در اختیار دارد، 
انجام گیرد و تحقق این مهم، قطعا ثمرات بسیارى را 

براى شهر و شهروندان به همراه خواهد داشت.
***

اطهرى فر خاطرنشان کرد: شهردارى براى زیباسازى 
شهر ورناخواســت و تغییر نوع بافت شــهر از بافت 
فرسوده به بافت جدید سیاست هاى خاصى را در نظر 
گرفته تا این مهم با سرعت هرچه بیشتر اجرایى شود.

وى یادآور شد: بافت هاى فرسوده در محدوده اطراف 
امامزاده سید ابراهیم(ع) بســیار بیشتر از دیگر نقاط 
شهر بوده، بر همین اساس در تالش هستیم با انجام 
کارهاى کارشناسى شده، این قســمت از شهر را به 
مرکز تجارى مبدل کنیم تا شــهروندان، مسافران 
و گردشــگران بتوانند از فضاى ایجاد شده به خوبى 

بهره مند شوند.

محمد علی افشانی، معاون عمرانی وزیر کشور 
ورئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور گفت:  رئیس جمهور دو برنامه را خیلی 
جدي دنبال و به عنوان اولویت سال 97 اعالم 
کرده است؛ یکی بحث نوسازي ناوگان حمل 
و نقل عمومی و دیگري بحث بهسازي بافت 
هاي ناکارآمد شــهري یا بافت هاي فرسوده 

است.
وي افزود: دو نکته در بحث نوسازي ناوگان 
حمل و نقل عمومی وجــود دارد که اولویت با 
اتوبوس هاي درون شــهري است که ما در 
مجموع 20 هزار اتوبوس فرسوده ، 48هزار 
و 500 اتوبوس و مینی بوس فرسوده و شش 
هزار دستگاه کامیون و کامیونت درون شهري 
داریم که جزء برنامه هایی است که مى بایست 

نوسازي شوند.
 افشانی  خاطرنشــان کرد: طرحی را رئیس 
جمهور اعالم کرده اند که تا سقف 50 درصد 
هزینه ها را دولت پرداخت می کند و 20 تا 30 
درصد بر اساس نوع ماشــین، توسط مردم 
پرداخت و بقیه که 20 تا 30 درصد را شــامل 
می شود، تسهیالت بانکی با دوره بازپرداخت 

60 ماهه در اختیارشان گذاشته می شود.
***

معاون عمرانی وزیر کشــور ورئیس سازمان 
شــهرداري ها  و دهیــاري هاي کشــور در 
بخش دیگرى از ســخنانش گفت: پسماند 
آسیب هاي فراوانی می رســاند و طبیعت را 
ازبین می برد و محیط زیست را نابود می کند و 
خسارت بسیار زیادي را وارد می کند و بر اساس 
جمع بندي و محاسباتی که شده است، در حدود 
48 هزار میلیارد تومان خســارت ساالنه دفن 
غیر بهداشتی و توزیع پسماند در طبیعت است.

وي افزود: در ســال جارى، براي ساماندهی 
پسماند در تمام شــهرها و روستاهاي ایران 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 
بخش هایی تبدیل می شود به کارخانه هاي 
زباله سوز و بخشــی دیگر تبدیل می شود به 
کمپوست و در کشاورزي استفاده می شود و 
بخشی هم دفن بهداشتی و صنعتی می شود 

که زمین را آلوده نمی کند.

شهردار دولت آباد با اشــاره به باال بردن کلیات بودجه 
97 نسبت به سال 96 افزود: در سال 96 بودجه 23/5 
میلیارد مشخص شد، طبق بررسى  ها سقف درآمدى 
بودجه ســال 97 را به 33 میلیارد تومان رســاندیم و 
امیداریم بتوانیم این اعتبــار را جذب و به مردم خدمت 

رسانى کنیم.
حمیدرضا فدایى با اشــاره به عملکرد شش ماهه دوم 
شهردارى در سال 96 تصریح کرد: محوطه سازى قطعه 
ایثارگران گلزار شــهدا، تکمیل نماسازى و ساختمان 
گلزار شــهداى دولت آباد، ادامه تکمیل نماســازى و 
ساختمان سرویس بهداشتى بوستان مادر، زیرسازى، 
جدول گذارى، کانیو گذارى و آسفالت پارکینگ عمومى 
امامزاده محمود(ع)، زیرسازى و آسفالت خیابان حاشیه 
سالن بحران، ادامه تکمیل نازك کارى و نما سازى و 
تأسیسات محوطه از جمله اقدامات شهردارى مى باشد.

***
وى زیرســازى و جدول گــذارى و کانیوگذارى و پل 
ســازى خیابان مســلم ابن عقیل و 16 مترى متصل 
به میدان حســینیه امامزاده نرمى(ع)، زیرســازى و
جدول گذارى و کانیو گذارى و آسفالت میدان حسینیه 
امامزاده نرمى(ع)، محوطه سازى پارك مسکن مهر، 
محوطه سازى پارك غنچه امامزاده نرمى(ع) را از دیگر 

اقدامات شهردارى برشمرد.
شهردار دولت آباد اظهار داشت: زیرسازى خیابان 25 
مترى دولت آباد و فرعى هاى آن واقع در انتهاى شهرك 
امام حسین(ع) متصل به مسکن مهر، پیاده روسازى و 
جدول گذارى و پل ســازى خیابان مطهرى امامزاده 
نرمى، محوطه ســازى میدان گل پارك معلم مقابل 
سالن ورزشى رسالت، زیر سازى معابر تفکیکى گلزار 
امامزاده نرمى فاز یک و 2، زیرسازى، جدول گذارى، 
کانیو گذارى و آســفالت معابر اصلى و فرعى تفکیکى 
بهاران لودریچه و احداث ســرویس بهداشتى مسجد 

جامع کربکند از دیگر اقدامات شــهردارى طى شش 
ماهه دوم سال 96 مى باشد.

فدایى ادامه عملیات نازك کارى وتأسیسات مکانیکى 
والکتریکى ســاختمان کتابخانــه کربکند،عملیات 
زیرسازى وآسفالت معابرفرعى کربکند،حفارى 22حلقه 
چاه جذبى آب هاى سطحى به طول 200 متردرسطح 
شــهرهاى کربکند، لودرچه، امامــزاده نرمى ودولت 
آباد،زیرسازى وجدول گذارى وبلوك فرش پیاده روى 
حوزه علمیه نرجس خاتون، زیرسازى پیاده روى بلوار 

رسالت را از دیگر اقدامات شهردارى عنوان کرد.
***

شــهردار دولت آباد در ادامه بیان داشــت: زیرسازى 
معابراصلــى وفرعــى مجموعــه تفکیکــى گل ها 
فاز2و3،زیرسازى وکانیوگذارى وآسفالت معابرفرعى 
تفکیکى، زیرســازى محوطه میدان هاى ورزشــى 
روبازجنب میدان چمن واقع دربلوارامامزاده محمود(ع)، 
پل سازى معابر اصلى سطح شهردولت آباد، لکه گیرى 
آسفالت معابرســطح شــهرومنطقه صنعتى از دیگر 

شهردارى در شش ماهه دوم 96 است.
***

فدایى اجراى فونداسیون واسکلت دیوار سنگ نوردى 
وصخره نوردى آتش نشانى، پیاده روسازى معابراصلى 
سطح شهر ومنطقه صنعتى، زیرسازى وجدول گذارى 
معابراصلى وفرعى منطقه صنعتى، زیرسازى وآسفالت 
مجموعه ورزشى جانبازان، عملیات تخریب آسفالت، 
زیرسازى وآسفالت خیابان بلورشیشه را از دیگر اقدامات 

شهردارى برشمرد.

ساماندهی پسماند
 در تمام شهرها و روستاها

افزایش بودجه شهردارى دولت آباد
به 33میلیارد تومان

شهردار ورنامخواست مطرح کرد؛

تغییر بافت شهر ورنامخواست از فرسوده به جدید
بافت هاى فرسوده در محدوده اطراف امامزاده سید ابراهیم(ع) بسیار بیشتر از دیگر نقاط ورنامخواست است و این 

قسمت از شهر به مرکز تجارى مبدل مى شود


