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شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند اول صورتجلسه مورخ 97/05/17 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله اول مزایده عمومى فروش 1 قطعه 
زمین با کاربرى کارگاهى- خدماتى اقدام نمایــد. متقاضیان مى  توانند تا تاریخ 
1397/07/15 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز 

سه شنبه 97/07/16 مى باشد.
* شهردارى در رد و  قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى با برنده مزایده مى باشد.
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد مى باشد.

تلفن تماس: 03146655650

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031  (داخلى 335)

کمیته امداد امام خمینى (ره ) استان اصفهان در نظر دارد احداث ساختمان ادارى با حصار و محوطه سازى خود 
واقع در شهرستان بوئین میاندشت را با متراژ حدود 490 را از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
داوطلبان  مایل به شرکت در مناقصه مى توانند از تاریخ   97/06/24  لغایت 28/ 97/06 جهت دریافت اسناد 
مناقصه به سایت سامانه الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به آدرس https:\\www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند. 
1-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : پایان وقت ادارى 1397/07/07

2-تاریخ بازگشایى پیشنهاد پاکت ج: ساعت 10 صبح 1397/07/16
3-از پیشنهاد دهندگان یا نماینده آن دعوت مى شود در صورت تمایل در جلسه بازگشایى شرکت نمایند.

4-شماره فراخوان 200975128000001
5-نشانى تحویل پاکت الف : اصفهان ، خیابان فردوسى ، نبش منوچهرى ، اداره کل کمیته امدادامام خمینى 

(ره)، اداره پشتیبانى تلفن : 32227713 -031
6- کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات حسب صرفه و صالح خویش مختار است. 

 هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه میباشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

                       آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اداره کل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان

مظنه شکایت به CAS چنده؟!سریال «نفوذ» در چه وضعیتى است؟تلخ ترین تصادف از زبان رئیس پلیس راهور قواى سه گانه با پشتوانه عاشورایى پاسخگوى مطالبات مردم باشندخرید تضمینى 100 هزار ُتن گندم در اصفهان ورزشفرهنگ استاناستان جهان نما

آگهی 
مزایده 
عمومی 
اموال 

غیر منقول

هنر میناکارى اصفهان 
به روز مى شود

متهمان اخالل در چرخه مالیاتى اصفهان
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آخرین خبر از وضعیت 
جمشید مشایخى

سلبریتى ورشکسته!

افزایش 15 درصدى 
کتابخوان هاى اصفهانى

ولخرجى عراقى ها 5
در ایران 

بابت چیست؟

2

3

مدیرکل نظارت و ارزیابى گردشــگرى با اعالم 
اینکه ورود گردشگران خارجى در پنج ماه نخست 
امسال 45 درصد رشد داشــته است، از سفر سه 
میلیون و 140 هزار و سه نفر به ایران از فروردین  

تا مردادماه 97 خبر داد.
به گفته محمد ثابت اقلیــدى، عراقى ها با یک 
میلیون و 263 هزار نفر درصدر جدول گردشگران 
ورودى به ایــران در این پنج ماه قــرار دارند و 

جمهورى آذربایجان با 619 هزار و...
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در خیابان هاى شهر چه مى گذرد؟  در خیابان هاى شهر چه مى گذرد؟  
33 مدیر عالى رتبه شهردارى  در آستانه بازگشایى مدارس به تشریح وضعیت حمل و نقل شهر اصفهان پرداختند مدیر عالى رتبه شهردارى  در آستانه بازگشایى مدارس به تشریح وضعیت حمل و نقل شهر اصفهان پرداختند
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مدیرکل امور مالیاتى مى گوید دالل ها و شرکت هاى صورى باعث بروز مشکالتى در سیستم مالیاتى استان شده اند

کورش تهامى:

وسواس در
 انتخاب نقش

 بسیار 
خطرناك 
است

حیف از سوپرگل سامان
ســامان قدوس، هافبک- مهاجم ملى پوش تیم ملى ایران در جریان شکست آمیان مقابل لیل، گل بسیار 

زیبایى را به ثمر رساند.
تیم آمیان فرانسه در دیدارى حساس به مصاف تیم قدرتمند لیل فرانسه رفت و این بازى در حالى آغاز شد که 

سامان قدوس خرید جدید آمیان در ترکیب اصلى قرار داشت و یکى از سه مهاجم تیمش بود.
بازى در نیمه اول با حمالت لیل سپرى مى شد تا اینکه «نیکوالس په په» در دقیقه دوم وقت هاى اضافى نیمه 

اول توانست دروازه آمیان را باز کند و نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید. ده دقیقه پس از ...
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نوبت اول         

نوبت اول

 (نوبت دوم)

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى عملیات احداث ایستگاه پمپاژ 156/2- 3- 97
23/041/456/7881/153/000/000جارىمحمودآباد (به روش PC) (دو مرحله اى)

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب 160/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىشرب منطقه پنج اصفهان

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب 161/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىشرب منطقه شش اصفهان

اجراى قسمتى از کلکتور فاضالب شهر162/2- 3- 97
6/690/136/344335/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اى نجف آباد (با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 26 /1397/06

آگهى مزایده 

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورز شى شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 95/12/28 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى فرهنگسراى دانش و خالقیت را 

از طریق مزایده واگذار نماید.

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز پنج شنبه مورخ 97/07/05 به امور قراردادهاى 
سازمان مراجعه و حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/07/07 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع 

در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

نرخ پایه اجاره بهاء مساحت تقریبىموقعیت واحدطبقهردیف
ماهانه

سپرده شرکت در 
مزایده

175/500/0006/600/000 مترمربعضلع شرقىهمکفیک
175/500/0006/600/000 مترمربعضلع شرقىهمکفدو
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کورشککورش

ااوسواسوسواس و
انتخابنانتخابن انتخاب ن
ب ب
نخطرنرخطرن خطرنخط
اسااس

ک

، گل بسیار

 آغاز شد که 

ضافى نیمه 

5

جدیدترین آمار ورودى گردشگران خارجى 
اعالم شد

منا
س: ای

عک

مهاجم مهاجم 
بى کیفیت سپاهانبى کیفیت سپاهان

 اینجا اینجا
 چه مى کند! چه مى کند!

سئوال رسانه ها سئوال رسانه ها 
از برانکو و پرسپولیساز برانکو و پرسپولیس
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رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 37 درصد تصادفات جرحى 
و فوتى به دلیل واژگونى خودرو بوده و یکى از سخت ترین 
تصادفات در این ایام در محور سبزوار به سمت شاهرود 
اتفاق افتاده که یک دســتگاه خودروى سوارى به علت 
عدم توجه به جلو در ســاعت 11 ظهر واژگون شــده و 
متأسفانه شش نفر از اعضاى یک خانواده در سر صحنه 
جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان 

فوت مى کنند.
سردار تقى مهرى گفت: بیشــترین علل وقوع تصادف 
در چند روزه اخیر سرعت غیرمجاز و سبقت بوده که 35 
درصد از تصادفات را شامل مى شود. همچنین عدم توجه 

به جلو، خستگى و خواب آ لودگى از دیگر علل تصادفات 
در این ایام بوده است.

رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: در 23 روز اخیر از 
نظر آمار تصادفات در سر صحنه 2/5 درصد نسبت به سال 
گذشته آمار جانباختگان کمتر شده و این در حالى است که 
15 درصد در این ایام نسبت به سال گذشته افزایش سفر 
داشتیم. وى با بیان اینکه 30 کیلومترى شهرها منطقه 
خطر است، تأکید کرد: رانندگان باید با هوشیارى بیشترى 
در این منطقه تردد کنند، چرا که راه هاى فرعى و اصلى 
در این منطقه بیشتر واقع شده و همین امر خطر تصادفات 

را افزایش مى دهد.

رئیس فراکســیون ایثارگران مجلس بــا تأکید بر اینکه 
مجلس با رصد عملکرد بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
اجازه هجوم مدیران بازنشسته به این نهاد را نخواهد داد 
از معرفى افراد متخلف در زمینه دستکارى میزان جانبازى 

افراد به مراجع قضائى خبر داد.
به گزارش «دیده بان ایران»، حسن نوروزى با اشاره به 
ابالغ قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان از سوى 
رئیس مجلس به رئیس جمهور به منظور اجرا، عنوان کرد: 
فشار به مسئوالن بنیاد شهید براى افزایش درصد جانبازى 
از سوى مدیران بازنشسته به هیچ عنوان پذیرفتنى نیست 

و مجلس با این پدیده به شدت برخورد مى کند.

نماینده مردم رباط کریم افزود: قطعاً در صورت صحت این 
موارد، مجلس طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را کلید 
مى  زند تا با بررسى پرونده مدیران بازنشسته و معرفى این 
افراد به مراجع قضائى جلوى ایــن نوع از دور زدن قانون 

گرفته شود.
وى یادآور شد: البته بنیاد شــهید نیز براى تعیین درصد 
جانبازى کمیسیون پزشکى تشــکیل مى دهد که حدود 
15 پزشــک هر پرونده را مورد بررســى قرار مى دهند؛ 
بنابراین احتمال اینکه درصد جانبازى مدیران بازنشسته 
و حتى مدیران صاحب نفوذ بخواهد به راحتى تغییر کند، 

ممکن نیست.

تلخ ترین تصادف از زبان 
رئیس پلیس راهور

اجازه هجوم مدیران بازنشسته 
به بنیاد شهید را نخواهیم داد

پرونده نعمت زاده تکمیل شد
   رویـداد24 | عبـاس جعفـرى دولـت آبـادى، 
دادسـتان تهران با اشـاره به اقدامات صورت گرفته 
در رابطه با پرونده هاى اخیر اقتصادى، درباره  پرونده 
دختـر یکـى از وزراى سـابق گفـت: این پرونـده در 
دادسـراى اقتصـادى تکمیـل و متهم آن بازداشـت 

شده است.

بازداشت مدیرکل سابق 
   میزان | دادستان عمومى و انقالب مرکز استان 
البرز از دستگیرى مدیرکل سـابق بنیاد مستضعفان 
اسـتان البرز به اتهام اخذ رشـوه خبـر داد. وى اظهار 
کرد: این فرد که تا تیرماه سـال جارى مدیرکل بنیاد 
مستضعفان استان بوده اسـت با همکارى تعدادى از 
کارمندان بنیاد در ازاى فروش زمین هاى مرغوب با 
ارزیابى غیرواقعى و تخفیف قابل مالحظه اى مبالغى 

را به عنوان رشوه از خریداران دریافت مى کند. 

تیراندازى در مسجدالنبى(ص)
   تسـنیم | یک شـخص مجهول الهویه، شنبه 
شب در سـاحت مسجد شـریف النبى(ص) در مدینه 
منوره اقـدام به تیرانـدازى کرد که توسـط نیروهاى 
امنیتى در مسـجد بازداشـت شـد. این حادثه تلفاتى 
نداشـته اسـت. گفته مى شـود این فـرد از «بیمارى 

روحى» رنج مى برد و 40 ساله است. 

شهردار تهران هم مى رود
   انتخـاب | رئیس سـازمان بازرسـى کل کشـور 
گفـت: شـهردار تهران هـم به طـور قطع، مشـمول 
اصالحیه قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان 
مى شـود و باید پـس از دو مـاه محل خدمـت خود را 

ترك کند.

انتقاد شدید سلیمى نمین 
   نامه نیـوز | عباس سـلیمى نمین در یادداشتى 
نوشـت: «متأسفانه دسـت اندرکاران رسـانه ملی در 
چنین ایامى که بیش از هر زمان به وحدت نیازمندیم 
در روز اول محرم از مداحى مستند پخش مى کند که 
نماد ساختارشکنى و ورود به عرصه اى کامًال بیگانه 
با سیاست ورزى است. کسى که هم در دولت گذشته 
به دلیل کم ظرفیتى در هضم مسـائل سیاسى حکم 
قتل صادر کرده است و هم در دولت کنونى، بر اساس 
کدام فراگیرى به عنوان شاخص در رسانه ملى مطرح 

مى شود؟!»

دستمزد ما
 یک سوم عراقى هاست!

   ایلنـا |حداقل دسـتمزد در عراق در سال 2018، 
از 250 هزار دینار عراق به 350 هـزار دینار افزایش 
یافت. باتوجه به ارزش برابرى دینـار در مقابل دالر، 
این میزان از حداقل دسـتمزد برابر 295 دالر اسـت. 
حال اگر دستمزد کارگر ایرانى را به همراه بُن و سایر 
مزایا، یک میلیون و 405 هزار تومان بگیریم و نرخ ارز 
را 14 هزار تومان درنظر بگیریم، حداقل دستمزد در 

ایران امروز، فقط معادل 100/35 دالر است!

ربیعى
گزینه  سخنگویى دولت

   ایسـنا | یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهورى 
خاطرنشـان کـرد: ربیعـى و حاجى میرزایـى بـه 
عنـوان گزینه هـاى اصلـى سـخنگوى دولـت
 مطرح هسـتند. محسـن حاجى میرزایى از شـهریور 
سـال 92 طـى حکمـى از سـوى معاونـت اول 
رئیس جمهـورى دبیـرى هیئـت دولت را عهـده دار 
اسـت و على ربیعى نیز  از ابتداى دولت دهم تا مرداد 
امسال مسـئولیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعى 

را عهده دار بود.

خبرخوان
در راه وزارتخانه شدن

   چمــدان | مدیرکل امور مجلس ســازمان 
میراث فرهنگى با اشــاره به اینکه ایرادات شوراى 
نگهبان به طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگى 
مربوط به چند هفته پیش است، گفت: هم اکنون 
کمیسیون مشترك تبدیل سازمان میراث فرهنگى 
به وزارتخانه، ایرادات را رفع کرده است و در هفته 
نخست مهرماه ایرادات اصالح شده در صحن علنى 

مجلس شوراى اسالمى به رأى گذاشته مى شود.

اسکار و پازل غرب
   روزنامه جــوان | هیئــت انتخاب فیلم و 
بنیاد فارابى براى رقابت در رشــته بهترین فیلم 
خارجى زبان اسکار با معرفى فیلم «بدون تاریخ، 
بدون امضاء» به کارگردانى وحید جلیلوند ضمن 
نادیده گرفتن فیلم «به وقت شام» پازل غرب براى 
نمایش چهره اى فالکت بار از جامعه آن هم در 40 

سالگى انقالب را تکمیل کرد.

االغ را ذبح کرد و گریخت!
   ایلنا | دادستان مرکز استان گلستان با اعالم 
جزئیات جدیدى درباره خبر االغ ذبح شده در شهر 
گرگان، این خبر را که متهم در شهر مغازه کبابى 
دارد، تکذیب کرد. سیدرضا سید حسینى گفت: در 
منزل متهم تعدادى برچسب گوشت برزیلى هم پیدا 
شده است که ما حدس مى زنیم احتماًال این فرد، 
گوشت االغ را به جاى گوشت برزیلى مى فروخته 
است. صبح روز شنبه در پى گزارش مردمى، یک 
االغ ذبح شده در منزل فردى در گرگان یافت شد 

که متهم پیش از دستگیرى گریخت.

20 درصد دانش آموزان چاقند
   ایرنا | مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 20 درصد 
دانش آموزان کشور چاق هستند و مهمترین عامل 
این عارضه مصرف زیاد مواد قندى و نوشابه ها و 

کم تحرکى است.

سوءتغذیه اى ها
   تابناك | مدیرکل امــور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستى کشور گفت: شش استان شامل 
سیســتان و بلوچســتان، کهگیلویه و بویراحمد، 
هرمزگان، بوشــهر، کرمان و ایــالم در معرض 
سوءتغذیه قرار دارند که مشمول طرح یک وعده 

غذاى گرم مى شوند.

کنگرانى از نگاه «کیهان»
   روزنامه کیهان | باز هم درگذشــت یک 
هنرمند، سیلى از شایعات و اخبار نادرست را در پى 
داشت. عده اى در فضاى مجازى شایعه کردند که 
این بازیگر ممنوع از کار بود! درحالى که وى قرار بود 
در یک فیلم سینمایى حضور یابد... نکته قابل تأمل 
این است که سعید کنگرانى توسط همکارانش در 
سینما نادیده گرفته شــده بود و به همین دلیل هم 
طى این ســال ها کمتر فرصت حضور در صحنه 
بازیگرى را داشــت. حاال همان هایــى که در این 
سال ها مانع از بازیگرى کنگرانى شده بودند، شایعه 
ممنوع الفعالیتى وى را در رسانه ها و فضاى مجازى 

گسترش مى دهند.

نرخ بلیت پرواز نجف 
   ایلنا |مدیرعامل هواپیمایى جمهورى اسالمى 
ایران قیمت بلیت پروازهــاى عتبات عالیات را در 
ایام اربعین اعالم کرد. بر این اساس،  قیمت بلیت 
پروازهاى نجف و بغداد در ایام اربعین از دو میلیون 
و 400 هزار تومان تا دو میلیون و 700 هزار تومان 
تعیین شده اســت. این قیمت ها در شرکت هاى 
هواپیمایى، نهایى و مصوب شــده اســت و اجرا 

خواهد شد.

مدیرکل نظارت و ارزیابى گردشگرى با اعالم اینکه ورود 
گردشگران خارجى در پنج ماه نخست امسال 45 درصد 
رشد داشته است، از سفر سه میلیون و 140 هزار و سه نفر 

به ایران از فروردین  تا مردادماه 97 خبر داد.
به گفته محمد ثابت اقلیــدى، عراقى ها با یک میلیون 
و 263 هزار نفر درصدر جدول گردشــگران ورودى به 
ایران در این پنج ماه قرار دارند و جمهورى آذربایجان با 
619 هزار و 570 نفر، افغانستان با حدود 400 هزار نفر 
و ترکیه با 330 هزار نفر به ترتیب در جایگاه هاى بعدى 
قرار گرفته اند. وى با بیان اینکه سفر اروپایى ها در این 
بازه زمانى به ایران متوســط 22 درصد کاهش داشته 
اســت، افزود: بیشــترین ریزش در بازار آلمان تجربه 

شده است. 
وى گفت: طبــق گزارش ســازمان جهانى جهانگردى 
متوسط هزینه کرد هر گردشــگر در جنوب غرب آسیا، 
منطقه اى که ایران در آن قرار داده شــده، 1340 دالر 
اســت که در این میان برخى گردشگران مثل آلمانى ها 
ولخرج تر از سایرین هستند، برخى هم مثل فرانسوى ها 
بسیار صرفه جو و یا حتى برخالف تصورها و گزارش هاى 
جهانى، عراقى هاى مسافر در ایران به مراتب از چینى ها 

ولخرج تر شده اند. 
او همچنین در پاســخ به انتقادهایى که در این مدت به 
شیوه سفر عراقى ها در ایران شده است، گفت:  عراقى ها 
به واسطه زندگى عشیره ایشان عادت دارند خانوادگى و 
پرجمعیت ســفر کنند، آنها معموًال مدت زمان زیادى را 

در یک منطقه مى مانند براى همین هتل  و یا خانه اى را 
طوالنى مدت اجاره مى کنند، امــا موضوع مهمتر درباره 
گردشگران عراقى این است که دیگر فقط براى زیارت به 
ایران سفر نمى کنند و عالوه بر اصفهان و شیراز به نقاط 
کمتر شناخته شده اى همچون چهارمحال و بختیارى هم 

مى روند. حتى هزینه کردشان نسبت به چینى ها و سایر 
گردشگران در ایران بیشتر است. اکثر عراقى ها با انگیزه 
درمان به ایران سفر مى کنند و ضرورتًا دوره اى را براى 

نقاهت سپرى مى کنند بنابراین بیشتر هزینه مى کنند.
ثابت ادامــه داد: عراقى هایى کــه از مرزهاى مهران و 

شلمچه به مناطق آزاد ایران وارد مى شوند و مایحتاجشان 
را مى خرنــد باالخره کاســبى را منتفــع مى کنند. اگر 
نگرانى هایى بــراى خروج کاالهاى ضــرورى و یا آن 
محصوالتى که ارز دولتى دریافــت کرده اند داریم بهتر 

است قوانین را اصالح کنیم. 

جدیدترین آمار ورودى گردشگران خارجى اعالم شد

ولخرجى عراقى ها در ایران بابت چیست؟

اخیراً کتاب خاطرات «جان کــرى»، وزیر امور خارجه 
سابق آمریکا منتشر شده و در یکى از فصول این کتاب 
که مربوط به ایران است وى ادعا مى کند که مذاکرات 
پنهان از داستان آن سه کوهنورد آمریکایى که وارد ایران 
شدند آغاز شده و فردى به نام «سالم عبدالسالم» اول 
در بحث آزادى آن سه کوهنورد موفق عمل کرد و پس 
از آن واسطه شد که مذاکرات پنهان بین ایران و آمریکا 
در آن دوره انجام شود که نهایتاً منجر به مذاکرات آشکار 
شد. حتى این مقام سابق آمریکایى ادعا کرده که ما در 
یک و دو سال اول همکاران و شــرکاى اروپاییمان را 
هم در جریان قرار ندادیم که بعــداً اینها خیلى ناراحت 
شده بودند که شــما چرا به ما اطالع ندادید. خبرگزارى 
«تسنیم» پیرو همین موضوع با امیرعبداللهیان، دستیار 
ویژه رئیس مجلس و معاون سابق وزیر خارجه گفتگو 
کرده که وى براى اولین بار توضیحاتى درباره چگونگى 
مذاکره ایران و آمریکا در دوره احمدى نژاد و واسط عمانى 
این مذاکرات داده اســت. اظهارات این دیپلمات ارشد 

کشورمان را بخوانید:
  بنده در مقطعى که آقاى جان کرى در کتابش به آن 
اشاره کرده، مســئولیت حوزه عربى را در وزارت خارجه 

برعهده داشتم. آقاى «سالم» که جان کرى در کتاب خود 
از او نام برده و اعالم کرده فردى کلیدى میان سلطان 
عمان و جمهورى اســالمى ایران براى شــکل گیرى 
مذاکرات بوده و رفت و آمد هایى را به آمریکا داشته و با 
مقامات آنها دیدار داشته، درست است، در آن مقطع بنده 
نیز مذاکراتى با این فرد داشتم که این دیدارها در عمان 

و ایران بود. وى از مشاوران ارشد سلطان عمان است.
  اواخر سال 90 بود که همین آقاى «سالم» به ایران 
آمد. یادم هست در آن مقطع که ابتدا آقاى سالم به ایران 
مى آمد و مى خواست پیامى بیاورد که مقدمات مذاکرات 
ایران با شش کشور فراهم شود و در آن مقطع که بحث 
آمریکا مهم بود، چون قــرار بود آنها شــرط ایران در 
غنى سازى را بپذیرند و رئیس جمهور آمریکا به «سلطان 
قابوس» گفته بود که این حق ایران را مى پذیرم اما صرف 
این حرف مالك نبود و مقام معظم رهبرى مخصوصًا 
تأکید داشتند که حتمًا باید تضمین هاى الزم اخذ شود. 
یادم هست آن وقتى که آقاى «سالم» مى آمد، به دلیل 
حفظ مسائل حفاظتى و به دلیل اهمیت موضوع و هم 
براى اینکه همفکرى دقیقى داشــته باشیم آقاى دکتر 
صالحى، وزیر وقت امور خارجــه و بنده به همراه آقاى 

دکتر عباس عراقچى و دکتر خاجى در حیاط ساختمان 
شماره یک وزارت امور خارجه میزى مى گذاشتیم و آنجا 
حرف ها را مى زدیم و مطالب را از «سالم» مى گرفتیم. 
این در حالى بود که گفته مى شد آقاى دکتر احمدى نژاد 
به عنوان رئیس جمهور وقت با این روند مخالف بود حتى 
آقاى دکتر صالحى را از این موضوع منع مى کرد، آقاى 
دکتر احمدى نژاد معتقد بود این موضوعى نیســت که 
وزیرخارجه با توجه به پیچیدگى هایى که موضوع داشت 

آن را دنبال کند و پیش ببرد.
  آقاى دکتر احمدى نــژاد در آن مقطع از اینکه وزارت 
امور خارجه و آقاى دکتر على اکبر صالحى پیشگام این 
موضوع باشد حمایت نمى کرد  و مى گفت که این موضوع 
نیازمند هماهنگى هاى پیچیده در ســطح کشور است. 
تصورش این بود اگر دکتر صالحى وارد این موضوع شود 
در میان کار با مشکالت زیادى مواجه مى شود، اما دکتر 
صالحى ضمن اینکه احتــرام دکتر احمدى نژاد را حفظ 
مى کرد، تالش داشت پیام ها و دیدگاه هاى کارشناسى 

خود را به رهبر معظم انقالب منتقل کند.
  سوابق موضوع و از جمله نامه «باراك اوباما» در اختیار 
دســتگاه هاى حاکمیتى قرار دارد. در آن مقطع نامه اى 

سلطان عمان نوشــت و رســماً به دیدارى که با اوباما 
داشت استناد کرد و تضمین کننده واقعى این کالم خود 
آقاى «سلطان قابوس» بود اما در عین حال در آن مقطع 
ایمیل هایى با آقاى «سالم» رد و بدل مى شد که برخى 
از این ایمیل ها را خودم دریافت مى کردم. بنده نامه اى را 
که دیدم مطالبى است که عمانى ها پس از سفر رسمى به 
آمریکا و دیدارشان با رئیس جمهور وقت آمریکا داشتند، 
به ما ارائه کردند. اما نامه و مکاتبات دیگرى وجود داشته 

که باید در سطوح دیگر دنبالش کنید.

براى اولین بار منتشر مى شود

 ناگفته هایى از مذاکرات ایران و آمریکا در دوره احمدى نژاد

 نماینده مردم چابهار در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
تالش ها بــراى آزادى 18 صیاد چابهــارى در بند دزدان و 

ترویست ها در سومالى ادامه دارد.
 عبدالغفور ایرانــژاد اظهار کرد: از 18 صیــادى که همچنان 
در بند ســومالیایى ها هســتند، چهار صیاد در بند گروه هاى 
مختلف دزدان دریایى هســتند و 14 صیاد دیگر هم در بند 
گروه ترویستى الشباب قرار دارند. وى افزود: در ماه هاى اخیر با 
کمک سربازان گمنام امام زمان(عج) چهار صیاد در بند دزدان 
آزاد شدند و همچنان چهار صیاد دیگر در بندند؛ این صیادان از 

فروردین 94 تاکنون اسیر هستند.
نماینده مردم چابهار در مجلس شوراى اسالمى تأکید کرد: 
باید جداً و حقاً از وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان 
(عج) تشکر کنیم که ما حتى نمى دانستیم این صیادان دربند 
چه کسانى هستند و هویتشان توسط سربازان گمنام امام زمان 

(عج) شناسایى شد و با فداکارى ویژه  هم چهار نفر آزاد شدند.
وى تصریح کرد: عالوه بر صیادان در بنــد دزدان، 14 صیاد 
هم از اواخر اردیبهشت ماه 94 در بند گروه تروریستى الشباب 
درآمدند که فعًال از سرنوشت آنها اطالعى نداریم؛ متأسفانه 
به دلیل آنکه این صیادان، در بند یک گروه تروریستى هستند 
روند آزادیشان پیچیده شده و فعًال بالتکلیفند؛ سربازان گمنام 

امام زمان(عــج) و وزارت امور خارجــه بیش از ظرفیت هاى 
موجود خود براى آزادى این صیادان درتالشــند، ان شاءا... 

تالش ها نتیجه مى دهد و اینها هم آزاد مى شوند.
 لنج «سدیس» به  همراه 14 ماهیگیر و ملوان به فرماندهى 
ناخدا «بشیراحمد جنگال زهى» اواخر اســفندماه 93 براى 
ماهیگیرى، از چابهار عازم آب هاى فراساحلى شد و به دلیل 
از کار افتادن موتور و اهمال در امدادرســانى به  موقع به آن، 
اواخر اردیبهشت ماه 94 در آب هاى سومالى به گل نشست و 
ماهیگیران آن هم به اسارت گروه تروریستى الشباب درآمدند.

همچنین لنج ناخدا «یونس پاره جو» و «جمال الدین دهوارى» 
به همراه 20 صیاد فروردین 94 در تور دزدان دریایى سومالى 
افتاد؛ از میان 20 صیاد اسیر لنج هاى پاره جو و دهوارى، چهار 
صیاد بعدها در شهریورماه 94 موفق به فرار شدند و 16 صیاد 
همچنان اســیر ماندند. از میان این 16 اسیر باقیمانده هم به 
دلیل شرایط بد نگهدارى توسط دزدان و همچنین شکنجه، 
تشنگى و گرسنگى هشت صیاد جان باختند. از هشت صیاد 
باقیمانده؛ چهار صیاد با اقدامات پیچیده اطالعاتى-عملیاتى 
ســربازان گمنام امام زمان (عج) آزاد شدند و 17 خرداد 97 با 
اســتقبال وزیر اطالعات به ایران برگشتند و همچنان چهار 

صیاد اسیر هستند.

در چند روز گذشته طوفان فلورنس وارد منطقه ساحلى 
کارولینا ایاالت متحده آمریکا شده، در این طوفان میزان 
بارندگى در منطقــه 50درصد افزایش پیــدا کرده و از 
سویى باال آمدن آب دریاهاى آن را مرگبارتر کرده است. 
این مســائل از ایران هم دور نیست، کریم علیزاد، استاد 
علوم ساحلى و دریایى در دانشگاه کارولیناى جنوبى در 

گفتگویى با «خبرآنالین» هشــدار داده که با ادامه روند 
تغییر اقلیم شاید روزى جنوب ایران هم باید منتظر این 
فجایع باشد. بخشــى از اظهارات علیزاد در همین رابطه 

را بخوانید:

  این طوفان ها تنها محدود به اقیانوس اطلس و کشور 
آمریکا نیســت، اقیانوس هند نیز منشــأ بسیارى از این 
طوفان هاســت و شــبه قاره هند هم در گذشــته شاهد 
بســیارى از این طوفان ها بوده. با توجه به تغییر اقلیم و 
باال آمدن سطح آب دریاها امکان دارد در آینده استان هاى 
جنوب شرق کشورمان شاهد تعداد بیشتر 
و همچنین طوفان هاى دریایى با شــدت 

بیشترى باشند.
  با توجه به تغییر اقلیم و گرم شــدن کره 
زمین در سال هاى آینده، سطح آب دریاها 
نیز با سرعت بیشــترى افزایش مى یابد. 
قسمت عمده این افزایش در اثر ذوب شدن 
یخ هاى قطبى و یخچــال هاى طبیعى و 
همچنین انبساط حرارتى آب دریاهاست. 
این پدیــده مانند تغییراقلیــم یک پدیده 
جهانى اســت و تمام آب هاى آزاد را تحت 
تأثیر قرار داده و آب هاى آزاد ایران از جمله خلیج فارس 
و دریاى عمان از این پدیده مستثنى نیستند ولى میزان 
تأثیرپذیرى آنها از این پدیده جهانى و سطح افزایش آب 

و اثر آن بر سواحل کشورمان نیاز به بررسى دقیق دارد.

طوفان هاى مرگبار آمریکایى، به ایران هم 
مى رسد؟

  18 صیاد چابهارى همچنان در بند دزدان و 
تروریست ها هستند
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ممنوعیت عبور تریلرهاى 
حامل سنگ در خور 

تردد تریلرهاى حامل سـنگ از روز یک شنبه(دیروز) به 
مدت ده روز در جاده هاى شهرسـتان خـور وبیابانک در 
شرق استان اصفهان ممنوع شد. فرماندارخور و بیابانک 
گفت: در پى افزایش ترافیک جاده اى درروزهاى پایانى 
تابستان و به منظور کاهش سوانح رانندگى و نیز سهولت 
در رفـت و آمـد خودروهاى سـوارى، تـردد خودروهاى 
سنگین حامل سنگ تا سوم مهر امسال ممنوع شده است. 
عباس بالنیان افزود: ایـن ممنوعیت با توجه به افزایش 
تردد خودروهاى سوارى در مسـیرهاى مشهد مقدس، 

نایین به خور و اردکان به چوپانان اعمال شده است.

کشف انبار داروهاى کمیاب 
احتکارشده در خمینى شهر 

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شـهر از کشف انبار 
دپوي مقادیر زیـادي داروي احتکارشـده بـه ارزش 11 
میلیارد ریال خبـر داد. على جعفرى نژاد در تشـریح خبر 
کشف داروهاى کمیاب احتکارشده در خمینى شهر اظهار 
کرد: در بازرسى از محل مذکور، 35 قلم داروى کمیاب به 

ارزش 11 میلیارد ریال کشف شد.

13 مجرم در کاشان 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامى کاشان از دسـتگیرى 13 نفر مجرم در 
راستاى طرح «امنیت محله محور» در یکى از نقاط جرم 
خیز این شهرستان خبر داد. على پورکاوه گفت: این طرح 
در جهت پاکسـازى نقاط آلوده و جرم خیز، با هماهنگى 
مقام قضائى در حوزه کالنترى 14 ناجى آباد کاشان اجرا 
و در قالب آن سه نفر به جرم دزدى موتورسیکلت دستگیر 
شدند. وى افزود: همچنین مأموران انتظامى کاشان پنج 
نفر را به جرم نگهـدارى مواد مخدر و پنج نفـر دیگر را با 
اتهام جلب، شناسایى و دستگیر کردند. فرمانده انتظامى 
شهرستان کاشان بیان کرد: 610 گرم مخدر مارى جوانا 
و هروئیـن آمـاده توزیـع از نگهدارندگان مواد کشـف و 

توقیف شده است.

انتصاب 
سرپرست فرماندارى خوانسار 
در حکمى از سوى استاندار اصفهان، منصور کمالى به سمت 

سرپرست فرماندارى شهرستان خوانسار منصوب شد.

آغاز پذیرش دانشجو در 
دانشگاه آزاد شاهین شهر 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر با در نظر گرفتن 
تسهیالت متنوع براى دانشـجویان، ثبت نام در مقاطع 
مختلف تحصیلى در 40 کد رشـته مختلف را آغاز کرده 
اسـت. مسـعود داوودى، معاون آموزشى دانشـگاه آزاد 
اسالمى شاهین شهر با بیان اینکه این دانشگاه ارائه وام 
دانشجویى، تخفیف شهریه تا 50 درصد و تقسیط شهریه 
دانشجویى را براى دانشجویان در نظر گرفته است، گفت: 
متقاضیان ثبت نام مى توانند براى اطالع از رشـته ها به 
آدرس اینترنتى www.shaiau.ac.ir مراجعه کرده و در 

وبسایت www.azmoon.org ثبت نام کنند. 

حمایت توزیع برق شهرستان 
از هیئت هاى مذهبى

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت : پذیرفته ایم کـه داوطلبانه هیئت هـاي مذهبی را 
کمک کنیـم تا فرهنـگ ایمنـی را در عالی ترین سـطح 
رعایت کنند . محمد على اکبرى با اشاره به اینکه همکارى 
هیئت هاى مذهبى و متخصصان اداره برق  در سال گذشته 
نتایج رضایت بخشى را به همراه داشته است، افزود : امسال 
هم با همکارى با هیئت هاى مذهبـى براى رفع هر گونه 
چالشـی در زمینه برق خدمتگزاري به امام حسـین (ع) را 
ادامه مى دهیم تا هیئت هاي مذهبی فرهنگ ایمنی را در 
عالی ترین سـطح رعایت کنند . وى با اشـاره به تشـکیل 
نشست ها با ستاد مساجد، سازمان تبلیغات اسالمى، سازمان 
اوقاف وامور خیریه و نشست با 600 هیئت مذهبى، گفت: 

هر جا الزم باشد نشست هاي آموزشی را تکرار می کنیم.

خبر

مدیر اداره امور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: آمار 
امانت کتاب از کتابخانه هاى شهردارى اصفهان در پنج ماه 
نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 15 

درصد افزایش یافته است. 
طیبه فاطمى با اشاره به افزایش امانت کتاب و عضویت در 
کتابخانه هاى شــهردارى اصفهان اظهار کرد: در این بازه 
زمانى شاهد رشد 5 درصدى عضویت و افزایش 9درصدى 
تمدید عضویت شــهروندان در کتابخانه ها نسبت به سال 
گذشــته بوده ایم. وى افزود: خریدارى منابع و کتاب هاى 
مناســب براى کتابخانه ها، اجراى موفق طرح هاى ترویج 

مطالعه و کتابخوانى از ســوى اداره امــور کتابخانه هاى 
شهردارى اصفهان و برخورد مناسب کتابداران و کارکنان 
کتابخانه هــا با شــهروندان، تکریم ارباب رجــوع و ارائه 
حداکثر اطالعات در حداقل زمان در رشد آمار عضویت در 

کتابخانه ها و امانت کتاب تأثیرگذار بوده است. 
فاطمى درباره طرح هاى اجرا شده توســط این اداره براى 
ترویج کتابخوانى و افزایش مخاطبان گفت: طرح «کودك 
کتابدار»، «نوجــوان کتابدار»، «کتاب، مــادر، کودك»، 
«کرســى دانایى»، «اقتصاددانان کوچک»، «جمعه بازار 
کتاب»، «امانت بین کتابخانه اى» و «پیک دانایى» از جمله 

این برنامه هاست.

معــاون صنایــع دســتى اداره کل میراث فرهنگــى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت:با 
برنامه ریزى هاى الزم، تا چند ســال دیگــر میناکارى 
از حالت تکرارى خود خارج مى شــود و شاهد کارهاى 
شاخص و یکدستى در این هنر شاخص اصفهان هستیم.
جعفِر جعفر صالحى اظهار کرد: هنرمندان اصفهانى باید 
ایده هاى نوین در ساخت صنایع دستى را در نظر بگیرند 
چراکه اکنون دچار نوعى کلیشــه در تهیه انواع و اقسام 

صنایع دستى شده ایم.
وى افزود: نمى توان انتظار داشت که به طور مثال در هنر 
میناکارى یا قلمزنى همواره از طرح هاى اسلیمى و ختایى 

استفاده کنیم و تا همیشــه نیز از این نوع هنر استقبال 
خوبى انجام شود.

معاون صنایع دســتى و هنرهاى سنتى اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان با بیان اینکه در دنیاى امروز باید 
مطابق سلیقه مشترى هنر خود را به روز کرده و صنایع 
دستى تولید کنیم، تأکید کرد: هم اکنون هنرمندان بنامى 
داریم که هم از طرح ختایى و اسلیمى در کنار طرح مورد 
سفارش مشترى استفاده مى کنند و به نوعى در کنار به 
روز بودن، بر اصالت هنر خود تعهــد دارند و مى خواهند 
نشانى از هنر ایرانى نیز بر محصول نقش کنند و ما نیز این 

شیوه را تأیید مى کنیم.

هنر میناکارى اصفهان 
به روز مى شود

افزایش 15 درصدى 
کتابخوان هاى اصفهانى

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: عمده فعاالن 
اقتصادى از دالل ها حمایــت مى کنند و مهمترین عامل 
در متوقف شــدن چرخه مالیات بــر ارزش افزوده، همین 
دالل ها و واسطه گرانى  هستند که بیشترین منفعت را از 

پنهان کارى مى برند.
بهروز مهدلو با اشاره به تعیین شــش هزار و 900 میلیارد 
تومان مالیات براى سال جارى  استان اصفهان، اظهارکرد: 
از سال آینده پیش بینى مالیات هر استان بر اساس مستندات 

واقعى و به دور از گمانه زنى ها خواهد بود.
وى از شــش هزار میلیارد تومان مالیات معوق در استان 
اصفهان خبر داد و افزود: اغلب این میزان به شرکت هاى 
صورى اختصاص دارد و پرونده هاى قضائى متعددى در این 

زمینه تشکیل شده است. 
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان بــه پرونده هاى 
متعدد مالیاتى که مؤدى در ظاهر یک بازنشسته یا خانه دار 
است، اشــاره کرد و گفت: برخى از شــرکت هاى صورى 
با سوءاســتفاده از افراد اقدام به فعالیت هــاى اقتصادى 
پنهانى مى کنند و مالیات معوق را بــراى این افراد به جا 

مى گذارند.
وى از فعاالن اقتصادى خواست که در  خریدوفروش هاى 
روزانه خود به سراغ شرکت هاى صورى نروند و معامالت 

خود را با شرکت ها و افراد معتبر انجام دهند.
مهدلو تأکید کرد: متأســفانه عمده فعــاالن اقتصادى از 
دالل ها حمایت مى کنند و مهمترین عامل در متوقف شدن 

چرخه مالیات بر ارزش افزوده، همین دالل ها و واســطه 
گرانى  هستند که بیشترین منفعت را از پنهان کارى مى برند.
وى از برخــورد قاطع  ســازمان امور مالیاتى اســتان با 
شرکت هاى صورى خبر داد و گفت: شرکت هاى صورى 

خط قرمز دارایى است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان به استرداد بخشى 
از مالیات بر ارزش افزوده شــرکت هاى طــرف مقابل با 
شهردارى اشاره کرد و گفت: شهردارى ها از سازمان مالیاتى 
طلبکار مالیات بر ارزش افزوده هستند و شرکت هایى که با 
شهردارى فعالیت مى کنند، بدهکار این مالیات به سازمان 
مالیاتى هســتند و تهاتر این بدهى و طلــب مى تواند به 

شرکت هاى تولیدى و خدمات کمک کند.

مدیرکل امور مالیاتى مى گوید دالل ها و شرکت هاى صورى باعث بروز مشکالتى در 
سیستم مالیاتى استان شده اند

متهمان اخالل در چرخه مالیاتى 
اصفهان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان گفت: سالمت و کیفیت آب شرب روستاییان 

در آبرسانى سیار جایگزین سرعت نمى شود.
محمد حســین قرائتى با اشاره به آبرســانى سیار به 
20هزار خانوار روستایى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
روزانه از 1500 مترمکعب تــا 1800 متر مکعب آب 
شرب به وسیله تانکر در روســتاهاى استان اصفهان 
در حال توزیع است که ســالمت و کیفیت آب شرب 
روستاییان در آبرسانى سیار جایگزین سرعت در این 

کار نمى شود.
وى با بیان اینکه ســالمت آب شــرب روستاییان از 
اهمیت خاصى برخوردار است، افزود: توزیع آب همراه 
با کیفیت و سالمت آن در شرکت آب و فاضالب مورد 
توجه قرار گرفته و سالمت آن مورد ارزیابى بهداشت 

و درمان نیز هست.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 

اصفهان با بیان اینکه با بیش از 38 تانکر این شرکت 
آبرسانى روستایى را انجام مى دهد، تصریح کرد: براى 
توزیع آب شرب به صورت سیار 40 میلیارد ریال اعتبار 
براى استان اصفهان پیش بینى شده که تاکنون اعتبار 
آن اختصاص نیافته و شرکت آب و فاضالب روستایى 
35 میلیارد ریال تاکنون بــراى این اقدام هزینه کرده 

است.
وى ادامه داد: باتوجه به اینکــه محدودیت اعتبارى 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان مانع 
از اجاره تانکر براى آبرسانى شد، شیفت هاى رانندگان 
تانکر و مسیرهاى آبرسانى افزایش یافت و رانندگان 

آبفار متحمل سختى کار زیادى شدند.
قرائتى از تشکیل ستاد مدیریت بحران آب در شرکت 
آب و فاضالب روســتایى خبرداد و گفت: این ســتاد 
همواره موضوعات مربوط به آبرسانى روستایى را در 
کل استان رصد کرده و با توجه به نیازهاى هر روستا 

اقدامات مؤثرى در آبرسانى صورت گرفته است.
وى با بیان اینکه آبرسانى در روستاهاى استان اصفهان 
نیازمند مشارکت و همدلى بین دستگاه هاى ادارى و 
خدماتى به ویژه مدیریت بحران است، خاطرنشان کرد: 
شرکت آبفار براى آبرسانى به مردم روستایى به تنهایى 
اقدام کرده و از همکارى سایر بخش هاى استان بى 

بهره مانده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان با بیان اینکه در حوزه آبرســانى روســتایى 
نیازمند افزایش اعتبارات دولتى هســتیم، تأکید کرد: 
اعتبارات دولتــى براى اجراى پروژه هاى آبرســانى 
محدود و با کاهش اعتبارات صندوق حمایت ملى در 
سال هاى آینده مشکالت اعتبارى دو چندان مى شود.

فرمانده گروه 55 توپخانــه ارتش اصفهان گفت: رژه 
نیروهاى مسلح به صورت همزمان در سراسر استان، 
افتتاح نمایشــگاه دفاع مقدس در میــدان امام(ره) و 
اجراى نمایش توان رزمى نیروهاى مســلح و اعزام 
گروه سیار پزشکى و بیمارستان صحرایى به مناطق 

محروم برگزار مى شود.
امیر حسن شــهرکى افزود: امسال مصادف شدن ماه 
محرم با هفتــه دفاع مقدس یادآور رشــادت، از جان 

گذشتگى و ایثار و ایستادگى در مقابل ظلم بود.
وى گفت: ســخنرانى در خطبه هاى نماز جمعه، رژه 
نیروهاى مسلح در روز شــنبه 31 شهریور به صورت 
همزمان در آران و بیدگل، شهرضا و اصفهان، افتتاح 
نمایشــگاه دفاع مقدس در میدان امام(ره) و اجراى 
نمایش توان رزمى نیروهاى مسلح، دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیروهاى ملســح با نماینــده ولى فقیه از 

برنامه هاى ارتش در هفته دفاع مقدس است.

مدیر آزادسازى و امالك شهردارى اصفهان گفت: با 
چندین سرمایه گذار پیرامون ساخت هتل جهان نما در 

حداقل زمان ممکن مذاکراتی انجام شده است. 
مرتضی افروزي اظهارکرد: طــی تفاهمنامه اي بین 
شهرداري و بنیاد تعاون نیروي انتظامی در سال 1388 
مقرر شد هتل 30 هزار متر مربعی جهان نما در اسرع 
وقت از سوي بنیاد تعاون نیروي انتظامی احداث شود، 

اما به دلیل تغییر مدیریت و سیاســت ها، بنیاد تعاون 
نیروي انتظامی از ساخت هتل منصرف شد و این مهم 

سال ها بالتکلیف ماند. 
وى ادامه داد: امید است این هتل طی 24 ماه ساخته 
و منجر شــود ارگ جهان نما به عنوان ساختمانی در 
هسته مرکزي شهر اصفهان از حالت سکون و رکود 

خارج شود.  

رئیس دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: این 
دانشگاه در صدد راه اندازى و گسترش مراکز رشد و 
نوآورى در واحدهاى آموزشى با هدف نهادینه کردن 

فرهنگ کارآفرینى در میان دانشجویان است.
مهدى یوسفى افزود: دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
در زمان حاضر داراى ســه مرکز رشــد و نوآورى در 
اصفهان، اردســتان و زرین شهر اســت و در تالش 
هستیم که این مراکز در سایر واحدهاى آموزشى این 

دانشگاه ایجاد شود.
وى با تأکید بر اینکه مراکز رشــد، دانشجویان را با 
الفباى کارآفرینى آشنا مى کند، گفت: در سال هاى 
گذشته دانش آموختگان دانشــگاهى بیشترین نرخ 
بیکارى را نسبت به سایر گروه ها داشته اند و ضرورى 
اســت که دانشــجویان در زمان تحصیل با مهارت 

کارآفرینى آشنا شوند.
یوسفى با اشاره به اینکه مراکز رشد و نوآورى دانشگاه 
پیام نور اســتان اصفهان بر اســاس تفاهمنامه این 
دانشگاه با شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان راه 

اندازى مى شــود، افزود: واحدهاى فناور مستقر در 
این مراکز از پشتیبانى هاى مالى و معنوى برخوردار 

مى شوند.
رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان افزود: در 
حال حاضــر ده واحد فناور در مرکز رشــد و نوآورى 
اصفهان مستقر هســتند که زمینه هاى فعالیت آنها 
بیشتر فنى و مهندســى، کشــاورزى و علوم رایانه

است.
وى با بیان اینکه درحدود هشت واحد فناور نیز در حال 
مستقر شدن در مرکز رشد و نوآورى اردستان هستند، 
ادامه داد: تفاهمنامه راه اندازى مرکز رشد زرین شهر با 
شهردارى این شهر نیز منعقد شده و کارهاى مقدماتى 

مربوط به آن در حال انجام است.
یوســفى خاطرنشــان کرد: مذاکره هایى نیز براى 
راه انــدازى مرکز رشــد و نــوآورى در واحدهاى 
خوانســار و نطنز صــورت گرفته و امید اســت در 
ماه هاى آینده اقدام هــاى خوبى در این زمینه انجام

شود. 

توزیع روزانه 1800مترمکعب آب 
در روستاهاى استان

اعزام گروه هاى سیار پزشکى به مناطق محروم 

هتل جهان نما در آستانه جذب سرمایه

دانشگاه پیام نور اصفهان 
در صدد گسترش مراکز رشد است 

نخستین بار در اصفهان، عمل جراحى جداسازى مجراى 
ادرار و تناسلى یک دختر شیرخوار 18 ماهه در بیمارستان 

کودکان امام حسین(ع) این شهر انجام شد.
رئیس بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان گفت: این عمل 
جراحى بزرگ به مدت هفت ساعت و با موفقیت انجام شد 

و نوزاد جراحى شده هم اکنون در سالمت به سر مى برد.
مهرداد معمارزاده با بیان اینکه این نوزاد از بدو تولد به دلیل 
انســداد روده تحت اعمال جراحى متعدد قرار گرفته بود، 
افزود: پس از بهبود وضعیت گوارشى بیمار، به دلیل تجمع 
مایع در واژن و فشار روى مثانه و سیستم تناسلى، وى به طور 

مجدد توسط تیم پزشکى بیمارستان امام حسین(ع) معاینه 
شد. وى ادامه داد: با معاینه صورت گرفته، مشکل سینوس 
یوروژنیتال (مجراى مشترك ادرار و واژن) در بیمار تشخیص 
داده شد، به همین دلیل تحت عمل جراحى مجدد به منظور 

جداسازى مجراى ادرار و واژن قرار گرفت. 

موفقیت در عمل جداسازى مجراى ادرار یک کودك 

دانشیار گروه زمین شناسى دانشگاه اصفهان گفت: مناطق 
شمالى شهر اصفهان نسبت به سایر نقاط با خطر بیشتر پدیده 
فرونشست زمین مواجه است، به گونه اى که شواهدى مبنى 

بر آسیب واحدهاى مسکونى دیده شده است.
اکبر قاضى فرد افزود: با توجه به اینکه جنس خاك شمال 
شهر اصفهان ریزدانه اســت، هر چه به سمت این مناطق 
مى رویم پدیده فرونشست زمین شدیدتر خواهد بود. وى با 
بیان اینکه فرونشست نتیجه برداشت بى رویه از آب هاى 
زیرزمینى است، گفت: خشکسالى هاى اخیر، بسته شدن آب 
زاینده رود و برداشت هاى بى رویه از آب هاى زیرزمینى از 

عوامل اصلى این پدیده است.
قاضى فرد اظهار کرد: برداشــت هاى بــى رویه آب هاى 
زیرزمینى و خشکسالى نه تنها در ایران، بلکه در هر جایى 
از دنیا که اتفاق بیافتد، فرونشست زمین را به دنبال خواهد 
داشت. دانشیار گروه زمین شناسى دانشگاه اصفهان گفت: 
برداشت آب از منافذ زیر زمینى موجب خالى شدن این منافذ 
شده و در نتیجه زمین تحمل وزن الیه هاى باالیى خود را 

ندارد و به تدریج باعث فرونشست مى شود.
وى افزود: در صورتى که فرونشست زمین در مناطق شهرى 
رخ دهد، ابنیه هاى فنى که در بــاالى آن قرار دارد با خطر 
تخریب مواجه خواهد شد. استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به 
پل هاى تاریخى قرار گرفته روى بستر رودخانه زاینده رود 

گفت : این پل ها نزدیک به پایه هاى کوه بنا شده است اما 
در صورتى که قسمتى از آنها بر روى الیه هاى رسى خاك 
قرار گرفته باشد، در آینده احتمال فرونشست آنها وجود دارد.
وى افزود: ســطح آب هاى زیر زمینى در اطراف رودخانه 
زاینده رود به شدت پایین رفته و انتظار این را داریم که پدیده 

فرونشست در این مناطق به وجود آید.
گفتنى است؛ تاکنون فرونشســت هاى استان اصفهان در 
اراضى جنوب فرودگاه شهید بهشــتى، گلشهر، اردستان، 
روســتاى پرمه حیدرآباد در بخش چنارود چادگان و شهر 

دامنه شهرستان فریدن رخ داده است.

فرونشست  زمین
شمال اصفهان را بیشتر تهدید مى کند

مدیر عامل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانى 
منطقه 10 گفت: از شروع عملیات خرید تضمینى 
گندم تاکنون، 100هزار ُتن گندم از کشــاورزان 

استان اصفهان خریدارى شده است.
رضا نیک نداف اظهــار کرد: این میــزان گندم 
بــه ارزش هــزار و 330 میلیــارد ریــال در 17 
هزار و 73 محموله در اســتان خریدارى شــده 

است.
وى بــا بیان اینکه حــدود 51 درصــد مطالبات 
کشاورزان نیز تاکنون پرداخت شده است، افزود: 
خرید از مناطق غربى و سردســیر استان تا پایان 
شهریور ماه ادامه داشــته و سیلوهاى ملکى این 
شرکت آمادگى تحویل گرفتن گندم مازاد بر نیاز 

کشاورزان را دارد.
نیــک نــداف اعــالم کــرد: خریــد تضمینى 
1630 ُتن دانــه هاى روغنى کلــزا نیز به ارزش 
44هزار و 450 هــزار میلیارد ریال انجام شــده 
و همه مطالبات کلــزاکاران نیز پرداخت شــده

 است.

خرید تضمینى
 100 هزار ُتن گندم 

در اصفهان 
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شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه 
CNG واقع در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال 

شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى قیمت پایه اجاره موردنظر را بر مبناء حداقل 54 درصد 

سود ناخالص از ناحیه فروش گاز CNG اعالم نموده است.
میزان سپرده شرکت در مزایده: براساس آخرین فیش گاز حاصل از فروش گاز جایگاه مذکور به شناسه قبض 19126406137 به مبلغ 
123/895/000 ریال بوده که میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 6/194/750 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان مى بایستى 

مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: شرکت کنندگان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 لغایت روز سه شنبه مورخ 
1397/07/03 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان  و تعهد 
شرکت کننده) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و تأییدیه 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران (شرکت هاى مجاز بهره بردار) و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف) و 

پیشنهاد قیمت نیز در پاکت ب ضمیمه گردد. 
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 به حراست شهردارى تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز چهارشــنبه مورخ 1397/07/04 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء 

کمیسیون باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر 

داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر 

این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر) مجاز به شرکت در این مزایده مى باشند و سایر شرکت هایى که موضوع تعمیرات، 
نگهدارى (تجهیزات، و تأسیسات، صنعتى، برق، مکانیک) با خدمات در این زمینه در موضوعه اساسنامه آنها صراحتاً و دقیقاً قید 

شده است. (اعمال تغییرات آگهى تغییرات شرکت و یا آگهى تأسیس با ارائه گواهى اداره ثبت شرکت ها قابل قبول است.)
8- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.

9- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که اآلن در جایگاه CNG مشغول به کار هستند (نیروهاى موجود) براساس قوانین 
جمهورى اسالمى ایران و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالً بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت به 

بیمه نمودن کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
10- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

11- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و حتى 
نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت و  متعهد مى شود هیچگونه ادعایى درخصوص استخدام خود از شهردارى 

نداشته باشد.
12- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار یا درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

13- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه 
را نداشته باشند.

14- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

آگهى مزایده نوبت اول
(مرحله اول)

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ دوم

روزنامه «شرق» با انتشار خبر پیوستن سعید آقاخانى 
به دومین فیلم سینمایى محسن تنابنده گمانه هایى در 
مورد سرمایه گذار این فیلم مطرح کرد که اگر صحت 
آن تأیید شود، از «قسم» مى توان به عنوان همکارى 

تنابنده با سازمان «اوج» یاد کرد.

محسن تنابنده این روزها براى فیلم «قسم» مشغول 
انتخاب بازیگر اســت و به تازگى حضور مهناز افشار 
و ســعید آقاخانى در این فیلم قطعى شــده است. اما 
روزنامه «شرق» گمانه اى را در مورد «قسم» مطرح

 کرد.
 در مطلب این روزنامه آمده که محسن تنابنده براى 
فیلم «قسم» قرار است با ســازمان «اوج» همکارى

 کند.
مدیران «اوج» تاکنون واکنشــى به این خبر نشــان 
نداده اند و اگر صحت این خبر تأ یید شــود از «قسم» 
مى توان به عنوان دومین همکارى محسن تنابنده با 

این سازمان پس از «پایتخت 5» یاد کرد.

 فرزند جمشید مشایخى، بازیگر پیشکسوت سینما و 
تلویزیون بیان کرد که پدرش این روزها هنوز ضعف 

جسمانى دارد.
سام مشایخى فرزند جمشید مشــایخى،  در گفتگو با 
یک خبرگزارى درباره وضعیت جســمانى پدر خود 
اظهار کرد: خدا را شــکر حال پدر بهتر است اما هنوز 
ضعف جســمانى دارد و این روزها همچنان در حال 

استراحت اســت. وى ادامه داد: جمشید مشایخى به 
گفته پزشکان، باید بتواند بیشتر پیاده روى کند و بیشتر 
بیدار باشد اما روزها بیشتر مى خوابد و با کمک ما صبح 
و عصر سعى مى کند پیاده روى داشته باشد. مشایخى 
 در پایان گفــت: پدر هفته اى دو بار هــم فیزیوتراپى 
دارد و ســعى مى کند روند درمانى خــود را در منزل 

ادامه دهد.

تهیه کننده و مجرى طرح سینما و تلویزیون، آخرین 
وضعیت ساخت مجموعه تلویزیونى « نفوذ» را تشریح 

کرد.
محمود غالمى درباره آخرین وضعیت ساخت مجموعه 
تلویزیونى  «نفوذ»گفــت: تصویربردارى بخش هاى 
کردســتان این مجموعه ادامه دارد که با شبیه سازى 
لوکیشــن ها در روســتایى اطراف ســاوه کار پیش 
صمى رود. وى با اشــاره به زمان پایان تصویربردارى 
این اثر افزود: احتماًال اواخر ســال تصویربردارى این 

مجموعه به پایان برسد.

این تهیه کننده درباره انجام کارهاى فنى «نفوذ» بیان 
کرد: حدود 45 درصد از تدوین این مجموعه انجام شده 
اما هنوز براى بخش صداگذارى و موسیقى کار خاصى 

انجام نداده ایم.
گفتنى است؛ داستان این ســریال به سال 57 مربوط 
مى شود و به مدت هشــت ماه در مقطع انقالب، نفوذ 
آمریکایى هــا را در عرصه هاى مختلف نظام پهلوى و 
بحث قانون کاپیتوالسیون نشان مى دهد. در مجموع 
این سریال دخالت هاى آمریکا در ایران را نشان مى دهد 

و قانون کاپیتوالسیون را زیر سئوال مى برد.
امین اســکندریان، کیمیا اکرمى، احمد نجفى، حمید 
گودرزى، رحیم نوروزى، علیــرام نورایى، صالح میرزا 
آقایى، شهره لرستانى، زهرا ســعیدى، جلیل فرجاد، 
ماشاءا... شــاه مرادى،کاوه سماك باشــى، سید امیر 
حســام شــجاعى و... بازیگران ایرانى این سریال و 
«فیلیپ ساترکین» و «سامى بابو» از بازیگران خارجى 

این سریال هستند.
کورش تهامى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص فعالیت هاى 
اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: چندین فیلمنامه پیشنهاد شده که در 
حال خوانش آنها هستم و در کنار این براى بازى در یک سریال به توافق 

رسیده ام که هنوز زمان فیلمبردارى بخش من نرسیده است.
وى درباره نام سریالى که در آن به ایفاى نقش خواهد پرداخت افزود: این 
سریال با نام «سرباز» به نویسندگى و کارگردانى هادى مقدم دوست 
بوده که من در آن نقش متفاوتى را ایفا خواهــم کرد. فیلمبردارى اثر 
ماه هاست آغاز شده و من هم مشتاقم تا بخش کاراکترم فرابرسد و به 

پروژه اضافه شوم.
بازیگر فیلم «رگ خواب» در مورد شخصیت خود در سریال «سرباز» 
تأکید کرد: نقش من در این سریال نقش جذابى است زیرا خلق و خوى 
شخصیتى که من در سریال «سرباز» بازى کرده ام نه تنها از خودم بلکه 
از تمام کاراکترهایى که بازى کرده ام متفاوت است. چنین شخصیتى 
در تلویزیون خیلى کم بوده و گمان مى کنم براى مخاطب جذاب باشد.

وى درباره وسواس زیاد خود براى حضور در سینما ادامه داد: معموًال کم 
کارى و وسواس در انتخاب نقش در نوع خود خطرناك است. در درجه 
اول از لحاظ مالى و در درجه دوم از لحاظ کارى ممکن است بازیگر را 
دچار خطر کند اما واقعیت امر اینکه فیلمنامه هایى که پیشنهاد مى شود 
من را به هیچ وجه راضى نمى کند و وقتى خودم راضى نباشم چگونه 

مى خواهم تماشاگر را راضى کنم.
بازیگر سریال «زیر تیغ» در همین راستا اذعان کرد: من در حال حاضر 

به عنوان یک بازیگر به نقطه اى رسیده ام که دیگر 
دغدغه ام صرفًا جلوى دوربین رفتن نیســت. زیرا 

این کار بسیار ساده است و اگر بخواهم مى توانم ساالنه در چندین اثر 
حضور داشته باشم. متأسفانه در ســینماى امروز ما فیلم هاى خاص با

فیلمنامه هاى تأثیرگذار بسیار سخت و کم ساخته مى شود و شاید همین 
عاملى شده که کم کار باشم.

وى درباره احتمال حضور دوباره خود در جشــنواره فیلم فجر تصریح 
کرد: امسال سه فیلم آماده اکران دارم. «کروکودیل» به احتمال فراوان 
در فکر اکران عمومى است اما فیلم احمد کاورى با نام «اعتراف با دور 

تند» براى حضور در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده مى شود.
تهامــى دربــاره ســایر پیشــنهاداتى کــه براى 
حضــور در فجــر داشــته خاطرنشــان کــرد: 

چندیــن پیشــنهاد خوب داشــتم و
 فیلمنامه هاى خوبى دریافت کردم ولى 

متأسفانه در جریان قرارداد مالى به توافق 
نرســیدیم. در هر صورت هر چند فیلمنامه 

خوب بخش مهمى از اثر اســت اما 
بحث مالى را هم نمى توان نادیده 
گرفت  چون معاش من بازیگر از این 

طریق مى گذرد.

شهردارى کهریزسنگ به موجب مصوبه شماره 5- 217 مورخ 
97/05/21 شوراى محترم اسالمى شهر قصد اجاره دادن تعداد 
دو واحد تجارى را به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکســال و 
قابل تمدید تا پنج سال و با شــرایطى به اشخاص حقیقى و یا 
حقوقى را دارد. متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى 
جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه و 

پیشنهادات خود را به دبیرخانه حراست ارائه نمایند. 

آگهى مزایده اجاره نوبت دوم

سید حسی ن حجازى- شهردار کهریزسنگ

چاپ دوم

کورش تهامى:

وسواس در
 انتخاب نقش

 بسیار خطرناك است

 شــاید از دور زندگى ســلبریتى ها خیلى شــیرین و 
بى دغدغــه به نظر برســد؛ زندگى هاى مرفــه، پر از 
مهمانــى، مزایاى بى حــد و حصر و باالتــر از همه، 
درآمدهاى باال و دســتمزدهاى آنچنانــى، ولى اینکه 
عضوى از جامعه سلبریتى هاى هالیوودى باشید بدان 
معنا نیست که لزومًا پول زیادى در حساب بانکى تان 
هست. گاهى بعضى از سلبریتى ها و افراد مشهور بلد 
نیستند چطور ثروتشــان را مدیریت کنند؛ یا پولشان را 
به طور نامعقولى خرج مى کنند و در نهایت ورشکست 
مى شــوند یا خرج هاى غیر منتظره اى برایشان پیش 
مى آید و به جایگاهى مى  رسند که شاید هیچکسى از 
یک سلبریتى مشهور انتظار ندارد. برخى از سلبریتى ها 
بسیار کمتر از آنچه فکر مى کنید ثروت داشته و برخى 

حتى در شرایط نامساعد مالى قرار دارند.
همه ما مى دانیم که بازیگران و ســتاره هاى هالیوود، 
زندگى شاهانه و تجمالتى دارند و مبالغ هنگفت را به 
راحتى خرج مى کنند، اما هیچکدامشان به پاى «جانى 
دپ» یکى از سرشــناس ترین چهره هاى ســینماى 
آمریکا نمى رسند. هنرپیشه مشهورى که بیشتر براى 

بازى در نقش «جک اسپارو» در فیلم «دزدان دریایى 
کارائیب» او را مى شناســیم. وى جزو سلبریتى هایى 
است که در شرایط نامساعد مالى قرار دارد. شاید قرار 
گرفتن نام جانى دپ در این لیســت در حالى که ثروت 
وى 200 میلیون دالر تخمین زده شــده باعث تعجب 

شما شده باشد.
کاپیتان جک اســپاروى «دزدان دریایــى کارائیب»، 
سال 2017 از شرکتى که مدیریت مالى وى را به عهده 
داشت شکایت و غرامت 28 میلیون دالرى درخواست 
کرده بود. اما گویا شرکت «منجمت گروپ» نیز دست 
روى دســت نگذاشــته و متقابًال از جانى دپ شکایت 
کرد. مدیران این کمپانى، هنرپیشــه مورد بحث را به 
ولخرجى هاى گزاف و ســبک زندگى افراطى متهم 
کرده اند. از جمله مى توان به هزینه 75 میلیون دالرى 
براى خرید، بازســازى و مبلمان 14 خانه، خرید قایق 
تفریحى 45 مترى به قیمت 18 میلیون دالر و پرداخت 
3/6 میلیــون دالر به طور ســاالنه بــراى کارمندان 
و تنها ماهى 30هزاردالر براى انواع نوشــیدنى اشاره 

کرد.
البته جانى دپ در مصاحبه اى کــه با مجله «رولینگ 

اســتون» داشــته در پاســخ به ادعاى مدیران مالى 
ســابق وى مبنى بر اینکه دپ 30هــزار دالر در ماه 
صرف خرید نوشــیدنى مى کند واقعیت دارد یا خیر که

 وى در جواب این رقم را رد کــرده و مى گوید: «این 
یــک توهین اســت که بگوییــم من 30هــزار دالر 
صرف نوشــیدنى مى کنم زیرا این رقم بســیار بیشتر 

بوده است.»
بعد از آن بود که یکسرى رسوایى و جنجال، حرفه او را 
نیز در معرض تهدید قرار داد. ابتدا شوخى مضحک این 
ستاره سرى فیلم هاى «دزدان دریایى کارائیب»  براى 
کشــتن «دونالد ترامپ» با ترند «دپ را اخراج کنید» 
در توییتر همراه شــده و طرفــداران رئیس جمهورى 
ایاالت متحده از مســئوالن کمپانى دیزنى خواستند 
کــه دپ را اخراج کننــد. چند رو ز بعد خبر رســید که 
«امبــر هــرد»، همســر ســابق دپ، از او بابــت 
بدرفتارى ها و خشونت فیزیکى در دوران ازدواجشان 
شــکایت کرده اســت. اخیراً نیز هزینه هاى سرسام 
آور و خــرج هــاى غیرمعقــول او بــراى آیتم هاى 
روزمره باعث شــده که دپ در معرض ورشکســتگى 

قرار بگیرد.

سلبریتى ورشکسته! 
محیا حمزه

سریال «نفوذ» در چه وضعیتى است؟

آخرین خبر از وضعیت جمشید مشایخى

فیلم جدید محسن تنابنده محصول سازمان «اوج» است؟
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نصف جهــان  بازیکنى که به محض خروج از سپاهان 
با خروار خروار ادعاى تعصب به ســپاهان و اصفهان 
و با وجــود مصاحبه هاى متعدد علیه پرســپولیس 
به اردوگاه ســرخ رفت و به محــض حضور در این 
تیم چپ و راست در اینســتاگرام خود 6 قلب قرمز 
مى گذاشت حاال زیر تیغ نقد پرسپولیسى نویسان 
روزنامه هاى تهران اســت تا در مــورد او اینگونه 

بنویسند:
پرسپولیس براى جذب بازیکنى با آمار ضعیف تنها 
سه گل زده در یک فصل، یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان هزینه کرده. هزینه اى که مشخص نیست چرا 

و به چه دلیل براى جذب شریفى صرف شده است.
پرســپولیس در فصل نقل و انتقاالت تابســتانى، 
مهاجمى خرید که فقط نام بزرگى داشــت. مهدى 
شریفى که در چند فصل گذشته عملکرد پرنوسانى 
را در لیگ برتر به نمایش گذاشــته اســت. او به 
جاى پیشرفت، پسرفت کرده و هرگز آن مهاجم 

خطرناك، تیغ دار و گلزن قبل نبوده است.
آمار شــریفى این نکته را اثبات مــى کند. این 
مهاجم 26 ساله در لیگ شانزدهم آنقدر ضعیف 
بود که از چشــم ژنرال اســتقالل افتاد و او در 
بازگشت به سپاهان، نام شریفى را در فهرست 

مازاد خود قرار داد.
آمار شریفى در لیگ هفدهم را بررسى مى کنیم. 

فصلى که براى او به دو بخش تقسیم شد. نیم فصل اول 
در تراکتورسازى و نیم فصل دوم در سپاهان.

او از هفته اول تا پانزدهم عضو تراکتورســازى بود، 13 
بازى براى این تیم انجام داد، 1043 دقیقه در زمین حضور 
داشت و حتى یک گل هم به ثمر نرساند. آمارى ضعیف از 
مهاجمى که با اتمام خدمت سربازى به سپاهان برگشت 

تا شاید در زادگاهش احیا شود و به اوج برگردد.
شریفى در سپاهان، هر چند سه گل زد اما هرگز مهاجمى 
در قواره هاى نام این تیم نبود. او 14 بــازى انجام داد، 
1101 دقیقه در زمین بود و سه گل زده حاصل تالشش 
در نیم فصل دوم. گل هایى که جز بازى با تراکتورسازى 
در هفته بیست و هفتم، هرگز سرنوشت ساز نبودند و در 
روز بردهاى پرگل سپاهان مقابل پدیده و سیاه جامگان 

به ثمر رسیدند.
پرسپولیس مهاجمى خریده که فصل قبل، روى هم 27 
بار بازى کرده، 2144 دقیقه در زمین حضور داشته و فقط 

سه گل در کارنامه اش ثبت شده است.
یعنى هر 9 بازى و یــا به طور دقیق تر هــر 715 دقیقه 
یک گل زده، که نمى تواند آمار ویژه اى براى شــریفى 
و باشگاه پرسپولیس باشــد. به خصوص که این آمار در 
شرایط بازى براى شــریفى به ثبت رسیده است. او حاال 

پیراهن پرسپولیس را پوشیده و فقط همراه این تیم 
تمرین مى کند تا با اتمام محرومیت باشگاه، 
یکى از انتخاب هاى «برانکو ایوانکوویچ» 

در خط حمله باشد. پرســپولیس براى جذب بازیکنى با 
این آمار ضعیف، یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه 
کرده است. هزینه اى که مشــخص نیست چرا و به چه 
دلیل براى جذب شریفى صرف شــده است. مهاجمى 
که اگر پرســپولیس را انتخاب نمى کــرد، قطعًا از دیگر 
تیم هاى بزرگ لیگ ایران نظیر تراکتورسازى، ذوب آهن 

و استقالل پیشنهادى به دستش نمى رسید.
اگر از پرسپولیس فاکتور بگیریم، شریفى مجبور مى شد 
بازى در تیم هاى درجه 2 لیــگ را تجربه کند. مدیران 
پرســپولیس هم با این پیش زمینه، مى توانســتند با او 
قراردادى حتــى در حدود 300 تــا 400 میلیون تومان 

امضا کنند.     
چه اتفاقى مــى افتد که شــریفى با این رقــم پیراهن 
پرسپولیس را مى پوشد و تازه نیم فصل هم فقط تمرین 
مى کند، پرسشى است که گرشاسبى و همکارانش باید 
پاسخ آن را بدهند. البته اگر مثل همیشه از شفاف سازى 

طفره نروند و پیگیر انتقادها باشند.
به گزارش «نصف جهان»، این بخشى از مطالب روزنامه 
نگاران صفحه پرسپولیس در روزنامه هایى مانند «ایران 
ورزشى» و «خبر ورزشى» و سایت «بانک ورزش» است. 
حاال شریفى براى استارت با پرسپولیس در نیم فصل دوم 
زیر فشار ســنگینى قرار دارد و به محض انجام چند 
بازى در صورت عدم گلزنــى قطعًا وارد بحرانى 

بزرگ مى شود!

 نصف جهان نتیجه بازى دوستانه هفته گذشته تیم ملى 
فوتبال ایران با ازبکستان در شهر تاشکند هر چه بوده 
باشد شکى نیست که این دیدار و شکل و فرم حضور 
ایران در آن یک نقطه عطف براى فوتبال ملى ایران 
بوده است. این دیدار نخستین بازى تیم ملى ایران پس 
از غوغاى بزرگى بود که ایــن تیم طى خرداد و تیرماه 
امســال در مرحله نهایى جام جهانى بیست و یکم در 

خاك روسیه به راه انداخت.
درســت اســت که «یوزها» یک بار دیگر مثل چهار 
مرتبه قبلى شرکتشــان در مرحلــه نهایى جام هاى 
جهانى از گروه خود صعود نکردند اما کســب 4 امتیاز 
در گروهى که غول هایى چون اسپانیا و پرتغال در آن 
قرار داشتند کم از صعود نبود و بازى محکم تیم ملى هر 
چند از سوى برخى نهادهاى داخلى و خارجى به سبب 
تدافعى بودن بیش از حد ســرزنش شد اما حقیقت امر 
این است که اعتبارى تازه را نصیب فوتبال ایران کرد و 
همگان را متقاعد ساخت که براى غلبه بر ایران شاید 
دریاى اســتعدادهاى فردى و اقیانوس مهارت هاى 
گروهى حریفان نامدار هم کافى نباشــد زیرا تیم ملى 
کشورمان به خوبى قادر است با همت جمعى و کوشش 
فردى غیرقابل باور تک تک نفراتش همه برترى هاى 
سازمانى رقبا را بى اثر و کار خود را برجسته تر و کسب 

نتایجى آبرومندانه را ممکن کند.
البته هدف براى جام ملت هاى آسیا 2019 که مهمترین 
مسابقه بعدى فراروى تیم ملى اســت به کلى با جام 
جهانى فرق مى کند و اگر به روسیه رفتیم تا بازنده اى 
صرف نباشیم و مساوى کنیم یا در خفیف ترین باخت ها 
(و البته یک برد خوش اقباالنه مقابل مراکش) برسیم، 
در جام ملت ها بــه رویکردها و مســائل دیگرى نیاز 
است. درست است که هر تیم تحت هدایت «کارلوس 
کى روش» در درجه اول و با وسعت بر انگاره هاى دفاعى 
و بازى هاى محکم و فیزیکى مورد عالقه وى استوار 
است اما در آوردگاه امارات چیزى به جز رسیدن به فینال 
و حتى قهرمانى از ســوى تیم ملى پذیرفتنى نخواهد 
بود و اگر در جام هاى جهانــى حضورى توأم با احترام 
و درخشش براى موفق دانستن یوزها کفایت مى کند، 
در جام ملت ها دستاوردى به جز آنچه بر شمردیم براى 

صدور نمره قبولى کافى نخواهد بود. 
در همین راستا بازى هفته گذشته تاشکند با  وجود غیبت 
برخى تک مهره هاى شاخص آنها و ما، مسابقه اى بود 

که ایران را در شروع راه جدید و هدف تازه اش به یک 
نقطه خاص از اســتوارى مى رســاند و به ما مى گفت 
که در سطح آســیا چکاره ایم و چه باید انجام بدهیم تا 
چهار ماه و اندى بعد در پیکارهاى آسیایى امارات یک 
شــرکت کننده قدرتمند و قبضه کننده صحنه باشیم. 
صرف نظر از هر آنچه براى کى روش روى داده (قرارداد 
او هنوز امضا نشده و وضعیتش مبهم است) الزم است 
که به سبب آشنایى کامل او با تیم ملى و متکى بودن 
هر یک از دستاوردهاى تیم ملى بر این مرد پرتغالى او 
در پست سرمربى حفظ شود و از سوى دیگر الزم است 
که خود کى روش هم روش ها، نقشه ها و الگوهایى را 
در پیش گیرد که منجر به رسیدن به اهداف بدیهى تیم 

ملى در جام ملت ها شود.
قهرمان شــدن در امارات فقط با سیستم هاى دفاعى 
صرف به دست نمى آید و هر چند پایه هر موفقیتى در 
فوتبال ابتدا خوب دفاع کردن و گل نخوردن است اما 
اگر قرار اســت بیالن خط حمله ما در جام ملت ها نیز 
همانى باشد که در جام جهانى اخیر دیدیم راه به جایى 

نخواهیم برد.
در روســیه فقط دو گل زدیم که یکى را مدافع حریف 
به اشــتباه در دروازه خودى جــاى داد و دومى را داور 
مسابقه ایران - پرتغال در واپسین دقایق آن بازى پس 
از رویکرد به آرایش UAR (چــک کردن ویدئویى 
صحنه) سبب شــد و ضربه پنالتى را به سود ما اعالم 
کرد  که با ضربه انصارى فرد در دروازه حریف نشست.

اینگونه موفقیت هاى لحظه اى چاره کار ما در امارات 
نخواهد بود. به واقع فتح جام ملت ها ریسک و شهامت 
مى خواهد و اگر در مقاطعى از مسابقات واقعًا تهاجمى 
نباشیم احتمال تکرار رویداد 2015  در جام ملت ها براى 
ما اندك نخواهد بود و این بدترین واقعه براى فوتبال 
کشورى خواهد بود که از آخرین قهرمانى اش در جام 
ملت ها 42 سال مى گذرد و در این مدت مدید حتى یک 
بار به بازى فینال هم نرسیده و باالترین رتبه حاصله اش 

مقام سومى بوده است.
این موردى است که سرمربى سرســخت ایران باید 
حل و تأمین کند و دیدار هفته گذشته در تاشکند یک 
عامل راهنماى اضافى در این زمینه و یک چراغ راه و 
به واقع نقطه عطف بوده است که سرمربى تمام برنامه 
ریزى هاى الزم را انجام دهد و با نقشه هاى جدید به 

آسیا برود.

نصف جهان  ظاهراً طبق چیزى که در خبرها آمده بود، تکلیف نهایى 
«جان توشاك»، ســرمربى ولزى در تراکتورســازى روز سه شنبه 

مشخص خواهد شد.
شکست مقابل نفت آبادان در جام حذفى کافى بود تا حاشیه وارد باشگاه 
تراکتورسازى شود و ترکش اتفاقات بعد از این مسابقه بیشتر از هرکس 
به جان توشاك، سرمربى ولزى این تیم خورد. توشاك که در جریان 
بازى حذفى اشتباهات تأثیرگذارى داشت و عمًال باعث شکست تیمش 
شــد، روز بعد از بازى در تمرینات تیمش شرکت نکرد و اگرچه مدیر 

روابط عمومى تراکتور گفته این غیبت به دلیل خستگى است، طبق 
نوشته چند سایت معتبر گفته مى شود مسئوالن باشگاه به او گفته اند 

به تمرین نرود تا تکلیفش روشن شود.
از این رو گفته مى شود توشاك با تراکتورسازى به پایان راه رسیده و 
دیگر جایى روى نیمکت سرخپوشان تبریزى نخواهد داشت. با این 

حال هنوز موضع رسمى باشگاه در این خصوص اعالم نشده است.
این اتفاقــات در حالى رخ مى دهد که محمدرضــا زنوزى و علیرضا 
اسدى، مالک و مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى به همراه داود پرژك، 

عضو هیئت مدیره باشگاه، ایران نیســتند و براى افتتاح خط پروازى 
تهران-کازان و همچنین عقد قرارداد خواهرخواندگى با روبین کازان 
به روسیه سفر کرده اند. در چنین شرایطى گفته مى شود فعًال از روسیه 
به توشاك فرمان داده شده که به تمرینات نرود تا در بازگشت زنوزى 
و سایر مسئوالن باشگاه به ایران تکلیف او در جلسه اى روشن شود. 
آنها روز ســه شــنبه(فردا) به ایران برمى گردند و همان روز احتماًال 
جلسه اى فورى را تشکیل مى دهند تا درباره وضعیت توشاك تصمیم 

گیرى شود.

چیزى که مشخص است تا زمان تعیین تکلیف توشاك، محمد تقوى، 
دســتیار او امورفنى را زیر نظر دارد و بعد از جلسه سرنوشت ساز روز 
سه شنبه تکلیف کادرفنى روشن خواهد شــد. اگرچه  به عقیده چند 
رسانه نزدیک به باشگاه تراکتورسازى به نظر مى رسد کار توشاك با 
تراکتورسازى به پایان رسیده است و این مربى به زودى باید ایران را به 
مقصد کشورش ترك کند. ظاهراً مالک تراکتورسازى در زمینه فرصت 
دادن به مربیان مى خواهد عربى عمل کند و مانند کشورهاى عرب 
حوزه خلیج فارس کمترین فرصت الزم را به سرمربى نامدار خود بدهد!

سامان قدوس، هافبک- مهاجم ملى پوش 
تیم ملى ایران در جریان شکســت آمیان 
مقابل لیل، گل بسیار زیبایى را به ثمر رساند.

تیم آمیان فرانســه در دیدارى حساس به 
مصاف تیم قدرتمند لیل فرانسه رفت و این 
بازى در حالى آغاز شــد که سامان قدوس 
خرید جدیــد آمیان در ترکیــب اصلى قرار 

داشت و یکى از سه مهاجم تیمش بود.
بازى در نیمه اول با حمالت لیل ســپرى 
مى شد تا اینکه «نیکوالس په په» در دقیقه 
دوم وقت هاى اضافى نیمه اول توانســت 
دروازه آمیان را باز کند و نیمه اول با همین 
نتیجه به پایان رسید. ده دقیقه پس از آغاز 

نیمه دوم نیز همین بازیکن گل دوم را وارد 
دروازه «رگیس گارتنر» کــرد تا کار براى 
یاران قدوس سخت و ســخت تر شود. در 
دقیقــه 76 نیکوالس په پــه نمایش فوق 
العاده اش را با گل سوم تکمیل کرد تا لیل با 
هت تریک این بازیکن اهل ساحل عاج کار 

را براى آمیان تمام کند.
 اما ســه دقیقه پس از این گل «کورزاوا» 
یکــى از گل هــا را جبــران کــرد و تیم 
سفیدپوش را به بازگشــت امیدوار ساخت. 
در دقیقه 87 آمیانــى ها صاحب یک ضربه 
پنالتى هم شــدند اما «کوناتــه» پنالتى را 
از دست داد. در شــرایطى که همه بازى را 

با نتیجه 3 بر یک تمام شــده مى دانستند، 
مهاجــم ایرانى تیــم آمیان پشــت ضربه 
ایستگاهى ایســتاد و با شــوتى استثنایى 
دروازه «مایک مایگنان» را باز کرد! قدوس 
به زیبایى توپ را از باالى سر مدافعان عبور 
داد و آنقدر دقیق زد که دروازه بان لیل تنها 

نظاره گر این شوت فوق العاده باشد.
ســامان قدوس در این بــازى یک پاس 
کلیدى داد و دو بار هــم بازیکنان حریف 
روى او خطا کردند. وى همچنین در بیش 
از 50درصد دوئل ها برنده بود و از اولین و 
آخرین شوتش، یک گل براى دروازه بان 

لیل به یادگار گذاشت.

سئوال رسانه ها از برانکو و پرسپولیس

مهاجم بى کیفیت سپاهان
 اینجا چه مى کند!

براى آسیا نقشه هاى جدید مى خواهیم

حیف از سوپرگل سامان

شرایط بازى براى شــریفى به ثبت رسیده است. او حاال 
پیراهن پرسپولیس را پوشیده و فقط همراه این تیم 

تمرین مى کند تا با اتمام محرومیت باشگاه، 
یکى از انتخاب هاى «برانکو ایوانکوویچ» 

حاال شریفى براى استارت با پرسپولیس در نیم فصل دوم 
زیر فشار ســنگینى قرار دارد و به محض انجام چند 
بازى در صورت عدم گلزنــى قطعًا وارد بحرانى 

بزرگ مى شود!

مام شــده مى دانستند، 
ـم آمیان پشــت ضربه 
 و با شــوتى استثنایى 
نان» را باز کرد! قدوس

االى سر مدافعان عبور 
 که دروازه بان لیل تنها 

فوق العاده باشد.
 این بــازى یک پاس 
هــم بازیکنان حریف 
بیش وى همچنین در

 برنده بود و از اولین و 
ک گل براى دروازه بان 

ت.

سامان
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ـان  بازیکنى که به محض خروج
خروار ادعاى تعصب به ســپاهان
ـود مصاحبه هاى متعدد علیه پر
اه ســرخ رفت و به محــض ح
پ و راست در اینســتاگرام خود

شت حاال زیر تیغ نقد پرسپولیس
هاىتهران اســت تا در مــور

د:
س براى جذب بازیکنى با آمار
در یک فصل، یک میلیارد و زده

زینه کرده. هزینه اى که مشخص
دلیل براى جذب شریفى صرف
لیس در فصل نقل و انتقاالت
ى خرید که فقط نام بزرگى داشـ
ىکه در چند فصل گذشته عملک
ا یگبرتر به نمایش گذاشــته
 پیشرفت، پسرفت کرده و هرگز
ا اك، تیغ دار و گلزن قبل نبوده
شــریفى این نکته را اثبات مــ
آ 26 ساله در لیگ شانزدهم 6جم
 که از چشــم ژنرال اســتقالل
گشت به سپاهان، نام شریفى را

د خود قرار داد.
 شریفى در لیگ هفدهم را بررس
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فا

تراکتور، عربى برخورد مى کند؟!
و ى و هه صص ى هرهر ى رور

نصف جهان  ظ
«جان توشاك
مشخص خواه
شکست مقابل
تراکتورسازىش
به جان توشاك
بازى حذفى اش
شــد، روز بعد

تراک

نصف جهان    طبق گزارشــى که ســایت «مدال» و کانال 
تلگرامى «عشق و فوتبال» منتشر کرده استقاللى ها با یک 

مشکل براى شکایت به دادگاه عالى ورزش مواجه اند.  
مهلت اعتراض نسبت به آراء قطعى فدراسیون هاى فوتبال نزد 
دادگاه عالى ورزش 21 روز از زمان قطعیت است. قطعیت رأى 
دیدار سوپرجام هم چندى پیش توسط کمیته استیناف اعالم و 
استقالل 3 بر صفر بازنده اعالم شد. باشگاه استقالل که نسبت 
به این حکم معترض است مى خواهد موضوع را به دادگاه عالى 
ورزش ارجاع دهد و به گفته مسئوالن باشگاه مدارك مستدل 

و مستندى براى این پرونده جمع آورى کرده اند.
با وجود تأکید مسئوالن باشگاه استقالل براى ارجاع پرونده 
سوپرجام به CAS هنوز خبرى از اقدام عملى آنها نیست این 
در حالى است که زمان اعتراض به رأى نزد CAS، 21 روز از 
زمان قطعیت آن است و با این حساب استقاللى ها فقط تا روز 5 
مهر فرصت دارند نسبت به رأى سوپرجام اعتراض کنند. طبق 
اعالم یکى از مسئولین باشگاه استقالل در بررسى هاى این 
باشگاه مشخص شده که دادگاه عالى ورزش 1000 فرانک 
سوئیس براى ثبت اولیه شکایت مطالبه مى کند اما به نسبت 
مبلغ خواسته در دعاوى مالى هم هزینه داورى را باید جداگانه 
پرداخت کرد. مثًال اگر موضوع شکایت بر سر مبلغ 50 هزار 
فرانک باشد یک مبلغ جداگانه هزینه دارد و اگر مبلغ باالتر 

برود هزینه هم تصاعدى تغییر مى کند. در دعاوى غیرمالى 
مثل رأى سوپرجام عالوه بر پرداخت 1000 فرانک براى ثبت 
شکایت گویا باید مبلغ 50 هزار فرانک سوئیس هم به حساب 

CAS واریز شود.
بانک مرکزى ارزش هر فرانک سوئیس را 4340 اعالم کرد 
اما در بازار آزاد 14175 معامله مى شود یعنى حدود هزار تومان 
بیشــتر از قیمت دالر در بازار آزاد! با توجه به اینکه مدتى ارز 
دولتى شــامل فعالیت هاى ورزشى و باشگاهدارى نمى شود 

بنابراین استقاللى ها باید حدود 51 هزار فرانک سوئیس را با 
قیمت  14 هزار تومان تهیه کنند که به عبارتى 714 میلیون 
تومان مى شود! البته اگر ارز دولتى شامل حال استقالل مى شد 
این رقم 221 میلیون تومان مى شد. بر همین اساس و با توجه 
به مبلغ تقریباً زیادى که براى طرح شکایت باید پرداخت شود 
مدیران باشگاه استقالل قصد دارند بعد از برگزارى یک جلسه 
در خصوص ارجــاع پرونده بــه دادگاه عالى ورزش تصمیم 

نهایى را بگیرند.

مظنه شکایت به CAS چنده؟!
شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، یک قطعه زمین از تفکیکى مصداقى به شماره قطعه (11) واقع در بادرود 
خیابان حسینیه- کوى فرعى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست

 مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 
حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
5- پیشنهاد  دهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

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

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظر به صدور آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت 
جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرا جع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شماره 139760302210000711 مورخ 1397/05/28 هیات اول آقاى غالمرضا جاویز به 
شناسنامه شماره 805 کدملى 1287697348 صادره از اصفهان فرزند حسینعلى بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 307/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1188 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى) تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/10 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/6/26 م الف: 234496 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /6/232
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000360 مــورخ 97/05/24 آقاى على اصغر دیانى 
دردشتى به شماره شناسنامه 386 کدملى 1286339626 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به نیم 
حبه مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان از پالك شماره 2420- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
که به صورت عادى از طرف مهدى و محمود رستگارپناه  واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/06/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/26 م الف: 234708 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/237
حصر وراثت

خانم خانم جان صادقى داراى شــماره شناسنامه 11 بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه پرونده 
97/518 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالصمد 
صادقى به شماره ملى/ شناســنامه 10 در تاریخ 93/3/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خانم جان صادقى فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه 11 نسبت به متوفى همسر 2- عبداهللا صادقى فرزند عبدالصمد کدملى 
5419650428 نســبت به متوفى فرزند 3- مهدى صادقى فرزند عبدالصمد کدملى 1751224082 
نسبت به متوفى فرزند 4- مرضیه صادقى فرزند عبدالصمد کدملى 1751230252 نسبت به متوفى 
فرزند 5- راضیه صادقى فرزند عبدالصمد کدملى 5419182777 نســبت به متوفى فرزند 6- على 
محمد صادقى فرزند عبدالصمد کدملى 5419842823 نســبت به متوفى فرزند 7- فاطمه صادقى 
فرزند عبدالصمد کدملى 5419935112 نســبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 247777 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک) /6/537
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1397/10/520022 تاریخ ثبت صادره: 1397/6/20 نظر به اینکه خانم مرضیه گرد 
کاحد به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت به شماره سریال 0318063 مربوط به ششدانگ یکباب خانه پالك 1903 فرعى از 216 
اصلى واقع در مجلسى بخش 8 ثبت اصفهان، بمساحت ششدانگ 210 مترمربع که در صفحه 250 دفتر 
18 امالك ذیل ثبت شماره 3737 بنامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده، بعلت جابجائى 
مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا برابر ماده 120 اصالحى آئین نامه 
قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود، المثناى ســند مالکیت مذکور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 247748 

نصرال هى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه /6/538
مزایده اموال منقول

شماره درخواست: 9710463726000007 شماره پرونده: 9709983723100070 شماره بایگانى 
شعبه: 970226 این اجراى احکام در نظر دارد درخصوص پروند 970226 اجراى احکام مدنى اموال 
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعى را در قبال مطالبات محمد حیدرى و احمد بابایى از طریق مزایده 
بتاریخ روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 ســاعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به 
پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد 
بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشــند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد 
مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد 
تودیع شده وى پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد براى بازدید از اموال 
شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند/ محل انجام 
مزایده: اجراى احکام مدنى دادگسترى مبارکه- ساختمان شماره 2- طبقه 1- مال مورد مزایده عبارت 
است از: یک دستگاه زباله سوز صنعتى مستعمل سالم مدل فونیکس ساخت کشور آلمان به ابعاد 2/5 
* 1/5 * 1/7 متر مى باشد و داخل کوره با آجر نسوز عایق کارى شده است و همچنین داراى سیستم 
آبپاش و سیستم دودکش مى باشد- کوره شامل 4 دستگاه مشعل گازسوز مدل فونیکس و دو دستگاه 
فن دمنده مدل فونیکس با دو دســتگاه موتور الکتریکى سه فازه موتوژن تبریزز با توان kw 1/5 و 4 
دستگاه جرقه زن و همچنین فن مکنده با موتور الکتریکى سه فازه به همراه تابلو برق شامل فیوزها و 
سه عدد کنتاکتور و ســه عدد بى متال و یک عدد کنترل فاز مى باشد. الزم به ذکر است که کوره فاقد 
چهار عدد سلنوئید والو گاز و چهار عدد رله مشعل گازى و چهار عدد گیج فشار بر روى مشعلها مى باشد 
و توسط کارشناسان هیات سه نفره به ارزش مبلغ 450/000/000 ریال جهت پایه مزایده تعیین و به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شــد. م الف: 247772 طاهرى- مدیر شعبه اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان مبارکه  /6/539
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460358300015 شماره پرونده: 9609980358300715 شماره بایگانى 
شعبه: 960744 در پرونده کالسه 960744 شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
آقاى على عابدى شکایتى علیه آقایا محسن امیدانى دائر بر جعل و کالهبردارى مطرح نموده که جهت 
رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهمین مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 
ائین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. اصفهان- خیابان معراج- نبش خیابان آیــت. م الف: 246682 عبادى- بازپرس 

شعبه 4 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر)  /6/541
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353805418 شــماره پرونده: 9609980359701395 شماره بایگانى 
شعبه: 971232 محاکم کیفرى دو دادگســترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در 
پرونده کالسه 971232 براى آقاى حسینعلى باقرى دستجردى به اتهام کالهبردارى حسب شکایت 
آقاى حمیدرضا عســگرى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگى براى مورخه 1397/09/27 ســاعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به 
عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 310. م الف: 246688 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر  اصفهان 

(112 جزایى سابق) /6/542
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 970643 خواهان موســى کاظمى دادخواستى مبنى بر مطالبه خسارت به 
طرفیت محمدمهدى زارع تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/8/14 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى  خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- 
جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 
45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 246654 شعبه 45 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/543
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9710106836505065 شــماره پرونده: 9709986836500441 شماره بایگانى 
شعبه: 970484 نظر به اینکه در پرونده کالسه 970484 خ 5 موضوع دادخواست خانم سمیه نادرپور 
دستگردى به طرفیت آقاى على غالمى با موضوع طالق به درخواست زوجه، قرار ارجاع امر به داورى 
صادر گردیده است لذا بدین وســیله به آقاى على غالمى ابالغ مى گردد ظرف مهلت یک هفته داور 
خود را به این دادگاه معرفى نمایید و اال دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد گرفت. اصفهان- خ میرفندرسکى 
(خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق  203. م الف: 

246653 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/544
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700061 شماره پرونده: 9709980350700528 شماره بایگانى 
شعبه: 970608 خواهان محمد الیاسى فرزند امیدعلى دادخواستى به طرفیت خواندگان رسول پورحیدر 
فرزند حسین و زهره لطیفى زازرانى فرزند عباسعلى به خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 970608 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/10/4 و ساعت 11 صبح 
تعیین شده اســت.  به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نش ر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر گردد. م الف: 246690 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/545
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350507017 شــماره پرونده: 9709980350500667 شماره بایگانى 
شعبه: 970754 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ا... یار رستمى جو فرزند على- خواهان 
حسن هاشمى دادخواســتى به طرفیت خوانده ا... یار رستمى جو فرزندعلى به خواسته اعسار از هزینه 
دادرسى و مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350500667 
شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/12 ساعت 
8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 

المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- 
طبقه 2- اتاق شماره 225. م الف: 246686 شعبه 5  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/546

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100350306529 شــماره پرونده: 9709980350300648 شماره بایگانى 
شعبه: 970716 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقایان و خانم ها عزت- زهرا- فاطمه- 
بتول- رباب- محمود- احمد- محمد همگى نریمانى- خواهان آقاى اکبر هادى عابدى دادخواستى 
به طر فیت خواندگان آقایان و خانم ها عزت- زهــرا- فاطمه- بتول- رباب- محمود- احمد- محمد 
همگى نریمانى به خواسته الزام بتنظیم سند رســمى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980350300648 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/08/27 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305. م الف: 246685 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /6/547
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350400023 شماره پرونده: 9709980350400502 شماره بایگانى 
شعبه: 970574 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به 1- احمدرضا جمشیدى فرزند احمدعلى 
2- محمودرضا جمشــیدى فرزند احمدعلى 3- علیرضا جمشــیدى فرزند احمدعلى 4- مهرنوش 
جمشیدى فرزند احمدعلى 5- مرضیه جمشیدى فرزند احمدعلى 6- فاطمه جمشیدى فرزند احمدعلى 
7- نیلوفر جمشیدى فرزند احمدعلى 8- عشرت منهاس فرزند فاضل حسین- خواهان آقاى 1- على 
زمانى فرزند احمد دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- احمدرضا جمشــیدى فرزند احمدعلى 2- 
محمودرضا جمشیدى فرزند احمدعلى 3- علیرضا جمشیدى فرزند احمدعلى 4- مهرنوش جمشیدى 
فرزند احمدعلى 5- مرضیه جمشیدى فرزند احمدعلى 6- فاطمه جمشیدى فرزند احمدعلى 7- نیلوفر 
جمشیدى فرزند احمدعلى 8- عشرت منهاس فرزند فاضل حسین 9- رمضانعلى کریم ى فرزند على 
10- طاهره میرشاه جعفرى فرزند امراله 11- کلثوم نورمحمدى باالجاده فرزند محمدرضا 12- حسن 
استوارخشت مسجدى فرزند محمدعلى 13- روح ا... جمشــیدى فرزند احمدعلى 14- سعید نعمتى 
حیدرعلى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک (الزام خواندگان به انتقال سند ششدانگ یک باب 
ملک مسکونى به پالك ثبتى 14874/4584 بخش 5 اصفهان على الحساب) مقوم به 21/000/000 
ریال ارزش منطقه اى ملک 2/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/8/28 ساعت 
11/30 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف: 246684 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/548
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351306391 شــماره پرونده: 9609980351301262 شماره بایگانى 
شعبه: 961445 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى رادمهر مقدس- خواهان آقاى 
عباس نصر اصفهانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ردمهر مقدس به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351301262 شعبه 13 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/25 ساعت 10:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 355. 

م الف: 246621 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/549
ابالغ  نظریه کارشناسى

شماره نامه: 9710116881201436 شماره پرونده: 9109980352100894 شماره بایگانى شعبه: 
960788 حسب پرونده کالسه 960788 اجرائى 12 ح له خانم سمانه پرکاله بروجنى با وکالت آقاى 
سعید صالحى علیه آقاى محمود بقاسرشت فرزند عباس، به خواسته مطالبه مهریه بمیزان 900 عدد 
سکه تمام بهار آزادى بابت قســمتى از مهریه مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل، و مبلغ 
1/005/200 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 2/505/000 ریال بابت حق االجــرا، نظر به اینکه 
پالك ثبتى 6945 بخش 3 اصفهان به نشانى مسجدجامع ادامه بازار انقالب- مجاور سه راهى بازار 
ریسمان مغازه تریکو و لباس فروشى بقاسرشــت ملکى مرحوم عباس بقاسرشت در حق محکوم لها 
توقیف شده و در راســتاى عملیات اجرائى، جهت ارزیابى ارجاع امر به کارشناس رسمى دادگسترى 
شده، کارشناس منتخب طى نظریه شــماره 283 مورخ 97/6/10 ارزش روز شش دانگ پالك ثبتى 
فوق را مبلغ 2/970/000/000 ریال و ســهم االرث محکوم علیه 601/071/430 ریال اعالم نموده 
است، با عنایت به اینکه محکوم علیه مجهول المکان اعالم شده اند، لذا از طریق انتشار آگهى نظریه 
کارشناس به محکوم علیه مجهول المکان ابالغ مى گردد، چنانچه نامبردگان اعتراضى نسبت به نظریه 
کارشناسى فوق دارد ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار اعتراض خود را کتبًا به این اجرا اعالم نماید. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزى به سمت شیخ 
صدوق- ساختمان اجراى احکام حقوقى. م الف: 246726 شعبه دوازدهم اجراى احکام مدنى شهرستان 

اصفهان (مجتمع قضائى شماره 2) /6/550
مزایده

شعبه چهارم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان، درخصوص پرونده کالسه 2561/96 ش 
4/ا/ا/م ش له آقاى شهرام حبیبى علیه صمد آقایى داداش به آدرس مجهول المکان، بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى به مبلغ 415/639/962 ریال اموال توقیفى مورد مزایده به شرح یکدستگاه خودرو 
 S 1412287434987 سوارى پراید مدل 1387 رنگ نقره اى شماره موتور 2290506 شماره شاسى
تیپ جى تى ایکس به شماره انتظامى 149 و 93/ ایران 53 در لحظه بازدید اتاق از نظر ظاهرى خوب و 
سالم و موتور و گیربکس مستعمل ولى سالم، رنگ در اثر آفتاب کمى خراب شده و سوخته است شیشه 
ها و چراغها و آیینه ها سالم- 4 حلقه الستیک حدود 45 درصد سالم- روکش صندلى ها سالم- بیمه 
خودرو رویت نشده است. کارت و پالك و سند بنام صمد آقائى داداش  مى باشد. خودرو یگانه سوز نیز 
مى باشــد. قیمت خودرو با توجه به نوع و مدل خودرو قیمت خودرو در بازار روز مبلغ 100/000/000 
میلیون ریال ده میلیون تومان ارزش دارد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در 
نظر دارد جلسه ى مزایده اى در مورخ 97/7/17 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام، واقع 
در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین- ساختمان قضایى شــوراى حل اختالف اصفهان (شماره 2) 
برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل 
از جلسه ى مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام ازاموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 246697 مقرون مفرد- مدیر اجراى احکام شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/551
اجراییه

شماره اجراییه: 9710420351500186 شماره پرونده: 9509980351500889 شماره بایگانى شعبه: 
951056 بموجب درخواست اجراى حکم 9609970351500215، 1- محکوم علیهم 1- محمدعلى 
قاسمى قهساره فرزند حسین نشــانى: مجهول المکان 2- رضا قاسمى قهساره فرزند حسین نشانى: 
مجهول المکان 3- عبداله قاسمى قهســاره فرزند حسین نشانى: مجهول المکان 4- طاهره قاسمى 
قهساره فرزند حسین نشانى: مجهول المکان 5- صدیقه قاسمى قهساره فرزند حسین نشانى: مجهول 
المکان 6- غفور قاسمى قهساره فرزند حسین نشانى: مجهول المکان 7- عبدالوهاب قاسمى قهساره 
فرزند حسین نشانى: مجهول المکان 8- رحمت اله قاسمى قهســاره فرزند حسین نشانى: مجهول 
المکان ملزم هستند به حضور در دفتر شرکت تعاونى مســکن مراتو و گروه هاى 44 و 55 توپخانه و 
انتقال امتیاز مذکور در دادنامه پیوست به نام محکوم له افشین نصرى فرزند اکبر نشانى: اصفهان- سه 
راه سیمین- خ جانبازان- خ شیداى اصفهانى- ك 5- پالك 447- با تلفن همراه09131192063، 
2- پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت 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 مشــتمل 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. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344 . م الف: 

246625 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/552
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970350900705 شماره پرونده: 9609980350901119 شماره بایگانى شعبه: 
961296 خواهان: احمد دهکردى زاده گان فرزند مصطفى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کمال اسماعیل- ساختمان نساجى- طبقه سوم خوانده: محسن نیل 
فروشان فرزند محمدمهدى به نشانى اصفهان- خ مشتاق ســوم- مجتمع ایران زمین- ط 3- واحد 
10 پالك 259 ك.پ 8158995311 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- تامین خواسته دادگاه با بررسى جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خواهان احمد 
دهکردى زاده گان فرزند مصطفى بطرفیت خوانده محسن نیلفروشان فرزند محمدمهدى به خواسته 
مطالبه 270/000/000 ریال بابت سه فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه دادگاه نظر به بقاء اصول و مســتندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نشده و دلیل بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه نشده و دعوى 
و مستندات مصون از هرگونه ایراد و اعتراضى باقى تمسک به اصل استصحاب لذا دعوى مطروحه را 
محرز و ثابت تشخیص مستدا به مواد 522- 519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت 270/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9186000 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/04/15 و 94/04/07 هر 
کدام به مبلغ یکصد میایون ریال و 94/06/15 به مبلغ هفتاد میلیون ریال لغایت زمان پرداخت محکوم  
به که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم میگردد. راى صادره غیابى ظرف مدت بیست روز بس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و 
سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان مى باشد. اصفهان- 

خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 
352. م الف: 246632 خانى- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/553

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710420351500185 شماره پرونده: 9609980351501268 شماره بایگانى شعبه: 
961453 بموجب درخواست اجراى حکم 9709970351500320 محکوم علیه 1- علیرضا حیدرى 
فرزند حسین نشــانى: اصفهان- جى شرقى نمایشگاه صحرا 2- صفرعلى شــفیعى فرزند عباسعلى 
نشــانى: مجهول المکان 3- مجید شیخ قرشى فرزند مرتضى نشــانى: اصفهان- خیابان دشتستان 
کوچه شهید احمدى پالك 101، 4- مرضیه آزادى فرزند غالمعلى نشانى: اصفهان- خیابان بزرگمهر 
کوچه شهید افیونى زاده مجتمع آریانا واحد 5 محکوم است به 1- حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال سند خودرو به نام محکوم له 2- پرداخت هزینه نشر آگهى 850/000 ریال 3- هزینه دادرسى 
5/334/848 ریال 4- حق الوکاله 6/000/240 ریال در حق محکوم له رسول تصدیقى شهرضائى فرزند 
نوروزعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بخش مرکزى شهرستان اصفهان- دهستان 
براآن شــمالى- 30 کیلومترى جنوب شرقى اصفهان- روســتاى دوالب- پالك 59، 5- نیم عشر 
دولتى. رأى صادره نسبت به خانم  مرضیه آزادى و آقاى صفرعلى شفیعى و مجید شیخ قرشى غیابى 
است. مشخصات وکیل محکوم له: حسین محمدیان فرزند یداله نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- شیخ صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت- ط سوم- واحد 18. 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 بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 344. م الف: 246624 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /6/554
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210015394- 97/6/22 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139560302024004410 مورخ 1395/03/13 هیات اول آقاى عباس کاظمى به 
شناسنامه شــماره 523 کدملى 1283521210 صادره از اصفهان فرزند علیرضا بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 210/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى م ع الواسطه از طرف حسین مصطفوى افارانى 
احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/7/11 م 

الف: 248201 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/568
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به فاطمه –على اصغر-زهرا –سعیده همگى  
سعیدى،گوهر تاج و امیر خاشعى- خواهان آقاى اداره اوقاف شهرستان لنجان   دادخواستى بطرفیت 
خواندگان فوق به خواســته ابطال مبایعه نامه و مطالبه ثمن مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده 9509983640700278شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  لنجان(زرین شهر)ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ97/08/5ساعت 9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون 
آیئن دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگ مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ،نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف 247790 سید ابوطالب موسوى - منشى دادگاه 

حقوقى شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)/6/555 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970945جلسه مزایده اى در 
روز شنبه  مورخه97/07/21از ساعت 9لغایت 10:30صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له و به جهت فروش یک دستگاه خودرو کامیونت ون،سیستم نیســان ،مدل 1387،رنگ  آبى سفید 
روغنى با ظرفیت 3800کیلو گرم دو گانه سوز به شماره انتظامى 536م65-ایران 43به شماره موتور 
439967و شماره شاسى K152114که  توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 000/0000/  
270ریال ارزیابى گردیده اســت.در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید.طالبین 
خرید مى توانند به مدت 5روز قبل از موعد مزایده از خودرو مورد نظر در پارکینگ امین  فوالدشهر  دیدن 
نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند،مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانى مى توانند د رجلسه 
مزایده شرکت نمایند که 10درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى 

را ظرف مدت 20روز پرداخت نماید.م.الف 248135اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /6/556 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه:9710113732000378 شماره پرونده: 9609983732200661 شماره بایگانى شعبه: 
962125،  بسمه تعالى: ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نجف آباد سالم علیکم" احتراما؛ 
نظر به این که در پرونده 962125 دادیارى شعبه اول دادســراى نجف آباد با عنایت به شکایت آقاى 
محمدعلى پورعزیزى و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامى آقاى امین شیرالى فرزند محمدعلى، 
متهم است به کالهبردارى و فروش مال غیر. با توجه به این که متهم فوق الذکر مجهول المکان مى 
باشــد. لذا مراتب فوق وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج تا بدین وســیله به متهم ابالغ گردد در روز دوشــنبه 1397/08/07 ساعت: 
8:30 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
نجف آباد حاضرر گردد. درصورت عدم حضور و عدم ارایه الیحه دفاعیه اقدام به صدور تصمیم خواهد 

شد.246200/م الف مسیح ساوج دادیار شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى نجف آباد/6/557
 ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد، دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل اســت. پرونده امر به کالسه 128/97 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده 1.خانم کرمى 2. مرتضى فرهادیان 
علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور 
دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. 
شورا با بررسى محتویات پرونده و اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. درخصوص دعوى خواهان سید حجت نوریان  بطرفیت خوانده .خانم کرمى 2. مرتضى فرهادیان 
به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون سیصد و شصت هزار تومان بابت رسید 
به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/02/16 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور 
خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشــخیص مستدا 
به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 1.خانم 
کرمى 2. مرتضى فرهادیان  بطور تضامنى به پرداخت مبلغ 1/360/000 تومان بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد تومان هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید 1397/02/16 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد 
وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان سید حجت نوریان صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به 
خواندگان 1.خانم کرمى 2. مرتضى فرهادیان غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. 246424/م الف-قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف/6/558
 مزایده

در پرونده کالســه 971288 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه 2 عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى محمد منوچهرى محکوم است به پرداخت 1/583/625/000 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له آقاى اصغر نصر اصفهانى و مبلغ 76/850/000 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب محمد تدین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
مورد مزایده عبارت است از یک قطعه زمین زراعى تحت پالك ثبتى 391/2220 واقع در گلدشت – به 
سمت شمال انتهاى بلوار معلم – نرســیده به زیر گذر – کمربندى – سمت راست مقابل مرغدارى 
متروکه مرحوم کاذرونى به مساحت 61798/5 مترمربع سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ بدون 
حصار و به صورت زمین بایر مى باشد با درنظر گرفتن کلیه عوامل زراعى هر متر مربع یک میلیون ریال 
و جمعا بارزش 30/899/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1397/07/17 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 247746/م الف مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/6/559
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ازوقت رســیدگى نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم- پیمان نیک پى دادخواستى بطرفیت 
1.محمدعلى عزیزیان 2.شهین دوامى به خواســته انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه 
ارجاع و به کالسه 638/97 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده 
است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد 
که درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 1397/07/25 ساعت 3:15 جهت رسیدگى حاضر شوند و 
اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ 

خواهد شد. 247788/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/560 
اخطار اجرایى

شــماره 1238/96 به موجب راى شــماره 172 تاریخ 1397/02/18 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.موســى حیدرى 2.امیر زارع کیتگرى 
3.خشایار ترابى سوارجانى به نشانى 1.نجف آباد خیابان امام نرســیده به پلیس راه خیابان 19 مرداد 
سنگبرى عدالت 2. شهرستان قدس  بلوار شهید کلهو بازار سنگ خ اول سنگ رها 3.مجهول المکان 

محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى محکوم به پرداخت یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون 
تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 1345000ریال معادل صد و ســى چهار هزار و پانصد تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى وحق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 1396/07/20 بیست/

مهرماه/ نود و شش لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى، محکوم له: اکبر 
غالمى اسفیدواجانى با وکالت جعفر چرغان به نشــانى: نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى مجتمع 
نخل ط2 واحد2 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 247810/م الف-شعبه 11شوراى حل اختالف نجف آباد/6/561

 اخطار اجرایى
شــماره 1149/96 به موجب راى شــماره 332 تاریخ 1397/30/20 حوزه 3 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى فرقانى به نشانى نجف آباد خ قدس 
غربى کوچه وحدت پ 1128 محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده مهدى فرقانى اسفیدواجانى 
به پرداخت مبلغ 7/090/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیزده هزار و سیصد و شصت و 
سه ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 1396/10/02 لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم مطالبه مى گردد در حق خواهان على اصغر رفیعى دمنه 
وعشر دولتى.محکوم له: على اصغر رفیعى دمنه به نشانى: نجف آباد خ شریعتى غربى خ کشاورز کوچه 
نرگس پ 33 کد پستى: 8513616185؛  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 248123/م الف-شعبه یک حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/562
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بهنام هارونى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت اکبر عباسى به 
شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
2148/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/07/28 ساعت 10:30 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معین نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شــود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 248592/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/6/563
ابالغ اجراییه

 آگهى ابالغ اجرائیه شماره بایگانى 9700406- شماره پرونده : 139704002141000257/1شماره 
بایگانى پرونده : 9700406 شــماره ابالغیه : 139705102141000728  تاریــخ صدور 25 / 5 / 
1397 بدین وســیله به خانم مهرى عموآقایى  نام پدر : محمد تاریخ تولد : 28 / 3 /48 شــماره ملى : 
1281784710 شماره شناسنامه : 68710 به نشانى شاهین شهر بلوارامام پاساژملت پالك 103 ابالغ 
مى شود که شهردارى شاهین شهر جهت وصول مبلغ 000 / 000 / 25/668 ریال بابت  راى کمیسیون 
ماده 77شهردارى به شــماره 96/1295تاتاریخ 96/10/28علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه فوق تشــکیل و طبق گزارش مامورابالغ محل اقامت شمابه شرح متن سند(آدرس 
فوق الذکر)شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماییدعملیات اجرایى جریان خواهدیافت . م الف 246787 مسئول 

واحداجراى اسنادرسمى شاهین شهر/6/564 
اجرائیه

شــماره اجرائیــه : 9710423759200159 تاریــخ تنظیــم : 10/ 6 / 97 شــماره پرونــده : 
9509983759201490 شــماره بایگانــى : 951521 محکوم لــه محمود مهرابــى کرمانى ف : 
محمدمهدى نشانى : استان اصفهان – شهرستان شاهین شهرومیمه – شهرشاهین شهرنظامى بین 
8و9غربى سوپرطالیى  محکوم علیه : 1- عبدالرضاممبنى  ف : محمدعلى  2- سپیده سادات صاحب 
کارخراسانى ف : سیدعلى اکبر3- افشین حیدرى ف:شنبه به  نشــانى : اصفهان – برخوارومیمه – 
مرکزى شاهین شهر خ عطارفرعى 7غربیمجتمع کوروش واحد10 ، نماینده قانونى : سجادقهرمانى 
فرد ف : احمدبه  نشانى : استان اصفهان  شاهین شهر – عطار- بین 6و7غربى – دفتروکالت به بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9709973759200302 محکوم علیها 
سپیده سادات صاحبکارخراسانى ، عبدالرضاممبنى ، افشــین حیدرى متضامنا محکومندبه پرداخت 
مبلغ چهارمیلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته  و از باب تسبیب به پرداخت یکصدوشصت 
ویک میلیون وششصدوهشتادهزار ریال بابت هزینه دادرسى  و همچنین خسارت تاخیر تادیه لغایت 
ازتاریخ سررســید 90/11/13- 90/11/22- 90/11/15- 90/11/24 اجراى حکم قابل محاسبه در 
واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران  و همچنین 
مبلغ 96/800/000 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاســبه در واحد اجراى اح/ام مدنى در 
حق محکوم له محمودمهرابى کرمانى  ضمناهزینه نیم عشــردولتى بر عهده ى محکوم علیها  مى 
باشد - محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1 – ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( 
ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى ) 2 – ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3 – مالى معرفى کندکه 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرا مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 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 هرنوع 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 هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات محکوم مى شــود . ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394 ) 6 – چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . ( تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 245780/م الف   ابراهیم قربانى- مدیر دفتر شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/6/565
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 474 ش 5ح  شماره دادنامه 747تاریخ 96/12/5 درخصوص 
دادخواست دعوى خواهان حمیدحمیدى نجف آبادى ف ناصر به نشانى شاهین شهر خ شریعتى روبه 
روى کالنترى 11پ 80فروشگاه آسمان دوچرخ به طرفیت حمیدیوسفى اسدآبادى فرزندغالمرضابه 
نشانى مجهول المکان به  خواسته الزام به انتقال سندرسمى یک دستگاه خودروى پژو 405به شماره 
انتظامى 853ب 18- ایران 45به انضمام  خسارت قانونى وهزینه دادرسى خوانده علیرغم ابالغ قانونى 
نشرآگهى درجلسه مقررحضورندارد. به شــرحى که خواهان دردادخواست تقدیمى وجلسه رسیدگى 
اظهارداشته است خودروى مذکوررا ازخوانده خریدارى نموده وثمن آن راپرداخته است وعلیرغم اینکه 
خوانده کلیه مدارك خودرورابه وى سپرده لیکن تاکنون به علت تغییرآدرس وعدم دسترسى به خوانده 
انتقال سندصورت نگرفته است شورانظربه مستندات ابرازى خواهان ازجمله مبایعه نامه 1851به تاریخ 
93/7/23که حکایت ازانجام معامله مابین طرفین وپرداخت ثمن معامله داردوباتوجه به پاسخ استعالم 
پلیس راهوارمورخ 96/8/16وســایرمدارك خودرو مذکوربه نام خوانده مى باشد لذاخواسته خواهان 
رامحرزومسلم دانسته وبه اســتناد مواد10،220،1301قانون مدنى خوانده حمید یوسفى اسدآبادى 
راملزم به حضوردریکى ازدفاتراسنادرسمى وتنظیم سندرسمى یک دستگاه خودروى پژو405به شماره 
انتظامى 853ب 18- ایران 45به نام خواهان مى نمایدهمچنین مستندابه مواد515،519قانون آیین 
دادرسى حکم به محکومیت خوانده پرداخت مبلغ 1/200/000ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان 
صادرمى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
مى باشد. 245897 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شــعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر 

 6/566/
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شماره دادنامه : 9709973759301052 تاریخ تنظیم : 17 / 5 / 1397 شماره پرونده 
: 9709983759300671 شماره بایگانى : 970696 درخصوص دادخواست آقاى محمدهنرجو فرزند 
بهمن به نشانى اصفهان – شاهین شهر گلدیس فاز2خ قدرفرعى 4غربى پ 20 به طرفیت خانم مارال 
حاتمى فرزندحاجى مراد به نشانى مجهول المکان به خواسته الزام خوانده به تمکین زوجیت به شرح 
دادخواست تقدیمى مى باشد .باتوجه به شرح خواسته خواهان وسند نکاحیه مستنددعوى که مثبت علقه 
زوجیت فیمابین طرفین مى باشد ونظربه این که ازناحیه خوانده دفاع موثرى درقبال دعوى خواهان به 
عمل نیامده ودلیل وبینه اى متقن که متضمن خوف ضرربدنى یامالى یاشرافتى وى باشد ارائه نکرده 
وباتوجه به پاســخ اداره گذرنامه مبنى برخروج زوجه درتاریخ 95/4/25ازکشوروعدم مراجعت ایشان 
وباعنایت به این که اصالولیه برتمکین زوجه اززوج استواراست وباتوجه به مواد 1102و1103قانون 
مدنى که مقررداشته همین که نکاح به طورصحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود وحقوق 
وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمى شود وزن وشــوهرمکلف به حسن معاشرت بایکدیگرند 
وازجمله حقوق زوج تمکین زوجه ازوى مى باشدلذادادگاه باتوجه به نظرقاضى مشاورخانواده دعوى 
خواهان راواردوثابت تشخیص وبه استناد موادمذکورحکم به الزام خوانده به بازگشت زندگى مشترك 
وتمکین اززوج صادرواعالم مى نماید. بدیهى است زوج نیزمکلف به حسن معاشرت بازوجه مى باشد . 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 246730 

/م الف سید مجید عقیلى - رییس شعبه اول دادگاه خانواده شاهین شهر/ 6/567 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. دادنامه 707-1397/06/19 مرجع رسیدگى شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: زهره جمشیدیان نشــانى: نجف آباد خ قدس شرقى کاروان 
جنوبى امین فر شرقى خوانده: 1.على اشرفى 2. رضا پورمحمدى نشانى: هردو مجهول المکان خواسته: 
انتقال سند، گردشکار:پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى زهره جمشیدیان نجف آبادى به طرفیت 1.على اشرفى 2. 
رضا پورمحمدى به خواسته انتقال سند یک دستگاه بنز خاور به شماره انتظامى ایران 23-643ع13  
به انضمام مطلق هزینه هاى دادرسى، با بررسى اوراق و محتویات پرونده و با توجه به مدارك ابرازى از 
نامه خواهان و نظر به استعالم صورت گرفته مورخ 1397/03/02 مبنى بر مالکیت خوانده ردیف اول 
لذا شورا دعوى مطروحه را موجه دانسته و مستنداً به مواد10و220 الى 228 ق آیین  و مواد  198و 519 
ق آیین خوانده ردیف اول را به حضور در یکى از دفاتر رسمى اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه بنز 
خاور به شماره انتظامى ایران 23-643 ع 13 و خوانده ردیف دوم رضا پور محمدى را به پرداخت یکصد 
هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى درحق خواهان محکوم و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت 
به هردو خوانده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 248080/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 6/570 
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نصف جهان  «محرم و صفر همیشــه بــه داد انقالب و 
اسالم رسیده است و عاشــوراییان ما با درس هایى که 
از فرهنگ شیعه گرفتند و کربالى سوریه، عراق، لبنان 
و... نشانه پایدارى مردان بزرگ این سرزمین است که 
براى استقرار اسالم ناب و آزادى از جان خود گذشتند.»

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان در نشست مطبوعاتى کمیته هاى ستاد برگزارى 
هفته دفاع مقدس که همزمان با ایــام محرم در تاالر 
اجتماعات صدا و ســیماى مرکز اصفهان برگزار شده 
بود با تسلیت ایام سوگوارى امام حسین(ع) با بیان این 
مطلب گفت: جمهورى اسالمى ایران، 40 سال در مقابل 
دنیاطلبان ایستادگى کرده است. این در حالى است که 
همواره در طول تاریخ بشریت سه عامل ترس، شک و 
دنیاطلبى، موجب خدشه دار شدن حرکت ها بوده است. 

جعفر عســگرى اظهار کرد: ترس موجب عقب نشینى 
از اصول اساسى انسان ها مى شود ولى شهدا در دوران 
دفاع مقدس نشان دادند ترسى از جهاد و شهادت ندارند. 
همچنین در واقعه عاشورا برخى ترسیدند و شک کردند 
و امام حسین(ع) را تنها گذاشتند. در حالى که ملت ایران 
نه ترسیدند و نه شک کردند و والیت را تنها نگذاشتند 
و در این میان دسته اى از دنیاطلبان و زراندوزان باعث 
خدشه دار شــدن حرکت هاى انقالب شدند و خساراتى 
هم به وجود آوردند. بنابراین امروز ترسوها، شکاکین و 

دنیاطلبان، نارسایى ایجاد کرده اند.
وى با بیــان اینکه انقالب اســالمى ایــران تاکنون 
دستاوردهاى مادى و معنوى بســیارى داشته، که هر 
دو قابل دفاع است، افزود: رسانه ها، هنرمندان، مبلغین 
و... در انتقال و انعکاس این دستاوردها کوتاهى کرده اند. 
به گونه اى که دشمن امروز حکومت جنایتکار پهلوى را 
به عنوان مجموعه اى موجه ارائه مى کند و منافقینى که 
دستشان به خون جوانان ما آلوده است و سرسپردگى خود 
را نشان داده اند مى خواهند کشور را به آشوب بکشانند 
و رسالت رسانه ها، مبلغین، هنرمندان و... در این مقطع 
ایستادگى در برابر بزرگنمایى هاى دشمنان است که باید 
روشنگرى کرد تا پشت دشمنان به خاك مالیده شود و 
اگر دستاوردهاى انقالب اسالمى در ابعاد مادى و معنوى 

براى جوانان روشن نشود دشمن پیروز خواهد شد.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: انتظــار مى رود قواى ســه گانه دولت، 
مجلس شــوراى اســالمى و قوه قضائیه با پشــتوانه 

عاشورایى پاسخگوى مطالبات جدى مردم باشند.
عسگرى با یادآورى این نکته که اعمال مدیریت جهادى 
یکى از عوامل پیروزى در دوران دفاع مقدس بود، افزود: 
امروز نیز باید در همه عرصه هاى مختلف به ویژه عرصه 

اقتصاد، مدیریت جهادى اعمال شود.
وى با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس، جاى شهدا خالى 
است، اظهار کرد: انقالب اسالمى با فرهنگ عاشورایى 
هم در داخل و هم در خــارج، رویش داشــته و باید از 
ارزش ها و اهداف انقالب اســالمى در آستانه چهلمین 
سالگرد انقالب، پاسدارى کنیم و در این شرایط از این 

آزمون، سربلند درآییم.
عسگرى ادامه داد: 26 شهریورماه سال جارى (امروز) 
پیکر 14 شهید شامل پنج شهید بنام و 9 شهید گمنام از 
شــهداى دفاع مقدس در اصفهان و دیگر شهرستان ها 
تشییع خواهد شد که این مراسم ساعت 15 و 30 دقیقه 
از کهندژ، فلکه رهنان، خیابان قدس، خیابان آتشــگاه 
(میدان بهار) انجام خواهد شد. وى با اشاره به برنامه هاى 
هفته دفاع مقدس در سال جارى هم گفت: رژه نیروهاى 
مسلح، نمایشگاه دفاع مقدس، غبارروبى و عطرافشانى 
مزار شهیدان، دیدار با جانبازان، برگزارى نماز وحدت، 
برگزارى یادواره ها، دیدار با خانواده شهدا و... بخشى از 
برنامه هاى هفته دفاع مقدس در سال جارى در استان 

اصفهان است.
عسگرى افزود: دستاوردهاى بزرگ دفاع مقدس بى نظیر 
و براى آزادى خواهان الگوســت که مى توان از طریق 
شبکه هاى اجتماعى با ساخت آثار فاخر هنرى، کلیپ و... 
پیام شهدا را به مردم رســاند تا خدمتگزارى کوچک در 

جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشیم.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان همچنین گفت: میدان امــام(ره) اصفهان در 
روز عاشورا از ساعت 9 صبح تا ظهر پذیراى دسته جات 
عزادارى اســت. پس از عزادارى، نماز ظهر و عصر به 
امامت آیت ا... سید ابوالحســن مهدوى، عضو خبرگان 
رهبرى در این میدان با حضور عزاداران اقامه خواهد شد.

■■■
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان هم که دبیرى ستاد مراسم بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس استان اصفهان را عهده دار است تقارن 
هفته دفاع مقدس با محرم را به فال نیک گرفت و گفت: 
این تقارن، پیام هایى دارد که باید عمیق تر از مســائل 

ظاهرى به آنها پرداخته شود.
سردار مجتبى شیروانیان، انقالب اسالمى را ادامه قیام 
حضرت سیدالشهدا(ع) دانست و افزود: انقالب اسالمى 
ایران به برکت روحیه حضرت امــام خمینى(ره) که از 
مقتداى خود حضرت سیدالشهدا(ع) از پیام عاشورا گرفته 

بود به پیروزى رسید.
وى با تأکید بر اینکه دستگاه هاى مختلف، رسانه ها و... 
باید در این ایام در راستاى ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
گام بردارند اظهار امیدوارى کرد همه بتوانیم راه شهدا 

را استمرار بخشیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اســتان اصفهان، هفته دفاع مقدس را در زمره ایام ا... 
بیان کرد و گفت: برنامه هــاى هفته دفاع مقدس با رژه 
نیروهاى مسلح آغاز خواهد شد. همچنین نمایشگاه هفته 
دفاع مقدس در بخش نرم افزار در باغ غدیر و سخت افزار 
در محل موزه دفاع مقدس صبح ها و عصرها آماده بازدید 
عالقه مندان در طول هفته دفاع مقدس خواهد بود. این 
در حالى است که در حاشــیه برگزارى این نمایشگاه، 

شش شب برنامه زنده تلویزیونى خواهیم داشت.
سردار شــیروانیان، ســخنرانى قبل از خطبه هاى نماز 
جمعه، نمایشــگاه دفاع مقدس در دیگر شهرستان ها، 
اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، مســاجد، نواختن 
زنگ مقاومت در مدارس و اجراى صدها برنامه دیگر را 
در سطح اســتان اصفهان در هفته دفاع مقدس از دیگر 

برنامه ها برشمرد.
وى در ادامه افزود: در شــرایط فعلى، دشــمن در پى 
کمرنگ جلوه دادن وحدت مردم در دوران دفاع مقدس 
است و مى خواهد ناامیدى را در بین مردم ترویج دهد و 
دستاوردهاى انقالب را زیر سئوال ببرد وهمه باید تالش 

کنیم تا راه شهدا استمرار یابد.
■■■

نماینده ارشد نظامى آجا در استان هاى اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى نیز با بیان اینکه 48 هزار شهید 
ارتش و نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران با نثار 
خون خود، ســربلندى، اقتدار و امنیت را به مردم جامعه 
هدیه دادنــد، گفت: امروز توفیقات در ســایه امنیت در 
حوزه هاى مختلــف، ره آورد ایثار شــهدا، جانبازان و 

آزادگان است.
امیر حسن شــهرکى با قدردانى از شــوراى هماهنگى 
تبلیغات اســالمى کــه همواره بــا ورود بــه موقع در 
مناســبت ها، بازوى توانمندى براى نیروهاى مســلح 
اســتان اصفهان در برنامه ها بوده اســت، اظهار کرد: 
نیروهاى مســلح جمهورى اســالمى ایران در جهان 
منحصر به فرد بوده و این به علت آن است که عملیات 
و تاکتیک نیروهاى مسلح در دیگر کشورها، آکادمیک 
اســت در حالى که خصیصه نیروهاى مسلح جمهورى 
اســالمى ایران، مرجعیت و والیت و رهبرى اســت و 
فرامین از لســان رهبر معظم انقالب اســالمى صادر 

مى شود و نیروهاى مسلح آن را اجرایى مى کنند و هرجا 
که الزم باشد با تمام توان حضور مى یابند که این ویژگى 

در سایر ارتش هاى جهان وجود ندارد.
وى با بیان اینکه هفته دفاع مقدس در استان اصفهان 
امســال با محوریت ارتش برگزار مى شــود، گفت: در 
برنامه هاى هفته دفاع مقدس هماهنگى هاى بســیار 
خوبى با سپاه داشتیم و رژه نیروهاى مسلح در آغاز هفته 
دفاع مقدس در اســتان اصفهان نمایش اقتدار و قدرت 
نیروهاى مسلح است و خارى در چشم دشمنان خواهد 
بود و در شهرستان هاى شهرضا و آران و بیدگل هم این 

رژه انجام مى شود.
نماینده ارشد نظامى آجا در اســتان هاى اصفهان، یزد 
و چهارمحال و بختیارى، دیــدار با امام جمعه اصفهان، 
اقامه نماز، محفل انس با قرآن در کلیه یگان هاى ارتش 
در سطح استان اصفهان، دیدار با جانبازان انقالب، اعزام 
اکیپ هاى پزشکى و بیمارســتان صحرایى به مناطق 
محروم اســتان، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در 
مراسم صبحگاه، اقامه نماز وحدت بین نیروهاى مسلح 
و... را بخشى از برنامه هاى دفاع مقدس نیروهاى مسلح 

برشمرد.
■■■

نماینده بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان 
هم دفاع مقدس را محصول و فرآورده محرم و یکى از 
تجلیات محرم و صفر را انقالب اسالمى خواند و اظهار 
کرد: عصاره انقالب اسالمى در تجلیگاه معنویت یعنى 

دفاع مقدس شکل گرفت.
مهدى نــوروزى گفت: دفاع مقــدس گنجینه اى تمام 
ناشدنى است که امروز تنها یک فصل آن گشوده شده 
است و نســل هاى دیگر باید دیگر فصول آن را نمایان 

کنند.
وى ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در هفته دفاع مقدس ده برنامه پیش بینى شده دارد که 
دیدار از جانبازان بسترى در مراکز توانبخشى در استان 
و دیگر شهرستان ها و غبارروبى و عطرافشانى و گلباران 

مزار شهدا از مهمترین و شاخص ترین برنامه هاست.
نوروزى تصریح کرد: امروز هیچ گزینه اى جز فرهنگ 
ایثار و شــهادت نمى تواند مــا را از بحــران در جنگ 
اقتصادى، خارج کند و فرهنگ ایثار و شــهادت نسخه 
نجات بخش همه انسان هاى آزادیخواه در همه دوران ها 

بوده و هست.

■■■
معاون خبرصدا و ســیماى مرکز اصفهان هم به بیان 
برنامه هاى صدا و ســیما در هفته دفاع مقدس استان 
اصفهان در ســال جــارى پرداخت و گفت: ســیماى 
جمهورى اسالمى ایران شــبکه اصفهان در هفته دفاع 
مقدس، 5000 دقیقه برنامه تدارك دیده که مهمترین 
آنها هفت برنامه 70 دقیقه  اى به صورت زنده از باغ موزه 

دفاع مقدس اصفهان است.
سید محسن طباطبایى افزود: ســیماى مرکز اصفهان 
26 عنوان برنامه تأمینى مستند و میان برنامه، گفتگوى 
هفته و... را پخش مى کنــد. همچنین 12 عنوان برنامه 
رادیویى در این ایام پخش خواهد شــد و امسال بخش 
ویژه، معاونت فضاى مجازى، تولید و انتشــار محتواى 
ویژه شــهدا را دارد و واحد اطالعــات و  اخبار هم همه 

برنامه هاى هفته دفاع مقدس را پوشش مى دهد.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان:

قواى سه گانه با پشتوانه عاشورایى پاسخگوى مطالبات مردم باشند

ترس موجب 
عقب نشینى از اصول اساسى 
انسان ها مى شود ولى شهدا 

در دوران دفاع مقدس 
نشان دادند ترسى از جهاد 
و شهادت ندارند. همچنین 

در واقعه عاشورا برخى 
ترسیدند و شک کردند و امام 
حسین(ع) را تنها گذاشتند. 
در حالى که ملت ایران نه 
ترسیدند و نه شک کردند 
و والیت را تنها نگذاشتند 
و در این میان دسته اى از 

دنیاطلبان و زراندوزان باعث 
خدشه دار شدن حرکت هاى 

انقالب شدند و خساراتى هم 
به وجود آوردند. بنابراین 
امروز ترسوها، شکاکین و 
دنیاطلبان، نارسایى ایجاد 

کرده اند

«امسال ستاد مهر از 31 شهریور تا 15 مهر با 9 گشت بازرسى 
و استقرار پلیس راهور، تخلفات رانندگان خودروها همچون 
پارك دوبله، استفاده از تلفن همراه و... را در دو شیفت 6 تا 14 و 
17 تا 20 کنترل و اعمال قانون مى کند تا در آستانه بازگشایى 

مدارس، ترددى روان را در شهر اصفهان شاهد باشیم.»
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرى شهردارى اصفهان در 
جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب به تشکیل ستاد مهر سال 
تحصیلى 98- 97 اشــاره کرد و گفت: این ستاد در تابستان 
سال جارى متشکل از زیرمجموعه هاى این معاونت همچون 
شرکت واحد اتوبوســرانى، قطار شهرى، تاکسیرانى، پلیس 
راهور و... کار خود را آغاز کرده و بــا هماهنگى با آموزش و 

پرورش اقداماتى را صورت داده است.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: ایمن سازى مدارس، خط کشى 
معابر اصلى، گذرگاه ها، شستشــوى خطوط اتوبوسرانى و... 
بخشى از اقدامات انجام شده بوده و تالش داریم با دریافت 
اطالعات مسیر دانش آموزان با هماهنگى آموزش و پرورش با 
توجه به تکمیل خط یک، استفاده از مترو را براى دانش آموزان 

داشته باشیم.
وى اضافه کرد: 70 هزار دانش آموز با تاکســى شهرى تردد 
مى کنند و ما تالش داریم سفرهاى شخصى را کاهش دهیم 
و بخشى از این دانش آموزان پاى پیاده یا با دوچرخه، اتوبوس 
و مترو به مدرسه بروند. البته قطار شهرى هر ده دقیقه یکبار 
از ساعت 6 صبح تا 21 سرویس دهى به شهروندان را به عهده 
دارد و ســعى داریم این زمان را تا پایان سال جارى به هشت 
دقیقه و سال آینده به پنج دقیقه برسانیم. این در حالى است که 
هم اکنون روزانه بیش از 50 هزار نفر با قطار شهرى جابه جا 
مى شوند و امید است در پایان سال جارى به یکصد هزار نفر 

در روز برسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرى شهردارى اصفهان از 
یکپارچه سازى مسیر براى دانش آموزان در اصفهان خبر داد 
و گفت: در مجاورت ایستگاه هاى قطار شهرى، ما پارکینگ 
ایجاد کرده تا مسافران با پارك خودرو، در ادامه سفر از مترو 

استفاده کنند. 
وى تــردد دانش آموزان با موتورســیکلت را ممنوع خواند و 
تأکید کرد: امســال آموزش و پرورش با دانش آموزانى که با 
موتورسیکلت به مدرســه تردد کنند برخورد مى کند و این 
موضوع در نمــره انضباط آنان مؤثر خواهــد بود. همچنین 
خودروهاى فاقد معاینه فنى روزانــه 50 هزار تومان جریمه 
مى شــوند و این امر از اول مهر به صورت جدى ترى مدنظر 
خواهد بود. البته در اصفهان هشت مرکز معاینه فنى خودروى 
ســبک و یک مرکز معاینه فنى خودروى ســنگین، آماده 

خدمات رسانى هستند.

وى از اجراى طرح محدوده ترافیک به جاى طرح زوج و فرد 
در صورت تصویب در آینده نزدیک در شهر اصفهان خبر داد 
و افزود: با اجراى این طرح در اصفهان، مشکالت طرح زوج و 

فرد برطرف خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: تا پایان سال جارى، کارت اصفهان ترافیک که اطالعات 
حمل و نقل، مسیریابى، تعیین پارکینگ، تخفیفات شارژ کارت 

و دیگر خدمات را ارائه مى دهد، راه اندازى خواهد شد.
صلواتى گفت: با همت همه مسئوالن چهارباغ پیاده  راه شد 
و در نوروز آینده نیز چهارباغ رؤیایــى و فضاى تفرجگاهى 
براى مهمانان نوروزى و شهروندان را خواهیم داشت. این در 
حالى است که در نظر است میدان انقالب تا میدان امام على 
علیه السالم از طریق خیابان سپاه، خیابان حافظ، هارونیه و... 

پیاده راه شود و محور گردشگرى باشد.
وى در ادامه افزود: 21 مهرماه ســال جــارى 555 دوربین 
ترافیکى در شهر اصفهان که شامل نظارت تصویرى، اعمال 
قانون و... است رونمایى خواهد شد که با احتساب حدود 300 
دوربین ترافیکى نصب شــده، این تعداد دوربین به بیش از 
800 دوربین خواهد رسید و امیدواریم تا پایان سال جارى این 
تعداد را به هزار دوربین ترافیکى برسانیم. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرى شهردارى اصفهان همچنین از افتتاح اولین 
کارخانه تولید موتور برقى در شهرضا در مهرماه سال جارى 
خبر داد و گفت: این موتورهاى برقى با ارائه تسهیالت و اقساط 

قرض الحسنه به متقاضیان عرضه مى شود.
صلواتى با بیان اینکه ایستگاه هاى دوچرخه به بخش خصوصى 
واگذار و دوچرخه هاى متنوع و حتى دوچرخه برقى ارائه شده و 
امسال دو ایستگاه تمام مکانیزه دوچرخه در چهارباغ راه اندازى 

و سال آینده در دیگر مناطق شهر گسترش مى یابد. 
***

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان نیز هدف از اجراى ستاد مهر را روانسازى حمل و نقل 
در آستانه بازگشــایى مدارس با بهترین شکل ممکن خواند 
و گفت: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان به عنوان ناوگان عظیم حمل و نقل شهرى در ستاد 

مهر فعال است و هماهنگى عبور و مرور حمل و نقل را دارد.
هادى منوچهرى اظهــار کرد: از اول مهرماه ســال جارى، 
بازرســان ما وضعیت ســرویس مدارس را اعــم از مدارك 

رانندگان، برخورد با تخلفات، پوشش و مسافرگیرى را بررسى 
و ارزیابى مى کنند و در حقیقت 50 شــرکت حمل و نقل که 
داراى مجوز و رانندگان آموزش دیده و گزینش شده هستند، 
ســرویس دهى به 72 هزار دانش آموز  در شــهر اصفهان را 
برعهده  دارند و اصفهان بعد از تهران و مشهد سومین شهر در 

این زمینه بوده است.
وى گفت: بــراى اولین بار در مناطقــى از اصفهان نرم افزار 
سرویس مدارس به صورت آزمایشى راه اندازى شده و والدین 
مى توانند از طریق این نرم افزار از رفت و آمد فرزند خود مطلع 
شوند و ما نیز مدیریت بهتر بر سرویس مدارس خواهیم داشت 
و سعى داریم این نرم افزار را از دى ماه سال جارى به صورت 

رسمى براى همه مدارس استفاده کنیم. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان اظهار کرد: ده هزار خودروى سبک براى سرویس 
مدارس اختصاص یافته و رانندگان آنها آموزش هاى الزم در 
زمینه هاى الزم را طى کرده اند و هر سرویس مجاز است چهار 

مسافر دانش آموز را جابه جا کند.
وى درخصوص تاکسى هاى اینترنتى هم تصریح کرد: اوًال 
اینها تاکسى اینترنتى نیســتند و تاکسى به حساب نمى آیند 
بلکه اینها مسافربران اینترنتى شــخصى هستند و فعالیت 
آنها براساس موادى از قانون حمل و نقل، غیرقانونى است و 

فقط مجوز کسب و کار از دیگر ارگان ها دارند و از شهردارى 
مجوز ندارند.

منوچهرى در ادامه تأکید کرد: پدیده هاى مسافربران شخصى 
اینترنتى نوظهور بوده و در اصفهان یکسال است قوت گرفته 
و همه شهردارى هاى کالنشهرهاى کشور با آنها درگیرى 

قانونى دارند که متأسفانه تاکنون حل نشده است.
وى با بیان اینکه به هیچ وجه قصد انتقال مشــکالت را به 
مدیران بعدى در شهردارى اصفهان نداریم، گفت: کارگروهى 
براى پدیده مسافربران شــخصى اینترنتى راه اندازى شده و 
موضوع فراسازمانى است و ما تاکنون 16 جلسه در این راستا با 
قوه قضائیه، فرماندارى، سازمان صمت و... برگزار کردیم. البته 
ما نیز براساس برنامه ریزى، بخشى از سهم تاکسى اینترنتى 
را در خودروهاى زرد اختصاص خواهیم داد و در این راســتا 
انتخابات صنفى را برگزار کرده ایم و 13 نفر به عنوان نماینده 

انتخاب شدند تا در اجراى این طرح از آنان کمک گرفته شود.
***

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر اصفهان هم گفت: 
ناوگان اتوبوسرانى شــهر اصفهان با بیش از 1300 دستگاه 
اتوبوس در آستانه بازگشایى مدارس از اول مهرماه سال جارى 
فعالیت خود را ادامه مى دهد که از این میزان 750 دســتگاه 
اتوبوس متعلق به شــرکت واحد اتوبوسرانى و 600 دستگاه 

در اختیار بخش خصوصى اســت اما زیرنظر شــرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان سرویس دهى مى کند و روزانه 650 هزار 

مسافر با این اتوبوس ها جابه جا مى شوند.
قدرت ا... افتخارى با بیان اینکه در 9 ماه گذشته فعالیت هاى 
خوبى در شرکت واحد اتوبوسرانى شهر اصفهان انجام شده 
است، از افزایش پوشــش 200 کیلومترى که حداقل 200 
هزار نفر در پوشش شرکت اتوبوســرانى اصفهان نبودند از 
اول مهرماه ســال جارى خبر داد و گفت: با افتتاح خط 71، 
مسیرهاى خیابان امام رضا(ره)، مارچین، شهید رضایى، آل 
بویه، آل یاســین و... از اتوبوس بهره مند شده و روستاهاى 
هویه و حصه شمالى به خط جدید مجهز خواهند شد. البته در 
این مدت اصالحات و تغییراتى در ایستگاه هاى اتوبوس نیز 

صورت گرفته است.
افتخارى متوسط زمان انتظار مسافر در ایستگاه هاى اتوبوس 
را 12 دقیقه اعالم کرد و گفت: متوسط زمان انتظار مسافر در 
ایستگاه هاى اتوبوس در گذشته 15 دقیقه بود که به 12 دقیقه 

کاهش یافت.
وى ادامه داد: از 31 شهریور اصالحات خطوط انجام مى شود 
و ارتباط اتوبوس با سیستم قطار شهرى مدنظر خواهد بود و 
ایستگاه قدس قطار شهرى به یک پایانه مسافربرى تبدیل 
مى شود. از سوى دیگر خط بهارستان در صفه به ایستگاه قطار 
شهرى متصل مى شود و شهروندان بهارستان در پایانه صفه 

به تمام نقاط شهر و مترو مى توانند متصل شوند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: تابلوهاى 
زمانبندى خطوط در نیمى از ایســتگاه ها نصب شده و اولین 
شرکت اتوبوسرانى همگانى هستیم که لباس رانندگان آن 
مجهز به آشکارسازى است و اولین بار فرم رانندگان بخش 

دولتى و خصوصى یکى است و متحدالشکل هستند. 
افتخارى افزود: از اول مهر و همزمان با شروع سال تحصیلى، 
دو کریدور اتوبوس ویژه دانش آموزان، عالوه بر سرویس هاى 
عادى در نظر گرفته شــده و امیدواریــم بتوانیم بلیت هاى 
تخفیف دار براى دانش آموزان نیازمند برقرار کنیم و مى توانیم به 
والدین دانش آموزان دوره هاى راهنمایى و دبیرستان قول دهیم 
که با توجه به مقرون به صرفه بودن اتوبوس، دانش آموزان از 
این ناوگان استفاده کنند و خودروهاى کمترى را در خیابان ها 

شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان اظهار کرد: نقشه 

راهنماى خطوط، کرایه، سایت اطالع رسانى، خدمات و خدمات 
دیگر اتوبوسرانى در فصل پاییز سال جارى راه اندازى خواهد 
شد که مشترى مدار بوده و براى مسافران طراحى شده تا از 

وضعیت تغییرات کرایه، زمان رسیدن و... اطالع یابند.
افتخارى با بیان اینکه به همه مدارس مراجعه و از آنان خواسته 
شده تا در صورت نیاز به اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان مراجعه کنند، گفت: ما روزانه یکصد دستگاه اتوبوس 
دربستى داریم و مدارس نیز مى توانند در صورت نیاز مراجعه 

کنند تا اقدامات الزم صورت گرفته و ایمن سفر کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان اظهار کرد: 200 
دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم شــیب دار براى استفاده 
معلولین بوده و مناسب سازى اتوبوس ها براى استفاده جانبازان 
نیز در دستور کار است. البته هم اکنون یک دستگاه اتوبوس 
دولتى و دو دستگاه اتوبوس بخش خصوصى براى جانبازان 
مناسب سازى شده و در این راستا به راهوران هم آموزش هاى 

الزم داده خواهد شد.
افتخــارى گفت: 150 دســتگاه اتوبوس گازســوز در حال 
بهره بردارى بوده و 30 دســتگاه نیز در حال حاضر به دلیل 
نبود قطعات غیرفعال است که در فصل پاییز در صورت تأمین 
قطعات، فعال خواهند شد. این در حالى است که قرار است 500 
دستگاه اتوبوس گازسوز در کشور بین شهردارى ها توزیع شود 
که بخشى از هزینه ها آورده شهردارى، بخشى تسهیالت و 

وام و... باشد. 
وى اضافه کرد: متوسط قیمت کرایه در مسیرهاى مختلف 
اتوبوس در سطح شهر اصفهان 505 تومان است و متأسفانه 20 
درصد هزینه به شرکت واحد اتوبوسرانى به دلیل اینکه برخى 
افراد کارت نمى زنند برگشت داده نمى شود و این چالش اصلى 
اتوبوس هاى بخش خصوصى اســت. این را هم باید در نظر 
داشت که هزینه هر اتوبوس ماهیانه رقمى بالغ بر 15 میلیون 
تومان اســت و باید درخصوص کارت زدن در اتوبوس هاى 

بخش دولتى و خصوصى فرهنگسازى شود.
وى ادامه داد: 50 درصد ناوگان شــرکت واحد اتوبوســرانى 
اصفهان باالى 10 سال سن دارند و وظیفه حفاظت و نگهدارى 

از اتوبوس ها با شهروندان است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: خط یک 
تندرو با 90 دستگاه اتوبوس روزانه یکصد هزار مسافر را جابه جا 
مى کند و مسافران باید به شرکت واحد اتوبوسرانى اطمینان 

کنند و خطوط را با هم مقایسه نکنند.
افتخارى افزود:  روزهاى تعطیل شــرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان بــا 50 درصد ظرفیت روزهاى عادى فعال اســت 
و ممکن است زمان انتظار در ایســتگاه ها دقایقى افزایش 

داشته باشد. 

3 مدیر عالى رتبه شهردارى  در آستانه بازگشایى مدارس به تشریح وضعیت حمل و نقل شهر اصفهان پرداختند

در خیابان هاى شهر چه مى گذرد؟ 
ساسان اکبرزاده
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زمینى که شما را بر پشت خود حمل مى کند و آسمانى که بر سرتان 
ســایه گســترده اســت، فرمانبردار پروردگار شما هســتند و اگر 
برکات خود را بر شما ارزانى مى دارند، بدان سبب نیست که بر شما 
دل مى ســوزانند، یــا مى خواهنــد به شــما تقــرب جویند، یا از شــما 
امید خیــرى دارند، بلکــه خداونــد آن دو را فرمان داده که به شــما 

موال على (ع)سود رسانند و آن دو هم اطاعت کرده اند. 

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه 
ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شــرح مندرج در جدول ذیل 
بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل 
از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در 
مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان 

اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند. 
توضیحات:

1- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود و 
پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده 
و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت 
پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و 
رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل 

تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد .  

2-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 20روز مى باشد.به 
پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي 

مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.  
3-در شرایط مساوي اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود . وجوه واریزي 
نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد.  

4-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از 
ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.   

5-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعــالم برندگان و همزمان با انعقاد 
قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى 
پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقى  حداکثرشصت ماهه 

با تعلق سود مربوطه خواهد بود.ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدى است.
6-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده 
واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف،  تخلیه بر عهده خریدار می باشد 
و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام، تفکیک،  افراز، تجمیع،  دریافت 

سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طی 
کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي 
از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب 

و اسقاط می نماید. 
7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و ســوابق مربوطه قبل از شرکت در 
مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي 
اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك 
و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن 

مردود می باشد.   
8-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشددر صورت بروز مشکالت در 
خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه 
واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد 
داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی 

نخواهد بود.  

9-قطعیت معامله منوط بــه موافقت بانک کشــاورزي ایران ( تهران) 
می باشد. 

10- براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت 
پایه  امالك  به صورت نقدى  نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا 
هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانکاران 
بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد 

امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 
11-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت 
شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 

درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند. 
12-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور، 
تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده 

و باز گشایی پاکتها نخواهد بود. 

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 

امالك براى مزایده  ( شهریور ماه 97 )
وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        2,006,666,666 450-مسکونى چهل و سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 5609/1اصفهان خوراسگان خیابان اباذر-اباذر 12 گذر روبروى سقاخانه بن بست دوم سمت شرق پالك 22 اصفهان 1
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,315,000,000 9696آپارتمانششدانگ14915/13265اصفهان خیابان معراج چهارراه فجر کوچه آزادگان(اسالمى) پالك 63اصفهان 2
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        4,541,944,444 434434خانهچهل و یک نیم حبه مشاع از ششدانگ 2153خیابان میرداماد کوچه بازار شاطر باشى کوچه شهید مقراضگر بن بست امین پالك 17اصفهان 3
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           455,000,000 265191خانهششدانگ4/289اصفهان بران جنوبى روستاى روران کوچه زاینده رود9اصفهان 4
کیلومتر 30 جاده شرق اصفهان بعد از روستاى دشتى سه را پیله وران روستاى روران نبش اصفهان 5

 تخلیه و در تصرف بانک نیست           571,388,888 314/57200خانه چهل و چهار حبه مشاع  از هفتاد و دو حبه هجده فرعى از 4 اصلى میدان ورودى بن بست امام خمینى 

کارگاه ششدانگ 98/538کارگاه برنج کوبى واقع در بران جنوبى کیلومتر 30 روستاى پیله وران اصفهان 6
 تخلیه و در تصرف بانک است        3,465,776,000 -282/13برنجکوبى 

تمامیت 16964/98سهم مشاع از95133/40 153/50 زمین زراعى واقع در اراضى قریه کبوتر آباد  اصفهان 7
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,912,000,000 -16964/98زمین زراعى متر مربع از ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست     20,020,873,000 2026920گاودارىششدانگ153/48گاودارى شمال جاده قلعه شور به طرف  کبوتر آباد اصفهان 8
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        4,898,000,000 -1500گلخانه یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 7/33آتشگاه خیابان بهشت روبروى کوچه صفا اصفهان 9

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   205,561,900,000 412/133207هتل ششدانگ 26714/267اصفهان خیابان فردوسى هتل زهره اصفهان 10
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        3,193,819,444 247305منزل هجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه 15261/163اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى آزادگان ده مترى گل رزشهرضا 11
 تخلیه و در تصرف بانک نیست     15,538,455,000 2100003330مزرعهیک و هشت دهم دانگ مشاع از ششدانگ 76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیارشهرضا 12
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        7,476,845,000 2100004170/4مزرعهیک و هشتاد دهم دانگ مشاع از ششدانگ 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیارشهرضا 13
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           735,000,000 127127مسکونى سه دانگ مشاع از ششدانگ 2924/2261اصفهان- مرکزى- کاوه- خ نگارستان- مجتمع مسکونى نگارستان- بلوك 4راه پله 3طبقه 3شهرضا 14
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        8,513,333,333 3875004857مرغدارىیک دانگ مشاع از ششدانگ 76/297امتداد جاده اصفهان شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار شهرضا 15
سى و هفت هزار و دویست و هفتاد و دو سهم 76/1734شهرضا مهیار شهرضا 16

 تخلیه و در تصرف بانک نیست     18,351,000,000 24375032653/1زراعى-باغ مشاع از یازده هزار و سیصد و شانزده سهم 

تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و هفتصد و پنجاه 181/12شهرضا دشت مهیارشهرضا 17
مساحت ششدانگ زراعى و یک هزارم سهم مشاع از 1450 سهم ششدانگ  

 تخلیه و در تصرف بانک نیست     16,613,000,000 -بیست و یک هکتار 

یکصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم 216/1مبارکه منطقه چغا جوش بنام مزرعه مهر آباد شهرضا 18
ششدانگ 40 زراعىسه ربع مشاع از 72 حبه شش دانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        7,348,120,000 -هکتار

پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه 265/1شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- هوكشهرضا 19
 تخلیه و در تصرف بانک است        7,847,355,000 -474644باغ پالك265/1 به انضمام اشجار و حق آب متعلقه

 تخلیه و در تصرف بانک است        3,652,350,000 -280950باغ نه و یک چهارم مشاع از 72 حبه پالك265/1265/1شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- هوكشهرضا 20
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,057,000,000 278/43180مسکونى پنجاه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه از ششدانگ 88/1172خمینى شهر بلوار الغدیر جاده اصفهان نجف آباد کوچه 63 فرعى سمت چپ بن بست یک چادگان 21
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           341,496,891 130187/9مسکونى دو هجده صدم دانگ مشاع از ششدانگ 87/9روستاى موغان فریدن فریدن 22
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        2,718,055,555 265/02344مسکونى نوزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 15177/6400اصفهان خیابان کاوه خیابان ابوریحان پالك 20 کوهپایه 23
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           610,000,000 235130مسکونى ششدانگ 176/437اسالم آباد بلوار آیت اله دستغیب مهرگرد24
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           790,000,000 247/5132مسکونى ششدانگ 176/508اسالم آباد بلوار المهدى خ 22 بهمن کوچه شهید مطهرى پالك 47مهرگرد 25
کشتارگاه سى و هشت حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 433/2/405نجف آباد  واقع در اراضى قریه جوزدان فالورجان26

 تخلیه و در تصرف بانک نیست     27,174,000,000 10877/97922صنعتى 

ششدانگ پالك 430/905و چهارده و نهصد و 430/904 و  430/905فالورجان صحرائى باغ وحش فالورجان 27
چهل هزارم از هفتاد و دو حبه 

پرورش قارچ  
 تخلیه و در تصرف بانک است     17,588,826,000 -14814وباغ

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        5,040,000,000 180/4297/13مسکونى ششدانگ 15190/33224خیابان سروش کوچه 23(شهید سعید لطفى) پالك 9 بوئین 28
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,434,027,777 154/35470مسکونى بیست و پنج حبه مشاع از هفتاد دو حبه 2968/6940تیران بلوار امام خمینى خیابان امیر کبیر جنب کوچه نور تیران 29
بوستان 30

 تخلیه و در تصرف بانک نیست     12,368,000,000 730734مسکونى دو دانگ و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 13سعدى 

بوستان 31
دوازده حبه  و سیصد و پنجاه ونه هزارم حبه 1840باقیمانده خیابان شیخ بهایى نرسیده به چهارراه اردیبهشت تقریبا مقابل بانک ملى سعدى 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,367,900,986 79/6923/75مغازه ازهفتاد و دو حبه
 تخلیه و در تصرف بانک است        5,269,000,000 -865هتل آپارتمان ششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهرىبادرود 32
 تخلیه و در تصرف بانک است        1,898,250,000 25/31-تجارى ششدانگ4286/30خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 217زرین شهر 33
 تخلیه و در تصرف بانک است        1,563,000,000 20/84-تجارى ششدانگ4286/39خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 211هرمزگان34
 تخلیه و در تصرف بانک است        1,982,200,000 26/46-تجارى ششدانگ4286/31خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 218هرمزگان35

201/1اردستان در کنار جاده نیستان به نهوج و به فاصله 2 کیلومترى قریه نهوج اردستان 36
تمامیت دو میلیارد یکصد و هفتاد و هشت میلیون و 

هفتصد و نه هزار و پانصد و شصت و هشت سهم مشاع 
از نه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون سهم ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        2,323,513,150 154803428مرغدارى 

یک و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از کاشان روستاى استرك جنب قبرستان کاشان 37
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,221,511,827 13061547/60مرغدارى مرغدارى ششدانگ پالك 667/1 

4/862 دانگ مشاع از ششدانگ کاشان بلوار قطب راوندى کاشان 38
 تخلیه و در تصرف بانک نیست     16,571,345,400 -4489/814باغ باغ پالك3515/1

یک و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم دانگ کاشان جاده برزك جنب کارخانه سیمان کاشان 39
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,267,479,875 -10000مرغدارى مرغدارى مشاع از ششدانگ پالك241/1

پانصد و نود و پنج هزارم دانگ مشاع از کاشان بلوار راوند خیابان نگارستان بعد از مرغدارى اکرمیان کاشان 40
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           523,604,958 9567155گلخانه گلخانه ششدانگ پالك 1/3569

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        2,693,000,000 126189خانه مسکونى ششدانگ پالك 11135/156/1947قم بلوار شهید دل آذر کوچه 10کاشان 41
آران و 42

 تخلیه و در تصرف بانک نیست           460,000,000 -60زمین  زمین ششدانگ پالك 1147 اصلى آران و بیدگل بخش مرکزى خیابان 17 شهریور بیدگل 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست     18,816,875,000 50001882/25هتل سى و یک نیم حبه مشاع از هفتاد دو حبه 4430و4429نایین جنب دانشگاه آزاد نایین نایین43
 تخلیه و در تصرف بانک نیست           267,361,111 120393مسکونىپنجاه و چهار حبه و سى ونه هزارم مشاع از هفتاد دو حبه58/1418روستاى على آباد جمبزه خیابان اصلى روبروى سوپر مارکت آقاى عسگرىدهاقان 44

شش حبه و پانصد و بیست و پنج هزارم حبه از 102دهاقان مزرعه مهدى آباد دهاقان 45
شانزده حبه مشاع از هشتاد و چهار حبه

زمین مزروعى 
و واحد پرورش 

بلدرچین 

مساحت 
ششدانگ 
144300

ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست     33,403,350,000 5513 متر مربع 

پنجاه و پنج حبه ششصد و بیست و شش هزارم 110/1110کیلومتر 15 جاده شهرضا-مبارکه(جاده معدن سنگ)دهاقان 46
مساحت ششدانگ مرغدارى سهم از 72 سهم 

35 هکتار 
ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست     46,165,777,777 21/567متر مربع 

آران و 47
یک دانگ و 80 صدم مشاع از ششدانگ آران و بیدگل بلوار عاملى خیابان پاسداران حد فاصل کوچه سوم تا خیابان عباس محبوبى بیدگل 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,020,000,000 180171مسکونىیک دانگ و هشتاد صدم مشاع از ششدانگپالك 2637/3188

آران و 48
بیدگل 

آران و بیدگل حد فاصل خیابان 16 مترى و شاد تا طرح خیابان 20 مترى سر کوچه دراژ کوى 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست        1,600,000,000 21327/57منزل مسکونى ششدانگ 2638/35/706احمد آباد محدوده 2 کوچه واقع در شرق موتور خانه احمد آباد

 تخلیه و در تصرف بانک است        1,769,769,360 -20150زمین ششدانگ ششدانگ پالك 425/235/64شش و نیم  کیلومترى شمال شهر چادگان اراضى کویزان قریه سمندگانچادگان 49
 تخلیه و در تصرف بانک است        1,400,000,000 -337منزل مسکونى ششدانگ 1264/66چرمهین بلوار معلم کوچه 10 مترى چرمهین 50

م الف: 250030مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان


