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6 نشانه خاموش پوکى استخوانامیرقلى امینى سرمایه شهر اصفهان استتولید سرى دوم «قصه هاى تا به تا» در بالتکلیفى روحانى: وزرا 2 دسته ناامید و امیدوار هستند فروشنده داروهاى غیرمجاز  در دام پلیس سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

صداى اردیبهشت اصفهــان
شنیدنى تر مى شود

پرونده «برادران ریخته گران»؛ 5 سال بعد 
2
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 جزئیات جدید از
 انگیزه شیطانى قاتل پسر 10ساله 

بهره بردارى از 9 پروژه 
در میدان میوه و تره بار اصفهان

7 ماه براى بحران کاغذ 
کافى نیست؟!

اکبر منانى: 5
دوبلورها 

قوم مظلومى 
هستند

3

این هفته عالقه مندان به موسیقى پاپ، میزبان خواننده هاى مختلف پاپ کشور هستند که 
براى اجراى کنسرت به اصفهان مى آیند.

مراسم رونمایى از مستند «اکبر آقا، آکتور صدا» 
به تهیه کنندگى و کارگردانى ابوالفضل توکلى و 
پاسداشت اکبر منانى نویسنده، دوبلور و گوینده 
پیشکسوت اصفهانى با حضور جمعى از هنرمندان 

عرصه دوبله و گویندگى در تهران برگزار شد.
  اکبر منانى در ابتداى  ...

3

نقش «حلقه اصفهان» در انتخاب شهردار تهراننقش «حلقه اصفهان» در انتخاب شهردار تهران
غالمحسین کرباسچى کجاى پروژه انتخاب شهردار براى پایتخت ایستاده است؟غالمحسین کرباسچى کجاى پروژه انتخاب شهردار براى پایتخت ایستاده است؟
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جزئیات جدید فعالیت شبکه فساد اقتصادى که از مسیر اصفهان مى گذشت

زوج همیشه خندان 
تلویزیون با 
«خوش و بش» 
آمدند

شما هم یه جورایى قهرمانى!
نایب قهرمانــى ذوب آهنى هــا در لیگ امســال و اینکه سبزپوشــان بازهم ســابقه 
قهرمانى در لیگ برتر را ندارند، نباید باعث شــود که کار بــزرگ آنها در فصل هفدهم 
به ویژه در نیم فصــل دوم را از یــاد ببریم.ذوب آهن اصفهان  با پیــروزى یک بر صفر 

بر نفت تهران 55 امتیازى شد و عنوان نایب قهرمانى لیگ هفدهم را به دست آورد.
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کار بزرگ ذوب آهنى ها را فراموش نکنیم

روابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهر نیک آبادروابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهر نیک آباد

انتصاب جنابعالى به سمت معاونت سیاسى ، امنیتى واجتماعى 
استاندارى اصفهان که نشان از شایستگى شماست راصمیمانه 

تبریک عرض مى نماییم.
خدمت صادقانه و تالش مخلصانه در عرصه هاى مختلف کشور 
توفیقى است که خداوند به شایستگان عنایت مى نماید. براى شما 
در مســئولیت جدید از خداوند منان توفیق، سالمتى و بهروزى 

مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى سیدحمیدرضاطباطبایى نایینى جناب آقاى سیدحمیدرضاطباطبایى نایینى 

لطفى میان جایى- شهردار دهاقانلطفى میان جایى- شهردار دهاقان

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس اعتبارات استانى سال 96 انجام عملیات احداث 
کانال دفع آب هاى سطحى حاشیه معابر سطح شهر را با اعتبار 2/285 میلیون ریال از محل 
اسناد خزانه اسالمى از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به 
واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/02/10 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل 
نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031 

آگهى مناقصه (مرحله اول)
 نوبت  دوم

وج

»»

3

آمدندآمدندآمدند

لهراسبى، علیزاده و سون در اصفهان مى خوانند

براى اجراى کنسرت به اصفهان مى آیند.
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مستند زندگى دوبلور پیشکسوت اصفهانى
 رونمایى شد
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سرمربیگرىسرمربیگرى
 تیم المپیک تیم المپیک

 به کرانچار رسید به کرانچار رسید
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وعده هاى اخیر وزارت ارشــاد مبنى بر قرار دادن کاغذ در 
فهرست کاالهاى اساسى و همچنین تخصیص مبلغ سه 
هزار میلیارد تومان اعتبار براى تأمین مابه التفاوت نرخ ارز 
به منظور جلوگیرى از افزایش قیمت کاالهاى اساســىـ  
دارو و کاغذـ  تالش هایى اســت که با هدف بیرون آمدن 
از «بحران کاغذ» اندیشــیده شده اســت؛ اما اینکه این 
راهکارها تا چه اندازه به بازار کاغذ جانى تازه مى بخشــد، 
پرسشى است که به نظر مى رسد در زمانى کوتاه پاسخش 

را دریافت خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، بحران کمبود کاغذ از اواسط پاییز 96، 
باعث ایجاد نگرانى شد که البته با مرور زمان و عملى شدن 

وعده معاون ســابق امور مطبوعاتى درباره  ترخیص یک 
محموله کاغذ از گمرك، تا اندازه اى این بحران کنترل شد؛ 
هر چند نوسانات بازار ارز باعث شد تا در فاصله اى کوتاه بار 

دیگر بازار کاغذ با بحران مواجه شود. 
این روزها نشریات خصوصى در رقابتى نابرابر با رسانه هاى 
دولتى، به ســختى خود را به پیشخوان  روزنامه فروشى ها 
مى رسانند و بسیارى از مدیران مسئول روزنامه ها بر کمیاب 
شدن کاغذ تأکید مى کنند. تداوم این روند به نابودى بیشتر 
رسانه هاى کاغذى و آسیب به روزنامه نگارانى منجر مى شود 
که در شــرایط عادى هم از امنیت شغلى خوبى برخوردار 

نیستند و با کوچک ترین تنشى تنشان به لرزه مى افتد.

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى، در مراسم 
هفته کارگرگفت: غمناك بودن نســبت بــه آینده چه 
سودى دارد؟ چرا غصه بخوریم که سال آینده سخت تر 

مى شود؟ ما باید همواره نسبت به آینده امیدوار باشیم. 
وى افــزود: من وزرا را در دولت به دو دســته تقســیم 
مى کنم کــه البتــه هر دو دســته پرتالش هســتند.

ولى یک دســته از اول ســال نواى ناامیدى مى دهند 
که بودجه کم اســت، نفت ارزان شــد، مالیات چه شد، 
خشکسالى و کاهش بارندگى داریم و تمام صحبتشان 
نا امیدى اســت. یک عده هم امیدوارانه حرف مى زنند 
مى گویند بارندگى کم اســت، پس باید الگوى کشت 

را عــوض کنیم. یعنى هــم پیشــنهاد مى دهند و هم
 امیدوارى.

به گزارش انتخاب، رئیس جمهور با اشاره به اینکه این 
غم و ناامیدى چه خاصیتــى دارد، تصریح کرد: مرحوم 
هاشمى، فرد بسیار امیدوارى بود. یک وقت به او گفتم 
امیدت بسیار زیاد اســت که او به من گفت: شش سال 
در زندان هیچ شــبى نخوابیدم مگر به این امید که فردا 
آزاد شوم. یک بار در زمان جنگ در عملیاتى به مرحوم 
هاشمى گفتم این عملیات موفق نمى شود. او در پاسخ 
گفت: هنوز تا فردا ظهر باید صبر کرد. نباید االن نا امید 

شد و غصه خورد.

7 ماه براى بحران کاغذ 
کافى نیست؟!

روحانى: وزرا 2 دسته 
ناامید و امیدوار هستند

منتقدان بدوى، بسته، قبیله اى 
روزنامه «کیهان» درباره تغییر مدیر    عصر ایران|
شبکه 3  نوشت: اینکه رسانه هاى زنجیره اى قبل از شروع 
کار یک مدیر جوان، شمشیرها را علیه وى از رو بسته اند، 
بیش از آنکـه به ضعف ایـن مدیر مربوط باشـد، به نگاه 
بدوى، بسته، قبیله اى و دیکتاتورمآبانه چنین رسانه هایى 
برمى گردد. براى آنها عملکـرد یک مدیر اهمیتى ندارد، 
بلکه نگران ظهور چهره هایى جدید و خارج از حلقه بسته 
مدیران همیشه بر سـر کار هسـتند. اگر غیر از این بود، 

مجازات قبل از وقوع جرم نمى کردند.

جابه جایى عجیب 
  نامه نیوز | روزنامـه «اعتمـاد» نوشـت: 
احمدي نژاد که سـال 92 [درجلسـات مجمع تشخیص 
مصلحت] روي صندلـی کناري محسـن رضایی، دبیر 
وقت می نشست، آرام آرام از ضلع اصلی میز فاصله گرفت 
و در بال سمت چپ میز جایی میان شمخانی، دبیر شوراي 
عالی امنیت ملی دولت روحانی و پرویـز داودي، معاون 
اول خـود در روزهاي خوش سـال هاي اولیه دولت نهم 
می نشست. حاال آنچنان که تصاویر آخرین جلسه «سناي 
کوچک» نشـان می دهد، همچنان درحـال جابه جایی 
است. احمدي نژاد در نشست روز شنبه مجمع باز هم یک 

صندلی از رأس قدرت دورشد.

کنایه به آیت ا... مصباح 
  نامه نیوز | روزنامه «جمهورى» بـا بیان این 
جمله آیت ا... مصباح که گفته است: «نسل جدید تا چشم 
باز کرده حکومت عدل را دیده است» به آن واکنش نشان 
داد. این روزنامه نوشت: از یاد مى برند که حداقل هشت 
سال دولت پاکدستان(!) را تقویت و تأیید کردند. فراموش 
کرده اند که آن روزگار مى گفتند: «امام عصر(عج) براى 
احمدى نژاد دعا مى کند و انتخاب او از کرامات و معجزه 
اسـت» و حتى مرتبه کامل او را، در زمان ظهور حضرت 
ولى عصر(عج) محقق مى دانستند. از سخنان گوهربار(!) 
دیگر آقایان مى گذریم که حتى تکرار آنها نیز آزار دهنده 

است.

همه تشریفاتى اند
   خبر آنالین | محسن هاشمى، رئیس شوراى 
شهر تهران در بخشى از سخنانش درباره جایگاه شوراها در 
برنامه گفتگوى ویژه خبرى گفت: تمام شوراها در سراسر 
کشور تشریفاتى هستند و نه فقط شوراى تهران. شوراها 
به لحاظ نظارتى هم مشکل دارند. دولت و نظام هنوز به 
شـوراها اطمینان کامل براى سـپردن امر نظارت به آنها 
پیدا نکرده اند. البته تنها20 سال از عمر شوراها مى گذرد.

 
«پدر جریان محافظه کار»

  پایگاه تحلیلى598 | جمعـى از قـرآن 
پژوهان و طالب حوزه هاى علمیه در نامه اى سرگشاده 
خطاب به نماینده ولى فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه 
نوشتند: با کمال تعجب شاهد بودیم اختتامیه مسابقات 
بین المللى قرآن کریم باز هم با سخنرانى على الریجانى، 
پدر جریان محافظه کار مجلس و قهرمان برجام برگزار 
 شد. چرا جنابعالى از یک فرد غیر انقالبى براى ایراد سخن 
در این مراسم بین المللى دعوت کرده اید؟  چرا از یک فرد 
غیر مرتبط با قرآن که در موارد متعددى در مسئولیتش، 
برخالف نص صریح آیات قرآن عمل مى کند براى این 

کار دعوت مى کنید؟

ارتداد در کار نیست
پس از انتشار ادعاى روح ا...    دیده بان ایران |
احمد زاده کرمانى، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگى 
در دولت احمدى نژاد مبنى بر صدور حکم ارتداد اسفندیار 
رحیم مشـایى، مهران عبدا... پور وکیل مشایى گفت: با 
توجه به اینکه موکل بنده مدت هاسـت در بازداشـتگاه 
انفرادى به سر مى برد و دادگاهى براى ایشان برگزار نشده 
اسـت بنابراین مطرح کردن اتهام «صـدور حکم ارتداد 
رحیم مشـایى» از اساس کذب اسـت. وى در خصوص 
پرونده این عضو دولت هاى نهم و دهم گفت: اسفندیار 
رحیم مشایى در بازداشت هستند و قرار بازداشت ایشان 

به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.

خبرخوان
دوباره ِجم

  افکار نیوز | به تازگى گروه شــبکه هاى 
ماهواره اى ِجم به پخش آگهى هاى تبلیغاتى براى 
چند تئاتر در ایران اقدام کرده است. حاال این سئوال 
مطرح است که آیا تهیه کنندگان این نمایش ها، خود 
خواهان تبلیغ در شبکه جم شده اند ؟! جم پیش تر 
نیز تبلیغ برخى آثار سینمایى ایرانى را در دستور کار 

قرار داده بود.

خبر خوش براى گردشگران 
  چمدان| مدیرعامل بانــک ملى ایران در 
دیدار مدیرعامل «زراعت بانک» ترکیه گفت: مقرر 
است کارت هاى بانکى بین دو کشور استفاده شود. 
محمدرضا حسین زاده در این دیدار افزود: سالیانه 
گردشگران زیادى از ایران و ترکیه به کشورهاى 
یکدیگر سفر مى کنند و اســتفاده از این کارت ها 

مى تواند موجب رونق صنعت گردشگرى شود.

بسیار سفر نباید!
  عصر ایران| ولى ا... ســیف، رئیس کل 
بانک مرکزى درباره مســائل ارزى کشور با بیان 
اینکه مشکالت مهم حل شده و مشکالت جزئى 
باقى مانده است، گفت: مسافرت مسافران به خارج 
از کشور در کشورمان بیش از حد معمول است و باید 

متعادل شود.

روز تعطیل کارگران
  تسنیم| علیرضــا محجــوب، رئیس 
فراکســیون کارگرى مجلس گفت: روز کارگر بر 
اساس قانون کار، روز تعطیل رسمى براى کارگران 
محسوب مى شود و کارفرمایان حق ندارند در این 
روز کارگران را وادار به کار کنند. در ماده 63 قانون 
کار جمهورى اسالمى ایران روز 11اردیبهشت ماه 
هر سال به مناسبت روز جهانى کارگر ثبت شده است.

وزارت روى گسل!
  ایلنا| دبیر کارگروه ملى مخاطرات زلزله با 
بیان اینکه 12 هزار ساختمان در حرایم گسلى تهران 
ساخته شــده اند، گفت: 245 ساختمان حساس در 
تهران در حریم هاى گسل قرار دادند که 36 مدرسه، 
انبار نفــت، 66 برج، وزارت خارجــه و وزارت نفت 

ازجمله این ساختمان ها هستند.

مهاجرت خوزستانى ها 
  ایلنا| نماینده مردم اهواز در مجلس شوراى 
اسالمى از مهاجرت بسیارى از اهالى خوزستان به 
کرج و مشــهد به دلیل معضل گرد و غبار خبر داد. 
جواد کاظم نسب الباجى گفت: کانون هاى ریزگرد از 
حدود 13 سال پیش استان خوزستان را فراگرفته اند، 
از این کانون ها هفت کانون  داخلى شامل 345 هزار 

هکتار است.

سایپا گران کرد!
  ایسنا| گــروه خودروســازى ســایپا 
محصوالتش را تا حــدود ده میلیون تومان، گران 
کرد. براساس بخشنامه اى که این شرکت دیروز به 
نمایندگى هاى فروش خود ابالغ کرده است قیمت 
محصوالت این شرکت به طور میانگین حدود چهار 
میلیون تومان تا حــدود ده میلیون تومان افزایش 

یافته است.

فرونشست تخت جمشید
  مهر | از چند سال قبل شــکاف هایى در 
زمین هاى مجاور تخت جمشید و دشت مرودشت 
مشاهده  شــده که نگرانى هاى کارشناسان را در 
خصوص خطــرات احتمالى آن در پى داشــت. 
فرضیه هاى مختلفى در خصــوص دالیل وقوع 
این پدیده ها وجود دارد که برداشــت بى رویه آب 
کشاورزى از ســفره هاى زیرزمینى ازجمله دالیل 

فرونشست ها و شکاف زمین مطرح شده است.

نصف جهان«کرباســچى از جان تهران چه مى خواهد؟» 
این تیتر مطلبى است که دیروز توسط پایگاه اطالع رسانى 
«رویداد24» منتشر و طى آن غالمحسین کرباسچى، شهردار 
اسبق تهران متهم به اعمال نفوذ در پروسه انتخاب شهردار 
فعلى پایتخت شــد. این پایگاه اینترنتى نزدیک به اصالح 
طلبان، اظهارات و نوشته هاى اخیر دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگى در این باره را «دغدغه هاى سئوال برانگیز» خواند 
و حمایت او و حزبش از محمود حجتى (یکى از هفت گزینه 
شوراى شهر براى شــهردارى پایتخت) را نیز «عجیب و 

غریب» دانست.
رویداد24 نوشــت: «موافقان آقاى دبیــرکل معتقدند این 
حساسیت[براى انتخاب شهردار تهران] ناشى از دلسوزى 
اســت و منتقدان نیز مى پرســند چرا در این مورد خاص 
حساسیت کرباسچى بیش از دیگر چهره هاى اصالح طلب 

بوده است!»
این پایگاه اینترنتى آنگاه به «رفتارشناسى سیاسى کرباسچى 
نسبت به شهردارى تهران» پرداخت و در این رابطه چهار نکته 
را مورد توجه قرار داد که یکى از این نکات ارتباط مستقیمى 

با اصفهان پیدا مى کند.

مرد همیشه خبرساز 
کرباسچى متولد اصفهان نیست. او زاده قم است اما تقریبًا 
تمام طول دهه60 را مأمور اداره اســتان اصفهان در قامت 
استاندار این اســتان بوده اســت. مدیریت او در این مدت 
مخالفان و موافقان فراوانى داشته چنانکه عده اى کرباسچى 
را به اختالف افکنى در این استان متهم کرده و عده اى هم 
پیشرفت اصفهان را مدیون مدیریت او مى دانند. وى همزمان 
با آغاز دوران ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى در سال 
68، به تهران فراخوانده شد تا به عنوان شهردار پایتخت، راه 
حلى براى باز کردن گره هاى به ظاهر باز نشدنى این شهر 
پیدا کند. مدیریت کرباسچى در همه 9 سال مسئولیت او در 
شهردارى تهران نیز مانند استاندارى اش دراصفهان خبرساز 
بود و حامیان و مخالفانش، او را از «نجات دهنده شهر تهران» 
تا «غارتگر بیت المال»، باال و پایین مى بردند. کرباسچى 
بعد از دوران شــهردارى در تهران و طى کردن مدت زمان 
محکومیتش، پســت مدیریتى قبول نکرد (یا به او پستى 
پیشنهاد نشد) و ترجیح داد در کنار دوستان خود که عمدتاً هم 

اصفهانى بودند، از باال ناظر امور باشد.

حلقه اى بر گردن تئورى سازان
اصفهان از ابتداى انقالب تا کنون، در کنار چهره هاى متعدد 
فرهنگى، ورزشى و هنرى، سیاستمداران فراوانى را هم به 

ایران معرفى کرده اســت. تعداد این چهره ها که عمدتاً در 
جایگاه هاى باالى مدیریتى خدمت کرده اند، بســیارى را 
به این باور رسانده که اینها به شکل متحد و در کنار یکدیگر 
براى رســیدن به یک هدف خاص در حال تالش هستند. 
مشــابه این دیدگاه در حوزه ورزش، درباره اصفهانى هاى 
حاضر در پست هاى مدیریتى فدراسیون فوتبال هم مطرح 
است؛ به صورتى که در آنجا نیز اتهام بسیارى از مشکالت و 
کم کارى ها از چشم  «پشت هم درآمدن» مدیران «حلقه 
اصفهان» و حمایت آنها از یکدیگر دیده مى شود. در عرصه 
سیاسى اما این طرز تفکر ابعاد خاص ترى دارد تا جایى که 
حتى بعضاً تغییر مدیران ارشد کشور هم به «حلقه اصفهان» 

ربط داده مى شود.   
این دیدگاه سال هاست حامیان جدى در الیحه هاى متعدد 
مدیریتى کشور داشته و بسیارى به آن  باور دارند به طورى که 
نقش مدیران اصفهانى یا مدیران نزدیک به «حلقه اصفهان» 
را حتى از مدیران«حلقه کرمان» هم تأثیرگذارتر مى دانند. 
آخریِن این شــیوه نگاه هم دیــروز در پایگاه اصالح طلب 
رویداد24 منتشر شد که در آن «حلقه اصفهان» به عنوان 

متهم اصلى تأخیر در انتخاب شهردار تهران و البیگرى براى 
معرفى محمود حجتى معرفى شده است. 

رویداد 24 مــى نویسد:«کرباســچى ارتبــاط نزدیکى با 
سیاســتمداران اصفهانى ماننــد عبدا... نــورى و محمد 
عطریانفر(رئیس شوراى اول شــهر تهران) دارد. او پس از 
توافق حزب اتحــاد ملت و کارگزاران ســازندگى در منزل 
عبدا... نورى نشان داد به دنبال شهردار شدن یک اصفهانى 
در تهران است. به همین دلیل نیز حزب کارگزاران سازندگى 
که اغلب اعضاى مؤثر آن مربوط به حلقه اصفهان(کرباسچى 
و عطریانفر) و حلقه کرمان(محسن هاشمى، جهانگیرى و 
مرعشى) هستند به صورت رسمى از محمود حجتى براى 
شــهردارى تهران حمایت کرده اند. از سوى دیگر عملکرد 
حجتى با واکنش چندین باره مجلس مواجه شــده است؛ 
واکنشی که یک بار نیز به اســتیضاح کشیده شده است، از 
این رو موقعیت خوبى در خانه ملت ندارد و براساس خبرهاى 
غیررســمى به دلیل عملکرد [نچندان] مطلوبش وضعیت 
متزلزلى در دولت دارد و ممکن است در آینده اتفاقاتى درباره 

وى در دولت رخ دهد.»

اتحاد، افتراق، نظارت
محمود حجتى نقطه اشتراك دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران 
ســازندگى بعد از ماه ها اختالف این دو حزب بر سر شهردارى 
تهران اســت. او متولــد نجف آبــاد اصفهــان و وزیر فعلى 
جهاد کشاورزى در دولت حسن روحانى است.  حجتى نزدیک 
به حزب اتحاد ملت و فردى عمدتاً بدون حاشیه است. حمایت 
کارگزاران از او هم بیشتر به همین دلیل است، اگر نه آنها به این 
راحتى ها حاضر به حمایت از نامزد چپى ها نبودند همانطور که 
درباره نجفى هم به هیچ عنوان کوتاه نیامدند. اما اینکه چرا حاال 
که این دو حزب صاحب نفوذ به یکدیگر رسیده اند، بعضى دیگر از 
اصالح طلبان ساز دیگرى کوك کرده اند و به این اتحاد با چشم 
تردید مى نگرند، از آن اتفاقاتى است که بیشتر از همه، اصولگرایان 
از آن استقبال مى کنند. آنها فعالً ساکتند اما قطعاً این وقایع را با دقت 
رصد مى کنند. یادتان باشد تا انتخابات مجلس بعدى زمان خیلى 
زیادى باقى نمانده است و انتخاب شهردار براى تهران، آزمون 
بزرگى براى قدرتنمایى هر کدام از احزاب و جناح هاى اصلى کشور 
به منظور  اثرگذارى در این انتخابات به حساب مى آید ؛ چه آنها که 

پرسر و صدا و فعالند ، چه آنها که ساکت و ناظرند.  

غالمحسین کرباسچى کجاى پروژه انتخاب شهردار براى پایتخت ایستاده است؟

نقش «حلقه اصفهان» در انتخاب شهردار تهران

 غالمرضا تاجگردون، نماینده مردم گچســاران از بدو 
ورودش به مجلس ارتبــاط خوبى با علــى الریجانى 
داشته؛ تا جایى که برخى او را «آدم الریجانى» مى دانند. 
غالمرضا تاجگردون درگفتگوى مفصل خود با «ایسنا»، 
از جمله درباره نقشش در رأى اعتماد به آذرى جهرمى، 
وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانى گفته است. این 

بخش از اظهارات این نماینده اصالح طلب را بخوانید:
دولــت، آقــاى آذرى جهرمــى را معرفى کــرد. من 
از حرف هاى مخالفینــش توجیه نشــدم. مى گفتند او 
اطالعاتى اســت، خودش که این را کتمان نکرد، مگر 
فقط او اطالعاتى است؟ مگر بین لیدرهاى اصالح طلب 
افراد کمى هستند که اطالعاتى هستند؟ این گناه نیست، 
آنها هم موضوع را کتمان نمى کنند. یکى گفت ایشــان 
بازپرس بوده، تفتیش کرده و مســئول شنود بوده است. 
من گفتم منطق ادارى و اجرایى نیســت که فردى که 
مسئول شنود باشد، بازپرسى کند و تفتیش انجام دهد. 
گفتند با دانشــجوها حرف بزن، او از آنها بازجویى کرده 
است. من گفتم شما تا حاال بازجویى شده اید؟ من را در 
دوران مدیریتم براى بازجویى بردنــد. بازجو آن طرف 

پرده مى نشــیند، چطور این افراد تشــخیص مى دادند 
بازجویشان آقاى آذرى جهرمى بوده؟ گفتند از صدایش 
فهمیده اند، من گفتم او هنوز حرف نزده است. من ایشان 
را به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه آوردم. در آن جلسه 
انواع ســئواالت را به روش هاى مختلف از او پرسیدم و 
دیدم از پسش بر مى آید؛ اگرچه جوان است. آقاى آذرى 
جهرمى رد نکرد که مدیر اطالعات بوده اســت، طبیعى 
است یک بخش اطالعات هم شــنود است. من کارى 
ندارم او رئیس بــوده یا نبوده اما مــا در مجلس، پانزده 
شانزده  نفر اطالعاتى داریم و البد باید آقایان عبدى و 
حجاریان را هم از جریان اصالح طلب بیرون بیاندازیم که 
یک روز نان اطالعات را خوردند. مى گفتند آذرى جهرمى 
جوان است و ممکن اســت مثل احمدى نژاد بشود، من 
گفتم این وظیفه ماست که کنترل و مراقبت هاى الزم را 
داشته باشیم؛ حتى از مخالفان خواهش کردم جوان هاى 
دانشجویى که ادعایى نسبت به آقاى آذرى جهرمى دارند 
را پیش من بیاورند، گفتم اگر به نتیجه رســیدیم محال 
اســت بگذاریم رأى بیاورد. تجربه یکسال گذشته  هم 

نشان داد اگر مراقبت کند وزیر موفقى است.

روایت نماینده مشهور مجلس از حمایت بى چون و چرا از آذرى جهرمى

وزیر ارتباطات کتمان نمى کند که اطالعاتى است
جزئیات جدید فعالیت شبکه فساد اقتصادى که از مسیر اصفهان مى گذشت

پرونده «برادران ریخته گران» ؛ 5 سال بعد 
  تسنیم| ابتداى شــهریور ســال 1392 بود که 
خبر بازداشت عناصر یک شــبکه فساد اقتصادى به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادى در رسانه ها منتشر شد؛ پرونده اى 
که بعدها به پرونده «برادران ریخته گران» معروف شــد، 
شبکه سازمان یافته اى از فســاد بود که با سوءاستفاده از 
اجراى سیاســت هاى اصل 44، بدون اهلیــت و با خرید 
سهام پتروشیمى اصفهان و پتروشیمى بیستون اقدام به 

سوءاستفاده هاى گسترده در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده، آنان با روش هاى 
متقلبانه و با تشکیل شرکت هاى مختلف در خارج از کشور 
محصوالت این دو شــرکت پتروشیمى را به شرکت هاى 
خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکى از کشورهاى 
حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایى به نام خود 
و بستگانشان سرمایه گذارى کردند. در نهایت اقدامات این 
گروه منجر شد شرکت پتروشیمى اصفهان با بیش از یکهزار 
میلیارد تومان بدهى در خرداد 92 به تعطیلى کشیده شود 
و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمى بیستون 

بدهکار شوند.
این پرونده آبان ماه ســال 95، با کیفرخواستى با ده عنوان 

اتهامى براى 45 متهم، روانه دادگاه انقالب شد. میزان مال 
مورد رسیدگى نیز آن گونه که از سوى دادستان تهران اعالم 
شده بود، یکهزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد 

آن در همان زمان رسیدگى مسترد شد.
ریخته گران که مالک 38 درصد بانک ســرمایه بودند با 
مدارك دو جوان، 250 میلیارد تومان از بانک خودشان پول 
گرفته و پس نداده اند. «امیر اسالم» یکى از این دو جوان 
اســت که کارگر مغازه فردى به نام «اشکان طرخورانى» 
بوده است. اشکان طرخورانى هم شــوهرخواهر برادران 
ریخته گران است که بسیارى از کارهاى ادارى و بانکى این 
خانواده توسط او کارگزارى مى شده است. با اضافه کردن 
این 250 میلیارد به 633 میلیارد تومانى که به طور مستقیم 
و به نام خود ریخته گران از بانک خودشــان وام گرفته و 
پس نداده اند، آنها بالغ بر 872 میلیارد تومان به بانکى که 

خودشان سهامدار عمده آن هستند، بدهکار شده اند.
برادران ریخته گران از این بانکدارى خود اســتفاده هاى 
دیگرى هم کرده اند؛ جمله «ما خودمان بانکداریم» شاه کلید 
معامالت آنها با فعاالن اقتصادى بوده و کلى پول نیز از این 

راه به دست آورده اند.

درختى که در جریان سفر «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن و به همراه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور 
آمریکا در حیاط جنوبى کاخ سفید کاشته شده بود، ناپدید شد! ماکرون نهال بلوطى را به رئیس جمهور آمریکا هدیه کرد که در 
حضور ترامپ و همسران دو رهبر در محوطه کاخ سفید کاشته شد. گفته مى شود این نهال از جنگلى آمده است که در جنگ 
جهانى اول شاهد مرگ 9000سرباز آمریکایى بود. ماکرون حین کاشت این نهال گفته بود که هدف از این کار تقویت روابط 

بین دو کشور است. وى همچنین در توییتى درباره اهمیت هدیه  اش که توسط خودش و ترامپ کاشته شده بود، نوشت.
اما تصاویر تازه منتشر شده از محل کاشت نهال، نشان مى  دهند که جاى این درخت را چمنى با رنگى متفاوت از چمن  هاى 
اطراف (زرد) گرفته است.  کاخ سفید تاکنون درباره مفقود شدن این نهال اظهارنظر نکرده اما کاربران شبکه هاى اجتماعى 

به این اقدام واکنش نشان داده و آن را توهین به فرانسه و رهبر آن دانسته اند.

هدیه ماکرون به ترامپ گم شد!
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موسیقى متن فیلم «به وقت شام» ساخته کارن همایون فر 
که برنده سیمرغ بلورین موسیقى متن جشنواره فیلم فجر 
نیز شــده،  به زودى منتشــر و روانه بازار موسیقى کشور 
مى شود. فیلم سینمایى «به وقت شام» روایت متفاوتى 
از موضوع داعش و نبرد با این گروهک تروریســتى دارد 
که پنجمین همکارى حاتمى کیا و همایونفر محســوب 

مى شود.
این آهنگساز مطرح که از فیلم «به وقت شام» با عنوان 
بزرگ ترین، پیچیده ترین و بى پرواترین تولید سینمایى 
ایران یاد کرده بود درباره موســیقى این فیلم گفته است: 
من براى موسیقى «به وقت شام» زحمت زیادى کشیدم 
ولى تجربه اینطور بوده که براى کارهاى متوسط تشویق 
و براى کارهاى خیلى خوبم تنبیه شده ام؛ به همین دلیل 
هیچگاه  نمى توانم درباره کیفیت ایــن اثر نظر بدهم. ما 

ماه ها روى موسیقى این اثر کار کردیم و در طول کار خیلى 
چیزها را حذف و خیلى چیزها را اضافه کردیم و اتودهاى 
زیادى زدیم. تنها چیزى که مى توانم بگویم این است که 
ابراهیم حاتمى کیا در هیچ موردى -از مونتاژ و فیلمبردارى 
گرفته تا ساخت موســیقى- کوتاه نمى آید بنابراین همه 
عوامل همیشه مجبور هستند که بهترین کار خود را ارائه

 کنند.
کارن همایونفر که سال گذشته عالوه بر فیلم سینمایى «به 
وقت شام»، براى موسیقى متن فیلم «عرق سرد» نیز نامزد 
کسب سیمرغ بود، براى فیلم هاى «زادبوم» (ابوالحسن 
داودى) و «جرم» (مسعود کیمیایى) سیمرغ بلورین بهترین 
موسیقى متن فیلم جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرده بود 
و در دوره قبلى جشنواره هم موفق شد سومین سیمرغش را 

از این جشنواره36 ساله دریافت کند.

 مهرداد فرید، تهیه کننده فیلم ســینمایى «جن زیبا» در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم سینمایى به «صبا» گفت: 
در حال حاضر این فیلم مراحل پایانى فنى را ســپرى مى کند و به زودى آماده نمایش مى شود. «جن زیبا» هم اکنون 
در مرحله صداگذارى و ساخت موسیقى است. وى در ادامه افزود: مرحله ســاخت موسیقى کمى طوالنى شده است. 
مذاکراتى انجام شده اســت تا ببینیم چه کسى 
مى تواند بهترین موسیقى متن را براى تیتراژ فیلم 
انجام دهد و پس از آن براى اکران آماده مى شود.

فرید در خصوص زمان اکــران فیلم توضیح داد: 
زمان اکران فیلم دست ما نیست و عوامل و شرایط 
دیگر تعیین کننده اســت، ولى دوست داشتم که 
پس از جام جهانى فیلم را به اکران برسانم اما باید 
دید چه زمانى پروانه نمایش فیلم صادر مى شود 

و چه زمانى را براى اکران آن مشخص مى کنند.
فیلم ســینمایى «جــن زیبا» بــه کارگردانى و 
فیلمبردارى بایرام فضلى و تهیه کنندگى مهرداد فرید با حضور فرهاد اصالنى، نورگل یشیلچاى، محرم زینال زاده، لیال 

زارع، لیال موسوى، على جعفرى، میثم پویان فر و غزل فرید ساخته شده است.
این فیلم محصول مشترك ایران و ترکیه است و شــرکت آلتیناى ترکیه به عنوان سرمایه گذار  و تهیه کننده ترکیه اى 

در این فیلم حضور دارد.

اکبر منانى: دوبلورها 
قوم مظلومى هستند

مراسم رونمایى از مســتند «اکبر آقا، آکتور صدا» به تهیه کنندگى و 
کارگردانى ابوالفضل توکلى و پاسداشت اکبر منانى نویسنده، دوبلور 
و گوینده پیشکســوت اصفهانى با حضور جمعى از هنرمندان عرصه 

دوبله و گویندگى در تهران برگزار شد.
  اکبر منانى در ابتداى مراســم با یادکردن از گذشتگان عرصه دوبله 
یادآور شــد: چقدر خوب است رســانه ها خصوصًا رســانه ملى قبل 
اینکه هنرمندان از دنیا بروند به فکر هنرمندان باشند و به سراغشان

 بروند.
دوبلور «پــوآرو» با مرور برخــى خاطرات اوایــل دوران کارى خود 
اظهار کرد: در آن زمان 24 ساعته کار مى کردم تا ساعت 11 شب در 
استودیو و تا 6 صبح هم رادیو بودم. به دلیل بى خوابى دانشگاه را رها 
کردم. دوبله خیلى عالقه مند دارد و بسیار با ارزش است اما متأسفانه 

رسانه ها کمتر به آن مى پردازند.
او افزود: اوایل انقالب زمان مدیریت آقاى هاشمى مسئول خبر بودم. 
بنده را مأمور کردند براى گویندگى تســت بگیرم کــه در میان آنها 
تعدادى دوبلور هم حضور داشتند. مسئوالن دوبلورها را قبول کردند 
زمانى که من پرسیدم چرا، پاسخ دادند چون دوبلور هستند. دوبله چنین 

جایگاهى را داشت.
منانــى در ادامه گفت: اخیراً در اصفهان مراســمى بــراى تجلیل از 
گویندگان برگزار شد که 250 گوینده در آنجا حضور داشتند. به حدى 
جمعیت زیاد بود که پلیس آمد و به سختى وارد شدیم. بعد هم مجرى 

برنامه از ما تجلیل کرد و من از این همه توجه مردم حیران مانده بودم.
منانى با بیان اینکه گوینده باید همیشــه در دل مردم باشــد، گفت: 
توصیه ام به همکاران این بوده که همیشه با مردم باشند. گویندگى 
و دوبلورى صبر و حوصله مى خواهد. امیدوارم بیشــتر به این نســل 
رسیدگى شود چون قوم مظلومى هستند.  او بیان کرد: پس از انقالب 
همه چیز پیشــرفت کرد و تنها چیزى که در مقابــل آن کوتاه آمدند 

گویندگى در رادیو و تلویزیون بود.
منانى افزود: من چهار سال نمى توانســتم وارد این عرصه بشوم. اما 
صبور بودم. ما 40 نفر بودیم که براى دوبله آمده بودیم ولى فقط من 

ماندم. زحمت زیادى براى این هنر کشیدم.
گوینــده شــخصیت «زبل خــان» گفــت: مرحوم کاملــى لقب 
«آکتور صدا» را به من داد و گفت عجیب اســت این همه پشــتکار

 دارى.
او با اشاره به کتاب خود در حرفه دوبله گفت: کتابم گردآورى مطالب 
مربوط به دوبله است و خیلى ها را عالقه مند به این حرفه کرده است. 
گویندگى هنر واالیى است و کسانى که خوب صحبت مى کنند موفق 
مى شوند. تمام هنرپیشه هایى که من جاى آنها حرف زدم اول گوینده 

بودند بعد هنرپیشه شدند بعد هم به مقام باالیى رسیدند.
مستند «اکبر آقا، آکتور صدا» در انتهاى مراسم اکران شد و قرار است 
براى اولین بار روز چهارشــنبه، 12 اردیبهشــت ساعت 21 از شبکه 

مستند پخش شود.

مستند زندگى دوبلور پیشکسوت اصفهانى رونمایى شد

موسیقى متن «به وقت شام» منتشر مى شود

رضا فیاضى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره قسمت 
دوم «قصه هاى تا به تا» اظهار کرد: در سال هاى 

گذشته صحبت هایى جدى مبنى بر ساخت 
قسمت دوم «قصه هاى تا به تا» شد اما به 
نتیجه نرسید و در حال حاضر اطالعى از 

تولید قسمت دوم ندارم.
گفتنى اســت«قصه هاى تا به تا»که در 

میــان مخاطبان با نام شــخصیت اصلى 
آن «زى زى گولو» شــناخته مى شــود به 

کارگردانى مرضیه برومند نخستین بار از 

شبکه 2 سیما در ســال 1373 در 30 قسمت، صبح هاى 
جمعه پخش شــد. مخاطب این ســریال را عمدتًا رده 

ســنى کودك و نوجوان 
مــى داد.   تشــکیل 
محورى  شــخصیت 

ســریال عروســکى 
است به نام «زى زى 

گولــو آســى پاســى 
دراکوتا(درازکوتــاه)  
تابه تــا» کــه از 

سیاره ناشناخته اى به زمین آمده و مهمترین توانایى او این 
است که با خواندن ورد «زى زى گولو آسى پاسى دراکوتا 
تابه تا»، کارهاى خارق العاده انجام مى دهد. این سریال در 
میان کودکان و نوجوانان ایران و حتى رده سنى بزرگسال 
شــهرت و محبوبیت زیادى پیدا کرد به گونه اى که واژه 

«زى زى گولو »به فرهنگ گفتارى مردم نیز راه یافت.
در «قصه هاى تا به تا» بازیگرانى چون رضا فیاضى، مریم 
سعادت، امیرحســین صدیق، لیلى رشیدى، رضا بابک، 
محمود بصیرى، مانى نورى و آزاده پورمختار عروسک 

گردان «زى زى گولو» به ایفاى نقش پرداختند.

تولید سرى دوم «قصه هاى تا به تا» در بالتکلیفى

زوج همیشه خندان تلویزیون با «خوش و بش» آمدند  بعد از ســاعد ســهیلى، فرزند اول سعید سهیلى 
کارگردان سرى پرفروش «گشت ارشاد»، فرزند 
دیگر ایــن کارگردان به نام ســینا هم که مدتها 
ایفاگر نقش هاى مکمل بود با یک نقش اصلى به 

تلویزیون مى آید.
سینا سهیلى برخالف ساعد با تغییر نام خانوادگى 
به «مهراد» کــه یادآور فرهاد مهــراد، خواننده 
پاپ اســت در ســریال هایى همچون «سایه 
بــان» و «پــرده نشــین» و فیلم هایــى نظیر 
«کالشــینکف»، «زار»، «پنــج شــنبه آخــر 
ماه» و «رفتن» به بازیگرى پرداخته و ســابقه 
دستیارى پدر در «گشت ارشاد» را داشته است. 
او این روزهــا هم درگیر ایفــاى نقش اصلى در 
ســریال مناســبتى «پدر»بهرنــگ توفیقــى 
اســت که براى پخــش در ماه رمضــان آماده 

مى شود.
سینا مهراد که بازیگرى را با «مردى شبیه باران» 
به کارگردانى پدرش آغاز کــرده درباره فعالیت 
بازیگرى خود گفت: من متولد ســال 70 هستم 
و اولین بــارى که جلوى دوربیــن رفتم در فیلم 
«مردى شبیه باران» در سن چهار سالگى در کنار 
آقاى ابوالفضل پورعرب بود؛ کسى که سوپراستار 
دو دهه بود و من عاشق و مخاطب ایشان هستم. 
در کودکى بــاز هم نقش هــاى کوتاهى به من 
محول شد تا اینکه طى یک دوره چهار پنج ساله 
که درگیر تحصیل بودم، این کار را کنار گذاشتم. 
سرانجام از 19 ســالگى دوباره با کار تئاتر شروع 
کردم، تست دادن در دفاتر سینمایى و ایفاى نقش 
در پروژه هاى مختلف را از ســر گرفتم تا اینکه 

سرانجام حاال به نقش اصلى رسیده ام.
وى با بیان اینکه پله پله در حوزه کارى خود جلو 
آمده است، افزود: «پدر» اولین تجربه اى است 
که با گروهى حرفــه اى دارم. نحوه انتخاب من 
هم به این شکل بود که تهیه کننده و کارگردان 
سریال «پدر» زمان پخش سریال «سایه بان» 
بازى مرا دیده و پسندیده بودند و سپس براى این 

کار با من تماس گرفتند.

یک سهیلى دیگر هم 
وارد عرصه بازیگرى شد!

کارگردان ســریال «هنگام بیدارى» گفت: زمان کلید خوردن این سریال 
هنوز معلوم نیست، اما در تالشیم تا قبل از سال 98 سریال را مقابل دوربین 

ببریم. 
سیروس مقدم، کارگردان سریال «هنگام بیدارى» که این روزها در مرحله 
نگارش قرار دارد، درباره آخرین وضعیت این سریال گفت: على طالب آبادى 

همچنان در مرحله تحقیق و نگارش  است.
وى با اشاره به لوکیشن هاى این ســریال، بیان کرد: لوکیشن ها در شهرك 

سینمایى دفاع مقدس در دست ساخت است. 
کارگردان ســریال «پایتخت» درباره انتخاب بازیگران «هنگام بیدارى» نیز 
اظهار کرد: هنوز درباره بازیگران فکر خاصى نکردیم و باید در متن ها به جاى 

مشخصى برسیم تا بازیگران انتخاب شوند.
داســتان «هنگام بیدارى» درباره اشغال بوشــهر در جنگ جهانى اول توسط 
انگلیس است. این سریال با مشارکت مؤسسه فرهنگى رسانه اى اوج تهیه و تولید 

خواهد شد.

اثر جدید 
کارگردان پایتخت 

در راه است 

محمد مسلمى، بازیگر و کارگردان تلویزیون درباره برنامه «خوش و بش» گفت: تا 
کنون 30 قسمت از برنامه 52 قسمتى «خوش و بش» ضبط شده و در حال ضبط 22 

قسمت باقیمانده هستیم که تا اول ماه خرداد به اتمام مى رسد.
کارگردان «خوش و بش» درباره قسمت هاى پخش شده بیان کرد: تا کنون تنها چهار 
قسمت از برنامه «خوش و بش» پخش شده است و پخش 48 قسمت باقیمانده به 
احتمال زیاد تا پاییز ادامه دارد. این برنامه در ابتدا باید دیده و استقبال شود تا براى فصل 

جدید یا ادامه آن تصمیم گیرى شود.
مسلمى به استقبال مخاطبان از برنامه «خوش و بش» پرداخت و ادامه داد: کسانى که 
برنامه را دیدند دوست داشتند اما «خوش و بش» تبلیغات و پخش خوبى نداشت، از 
سوى دیگر شبکه 2 اصًال کنداکتور شب ندارد بنابراین برنامه یا باید بعدازظهر، یا ساعت 
12 شب پخش شود. سر همین مسئله در حال مذاکره هستیم تا ساعت خوبى براى 
پخش «خوش و بش» داده شود. «خوش و بش» کارى است که به مسائل مختلف 

اعم از طالق، اعتیاد، حاشیه نشینى و مسائلى از این دست مى پردازد.
وى به لزوم حضور برنامه هایى چون «خوش و بش» در آنتن رسانه ملى پرداخت و 
توضیح داد: جاى تله تئاتر در شبکه هاى مختلف سیما خالى بود و بعد از مدت ها با برنامه 
«خوش و بش» مردم نمایش هایى مى بینند که در ارتباط با آسیب هاى اجتماعى و 

موضوعاتى است که در درون جامعه وجود دارد. شاید تا سه ماه آینده همه مخاطبان و 
حتى دست اندرکاران در باره اینکه ساخت آن ادامه داشته باشد قضاوت و صحبت کنند.
عموى فیتیله اى خاطرنشــان کرد:  زمان پخش برنامه «خوش و بش» ســاعت 
18و45دقیقه و بازپخــش آن ســاعت 23و30دقیقه بود که با برنامــه هایى مثل 
«دورهمى» و «خندوانه» همزمان مى شــود. هفته گذشته برنامه «خوش و بش» 

از تلویزیون پخش نشد تا زمان مناسبى براى پخش این برنامه در نظر گرفته شود.

«جن زیبا» 
در مرحله صداگذارى و ساخت موسیقى است
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کار بزرگ ذوب آهنى ها را فراموش نکنیم

شما هم
 یه جورایى قهرمانى!

نصف جهان یکى از رسانه هاى نزدیک به باشــگاه پرسپولیس مدعى شده که محسن 
مسلمان به جاى سپاهان به زودى رهسپار لیگ ستارگان قطر مى شود و دلیلش هم براى این 

موضوع آشتى مسلمان با مهدى طارمى است! 
همان طور که مى دانید رابطه مهدى طارمى و محسن مسلمان از خیلى وقت پیش (بخوانید قبل 
از بازى سال گذشته با الهالل عربستان) به خاطر یک شوخى شکرآب شد. در آن دیدار مهدى طارمى 
محروم بود و پرسپولیس 4 گل از حریف عربستانى دریافت کرد تا شانس صعود این تیم به فینال به حداقل 
برسد. در اردوى امارات اما اتفاقى افتاده بود که این دو با یک دیگر دچار مشکل شده و به قهرى طوالنى مدت 

انجامید؛ دو بازیکنى که در خیابان حسن سیف شهرك غرب هم خانه بودند از هم دور و دورتر شدند.
محسن مســلمان به منطه خوش آب و هواى فرمانیه تهران اسباب کشــى کرد و مهدى طارمى هم به 
سعادت آباد بازگشت! مشکل این دو ستاره پرسپولیس به حدى حاد شد که وقتى پرسپولیس براى بازى با 
السد در قطر به سر مى برد و طارمى براى دیدن همبازیانش به هتل محل اقامت سرخ پوشان رفت، مسلمان 
میز شام را ترك کرد! وساطت چند همبازى مشترك و سروش رفیعى نیز براى آشتى کنان بى فایده بود و 
محسن مسلمان ترجیح داد به جاى روبه رو شدن با هم اتاقى و دوست صمیمى سابق خود به اتاقش برود 

و بخوابد.
حاال خبر رسیده که محسن مسلمان مورد توجه باشگاه الخور قطر قرار گرفته که جانشین سروش رفیعى شود. 
مدیران الخور از عملکرد شماره 7 ایرانى خود راضى نیستند و به احتمال فراوان براى فصل آینده قراردادش را 
تمدید نکنند. بر همین اساس به دنبال خرید یک هافبک طراح هستند که محسن مسلمان به آن ها پیشنهاد 
شده اما خبر جالب تر از پیشنهاد الخور قطر مى تواند آشتى کنان مهدى طارمى و محسن مسلمان باشد. پنج شنبه 
گذشته محسن مسلمان و مهدى طارمى عکس مشترکى گذاشتند، طارمى نوشت؛ روزى روزگارى! و محسن 

مسلمان هم نوشت؛ دلم یه ذره شده واسه اون موقع ها.
به نظر مى رسد این آشتى کنان پیش درآمدى باشد براى سفر محسن مسلمان به لیگ ستارگان قطر! به هر حال 
تجربه نشان داده که بازیکنان پرسپولیس (و ایضاً استقالل) به راحتى نمى توانند در تیم هاى داخلى دیگر توپ 
بزنند و ترجیح مى دهند به لیگ قطر بروند تا از حاشیه و اعتراض هواداران در امان باشند. حضور او در سپاهان به 
رودر رویى مسلمان با هواداران پرسپولیس منجر مى شود.  به گزارش نصف جهان،البته این مطلب ادعاى یکى 

از رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس است. باید دید در نهایت او به 
لیگ ستارگان قطر مى رود یا سپاهان اصفهان. مدیران باشگاه اصفهانى 
تاکنون  در دو جلسه با او مذاکره کرده اند و باید دید حاال که به احتمال 
زیاد امیر قلعه نویى به سپاهان مى آید، وى موافق حضور مسلمان در 

سپاهان هست یا خیر.

ادعاى یک رسانه پرسپولیسى

لیگ ستارگان به جاى بازگشت
 به اصفهان

خبرگزارى هــا اخیــرا نوشــتند رئیس فدراســیون 
فوتبال کــه بــراى شــرکت در جشــن قهرمانى 
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادى حضور یافته بود، 
به بیمارستان منتقل شد. ســایت تابناك هم دیروز 
در این باره نوشــته بود مهدى تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبال که (جمعــه) همراه با وزیــر ورزش وجوانان 
براى اهــدا جام قهرمانــى لیگ برتر به ورزشــگاه 
آزادى رفته بود، پس از دقایقى کوتاه دچار نوســان 
شدید فشار خون شــد. مهدى تاج پس از این اتفاق 
ورزشــگاه را ترك کــرد و بــه بیمارســتان انتقال 

یافت.
رادیو ورزش هم  در گزارشــى خبر داد طبق شایعاتى 
که شنیده مى شود این افت فشار با درگیرى 
لفظى رئیس فدراسیون فوتبال با وزیر 
ورزش بى ارتباط نبوده اســت. گفته 
مى شــود که شــاید این درگیرى به 
غیبت محمدرضا ســاکت در مراسم 

اهداى مدال هــاى قهرمانى بى ارتباط نبوده اســت. 
البته در برنامه اى هم که از رادیو ورزش پخش شــد 
گفته شــد که وزیر ورزش در مورد کیفیت و کارایى 
افراد حاضر در فدراســیون به مهدى تاج انتقاد کرده 
و همین مســاله زمینه ســاز یک بحــث لفظى بوده

 است.
البته ســعید فتاحى دلیل غیبت ســاکت را کسالت 
پدرش عنوان مى کند: «این حرف ها چیســت؟حال 
پدر آقاى ساکت خوب نیست، شــما خودتان را جاى 
اینگونه افراد بگذارید.» تاج هــم فعال اظهارنظرى 
در ایــن مورد نداشــته اســت و خبــر جدیدى هم 
از رئیس فدراســیون فوتبال منتشر نشــده است تا 
حجم شــایعات بیشــتر و حرف  و حدیث هــا در این 
خصوص وسیعتر شــود. اما در تازه ترین دیدارتاج با 
عابدزاده دیدار کرده تا نشــان دهد حالش نسبت به 
دیروز بهتر است و توانســته در محل کارش حاضر 

شود.

نصف جهان با قانون موجــود در مورد دالر و 
استدالل هاى رسانه ها، حاال به نوعى برخى 
از ملى پوشــان کشــورمان مجرم محسوب 

مى شوند.
در رســانه ها حتما خوانده اید که در روزهاى 
اخیر بازیکنان تیم ملى پــاداش هاى خود را 
دریافت کردند. نکته جالب این پاداش ها هم 
دالرى بودن آن است. در سال هاى اخیر همواره 
بازیکنان تیم ملى به دالر پاداش مى گرفتند و 
این روزها هم که دالر به سختى در کشور پیدا 
مى شــود، بازیکنان تیم ملى به دالر پاداش 
گرفته اند آن هم بیشتر از حد مجازى که یک 
فرد مى تواند دالر داشته باشد. بازیکنان ذخیره 
که در دو بــازى از چهار بــازى اخیر تیم ملى 
حضور داشــتند حدود 3هزار و پانصد دالر و 
بازیکنانى که در چهــار بازى بودند نزدیک به 
9 هزار دالر و بازیکنــان فیکس هم بیش از 
10 هزار دالر پاداش دریافت کرده اند. آن هم 
در شرایطى که داشــتن بیش از ده هزار دالر 
در کشور توسط یک شهروند جرم محسوب 

مى شود.

ملى پوشان 
حاال مجرم شده اند!

رکورد صد در صد بازى! عذرخواهى انصارى از هواداران سپاهان
آقاى گل این فصل سپاهان از هواداران زردپوشان بابت نتایج تاسف بار تیمش عذرخواهى کرد.

سپاهان اصفهان که چندین قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى را در کنار رسیدن به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا در کارنامه دارد، پس از باخت در هفته پایانى برابر اســتقالل با رتبه چهاردهم جدول لیگ هفدهم را 

به پایان برد.
ساسان انصارى مهاجم گلزن این تیم که 11 گل براى زردپوشان در این فصل به ثمر رسانده بود و البته از 

محبوبیت خاصى در بین سپاهانى ها برخوردار است با انتشــار پیامى در اینستاگرام از هواداران این تیم بابت 
این نتایج تاسف بار عذرخواهى کرد.

محمد رشید مظاهرى سنگربان ملى پوش تیم ذوب آهن با ثبت رکورد 3330 دقیقه بازى براى تیمش در 3 تورنمنت رکورد بیشترین دقایق حضور در 
فصل را به نام خود ثبت کرد. مظاهرى تنها بازیکن لیگ است که 30 بازى در لیگ برتر، 6 بازى در آسیا و یک بازى در جام حذفى که تمام بازى هاى 
تیمش در 3 تورنمنت است به طور کامل و 90 دقیقه اى به میدان رفت و با ثبت رکورد 3330 دقیقه حضور در میدان به رکورد صددرصد بازى در همه 
بازى هاى تیمش رسید.  مظاهرى در تمام بازى هاى تیمش نه آسیب دید، نه محروم شد و نه تعویض تا داراى بیشترین دقایق حضور در این فصل 
باشد. وى در جریان این 37 بارى که در 3 تورنمنت این فصل به میدان رفت مجموعا 39 گل دریافت کرد که به تفکیک 30 گل در لیگ برتر، 8 
گل در آسیا و یک گل در جام حذفى بود.  مظاهرى 10 بار در لیگ برتر موفق به ثبت کلین شیت شد و با این تعداد کلین شیت بعد از بیرانوند و سید 
حسین حسینى، سومین دروازه بان برتر لیگ محسوب مى شود. این دروازه بان ملى پوش در دو بازى هم در لیگ قهرمانان آسیا موفق به بسته 

نگه داشتن دروازه اش  شد.

علت غیبت تاج  

نصف جهان نائب قهرمانى ذوب آهنى ها در لیگ امســال و اینکه سبزپوشــان بازهم سابقه 
قهرمانــى در لیگ برتــر را ندارند، نباید باعث شــود کــه کار بزرگ آنهــا در فصل هفدهم 
به ویژه در نیــم فصــل دوم را از یــاد ببریم.ذوب آهن اصفهــان  با پیروزى یــک بر صفر 
بر نفــت تهــران 55 امتیــازى شــد و عنــوان نایب قهرمانى لیــگ هفدهم را به دســت 
آورد. ایــن تیــم در پایــان نیم فصــل اول بــا فقــط 19 امتیــاز در رده نهم جــدول قرار 
داشــت و در همان مقطع، زمزمه هــاى برکنارى امیــر قلعه نویى هم به گوش مى رســید 
امــا ژنــرال در نهایت ماندنــى شــد و نتیجــه اى فوق العــاده در نیم فصل دوم به دســت

 آورد.
ذوب آهن در نیم فصل دوم 11 برد، 3 تســاوى و یک باخت کسب کرد. این 
تیم با 36 امتیاز بهترین تیم نیم فصل دوم بود و حتى از استقالل متحول 
شــده وینفرد شــفر هم بهتر نتیجه گرفت. براى این که متوجه ارزش 
کار قلعه نویى و شــاگردانش شــویم باید به جدول نیــم فصل را مرور 

کنیم.
در نیم فصل اول پرســپولیس با 36 امتیاز قهرمان شــد. بــا 11 برد، 3 
مســاوى و یک باخت. این دقیقا همین امتیازى اســت که ذوب آهن در 
نیم فصل دوم به دســت آورد. در تاریــخ لیگ هاى 16 تیمى این بیشــترین 
امتیازى اســت که یک تیــم در یک نیم فصل به دســت آورده اســت. به جز پرســپولیس 
در نیم فصــل اول لیگ هفدهــم و ذوب آهن در نیم فصــل دوم لیگ هفدهــم، هیچ تیمى 
نتوانســته در یک نیم فصل از لیگ هــاى 16 تیمى به این امتیاز دســت پیدا کنــد. در واقع 
ذوب آهــن در نیم فصل دوم، به انــدازه قوى ترین و بهترین پرســپولیس تاریــخ لیگ برتر 
امتیاز به دســت آورد و فقــط از لحاظ تفاضل گل نتوانســت بــا این تیم برابــرى کند. کار 
ذوب آهنــى ها در حــد قهرمانى بــود و امیدواریم در اصفهان و توســط دســت اندرکاران 
کارخانه ذوب آهن و متولیان ورزش و فوتبال اســتان، قدردانى هــاى الزم ازذوبى ها انجام 

شود.

نصف جهان یکى از رسانه هاى نزدیک به باشــ
مسلمان به جاى سپاهان به زودى رهسپار لیگ ستار

موضوع آشتى مسلمان با مهدى طارمى است! 
که مى دانید رابطه مهدى طارمى و محسنمس همان طور
از بازى سال گذشته با الهالل عربستان) به خاطر یک شوخىش
4محروم بود و پرسپولیس4 گل ازحریف عربستانى دریافت کرد تا
برسد. در اردوى امارات اما اتفاقى افتاده بود که ایندو با یک دیگر دچ
انجامید؛ دو بازیکنى که در خیابان حسن سیف شهرك غرب هم خ
محسن مســلمان به منطه خوش آب و هواى فرمانیه تهران اسب
سعادت آباد بازگشت! مشکل این دو ستاره پرسپولیس به حدى حا
السد در قطر به سر مى برد و طارمى براى دیدن همبازیانش به هتل
میز شام را ترك کرد! وساطت چند همبازى مشترك و سروش رف
محسن مسلمان ترجیح داد به جاى روبه رو شدن با هم اتاقى و دو

و بخوابد.
حاال خبر رسیده که محسن مسلمانمورد توجه باشگاه الخور قطر قر
7مدیران الخور از عملکرد شماره 7 ایرانى خود راضى نیستند و به احتم
تمدید نکنند. بر همین اساس به دنبال خرید یک هافبک طراح هستن
شده اما خبر جالب تر از پیشنهاد الخور قطر مى تواند آشتى کنان مهدىط
گذشته محسن مسلمان و مهدى طارمى عکس مشترکى گذاشتند، ط

مسلمان هم نوشت؛ دلم یه ذره شده واسه اون موقع ها.
به نظرمى رسد این آشتى کنان پیش درآمدىباشد براى سفر محسن م
تجربه نشان داده که بازیکنانپرسپولیس (وایضاً استقالل) به راحتى
بزنند و ترجیح مى دهند به لیگ قطر بروند تا از حاشیه و اعتراض هوادار
رودر رویى مسلمان با هواداران پرسپولیس منجر مى شود.  به گزارشن
رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس است. باید دید در نهایت از

لیگ ستارگان قطر مى رود یا سپاهان اصفهان. م
تاکنون  در دو جلسه با او مذاکره کرده اند و بایدد
زیاد امیر قلعه نویى به سپاهان مى آید، وى مواف

سپاهان هست یا خیر.

ادعاى یک رسانه پ

لیگ ستارگان به
 به اص

عذذذذذذرخواهى انصارى از هواداران سپاهان

ت او به 
انى
ال
 در

ت

باید دید در نهایت ت.
مدیران باشگاه اصفها
 دید حاال که به احتما
فق حضور مسلمان د

ن

ى داخلى دیگر توپ 
ضور او در سپاهان به 
ن مطلب ادعاى یکى 

تركکــرد و بــه بیمارســتان انتقال ورزشــگاه را
یافت.

رادیو ورزش هم  در گزارشــى خبر داد طبق شایعاتى 
که شنیده مى شود این افت فشار با درگیرى

لفظى رئیس فدراسیون فوتبال با وزیر 
ورزش بى ارتباط نبوده اســت. گفته 
مى شــود که شــاید این درگیرى به 
غیبت محمدرضا ســاکت در مراسم 

اینگونه افراد بگذارید.» تاج هـ
در ایــن مورد نداشــته اســت
از رئیس فدراســیون فوتبال م
حرف حجم شــایعات بیشــتر و
خصوص وسیعتر شــود. اما در
عابدزاده دیدار کرده تا نشــان
دیروز بهتر است و توانســته د

شود.

رکورد صد در ص

محمد رشید مظاهرى سنگربان ملى پوش تیم ذوب آهن
فصل را به نام خود ثبت کرد. مظاهرى تنها بازیکن لیگ
0 تورنمنت است به طور کامل و 90 دقیقه اى 3تیمش در3
بازى هاىتیمش رسید.  مظاهرى در تمام بازى هاىتیم
3 بارى که در3 تورنمنت ای 7باشد. وى در جریان این 37
0گل در آسیا و یک گل در جام حذفى بود. مظاهرى0
حسین حسینى، سومین دروازه بان برتر لیگ محسو

نگهداشتن دروازه اش  شد.
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تغییر و تحوالت عظیم
 در سپاهان

دو ســال پیش کتاب زندگى نامه پپ گواردیوال را مى خواندیم. در آن 
کتاب نوشته شــده بود که گواردیوال به محض دریافت پیشنهادى از 
بایرن مونیخ در حالى که ســاکن ایاالت متحده آمریکا بود شروع به 
خواندن زبان آلمانى کــرد و وقتى در اولیــن مصاحبه مطبوعاتیش 
در آلمان به زبان آلمانــى صحبت کرد تحســین روزنامه نگاران را 
برانگیخت. پپ در آن کتاب مى گوید براى شناخت و نزدیکى بیشتر 
با فوتبال یک کشور باید با زبان آنها صحبت کرد و به مرور با فرهنگ 

آنها آشنا شد.
اتفاقى که بین مترجم برانکو و محســن مســلمان افتاده است دقیقا 
به مشکلى بر مى گردد که سال ها اســت با برانکو ایوانکوویچ داریم. 

برانکو ایوانکوویــچ که یک فرد آکادمیک اســت پس از ســال ها 
اقامــت در ایران هنوز نمى توانــد یک مصاحبه ســاده با مطبوعات 
به زبان فارسى داشته باشــد و همواره مجبور اســت که مترجمانى 
همراه خودش داشته باشد. شــاید این ایراد را دیگر مربیان کرواتى 
که به ایــران آمده بودنــد هم داشــتند و مردانى چون اســتانکو و 
بالژویچ هم بــا مترجمانى ســخن مى گفتند اما با توجــه به مدت 
زمانى کــه آنها در ایران بودنــد باید ایراد بزرگى بــه برانکو بگیریم 
که چرا در این ســال هاى فراوان همــواره با مترجم ســخن گفته

 است.
اشــکال دیگر برانکو این است که چون شــفر و کارلوس کى روش 

به زبان انگلیســى هم ســخن نمى گوید که تا بتــوان حرف هاى او 
را درك کــرد و این کار کامال غیرحرفه اى اســت زیــرا کى روش و 
شفر هم مى توانســتند بدون آن که فشارى به خودشــان بیاورند به 
زبان هاى کشورهاى خودشان صحبت کنند و پل ارتباطى انگلیسى را 
ببندند. البته باید گفت انگلیســى صحبت کــردن کى روش هم در 
بسیارى از مواقع تولید ســوء تفاهم هایى در هنگام ترجمه کرده که 
جنجال هایى را ساخته است اما اتفاقى که اخیرا رخ داد نه تنها برانکو 
با قصور خود در عالقه مندى به فرهنگ کشورى که بارها اعالم کرده 

دومین وطن او است موجب این جنجال رسانه اى شده 
بلکه بار دیگر این سوال مطرح مى شود که مالك 

انتخاب مترجم چیست؟ زیرا به یاد داریم بارها حکایت هایى چون قصه 
مترجم زوبل که داماد على آقا پروین بود و یــا اخراج موقت مترجم 

کى روش توسط خود ایشان مسائلى را به وجود آورده است.
بارى؛ معتقدیم این موضوع نشــان مى دهد که مدیریت باشــگاه ها 
مى توانســتند با اتخاذ روش هایى چون دادن زمانــى به برانکو براى 
صحبت به زبان فارسى و یا حداقل انگلیسى جلوى حضور اضافه هاى 
جنجال برانگیز را بگیرند. هر چند که معتقدیم مربیان غرب اروپا نظیر 
شفر و کى روش بى گمان از بعد ارتباط هاى بین المللى قوى تر از انواع 

شرقى آنها چون برانکو هستند. 

باشگاه سپاهان در هفته آینده شاهد تغییر و تحوالت اساسى خواهد بود که باعث مى شود قهر هواداران با این تیم پایان یابد.
به گزارش میزان، نتایج تیم فوتبال سپاهان در هفدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر ضعیف ترین نتایج تریخ این باشگاه در فوتبال ایران بوده است 

و به طوریکه این تیم حتى تا هفته ماقبل پایانى لیگ هم خطر سقوط را احساس مى کرد.
در این بین تغییر مدیرعامل و سرمربى این تیم هم نتوانست به کمک پرافتخارترین تیم لیگ برتر بیاید و نارضایتى هواداران سپاهان که همیشه این 
تیم را مدعى قهرمانى مى دانستند مسئوالن کارخانه فوالد مبارکه سپاهان و حتى مسئوالن استان اصفهان را هم تحت فشار زیادى قرارداده است.
در همین راستا مسئوالن ارشد باشگاه در طى فصل با علیرضا رحیمى، مدیرعامل پیشین این باشگاه، مذاکره کردند. از آنجا که کاریزماى مدیریتى 
رحیمى که خود کامال از جنس فوتبال است به گونه اى است که باید در انتخاب هاى خود و بویژه انتخاب سرمربى اختیار تام داشته باشد، وى این 

موضوع را به پایان فصل موکول کرد.
پس از پایان رقابت هاى لیگ هفدهم مسئوالن ارشد باشگاه سپاهان مذاکرات جدیدى را با علیرضا رحیمى شروع کرده اند و در صورتى که شرایط 
وى مورد قبول قرار گیرد به احتمال فراوان وى تا هفته آینده دوباره به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان کار خود را آغاز کرده و از فدراسیون 

هندبال مى رود.
البته این پایان ماجرا نیست چون تقریبا حضور امیرقلعه نویى هم در کادر فنى سپاهان قطعى شده و رحیمى هم به این موضوع چراغ سبز نشان 
داده است. در راستاى این تغییر و تحوالت شنیده مى شود محرم نویدکیا هم که برخى از دوره هاى مربیگرى را پشت سر گذاشته با نظر قلعه نویى 

به کادرفنى سپاهانى ها اضافه خواهد شد که این موضوع حمایت شدید هواداران را از تیمى که با آن قهر کرده اند هم به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفــت: با وجود 
مشکالتى که داشتیم مى توانستیم پابه پاى پرسپولیس 

براى قهرمانى در لیگ برتر رقابت کنیم.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نایب قهرمان لیگ برتر شد و 
با 9 امتیاز اختالف نسبت به  پرسپولیس  در رده دوم جدول 
قرار گرفت این در حالى اســت که ذوب آهن در نیم فصل 
دوم 36 امتیاز کسب کرد و در دور برگشت بهترین تیم لیگ 
از نظر نتیجه گیرى بود. ذوب آهن دو بازى دیگرى در لیگ 
قهرمانان آسیا با استقالل دارد و فصل برایش هنوز به پایان 
نرسیده است با سعید آذرى گفت وگویى در مورد شرایط این 

باشگاه انجام شده که در زیر مى خوانید:
  نایب قهرمان هفدهمین دوره لیگ 

برتر شدید.
براى رسیدن به این موفقیت خیلى تالش کردیم با وجود 
اینکه دست وبالمان از نظر مالى بسته بود اما در نیم فصل 
دوم 36 امتیاز گرفتیم و برترین تیم دور برگشــت شدیم. 
شاید اگر مشکالت مان در نیم فصل اول کمتر بود پابه پاى  
پرســپولیس براى قهرمانى مى جنگیدیم. این موفقیت 
حاصل تالش همکارانم در باشــگاه، حمایت هواداران و 
تالش بازیکنان و کادر فنى بــود آن هم در حالیکه یک 
سال سخت اقتصادى را پشت سر گذاشتیم. البته در لیگ 
قهرمانان آســیا هم به مرحله یک هشــتم صعود 
کردیم. براى فصل آینــده باید یک تیم قدرتمندتر 

تشکیل بدهیم.
  در لیگ قهرمانان آســیا با استقالل 

بازى دارید .
بله، کارمان هنوز تمام نشده است دو مسابقه سنگین دیگر 
پیش رو داریم و باید با یکى از بهترین استقالل هاى چند 
سال اخیر مقابله کنیم. استقاللى که مربى با دانشى مثل 
شــفر دارد وضعیت مالیش هم خوب اســت وهواداران 
پرشــورى دارد اینها کارمان را پراهمیت تر مى کند البته 
ذوب آهن همیشه مقابل تیم هاى بزرگ خوب بازى کرده 
است تمرینات ما هم از روز دوشــنبه براى این بازى آغاز 

مى شود.
  در بــازى رفت که میزبان هســتید 
چند درصد ظرفیت ورزشــگاه را به 

هواداران تیم استقالل مى دهید.
ایــن بــازى در ابعــاد بین المللــى برگزار مى شــود و 

براســاس همان قوانین بین الملل ما 10 درصد بیشــتر 
ظرفیت را بــه هــواداران اســتقالل نخواهیــم داد و 
90 درصد ظرفیت مابقى توســط هــواداران ذوب آهن 
و اصفهانى ها پر خواهد شــد من از طریق شــما اعالم 
مى کنــم کــه هــواداران فرهیختــه و تحصیل کرده 
استقالل در روز 18 اردیبهشــت فقط 10 درصد ظرفیت 
ورزشگاه را خواهند داشــت یعنى هزار استقاللى بیشتر 

نمى تواند در ورزشگاه فوالدشهر حاضر شوند.
  شوراى تأمین با این مسئله موافقت 

مى کند؟
ما اکنون این مسئله را اعالم کرده ایم و از شوراى تأمین 
شهرستان لنجان هم مى خواهیم به ما فشار نیاورد زیرا این 
مسابقه یک بازى در ابعاد بین المللى است و ناظر AFC هم 

بر آن نظارت مى کند.
  وضعیــت ســرمربى گرى امیــر 
قلعه نویى در ذوب آهن به کجا رسید؟

قلعه نویــى گزینــه اول و آخر ما اســت. من بــا تمام 
ســرفصل هاى برنامه هاى او موافقت کرده ام. یکشنبه 
آینده هم هیأت مدیره باشگاه جلسه اى با حضور مدیران 
عالیرتبه کارخانه برگزار خواهد کــرد. منتظرم تا ببینم 
اهداف مدیران کارخانه براى باشگاه ذوب آهن چیست. 
فصل آینده نایب قهرمانى ذوب آهن دیگر کسى را راضى 
نمى کند. مردم اصفهان از ذوب آهن قهرمانى مى خواهند 
ما در این فصل به اندازه کافى زجر و ریاضت کشیده ایم. 

اگر بخواهیم فصل آینده دوباره ریاضت 
بکشــیم به مقــام دوم برســیم 

پیشرفتى نداشــته ایم. برنامه 
قلعه نویى مبتنى بر کســب 

عنوان قهرمانى است.
من باید با جناب شهنازى 
رئیــس هیــأت مدیره و 
ســایر اعضــاى هیأت 
مدیره باشــگاه صحبت 
کنم. البته با توجه به اینکه 
من با تمام سرفصل هاى 
برنامه قلعه نویى موافقت 
کــرده ام خــودم باید از 
برنامه سرمربى تیم دفاع 
کنم. زمانــى مدیرعامل 
تیــم برنامــه اش مورد 
موافقت مدیرعامل قرار 
نمى گیرد امــا من تمام 
برنامه قلعه نویى را قبول 
کرده ام بــا این حال اگر 

الزم باشد که در مورد برخى از 
موارد برنامه خود قلعه نویى توضیحاتى بدهد حتمًا 

به این جلســه خواهد آمد ولى من مى گویم برنامه 
قلعه نویى، منطقى، نرمال، عملیاتى و قابل اجرا است.

سعید آذرى:

شوراى تأمین به ما  فشار نیاوَرد زالتکو کرانچار سرمربى 61 ساله اهل کرواسى هدایت تیم ملى المپیک ایران را برعهده 
خواهد گرفت.

انتخاب کرانچار از آنجا جالب توجه اســت که وى 4 سال پیش گزینه اصلى سرمربیگرى 
تیم المپیک بود اما وزارت ورزش این تصمیم را وتو کرد چراکه به عقیده اعضاى یک کمیته 

مشورتى این سرمربى شرایط مناسبى براى پذیرش این کار سخت را ندارد. کرانچار 
که یک مربى خوش اخالق و کارآزموده محسوب مى شود در فوتبال به 

موضوعى شهرت دارد که البته چندان هم قابل نوشتن نیست. 
او در آخرین تجربه خود، با سپاهان نتایج مناسبى کسب نکرده و قبل 
از آن هم از تیم دیناموزاگرب اخراج شده اســت. با این حال در بین 
نامزدهاى هدایت تیم المپیک کرانچار گزینه اى نسبتا خوب (و نه 

عالى) محسوب مى شــود.  این مربى در زمان سرمربیگرى در 
سپاهان در ســال 2014 جدل لفظى جدى و طوالنى مدتى 

با کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى داشت و باید دید 
این دو مربى چگونه قرار اســت با یکدیگر تعامل و 

همکارى داشته باشند. سرمربى تیم ملى ایران که 
در گفت وگویى جواد نکونام را شایسته ترین فرد 

این پست معرفى کرده بود، حاال باید با این 
انتخاب جدید کنار بیاید. 

کرانچار در جامعه فوتبــال ایران فردى 
پذیرفته و خوش اخالق و البته صاحب 
شایستگى هاى فنى محسوب مى شود 
و امیدواریم طلسم 40 ســاله صعود به 

المپیک توسط او شکسته شود. در عین حال 
نسبت به توانایى هاى فیزیکى و البته انرژى 

این مربى تردیدهایى وجود دارد که امیدواریم 
در طول زمان نادرستى آنها مشخص شود.  به 
گفته حمید استیلى که جانشین محمد خاکپور 

در سمت مدیریت تیم المپیک شده(خاکپور 
بعدا جانشــین کرانچار و سرمربى تیم 

امید شد) این سرمربى به زودى کار 
خود را با انتخاب بازیکنان مدنظر و 

برنامه ریزى براى اردوهاى تیم المپیک 
آغاز خواهد کرد.
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فارسى یاد بگیر 
پروفسور!

نصف جهان   دفاع راست فعلى پیکان  که سابقه بازى در نفت تهران و جوانان استقالل را 
دارد مورد توجه سپاهان قرار گرفته است.

طبق شنیده هاى خبرنگار نصف جهان، سپاهانى ها که از مدت ها پیش مهدى شیرى را  
مورد ارزیابى و بررسى قرار داده بودند، حاالبا او به توافق رسیدند که وى را براى فصل 
هجدهم زردپوش کنند. ظاهرا امیر قلعه نویى که به زودى  هدایت سپاهان را هم برعهده 

مى گیرد براى این خرید اکى الزم را داده است.

توافق اولیه سپاهان با شیرى

بازگشت رحیمى، قلعه نویى و نویدکیا

 بوده است

همیشه این
رداده است.
ىمدیریتى
د، وى این

 که شرایط
 فدراسیون

 سبز نشان
 قلعه نویى

شت.

دانى چون اســتانکو و 
 اما با توجــه به مدت 
گى بــه برانکو بگیریم 
مترجم ســخن گفته

و کارلوس کى روش  ر

ببندند. البته باید گفت انگلیســى صحبت کــردن کى روش هم در 
بسیارى از مواقع تولید ســوء تفاهم هایى در هنگام ترجمه کرده که 
جنجال هایى را ساخته است اما اتفاقى که اخیرا رخ داد نه تنها برانکو 
با قصور خود در عالقه مندى به فرهنگ کشورى که بارها اعالم کرده 

دومین وطن او است موجب این جنجال رسانه اى شده 
بلکه بار دیگر این سوال مطرح مى شود که مالك 

مى توانســتند با اتخاذ روش هایى چون د
صحبت به زبان فارسى و یا حداقل انگلیس
جنجال برانگیز را بگیرند. هر چند که معتق

شفر و کى روش بى گمان از بعد ارتباط هاى
شرقى آنها چون برانکو هستند. 

چون ین و بر ر ی رل ىروشن وس ر و ور ى رح ل و ین ر ی ر ب ب

تعریف و تمجیدهاى یکسویه کار دست 
شفر مى دهد

تق اتحاد آبى ها در 
مى رود؟!

نصف جهان   تیم فوتبال استقالل در یک کار گروهى 
توانسته نتایج خوبى را تا به این جاى رقابت ها از 
خود به نمایش بگذارد اما تعریف دائمى شفر از 
وریا غفورى  و امید ابراهیمى  فقط ناراحتى را 

در میان بازیکنان بیشتر کرده است
 وینفرد شــفر پس از ورود بــه تیم فوتبال 
استقالل توانست تا حدودى وضعیت آبى 
پوشان را  سر و سامان بدهد و این تیم را به 
یکى از  مدعیان اصلى رقابت  لیگ برتر 
تبدیل کند اما رفته رفته  نتایج خوب تیم 
فوتبال استقالل باعث شد پیرمرد ژرمن با 
تعریف از برخى بازیکنان و ستایش آنها به عنوان 
فرمانده و ... بذر تفرقه را در تیم اســتقالل بپاشد 
و این روز ها اگر چه بازیکنان اعتراض رســمى به این 
موضوع ندارند اما غر و لند هاى زیر لب و صحبت هاى 
پنهانى به نوعى گالیه از سر مربى تیم فوتبال استقالل 

را بیشتر کرده است.
   یعنى واقعا شفر در میان بازى هایى که استقالل انجام 
داده اســت  بازى خوب بازیکنانــى همچون جپاروف 
،اسماعیلى ،شجاعیان ،روزبه و دیگر بازیکنان را ندیده 

است ؟
در حرفه اى بودن وینفرد شفر جاى هیچ بحثى نیست اما 
رفتار دوگانه در قبال بازیکنان تاثیر گذار تیم بسیار آماتور 

گونه صورت گرفته است.
 این تعریف و تمجید ها از وریا غفورى  و امید ابراهیمى 
از چند جهت براى اســتقالل سم اســت و نباید انجام 
شود.ابتدا این که قیمت این 2 بازیکن را در بازار نقل و 
انتقاالت به باالترین حد ممکن مى رساند و ضرر دومى 
که استقالل و شفر متحمل خواهد شد از بین رفتن حس 
همکارى و اوج گرفتن حسادت در تیم فوتبال استقالل 

است که باعث2 دستگى و تفرقه در تیم خواهد شد.
 سهم بازیکنانى همچون جپاروف و اسماعیلى و روزبه 
چشمى اگر در موفقیت استقالل  بیشــتر از امید و وریا 
نباشد کمتر هم نیســت و این عامل اصلى گالیه غیر 

مستقیم و بازیکنان در روز هاى اخیر است.
به هر ترتیب شــرایط این روز هاى استقالل 
خوب اســت و اما باید منتظر یک طوفان 
بزرگ از ســمت بازیکنان استقالل بعد از 
پایان لیگ و فینال جام حذفى باشیم که 
البته وریا غفورى و امید ابراهیمى شاید از 

این قاعده مستثنى باشند.
 جپاروف با کلکسیونى از افتخارات 
فردى و تیمى در آسیا و عملکرد 
بســیار خوب در لیگ برتر 
فوتبال،لیگ قهرمانان 
آســیا و جام حذفى 
شاید این موضوع 
را بر نتابد که امید 
تیم  فرمانــده 
اســت و وریا 

ستاره ... .
 رفتار آماتور 
شفر  گونه 
عــث  با
مى شود 
تا بازیکنان 
استقالل هر 
کدام بــه یک 
شکل مقابل باشگاه استقالل 
قرار بگیرند و ایــن تنها نقطه 
تاریک کارنامه شــفر در فصل 
جارى است. نقطه تاریکى که 
مى تواند خطراتى بزرگ را براى 
این تیم در آینده اى نزدیک در 
پى داشته باشد و قطعا این تعریف 
و تمجیدهاى خاص و تک بعدى 
شفر تبعات بد و وخیمى خواهد داشت. 
شاید به زودى تق اتحاد و یکدلى در بین 

استقاللى ها در برود. منتظر باشید!

بمدیرعاملباشـ
مشکالتى که د
براى قهرمانى د
تیم فوتبال ذوب

9 امتیاز اختالف 9با
قرار گرفت این

6دوم36 امتیاز کس
نظرنتیجه گیر ناز
قهرمانان آسیا با
نرسیده است باس
باشگاه انجام شد
 نایب
برتر
براى رسیدن به
اینکه دست وبال
6دوم36امتیاز گر
شاید اگر مشکال
پرســپولیس بر
حاصل تالش ه
تالش بازیکنان
سالسخت اقتص
قهرمانان
کردیم. بر
تشکیل بده
ل   در
بازى
بله، کارمان هنو
پیش رو داریم و
سال اخیر مقابله
شــفر دارد وض
پرشــورى دارد
ذوب آهن همیش
است تمریناتم

مى شود.
  در ب
چند

6 ساله اهل کرواسى هدایت تیم ملى المپیک ایران را برعهده 

4ب توجه اســت که وى 4 سال پیش گزینه اصلى سرمربیگرى 
زش این تصمیم را وتو کرد چراکه به عقیده اعضاى یک کمیته 

ط مناسبى براى پذیرش این کار سخت را ندارد. کرانچار 
ق و کارآزموده محسوب مى شود در فوتبال به 

ته چندانهم قابلنوشتن نیست. 
سپاهان نتایج مناسبى کسب نکرده و قبل 
ب اخراج شده اســت. با این حال در بین 
ک کرانچار گزینه اى نسبتا خوب (و نه 

  این مربى در زمان سرمربیگرى در 
دل لفظى جدى و طوالنى مدتى 

بى تیم ملىداشت و بایددید
و و و و و و و وو ول و و ســت با یکدیگر تعام

هههه که ربى تیم ملى ایران
راشایسته ترینفرد
 حاال باید با این 

 ایران فردى 
لبته صاحب 
وب مى شود 
ـاله صعود به 

ود. در عین حال 
کى و البته انرژى 
 دارد که امیدواریم
 مشخص شود.  به 
رپور ین محمد خاک
ک شده(خاکپور 

سرمربى تیم 
ودى کار 
مدنظر و 

یم المپیک 

اهیم فصل آینده دوباره ریاضت 
م به مقــام دوم برســیم

ى نداشــته ایم. برنامه 
ى مبتنى بر کســب 

هرمانى است.
 با جناب شهنازى
س هیــأت مدیره و 
 اعضــاى هیأت 
باشــگاه صحبت 
ته با توجه به اینکه 
مام سرفصل هاى 
قلعهنویى موافقت 
م خــودم باید از
سرمربى تیم دفاع 
انــى مدیرعامل 
رنامــه اش مورد 
 مدیرعامل قرار 
د امــا من تمام 
لعه نویى را قبول 
 بــا این حال اگر 

شد که در مورد برخى از 
نامه خود قلعه نویىتوضیحاتى بدهد حتمًا 

جلســه خواهد آمد ولى من مى گویم برنامه 
ى، منطقى، نرمال، عملیاتى و قابل اجرا است.

همکارى و اوج گرفتن حسادت در تیم فوتبال
است که باعث2 دستگى و تفرقه در تیم خواهد
 سهم بازیکنانى همچون جپاروف و اسماعیلى
چشمى اگر در موفقیت استقالل  بیشــتر از ام

نباشد کمتر هم نیســت و این عامل اصلى گال
مستقیم و بازیکنان در روز هاى اخیر است.

هر ترتیب شــرایط این روز هاىا به
خوباســت و اما باید منتظر یک
بزرگ از ســمت بازیکنان استقال
فینال جام حذفى با پایان لیگ و
البته وریا غفورى و امید ابراهیمى

ییینایناین قاعده مستثنى باشند.
 جپاروفبا کلکسیونى ازا
فردى و تیمى در آسیاو
بســیار خوبدر ل
فوتبال،لیگ قه
آســیا و جام
شاید این
را بر نتابد
فرمانــ
اســت
ستار
 رفتا
گو

تتا با
استق
کدام ب
ا شکل مقابل باشگاه
قرار بگیرند و ایــن تن
تاریک کارنامه شــفر
جارى است. نقطه تار
مى تواند خطراتى بزرگ
این تیم در آینده اى نز
پى داشته باشد و قطعا این
و تمجیدهاى خاص و تک
شفر تبعات بد و وخیمى خواهد
شاید به زودى تق اتحاد و یکدلى
استقاللى ها در برود. منتظر باش

نصف جهان   همانطور که پیشتر نوشتیم، سید حسین حسینى در کنار ابراهیم عالمه و محسن فروزان یکى از گزینه هاى مدنظر سپاهان 
براى چارچوب دروازه در فصل هجدهم است. رحمتى با استقالل قرارداد دارد و احتماال ماندنى است و حسینى که ظاهرا مورد توجه  
سپاهان  قرار گرفته قراردادش به اتمام مى رسد.با توجه به رفتارهاى اخیر حسینى و کنار نیامدن با نیمکت نشینى بعد از فیکس شدن 
این احتمال مى رود وى براى ادامه حضور در تیم ملى تصمیم بگیرد در تیمى بازى کند که همیشه فیکس باشد و جدایى از استقالل 
چندان نمى تواند اتفاق عجیبى باشد.نزدیکان شفر مى گویند او از رفتارهاى حسینى رضایت ندارد و معتقد است او نیز مانند رحمتى 
باید زمانى که نیمکت نشین مى شود تمکین کند.“ به گزارش نصف جهان، از آنجا که به احتمال زیادى امیر قلعه نویى سرمربى 
سپاهان در فصل هجدهم خواهد بود و این مربى رابطه خوبى با عقاب جوان آبى ها دارد، اگر حسینى را در فصل هجدهم در اردوگاه 

زرد دیدید خیلى متعجب نشوید.

عقاب جوان در تیررس سپاهان
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پنیر درکنار بسیارى از مواد غذایى خورده مى شود که در بعضى از موارد، خوردن پنیر با بسیارى از آنها براى 
سالمتى بسیار خطرناك است. مثًال تأکید شده که پنیر را با گوجه و خیار نخورید!

پنیر با خیار و گوجه، از غذاهاى ساده و خوشمزه اى است که به عنوان صبحانه و عصرانه مصرف مى شود.
پنیر با خیار و گوجه طرفداران بسیارى را دارد. در کنار اینکه این غذا لذیذ است، به دالیل مختلف تأکید 
مى شود که هرگز پنیر را با گوجه و خیار نخورید، زیرا باعث ایجاد برخى اثرات جبران ناپذیر بر روى بدن 

مى شود. دلیل اصلى این موضوع ،ساختار پنیر است. علت این مسئله را در ادامه بخوانید.
حسن اکبرى، متخصص آسیب شناسى و طب سنتى ایرانى با اشاره به اینکه پنیر یک ماده پروتئینى با 
طبع سرد اســت و نباید پنیر با گوجه و خیار و هندوانه را که طبع سرد دارند، خورد اظهار کرد: بسیارى از 
افراد، براساس عادت همیشگى در صبحانه و میان وعده ها پنیر را با گوجه و خیار یا هندوانه مى خورند. این 
امر باعث بروز بسیارى از عارضه ها و برخى بیمارى ها شامل دیابت، MS، اختالالت عصبى، گوارشى 

و غیره مى شود.
وى ادامه داد: به طورى که برخى از افراد پس از خوردن پنیر دچار ضعف مى شوند این افراد باید از خوردن 

پنیر پرهیز کنند. 
 وى افزود:مصرف همزمان پنیر با خیار، گوجه، هندوانه و یا ســردى هاى دیگر، باعث بروز عارضه ها و 

بیمارى ها مى شود و این امر عمر را کوتاه مى کند. 
اکبرى اظهار کرد: بهتر است افرادى که تمایل به مصرف همزمان پنیر، خیار، گوجه و یا هندوانه را دارند 
به مقدار نصف به نصف از گردو استفاده کنند؛  یعنى برابر 50 گرم پنیر، گوجه و خیار یا هندوانه از 50 گرم 

گردو استفاده کنند. 
 اکبرى تصریح کرد: پنیر داراى مولکول هاى پروتئینى پیچیده است و براى تجزیه شدن، نیاز به مقدار 
زیادى انرژى دارد؛ به همین دلیل هنگام تجزیه، انرژى زیادى را از بدن دریافت مى کند و مصرف همزمان 

پنیر با گوجه و خیار یا هندوانه که از مواد سرد هستند، باعث تشدید این فرآیند مى شود. 
 این متخصص آسیب شناس و طب سنتى ایرانى در پایان گفت: بهتر اســت پنیر همراه مغز دانه هایى 
مانند گردو و یا خرما، کشمش و مواد گرم پرانرژى مصرف شود تا انرژى الزم را از این مواد دریافت کند.  

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 سکته هاى مغزى به عنوان سومین و یا چهارمین عامل مرگ و 
میر در ایران محسوب مى شوند، اظهار کرد: جلوگیرى از بروز سکته هاى مغزى و 

عوارض آن وابسته به ساعات اولیه مراجعه به متخصصان است. 
این متخصص مغز و اعصاب گفت: برخى از افراد در صورت مواجهه با این بیماران به 
درمانگاه ها مراجعه مى کنند که این امرى اشتباه است، زیرا ساعات اولیه تشخیص، 
از اهمیت باالیى در درمان آن برخوردار است و افراد باید در صورت مشاهده 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.

محققان مى گویند نوشیدن بالغ بر سه فنجان چاى یا قهوه در روز، براى کاهش تپش نامنظم قلب و ریسک 
سکته مفید است.

یک فنجان قهوه حاوى 95 میلى گرم کافئین است. کافئین به عنوان محرك سیستم عصب مرکزى عمل 
مى کند و موجب توقف تأثیرات آدنوزین مى شود. آدنوزین یک ماده شیمیایى است که موجب فیبریالسیون 

دهلیزى مى شود.
فیبریالسیون دهلیزى، شایع ترین نوع اختالل ضربان قلب است که موجب تپش سریع قلب مى شود که در 

صورت عدم درمان، مى تواند موجب بروز سکته شود.
نتایج نشان مى دهد مصرف بالغ بر 300 میلیگرم کافئین در روز مى تواند براى بیماران مبتال به آریتمى قلب 

یا تپش نامنظم قلب مفید باشد.
محققان مى گویند: یــک باور اشــتباه وجود دارد کــه کافئین موجب بــروز مشــکالتى در تپش قلب 

مى شود.
به گفته آنها، نوشــیدنى هاى کافئین دار نظیر قهوه و چاى، داراى خواص بلندمدت ضدتپش قلب، همراه با 

تأثیرات ضداکسایشى و ضد آدنوزین هستند.
محققان مى گویند: فراوانى ابتال به فیبریالســیون دهلیزى در افرادى که به طورمنظم قهوه مى نوشند تا 

6درصد کمتر است.
همچنین مطالعه دیگر مربوط به بررسى  بیماران بعد از حمله قلبى نشان داد، آنهایى که کافئین در روز دریافت 

مى کرده اند شاهد بهبود در ضربان قلبشان بوده ا ند.

6 نشانه خاموش پوکى استخـوان

قد شما کوتاه تر شده است
آیا لباس هاى شــما به نــاگاه بلندتر از گذشــته به نظر 
مى رسند؟ زمانى که فردى مبتال به پوکى استخوان باشد، 
استخوان هاى ســتون فقرات مى توانند به راحتى روى 
یکدیگر فرو افتند که در نتیجه آن، امکان کوتاه شــدن 
2/5 ســانتیمترى قد وجود دارد. میزان کاهش قد خود را 
مى توانید بر اساس اندازه قد خود در سن 20 سالگى اندازه 
گیرى کنید. براى زنان، کوتاه شدن 3/8 سانتیمتر از قد مى 
تواند نشانه اى از ابتال به پوکى استخوان باشد. مردانى که 
پنج سانتیمتر کاهش نسبت به قد 20 سالگى خود را تجربه 

مى کنند نیز باید نگران پوکى استخوان باشند.

افتادن دندان را تجربه مى کنید
زمانــى کــه آرواره شــما ضعیف باشــد، 
دندان ها نیز به راحتى مى افتند. در شرایطى 
که از دست دادن دندان مى تواند نشانه اى از 
پوکى استخوان باشــد، اما همواره نشانه اى 
قطعى نیست. اگر با افتادن دندان هاى خود 
مواجه هســتید، به پزشــک مراجعه کنید و 
آزمایش تراکم استخوان را براى تعیین اینکه 
پوکى اســتخوان عامل آن بوده است یا خیر 

انجام دهید.

وضع اندامى مناسبى ندارید
زمانى که اســتخوان هاى ستون فقرات

نمى توانند از وزن بدن پشــتیبانى کنند، 
دچار انحنا شده و موجب شکل گیرى قوز 
پشت مى شوند. این نشانه اى فراتر از وضع 
اندامى ضعیف است و مى تواند به ضعیف 
بودن استخوان هاى ستون فقرات اشاره 

داشته باشد.

یکى از اعضــاى نزدیک 
خانواده شما به پوکى استخوان 

مبتالست
اگر یکى از اعضــاى نزدیک خانواده 
شما به پوکى اســتخوان مبتالست، 
احتمال اینکه شما نیز به این بیمارى 
مبتال شوید، افزایش مى یابد. ژنتیک 
نقــش بزرگــى در ابتال بــه پوکى 
استخوان ایفا مى کند، اما عوامل بسیار 
دیگرى نیز در این زمینه نقش دارند. 
از دیگر عوامل خطرآفرین مى توان به 
جنسیت، نژاد، وضعیت یائسگى و وزن 

بدن اشاره کرد. 
در صورت ابتالى یکــى از اعضاى 
نزدیــک خانواده شــما بــه پوکى 
اســتخوان، توصیه مى شــود هرچه 
سریع تر یک آزمایش تراکم استخوان 
براى تشخیص نشانه هاى اولیه پوکى 
استخوان انجام شــود. پزشک شما 
ممکن است تغییراتى در رژیم غذایى 
و همچنین دارو، مکمل هاى کلسیم و 

رژیم ورزشى ایجاد کند.

به شما گفته شده اســت داراى تراکم 
استخوان کم هستید

تراکم استخوان کم که گاهى اوقات به نام «استئوپنى» 
نیز شناخته مى شــود، به معناى آن اســت که تراکم 
استخوانى - مقدار کلســیم و مواد معدنى موجود در 
استخوان ها - شما کمتر از حد متوسط است. البته این 
به معناى آن نیست که به پوکى استخوان مبتال خواهید 
شد. اگر با تراکم اســتخوان کم مواجه هستید، توصیه 
مى شود به طور منظم آزمایش هاى تراکم استخوان 
را انجام دهید تا پوکى اســتخوان پیــش از اینکه به 

شکستگى استخوان منجر شود، تشخیص داده شود. 

بــه واســطه مشــکالت جزئى با 
شکستگى استخوان مواجه شده اید

سقوط از ارتفاعى بلند، شانس شکستگى استخوان 
را افزایش مى دهد، اما اگر در پیاده رو مشغول راه 
رفتن بودید و به واســطه یک زمین خوردن ساده، 
دچار شکستگى استخوان شــدید، به احتمال زیاد 
دچار پوکى استخوان هستید. افراد مبتال به پوکى 
استخوان با یک زمین خوردن ساده نیز شکستگى 
استخوان را تجربه مى کنند. شکستگى مچ دست، 
لگن یا کمر به واسطه یک ضربه جزئى باید شما را 
مستقیم به مطب پزشک و بررسى نشانه هاى پوکى 

استخوان راهنمایى کند.

پوکى اســتخوان به عنوان یــک بیمارى 
خاموش شناخته مى شود، زیرا فرد تا زمانى 
که به واسطه یک اتفاق ساده، با شکستگى 
استخوان مواجه نشود، از آن مطلع نمى شود.

پوکى استخوان بیمارى اى است که در آن 
بدن بیش از حد توده اســتخوانى خود را از 
دســت مى دهد و آنچه از دست رفته است، 
اغلب جایگزین نمى شود. این بیمارى زنان 
را بیشــتر از مردان درگیر مى کند. در ادامه 
با برخى از نشــانه هاى پنهان ابتال به پوکى 

استخوان بیشتر آشنا مى شویم.
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براى کوتاه کردن طول دوره سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا شناخته شــده است  اما شــاید تعجب کنید اگر بدانید 

گزینه هاى غذایى سرشــار از زینک (روى) نیز منجر به کاهش عالیم این 
بیمارى ها و تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود. ماده معدنى زینک براى رشد و 
ترمیم بافت ها ضرورى است و در بسیارى از مواد غذایى که روزانه مصرف مى 

کنید، یافت مى شود.
گوشت گاو: هر 100 گرم گوشت گاو، حاوى 8/6 روى است. براى همین هم 

مى  توان گفت که گوشت گاو منبع طبیعى زینک محسوب مى  شود. 
ماست: محصوالت لبنى ضمن اینکه سرشار از کلسیم هستند، زینک فراوان 
دارند. به طورى که یک فنجان شــیر کم  چرب یا بدون چربى یک میلى گرم 
زینک دارد و 17 درصد نیاز روزانه به این ماده معدنى را تأمین مى کند. این در 
حالى است که یک فنجان ماست کم  چرب یا بدون چربى 2/2 میلى گرم زینک 

دارد و 20 درصد نیاز روزانه به این ماده معدنى را تأمین مى کند.
لوبیا: یک دوم فنجان لوبیاى قرمز تیره حاوى 0/9 میلى گرم روى اســت و 

6درصد میــزان نیاز بــه این ماده 
معدنى را تأمین مى کند. 

غالت غنى شده صبحانه: به طور کلى یک وعده از آنها 3/8 میلى گرم 
زینک دارد و 25 درصد نیاز روزانه به زینک را تأمین مى کند. 

بلغور جوى دو سر: یک دوم فنجان از بلغور جو حاوى 1/6 میلى گرم از روى 
است و منبع خوبى از فیبر، ویتامین ها و سایر مواد معدنى محسوب مى شود.

شکالت تلخ: شکالت هر چه تلخ تر باشد، زینک بیشترى دارد. درحدود 60 تا 
69 درصد از انواع کاکائوها، حاوى 0/9 میلى گرم زینک است. 

مرغ: گوشت مرغ فقط حاوى پروتئین نیســت، بلکه منبع مفید براى تأمین 
زینک نیز به حساب مى  آید. براى جذب حداکثر مواد مغذى آن، از مرغ بدون 

پوست استفاده کنید. 

7 عالمت هشدار دهنده 
پیش از بروز سکته مغزى
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رئیس کالنترى 113 بازار تهران از دستگیرى یک فروشنده 
داروهاى غیر مجــاز خبر داد و گفــت: از مخفیگاه متهم 

داروهاى غیر مجاز به ارزش 400 میلیون ریال کشف شد.
سرهنگ امیرهوشنگ امیرى اظهار کرد: تعدادى از مردم 
به کالنترى مراجعه و ضمن طرح شکایتى، اعالم کردند 
که فردى در محدوده کالنترى اقدام به فروش داروهاى 
غیرمجاز مى کنــد که تیمى از مأمــوران کالنترى براى 
بررسى موضوع و صحت خبر به آدرس هاى اعالمى اعزام 
شــدند و پس از چندین روز مراقبت هاى ویژه، مخفیگاه 
متهم را شناسایى کردند. وى با اعالم اینکه نتیجه تحقیقات 

در اختیار مقام قضائى قرار گرفت و دستور دستگیرى متهم 
و بازرسى از مخفیگاهش اخذ شــد، افزود: مأموران موفق 
شدند متهم را هنگام فروش داروهاى غیر مجاز دستگیر  و 
به کالنترى منتقل کنند. این مقام انتظامى با اشاره به اینکه 
در بازرسى صورت گرفته از مخفیگاه متهم، انواع داروى غیر 
مجاز کشف شد، توضیح داد: طبق نظر کارشناسان، ارزش 
ریالى داروهاى کشف شده مبلغ 400 میلیون ریال برآورده 
شده است. سرهنگ امیرى افزود: با اقرار متهم به فروش 
داروهاى غیر مجاز، متهم براى سیر مراحل قانونى در اختیار 

مرجع قضائى قرار گرفت.

زن و شوهر معتاد به شیشــه با طراحى نقشه اى خاص، 
گوشــى هاى همراه رانندگان مســافرکش را ســرقت 

مى کردند.
به گزارش مهر، رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، از دستگیرى زن و شــوهرى خبر داد که با طراحى 
یک نقشه اقدام به سرقت ده ها گوشى تلفن همراه متعلق به 

رانندگان مسافرکش کرده بودند.
سرهنگ محمد نادربیگى، در توضیح روند رسیدگى به این 
پرونده گفت: در مورخه 25اسفند سال گذشته با مراجعه یک 
نفر به کالنترى 105 فلسطین و طرح شکایت در خصوص 
سرقت گوشى تلفن همراهش مأمورین اطالع پیدا کردند 
که یک مرد و زن جوان پس از کرایه دربستى ماشین و در 
طول مسیر حرکت به سمت میدان شهداى هفتم تیر اقدام 

به سرقت گوشى تلفن همراه وى کردند.
این شخص در اظهاراتش به مأموران عنوان کرد: «راننده 
اسنپ هســتم؛ یک آقا و خانم جوان طى تماس تلفنى از 
طریق شبکه اسنپ درخواست ماشین کردند؛ پس از طى 
مسافتى کوتاه، زن جوان به بهانه مراجعه به بیمارستان از 
ماشین پیاده شــد و بنده به همراه همسر ایشان به سمت 
هفت تیر ادامه مسیر دادم؛ هنوز مسیر زیادى نرفته بودیم 
که همسر این زن به بهانه خاموش شدن تلفن همراهش 
از من خواهش کرد تا گوشى تلفن همراهم را براى تماس 
با همســرش به او امانت دهم؛ پس از گرفتن گوشى این 
بار درخواست توقف ماشین کرد و در ادامه به بهانه اینکه 

گوشى آنتن نمى دهد، از ماشین پیاده شد و در یک لحظه از 
این فرصت استفاده کرد و با سرقت گوشى تلفن همراه از 

محل متوارى شد.»
همزمان با آغاز رســیدگى به پرونده، پرونده هاى مشابه 
دیگرى به پایگاه سوم پلیس آگاهى ارجاع شد که طى آن 
زن و مرد جوانى در پوشش مسافر و به شیوه مشابه اقدام 
به سرقت گوشــى هاى تلفن همراه رانندگان مسافرکش 
اسنپ، تاکسى، تپ سى و خودروهاى مسافرکش در قالب 

کرایه دربستى کرده بودند.
ساعت 22  شانزدهم فروردین سال جارى مأموران گشت 
انتظامى در محدوده نظام آباد متوجه درگیرى راننده یک 
تاکسى با مرد جوانى شــدند که با مشاهده مأموران قصد 
متوارى شدن از محل را داشت؛ مأموران پس از دستگیرى 
این جوان اطالع پیدا کردند که این شخص پس از به امانت 
گرفتن گوشى تلفن همراه راننده تاکسى قصد متوارى شدن 
از محل را داشته که راننده متوجه قصد این شخص شده و 
مانع از فرار او شده است. فرد دستگیر شده به کالنترى نظام 
آباد منتقل و مأموران کالنترى با توجه به وقوعات مشابه در 
این منطقه بالفاصله اقدام به شناسایى وى کردند و متهم 
براى ادامه تحقیقات در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
متهم دستگیر شــده به نام «جواد»  26 ســاله که اعتیاد 
شــدیدى به مصرف موادمخدر از نوع شیشه دارد پس از 
مواجهه حضورى بــا تعدادى از شــکات و مالباختگان و 

شناسایى شدن از سوى آنها صراحتاً به سرقت گوشى هاى 
تلفن همراه این افراد اعتراف و در ادامه همســر خودش 
به نام «بهار» را نیز به عنوان همدســت خود در سرقت ها 

معرفى کرد.
با شناسایى محل ســکونت متهمین در مسافرخانه اى در 
محدوده میدان راه آهن، بهار که او نیز همانند همســرش 
به مصرف موادمخدر از نوع شیشــه اعتیاد پیدا کرده بود، 
دســتگیر و به پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شد.
سرهنگ کارآگاه نادربیگى، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: در تحقیقات به عمل 
آمده از متهمین و اعتراف صریح آنها به ده ها فقره سرقت 
مشابه و همچنین طى بررسى پرونده سرقت هاى مشابه 
ده ها مالباخته که در مناطق مختلف شــهر تهران و بدین 
شیوه و شگرد مورد سرقت گوشى هاى تلفن همراه خود 
قرار گرفته بودند، شناسایى شدند و پس از مواجهه حضورى 
با متهمان موفق به شناسایى این زوج سارق شدند؛ در ادامه 
رسیدگى به پرونده متهمان براى ادامه تحقیقات و شناسایى 
دیگر جرائم ارتکابى در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفتند. لذا از کلیه شکات و مالباختگانى 
که بدین شیوه و شگرد مورد ســرقت قرار گرفتند دعوت 
مى شود تا به منظور شناسایى متهمان و پیگیرى شکایات 
خود به نشانى پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 

خیابان خرمشهر– میدان نیلوفر مراجعه کنند.

نقشه زن و شوهر شیشه اى براى سرقت موبایل مسافرکش ها

معاون سیاســى، امنیتى دادســتان مرکز خراسان 
رضوى گفت: بر اســاس بازجویى هاى انجام شده، 
انگیزه قاتل پسربچه ده ساله مشــهدى موارد ضد 

اخالقى بوده است.
قاضى حسن حیدرى افزود: متهم به قتل که پسر 27 
ساله اى به نام «سجاد» است ابتدا درباره انگیزه اش 
از جنایت مدعى بود به علت درگیرى بر ســر کرایه، 
پسر بچه را به قتل رسانده که این اعترافات مقرون به 
واقع نبود. به همین دلیل روز شنبه دوباره از او تحقیق 
کردیم که این بار ادعاهاى جدیدى مطرح کرد؛ متهم 
نگاه سوء و قصد انجام امور ضد اخالقى داشته که با 
مقاومت پسر بچه روبه رو شده است. این مقام قضائى 
گفت: بر اساس گزارش پزشکى قانونى، ضربه جسم 
سخت به جمجمه پسر بچه، علت اصلى مرگ بوده و 
کارشناسان تعرض به مقتول را رد کرده اند. همچنین 

خراش روى بدن «محمد حســین» وجود دارد که 
نشــان مى دهد او در برابر متهــم مقاومت کرده و با 
او درگیر شــده بود. حیدرى خاطرنشان کرد: متهم 
به زودى بــا انتقال به محل جنایــت، صحنه قتل را 

بازسازى مى کند.
ظهر چهارشــنبه هفته گذشــته(5 اردیبهشــت)، 
محمدحسین دانش آموز ده ســاله،  به قصد رفتن به 
مدرسه از مقابل منزلشان در خیابان موسوى قوچانى 
مشهد سوار یک دســتگاه خودروى پراید شد ولى به 
دست راننده شیطان صفت پراید ربوده شد و جسد وى 
همان روز در حالى که با ضربات متعدد چاقو و سنگ 
به قتل رسیده بود، در محدوده شهرك صنعتى شاندیز 
پیدا شد. قاتل وى نیز پس از 33 ساعت از ارتکاب جرم 
در خانه اش دستگیر شد و در همان بازجویى هاى اولیه 

به قتل اعتراف کرد.

رئیس کالنترى 123 نیاوران از دستگیرى یک زن 
خدمتکار در محدوده نیاوران خبر داد.

سرهنگ محســن آزادبخت اظهارکرد: با شکایت 
ارائه شده از ســوى یک نفر در خصوص سرقت از 
منزل پــدرى اش، تیمى از مأموران براى بررســى 

ماجرا وارد عمل شدند. وى افزود: در تحقیقات انجام 
شده این شاکى به مأموران گفت که مدتى پیش براى 
سفر به خارج از کشور مجبور به استخدام خدمتکار 
شده و این خدمتکار پس از مدتى با استفاده از غفلت 
پدر و خواهرش اقدام به سرقت وجه نقد و جواهرات 

کرده است.
این مقام انتظامى، عنوان کرد: تحقیقات از خدمتکار 

مذکور آغاز شد، اما وى عالوه بر رد اتهام وارد شده 
اظهار کرد که یک خدمتکار دیگــر در این خانه به 
صورت شــیفت عصر کار مى کند، شــاید او سارق 
باشد و یا شــاید این پدر و دختر به علت بیمارى که 
دارند، اشــتباه مى کنند. وى افزود: به این ترتیب از 
خدمتکار دیگر و پدر و خواهر شــاکى نیز تحقیقات 
انجام شد، اما در نهایت مشخص شد که پدر خانواده 
دچار آلزایمر و خواهرش نیز دچــار بیمارى عصبى 
اســت و تحقیقات از خدمتــکار دیگر نیــز تمامى 
سرنخ هاى موجود را به سمت خدمتکار اولى، نشانه

 گرفت.
ســرهنگ آزاد بخــت، تصریــح کرد: با بررســى 
دوربین هاى مداربسته ســاختمان مشخص شد که 
ســارق اصلى همان خدمتکارى است که شاکى به 
وى مظنون اســت، که بر این اساس، بازجویى هاى 
فنى و تخصصى از این خدمتکار خیانتکار آغاز شــد 
که در نهایت وى به جرم خود مبنى بر سرقت سریالى 
از خانه مذکور اعتراف کرد. وى اظهار کرد: متهم در 
بازجویى هاى انجام شــده عالوه بر اعتراف به جرم 
خود به سرقت هفت هزار و 500 دالر از این خانه در 
چند مرحله از طول خدمت خود و همچنین به سرقت 

مقادیرى جواهرات و طال اقرار کرد.
 رئیس کالنترى 123 نیاوران افــزود: این متهم با 
خوراندن دارو هاى خواب آور به پــدر و دختر بیمار، 
اقدام به این ســرقت ها مى کرده که در حال حاضر 
 مقادیرى وجوه مســروقه که از منــزل وى واقع در 
تهرانپارس کشف شــده بود به مالباخته بازپس داده 
شــده و متهم به همراه پرونده تکمیلى براى ســیر 
تحقیقات بیشتر به پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل شده است.

 جزئیات جدید از
 انگیزه شیطانى 

قاتل پسر 10ساله 

سرقت 7500 دالرى خدمتکار خیانتکار 

معاون فرماندار رزن اســتان همدان گفت: حمله چند قالده ســگ وحشــى ولگرد به پســر بچه 
هفت ساله اى در این شهرستان سبب مرگ وى شد.

علیرضا نوربخش با بیان اینکه این حادثه روز شنبه در حاشیه روستاى حکان از توابع رزن روى داد، 
اضافه کرد: چند قالده سگ به کودکى حمله کردند که به علت شدت جراحت هاى وارده کودك در 

همان مکان جان خود را از دست داد. 
به گزارش ایرنا، اهالى دو شهرستان رزن و بهار استان همدان از اوایل سال 90 تاکنون چندین نوبت 
مورد هجوم و حیوانات درنده به ویژه گرگ قرار گرفته اند. اواسط تیرماه سال 94 گرگ در سه نوبت 
وارد دو روستاى تخت و مالبداغ از توابع بخش سردرود شهرستان رزن شد و در دو حادثه که در دو 
روز متوالى رخ داد گرگ از ناحیه گردن و صورت یک دختر و پسر حدود چهار ساله را در این دو روستا 
زخمى کرد که با حضور به موقع اعضاى خانواده گرگ متوارى شد. نیروى انتظامى شهرستان بهار 
نیز اواخر بهمن ماه سال 94 جسد یک مرد 30 ساله را در حواشى روستاى رسول آباد کشف کردند که 
طبق بررسى هاى صورت گرفته این مرد طعمه حیوانات درنده شده بود به گونه اى که تنها بخشى 
از نیم تنه بدن آن باقى مانده بود. در19 خــرداد 95 نیز گرگ در دو نوبت اقدام به حمله به دو کودك 

خردسال در روستاى عمان از توابع بخش قروه درجزین شهرستان رزن کرد.

 مرگ پسر 7 ساله بر اثر حمله سگ هاى وحشى

مدیر ارتباطــات عمومى مرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى اســتان فارس از برخورد شدید 
خودروى پلیس راهور با یک دستگاه کامیون و جان 
باختن یک تن در این حادثه خبــرداد. همتى گفت: 
ساعت 23 و 9 دقیقه شنبه شب با اعالم گزارش برخورد 
خودروى مگان پلیس راهور با کامیون در کانون اقلید– 
آسپاس، نیرو هاى امدادى به محل اعزام شدند. وى 
افزود: در این ســانحه یکى از نیرو هاى پلیس راهور 
جان خود را از دست داد و دو نفر نیز مصدوم شدند که 

به بیمارستان مرودشت انتقال یافتند.

دخترجــوان پــس از گاز زدن بســتنى یخى راهى 
بیمارستان شد.

ویدئویى که در 24 آوریل در استان «جیانگ سو» در 
جنوب چین فیلمبردارى شده است نشان مى دهد که 
یک دم موش در بســتنى یخى پیدا شده است. دختر 
جوان در ابتدا متوجه دم موش در بستنى اش نشد اما 
پس از خوردن چند گاز از بستنى با صحنه وحشتناکى 
رو به رو شــد؛ دم یک موش که در بین مواد بستنى 
یخ زده بود پس از اینکه دختر قســمتى از  بستنى را 
خورد، نمایان شد. این دختر چینى بعد از خوردن دچار 
مسمومیت حادى شد و دوســتش پس از مراجعه به 
سوپرمارکتى که بســتنى از آن خریدارى شده بود و 
شکایت از آنها این پرونده را پیگیرى کرد. سوپرمارکت 

مزبور موقتاً تعطیل شده است.

فرمانده انتظامى اســتان خوزســتان از شناسایى و 
دســتگیرى قاتل فرارى در کمتر از دو ســاعت در 

شهرستان خرمشهر خبر داد.
سردار حیدر عباس زاده در خصوص جزئیات پرونده 
گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى 
بر وقوع یک فقره قتل در یکى از محالت شهرستان 
خرمشــهر، ضمن اعالم تدابیر عملیاتى و تشــکیل 
تیم هاى مجرب از کارآگاهان پلیس، دستورات ویژه 
نیز ابالغ شــد.  این مقام ارشــد انتظامى اظهار کرد: 
کارآگاهان پلیس آگاهى با انجام تحقیقات تخصصى 
و اطالعاتى در کمتر از دو ساعت فرد قاتل به هویت 
«م – ر» را شناســایى و پــس از هماهنگى با مرجع 
قضائى در یــک عملیات ضربتــى در مخفیگاهش 
دستگیر کردند. سردار عباس زاده افزود: قاتل دستگیر 
شــده در تحقیقات پلیس ضمن اعتــراف به قتل،

 انگیزه اش را اختالف شخصى عنوان کرد.

 تصادف مرگبار خودروى 
پلیس راهور با کامیون

بستنى موشى!

دستگیرى قاتل فرارى 

مردى که با اسلحه جنگى خواهر خود را به قتل رسانده بود با تالش پلیس آگاهى شهرستان شوش دستگیر شد.
دادستان عمومى و انقالب شهرســتان شوش در شــرح جزئیات این خبر اظهار کرد: دراین درگیرى ناشى از اختالف 
خانوادگى که جمعه شب در روستاى عنکوش بخش فتح المبین شوش رخ داد زنى 32 ساله با شلیک اسلحه جنگى به 

قتل رسید و یک زن دیگر مصدوم شد.
 مصطفى نظرى افزود: پلیس آگاهى شوش، قاتل را که برادر مقتول است صبح روز یک شنبه در مخفیگاهش در اطراف 
روستاى عنکوش دستگیر کرد. وى اظهار کرد: از قاتل با 23 سال سن یک قبضه اسلحه جنگى کال شینکف کشف 

و ضبط شد. دادستان شوش علت این درگیرى و قتل را اختالف خانوادگى عنوان کرد.

خواهرکشى با 
اسلحه جنگى

فروشنده داروهاى غیرمجاز  در دام پلیس

مردى که با اسلحه
دادستان عمومىو
خانوادگى که جمعه
قتل رسید و یک زن
 مصطفى نظرى افز
روستاى عنکو
و ضبط شد. داد

خواهرکشى با 
اسلحه جنگى

فر

5 نفر که مرد ثروتمندى را در الرستان ربوده بودند تا از خانواده او پنج 
میلیارد تومان باجگیرى کنند به زندان محکوم شدند.

این گروگانگیرى سال گذشته در الرستان استان فارس اتفاق افتاد. 
پنج مرد که اهل فارس و دیگر اســتان هاى غرب کشور بودند مرد 
جوان ثروتمندى را گروگان گرفتند. طراح ایــن آدم ربایى یکى از 
بستگان نزدیک گروگان بود. آدم رباها سوار بر خودروى خود جلوى 
هم پیچیدند و با تهدید مرد جوان را سوار ماشین کردند. آنها او را به 
زیر صندلى عقب ماشین کشاندند و به طرف شهر «بیرم»الرستان 

به راه افتادند.
چند روز بعد آنها با خانواده گروگان تماس گرفتند و تهدید کردند که 
اگر به خواسته شان بى توجهى شود مرد جوان را به قتل مى رسانند. 
آنها از خانواده گروگان خواسته بودند هر چه زودتر مبلغ پنج میلیارد 

تومان را به آنها بدهند. آدم رباها همچنین تهدید کردند که اگر پلیس 
از این ماجرا بویى ببرد جان گروگان به خطر مى افتد. اما خانواده مرد 
ثروتمند، ماجرا را به پلیس گزارش دادند و از همان موقع بود که گروه 

ویژه براى آزاد کردن جوان 26 ساله تشکیل شد.
مأموران با توجه به سرنخ ها موفق شــدند محل اختفاى آدم رباها 
را در بیرم شناسایى کنند، در چنین شــرایطى ردیابى هاى دقیق تر 
ادامه یافت تا اینکه در جریان یکى از تماس ها مأموران توانستند در 
عملیاتى ضربتى آدم ربایان را دستگیر کنند و گروگان را نجات دهند. 
متهمان دستگیر شده انگیزه شان را، اخاذى از این خانواده ثروتمند 
اعالم کردند. این پرونده در دادسراى الرستان رسیدگى و در نهایت 
با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و این آدم ربایان با حکم 

دادگاه به زندان محکوم شدند.

زندان 
مجازات 
5 آدم ربا

لیس 
ه مرد 
 گروه 

 رباها 
ق تر 
ند در 
دهند. 
تمند 
هایت 
حکم 

رئیس کالنتــرى 104 عباس آباد تهــران اظهار 
کرد: در پى وقوع چند فقره ســرقت وسایل داخل 
خودرو به شیوه استفاده از شاه کلید، در محله عباس 
آباد، بررسى موضوع در دســتور کار مأموران قرار 

گرفت. 
سرگرد محمد آقا احمدى افزود: روز جمعه هنگام 
گشتزنى در سطح حوزه استحفاظى، مأموران متوجه 
رفتار مشــکوك فردى شــدند که در حال وارسى 
داشبورد یک دستگاه خودروى سوارى بود. وى ادامه 
داد: مأموران سریعاً براى دستگیرى متهم وارد عمل 
شدند و در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم 
را دستگیر کردند و وى را تحت بازجویى قرار دادند. 
سرگرد آقا احمدى گفت: در بازرسى صورت گرفته 
از متهم، یک شاه کلید و تعدادى مدارك هویتى و 
وسایل متعلق به سایر اشخاص کشف شد و متهم به 
همراه اموال کشف شده به کالنترى منتقل شد. وى 
افزود: با ارائه مستندات، سارق لب به اعتراف گشود 
و به ارتکاب ده فقره ســرقت لوازم داخل خودرو در 
چند روز اخیر اعتراف کرد. با تشکیل پرونده متهم 
براى انجام مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد.

10فقره سرقت لوازم 
داخل خودرو  با شاه کلید



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

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

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

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

ناتوانــى، آفــت و شــکیبایى، شــجاعت و زهــد، ثــروت و 
پرهیزکارى ســپر نگهدارنده اســت و چه همنشین خوبى 
اســت راضى بودن و خرســندى. بخل، ننگ و ترس، نقصان 
است. تهیدســتى، مرد زیرك را در برهان، کند مى سازد و 

موال على (ع)انسان تهیدست در شهر خویش بیگانه است.

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان مهدى دوستى- شهردار پیربکرانمهدى دوستى- شهردار پیربکران

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
دو قطعه زمین به شــماره 11 و 12 از کروکى تفکیکى واقع در دهکده ساحلى قلعه سرشیر به 
ترتیب حدود مساحت 1900/98 و 1728/41 مترمربع با کاربرى ویالیى، از طریق مزایده عمومى 

و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه ش هردارى مراجعه نمایند. 

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد احداث ساختمان شعبه فریدونشهر 
را ازطریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید. 
آدرس محل دریافت اسناد: اصفهان، خیابان مطهرى حدفاصل پل فلزى و پل آذر جنب 

آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان طبقه دوم گروه ساختمان 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت ادارى 97/2/17 

مهلت ارائه پیشنهاد: تا پایان وقت ادارى 97/2/29 
زمان بازگشایى پاکت پیشنهاد مناقصه گران: 97/2/31 

محل تحویل پیشنهاد: مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان طبقه سوم دفتر حراست 
تلفن تماس مناقصه گزار: 32331030 داخلى 249-250 

آگهى مزایده

فراخوان مناقصه عمومى احداث ساختمان شعبه فریدونشهر

چاپ  دوم

نوبت اول  محسن علیخانى محسن علیخانى –– شهردار کوهپایه شهردار کوهپایه

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به واگذارى چهار باب مغازه به صورت اجاره 
از طریق آگهى مزایده به واجدین شــرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید از تاریخ 1397/02/10 لغایت 

1397/02/25 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به 

عهده برنده مزایده مى باشد.» 

آگهى  مزایده
نوبت اول

م الف: 169867

آگهى خطوط 63 و 230 کیلوولت ارتباطى از پست 230 کیلوولت 
شهداى صفه به پست 230 کیلوولت آبشار در شهر اصفهان

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

شرکت برق منطقه اى اصفهان عملیات 
احداث خطــوط 63 و 230 کیلوولت 
ارتباطى از پست 230 کیلوولت شهداى 
صفه به پست 230 کیلوولت آبشار در 
شهراصفهان را طبق کروکى ارائه شده 
در دســت اجراء دارد لذا براى اطالع 
کلیه صاحبان حقــوق مزبور اقدام به 
درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18 و 
19 قانون سازمان برق ایران و نیز ماده 11 
تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص 
رعایت حریم خطــوط انتقال و توزیع 

نیروى برق معطوف مى دارد.
مالکین و صاحبان حقــوق مرتبط با 
موضوع مى توانند در صورت هرگونه 
ابهام یا  کســب اطالعات بیشتر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى 
با در دست داشتن مدارك مالکیت به 
شرکت برق منطقه اى اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال مراجعه 
یا با شماره 36278770 (دفتر حقوقى) 

تماس حاصل نمایند.

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان معاونت محترم سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 
اصفهان را که بیانگر تعهد و کارآمدى شــما در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و میهن 
اسالمى است، صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندى آن مقام محترم را در ایفاى 

این وظیفه حساس  از درگاه خداوند منان مسئلت مى نمایم.

جناب آقاى سید حمیدرضا طباطبایى نائینى

محسن علیخانى -شهردار کوهپایه
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
به منظور ممنوع کردن برداشت هاى غیر مجاز در باال 
دست زاینده رود، مقرر شــد در هر ماه، سه هفته برق،

قطع و یک هفته برق وصل شــود و برداشــت صورت 
گیرد.

ناهید تاج الدین اظهار کرد: تنها از ســه ماه پیش رئیس 
جمهور و دیگر مســئوالن کشورى،  مشــکل بى آبى 
اصفهان که سال هاى سال اســت مردم با آن دست به 

گریبان هستند،  را جدى گرفتند.
وى تصریح کرد: 400 هزار نفر در حاشیه شهر اصفهان 

زندگى مــى کنند که این افراد در شــرق شهرســتان 
اصفهان ساکن هستند و این یک تهدید جدى است که 
معضالت جدى همچون اعتیاد، طالق و مفاسد اخالقى 

را به همراه دارد.
***

وى در بخش دیگرى از سخنانش اعالم کرد: یکى دیگر 
از چالش هاى شهر اصفهان، بافت هاى فرسوده است، 
به طورى که 11 درصد شــهر بافت فرسوده است و 20 
درصد جمعیت در این بافت زندگى مى کنند که معضالت 

بزرگى را به بار مى آورد.
***

تاج الدین تصریح کرد: سال هاى سال است که شاهد 
اصفهان ستیزى هســتیم و وخامت زاینده رود در این 

سال ها جدى گرفته نشده بود.
وى اعــالم کــرد: بســیار تــالش کردیــم کــه
 به مسئوالن کشــورى بفهمانیم خشکى زاینده رود به 
ضرر تهران و استان هاى همجوار است و اینگونه نیست 
که فقط مردم اصفهان آسیب ببینند، بلکه تمام کشور از 

خشکى زاینده رود آسیب خواهند دید.
***

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفــت: امــروز بایــد پارلمــان شــهرى و پارلمان 
ملى همــدل شــوند و بــا یکدســت شــدن بتوانند 
در کنار یکدیگر مشــکالت مردم اصفهان را پیگیرى 

کنند.
وى ادامه داد: به دنبال رســیدگى به امور کشــاورزان 
هستیم و به دنبال راه اندازى مجدد پروژه هایى از جمله 
سد تونل ســوم و تونل سوم هســتیم که کارى در این 

راستا، براى آنها انجام نشده است.
تــاج الدیــن اضافه کــرد: الزم اســت کــه جلوى 
برداشــت هاى غیرمجاز آب در باال دست گرفته شود، 
زیرا این برداشت ها عامل خشکى زاینده رود است و در 
پى این خشکى، شاهد باال رفتن بیمارى MS و سرطان 

خواهیم بود.

افتتاح واحد هاى آندوسکوپى 
بیمارستان حشمتیه نایین

واحد هاى آندوسکوپى و کلونوسـکوپى بخش داخلى 
بیمارسـتان حشـمتیه نایین، افتتاح و بهره بـردارى از 

آنها آغاز شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین گفت: 
این واحدها با شش میلیارد ریال هزینه، تجهیز و آماده 

بهره بردارى شدند.
غالمرضا نقیب زاده افزود: قرار است پزشک متخصص 
گوارش به همراه پرستار متخصص، هفته اى یک روز 
در بیمارستان 57تختخوابى حشمتیه نایین به بیماران 

این بخش خدمات رسانى کنند.

24 طرح هادى روستایى سمیرم 
مورد بازنگرى قرار مى گیرد

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان سمیرم، 
از بازنگـرى در طـرح هـاى هـادى 24 روسـتاى این 

شهرستان در سال جارى خبر داد.
روح ا... افشـاریان افـزود: امسـال طرح هـادى در 24 
روسـتاى سـمیرم ادامه خواهد یافت که در این میان، 
روستاهاى امیرآباد، بازارگه، دوراهان، نورآباد و کره دان 

جدید هستند.
وى با بیـان اینکـه بازنگـرى در طرح هاى هـادى در 
روسـتاهایى کـه ده سـال از اجـراى طرح هـاى آنها 
مى گذرد در دستور کار اسـت، افزود: روستاهاى دشت 
بال، شهید، سـرباز، سـیور، مهرگرد، على آباد و قرقاچ 

باالى ده سال قدمت اجرا دارند.

نام هاى تکرارى از خیابان هاى 
اصفهان حذف مى شود

رئیس شوراى نامگذارى معابر و اماکن شهرى اصفهان 
گفت: تغییـر نـام و نامگـذارى خیابان ها، متناسـب با 
پیشـنهادهاى مطرح شـده از جانب مردم و بر اسـاس 

هویت تاریخى و فرهنگى محالت صورت مى گیرد.
مهـدى مقـدرى با بیـان اینکـه شـوراى نامگـذارى 
خیابـان هـا بـه حـذف نام هـاى تکـرارى کـه در 
خیابان هاى شـهر وجـود دارد نیـز ورود کرده اسـت، 
گفت: به طور مثال پیوستن منطقه خوراسگان به حریم 
شـهرى اصفهان سبب شـده با نام هاى مشـابهى در 
خیابان ها مواجه باشیم که نیازمند تغییر است. چراکه 
در برخى موارد شـباهت نام ها در انجام امور شـهرى 

اختالل ایجاد مى کند.

104 روستا در اردستان با 
تانکر آبرسانى مى شود

نماینده مردم اردسـتان در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: در حال حاضر 104 روستاى شهرستان اردستان 
با تانکر آبرسانى مى شود و اگر خشکسالى تداوم یابد، بر 
تعداد روستاها افزوده مى شـود.حجت االسالم صادق 
طباطبائى نژاد افزود: سـهمیه آب اصفهان به اردستان 
کاهش زیادى دارد و پیش بینى مى شـود تـا پایان ماه 
جارى، به کلى قطع شود که یک معضل براى شهرستان 

است.
وى تنهـا راه رهایى از قطعـى آب را، اسـتفاده بهینه و 
صرفه جویى جدى در مصرف آب در همه زمینه ها عنوان 
کرد و از مردم تقاضا کرد موضوع کم آبى را جدى بگیرند 

و در مصرف آب صرفه جویى کنند.

اراضى ملى تیران و کرون 
رفع تصرف شد

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان تیران 
و کرون گفت: اراضى ملى شهرسـتان تیـران و کرون 

رفع تصرف شد.
مهدى عالى پـور افـزود: از 52 هکتار اراضـى ملى در 
بخش کرون با هماهنگى نماینده اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش کرون رفع تصرف شد. وى تصریح کرد: 
با پیگیرى هاى واحد حقوقى اداره منابع طبیعى تیران 
و کرون و بررسى پرونده هاى سنواتى، براى 12 فقره از 
پرونده هاى تشکیل شـده جهت متخلفین، رأى صادر 
شده و متهمان نسبت به رأى صادر شده اعتراض کرده 

بودند که مورد قبول واقع نشد و حکم اجرا شد.

خبر

مدیر شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفــت منطقه 
اصفهان از رسید و ارسال بیش از 12 میلیارد ُتن کیلومتر 
نفت خام و فرآورده نفتى از طریــق منطقه اصفهان در 

سال گذشته خبر داد.
مجتبى بشارتیان گفت: در ســال 96 از طریق خط لوله 
مارون به اصفهان، بالغ بر 30 میلیــارد لیتر نفت خام از 
مناطق نفت خیز جنوب دریافت و به اصفهان ارســال 
شــد که از این مقدار، بیش از 19میلیارد و 300 میلیون 
لیتر بــه پاالیشــگاه اصفهــان تحویل و بیــش از ده 
میلیارد و 600 میلیون لیتر نفت خام مــازاد بر نیاز این

پاالیشــگاه بــراى تأمیــن بخشــى از خــوراك 

پاالیشــگاه هاى تهران و تبریز به منطقه تهران ارسال 
شد.

وى در خصوص فرآورده هاى نفتى رسیده و ارسال شده 
از طریق خطوط لوله این منطقه نیــز، افزود: عالوه بر 
این، طى سال گذشته بیش از 13 میلیارد و 280 میلیون 
لیتر انواع فرآورده هــاى نفتى از طریق خطوط لوله این 
منطقه ارسال شد که از این میزان، به ترتیب بالغ بر سه 
میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت گاز، بیش از یک میلیارد 
و 279 میلیون لیتر بنزین یورو 4، درحدود 465 میلیون 
لیتر بنزین موتــور، 252 میلیون لیتر ســوخت هواپیما 

ارسال شد.

با مشــارکت خّیران اصفهانى، دوهزار و 123 نوعروس 
جوان زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینى(ره)استان 

اصفهان راهى خانه بخت شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: پارســال با کمک بیــش از 82 میلیــارد ریالى 
کمیته امــداد وخیران، این تعداد نوعــروس راهى خانه

بخت شدند.
حمیدرضا شیران افزود: هزار و 305  نفر از این نوعروسان 
مددجو، کمک هزینه تهیه جهیزیه، 565 نفر از پســران 
جوان خانوارهاى تحت حمایت هم  هدیه ازدواج و 253 
نفر از نوعروســان مددجو، کمک هزینــه ازدواج مجدد 

دریافت کردند.
وى گفــت: همچنیــن عالوه بــر پرداخــت کمک 
هزینه هاى ازدواج، آموزش هاى فرهنگى به نوعروسان 
وآشنایى آنها با آســیب هاى زندگى زناشویى ارائه شده 

است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
افزود: خّیران اصفهانى براى کمــک به تأمین جهیزیه 
نوعروسان نیازمند مى توانند با مراجعه حضورى به دفاتر 
کمیته امداد این اســتان در زمینه گسترش سنت نبوى 
ازدواج و تأمین جهیزیه و هدیــه ازدواج مددجویان این 

نهاد مشارکت کنند.

آغاز زندگى مشترك 2000 
نوعروس مددجوى کمیته امداد
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رئیس بیمارستان ســوانح و سوختگى امام موسى 
کاظم(ع) اصفهان گفت: در حادثه اى که شامگاه 
شنبه در حین تولید ترقه در خیابان زینبیه اصفهان 
رخ داد، 14 نفر مصدوم و به بیمارســتان سوانح و 

سوختگى امام موسى کاظم(ع) منتقل شدند.
فریدون عابدینى با بیان اینکه 11 نفر از مصدومین 
در این بیمارستان بسترى شــدند، اظهار کرد: سه 
نفر دیگر به دلیل داشتن مصدومیت هایى به غیر 
از ســوختگى ازجمله ضرب دیدگى به بیمارستان 

الزهرا(س) منتقل شدند.
وى با بیان اینکه بیشتر جراحات وارده به مصدومین 
شامل پارگى، زخم در شکم و دست و صورت است، 
تصریح کرد: آثار جراحات ناشى از آتش نیست، بلکه 
آثار به جا مانده بیشتر ناشى از انفجار باروت است 
که باعث تغییر رنگ شــدید در پوست مصدومین 

شده است.
عابدینى با تأکید بر اینکه سوختگى افراد مصدوم در 
این حادثه از نوع درجه2 است، ادامه داد: متأسفانه 
در ناحیه صورت مصدومین، آثار انفجار به شــدت 
نمایان است و اگرچه در این افراد، خطر فوت وجود 
ندارد، اما خطر معلولیت هاى بعد از حادثه به شدت 

وجود دارد.

ممنوعیت برداشت  آب در باالدست زاینده رود 
با قطع 3 هفته اى برق

در استمرار ویژه برنامه هاى هفته فرهنگى اصفهان که 
با شعار شهرى که دوستش دارم در سطح شهر اصفهان 
اجرایى شده، این بار به همت مجتمع فرهنگى، شهردارى، 
خانه مطبوعات و... بزرگداشت مرحوم امیرقلى امینى با 
حضور فرهیختگان فرهنگى، دانشمندان، اصحاب رسانه، 
اعضاى شوراى اسالمى و مسئوالن شهردارى اصفهان 

در سراى عطار برگزار شد.
معاون شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان در این مراسم گفت: 
اگر مى خواهیم به شــهرى فرهنگى دســت یابیم که 
مى خواهیم، باید سرمایه هاى نمادین را شناخته، شناسانده 
و بشناسانیم و جهان شهر اصفهان داراى ظرفیت هاى 
بومى زیادى اســت که هنوز مورد توجه نبوده و باید به 
آن پرداخته شود که یکى از این سرمایه ها، مرحوم استاد 

امیرقلى امینى است. 
محمد عیدى افزود: مرحوم امیرقلى امینى در کشــور و 
اصفهان در حوزه هاى مختلف چون روزنامه نگارى زبانزد 
بود که حاصل اهتمام وى، مستند تاریخى اصفهان است. 
وى عضویت در انجمن شــهر، امور خیریه، کارآفرینى، 
توجه به فرهنگ عامه شــهر اصفهــان را از مؤلفه هاى 
مرحوم امیرقلى امینى خواند و گفت: این مؤلفه ها، یعنى 

توسعه پایدار در شهر به شمار مى رود. 
معاون شــهردار اصفهان اظهار کرد: اگر به دنبال هنر 
فاخر هستیم این امر بدون توجه به فرهنگ عامه میسر 
نیست و در این راستا مرحوم امیرقلى امینى به این مهم 

اهتمام ورزید.
سپس عبدالحسین جعفرى، روزنامه نگار پیشکسوت و 
پژوهشگر نیز در ســخنانى با قدردانى از اقدام سازمان 

فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان در 
برپایى اینگونه مراســم ها گفت: مرحوم امیرقلى امینى 
بزرگ مردى بود که علیرغم وضعیت نامناسب جسمى، 
این بزرگى را به اثبات رساند. این در حالى است که خود 
من مراحل ابتدایى روزنامه نگارى را در ســنین جوانى با 

مرحوم امینى آغاز کردم و از محضر وى بهره گرفتم.
جعفرى افزود: اولین مطلب تهیه شده من در 15 سالگى 
در مورد اتوبوس هاى شــهرى در مجله مرحوم امیرقلى 
امینى به چاپ رســید که از دیدن نامم در باالى مطلب 
بســیار احســاس خوبى پیدا کرده بودم و برایم بسیار 

جالب بود.
جعفرى اظهار امیدوارى کرد این مراسم در سال آینده در 
کنار مقبره مرحوم امیرقلى امینى که یک محفل بزرگ 

فرهنگى است برپا شود.
در ادامه، دختر مرحوم امیرقلــى امینى به بیان خاطرات 
خود با پدر پرداخت و از همه کسانى که در برگزارى این 

مراسم و یادبود پدر نقش داشته اند تشکر کرد. 
منیژه امینى گفت: این مراسم یاد پدرم را در دل ها زنده 
کرد و چراغ مرحوم امیرقلى امینى با انگیزه و اندیشه اى 

نو، پرفروغ تر از همیشه براى مردم روشن خواهد بود. 
دکتر فضل ا... صلواتى روزنامه نگار و پژوهشگر اصفهان 
هم گفت: در هر زمان الگوهایى در جامعه، سرمشــق و 
نمونه معنویت فعالیت مى کنند و مرحوم امیرقلى امینى 
در زمره آنها بود. صلواتى افزود: برگزارى اینگونه جلسات، 

یادآور خاطرات گذشته است.
در مراسم بزرگداشت مرحوم امیرقلى امینى که با اجراى 
برنامه هاى متنوع موســیقى همراه بود از نشــان ملى 
روزنامه نــگارى مرحوم امیرقلى امینى رونمایى شــد  و 
گفته شد این نشــان در روز خبرنگار به خبرنگاران برتر 

اهدا خواهد شد. 

مراسم بزرگداشت یکى از پیشروان مطبوعات اصفهان برگزار شد

امیرقلى امینى، سرمایه شهر اصفهان است
ساسان اکبرزاده

معــاون امــور خدمــات مشــترکین و در آمــد شــرکت آب
و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر در حدود 86 درصد 
مشــترکین خانگى در اســتان اصفهان، الگوى مصــرف را رعایت 

مى کنند.
رضا رضایى افزود: با توجه به کاهش بارندگى ها در ســال آبى جارى 
و کاهش بى ســابقه حجم ذخیره ســد زاینده رود که بــه دنبال آن، 
کاهش تخصیص به بهره بــرداران را به همراه داشــت، به گونه اى 

که تخصیص آب شــرب تا 15 درصد کاهش یافت و اگر محدودیت 
منابع آبى بیشــتر شــود، احتمال کاهش تخصیص ها در آینده کمتر 
اســت، پس صرفه جویى در مصرف آب در صنایع ضــرورى به نظر 

مى رسد.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر 2/2 درصد از آب تولیدى شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در اختیار صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى قرار مى گیرد، خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر با توجه به 

محدودیت شدید منابع آبى در اســتان، مى طلبد که تمامى واحدهاى 
صنعتى با احداث منابع ذخیره استراتژیک، نصب تجهیزات کاهنده و 
از همه مهمتر استفاده از پساب براى مصارف صنعتى، مصرف خود را 

حداقل تا 25 درصد کاهش دهند.
رضایى بر اهمیــت بازچرخانــى آب تأکید کرد و اظهار داشــت: در 
برخى از کشــورهاى دنیا، بازچرخانى آب بســیار مرسوم است و آب 
خاکســترى در زمینه هاى مختلف از جمله صنعت مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
وى اضافــه کرد: با توجــه به منابع آبــى موجود که بســیار محدود 
هســتند، بهتر اســت صنعتگران درصدد منابع جایگزین باشــند؛

 این در حالى است که نیاز آبى صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
به طور میانگین هــزار و 800 لیتر آب در ثانیه اســت که از این رقم،  
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تنها 670 لیتر در ثانیه آن را 

تأمین مى کند. 

رعایت 86 درصدى الگوى مصرف آب در اصفهان
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 در اثر انفجار ترقه
 در خیابان زینبیه 

مدیرکل تعــاون،کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: تنها 50 درصد از کارگران استان اصفهان تحت 
پوشش بیمه تأمین اجتماعى هستند و امیدواریم با تبادل 
نظر با مسئوالن، مشــکالت 50 درصد دیگر کارگران 

برطرف شود.
محســن نیرومند عنوان کرد: یک میلیون و 126 هزار 
بیمه شــده در اصفهان داریم که 700 هــزار نفر بیمه 
شــده کارگرى در قالب بیمه اجبارى هســتند و 150 
هزار بازنشســته بیمه تأمیــن اجتماعــى در اصفهان 

وجود دارند. 

50 درصد کارگران 
اصفهان تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعى 
هستند

رئیس کمیسیون اقتصادى اتاق اصناف اصفهان گفت: 
متأسفانه برخى از قوانین در اصفهان به جاى اینکه 100 
درصد اجرا شود، با سختگیرى مدیران استانى به طور 

120 درصدى اجرا مى شود.
 روح ا... چلونگر بــا انتقاد از اینکــه اصفهان، یکى از 
سرمایه گریزترین اســتان هاى کشور است، تصریح 
کرد: متأســفانه نگاه جزیره اى برخى مدیران، دلیل 
فرار سرمایه ها از این استان اســت و هنوز نیز این جو 

بى اعتمادى در سرمایه گذاران وجود دارد.
رئیس کمیســیون اقتصادى اتاق اصنــاف اصفهان 
با بیان اینکه باالترین نرخ بیکارى کشــور متعلق به 
اصفهان است، تأکید کرد: این در حالى است که 17/5 
درصد تولید ناخالص داخلى مربوط به اصناف است و 
مى توان از این پتانسیل اصناف در ایجاد اشتغال کمک 

گرفت.
وى با بیان این سئوال که در کشور قانون واحد وجود 
دارد، اما چرا نرخ بیکارى اصفهان باالتر از کشور و چرا 

سرمایه گریز هستیم و در گردشگرى پیشرفتى نداریم، 
گفت: این در حالى است که نرخ رشد جذب سرمایه در 
استان هاى دیگر همچون خراسان جنوبى رو به افزایش 
رفته و استان هاى چهارمحال و بختیارى، یزد و فارس 

در جذب سرمایه گذاران قوى عمل مى کنند.
چلونگر دلیل این معضالت را، مشــکل مدیریتى در 
اصفهان دانست و گفت: مدیران اســتان باید دیدگاه 
خودرا تغییر دهند؛ در غیر این صورت، بخش تولید در 
اصفهان دچار رکود بیشترى مى شــود، البته استاندار 
اصفهان و معــاون اقتصادى وى، به جــد پیگیر حل 
مشکالت استان هســتند، اما باید آمارهاى درست را 

شجاعانه به آنها ارائه کنیم.
***

وى با بیان اینکه قانون مالیات در کشور به طور جامع 
اجرا مى شــود، گفت: در حالى که در تمام اســتان ها 
بخش هاى گردشگرى و صنایع دســتى از پرداخت 
مالیات معاف هستند، اما این بخش ها در اصفهان با هر 

عنوانى مشمول مالیات مى شوند.
***

وى با بیان اینکه برخى عوامــل باعث تضعیف توان 
اقتصادى اســتان مى شــوند، گفت: عدم تخصص، 
سلیقه اى و جزیره اى نگاه کردن مدیران و لجبازى با 
مدیریت استان، صنعت و تولید اصفهان را نابود مى کند، 
چرا که اگر اقتصاد استان از بین رود، امنیت ما نیز دچار 

خدشه خواهد شد.
چلونگر با تأکید بر اینکه کارى که بانک ها، ســازمان 
تأمین اجتماعى و ســازمان امــور مالیاتى با صنعت و 
تولید اصفهان انجام مى دهد را در هیچ دوره اى شاهد 
نبودیم، تصریح کرد: متأسفانه سختگیرى هاى سازمان 
امور مالیاتى در ســال گذشــته، موجب بسته شدن و 
تعطیلى واحدهاى صنفى اصفهان شــده است که در
 بررســى هاى صورت گرفته، با هر تعطیلى هر واحد 
صنفى با احتساب خانواده هایشان زندگى 12 نفر تحت 

تأثیر قرار مى گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادى اتاق اصناف اصفهان:

نگاه جزیره اى مدیران، دلیل فرار سرمایه ها از استان است 
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 مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: با توجه به تعطیل شدن مرمت هاى 
گنبد مسجد امام(ره) به دلیل بازدید گردشگران نوروزى، 

این مرمت ها با اجراى سه طرح از سر گرفته شد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: هم اکنون 12 ترك از 16 
ترك این گنبد به پایان رسیده است که 9 ترك آن طى دو 
سال اخیر انجام شده است. وى تأکید کرد: این سه طرح 
مرمتى شامل مرمت ترك سیزدهم از مجموع 16 ترك، 
ایوان گنبد خانه و همچنین مرمت کاشى هاى کف ایوان 
شمالى است. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه در طول زماِن 

مرمت، داربست هاى دور گنبد تقریبًا یک چرخش کامل 
به دور گنبد داشته است، افزود: کار مرمت این گنبد عظیم 

تا پایان سال 1397 به پایان مى رسد. 
اللهیارى با اشــاره به اینکه مرمت دو ایوان بزرگ غربى 
و شمالى مســجد امام(ره) در کمتر از هشت ماه به اتمام 
رسید، ابراز کرد: از سه ماه قبل مرمت سازه و کاشى هاى 
ایوان جنوبى (گنبد خانه) این مســجد آغاز شده است. 
وى افزود: همچنین مرمت ایــوان زیبا و منحصر به فرد 
سر در اصلى مسجد، همراه با مناره هاى آن و همچنین 
مناره هاى گنبد خانه نیز طى ســال هاى 89 تا 90 و  در 

کمتر از دو سال به اتمام رسید.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: در تالش 
هستیم تا سینما ساحل را براى اواخر خرداد ماه و در واقع 

پس از ماه مبارك رمضان افتتاح کنیم.
مصطفى حســینى با اشــاره به فعالیت هاى انجام شده 
در مدت اخیر براى تبدل ســینما ساحل به یک پردیس 
سینمایى اظهار کرد: یکى از دالیل به تعویق افتادن اتمام 
پروژه سینما ساحل، مســائل مالى بوده است و موضوع 
دیگر که دلیل اصلى این تأخیر است، افزایش سالن هاى 

نمایش در این سینماست.
وى ادامه داد: در روز کلنگزنى ســینما ساحل بنا بود پنج 
سالن نمایش در آن ساخته شود، اما شرایطى پیش آمد که 

با توجه به کمبود سالن هاى سینما و با توجه به ظرفیت و 
مساحتى که سینما ساحل در اختیار داشت، پنج سالن به 

9سالن افزایش پیدا کرد.
وى گفــت: بــراى تبدیــل ســینما ســاحل بــه

پردیس ساحل، شــهردارى مبلغ یک میلیارد تومان بر 
عهده دارد و برخى بنگاه هاى خصوصى هم مشــارکت 

دارند.
حسینى عنوان کرد: پس از ســینما ساحل پروژه بعدى 
تاالر اندیشه است که در حال حاضر صحبت هایى بین 
مؤسسه بهمن سبز حوزه هنرى و شوراى شهر اصفهان 

انجام شده است. 

آغاز 3 طرح مرمتى
 در گنبد مسجد امام(ره)

افتتاح سینما ساحل تا اواخر 
خرداد ماه 

دستگیرى خانواده3 نفره 
معتاد و فروشنده مواد مخدر

خانواده سـه نفـره معتـاد و فروشـنده مـواد مخدر در 
اصفهان دستگیر شدند.

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان گفـت: 
در اجـراي طـرح ضربتـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر، 
اعضاى خانواده اي که منزل خود را پاتوق اسـتعمال 
مواد مخـدر صنعتی و سـنتی کـرده بودند، دسـتگیر 

شدند.
سرهنگ حسن یاردوستی افزود: این محل که متعلق 
به یک خانـواده که پـدر، مادر و پسـر خانـواده معتاد 
به شیشـه بودند، محل فروش و پاتـوق مصرف مواد 

مخدر شده بود.

تفاهمنامه دانشگاه هاى 
اصفهان و کوفه منعقد شد

تفاهمنامه همکارى بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
کوفه عـراق، با هـدف گسـترش مناسـبات علمى و 

آموزشى منعقد شد.
ایـن تفاهمنامـه همـکارى در دیـدار بیـن رئیسـان 
دانشگاه اصفهان و دانشـگاه کوفه و با تأکید بر تبادل 
اسـتاد و دانشـجو، راهنمایى مشـترك رسـاله هاى 
و  علمـى  منابـع  از  اسـتفاده   ، دکتـرا و  ارشـد 
کتابخانـه هـاى دو دانشـگاه، اجـراى پژوهش هاى 
مشـترك و چاپ مقاالت در نشـریات معتبـر جهانى 

به امضا رسید.  

خبر

حصر وراثت
آقاى احمد معتمدى سده داراى شناسنامه شــماره 177 به شرح دادخواست به کالسه 55/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک آغا حسینى سده به شناسنامه 
89 در تاریخ 1395/4/20 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- احمد معتمدى ســده فرزند حســن ش.ش 177 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
2- مهدى معتمدى سده فرزند حسن 3264 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- عزت معتمدى 
سده فرزند حســن ش.ش 2 ت.ت 1331 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- اقدس معتمدى سده فرزند 
حســن ش.ش 189 ت.ت 1343 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- طوبى معتمدى ســده فرزند حسن 
ش.ش 62 ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- صغرابیگم معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 
15 ت.ت 1333 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فاطمه معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 17 6 ت.ت 
1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- محترم معتمدى ســده فرزند حسن ش.ش 3070 ت.ت 1350 
صادره از لنجان(دختر متوفى) 9- مریم معتمدى سده فرزند حسن ش.ش 29 ت.ت 1346 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 191 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /2/282
حصر وراثت

آقاى حسن آقا حسامى بشناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست به کالسه 48/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر ضیائى چمگردانى به شناسنامه 133 در 
تاریخ 1396/08/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- حمید حسامى فرزند حسن ش.ش 1393 ت.ت 1343 صادره از تهران (پسر متوفى) 2- مجید حسامى 
فرزند حسن ش.ش 87 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- شهناز حمامى فرزند حسن ش.ش 
498 ت.ت 1341 صادره از تهران (دختر متوفى) 4- شکوفه حســامى فرزند حسن ش.ش 1199 ت.ت 
1345 صادره از تهران (دختر متوفى) 5- ســهیال حمامى فرزند حسن ش.ش 1964 ت.ت 1346 صادره 
از تهران (دختر متوفى) 6- شهال حمامى فرزند حســن ش.ش 265 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7- فاطمه حمامى فرزند حسن ش.ش 54 ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- حسن 
آقا حسامى فرزند عباسعلى ش.ش 156 ت.ت 1314 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 190 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/283
حصر وراثت

جهان طهماسبى آبخره داراى شناسنامه شماره 2028 به شرح دادخواست به کالسه 50/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گودرز طهماسبى به شناسنامه 17 
در تاریخ 97/01/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- افشین طهماســبى فرزند گودرز ش.ش 17 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- فرشید 
طهماسبى فرزند گودرز ش.ش 426 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محترم طهماسبى فرزند 
گودرز ش.ش 419 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- منور طهماسبى فرزند گودرز ش.ش 
1598 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- پریسا طهماسبى فرزند گودرز ش.ش 6439 ت.ت 
1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- جهان طهماســبى آبخره فرزند غالمرضا ش.ش 2028 ت.ت 
1329 صادره از شهرکرد (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 189 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/284
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640800803 شماره پرونده: 9609983640800538 شماره بایگانى شعبه: 
960542 ابالغ وقت رســیدگى و اجراى قرار کارشناسى خواهان داوود قاســمى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان سهراب ســعیدى و حبیب اله تارائ ى به خواســته اثبات مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9609983640800538 (بایگانى 960542) شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/19 ساعت 09:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان 
زرین شــهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 197 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/289
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین ســاده و مزروعى پالك شــماره 4639 واقع در علویجه 
یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام قدم على عبدالهى علویجه فرزند یوســف 
درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1397/2/10 – 316/م الف- ابوالفضل 

ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/2/107
 مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده 154/96 اجرایى جلسه مزایده 
اى علیه ایمان صادقى و على کریمى له خانم محبوبه نظرى برگزار نماید که مشخصات مال مورد مزایده 
حسب نظریه کارشناسى عبارت است از پالك ثبتى 2289 به شــماره ثبت 15223 دفتر 75 صفحه 462 
ملکى آقاى على کریمى با مشخصات یک درب باغ به میزان سه ربع از یک دانگ مشاع بخش 15 ثبتى 
اصفهان که کل ملک به میزان 750 متر مربع که هیچ گونه کشت یا زراعتى در آن انجام نگردیده و شش 
دقیقه آب قناتین علویجه را سهیم مى باشد و حدود اربعه آن شماال به دیوار اشتراکى به باغ 2287 شرقا به 
شارع و جنوبا در دو قسمت به دیوار آب انبار و از طرف غرب به گل انداز اشتراکى با ملک 2289 بوده که با 

در نظر گرفتن تمامى حدود و مشخصات آن و سهم آب باغ مورد نظر به میزان جمعا 150750000 ارزیابى 
مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 1397/3/8 ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى 
بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر 
اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 368/م الف 

مدیر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/297
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/486554، آقاى مجتبى قنبریان نجف آبادى فرزند قنبرعلى با وکالت از طرف علیرضا 
پاینده نجف آبادى فرزنــد کاظم به موجب درخواســت وارده به شــماره 961218641627480 مورخ 
1396/12/15 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت تمامت یک بیستم سهم مشاع از 56 ســهم یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 6 
اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه 155 دفتر 2 متمم امالك ذیل ثبت 4070/255 بنام 
صغرى لطفى نجف آبادى فرزند محمد ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعى 
7951 مورخ 1349/2/13 دفترخانه 88 نجف آباد به علیرضا پاینده نجف آبادى فرزند کاظم انتقال قطعى 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/09، هزینه 
آگهى از متقاضى وصول گردد. 464/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/298

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف نرگس حق 
پرستى نجف آبادى فرزند محمود به موجب درخواست وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت تمامت یک - دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 543 دفتر 527 امالك ذیل ثبت 123231 بنام نامبرده ثبت و 
سند به شماره سریال 898205 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 459/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/299
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف نجمه حق 
پرستى نجف آبادى فرزند محمود به موجب درخواست وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت تمامت یک - دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 540 دفتر 527 امالك ذیل ثبت 123229 بنام نامبرده ثبت و 
سند به شماره سریال 898204 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 458/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/300
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف اکرم حق 
پرستى نجف آبادى فرزند محمود به موجب درخواست وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت تمامت یک - دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 537 دفتر 527 امالك ذیل ثبت 123227 بنام نامبرده ثبت و 
سند به شماره سریال 898203 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 457/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/301
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف زکیه حق 
پرستى نجف آبادى فرزند محمود به موجب درخواست وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت تمامت یک-دوم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 534 دفتر 527 امالك ذیل ثبت 123225 بنام نامبرده ثبت و سند 

به شماره سریال 898202 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 456/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/302
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف احمد حق 
پرستى نجف آبادى فرزند محمود به موجب درخواست وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 58 دفتــر 243 امالك ذیل ثبت 53814 بنام نصرت ملکان نجف 
آبادى فرزند على ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعى 92579 مورخ 1373/9/7 
دفترخانه 88 نجف آباد به احمد حق پرستى نجف آبادى فرزند محمود انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى 

وصول گردد. 455/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/303
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حسینعلى با وکالت از طرف فاطمه حسینى 
نجف آبادى فرزند ســیدجالل به موجب درخواست وارده به شــماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 64 دفتر 243 امالك ذیل ثبت 53816 بنام روح اله ملکان نجف 
آبادى فرزند خانعلى ثبت و سند بشماره سریال 584682 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
قطعى 92579 مورخ 1373/9/7 دفترخانه 88 نجف آباد به فاطمه حســینى نجف آبادى فرزند سیدجالل 
انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 454/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/2/304
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف محمود حق 
پرستى نجف آبادى فرزند یداله به موجب درخواســت وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 61 دفتر 243 امالك ذیل ثبت 53815 بنام بانو اقدس اسحاقیان 
نجف آبادى فرزند یداله ثبت و سند بشماره سریال 260007 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
قطعى 92579 مورخ 1373/9/7 دفترخانه 88 نجف آباد به محمود حق پرســتى نجف آبادى فرزند یداله 
انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1397/2/10، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 453/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/2/305
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030000333، آقاى على نمازیان فرزند حســینعلى با وکالت از طرف محمود حق 
پرستى نجف آبادى فرزند یداله به موجب درخواســت وارده به شماره 139721702030001717 مورخ 
1397/2/5 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 682/2 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که درصفحه 74 دفتر 338 امالك ذیل ثبت 83536 بنام عزت ملکان نجف آبادى فرزند 
خانعلى ثبت و سند بشماره سریال 807865 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعى 92579 
مورخ 1373/9/7 دفترخانه 88 نجف آباد به محمود حق پرستى نجف آبادى فرزند یداله انتقال قطعى گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/10، هزینه آگهى 
از متقاضى وصول گردد. 452/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/306

 ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به طرفیت عزیز قاضى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت 
شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 46/97 ش5ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 
12 /97/3 ســاعت 5/45 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 200 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/2/307
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى 1- بارمان باقرپور کوه ســفید 2- بهرنگ عرفان پور خواهان آقاى 
1- امیر دعایى خواجویى 2- آرش سیفى پور دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 871/96 ش10ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/3/12 
ساعت 9/15 صبح تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد و جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 3037 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /2/265
 ابالغ رأى

شماره پرونده: 591/96 شماره دادنامه: 821- 96/12/12 تاریخ رسیدگى: 96/12/7 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: حشمت اله سپهرى قهفرخى ف. نجف بنشانى: شاهین 
شهر، بلوار طالقانى، بلوار نبوت خ. شهامت، فرعى 2 شــرقى پ 44 خوانده: سمیه السادات خادمى برزى 
ف. سید جواد مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال باستناد یک فقره چک بانک مسکن 
بشماره 245661 سررسید 96/3/30 بانضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان 
دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى خواهان: حشمت اله ســپه رى قهفرخى ف. نجف بطرفیت خوانده 
سمیه السادات خادمى برزى ف. سید جواد به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال باستناد یک فقره چک 
بانک مسکن بشماره 245661 سررسید 96/3/30 بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. نظر به 
دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر 
برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198- 519- 522 
قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و دو هزار و پانصد 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ سررسید چک 96/3/30 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رأى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 165 غالمرضا شکوهى- قاضى شعبه ششم 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/266
مزایده مال غیرمنقول

در پرونده اجرایى شعبه ســوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر آقاى رامین خارگى فرزند 
عبدالرحیم محکــوم به پرداخت مهریــه در حق خانم مرجان رئیســى فرزند رجبعلى کــه بابت وصول 
تعداد 32 عدد ســکه از مهریه و مبلغ 150/000 ریال بابت حق االجراى دولتــى در حق صندوق دولت، 
اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل ســهم االرث محکوم علیه از مقدار ســه دانگ مالکیت مورث خود 
عبدالرحیم خارگى از شــش دانگ پالك ثبتى 8024 فرعى از 406 بخش 16 ثبت اصفهان شــده است 
که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شــماره 1533 مورخ 94/10/7 میزان سه دانگ 
از پالك فوق در مالکیت رســمى مورث محکوم علیه بوده و طى نامــه 920344 مورخ 94/10/7 و نماه 
920344 مورخ 95/4/19 این شــعبه و نامه  1183 مورخ 95/4/19 اداره ثبت بــه نفع محکوم له توقیف 
شده اســت و طبق نظریه مورخ 1396/12/9 کارشــناس دادگسترى ارزش ســه دانگ سهم مرحوم به 
میزان 1/600/000/000 ریال ارزیابى شــده و مقدار ســهم االرث محکوم علیه (آقاى رامین خارگى) از 
مورث خود در پالك فوق با لحاظ گواهى انحصار وراثت 392 مــورخ 1396/7/4 مقدار 8 حبه از 72 حبه 
مشاع به استثناء یک هشتم بهاى ارزش ملک سهم همسر مرحوم بوده و به میزان 311/108/000 ریال 
ارزیابى شــده و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون 
اجراى احکام مدنى بررسى شــده که طبق گزارش مورخ 1396/11/23 مامور اعزامى به محل ملک در 
تصرف خانم عفت نقدعلى فروشانى بوده و ملک موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون 
فوق الذکر بــا توجه به میزان طلب محکوم له و احتســاب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شــامل مبلغ 
7/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسى و هزینه نشر آگهى، مقدار 8 حبه از 72 حبه مشاع به استثنا بهاى 
یک هشتم ارزش ملک سهم همسر مرحوم از سه دانگ مالکیت عبدالرحیم خارگى از ششدانگ پالك ثبتى 
8024 فرعى از 406 بخش 16 ثبت اصفهان در روز شنبه مورخ 97/2/31 ساعت 9 در دادگسترى شاهین 
شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قمیت 
کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 
درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 
نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده 
مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین 
شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا ملک موضوع آگهى را مالحظه نمایند. محکوم له مى 
تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه، در قسمت اجرا، محل 
فروش و در محل ملک الصاق مى شود. م الف: 167 محسنى دادورز اجراى احکام مدنى شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر 2/267

این هفتــه عالقه منــدان به موســیقى پــاپ، میزبان 
خواننده هاى مختلف پاپ کشــور هستند که براى اجراى 

کنسرت به اصفهان مى آیند.
کنسرت«گروه سون» در روزهاى 11 و 12 اردیبهشت در 
دو سانس 17:30 و 20:30 در سالن سیتى سنتر اجرا دارد. 
خرید بلیت این کنســرت با قیمت 50، 60، 70 و 85 هزار 

تومان از سایت melliconcert.com مقدور است.
***

على لهراســبى دیگر مهمان اصفهان در این هفته اســت 
که روز 13 اردیبهشت ماه ســانس ساعت 20:30 در سالن 
سیتى سنتر اجرا دارد، بهاى بلیت هاى این کنسرت نسبت به 
مکان انتخابى صندلى بین 50 تا 65 هزار تومان متغیر است 
و از سایت Sororconcert.com قابل خریدارى است.

***
کنسرت سامان احتشامى به نوازندگى تنبک توسط عمران 
فروزش و خوانندگى امیر رفعتى نیز در روز 13 اردیبهشت 
اما در سالن نگین واقع در سپاهان شهر در دو سانس 20:30 
و 22:30 برگزار مى شود؛ فروش بلیت این اجرا با قیمت 45تا 

65 هزار تومان در سایت Tikimo.ir انجام مى شود.
***

فــروش بلیت کنســرت محمد علیــزاده نیز کــه از 15 
اردیبهشــت در ســالن کوثر واقع در مجموعه 22 بهمن 
برگزار خواهد شد، از ظهر شــنبه با قیمت 50، 60 ،75 و 
85 هزار تومان در سایت Melliconcert.com آغاز 

شده است.

صداى اردیبهشت اصفهان شنیدنى تر مى شود

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
شاهین شهر با اشــاره به انجام فعالیت هاى 
پژوهشى، ایجاد مرکز تحقیقات علوم دامى 
را از برنامه هاى این واحد دانشگاهى در سال 

جارى اعالم کرد.
مســعود نصرى اضافه کرد: در همین راستا، 
15 برنامه پژوهشى در دست اجراست و براى 
این منظور، نخبگان منطقه را جذب کرده ایم.

وى با بیان اینکه در همین راستا رایزنى هاى 
مختلفى با دســتگاه هاى اجرایى انجام شده 
است، تصریح کرد: تالش دانشگاه این است 
که مجوزهاى الزم براى انجام فعالیت هاى 
پژوهشى، ایجاد اشتغال و کارآفرینى را اخذ 

کنیم.
وى ادامه داد: ایجاد مرکــز تحقیقات علوم 
دامى و طراحى مجموعه باشگاه اسب سوارى 
در ســطح بین المللى، از جمله برنامه هایى 
است که براى به ثمر رســاندن آن فعالیت 
مى کنیم تــا بتوانیم ســرمایه گذار خارجى 

جذب کنیم. 

ایجاد مرکز تحقیقات 
علوم دامى در دانشگاه 

آزاد شاهین شهر

لهراسبى، علیزاده و سون در اصفهان مى خوانند
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پلمب10 واحد تولید 
مصالح ساختمانى در اصفهان

10 واحد تولید مصالح سـاختمانى غیراستاندارد آجر، شن 
و ماسه و بُتن توسـط اداره کل اسـتاندارد استان اصفهان 

ُپلمب شد.

آغاز مجدد بارش ها از امشب
حجت ا... على عسگریان، کارشناس مسئول پیش بینى 
اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان گفت: از بعد از 
ظهر امروز تا اوایل روز سه شنبه(فردا) بارش به نسبت 
خوبى بـه ویـژه در مناطق شـمالى اسـتان اصفهان 
خواهیم داشـت.وى از افت دو تا سـه درجه اى دماى 
هوا خبر داد و یادآور شـد: احتمال رسـیدن دما به زیر 
صفر درجه سانتیگراد در مناطق غربى استان اصفهان 

وجود دارد.

احداث ادامه خیابان فرزانگان 
از خردادماه

معاون ترافیک شهردارى منطقه 14 اصفهان از احداث 
ادامه خیابان فرزانگان از خردادماه خبر داد و گفت: قرار 
بر این است تا خیابان هاى بعثت و عاشق اصفهانى به 
تردد وسایل نقلیه سبک اختصاص یابد و تردد وسایل 

نقلیه سنگین از خیابان فرزانگان انجام شود.  
امین شـیخ با بیان اینکه این طرح از خـرداد ماه آغاز 
خواهد شد، افزود: 70 درصد توافق با مالکان به منظور 

آزادسازى مسیر انجام شده است.

خبر

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان، 
ویژه برنامه اجتمــاع منتظران در جوار حــرم مطهر 60 

امامزاده شاخص استان اجرا مى شود. 
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى افزود: سازمان 
اوقاف و امــور خیریه، که توفیق خدمتگزارى به آســتان 
مقدس بقاع متبرکه امامزادگان را دارد، برآن اســت تا با 
اجراى ویژه برنامــه اى، از این عید بــزرگ براى ترویج 
فرهنگ مهدویت و انتظار، بهره ببرد و صحن و سراى بقاع 
متبرکه را با شمیم دلرباى گل نرگس(عج)، معطر و مزین 
کند.وى ادامه داد: در همین راستا، به مدت سه روز از روز 

چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه تا 14 اردیبهشت ماه برنامه 
هاى مختلف و متنوعى در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان 
برگزار مى شود. معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان افزود: همچنین به صورت ویژه 
برنامه هایى از قبیل احیاى شب نیمه شعبان و قرائت دعاى 
کمیل، برپایى خیمه هاى معرفت، اجتماع بزرگ منتظران، 
همراه با برپایى محافل قرآنى و سخنرانى سخنرانان مطرح 
کشورى و اســتانى پیرامون مهدویت و انتظار، مداحى و 
مولودى خوانى ذاکران اهل بیت(ع)، پرسش و پاسخ در جوار 
بقاع متبرکه شاخص استان و... به صورت ویژه در جوار حرم 

مطهر 60 امامزاده  برگزار مى شود.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: به منظور افزایش آگاهى، 
دانش و فرهنگ ایمنى در ســطح خانواده ها، همچنین 
خود امــدادى افراد در هنگام وقوع حــوادث و افزایش 
توان عملیاتى، دوره آموزشــى آتش نشانان داوطلب در 
برنامه  کارى سازمان قرار دارد. بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: 
این دوره ها هر ماه در ایستگاه هاى شــماره 7 واقع در 
پارك الله و شــماره 3 واقع در خیابــان حکیم نظامى 
برگزار مى شــود و البته با توجه به تقاضاهاى مردمى، 
امکان برگزارى این دوره ها در ســایر ایســتگاه هاى 
ســازمان نیز وجود دارد.وى با بیان اینکه در دوره هاى 

آتش نشــانان داوطلب، افراد باالى 15 سال مى توانند 
شرکت کنند، افزود: در هر ماه دو تا سه دوره چهار روزه 
آتش نشان داوطلب از ســاعت 8و30دقیقه صبح تا 13 
برگزار و در پایان به شرکت کنندگان «گواهینامه آتش 
نشان داوطلب» ارائه مى شود.مدیرعامل سازمان آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان ادامه داد: در 
این دوره ها، دروس تکنولوژى حریق، اطفاى حریق با 
خاموش کننده آتش نشانى، آشــنایى با لوله هاى پمپ، 
دستگاه هاى تنفسى، انواع گره ها، دستگاه هاى نجات، 
کارتر و اسپرایدر، بالشتک هاى بادى، کمک هاى اولیه 

پزشکى آموزش داده مى شود.

برگزارى دوره هاى آموزشى 
آتش نشان داوطلب

اجتماع منتظران
 در60امامزاده شاخص استان 

ابالغ رأى
شــماره دادنامــه: 9709973759300156 تاریــخ تنظیــم: 1397/01/30 شــماره پرونــده: 
9609983759301299 شماره بایگانى شعبه: 961531 خواهان: خانم مرضیه هادیان جزى فرزند اصغر 
به نشانى گز- خیابان دکتر بهشــتى- کوچه مرادیان- فرعى آذین پالك 4 خوانده: آقاى محمد حاتمى 
بلداجى فرزند مختار به نشانى فعال مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با برسى اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و ضمن اخذ نظریه قاضى مشاور خانواده و با استعانت از خداوند 
قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم مرضیه 
هادیان جزى فرزند اصغر به طرفیت آقاى محمد حاتمى بلداجى فرزند مختار به خواسته صدور گواهى عدم 
امکان سازش به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح شامل ترك زندگى مشترك و عدم پرداخت 
نفقه خواهان، با مالحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله روگرفت سند نکاحیه خواهان که حکایت از رابطه 
زوجیت طرفین داشته و از سویى نشان دهنده پذیرش کلیه شروط ضمن عقد توسط زوج مى باشد مالحظه 
اظهارات شهود تعرفه شده در پرونده به اســامى آقاى حسین هادیان جزى و آقاى جهانگیر هادیان جزى 
که اظهاراتشان حکایت از ترك زندگى مشترك توسط زوج در حدود پنج سال و عدم پرداخت مخارج وجه 
داشته و مالحظه جوابیه نیابت ارسالى به دادگسترى شهرســتان اصفهان درخصوص معاینه و تحقیقات 
محلى درخصوص وضعیت زوج که حسب گزارش مورخ 96/10/27 مرجع انتظامى مفاد تحقیقات صورت 
گرفته که حکایت از ناشایســت بودن وضعیت اخالقى و اجتماعى زوج و رفت و آمد با افراد ناباب داشته و 
با توجه به سایر محتویات پرونده از جمله عدم حضور خوانده على رغم اخطار قانونى به ایشان و عدم ارایه 
دفاعیات موجه و با عنایت به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر 
طالق و جدائى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده ضمن احراز تحقق شروط ضمن عقد 
نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1119 قانون مدنى، 26، 27، 28 و 34 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن صدور حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم 
امکان سازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. خواهان مى تواند با اعمال وکالت حاصل از طریق 
تحقق شروط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه 
نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و به وکالت از شوهرش امضا 
نماید. زوجه درخصوص حقوق مالى خود در این پرونده ادعایى نداشته و فرزند مشترك به نام حدیث متولد 
78 به سن قانونى و بلوغ رسیده و مستقل مى باشد حضانت فرزند مشترك به نام زهرا متولد 92 با زوجه و 
نفقه فرزندان ب ر عهده زوج وفق مالقات فرزند مشترك به نام زهرا براى زوج وفق قانون محفوظ مى باشد. 
رعایت سائر شرایط مربوط به اجرا بر عهده مجرى آن است. ارائه گواهى عدم باردارى نیز حین اجراى صیغه 
الزامى است. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
مدت اعتبار گواهى صادره از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 176 سید مجید عقیلى- رئیس شعبه اول 

دادگاه خانواده شاهین شهر /2/268
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960562 ح4 اجرا نیابت از شعبه دوم اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیه 
1- مصطفى وعیدى فرزند محمد محکوم به پرداخت /157/000/000 ریال و شرکت گیتى پسند محکوم 
به پرداخت مبلغ 67/037/500 ریال که جمعا به پرداخت مبلغ 224/037/500 ریال که خســارت تاخیر 
تادیه از مورخ 1396/5/25 تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له و مبلغ 11/929/944 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 کار شناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 18/500 
متر لوله 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 12700 ریال- جمعا به ارزش 234/950/000 
ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/3/1 ساعت 8 الى 
8:30 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شــاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى 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. کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 177 حمیدرضا کرباسى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه 

اول دادگسترى شاهین شهر /2/269
حصر وراثت

خانم مریم دبیرپور به شناسنامه شماره 623 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 71/97، تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیروس ظهورى 
به شناسنامه شماره 390 در تاریخ 96/12/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مریم 
دبیرپور فرزند مجید شماره شناسنامه 623 نســبت با متوفى همسر 2- على اکبر ظهورى فرزند سیروس 
شماره شناسنامه 1570 نسبت با متوفى فرزند 3- آتناظهورى فرزند سیروس شماره شناسنامه 2180 نسبت 
با متوفى فرزند 4- آزاده ظهورى فرزند سیروس شــماره شناسنامه 5462 نسبت با متوفى فرزند 5- ساناز 
ظهورى فرزند سیروس شماره شناسنامه 2-008240-510 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى  
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 181 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/270
ابالغ رأى

شماره پرونده: 245/96 ش3ح شماره دادنامه: 371- 96/12/23 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: رویا خسروى کاکش- ف: خســرو- به آدرس: شاهین شهر- گلدیس- خ 
ابوذر- فرعى 14 غربى- پ 143- طبقه دوم خوانده: خسرو خســروى کاکش- ف: عین اله- به آدرس: 
مجهول المکان خواســته: مطالبه نفقه جارى اعم از هزینه هاى پزشکى و زندگى با جلب نظر کارشناسى 
به انضمام خسارات داردسى گردشکار: خواهان دادخواســتى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى 
امضاءکنندگان ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. رأى قاضى شورا: دعوى رویا خسروى کاکش فرزند خسرو 
به طرفیت خسرو خسروى کاکش فرزند عین اله به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/25 
به انضمام خسارات دادرسى بشرح دادخواست تقدیمى مى باشد. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله 

کپى مصدق شناســنامه خواهان که مثبت رابطه بنوت فیما بین مشارالیه و خوانده میباشد و شرح خواسته 
خواهان و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ واقعى اخطاریه در شــورا حاضر نشده و دلیلى مبنى بر اینکه 
نفقه یاد شده را پرداخت کرده ابراز ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد 
ماده  1199 قانون مدنى خوانده را به میزان نفقه پرداخت نشــده خواهان از تاریخ 96/9/25 (تاریخ تقدیم 
دادخواست) تا پایان بهمن 96 جمعًا به مبلغ 11/880/000 ریال تعیین مى شود ضمنًا براى ماههاى آتى و 
مستمر با حفظ شرایط موجود و استحقاق به قرار روزانه 180/000 ریال و ماهانه 5/400/000 ریال تعیین 
مى شود که توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین و محاسبه و مصون از هرگونه تعرض باقى مانده و 
نیز هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 178 سید سیروس فتحى فرد- قاضى شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/271
ابالغ رأى

شماره پرونده: 246/96 ش3ح شماره دادنامه: 373- 96/12/23 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: شقایق مهرابى کاهکش- ف: علیار- به آدرس: شاهین شهر گلدیس- خ 
ابوذر- فرعى 14 غربى- پ 143- طبقه دوم- واحد 5 خوانده: خسرو خسروى کاکش- ف: عین اله- آدرس: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 95/6/1 با جلب نظر کارشناسى به انضمام خسارات 
دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان 
ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور راى مینماید. رأى قاضى شورا: دعوى شــقایق مهرابى کاهکش فرزند علیار به طرفیت 
خسرو خسروى فرزند عین اله به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/1 لغایت 96/11/30 
به انضمام خسارات دادرسى بشرح دادخواست تقدیمى مى باشد. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله 
کپى مصدق عقدنامه خواهان که مثبت رابطه زوجیت فیما بین مشارالیه و خوانده میباشد و شرح خواسته 
خواهان و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ واقعى اخطاریه در شورا حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال 
ننموده و دلیلى مبنى بر اینکه نفقه یاد شده را پرداخت کرده ابراز ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص و باستناد مواد 1102- 1106- 1107- 1111- 1206 قانون مدنى خوانده را به پرداخت 
میزان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 95/6/1 لغایت 96/11/30 عبارت از مبلغ 95/295/000 ریال تعیین مى 
شود. ضمناً براى ماه هاى آتى با حفظ شرایط موجود و استحقاق، نفقه زوجه به قرار ر وزانه 180/000 ریال و 
ماهانه 5/400/000 ریال تعیین مى شود که توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین و محاسبه و مصون 
از هرگونه تعرض باقى مانده و نیز هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاههاى عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 179 سید سیروس فتحى فرد- قاضى 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/272
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ورثه مرحوم مجید صاحب کرم 1- حسین صاحب کرم 2- عصمت وکیلى 
ســهر فروزانى 3- زهره ابراهیمى 4- زهرا صاحب کرم 5 - حمید صاحب کرم- خواهان آقاى هوشنگ 
طاهرى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 16/97 ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/3/12 ساعت 9 صبح تعین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 148 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/273

حصر وراثت
آقاى مجید مکاریان پور به شناســنامه شــماره 50915 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 67/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
ناصر مکاریان پور به شناسنامه شماره 775 در تاریخ 96/10/4  در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- احترام مکاریان پور فرزند اصغر شــماره شناسنامه 908 نســبت با متوفى همسر 2- متیرا 
مکاریان پور فرزند ناصر شماره شناسنامه 357 نســبت با متوفى فرزند 3- مجید مکاریان پور فرزند ناصر 
شماره شناسنامه 50915 نسبت با متوفى فرزند 4- منیره مکاریان پور فرزند ناصر شماره شناسنامه 5058 
نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشرفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 172 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره دو) /2/274
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973760100036 شــماره پرونده: 9609983761400715 شماره بایگانى شعبه: 
961761 تاریخ تنظیم: 1397/01/20 شاکى: خانم پرى جهانگیرى فرزند اصالن با وکالت آقاى احمدرضا 
حیدرى زفره فرزند حسن به نشانى شــاهین شهر، خ عطار نبش فرعى 6 غربى ســاختمان امیر طبقه 4 
متهم: آقاى حسینعلى مهرابى فرزند مهدیقلى به نشانى فعال مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدى 
و ترك انفاق. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حسین على مهرابى فرزند مهدیقلى دایر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدى و ترك انفاق، موضوع شــکایت خانم پرى جهانگیرى با وکالــت آقاى احمدرضا حیدرى، 
نظر به محتویات پرونده، شرح شکایت شــاکى و اظهارات وکیل مدافع او در جلسه دادرسى متشکله این 
دادگاه، مؤداى اظهارات گواهان و اینکه به موجب کیفرخواســت صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده 
اند و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عم ل 
نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مستندا به مواد 144، 448، 449، 462، 488، 709 و 714 
قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت سه درصد دیه کامل بابت پارگى دامیه زیر 
چشم راست و خراشیدگى حارصه پس ســر و چهار و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى زیر چشم راست و
 زانوى راست و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى بســتر ناخن انگشت اول پاى چپ در حق شاکى 
ظرف یک ســال از تاریخ وقوع جنایت 95/2/19 و از حیث ترك انفاق به اســتناد ماده 53 قانون حمایت 
خانواده به تحمل یک سال و چهار ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 171 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر 

(101 جزایى سابق) /2/275

مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده 960483 ح1 نیابت از شــعبه دوم اجراى احکام اصفهان محکوم علیهم 1- مصطفى وعیدى 
2- علیرضا جنتى 3- شرکت گیتى پسند متضامنا به پرداخت مبلغ 562/223/647 ریال بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له و مبلغ 16/610/050 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 28/941/684 ریال بابت هزینه 
اجرا 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: 45/520 متر لوله 
16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 17/000 ریال- جمعا به ارزش 773/840/000 ریال 
با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/2/29 ساعت 8 الى 9 صبح 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 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 اموال داده شود 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: 147 اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگسترى شاهین شهر /2/276

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان خانم جمیله ولى پور دادخواســتى مبنى بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه به 
طرفیت خوانده آقاى عقیل محمود صالحى در این مرجع به شــماره کالسه 33/97 ش2ح مطرح نموده 
اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 97/3/28 ســاعت 5/15 بعدازظهر در نظر گرفته 
شده است علیهذا با توجه به اینکهه خوانده مجهول المکان مى باشــد وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى 
تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و 
ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 192 شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک ) /2/290
مزایده اموال منقول نوبت اول

پرونده: 960475 ح 4 از شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم شــرکت گیتى پسند به 
پرداخت 160 /719/728 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 35/986/408 بابت هزینه اجرا 
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 اســت. صورت اموال مورد مزایده: 45/800 متر لوله 
16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 16/500 ریال- جمعا به ارزش 755/714/571 ریال 
با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/3/6 ســاعت 8 الى 8:30 صبح 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 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 ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 190 کرباسى مدیر اجراى احکام مدنى شعبه چهارم 

دادگسترى شاهین شهر /2/291
اجراییه

شماره اجراییه: 9710423759500027 شــماره پرونده: 9609983759500373 شماره بایگانى شعبه: 
960385 به موجب درخواســت اجراى حک م مربوطه به شماره 9710093759500146 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973759500939 محکوم علیه قدرت اله صنعتى فرزند روح اله به نشانى همدان، میدان 
کربال، جنب پمپ بنزین چاپ آرین (مجهول المکان) محکوم اســت بــه پرداخت 808/000/000 ریال 
بابت خواسته و مبلغ 28/120/000 ریال بابت هزینه دادرســى به انضمام حق الوکاله طبق تعرفه معادل 
20/592/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک ها لغایت وصول محکوم به که براساس 
نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هنگام اجراى حکم محاسبه و دریافت مى 
گردد در حق محکوم له شرکت بنیان پالست به مدیریت ایمان کریمى به نشانى اصفهان مورچه خورت 
شهرك صنعتى فاز 1 خ ابوریحان 6 و 7 و ضمنا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ هزینه دادرسى 
متعلق به خسارت تاخیر تادیه از محکوم له در حق صندوق دولت و سپس از محکوم علیه در حق محکوم له 
خواهد بود. مشخصات وکیل: حمید رهنمازاده فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان، خیابان شیخ مفید، نرسیده 
به چهارراه دهش، ساختمان پندار، واحد 4، 2- فریبا رجبى فرزند محسن به نشانى اصفهان، خیابان شیخ 
مفید نرسیده به چهارراه دهش ساختمان پندار واحد چهارم دفتر وکالت آ قاى محمدامین ثباتیان. 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 نباشــد 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 188 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 97101037593000698 شماره بایگانى شعبه: 9709983759300120 شماره بایگانى 
شعبه: 970123 خواهان خانم شیما بیژن زاده فرزند محمد دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محمد 
بیژن زاده فرزند سید شاه به خواسته تنفیذ طالق به درخواست زوج تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان 
اصفهان، شاهین شــهر ارجاع و به کالســه 9709983759300120 ثبت گردیده که وقت رسیدگى به 
تاریخ 1397/3/12 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى در دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگه ى 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: 198 شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /2/293
ابالغ راى

شماره پرونده: 710/96 شماره دادنامه: 51- 97/1/29 تاریخ رسیدگى: 97/1/20 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: کیانوش جهانگیرى فرزند یداله به نشانى شاهین شهر 
بلوار طالقانى خ ایثارگران بعد از فضاى سبز منزل دوم شمالى خواندگان: 1- امین رویین تن به نشانى گز 
برخوار بلوار معلم نمایشگاه نیرومند 2- سیمرا صباحى گراغانى مجهول المکان 3- مهدى کبیرى مجهول 
المکان خواســته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه وانتقال قطعى سند یک دستگاه خودروى سوارى 
زانتیا به شماره انتظامى 21- 579 ى 22 به انضمام هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به ظرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى خواهان  کیانوش جانگیرى فرزند یداله به طرفیت خواندگان 1- امین رویین تن 2- سیمرا 
صباحى گراغانى 3- مهدى کبیرى به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال قطعى سند 
یک دستگاه خودرو ى سوارى زانتیا به شــماره انتظامى 21-579 ى 22 به انضمام هزینه دادرسى. شورا 
با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوســت (قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال فوق االشاره به 
خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به تاریخ 96/11/3 به شماره 1452/14/1345 که کارت و پالك 
مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم اعالم نموده و سند قطعى محضرى آن به استناد سند شماره 75618 
مورخ 91/9/26 به نام خوانده ردیف سوم مى باشد هیچ یک از خواندگان على رغم وصف ابالغ در جلسه 
حضور پیدا نکرده و هیچ گونه الیحه و دفاعیه اى نیز ارائه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر 
صحت دانسته و به استناد مواد 220- 362 قانون مدنى خوانده ردیف دوم و سوم را محکوم به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودروى سوارى زانتیا به شماره انتظامى 
21- 579 ى 22 به نام خواهان و خوانده ردیف اول را محکوم به تهیه مقدمات انتقال سند و پرداخت مبلغ 
سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و هزینه نقل و انتقال در حق خواهان را صادر و 
اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین مى باشد. م الف: 182 غالمرضا شکوهى قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر /2/294
حصر وراثت

آقاى محمدحسین کریمیان به شناسنامه شــماره 579 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
ورثه،  درخواستى به شماره 73/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رمضانعلى 
کریمیان به شناسنامه شماره 342 در تاریخ 1396/12/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- محمدحسین کریمیان فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 579 نســبت به متوفى فرزند 2- شهناز 
کریمیان فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 704 نسبت با متوفى فرزند 3- ناصر کریمیان فرزند رمضانعلى 
شماره شناسنامه 714 نسبت با متوفى فرزند 4- مهناز کریمیان فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 2230 
نسبت با متوفى فرزند 5- فرزانه کریمیان فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 1716 نسبت با متوفى فرزند 
6- حمیدرضا کریمیان فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 3767 نسبت با متوفى  فرزند 7- ایران مختارى 
فرزند محمدشریف شماره شناسنامه 23 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 186 

شعبه اول شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/295
ابالغ راى

شماره پرونده: 506/96 ش11ح شــماره دادنامه 621- 96/12/12 خواهان: آقاى مجتبى لطیفى فرزند 
محمدرضا به نشانى شاهین شــهر خ خاقانى فرعى 3 شــرقى مجتمع بهار واحد 4 خواندگان: 1- مهدى 
فرهمندیان فرزند نورزو 2- محمدحسن حاجى گداعلى فرزند حسینعلى هر دو به نشانى مجهول المکان 
موضوع: ا لزام به انتقال سند رسمى خودرو پژو آردى به شــماره انتظامى 826د32- ایران 23 به انضمام 
خســارت قانونى و هزینه دادرســى مقوم به 3/100/000 ریال به انضمام خســارات دادرسى مى باشد. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل  مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست مجتبى لطیفى به طرفیت 1- مهدى فرهمندیان 
2- محمدحسن حاج گداعلى به خواسته الزام به انتقال سند رســمى خودرو پژو آردى به شماره انتظامى 
826د32- ایران 23 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى مقوم به 3/100/000 ریال موضوع مبایعه 
نامه پیوست تاریخ دادخواست به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته 
است و نظر به اینکه مستندات ابرازى خواهان مصون از تعرض مانده و حکایت از انجام معامله مابین طرفین 
دارد و مبیع و ثمن بین طرفین رد و بدل گردیده و نیز حسب استعالم واصله از پلیس راهور که اتومبیل مذکور 
به نام خوانده ردیف دوم آقاى محمدحسن حاج گداعلى مى باشد و خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلسه 
مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاع مؤثرى وارد نگردیده است بنابراین ضمن احراز 
رابطه معاملى بین طرفین خواسته خواهان محرز و مســلم بوده و به استناد مواد 219، 220، 221، 1301 
قانون مدنى حکم به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو موصوف توسط خوانده ردیف دوم آقاى محمدحسن 
حاج گداعلى و مستندا به مواد 515، 519 قانون آیین دادرسى به پرداخت مبلغ 168/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى الصاق تمبر در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان 
شاهین شهر مى باشد و مستندا به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوى نسبت به خوانده ردیف اول  صادر مى گردد. م 

الف: 108 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/296

مدیر کل گمرك اصفهان گفت: در راســتاى برنامه هاى 
اقتصاد مقاومتى و با راه اندازى و اســتفاده از سامانه هاي 
امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزى، شــاهد افزایش 

سه برابري درآمد گمرکات اســتان اصفهان در فروردین 
امسال بودیم.

اسدا... احمدي ونهري با بیان اینکه در یک ماهه سال 97 

از استان اصفهان، 248 قلم کاال به وزن 356 هزار تن و به 
ارزش 121 میلیون و 891 هزار دالر به مقصد 46 کشور 
جهان صادر شده است، اظهار کرد: این آمار در مقایسه با  

مدت مشابه ســال قبل، از لحاظ وزن 11 درصد و از نظر 
ارزش 25 درصد افزایش داشته است. 

وي عمده ترین کاالهاي صادراتی از اســتان اصفهان را 
آهن آالت و فوالد به ارزش 34 میلیون دالر، محصوالت 
پتروشــیمى به ارزش 28 میلیون دالر و فرش به ارزش 
هفت میلیون دالر اعالم کرد و افزود: مهمترین کشورهاي 
مقصد کاالهاي صادراتی اســتان اصفهان، عراق با 24 
میلیون دالر و 7 درصد، امارات متحده عربى با 20 میلیون 
دالر و 6 درصد، افغانســتان  با 16 میلیون دالر و 5 درصد 
و تایلند با 13 میلیون دالر و 4 درصد از سهم کل صادرات 

استان را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل گمرك اصفهان همچنیــن اضافه کرد: دو هزار 
و 687 تن کاال بــه ارزش 13 میلیون و 389 هزار دالر به 
گمرك اصفهان وارد شــده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، از نظر وزن 60 درصد و از نظر ارزش 43 درصد 

کاهش یافته است.
احمدى ونهرى یادآور شــد: ایــن اداره کل در فروردین 
امسال، بالغ بر 81 میلیارد و 926 میلیون ریال درآمد کسب 

و به خزانه واریز کرده است.
وي همچنین با بیــان اینکه ماشــین آالت مکانیکی با 
32درصد، محصوالت ســرامیکی با 7 درصد، ماشــین 
آالت برقی با 7 درصد مهمترین کاالهاي وارداتی گمرك 
اصفهان در فروردین امســال بوده اســت، اظهار کرد: 
عمده ترین کشــورهاي صادرکننده بــه مقصد گمرك 
اصفهان ایتالیا بــا 33 درصد، چین بــا 11 درصد، ترکیه 
با 11 درصد، آلمان بــا 8 درصد و دانمــارك با 7 درصد 
کل واردات به گمــرك اصفهان را به خــود اختصاص 

داده اند.

افزایش3 برابري درآمد گمرك اصفهان
اســتاندار اصفهان گفت: براى توسعه فرودگاه 
بین المللى شهید بهشــتى اصفهان مذاکراتى با 
فرمانده کل ارتش انجام شده و نتایج آن به زودى 

اعالم خواهد شد.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به پیگیرى هاى ویژه 
درخصوص توســعه فرودگاه بین المللى شهید 
بهشــتى اصفهان و اعتبارات جذب شده، اظهار 
کرد: در این خصــوص مذاکراتى با فرمانده کل 
ارتش انجام شــده و نتایج آن بــه زودى اعالم 

مى شود.
***

وى همچنین به قطار حومه شــهرى شــاهین 
شهر-اصفهان اشاره کرد و افزود: مقرر شده است 
نقشــه هاى این پروژه، طى یک ماه آینده آماده 
شود و شوراى شــهر نیز نهایت همکارى را در 

خصوص ترك تشریفات داشته باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت قطار حومه 
شهرى مجلسى، بهارســتان و نجف آباد براى 
مدیریت اســتان اصفهان گفــت: وزارت راه و 
شهرســازى باید مسئول مشــخصى را براى 
پیگیرى ویژه چهار خط قطار حومه شهر اصفهان 

معرفى کند.

مذاکره با ارتش براى 
توسعه فرودگاه اصفهان 
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از ارائه تخفیفات ویژه براى سرمایه گذاران در صنایع پاك 
در شــهرك صنعتى کوهپایه خبر داد و بــر لزوم پیگیرى 
زیبا سازى ورودى، توسعه فضاى سبز و روشنایى مبادى 
ورودى شــهرك صنعتى کوهپایه در قالــب تفاهمنامه 

همکارى مشترك تأکید کرد.
محمد جواد بگى با تأکید برضرورت توجه ویژه به شــرق 
استان گفت: با توجه به مشــکالت و بحران کم آبى سال 
هاى گذشته که تأثیرات بسیار ســویى برکشاورزى این 
مناطق داشته، باید توسعه صنعتى منطقه شرق اصفهان با 
محوریت تقویت شهرك هاى صنعتى این استان در اولویت 

فعالیت هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان و دولت 
قرار گیرد. وى از ارائه مشوق 20 درصدکاهش میزان نقد 
در پیش پرداخت و شش ماه تنفس در پرداخت اقساط به 
همراه افزایش اقساط از  36 ماه به 42 ماه و مشوق تخفیف 
حق بهره بردارى قبل از موعد به ســرمایه گذاران صنایع 
پاك و غیر آالینده در شهرك صنعتى کوهپایه به منظور 
حمایت از اشتغالزایى در این شهرســتان خبر داد. بگى با 
اشاره به مشــکالت کم آبى و خشکسالى سال هاى اخیر 
فالت مرکزى کشور، بر انتقال پســاب شهر کوهپیایه به 
منظوراستفاده در تصفیه خانه شهرك کوهپایه و استفاده 

آن در بخش صنعت تأکید کرد.

شهردار اصفهان گفت: اجراى طرح مدیریت واحد شهرى 
با تخصیص اعتبارات امکانپذیر است.

قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: الیحه مدیریت واحد شهرى 
که در صحن علنى مجلس مطرح اســت، اگر بخواهد 
مسئولیت آن بر دوش شهردارى بیافتد، باید اعتبارات آن 
تخصیص یابد، در غیر این صورت، این طرح خوب، نتیجه 

خوبى در پى نخواهد داشت.
وى بیان کرد: تصمیم بر این است که در ابتدا این طرح به 
صورت پایلوت در یک استان اجرایى شود که این نگرانى 
وجود دارد که اصفهان را پایلوت اجراى طرح کنند که اگر 
این اتفاق بیافتد، به طور قطــع بدون تخصیص بودجه، 

اجراى آن غیرممکن است.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: درخواست داریم که اگر 
قرار بر اجراى طرح مدیریت واحد شــهرى است، باید 
نظرات کارشناسى و مدیران شهرى و اعضاى شورا در آن 
دیده شود که در اجراى این طرح خوب، با مشکل مواجه 
نشویم و اجراى ُکند و اشــکالدار آن به پاى طرح نوشته

 شود.
وى گفت: زمانى ما مى توانیم بر مشکالت شهر غلبه کنیم 
که تمام ارکان تصمیم گیرى از جمله اعضاى شــوراى 
شهر و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در پى تعامل 
با یکدیگر و اتحاد بتوانند سایه این مشکالت را کم کنند.

ارائه تخفیفات ویژه  به 
سرمایه گذاران در صنایع پاك 

اجراى مدیریت واحد شهرى با 
تخصیص اعتبار امکانپذیر است

آغاز مبارزه بـــا
 بیمارى سالک

طرح مبـارزه با بیمـارى سـالک در جرقویـه علیاى 
اصفهان آغاز شد.

مدیر مرکز بهداشـت شـماره2 شهرسـتان اصفهان 
گفت: این طرح،  تا پایان شهریور در  چهار مرحله در 

این منطقه  اجرا  مى شود.
منصـوره ابوفاضلـى افـزود: در ایـن طـرح، در هـر 
مرحلـه 600 نفـر- روز نیـروى بسـیجى، اقـدام به 
طعمه گـذارى و النـه کوبى موش هـاى صحرایى، 
توزیع قلم هاى دافع حشرات و مه پاشى و سم پاشى

 مى کنند. 

رونمایى از کتاب تاریخ 
شفاهى و تاریخ تئاتر اصفهان

اصفهـان،  تئاتـر  تاریـخ  کتـاب  از  رونمایـى 
نمایش هاى سنتى تألیف «پرویز ممنون» با حضور 
جمعـى از هنرمنـدان ایـن عرصـه و مسـئوالن 
شـهرى در سـالن جلسـات کتابخانه مرکزى برگزار

 شد.
 ممنـون در ایـن مراسـم در جمـع تئاتـرى هـاى 
اصفهـان گفـت: در مقابل کسـانى کـه در اصفهان،
 کار تئاتـر انجـام مى دهنـد، سـر تعظیـم فـرود 
مى آورم، چراکه ازنظر من، داسـتان شـما، داسـتان 
نیسـت  ریـل  روى  کـه  اسـت  لوکوموتیـوى 
نداخته انـد و مى گوینـد  و آن را روى خـاك ا

حرکت کن!

تجلى اندیشه امام (ره) در 
جشنواره شعر بهمن 

مدیر مؤسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینـى (ره) 
اصفهـان گفـت: شـعراى ایرانـى بـه اندیشـه هاى
 امـام (ره) توجـه ویـژه داشـته اند و ایـن امـر 
سـبب تجلى اندیشـه امـام (ره) در آثار شـعرا شـده 

است.
حجت االسـالم والمسـلمین کمسـارى اظهـار 
داشـت: اختتامیه جشـنواره شـعر بهمن که قرار بود 
بهمن ماه سـال گذشته برگزار شـود، 20 اردیبهشت 
در سـالن اتاق بازرگانى اصفهان برپا مى شـود و این 
تاخیر به دلیل درخواست شاعران براى تمدید مهلت 

ارسال آثار رخ داد.
وى گفت: این جشـنواره قدمتـى 15 سـاله دارد و با 
وجود آنکه این جشـنواره تخصصى است و موضوع 
آن امـام (ره) و اندیشـه هاى ایشـان اسـت، امـا این 
جشـنواره با اسـتقبال روبرو شـده و در سـطح کشور 

شناخته شده است.

کاهش20درصدى مصرف آب 
با استفاده از تجهیزات کاهنده

معـاون نظـارت بـر بهره بـردارى شـرکت آب و 
فاضـالب کشـور در جمـع مدیـران شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان اصفهـان گفـت: اسـتفاده از 
تجهیـزات کاهنده مصرف آب، در سـال هـاى اخیر 
به صـورت پایلوت هـاى مختلف متناسـب بـا اقلیم  

مناطق در کشور اجرا شده است.
شـاهین پاکـروح بـا بیـان اینکه 334شـهر کشـور 
در معـرض تنـش آبـى قـرار دارنـد، افـزود:

 از این تعداد، 107شـهر در وضعیت قر مز و هشـدار 
هستند.

وى بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون برنامـه اى 
براى جیره بندى آب در کشـور نداشـته ایـم، گفت: 
اصفهـان، شـیراز، بندرعبـاس، بوشـهر، کرمـان
میـزان  کـه  هسـتند  مراکـزى  از  مشـهد  و 
مصـرف آب، از میـزان تولید و ذخیـره مصرف مردم 

بیشتر است.  
معـاون راهبـردى و نظـارت بـر بهـره بـردارى 
آبفاى کشـور گفت: بـه منظـور تأمین آب شـهرى، 
هـم اکنـون حفـر 283حلقـه چـاه در نظـر گرفتـه 
شـده کـه بـا همـکارى سـایر دسـتگاه هـا،  از 
چاه هایى که براى مصارف کشـاورزى حفر شده اند 

نیز استفاده خواهد شد.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه امسال نیروى 
انتظامى در ســطح کالن اولویت هایى را براى خود تعیین 
کرده است، تصریح کرد: نیروى انتظامى استان اصفهان نیز 
12 اولویت را براى فعالیت هاى سال جارى در دستور کار قرار 
داده که یکى از آنها، حمایت از کاالى ایرانى با توجه به شعار 

سال است.
ســردار معصوم بیگى ادامه داد: در ایــن خصوص، نیروى 
انتظامى دو راهبرد را دنبال مى کند، ابتدا تشدید مبارزه با قاچاق 
کاال با عملیاتى کردن قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و تقویت
ایستگاه هاى مبارزه با قاچاق کاال و تجهیز تیم هاى تخصصى 
در این زمینه است و راهبرد دیگر این است که خرید هرگونه 
کاالى خارجى که مشابه داخلى داشته باشد، در نیروى انتظامى 
مطلقا ممنوع است.وى دیگر اولویت پلیس اصفهان در سال 
97 را،  مقابله بى امان با سوداگران مرگ به عنوان اَبَر آسیب 
جامعه که نگرانى هاى زیادى به دنبال دارد، برشمرد و افزود: 
اشراف بر فضاى مجازى، دیگر اولویت انتظامى استان است، 
زیرا جرایم با شیب تند به سمت فضاى مجازى در حال حرکت 
است و اگر این فضا را با کمک مردم مدیریت نکنیم، آسیب 
جدى به مردم وارد مى شود. فرمانده انتظامى استان اصفهان 
با اشاره به افزایش قدرت کشــف جرایم و کم کردن فاصله 
وقوع جرم وکشفیات، اظهارداشت: در قرارگاه جهادى آموزش 
پلیس اصفهان، توانمندسازى کارکنان با تمرکز بر آموزش را 

دنبال خواهیم کرد.

راه اندازى اولین دستگاه X-Ray در ایستگاه 
بازرسى نایین

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه در بخش پلیس، 
آگاهى افزایش قدرت کشف با تمرکز بر کشف علمى جرم و 
توانمندسازى از موضوعات محورى است که دنبال مى شود، 
گفت: از ابتداى سال جارى، پرونده هاى قاچاق  باالى 500 
میلیون تومان، 200 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد داشته است.
وى از افزایش 100 درصدى تعداد باندهاى متالشــى شده 
قاچاق کاال در فروردین ماه 97 خبر داد و افزود: ارزش ریالى 
کاالهاى قاچاق کشف شــده با بیش از 10 میلیارد تومان در 
فروردین ماه سال جارى، 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یافته و در این ارتباط، 18 باند جرایم مختلف 

متالشى و بیش از هزار و 300 سارق دستگیر شدند.
 X-Ray سردار معصوم بیگى از راه اندازى اولین دستگاه

در ایستگاه بازرسى شهید شرافت شهرستان نایین در راستاى 
مبارزه با قاچاق کاال خبر داد و اظهارداشــت: این دستگاه با 
سرعت و ظرفیت باال، داراى ساز وکار خوبى براى تشخیص 

کاالى قاچاق بدون تخلیه بار است.

انهدام بزرگ تریــن باند قاچاق موادمخدر 
تاریخ پلیس اصفهان

وى در بخش دیگرى از سخنانش به کشفیات پلیس اصفهان 
در زمینه مواد مخدر اشاره و خاطرنشان کرد: در بخش مبارزه 
با مواد مخدر، در فروردین امسال بیش از چهار تن انواع مواد 
مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این 

عدد یک تن و 800 کیلوگرم بوده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از انهدام بزرگ ترین باند 
قاچاق موادمخدر که قصد جابه جایى بالغ بر 550 کیلو هرویین 
و مورفین را داشتند، خبر داد و گفت: این محموله سنگین با 
تالش سبزپوشان پلیس اصفهان، کشف و بزرگ ترین باند 

قاچاق موادمخدر تاریخ پلیس اصفهان متالشى شد.
وى تصریح کرد: از ابتداى ســال جارى تاکنون 277 طرح 
پاکسازى در سطح اســتان براى مبارزه با مواد مخدر انجام 
شده و دو هزار و 400 نفر قاچاقچى، معتاد متجاهر و فروشنده 

دستگیر شدند.
***

سردار معصوم بیگى با بیان اینکه در حوزه فضاى سایبرى نیز 
تشکیل پرونده در خصوص جرایم فضاى مجازى 45 درصد 
افزایش یافته است، اظهارداشت: برخورد جرایم اقتصادى در 
فضاى مجازى اولویت اول پلیس اصفهان است، زیرا بیشترین 
فراوانى پرونده ها را دارد و مى طلبد مراقبت هاى بیشترى را 
مردم انجام دهند تا برداشت هاى اینترنتى از حساب هاى آنها 

اتفاق نیفتد.
***

وى رتبه اول جرایم اینترنتى در اصفهان را شامل برداشت از 
حساب، سپس کالهبردارى رایانه اى و پس از آن مشکالت 

اخالقى خواند و گفت: به عنوان مثال چندى پیش یک جوان 
در فضاى مجازى توانسته بود با فریب مردم در تبلیغ نصب یک 
نرم افزار در گوشى تلفن همراه، به اطالعات شخصى 514 نفر 
دسترسى پیدا کرده و در زمانى کوتاه، گفتگوهاى اینترنتى، متن 
پیامک و رمز ایمیل آنها را به دست آورده و شروع به برداشت 
از حساب این افراد کرده بود که با اشرافیت اطالعاتى پلیس 
فتا، این فرد غیر بومى شناسایى و با هماهنگى مقام قضائى، در 

یکى از استان هاى همجوار دستگیر شد.
***

وى با اشــاره به عزم جدى پلیــس اصفهــان در برخورد 
بــا اراذل و اوبــاش، تاکید کرد: هــر گونه تحــرك اراذل 
و اوبــاش خط قرمــز پلیس اســت و بــا اقتــدار برخورد
 مى کنیم و در برخورد با آنها هیچ گونه مسامحه اى نخواهیم 
داشت. فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: بانک 
هاى اطالعاتى اراذل و اوباش در اختیــار پلیس قرار دارد و 

خوشبختانه تاکنون در سال جارى هیچ تحرکى نداشته اند.

برداشت از حساب، در صدر جرائم اینترنتى

در راســتاى تحقق اصفهان در مسیر امید و همزمان با هفته 
فرهنگى اصفهان، 9 پروژه با اعتبار 127 میلیارد ریال در میدان 

میوه و تره بار با حضور شهردار اصفهان به بهره بردارى رسید.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان در مراســم افتتاح پروژه هاى 
مختلف گفت: تاالر 26 میدان مرکزى میوه و تره بار شامل 28 
غرفه، فضاى بارانداز، دفاتر ادارى و فضاى سرپوشیده توقف 
خودروها در 4800 مترمربع با هزینه 47 میلیارد و 870 میلیون 
ریال، سوله هاى سورت و بسته بندى تخم مرغ به تعداد چهار 
سوله با 4400 مترمربع با اعتبار 24 میلیارد و 523 میلیون ریال، 
پارکینگ جنبى محوطه سبزى در 3400 متر با اعتبار دو میلیارد 
و 600 میلیون ریال از جمله پروژه هاى افتتاح شــده در هفته 
فرهنگى اصفهان است.اصغر کشاورز راد افزود: اجراى پروژه 
فیلتراسیون آب فضاى سبز میدان مرکزى به منظور استفاده 
بهینه از آب و منابع آبى براى فضاى سبز میدان مرکزى میوه و 
تره بار با دو میلیارد ریال، ساخت برج نورى شامل ساخت دکل 
خود ایســتا به طول 18 متر با 12 چراغ 400 وات و محدوده 
پوشــش به شــعاع 35 متر با هزینه 213/133/500 ریال، 
نصب دوربین مداربسته در کل میدان با 45 دوربین در قالب 
دوربین ثابت، دوربین چرخشى و دوربین هاى پانوراما با هزینه 
شش میلیارد ریال از دیگر پروژه هاى به بهره بردارى رسیده 
است.وى ادامه داد:احداث مجموعه هاى کارگاهى شهرك 
کارگاهى پینارت (خیراندیش) با 3820 مترمربع با 41 میلیارد 
و 600 میلیون ریال در خیابان مشتاق دوم، جنب کانال آب و 
حل مشکل 802 فقره کارگاه و فروشگاه از اراضى پینارت که 
منجر به رفع مشکل 27 ساله این مجموعه شده است را باید از 

پروژه هایى خواند که به بهره بردارى رسیده است. 
کشاورز راد با بیان اینکه تاالر 26 میدان مرکزى میوه و تره بار 
بزرگ ترین پروژه افتتاح شده است گفت: در دو دهه قبل این 
محل به عنوان میدان سبزى استفاده مى شد که با جابه جایى 
غرفه ســبزى، عمًال غیرفعال شــد و ما با کار کارشناسى و 
بهینه ســازى تاالر، در آن چهار تاالر بسته بندى ایجاد کرده 
و براى یکصد نفر اشتغالزایى کردیم. از سوى دیگر با اجراى 

پروژه فیلتراسیون در 90 هکتار، کل مجموعه آبیارى و فضاى 
سبز با فشار آبدهى خواهد شد.

کشاورز راد همچنین از بهره بردارى فاز اول بازار گل و گیاه در 
بلوار رضوان در شش ماه اول سال جارى خبر داد. 

***
شهردار اصفهان هم در این مراســم گفت: در ایام خجسته 
شعبان و در اردیبهشت که فضاى اصفهان با برنامه هاى هفته 
فرهنگى با شادابى همراه اســت و روح دیگرى به اصفهان 
دمیده شده، شاهد فعالیت مجموعه مســئولین در سازمان 
میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى و افتتاح پروژه هاى 

مختلف هستیم.
قــدرت ا... نــوروزى اظهار امیــدوارى کرد مرکــز میدان 
میــوه و تره بار منشــأ خیــر و برکت براى شــهر باشــد 
و بنــگاه بــزرگ میــوه و تره بار کــه از اهمیــت خاصى 
برخوردار اســت براى توســعه، اشــتغال و رفاه مردم مؤثر 
باشــد. شــهردار اصفهان اظهار کرد : در کارگاه ســورت و 
بسته بندى تخم مرغ در مجموعه میدان میوه و تره بار روزانه 

120 کارگر، 2500 کارتن تخم مرغ را بسته بندى مى کنند. 
نــوروزى ادامــه داد: در هفته فرهنگى اصفهــان، با رفع 
مشکالت 802 واحد از اراضى پینارت اسناد آن صادر شد که 
اقدام بسیار خوبى بود و مطمئن هستم افتتاح غرفه ها امروز 
در میدان میوه و تره بار در اقتصاد شهر اصفهان، تنظیم بازار 
و رفاه مردم مؤثر خواهد بود. وى گفت: انتظار ما از برگزارى 
هفته فرهنگى در اصفهان، با اجراى برنامه هاى متنوع هنرى 
و... حاکم شدن شادمانى در گوشه گوشه شهر اصفهان است 

که تاکنون به آن دست یافته ایم.
شــهردار اصفهــان یکــى از برنامه هاى شــهردارى را 
مشــارکت ســرمایه گذاران و مردم در توســعه شــهر 
خواند و گفــت: مــا تاکنون طرح هــاى بســیار زیادى
 را با بخش مشارکت شــهردارى انجام دادیم و در حقیقت 
سیاست ما، مشارکت مردم با شهردارى در توسعه آن است 
و آمادگى داریم به همه کسانى که قصد ساخت هتل دارند 
زمین واگذار کنیم و پروانه آورده شهردارى براى مشارکت 

سرمایه گذاران داخلى و خارجى اختصاص یابد.

در مراسمى با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت

بهره بردارى از 9 پروژه در میدان میوه و تره بار اصفهان
ساسان اکبرزاده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهاداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه از موقوفه مســجد امام هادى (ع) واقع در شــاهین شهر شهرك پردیس
 مسکن مهر خیابان اردیبهشــت فرعى 16 جنب مسجد فوق به مدت یکســال با مبلغ پیشنهادى اجاره
 ماهیانه 15/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1397/02/22 جهت اطال عات 

بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده نوبت دوم

با توجه به نامه شماره 972/123/273 مورخ 1397/1/21  اداره کل محترم میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان در رابطه با تشکیل انجمن 
حرفه اى تخصصى مهمانپذیران و در اجراى ماده 25 آییــن نامه ایجاد، اصالح، 
تکمیل، درجه بندى و نرخ گذارى تأسیســات گردشگرى و نظارت بر فعالیت آنها 
مصوب 94/6/4 هیأت محترم وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در دســتورالعمل 
نحوه ایجاد و فعالیت تشکل هاى حرفه اى صنعت گردشــگرى ایران ابالغى به 
شماره 952100/26671 مورخ 1395/8/10 به اطالع کلیه مهمانپذیرداران استان 
اصفهان (حقیقى- حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند که انجمن -جامعه 

حرفه اى مهمانپذیران استان اصفهان در شرف تأسیس مى باشد. 
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اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

 ایران از نظر ذخایر و منابع معدنى جزء کشورهاى غنى 
در دنیا شناخته شده و داراى ذخایر ارزشمند و عظیمى در 
زمینه سنگ هاى ساختمانى و تزیینى است. به همین 
دلیل نمایشگاه هاى بین المللى سنگ, معدن و صنایع 
وابسته که هر سال با حضور فعاالن و متخصصین در 
حوزه سنگ و معدن در محل برگزارى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار 
مى شود، از اهمیت ویژه اى برخوردار است. این نمایشگاه 
امسال هم  از امروز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه آغاز مى 

شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
در کنار مشــارکت کنندگان داخلى، شرکت هایى که 
از کشورهاى ایتالیا، آلمان و چین نیز در این نمایشگاه 
نمایندگى دارند و شــرکت هایى از چیــن و ایتالیا نیز 
به صورت مســتقیم در نمایشــگاه به عرضه آخرین 
فناورى هاى روز دنیا در حوزه صنعت سنگ مى پردازند. 

استان اصفهان جایگاه مهمى را در تولید سنگ در کشور 
به خود اختصاص داده است. مطابق آخرین اطالعاتى که 
مسئوالن  اعالم کرده اند، استان اصفهان به عنوان قطب 
اصلى سنگ کشور رتبه نخست تولید و فرآورى سنگ 
را به خود اختصاص داده است. این استان با برخوردارى 
از 230معدن سنگ و بیش از یک هزار و 800 کارخانه 
فرآورى، به بزرگ ترین تولید کننده سنگ هاى تزیینى 
در کشور تبدیل شده است. سنگبرى هاى استان اصفهان 
هم تقریبا 50درصد سنگ هاى فرآورى شده موجود در 

بازار کشور را تامین مى کنند.
ایران با دارا بودن حدود 2,4میلیارد تن ذخیره قطعى در 
انواع سنگ ها سهم بسزایى از ذخایر معدنى را به خود 
اختصــاص داده و مى تواند در بخــش درآمدهاى غیر 
نفتى نقش مهمى را ایفا کند کــه این باالترین مزیت 

در منطقه است.
در این میان چالش هایى هم در خصوص صادرات سنگ  
وجود دارد که نمونه اش درباره سنگ هاى تزیینى است. 
به گفته مسئولین تا زمانى که در صادرات سنگ هاى 
تزیینى بصورت جزیره اى و یا شخصى عمل کنیم در 
این صنعت به موفقیت نخواهیم رســید. این همه در 
حالى است که با وجود بیش از یک هزار معدن و شش 
هزار کارخانه فرآورى سنگ در کشور، همچنان سهم 
ناچیزى از بازار جهانى سنگ در اختیار صنعت سنگ 

ایران قرار دارد. 

آغاز نمایشگاه بین المللى 
سنگ در اصفهان از امروز

محیا حمزه


