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عطش باالى زردها براى نیمه اولیک میلیون و 300 هزار ُتن، برنامه صادرات امسال ذوب آهنفیلم مشهور سینماى ایران همچنان توقیف استعلت گرانى چند برابرى قیمت ها در دیجى کاال چیست؟ ورزشاستانفرهنگ جهان نما

ایران در میان 5 کشور موفق تاریخ اسکار

 تپش هاى مرگ در قلب جوانان اصفهان
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کاهش قیمت برخى کاال ها 
در اصفهان

بازار اعتصاب نمى کند

بنزین دوباره 
سهمیه بندى مى شود؟

5

زمین تاب نیاورد 
مازندران

 زیر آب رفت!

2

سینماى ایران با موفقیت 8/69 درصدى از 23 حضور خود در شاخه بهترین 
فیلم خارجى جوایز سینمایى اسکار، در رتبه چهارم موفق ترین کشورها 
در تاریخ 70 ساله این جایزه قرار دارد. شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسى 

(خارجى) جوایز اسکار یکى از جذاب ترین شاخه هاى این رویداد ...

با بارش شــدید باران کــه از روز جمعه تــا دیروز در
 استان هاى شمالى و به خصوص مازندران اتفاق افتاده، 
مردم برخى نواحى همچون نوشهر، چالوس، تنکابن، 
رامســر در غرب مازندران و از آن سو قائمشهر، بابل، 
بابلسر و سارى در شرق این استان بیشترین آسیب را 
دیده اند و به اصطالح خانه خراب شده اند. در این راستا 
گفته شــده 15 خط اصلى برق مازندران دچار قطعى 
شده و گاز و آب در برخى نواحى مازندران قطع شده و 

خانه هاى ساکنان برخى نواحى   ...
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قرار بود اصفهان بمباران شیمیایى شود؟قرار بود اصفهان بمباران شیمیایى شود؟
بازخوانى مقطعى از تاریخ ایران، بازخوانى مقطعى از تاریخ ایران، 3030 سال بعد از پایان جنگ تحمیلى سال بعد از پایان جنگ تحمیلى

آمار نشان مى دهد مرگ و میر زودرس ناشى از بیمارى هاى قلبى- عروقى در اصفهان باال و درحدود 35 درصد است 

صحبت هاى اشکان خطیبى درباره ازدواج و 
دورى از سینما 

سوپراستار شدن 
کار سختى
 نیست

روزى که قرارداد را روزى که قرارداد را 
پاره کرد!

چرا تبریزى رفت، چرا مسلمان بر مى گردد
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: محسن مسلمان با ما یک مشکل فنى داشت که در نشست 

اخیر توضیحات الزم را به وى گوشزد کردم.
 امید نمازى در گفتگویى در خصوص اینکه چرا مسلمان به تمرینات تیمش برگشت، اظهار کرد: 
خوشحالم که این سئوال را پرســیدید چون روزنامه ها در این مدت هرچه خواستند نوشتند. او 

هیچگونه مشکل انضباطى با ما نداشته و مسئله ما فقط فنى است. 
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آگهى مزایده (نوبت اول)

مهدى کثیرى- سرپرست شهردارى دولت آباد

چاپ اول

شــهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد واگذارى امتیاز احــداث پارك بادى به صورت
 اجاره بها ماهیانه واقع در پارك الله (جهاد) به مدت یکسال را از طریق مزایده عمومى به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1397/07/28

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1397/07/29
www.dolatabad.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

 تلفن: 45822010- 031
www.iets.moprg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم

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

چاپ اول

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

به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط  مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 30 : 14 روز چهار شنبه 
مورخ 02 /97/08 به سازمان  مراجعه نمایند.

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

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده 
شرکت

در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه

(ریال)

1
اجاره بها حدود 4500 مترمربع 

عرصه با کاربرى پارك بادى 
و شهربازى در محوطه پارك 

پرنیان

 مزایده 
نوبت دوم

بند 1  شماره 80
97/3/29      33/000/00055/000/000

2
اجاره بها حدود 500 مترمربع 
عرصه با کاربرى  کارتینگ 

موتور چهار چرخ ساحلى در 
محوطه پارك پرنیان

مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 84 
97/4/17      10/800/00018/000/000

3
اجاره بها حدود 200 متر مربع 
عرصه با کاربرى یوروبانجى در 

محوطه
 پارك پرنیان

مزایده 
نوبت دوم

بند 1  شماره 84
97/4/17      6/000/00010/000/000

4
اجاره بها حدود 200 متر مربع 
عرصه با کاربرى اسکیت در 

محوطه
 پارك پرنیان

مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 93
97/5/28      4/800/0008/000/000

5
اجاره بها حدود 300 متر مربع 
عرصه با کاربرى پارك بادى در 
محوطه بوستان خلیج فارس

 ( پارك ورودى شهر)

مزایده 
نوبت دوم

بند 2  شماره 96
97/6/04      6/600/00011/000/000

6

اجار بها تعداد 35 عدد دستگاه 
پایه بنر عمودى

مزایده 
نوبت دوم

بند 1  شماره 93
97/5/28      113/400/000

157/500/000

اجار بها  3عدد پایه بنر بیلبورد  
22/500/000افقى

9/000/000اجار بها 2 عدد پایه چهار وجهى

آگهى مناقصه

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول

شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 97/100/3336 
مورخ 97/07/01 شوراى اسالمى شهر تیران اجراى پروژه زیرسازى، 
جدول گذارى، پیاده روسازى و اصالح هندسى معابر سطح شهر تیران را از 
طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى واجد صالحیت دعوت به عمل مى آید به منظور کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد از تاریخ انتشار این آگهى به شهردارى 
تیران مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 97/07/28 مى باشد.

گزارشى از سیل ویرانگر در شمال کشور 

4

شدنوپرسوپراستارشدنسوپراستار شدن تا ا
ختکار سختى ىکارسختىکا
تی نیست نیستن
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صدور روادید الکترونیکى براى گردشگران خارجى در نصف جهان

سکار
ترین 

3

4
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سرپرست ســازمان اورژانس کشور گفت: ساالنه حدود 
370 هزار نفر در تصادف هاى رانندگى مصدوم مى شوند 
و نزدیک به 15 تا 20 درصد (حدود 60 تا 70 هزار نفر) این 
مصدومان، براى همیشــه معلول مى شوند و هیچ وقت 

نمى توانند به  کار و زندگى عادى خود برگردند. 
پیرحسین کولیوند اظهار کرد: هنوز با وجود اقدامات انجام 
شده ساالنه حدود 16 هزار فوتى در حوادث جاده اى داریم 
بنابراین جاى نگرانى زیادى وجود دارد. از طرفى باید به 
مصدومان حوادث  جاده اى نیز توجه کرد. زیرا حدود 370 
هزارنفر مصدوم حوادث جاده اى چیزى بالغ بر 800 هزار 
بار مراجعه به مراکز درمانى  دارند و درمان آنها گاهى تا 

یکسال طول مى کشد و حدود نزدیک به 15 تا 20 درصد 
مصدومان حوادث جاده اى هیچ وقت نمى توانند به کار و 

زندگى عادى خود برگردند. 
سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه نگرانى 
درباره مصدومــان خیلى بیشــتر از فوتى هاى حوادث 
جاده اى است، اظهار کرد:  همواره آمارها بر اساس فوتى ها 
اعالم مى شود اما باید توجه بیشترى به مصدومان حوادث 
جاده اى داشت.   کولیوند با تأکید بر همکارى بین بخشى 
درباره کاهش حوادث جاده اى گفت: هر قسمت باید کار 
خود را به درســتى انجام بدهد تا بتوان نسبت به کاهش 

حوادث جاده اى امیدوار  بود. 

سخنگوى کمیســیون انرژى مجلس گزارش داد: تا به 
امروز تصمیمى در خصوص افزایــش قیمت بنزین، دو 
نرخى شدن و سهمیه بندى گرفته نشــده است اما اگر 
مصرف بنزین همچنان باال رود و قاچاق نیز ادامه داشته 

باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتى بگیرد.
اســدا... قره خانى با اشــاره به آخرین وضعیت قیمت 
بنزین بیــان کرد: تاکنون هیــچ تصمیمى در خصوص 
افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است. البته زمزمه ها و 
شایعاتى در این زمینه وجود دارد واقعیتى که وجود دارد 
این اســت که از زمانى که وضعیت دالر اینچنین شده 
است قاچاقچیان به تکاپو افتاده و شروع به قاچاق بنزین 

کرده اند. وى در ادامه گفت: در بخش ســوخت گازوئیل 
از آنجا که کامیونداران کارت ســوخت دارند و بر اساس 
پیمایش دریافت سوخت دارند تا اندازه اى موضوع قاچاق 
کنترل شده است. اما در بخش بنزین متأسفانه در این ایام 

سطح قاچاق افزایش پیدا کرده است.
این عضو کمیسیون انرژى مجلس در ادامه گفت: از سوى 
دیگر میزان مصرف بنزین افزایش یافته است. اگر مصرف 
بنزین همچنان باال بــرود و از طرف دیگر قاچاق بنزین 
ادامه یابد دولت باید تصمیماتى در این زمینه بگیرد. آنچه 
 به ذهن مى رسد و در جلســات نیز بیان مى شود اجرایى 

کردن کارت سوخت است.

ساالنه 60 هزار نفر در 
تصادفات معلول مى شوند

بنزین 
دوباره سهمیه بندى مى شود؟

جلسه غیرعلنى براى 
الیحه پرحاشیه

  مهر | عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: روز 
یک شنبه(امروز) ســاعت 7 تا 8 صبح الیحه CFT با 
حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس 
بررسى مى شود. على اصغر یوســف نژاد  ادامه داد: از 
ساعت 8 جلسه علنى مجلس شــوراى اسالمى آغاز

 مى شود و بررسى این الیحه در دستور کار صحن علنى 
مجلس قرار خواهد گرفت. احتماًال مسئوالن دولتى نیز 
براى بررسى این الیحه در صحن علنى حضور مى یابند.

2 اشتباه هاشمى
  خبرگزارى حوزه| حجــت االســالم و 
المسلمین سید هاشم بطحایى، استاد حوزه و دانشگاه 
مى گوید: به نظر من مرحوم هاشمى دو اشتباه کرد که 
با لحن تند و تیزى  به او بیــان کردم و عرض کردم که 
نباید با رئیس جمهور قبلى اینچنین طرف مى شدید؛ زیرا 
شخصیت شما با ایشان قابل مقایسه نبود؛ به ایشان گفتم 
باید موضع دیگرى در آن مقطع اتخاذ مى کردید نه اینکه 
یک ستاد تشکیل بدهید و یک مشت افراد معلوم الحال 
به آنجا تردد کنند. وى اظهارکرد: دومین اشتباه نیز آن 
بود که به ایشان عرض کردم،  اگر من جاى شما بودم به 
صبیه ام مى گفتم در حدود سیره نبوى و محدوده خاص 

خود حرکت کند.

ببخشیدمان!
  آفتاب  نیوز | محمدباقــر نوبخــت، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور 
در سفر به قزوین خاطرنشــان کرد: با موافقت شوراى 
هماهنگى و سران ســه قوه براى برخى واحدهایى که 
فعال هستند ولى نوسانات ارزى و افزایش هزینه تولید 
سبب ایجاد مشکل براى آنها شده، عالوه بر اعتبارات 
فعلى، معادل یک میلیارد دالر اختصاص داده ایم. وى 
یادآور شد: از تولیدکنندگان بابت شوکى که به بازار وارد 
شد و براى برخى واحدها ایجاد مشکل کرد، عذرخواهى 
مى کنیم و تالش خواهیم کرد تا به سرعت مشکالت 

برطرف شود.

پازل تخریب دولت
علیرضا رحیمى، عضو هیئت    اعتماد آنالین |
رئیســه مجلس در واکنش به گزارش صداوسیما علیه 
گروه ویژه اقدام مالــى (FATF) و الیحه الحاق دولت 
جمهورى اسالمى ایران به کنوانسیون بین المللى مقابله 
با تأمین مالى تروریسم(CFT) گفت: رسانه ملى به پازل 
تخریب دولت و تریبونى براى مخالفان لوایح مرتبط با 

FATF تبدیل شده است.

دوستى بى معنا
   خبر آنالین | میرمحمود موسوى، سفیر پیشین 
ایران در هند و پاکستان و مدیرکل پیشین آسیاى غربى 
وزارت امور خارجه در تازه تریــن گفتگو، چالش هاى 
پیش روى سیاســت خارجى ایران را مورد بررسى قرار 
داده است.  این دیپلمات پیشین وزارت خارجه در گفتگو 
با روزنامه «ایران» مى گوید:  شــاهدیم که روسیه در 
راســتاى افزایش تولید نفت و گرفتن سهم نفت ایران 
حرکت مى کند. این حرکت قطعاً دوستانه تلقى نمى شود  
اما واقع بینانه است. زیرا در عالم واقع سیاست، دوستى 

معنا ندارد.

این عربستان ناتوان
«رأى الیوم» نوشــت: صحبت هاى    انتخاب|
«دونالــد ترامپ» در مــورد ناتوانى عربســتان براى 
دفاع نظامــى از خود در برابر همســایگانش و به ویژه 
ایران، نشــان داد که رئیس جمهور آمریکا براســاس 
گزارش هاى نظامى صحبت مى کند که به ارزیابى توان 
نظامى عربستان ســعودى پرداخته است. نقاظ ضعف 
عربستان در بعد نظامى، نداشــتن یک ارتش شایسته
و کار آزموده اســت که بتواند مانع پیشــروى نظامى 
نیروهاى زمینى ایران شــود. عربســتان همچنین به 
سامانه اى براى دفاع نیاز دارد که بتواند مانع از شلیک

 موشک هاى ایران شود.

خبرخوان
سنتان را کاهش مى دهیم!

ظاهــراً عــده اى    روزنامه خراسان |
سودجو آگهى داده اند که مى توانند سن افراد را در 
شناسنامه شان کاهش دهند تا براى ازدواج مشکلى 
نداشته باشند. این آگهى تبلیغاتى چند روزى است 
که در شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود. 
کاربرى به شوخى نوشته: «دیگه نمى شه به سن 

خانم ها هم اعتماد کرد.» 

نرخ باسوادى
رئیس سازمان نهضت سوادآموزى    فارس|
با بیان اینکه نرخ سواد در 12 استان باالى 97 درصد 
و در هشت استان باالى 98 درصد است، گفت: در 
گروه سنى ده تا 19 سال، نرخ باسوادى 98/2 درصد 

است و تعداد بیسوادان 190 هزار و 500 نفر است.

رکوردشکنى بارندگى 
بارش بارانــى که از عصــر جمعه    ایرنا |
مازندران را فرا گرفت بر اساس اعالم هواشناسى 
از لحاظ شدت کم سابقه بود و رکوردشکنى کرد. 
مدیرکل هواشناســى مازندران گفت که تنها در 
حدود نیم ســاعت حدود 70 میلیمتر بارندگى در 

گلوگاه واقع در شرق مازندران ثبت شد.

خزر خشک نمى شود
معاون محیط زیســت دریایى سازمان   پانا|
حفاظت محیط زیســت مى گوید تغییرات سطح 
دریاى خزر طبیعى است و از ســال گذشته طبق 
پیش بینى ده سال آینده، تراز دریاى خزر با افزایش 
روبه رو است. اما اینگونه نیست که با افزایش تراز 
دریاى خزر، آب گرفتگى مناطق را داشته باشیم که 

اثرات بدى را بر جاى بگذارد.

لوله کش شویم بهتر است!
موسوى زاده، یکى    خبرگزارى دانشجو|
از اساتید حق التدریس دانشــگاه هاى اصفهان از 
جمله افرادى است که بیش از ده سال سابقه تدریس 
در دانشگاه را دارد. وى مى گوید اساتید حق التدریس 
در هر ساعت هشت هزار تومان دریافت مى کنند که 
کمتر از درآمد یک تعمیرکار و لوله کش ساختمان 
است. باید ساعت ها در دانشگاه غیرانتفاعى و پیام 
نور اصفهان کار کنم تا شاید ماهانه حقوق 500 هزار 

تومانى دریافت کنم.

آمار مبهم طالق 
در حالى که چنــدى پیش رئیس    روزنو|
سازمان امور اجتماعى کشور از توقف رشد جهشى 
طالق طى ســه تا چهار ســال اخیر و کنترل آمار 
طالق در کشور خبر داد، رئیس انجمن مددکارى 
اجتماعى ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه تنها 
هیچ نشانه اى دال بر کنترل روند طالق وجود ندارد، 

بلکه رشد 6 درصدى در سال گذشته داشته است.

6 میلیون پرونده
ســردار شــرفى،  رئیــس پلیس    ایسنا|
پیشــگیرى ناجا اظهار کرد: ســاالنه حدود شش 
میلیون پرونده در کالنترى ها تشکیل مى شود. این 
پرونده ها حدود دو میلیون ساعت زمان نیاز دارد تا 
منتقل شود. 7000 نفر از نیروى انسانى ما مسئول 

این پرونده ها هستند.

یارانه ها قطع نمى شود
 باشگاه خبرنگاران جوان|

محمد نهاوندیان معاون اقتصادى رئیس جمهور با 
اشاره به اخبار منتشره در خصوص قطع یارانه هاى 
نقدى و جایگزینى بسته هاى حمایتى براى اقشار 
آســیب پذیر در رســانه ها اظهار کرد: هیچگونه 
تصمیمــى درباره قطــع یارانه هــا و جایگزینى 
بسته هاى حمایتى از ســوى دولت اتخاذ نشده 

است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بازار در تمامى فشــارها 
تا امروز در پــى بســتن و اعتصاب نبــوده و نخواهد

بود.
على فاضلى در گفتگو با «خبرآنالین» با تأکید بر اینکه 
بازار به رغم مشــکالتى که وجود دارد، در کنار انقالب 
ایســتاده اســت، ادامه داد: بازاریان حرف هایى براى 
گفتن دارند، از وضعیت گله مند هســتند و معتقدند باید

برنامه اى براى حرکت در مسیر تعادل و رونق در دستور 
کار قرار گیرد. وى ادامه داد: اما نکته اینجاســت که هر 
حرفى در این شــرایط مورد سوء اســتفاده ضد انقالب 
قرار مى گیرد. اینطور نیســت که ما بگوییم بازار حرفى 
براى گفتن ندارد اما باید حرف هایمان را از طریق 8300 
اتحادیه صنفى و اتاق هاى اصناف به دولت انتقال دهیم و 

هیچ بنایى براى اعتصاب و بستن بازار میان بازاریان وجود
 ندارد.

 فاضلى با اشاره به اهمیت بازار در معادالت اقتصادى-
سیاسى کشور، تأکید کرد: خیال همه کسانى که هر روز 

در شبکه هاى اجتماعى حرف از اعتصاب و بستن بازار 
مى زنند را راحت کنم، بازاریان به هیچ روى اقدامى علیه 

انقالب نمى کنند و اینحا خبرى نیست.
 او به وقایع چهار ماه قبل اشاره کرد و گفت: مى گویند 
بازارى ها اعتصاب کردند. کدام اعتصاب؟ از بیرون بازار 
ناگهان هفده هجده نفر ریختند در بازار و تهدید کردند 

که اگر مغازه را نبندى آتش مى زنم و خرد مى کنم و...
رئیس اتاق اصناف ایــران  گفت: من از ســال 1348 
وارد بازار شــده ام، همواره چه پیــش از انقالب و چه 
پــس از آن بازار در ایــام محرم، مخصوصــًا دهه اول

 محرم بسته مى شــد اما مى بینیم امســال به محض 
اینکه این اتفاق همیشگى تکرار شد، گفتند بازار بست 

و اعتصاب کرد.

حسین شریعتمدارى در «کیهان» نوشــت: تا آنجا که 
«کیهان» پیگیرى کرده است، دکتر والیتى از مدت ها 
قبل و طى سه مرحله، تمامى ششدانگ خانه مسکونى 
خود [در سعدآباد] را براى مراسم عزادارى حضرت امام 
حسین علیه  السالم وقف کرده و اســناد آن در سازمان 

اوقاف موجود است.
دکتر والیتى در دهه 60 به توصیه مراکز امنیتى، خانه اى 

را که در رستم آباد شمیران (او اهل رستم آباد است) داشت، 
با خانه کنونى معاوضه کرده بود. بنابراین آقاى والیتى 
هم اکنون در خانه اى که موقوفه است زندگى مى کند و 
حقى که از آن براى خود و همسرش- و نه فرزندان-  قائل 
شده و در وقفنامه آمده، همین بهره گیرى در دوران حیات 
است. بخشى از آن خانه هم اکنون نیز به حسینیه تبدیل 

شده است.

«کیهان» همچنین نوشــت: برخى از نیروهاى انقالبى 
نیز در اعتراض به دکتر والیتى ســهیم بوده اند. آنها به 
خانه بزرگ دکتر والیتى اعتراض داشــته اند و سکونت 
ایشــان در آن خانه را با موازین انقالبى همخوان تلقى 
نمى کرده اند که به یقین مى توان گفت از اینکه والیتى 
تمامى شش دانگ خانه مزبور را وقف کرده و دیگر مالک 

آن نیست، با خبر نبوده اند.

پربازدیدترین سایت فروش کاال این روزها منتقدان 
زیــادى دارد. در روزهاى گذشــته تفاوت قیمت 
در ســایت دیجى کاال با نمایندگى هاى فروش و 
دیگر سایت ها آنقدر زیاد بود که کاربران در فضاى 
مجازى با انتقاد از این ســایت، هشــتگ تحریم 

دیجى کاال را درست کردند.
بررسى ها نشــان مى دهد قیمت اکثر محصوالت 
خانگى، بهداشتى، برقى و... در دیجى کاال بیشتر 
از دیگر سایت ها و حتى نمایندگى هاى رسمى آن 
بود. براى مثال قیمت یخچال سامسونگ دو قلوى 
سیلور در دیجى کاال 17 میلیون و 400 هزار تومان 
بود درحالى که قیمــت نمایندگى آن در بازار امین 
حضور 15 میلیون و 500 است. دیجى کاال پس از 
انتقاد کاربران قیمت این مدل یخچال از 17 میلیون 
و 400 هزار تومان به 15 میلیون و 900 هزار تومان 

تغییر داده است.
محمدى، مدیرعامل دیجى کاال درمورد اعتراضات 
مردم گفت: «دیجى کاال حاشیه سود مشخص دارد 
و در حال حاضر 600 هزار قلم کاالى متنوع در این 
سایت وجود دارد که باید براساس شرایط نامساعد 
بازار فعالیت کند. در حال حاضر شرایط بازار حالت 
عادى ندارد و هیچ محصولى قیمت متعادل ندارد، 
براى مثال مى گویید قیمت یخچال ساید باى ساید 
دو قلوى سامســونگ در بازار 15 میلیون و 500 
است و دیجى کاال 17 میلیون و 400 مى دهد. این 
در حالى است که برخى فروشندگان در بازار آن را 
تا 25 میلیون تومان فروخته اند. در حالى که ما اگر 
کاال را از تأمین کننده 15 میلیون و 500 بگیریم، 
بدون هیچ حاشیه سودى آن را عرضه مى کنیم.» 

محمــدى علــت دیگــر قیمت هــاى بــاالى 
دیجى کاال را فروشــندگانى مى دانــد که در این 
ســایت اقدام به فروش کاالى خــود مى کنند و 
مى گوید: «نمى توانیم روى 600 هزار کاال نظارت 
قیمتى کنیــم. در نهایت اگر فروشــنده اى قیمت 
غیرمعقولى ارائه کند یا او را بــالك کرده یا به او 

تذکر مى دهیم.» 

روزنامه «فرهیختگان» متعلق به دانشگاه آزاد، در واکنش 
به انتقادات از اظهارات اخیر على اکبر والیتى که ایرانى ها را 
با یمنى ها مقایسه کرده بود، مقاله بلند و باالیى منتشر کرد 
و ضمن حمایت مطلق از رئیس هیئت امناى دانشگاه آزاد، 
این انتقادات را با اخراج خواهران هاشمى از این دانشگاه 
مرتبط دانست و به تندى به صداوســیما هم حمله کرد. 

فرازهایى از این نوشتار را بخوانید:
 جریاناتى که به طور غیرقانونى و زالوصفتانه از شهریه هاى 
میلیون ها دانشجو ارتزاق مى کردند موجى از تخریب ها را از 
جانب برخى گروه هاى سیاسى به ظاهر غیرهمسو که اتفاقًا 
در مجارى فساد در دانشــگاه آزاد اسالمى منافع مشترك 
داشتند، به سوى دکتر على اکبر والیتى پرچمدار این تحول 

انقالبى در دانشگاه آزاد اسالمى روانه کرده است.
اخراج فائزه و فاطمه هاشمى به دلیل تخلفات محرز قانونى 

و عدم اعتبار مدارك علمى و باز پس گرفتن برخى از منابع 
مالى که در اختیار این جریان بود کــه تنها قطع پرداخت 
میلیاردى واحد الکترونیکى دانشگاه آزاد اسالمى به فاطمه 
کروبى -به عنــوان مال االجاره درصورتى که دانشــگاه 
ساختمان هاى مازاد بسیار دارد- نمونه کوچکى از آن است.

در این بین برخى از افراد دانســته یا نادانسته در زمین این 
جریانات سیاسى بازى مى کنند که یک نمونه آن اظهارات 
موهــن محمد دالورى، مجــرى صدا و ســیما در برنامه 
«پایش» شبکه یک سیماست که به  صورت تمسخر آمیزى 
مواضع جمهورى اسالمى در قبال یمن و اوضاع منطقه را 
زیر سئوال برد و در واقع امنیت ملى و سیاست هاى اصولى 
نظام جمهورى اســالمى را بازیچه اغراض شــخصى و 

گروهى کرد.
حدس زده مى شد که پس از اخراج فاطمه و فائزه هاشمى 

این موج تخریب ها علیه دکتر والیتى روانه شود اما اینکه 
در یکى از عالى ترین نهاد هاى اطالع رسانى کشور یعنى 

صدا و سیما نفوذ تا این اندازه باشد، باورپذیر نبود.
نمونه دیگر از افرادى که بازیچه دست گروه هاى سیاسى 
و کارتل هاى مالى کالن شــده فردى اســت به نام میثم 
محمد حســنى که این فرد در جریان تخریب علیه دکتر 
والیتى در مؤسســه «سراج» و ســایت موسوم به «نصر 
تى وى» در یک اقدام رســانه اى با توســل به یک سرى 
تصاویر دروغین و ســاختگى کلیپى از منزل دکتر والیتى 

تولید کرده است.
حســنى همان فردى اســت که گروه تتلو را بر عرشه ناو 
نیروى دریایى ارتش برد و یک برنامه رسمى از فردى تولید 
کرد که امروز در خارج از کشور به صورت هتاکانه به تمام 

مقدسات اسالمى بى حرمتى مى کند.

با بارش شــدید بــاران کــه از روز جمعه تــا دیروز در
 استان هاى شمالى و به خصوص مازندران اتفاق افتاده، 
مردم برخى نواحى همچون نوشــهر، چالوس، تنکابن، 
رامسر در غرب مازندران و از آن سو قائمشهر، بابل، بابلسر 
و سارى در شرق این استان بیشترین آسیب را دیده اند و 
به اصطالح خانه خراب شده اند. در این راستا گفته شده 
15 خط اصلى برق مازندران دچار قطعى شده و گاز و آب 
در برخى نواحى مازندران قطع شده و خانه هاى ساکنان 
برخى نواحى به خصوص در نوشهر و چالوس و تنکابن 
پر از آب شده است و ماشــین ها در پارکینگ ها زیر آب 

فرو رفته اند.
درست اســت که باران هر وقت و هر کجا ببارد با خود 
نعمت و برکت مى آورد اما حتى براى شــمالى ها هم که 
باران مهمان همیشــگى خانه هایشان است تغییر رژیم 
بارش در سال هاى گذشــته پس از بروز خشکسالى ها 
و تغییر اقلیم و در کنار آن به هم زدن تعادل اکوسیستم 
منابع طبیعى، اسباب دردسر شده؛ انسان هایى که تنها به 
منافع شخصى شان فکر مى کنند با بهره بردارى بى رویه 
از شن و ماسه بستر رودخانه ها، خانه سازى و کشاورزى 
کنار آن، از بین بردن منابع جنگل و نیز استفاده نامناسب 
از آب هاى ســطحى با اســتفاده از آبخیزدارى، سبب

 شــده اند که زمین تاب و تحمل باران رگبارى پاییزه را 
نداشته باشد.

مشــاهده خبرنگاران خبرگزارى «ایسنا» در شهرهاى 
مازندران نشــان مى دهد که بارش باران و رعد و برق و 
گاهى طوفان در شهرهاى فریدونکنار، تنکابن، سارى، 
محمودآباد، جویبار، بابل، بهشــهر، سوادکوه، قائمشهر، 
نوشهر، چالوس و آمل شــدید گزارش شده و در پى آن 
به تأسیســات زیربنایى و منازل در این شهرها خسارت 

وارد شده است.
با وجود آنکه هشــدارهاى الزم به مــردم مازندران و 
مسافران هوادار این استان هاى شمالى نسبت به وقوع 
سیل و بارندگى شدید داده شــده بود اما باز هم گرفتار 
شدند و یک مسافر اسب سوار در لب ساحل فریدونکنار 

با صاعقه دچار ایست قلبى شد و اسب درجا از بین رفت؛ 
حاال این مسافر شمال از دست رفته و دو نفر در بهشهر 
و سارى دچار برق گرفتگى شــده و فوت شده اند و یک 
نفر در چالوس بــر اثر خفگى در آب از بین رفته اســت. 
مسافران شــمال نیز در راه بازگشت به خانه هایشان در 
جاده مازندران گیر افتاده اند و ترافیک شــدیدى به راه 

افتاده است.
بارندگى در مازندران که این اســتان را شبیه ونیز کرد، 
از ظهر روز جمعه آغاز شــد و گزارش هــا تا ظهر دیروز 
حاکى از این بود که هنوز هم ادامه دارد. تا ظهر روز شنبه 

بیشترین باران در اطراف رامسر با 263 میلیمتر رخ داد و 
سد رامسر در آستانه سرریز شدن بود. شرایط در رامسر و 
تنکابن هم بحرانى گزارش شد و مدارس غرب مازندران 
براى احتیاط و آســیب ندیدن دانش آمــوزان تعطیل 

شدند.
وضعیت در شهرستان رامسر هم بحرانى بود به طورى 
که بر اثر شدت بارش و ســیل، چندین خانه به صورت 
کامل تخریب شده است. با وجود بارندگى هاى شدید و 
جارى شدن سیل در خیابان هاى شهر رامسر، برخى از 
خیابان ها و کوچه هاى این شهرستان به رودخانه تبدیل 

شده است! رودخانه صفارود رامسر طغیان کرده و به باغ 
و تأسیسات حاشیه آن خسارت هاى فراوانى وارده آورده 
است، همچنین شنیده ها از وقوع رانش زمین در مناطق 

کوهستانى حکایت دارد.
فرماندارى تنکابن هم طى اطالعیه اى اعالم کرده که 
به دلیل باال آمدن سطح آب رودخانه ها، وضعیت پل ها و 
روستاهاى حاشیه رودخانه ها، وضعیت این شهرستان در 
حالت بحرانى است و از شهروندان خواسته شده از عبور 
و مرور و تردد غیرضرورى در محورهــاى داراى پل و 

روستاهاى مجاور رودخانه ها خوددارى کنند. 

گزارشى از سیل ویرانگر در شمال کشور 

زمین تاب نیاورد، مازندران زیر آب رفت!

خبر «کیهان» در مورد ثروت على اکبر والیتى

بازار اعتصاب نمى کند

ماجراى والیتى به تتلو هم رسید!

علت گرانى چند برابرى 
قیمت ها در دیجى کاال 

چیست؟
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تعطیلى 40 درصد از 
شهرك هاى صنعتى کاشان

سـاداتى نژاد، نماینده مـردم کاشـان و آران و بیدگل 
در مجلـس شـوراى اسـالمى تعطیلـى 40 درصد از 
شهرك هاى صنعتى منطقه کاشان به دلیل مشکالت 
حوزه اقتصـاد را یـادآور شـد و تصریح کـرد: فعالیت 
20 مرکز و مؤسسـه آموزش عالى در حوزه کسـب و 
کارهاى جدید و پتانسـیل هاى دیگر کاشـان نیازمند 

حمایت و توجه بیشتر است.

راه اندازى3 هتل سنتى 
در کاشان 

3 هتل سنتى در کاشان به بهره بردارى رسید.
مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشـان در آیین بهـره بـردارى از این طـرح ها گفت: 
براى مرمت و بازسـازى این هتل هاى سـنتى، افزون 
بـر 60 میلیارد ریال از سـوى سـرمایه گـذاران بخش 
خصوصى هزینه شده اسـت.  محسن جاورى، وسعت 
این مجموعه هاى اقامتى را 2100 مترمربع عنوان کرد 
و افزود: ظرفیت این سه هتل در مجموع 35 اتاق و 96 

تخت است. 

سرپرست شهردارى بهارستان 
انتخاب شد

محمدرضا فالح با هفت رأى موافق شوراى اسالمى 
شـهر بهارسـتان، به عنـوان سرپرسـت شـهردارى 
بهارسـتان انتخاب شـد. فالح پیـش از ایـن در یک 
دوره در شوراى اسالمى شـهر اصفهان و چهار دوره 
شوراى اسـالمى شـهر خوراسـگان فعالیت داشته و 
آخرین سمت وى نیز فعالیت در معاونت ادارى و مالى 

شهردارى بهارستان بوده است.

آتش سوزى در انبار ضایعات 
فرش در نوش آباد 

انبار ضایعات فرش در نوش آباد دچار آتش سوزى شد.
مسئول آتش نشانى شهردارى نوش آباد گفت: در این 
حادثه که در شـهرك صنعتى انصارنوش آبـادرخ داد، 
بخشى از محوطه انبار دچار آتش سوزى شد و مقادیرى 
از کاالهاى ضایعاتى موجود در آتش سوختند. روح ا... 
سالکیان افزود: با حضور به موقع مأموران آتش نشانى 
ازشهرستان هاى کاشان وآران وبیدگل، آتش سوزى 
مهار و از سـرایت آتش به سـوله هاى دیگر جلوگیرى 
شد. وى گفت: علت وقوع این حادثه و میزان خسارت 

وارده درحال بررسى است.

برپایى 
نمایشگاه چهره هاى ماندگار

نمایشگاه «چهره هاى ماندگار» در گالرى نقشخانه حوزه 
هنرى مجتمع سوره برپاشد. مدیر خانه کاریکاتور حوزه 
هنرى استان اصفهان گفت: در این نمایشگاه، 40 اثر از 
«حمید رضا حیدرى صفت» در ابعادA۳ که اغلب از سال 
95 تاکنون با تکنیک هاشور با راپید اجرا شده، به نمایش 
گذاشته شده است. پیام پور فالح افزود: این نمایشگاه با 
موضوع چهره بزرگان سینما، مشاهیر ادبیات، موسیقى 
و فلسفه ایران و جهان برپا شده است. نمایشگاه «چهره 
هاى ماندگار» تا 17 مهر در گالرى نقشخانه حوزه هنرى 

مجتمع سوره در خیابان آمادگاه برپاست.

دماى هواى استان 
کاهش مى یابد

دماى هوا در اغلب نقاط اسـتان اصفهان بین 5 تا 6 درجه 
کاهش مى یابد. اداره کل هواشناسى استان اصفهان اعالم 
کرد: آخرین نقشه هاى هواشناسـى بیانگر ریزش هواى 
سـرد و گذر امواج ناپایدار در الیه  هاى میانى جو تا اواسط 
روز یک شنبه(امروز) است.  براساس این اعالم، با توجه به 
وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید تا اوایل روز یک 
شـنبه در مسـیر اصفهان به تهران اختالل تردد جاده اى 
وجود دارد و به رانندگان توصیه مى شود براى جلوگیرى 

از خطرات احتمالى، تمهیدات الزم را مد نظر قرار دهند.

خبر

مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: چون 
در تصمیمات از نظر کارشناسى، افراد خبره اقتصادى در 
همان حوزه استفاده نمى شــود، بنابراین همواره ضربه 

تصمیمات اشتباه را تولیدکنندگان مى خورند. 
محمدرضا برکتین در خصوص تخصیــص ارز دولتى 
به صنایع و تأمیــن مواد اولیه کارخانجــات اظهار کرد: 
در حال حاضر تمام فعاالن اقتصــادى براى دریافت ارز 
دولتى، به منظور واردکردن مواد اولیه پشت در وزارتخانه 
ایستاده اند و از طبقه پایین تا باال صف است و مسئوالن 
هم خود در حالت سرگردانى قرار دارند. وى با بیان اینکه 
در مواردى صاحبان کارخانه، مــواد اولیه را با ارز 4200 

وارد کرده اند و امروز که اجناس به کشور رسیده، دولت، 
مابه التفاوت ارز را از آنها دریافت مى کند و همین مسئله 
سبب اعتراض بسیارى از فعاالن اقتصادى شده است که 
اگر قرار بر دریافت این مابه التفاوت بود، به یقین جنسى 
وارد نمى کردیم، اضافه کــرد: امروز صنایع مختلف اگر 
بدانند یک ماه بازار ثابت مى ماند، قطعًا اقدام به واردات 
و فروش مى کنند، اما شرایط این ساعت با ساعت دیگر 
متفاوت است. مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان افزود: در این شرایط که هرکسى لقمه اى از کیک 
دالر و نفت مى خورد، همه به دنبال این هستند که از آن 

سودى ببرند.

سرپرست معاونت فرهنگى- اجتماعى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان گفت: در شش ماهه اول سال 
جارى، 62 وقف جدید به ارزش تقریبى 70 میلیارد ریال 

در استان اصفهان به ثبت رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین ولى ا... روان اظهار کرد: باتوجه 
به فعالیت هاى فرهنگى و ترویجى که توسط انجمن هاى 
یاوران وقف و همچنین کارشناســان فرهنگى ادارات 
اوقاف و امور خیریه در راستاى توسعه فرهنگ وقف در 
استان اصفهان انجام شده است، در شش ماهه نخست 
سال جارى 62 وقف جدید به ارزش تقریبى 70 میلیارد 
ریال در استان اصفهان به ثبت رسیده است. وى افزود: 

نیات وقف هایى که به ثبت رســیده است، در حوزه هاى 
مختلف از جمله مذهبى، قرآنى، کمک به ازدواج زوج هاى 
جوان، کمک براى درمان افراد بى بضاعت اســت که از 
این تعداد، 37 وقف متصرفى (اجراى نیت واقف و اداره 
موقوفه برعهده اوقاف است) و 25 وقف نیز غیرمتصرفى 
(واقف براى اجراى نیت و اداره موقوفه متولى مشخص 
کرده) اســت. سرپرســت معاونت فرهنگى- اجتماعى 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در 
گلپایگان توسط «محمد حسن حجتى» و «ربابه نیرى» 
موقوفه اى براى کمک به ازدواج جوانان نیازمند و تأمین 

جهیزیه آنان وقف شده است.

ثبت62 وقف جدید
 در استان 

تولیدکنندگان، ضربه اشتباه 
مسئوالن را مى خورند

مسئول برنامه هاى پیشــگیرى و کنترل بیمارى هاى 
قلبى- عروقى مرکز بهداشت اصفهان گفت: مرگ و میر 
زودرس ناشى از بیمارى هاى قلبى- عروقى در این استان 

باال و حدود 35 درصد است.
رامش حســینخانى افزود: مرگ و میر زودرس ناشى از 
بیمارى هاى قلبى- عروقى در رده سنى 30 تا 70 سال 
تعریف شده اســت که 28 درصد از کل مرگ و میرهاى 

قلبى- عروقى در کشور را شامل مى شود.
وى ادامه داد: باال بودن مرگ و میر زودرس در اســتان 
اصفهان با میزان 35 درصد، نشــان مى دهد که بیماران 
جوان ترى به دلیل بیمارى هــاى قلبى- عروقى فوت 

مى کنند.

این پزشــک، میانگین ســنى مــرگ و میر ناشــى از
 بیمارى هاى قلبى- عروقى در رده سنى 30 تا 70 سال 
استان اصفهان را 57/5 سال تخمین زد و گفت: مرگ و 
میر ناشى از بیمارى هاى قلبى- عروقى در میان مردان به 

طور تقریبى دو برابر زنان است.
حســینخانى با بیان اینکه میزان شــیوع ایــن بیمارى 
در میان زنان و مردان به طور تقریبى یکســان اســت، 
خاطرنشــان کرد: مردان کمتر از زنان به مراکز بهداشت 
و پزشک مراجعه مى کنند و برنامه هاى مراقبت سالمت 
و پیشگیرى را کمتر پیگیرى و اجرا مى کنند که این امر، 
یکى از دالیل بیشــتر بودن میزان مرگ و میر در میان 

آنهاست.

مســئول برنامه هاى پیشــگیرى و کنتــرل بیمارى 
هاى قلبى- عروقــى مرکز بهداشــت اصفهان گفت: 
بیمارى هاى قلبى- عروقى شــایع ترین علت مرگ در 
کشورهستند، به طورى که 41/6 درصد از کل مرگ ها 

را شامل مى شوند.
حســینخانى افزود: میزان این نوع مرگ و میر در استان 

اصفهان 40/5درصد است.
وى سه عامل خطر در ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى 
را، تغذیه نامناسب، کم تحرکى و استعمال دخانیات عنوان 
و تصریح کرد: این عوامل منجر به افزایش بیمارى هاى 
فشار و چربى خون باال، دیابت، افزایش وزن و همچنین 

سکته قلبى و مغزى مى شود.

تپش هاى مرگ 
در قلب جوانان اصفهان رئیس هیئت اجرایى انتخابات نظام مهندسى استان 

اصفهان از برگزارى هشتمین دوره انتخابات هیئت 
مدیره نظام مهندســى ساختمان اســتان اصفهان 
همزمان با سراســر کشــور خبر داد و گفــت: نتایج 
نهایى پس ازتأیید دستگاه نظارت و وزارتخانه اعالم 

مى شود.
عبدالرســول جانثارى با بیان اینکــه در این دوره از 
انتخابات، مشارکت مهندســان اصفهانى50 درصد 

کاهــش داشــت، اظهار کــرد: در تمام اســتان ها  
کاهش مشــارکت دیده مى شــود اما مشارکت در
 شهرستان ها خیلى بیشتر از مراکز استان ها بوده است 
که علت اصلى این کاهش را مى توان سه عامل رکود 
بازار مسکن، نرخ بیکارى بسیار شدید و اضافه شدن 
حجم عظیمى از فارغ التحصیالن رشته مهندسى به 
نظام مهندسى که خدمات مهندسى را تحت الشعاع 

قرار داده است، عنوان کرد.

برگزارى انتخابات هیئت مدیره 
نظام مهندسى ساختمان اصفهان

معاون فرهنگى و هنرى اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: اعزام دانش آموزان منطقه مرکزى 
کشــور به اردوهاى راهیان نور با فعالیت 18 اتوبوس از 

استان اصفهان آغاز شده است.
محمد جواد احمدى اظهار کرد: در این اردوها، دانش آموز 

در کالس درســى فعال و پر جنب و جوش مهارت هاى 
فردى و گروهى را تمرین مى کنند.

وى با تأکید بر اینکه در اردوى راهیان نور افتخار هشت 
سال دفاع مقدس و رشادت ها و ایثار شهیدان و جانبازان 
براى دانش آموزان تشریح مى شود، افزود: این آموزش ها، 
در واقع ایجاد پیوندى بین گذشته و آینده است و حاصل 

آن را مى توان در امنیت کنونى کشور مشاهده کرد.
وى با بیــان اینکه در ســال جــارى 18 اتوبوس براى 
جابه جایى دانش آموزان براى حضور در اردوهاى راهیان 
نور فعالیت دارند، افزود: از این تعداد، شش دستگاه از استان 
اصفهان، سه دستگاه از اســتان یزد و9 دستگاه از استان 
چهارمحال و  بختیارى به این اردوها اعزام مى شوند و این 

برنامه شروع اعزام راهیان نور است.

آغاز اعزام دانش آموزان به اردوهاى راهیان نور 

قیمت برخى کاالها در اصفهان بخاطر کاهش نرخ ارز 
کاهش یافت. کارشناسان اقتصادى مى گویند:کاهش 
قیمت ها در مورد کاالهایى همچون تلفن همراه و خودرو 
مشهود اســت، به طورى که قیمت موبایل تا 15درصد 
کاهش یافته و در بازار خودرو هم قیمت ها همچنان در 

حال کاهش است.
بازار خریــد و فروش مســکن هم راکد شــده وتعداد 

فروشندگان این بازار، زیاد و خریداران کم شده است.
درخرید و فروش دیگر اقالم وکاالها نیز مردم از خرید 
غیرضرورى به امید کاهش قیمت ها خوددارى مى کنند.

کاهش قیمت برخى کاال ها در اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
از افزایش خانوارهاى تحت حمایت این نهاد در ســال 

جارى خبر داد.
محمدرضا متین پور بابیان اینکــه معضالت اقتصادى 
اخیر، مراجعه به این نهاد را افزایش داده اســت، گفت: 
باوجود برنامه هاى گسترده این نهاد براى توانمندسازى 
مددجویان و خروج آنهــا از چرخه حمایت به واســطه 
خودکفایى و اشــتغال، در شــرایط کنونى آهنگ رشد 
مراجعین به این نهــاد از آهنگ خروج افــراد از چرخه 

حمایتى این نهاد بیشــتر شده اســت. متین پور عوامل 
خروج مددجویان از چرخه حمایت را دو دســته عوامل 
ســلبى و ایجابى اعالم کرد و گفت: عوامل ســلبى در 
اختیار این نهاد قرار ندارند و فــوت مددجو، پایان دوران 
محکومیت سرپرست خانوار، پایان دوران خدمت سربازى 
سرپرست خانوار، بهبودى سرپرست و مراجعه سرپرست 
از مهمترین آنهاست.  ساختمان اصفهان  تعداد خانوارى 
که در شش ماهه نخست ســال جارى از چرخه حمایتى 
این نهاد خارج شده اند را 2450 خانوار اعالم کرد و افزود: 
با خروج این افراد از چرخه حمایت، خانوارهاى پشــت 
نوبت، جایگزین آنها مى شــوند و از طرف دیگر، عالوه 
بر خانوارهاى جایگزین شــده، خانوارهاى جدیدى نیز 
در ماه هاى اخیر به جامعه تحت حمایت این نهاد اضافه 
شده اند و تعداد آنها که در انتهاى سال گذشته 86 هزار و 
694 خانوار بود، در حال حاضر و پس از گذشت شش ماه 
از سال، با افزایشــى 2575 خانوارى به  87 هزار و 269 

رسیده است.

افزایش خانوارهاى تحت حمایت کمیته امداد

برنامه ریزى امسال صادرات شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان، یک میلیون و 300 هزارُتن محصول فوالدى به 

خارج ازکشور است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهــان، تحریم هاى 
ظالمانه آمریــکا را یکى از چالش هــاى صادرات فوالد 
ایران برشمرد و گفت: درصورت مانع نشدن تحریم هاى 
ظالمانه آمریکا، برنامه پیش بینى شــده صادرات امسال 

محقق مى شود.
منصور یزدى زاده، 14 کشور دنیا را بازار هدف صادرات 
محصوالت فوالدى این شرکت دانست و افزود: صادرات 
این شــرکت از 132 هزار تن در سال 92 به یک میلیون 
و 198 هزار تن در پارســال رســیده که نشــانگر رشد 

چشمگیرى است.
وى گفت: راه اندازى NGO هــاى صادراتى براى از 

بین بردن قابلیت ردیابى مؤسسات مالى، بهره گیرى از 
ظرفیت هاى بانک هاى خصوصى براى تبادالت مالى 
با افزایش حساســیت بر روى تراکنش هاى بانک هاى 
دولتى، عقد قراردادهاى Barter با خریداران در بازارهاى 
هدف در قالب واردات مواد اولیه در برابرصادرات محصول 
و ارائه مشوق هاى صادراتى به تولید کنندگان، از جمله 

راهکارهاى مناسب براى مقابله باتحریم هاست.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن، ظرفیت واقعى 
تولید این شرکت فوالدى را در صورت تأمین منابع پایدار 
حدود چهار میلیون تن بیان کرد و گفت: کارگاه نورد 650 
ذوب آهن اصفهان قابلیت تولید مقاطع سنگین را دارد و 
مى تواند ساالنه 650 هزارتن انواع ریل و مقاطع سنگین 

را تولید کند.
منصور یــزدى زاده، میزان تولیــد محصوالت فوالدى 

طویل کشور را در پارســال هشت میلیون تن بیان کرد و 
افزود: 30 درصد آن در ذوب آهن اصفهان تولید مى شود 
و این شرکت در حدود 66 درصد بازار تیرآهن کشور را به 

خود اختصاص داده است.

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امورخارجه در 
استان اصفهان گفت: این نمایندگى درصدد 
اســت که زمینه صدور روادید الکترونیکى 
(بدون الصاق برچسب در گذرنامه) را براى 

گردشگران خارجى فراهم کند.
علیرضا ســاالریان افزود: دولــت آمریکا 
در راستاى سیاســت هاى ضد ایرانى خود 
درصدد است محدودیت هایى را براى سفر 
گردشگران و کاردان هاى خارجى به ایران 
اعمال کند و صدور روادیــد الکترونیک، 
راهبرد مناســبى براى این نوع سیاست ها 

است.
وى خاطرنشان کرد: زیرساخت هاى الزم 
براى راه اندازى مرکز صدور روادید بدون 
الصاق برچسب در فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان در حال تدارك است و تا 

پایان مهر امسال تکمیل خواهد شد. 
به گفته رئیــس دفتر نمایندگــى وزارت 
امورخارجه در اصفهان، مراکز صدور روادید 
بدون الصاق برچسب در تهران و شهرهاى 

دیگر راه اندازى شده است. 
ساالریان اظهار کرد: راه اندازى این مرکز 
در اصفهــان مــى تواند در جذب بیشــتر 

گردشگران خارجى مؤثر باشد. 
وى کمک به توسعه رشد اقتصادى، تقویت 
صنعت گردشگرى و ارتقاى علمى اصفهان 
از طریق برقرارى ارتباط با مراکز بین المللى 
و کشــورهاى خارجــى را، از اولویت هاى 
دفتر نمایندگى وزارت خارجه در اســتان 

بیان کرد و گفت: اولویت اصلى ما، تقویت 
صنعت گردشگرى و صنایع دستى به عنوان 
مزیت هاى ویژه استان است تا از این طریق 
بتوان به رشد اقتصادى اصفهان کمک کرد 
اما متأسفانه ادارات آنگونه که انتظار است 

هماهنگ و همراه نیستند. 
رئیس دفتر نمایندگى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه پس از برجام فرصت بسیار خوبى 
براى توســعه و تقویت صنعت گردشگرى 

و صنایع دستى فراهم شــد، تصریح کرد: 
اصفهان فرصت سه ساله گذشته را از دست 
داده است و باید با تالش بیشــتر و اتخاذ 
برنامه هاى مناسب، فرصت از دست رفته 

را جبران کند. 
■■■

ساالریان با اشاره به اینکه برند گردشگرى 
اصفهــان تیر امســال با حضور اســحاق 
جهانگیرى، معــاون اول رئیس جمهورى 
رونمایى شد، گفت: اول آذر امسال مراسمى 
با حضور شهرداران شهرهاى خواهر خوانده 
اصفهان و سفراى خارجى به مناسبت روز 
اصفهان برگزار مى شــود که طى آن برند 
گردشگرى این شهر به شهرداران خواهر 
خوانده اصفهان و ســفراى خارجى مقیم 

معرفى خواهد شد. 
وى ادامه داد: ورود گردشگران خارجى به 
کشورمان و مشاهده واقعیت هاى جمهورى 
اسالمى، تأثیر بسزایى در خنثى سازى این 

تبلیغات دارد. 

کارکنان فوالد مبارکه در شش ماهه اول سال جارى با 
تولید سه میلیون و 650 هزار ُتن انواع محصول و عرضه 
سه میلیون و 580 هزار تن از این میزان محصوالت، به 
ارزش تقریبى ده هزار میلیــارد تومان، رکورد جدیدى از 

خود برجاى گذاشتند.
معاون اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم 
این خبر گفت: این شــرکت با هدف تأمین سود پایدار 
و افزایش ارزش براى ســهامداران به عنوان مهمترین 
ذینفعان خود، به رغم مشــکالت ناشــى از تحریم ها، 
همواره توانسته است عملکردى درخشان از خود بر جاى 
گذارد. امیرحسین نادرى اظهارکرد: همانگونه که آمارها 
و جداول نشان مى دهد، از عوامل مهم تأثیرگذار در رشد 
46 درصدى فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال 
96، افزایش 27 درصدى مقدار فروش محصوالت گرم در 
سال 97 (عمدتاً مربوط به بهره بردارى و افزایش ظرفیت 
طرح توسعه فوالدسازى و نورد پیوسته سبا از 750 هزار 
تن به یک میلیون و 600 هزار تن ) و تختال هاى تولیدى 

ماشین ریخته گرى شماره 5 است.
وى خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه تأمین نیاز بازار داخل 

را همواره در اولویت قرار داده؛ به گونه اى که در ســال 
جارى به گونه اى برنامه ریزى کرده است که 80 درصد 

محصوالت تولیدى خود را به بازار داخل عرضه کند.
معاون اقتصادى و مالى فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به 
استراتژى صحیح بورس کاال در حذف محدودیت نوسان 
قیمت محصوالت در نتیجه عرضه و تقاضاى آن، این امر 
را گامى مهم در حذف اختالف قیمت بورس کاال و خارج 

از آن و در نهایت از بین رفتن رانت ایجادشده دانست.
وى در ادامه به رشد ارزش بازار شرکت و بازده سهام آن 
پرداخت و افزود: با توجه به اقبال بازار سرمایه به صنایع 
فلزى و معدنى به عنوان یکى از صنایع مهم و تأثیرگذار 
در شاخص بورس، قیمت سهام فوالد مبارکه نیز از رشد 
قابل توجهى برخوردار بوده است؛ به گونه اى که قیمت هر 
سهم شرکت از 2870 ریال در ابتداى سال 97 به قیمت 
5260 ریال در اواخر شهریور رسید و با توجه به تقسیم و 
پرداخت 250 ریال سود نقدى در مجمع ساالنه شرکت، 
بازدهى درحدود 92 درصدى در شش ماهه اول سال 97 
رقم خورد که این مقدار در مهرماه به بیش از 120 درصد 

رسیده است.

ثبت یک رکورد جدید در فوالدمبارکه

یک میلیون و 300 هزار ُتن، برنامه صادرات امسال ذوب آهن

صدور روادید الکترونیکى براى گردشگران خارجى در نصف جهان
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تهیه کننده برنامه تلویزیونى «کتاب باز» از پخش فصل 
سوم این برنامه و تغییرات جدید آن خبر داد.

محمدرضا رضاییان، تهیه کننده برنامه تلویزیونى «کتاب 
باز»، درباره تغییرات فصل ســوم این برنامه تلویزیونى 
گفت: «کتاب باز» طبق روال گذشته با محوریت مطالعه 
و کتابخوانى پیش مى رود و در فصل سوم نیز با تغییرات 
جدید در آیتم هــا روى آنتن خواهیم رفــت. البته اینکه 
مى گوییم محوریت برنامه مطالعه است، صرفاً مطالعه را در 
حوزه کتاب نمى دانیم؛ بلکه یک فیلم خوب، تماشاى تئائر، 
گوش دادن به موسیقى و... نیز مطالعه قلمداد مى شود. ما 

مى خواهیم این را در برنامه رواج دهیم.
وى ادامه داد:  در فصل جدید با ساختارى متنوع و تازه تر به 
مطالعه مى پردازیم. پیش از این بیشترین محوریت برنامه 
گفتگو با مهمان بود و در کنــار آن چند آیتم کوتاه تولید 

مى شد اما در فصل سوم در کنار حضور مهمانان قرارى 
را با بینندگان مى گذاریم که از شــنبه تا چهارشنبه 

یکى از اهالى «کتاب باز» در برنامه حضور داشته 
باشند. البته این افراد مهمان هاى فصل گذشته 

نیستند و حاال خودشان صاحب خانه هستند 
و از اهالى اصلى «کتاب باز» محســوب 

مى شوند.
وى دربــاره اجراى ســروش صحت 
تصریــح کــرد: مــن در برنامه هاى 
مختلفى که ساختم تجربه همکارى 
با مجریان رســانه ملى را داشــتم و با 

یکدیگر بارها برنامه ســازى کرده ایم و 
موفق بودیــم. در اینجا (کتاب باز) ســروش 

صحــت در تمام لحظــات خودش اســت و هیچ وقت 

حس اجرا نگرفته و ما هــم از او توقع اجراى یک برنامه 
تلویزیونــى را نداریم. صحت همیشــه مى گوید: «من 

مجرى نیستم و کتاب بازم» واقعًا 
راست مى گوید او یک کتاب 

باز حرفه اى است.
تهیــه کننــده برنامــه 
تلویزیونــى «کتاب باز» 
بیان کرد: بارها به سروش 
صحت پیشنهاد اجراهاى 

دیگر هم شده است اما 

او مى گوید من مجرى نیســتم. ولى همه دوســتان و 
اطرافیان سروش صحت مى دانند اگر بخواهند روزى او 
را پیدا کنند، صحت همیشه یا در باغ کتاب یا در کتابخانه 
ملى است. در واقع او یک کتابخانه متحرك است که در 
برنامه کامًال براى مخاطب مشهود است و بینندگان 
نیز مى توانند بــه راحتى با صحــت و برنامه ارتباط 

برقرار کنند.
تهیه کننده برنامه هاى تلویزیونى با بیان اینکه سروش 
صحت در کارهــاى فنى و کارگردانــى «کتاب باز» 
ورودى ندارد، تأکید کرد: صحت اصــًال وارد مباحث 
کارگردانى و فنى «کتاب باز» نمى شود. حتى زمانى که 
با او مطلبى را درباره حوزه کارگردانى در 
میان مى گــذارم، روى صحبت را 
برمى گردانــد و به فکر اجراى 
خودش اســت. او همیشه 
مى گویــد مــن برنامه 
خودم را اجــرا مى کنم 
و شــما نیز در حوزه 
کارگردانى خودتان 
حضور داشته باشید.

گفتنــى اســت؛ 
برنامه تلویزیونى 
«کتاب بــاز» با 
اجراى ســروش 
صحت از دیشــب 
(14 مهر ماه) ساعت 
21 روى آنتن شبکه نسیم 

رفته است.

آغاز فصل جدید برنامه پر مخاطب «کتاب باز» با محوریت بازیگر و کارگردان معروف 

سروش صحت، کتابخانه متحرك است
امه تلویزیونى «کتاب 
 این برنامه تلویزیونى

ته با محوریت مطالعه 
ل سوم نیز با تغییرات 
یم رفــت. البته اینکه 
ست، صرفاً مطالعه را در 
م خوب، تماشاى تئائر، 
لعه قلمداد مى شود. ما 

هیم.
تارى متنوع و تازه تر به 
ترین محوریت برنامه 
 چند آیتم کوتاه تولید 

ضور مهمانان قرارى 
ـنبه تا چهارشنبه 

ه حضور داشته 
صل گذشته 

نه هستند 
ســوب 

حت 
اى 
رى 
م و با 

ه ایم و 
) ســروش 

ش اســت و هیچ وقت 

مجرى نیستم و کتاب بازم» واقعًا 
راست مى گوید او یک کتاب 

باز حرفه اى است.
تهیــه کننــده برنامــه 
تلویزیونــى «کتاب باز» 
به سروش بیان کرد: بارها
صحت پیشنهاد اجراهاى 

دیگر هم شده است اما

را پیدا کنند، صحت همیشه یا در باغ کتاب
واقع او یک کتابخانه متحرك ملى است. در
برنامه کامًال براى مخاطب مشهود اس
نیز مى توانند بــه راحتى با صحــتو

برقرار کنند.
تهیه کننده برنامه هاى تلویزیونى با بیان
صحت در کارهــاى فنى و کارگردانــى
ورودى ندارد، تأکید کرد: صحت اصــال
ح کارگردانى و فنى «کتاب باز» نمى شود.
را درباره حوزه با او مطلبى
میان مى گــذارم، ر
برمى گردانــد و
خودش اســ
مى گویــد
ا خودم را
و شــم
کارگر
حضو
گفتن
برنا
«کت
اجر
صح
(14 مه
21 روى آنتن

رفته است.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «23نفر» با حضور سردار حاج قاسم سلیمانى، فرمانده نیروى 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى در حومه تهران کلید خورد.

«23نفر» به کارگردانى مهدى جعفرى و تهیه کنندگــى مجتبى فرآورده، محصول جدید 
مرکز فیلم و سریال سازمان هنرى رسانه اى «اوج» است که با گذراندن مرحله پیش تولید، 

فیلمبردارى آن در شهرك چهاردانگه تهران کلید خورده است. 
«23نفر» روایت گروهى از رزمندگان نوجوان ایرانى است که در جریان جنگ ایران و عراق 

در سال 1361 به اسارت نیروهاى عراقى درآمدند. 
مهدى جعفرى پیش از این و در سال 1387، مستند «23 نفر و آن یک نفر» را تولید کرده بود 

که از اولین آثار در معرفى نوجوانان حاضر در جنگ بود. 
فیلم سینمایى «23نفر» یکى از فیلم هاى سازمان هنرى رسانه اى «اوج» در سى وهفتمین 

جشنواره ملى فیلم فجر خواهد بود.

حاج قاسم، «23نفر» را کلید زد

محمدرضا گلزار از قرار گرفتنش در لیست 20 بازیگر 
جذاب تاریخ سینماى جهان خبر داد.

صفحه اینستاگرام محمدرضا گلزار پستى را منتشر 
کرده و خبر از این داده که این بازیگر توســط پایگاه 
معتبر IMDB به عنوان سیزدهمین بازیگر جذاب و 

خوش تیپ تاریخ سینماى جهان شناخته شده است.
علیرغم اینکه این خبر با اســتقبال طرفداران گلزار 
همراه شده و بازیگران مشــهورى همچون هومن 
سیدى و ساره بیات هم بخاطر این موفقیت به گلزار 
تبریک گفته اند، مشخص شــده که لیست مذکور 
توســط یک کاربر عادى در IMDB منتشر شده 
 IMDB و فکت قابل اســتنادى که از سوى خود

منتشر شده باشد، وجود ندارد.
گلزار در اینستاگرامش نوشته است: «مجله جهانى 
(آى-ام-دى-بــى) محمدرضا گلــزار را به عنوان 
سیزدهمین "مرِد جذاب تماِم تاریخ سینماى جهان" 

انتخاب کرد.»

پس از آنکه مشخص شد لیست جذاب ترین بازیگران 
 IMDB تاریخ سینما توســط یک کاربر عادى در
منتشر شده، برخى کاربران از گلزار خواسته اند پستى 
که به اشــتراك گذاشــته را پاك کنند و در مقابل 
طرفداران گلزار آنها را به حسادت متهم کرده اند. این 
انتخاب، تنها از سوى یکى از صدها هزار مخاطب این 
سایت و در یک فهرست شخصى منتشر شده است و 

ربطى به انتخاب سایت IMDB ندارد.
در همین حال با وجود مشــخص شدن جعلى بودن 
خبر انتخاب گلــزار به عنوان بازیگــر جذاب تاریخ 
ســینما از ســوى IMDB، همکاران او در برنامه  
شبکه  3 صداوسیما، به همین مناسبت براى او کیک 
درست کرده اند! اعالم شده بود که این برنامه  شبکه 
3، با این سطح از اطالعات، براى ترویج کتابخوانى 

تولید شده است!
در نهایت باید دید واکنش گلزار به این موضوع چگونه 

خواهد بود.

گلزار در لیست جذاب ترین بازیگران جهان؟!

ســینماى ایران با موفقیــت 8/69 درصدى از 23 
حضور خود در شــاخه بهترین فیلم خارجى جوایز 
سینمایى اسکار، در رتبه چهارم موفق ترین کشورها 

در تاریخ 70 ساله این جایزه قرار دارد.
شاخه بهترین فیلم غیرانگلیســى (خارجى) جوایز 
اسکار یکى از جذاب ترین شــاخه هاى این رویداد 
سینمایى است و فیلم هاى بلندى که خارج از آمریکا 
تولید شده باشند و دیالوگ هاى به کار رفته در آنها 
عمدتًا غیرانگلیسى باشــند، مجاز به رقابت در آن 

هستند.
سینماى ایتالیا با کسب 14 جایزه در بخش بهترین 
فیلم خارجى جوایز اســکار رکورددار اســت. ایتالیا 
تاکنون 64 بار در این بخش از جوایز اسکار شرکت 
کرده و 31 بار نیز به جمع نامزدهاى نهایى راه یافته 

است.
اما فرانسوى ها همچون ایتالیایى ها 64 بار در رقابت 
این شاخه از جوایز اسکار شرکت کرده اند و 12 بار نیز 
این جایزه را به خود اختصاص داده اند. فرانسوى ها با 

39 بار حضور در جمع نامزدهاى نهایى این شاخه از 
این حیث رکورددار هستند. 

پس از ایتالیا و فرانســه و در رتبه سوم موفق ترین 
کشورها در عرصه اســکار خارجى بر اساس تعداد 
حضور، اتحاد جماهیر شــوروى قرار دارد. شوروى 
پیش از انحالل توانســته بود از 24 حضور خود در 
شاخه اسکار خارجى سه جایزه را به خود اختصاص 
دهد و درصد موفقیت 12/5 درصــد را به نام خود 

ثبت کند. 
ســینماى ایران نیز که اولین بار در سال 1997 در 
رقابت اسکار خارجى حضور یافت، تاکنون دوبار با 
فیلم «جدایى نادر از سیمین» (2011) و «فروشنده» 
(2016) موفق به کســب این جایزه شــده و با 23 
حضور و دو جایزه، درصد موفقیت 8/6 درصدى را به 
خود اختصاص داده تا پس از ایتالیا، فرانسه، شوروى 
و  به صورت مشترك با چک اسلواکى در رتبه چهارم 
موفق ترین کشورها از حیث درصد موفقیت (نسبت 

تعداد حضور به کسب جایزه) قرار گیرد. 

ایران در میان 5 کشور موفق تاریخ اسکار

رمان تازه  «توماس هریس» 
پس از 13سال منتشر مى شود

این بار «هانیبال لکتر» 
در کار نیست

«توماس هریس»، نویســنده و خالق «هانیبال 
لکتر»، یکى از معروف تریــن هیوالهاى ادبیات، 
13  سال پس از انتشــار آخرین رمانش قرار است 
رمان جدیدى منتشر کند. این رمان که خبرش روز 
چهارشنبه هفته پیش از سوى انتشارات «ویلیام 
هینمن» منتشر شد، در تاریخ 21 مى 2019 منتشر 
خواهد شد. این ناشر کتاب را مستقل توصیف کرد 

و تصدیق کرد که لکتر در آن نقشى ندارد.
«جیسون آرتور»، ناشر انتشــارات ویلیام هینمن 
گفت: «هیچ شکى نیست که توماس هریس یکى 
از برجسته ترین نویسندگان چهار دهه اخیر است و 
انتشار اولین رمانش پس از 13 سال –اولین رمان 
غیرهانیبالى اش در طول 40 ســال- یک رویداد 

بااهمیت در صنعت نشر است.»
هریس تاکنون تنها یک کتاب غیرهانیبالى نوشته: 
اولین رمانش را در ســال 1975 با نام «یک شنبه 
ســیاه» نوشــت که الهام گرفته از حادثه المپیک 

مونیخ در سال 1972 است.
چهار رمان بعدى او با تمرکز بر «هیوالى بزرگ 
داستانِى زمان ما» -آنطور که «استفن کینگ»، 
نویســنده ژانر وحشــت یک بار لکتر را توصیف 
کرد- نوشته شد... حتى خود هریس هم از چیزى 
که خلق کرده بود مى ترسید و در سال 2000 گفت: 
«در حضور دکتر لکتر راحت نیستم، اصًال مطمئن 

نیستم که دکتر قادر به دیدنم نباشد.»
این رمان به موفقیت رســید و در ســال  1987 
دنباله آن «ســکوت بره ها» منتشر شد که در آن 
لکتر به نقطه عطف خود دســت پیدا کرد. پس از 
اقتباس سینمایى این اثر در 1991 با بازى «آنتونى 
هاپکینز» در نقش «لکتر» و «جودى فاستر» در 
نقش «استارلینگ» که تبدیل شد به یکى از تنها 
ســه فیلمى که تاکنون پنج جایزه عمده اسکار را 
یکجا برده است، هریس به یک نویسنده پرفروش 
تبدیل شد و لکتر جلوتر رفت و به مرکز توجهات 
بدل شد. در سال 2000 دنباله آن «هانیبال» منتشر 
شد که در آن اســتارلینگ رد لکتر را در ایتالیا پیدا 
مى کند و در سال 2006 در «خیزش هانیبال» این 
شخصیت را نشان مى دهد که در کودکى در لیتوانى 

از دست نازى ها فرار مى کرده است.
«خیزش هانیبال» فروش نجومــى معادل 1/5 
میلیون نسخه را داشت اما با تحسین هایى مشابه با 

آثار پیشین روبه رو نشد.
هریس، على رغم مقام [کتاب هاى] پرفروشى که 
دارد مدت ها در معرض دید عموم نبوده و مصاحبه 
نکرده و زمانش را بیــن خانه هایش در فلوریداى 
جنوبى و النگ ایلند تقسیم مى کرده است. در سال 
1991 در یک گفتگوى تلفنى با مجله «نیویورکر» 
گفت که با اینکه از جواب دادن به ایمیل طرفداران 
و ژســت گرفتن براى دوربین ها لذت مى برد اما 
از مصاحبه خوشــش نمى آید: «درنتیجه فقط کار 
مى کنم و ســعى مى کنم چیزهایى که مى خواهم 

بگویم را در کتاب هایم بیاورم.»

آخرین خبر از
فیلم ایرانى «جن زیبا»

مهرداد فرید، تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره 
آخرین وضعیت اکران «جن زیبا» گفت: این اثر در 
بخش پایانى مراحل فنى قرار دارد و در حال آماده 

سازى موارد تبلیغاتى آن هستیم.
گفتنى اســت، فیلم ســینمایى «جــن زیبا» به 
تهیه کنندگــى مهرداد فریــد و کارگردانى بایرام 
فضلى است و فرهاد اصالنى، نورگل یشیل چاى و 
لیال زارع بازیگران آن هستند. «جن زیبا» اثرى با 

محتواى طنز است.
بایرام فضلى در سال 1385 و با فیلم «باز هم سیب 

دارى؟» کارگردانى را تجربه کرده بود.

اشکان خطیبى از جمله هنرمندانى است که در حوزه هاى 
مختلف هنرى به فعالیت پرداخته اســت. سایت دنیاى 

«تصویرآنالین» با خطیبى درباره دغدغه هایش 
در سینما، تئاتر، تلویزیون و زندگى خانوادگى 
گفتگویى انجام داده اســت که بخشــى از 

اظهارات او را در ادامه مى خوانید.
  اصوًال آدم تجرد نیســتم. ممکن است 
زندگى مجردى لحظات خوشــى موقتى 
زیادى نســبت به زندگى روتین زناشویى 

داشته باشد اما آن چیزى که به عنوان سعادت 
و خوشى مداوم تعریف شــده در زندگى متأهلى 

خودش را نشان مى دهد. 
  عرصه هایــى که مــن در این چند 

ساله در آنها فعالیت داشته ام 
عرصه هــاى مرتبتى با 

هم هســتند. حتى 
مدیریتــى که در 
پردیس چارســو  
داشتم وابستگى 
نزدیک با سینما و 
هنر دارد. ممکن 
اســت پرداختن 
به برخى از این 

عرصه ها مقدارى من را از راهم منحرف کرده باشد. تنوع 
طلبى من در یک بستر ثابتى است.

  مــن جوان تریــن مدیــر 
ســینمایى بــودم و  در یک 
مقطع دو سال یک پردیس 
ســینمایى ناشــناخته در 
مکانى نه چندان مطلوب 
را جزو سه پردیس مطرح 
تهران کردم و تنها مدیرى 
بودم که در برخى از روزها با 
لباس غیررسمى هم سر 

کار مى رفتم.

*من و همسرم چند پیشــنهاد بازى مشترك در سینما 
داشتیم که قبولشان نکردیم. زیرا آمادگى بازى در شرایط 

فعلى در سینما را ندارم.
  مسابقه «5 ستاره» مسابقه جذابى بود و این مسابقه 
درباره روانشناسى شرکت کنندگان است و باید از سوى 
مجرى روانشناسى فکرى شــوند. این چالش از جایى 
شروع مى شود که شــرکت کننده پایش را روى استیج 
صحنه مى گــذارد. جایى که باید بتواند تحت فشــار و 
استرس تصمیم، پاسخ و انتخاب درست را انجام بدهد. 
در قسمت هایى  که مجرى مسابقه  بودم با کلى چالش 
جذاب روبه رو شــدم و هیچ دو قسمت مســابقه شبیه

 هم نبود.
  در این دو سه ســاله اخیر خیلى پیشنهادات سینمایى 
را رد کردم و در سال هاى قبل بیشــتر درگیر تئاتر بودم. 
من هیچ وقت اهل موازیکارى و حضــور در چند پروژه 

همزمان نیستم.
  در این مملکت سوپراســتار شــدن کارى ندارد. شما 
مى توانید دمپایى بپوشید و سوپراستار بشوید. یادم مى آید 
دوستى در تیزرهاى تبلیغاتى الســتیک ماشین بازى 
مى کرد. از هر بازیگرى که حرفــه اى کار مى کرد در 
تلویزیون معروف تر بود! و یا دوست عزیزى که تبلیغ 
بستنى پاك مى کرد، در یک زمان به اوج محبوبیت و 

ستاره شدن رسید.

خســرو معصومى مى گوید کماکان فیلم ســینمایى «خرس» در بالتکلیفى اکران به سر 
مى برد.

خسرو معصومى، تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت اکران فیلم سینمایى 
«خرس» گفت: سئوال من این است فیلمى که جایزه بهترین فیلم جشنواره شانگهاى، جایزه 
ویژه زنان جشنواره ایتالیا و دو ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده، پخش 
جهانى موفق داشته و پس از نمایش در مدرسه مفید قم مورد تأیید طالب قرار گرفته است 
چرا االن باید در بالتکلیفى اکران به سر ببرد؟! وى افزود: امیدوارم مسئوالنى که قول رفع 

توقیف فیلم هاى توقیفى را دادند، سر قول خود بایستند و به اکران این اثر نیز فکر کنند.
در فیلم سینمایى «خرس» بازیگرانى چون پرویز پرستویى، فرهاد اصالنى، مریال زارعى، 
على اوسیوند، ناصر آقایى، داود فتحعلى بیگى، مائده طهماسبى، ابوالفضل شاه کرم و اکبر 

معززى نقش آفرینى مى کنند.

فیلم مشهور سینماى ایران همچنان توقیف است

کامپوزیا پرتوى، نویســنده، کارگردان و تهیه کننده 
فیلم سینمایى «کامیون» که پس از مدت ها انتظار 
پروانه نمایش آن به تازگى صادر شــده اســت، در 
ارتباط با زمان اکران این فیلم سینمایى در گفتگو با 

«صبا» اذعان کرد: هنوز 
برنامه ریزى قطعى براى 
اکران فیلم نشده است 
ولى تمام تالشمان این 
است که در همین پاییز 
و در آبان ماه اکران شود.

وى که پیــش از این در 
خصوص شــروع فیلم 
جدیدش «کولکاپیس» 
گفته بود تــا در دریافت 
نمایــش  پروانــه 
«کامیون» فیلم را آغاز 
نخواهم کرد، در ارتباط 
با آخریــن وضعیت این 
فیلم سینمایى نیز خاطر 
نشــان کرد: با دریافت 

پروانه نمایش، کامیون مراحل قطعى پیش تولید و 
فیلمبردارى فیلم را آغاز خواهیــم کرد تا فیلم براى 
حضور در سى و هفتمین جشــنواره ملى فجر آماده 

شود.
گفتنى است، از نکات ویژه فیلم «کامیون» مى توان 
به بازگشــت کامپوزیا پرتوى با این فیلم پس از 13 
سال به عرصه کارگردانى سینما اشاره کرد. همچنین 
از نکات قابل توجه دیگر 
ایــن فیلم مى تــوان به 
حضور درخشــان سعید 
آقاخانى به عنوان نقش 
اصلى فیلم اشاره کرد که 
با بازخورد خوبى از جانب 

مخاطبان روبه رو شد.
ســینمایى  فیلــم  در 
ســعید  «کامیــون» 
آقاخانى، نیکى کریمى، 
تروســکا جــوال، رامین 
راســتاد، یعقوب پرسا، 
نســرین مرادى و... به 

ایفاى نقش مى پردازند.
داستان این فیلم درباره 
یک راننده کامیون ایرانى 
(سعید آقاخانى) است که  خانواده اى ایزدى از اهالى 
کردستان عراق را براى یافتن پدر خانواده به تهران 

مى آورد.

سعید آقاخانى آبان ماه 
با «کامیون» به سینماها مى آید

صحبت هاى اشکان خطیبى درباره ازدواج و دورى از سینما 

سوپراستار شدن کار سختى نیست
حوزهزهوزهوزههاىهاىهاى مندانىدانداان استاستاست کهکههککهدر حددرحد له هلههلهههنرمننرمننن
لیت پرداخته اســت. سایت دنیاى 

خطیبى درباره دغدغه هایش 
زیون و زندگى خانوادگى 
 اســت که بخشــى از 

 مى خوانید.
نیســتم. ممکن است 
ظات خوشــى موقتى 
ندگى روتین زناشویى 

زى که به عنوان سعادت 
ف شــده در زندگى متأهلى 

هد.
 مــن در این چند 

 داشته ام 
ى با 

 

تنوعنوعنوع تد تد ده باشباشباشد. تد فکردهکردهک از راهراهراهاهم منمممنمنحرفحرفح ازا ازا ا ازا ىمن رمنرمنرمن صه هاههاههاهها مقدمقدمقدمقدارىارىارىا عرصعرصعرصع
طلبى من در یک بستر ثابتى است.

 مــن جوان تریــن مدیــر 
ســینمایى بــودم و  در یک 
مقطع دو سال یک پردیس 
ســینمایى ناشــناخته در 
مکانى نه چندان مطلوب 
را جزو سه پردیس مطرح 
تهران کردم و تنها مدیرى 
بودم که در برخى از روزها با 
لباس غیررسمى هم سر 

کار مى رفتم.
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 اصغر حاجیلو: «مگر مى شود مثًال به جاى تیام که 20 هزار 
دالر مى خواست با گرو که یک هزارم او هم نیست، قرارداد 

ببندیم.»
 اگــر اصغــر حاجیلــو، سرپرســت تیــم اســتقالل 

نبــود ایــن انتقــاد منطقى بــه نظر مى رســید امــا گفتن 
این حــرف بــه عنــوان یــک مقــام مســئول، آن هــم در 

ایــن مقطــع از فصــل کامــًال غیرحرفــه اى اســت. بــه جاى 
این حرف هــا، کاش حاجیلو بــه مدیریت تیــم مى پرداخت. بــه از بین بــردن دعواهــاى بازیکنان قدیم 
و جدید. به انهدام باندها و شــعبه هاى مختلفى که در تیم  شــفر راه انداخته اند! به اینکه چرا تیم اتحاد ندارد؟ 
اصغر حاجیلــو نمى تواند در جایــگاه کلیدى تیم اســتقالل قرار بگیرد امــا نقش اپوزوســیون را بازى کند. 
آیا «الحاجى گرو» بازیکن اســتقالل نیســت؟ آیا شــفر با همین وضعیت حداقل تا نیم فصــل نمى خواهد 
با گرو ادامه بدهد؟ همیــن حرف را اگر مدیر تیــم برایتون دربــاره جهانبخش بگویــد، از علیرضا دیگر چه
 مى ماند؟! حاجیلو باید سرپرســت همه  تیم باشــد. تمام بازیکنان، داخلــى و خارجى، با هــر کیفیت یا نوع 

قراردادى.

سرمربى تیم سپاهان براى اولین بار در تشویق ایسلندى با 
هواداران شرکت کرد.

برد سپاهان مقابل نساجى در مرحله یک هشتم نهایى جام 
حذفى باعث خوشحالى هواداران اصفهانى شد. شاگردان امیر 

قلعه نویى در پایان 120 دقیقه تالش نتوانستند به برد برسند تا 
کار به ضیافت پنالتى ها کشیده شود.

سپاهان که در فصل جارى در لیگ برتر یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 
است، در جام حذفى نیز امید زیادى براى رسیدن به مراحل پایانى دارد و برد اخیر آنها را در این مسیر کمک کرد.

 در پایان دیدار سپاهان و نساجى، هواداران اصفهان با تشویق ایسلندى به تشکر از اعضاى تیمشان پرداختند 
و بازیکنان و مربیــان این تیم هم در این نوع تشــویق خاص که حاال در فوتبال ایران باب شــده، شــرکت 

کردند.
نکته قابل توجه حضور امیر قلعه نویى بود؛ سرمربى باتجربه سپاهان که معموًال در چنین شادى هایى شرکت 
نمى کند همراه با اعضاى تیم و هواداران سپاهان به تشویق ایسلندى پرداخت و چهره جدیدى از خودش را به 

نمایش گذاشت. 

هافبک تیم فوتبال نســاجى گفت: در این دو هفته ســعى 
مى کنیم این بازى را فراموش کنیم و براى بازى دو هفته بعد 

برابر سپاهان آماده شویم.
«جورجى ولسیانى» در مورد حذف تیمش از جام حذفى درباره 

جدال با سپاهان اظهار کرد: بازى خیلى سختى بود چرا که 120 
دقیقه بازى کردیم. در این بازى سپاهان موقعیت هاى زیادى داشت 

اما ما در مقابل خوب کار کردیم و در پنالتى هم شــانس برد هر تیم 
50-50 بود. وى ادامه داد: متأسفانه ما این بازى را باختیم و صعود سپاهان را به این تیم که تیم خیلى خوبى بود 

تبریک مى گویم.
هافبک نساجى خاطرنشان کرد: دو هفته دیگر دوباره باید با سپاهان در لیگ برتر بازى کنیم و در این دو هفته 
سعى مى کنیم این بازى را فراموش کنیم و براى آن بازى آماده شویم و بتوانیم انتقام بگیریم.  جورجى ولسیانى 
درباره سوت هاى تماشاگران سپاهان هنگام ضربات پنالتى بازیکنان نساجى تصریح کرد: صداى سوت و بوق 
آنها در پنالتى  من تأثیرى نداشت اما شاید حرکت آنها بعضى ها را اذیت کند و پنالتى را خراب کنند. البته در کل 

ضربات پنالتى 50-50 است.

2هفته دیگر انتقام مى گیریمبزرگوار ایسلندى!آقاى سرپرست علیه تیمش! ش!

نصف جهان  حســین قدوسى، سردبیر ســابق روزنامه «پیروزى» مانند همه 
پرسپولیسى ها از گلر ســابق اصفهانى تیم محبوبش شاکى است و او را طبق 
رویه این روزهاى ورزشى نویسان پرسپولیسى به باد انتقاد گرفته است. وى در 

کانال تلگرامى اش نوشته:
«مسعود خان همامى. چه راحت گفته محروم شدن پرسپولیس برایم اهمیتى 
ندارد. چه آسان گفته دیگر یک روز هم به باشگاه فرصت نمى دهم و با این نوع 
نگاه چه آسان تصور کرده که مسئوالن باشگاه مى خواهند تیم را نابود کنند نه 
او! از همامى خاطره جالبى دارم. وقتى در باشگاه راه آهن بودیم او گلر تیم بود. 
تکلیف مالکیت باشگاه دیر مشخص شده و گلرى هم در بازار نقل و انتقاالت 
نمانده بــود. اغلب تیم ها گلر گرفته بودند و مدیریت باشــگاه محمدحســن 
انصارى فرد هم عالوه بر فرشید کریمى با همامى هم تمدید کرد. چند روز بعد 
همامى و ایجنت معروفش پیغام دادند که او از شهردارى تبریز پیشنهاد دارد و 
مى خواهد برود. مدیرعامل راه آهن هم گفت ما روى همامى حساب کرده ایم و 

فکر جدایى را از سر بیرون کند.

یک روز عصر در محوطه ورزشگاه راه آهن واقع در اکباتان بودم. در نزدیکى دفتر 
مدیرعامل. آقاى انصارى فرد رفته بود جایى و دفتردار و منشى هم نبود. همامى 
آمد و گفت: «مى شــود قراردادم را ببینم؟ یکى از بندهاى قرارداد را ندیده  ام و 
یادم نیست.» من هم در اتاق مدیرعامل را باز کردم و گشتم و میان قراردادها 
و هر دو نســخه قرارداد او را آوردم بیرون. همامى نسخه اى از قرارداد نداشت. 
یک نگاهى کرد و بعد فورى قرارداد را پاره کرد. به همین راحتى. من مانده بودم 
هاج وواج. گفتم: «این چه کارى بود کردى؟» او هم گفت:  «من این قرارداد را 
قبول ندارم.» دقایقى بعد انصارى فرد آمد. شرح ماجرا را گفتم. باورش نمى شد. 
به شدت عصبانى بود. هم از من و هم مخصوصاً از همامى. زیر لب گفت: «حاال 

چکار کنیم بدون گلر؟» 
ســاعتى بعد آقاى مدیرعامل صدایم کرد و گفت: «عین خیالت نباشد. اتفاقًا 
خوشحالم که همامى رفت. این به کار ما نمى آمد. با کلى سر و کله زدن قرارداد 
بست و کلى هم بند گذاشت و حاال با پیشــنهاد بهتر که اصًال دلش اینجا نبود 
و همان بهتر که رفت.» در پاسخ گفتم: «شما بخاطر من این حرف را مى زنید 

وگرنه االن گلر کجا بود که بگیرید؟» او هم در جواب گفت: «فقط کمى صبر 
کن تا حکمتش را  ببینى. اگر ما ضرر کردیم بیا بگو اینجورى شد. شک نکن 
کسى که چوب این کارش را مى خورد اوست نه ما... بعدش هم با بودن فرشید 
کریمى جاى هیچ نگرانى نداشته باش. هم گلر خوبى است و هم پسر خوش قلبى 

است و خدا هم به او کمک مى کند.» 
گذشت و گذشــت. دو ماه بعد خیلى از بچه هاى تیم راه آهن به من مى گفتند 

یادت هست چقدر ناراحت بودى؟ حاال مى بینى همامى چه گل هاى بدى 
مى خورد؟ یکى دو هفته هم نگذشت که خبر رسید پاى همامى شکسته 

و یکسرى مشــکالت شــخصى هم برایش به وجود آمده بود. یک 
روزى از همان روزها مســعود همامى زنگ زد و گفت: «من در حق 
تو و باشگاه راه آهن و آقاى انصارى فرد کار خیلى بدى کردم. حاللم 
کن. دارم همش بد میارم... شــما  مى توانستید شکایت کنید اما این 

کار را نکردید و حاال من ماندم و عذاب وجدان و این بدبیارى ها پشت 
بدبیارى. حاللم کن.»» 

همامى و پرسپولیسى ها 
 ماجراهاى 

روزى که قرارداد را پاره کرد!

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: محسن مسلمان با ما 
یک مشکل فنى داشت که در نشست اخیر توضیحات الزم 

را به وى گوشزد کردم.
 امید نمازى در گفتگویى در خصوص اینکه چرا مســلمان 
به تمرینات تیمش برگشــت، اظهار کرد: خوشــحالم که 
این سئوال را پرسیدید چون روزنامه ها در این مدت هرچه 
خواستند نوشتند. او هیچگونه مشکل انضباطى با ما نداشته 
و مسئله ما فقط فنى اســت. او در بازى آخر بعد از تعویض 
مشکلى داشت که تصمیم گرفتیم به باشگاه بیاید و توضیح 

بدهد. این موضوع فقط فنى بود. من هفته گذشته با او نشست 
داشتم و اعالم کردم اگر بازیکنى مى خواهد حواشى داشته 
باشد در تیم ما جایى ندارد. من موضوعات را براى او روشن 

کردم و وى هم به تمرینات تیم ما برمى گردد.
وى در خصوص اینکه مشکل محســن مسلمان ربطى به 
بحث کمیته اخالق دارد یا خیر، گفت: این مســئله اصًال به 
من مربوط نمى شود و خود مسلمان مى داند و کمیته اخالق. 
همه بحث ما در مورد مسائل فنى است و همانطور که گفتم 
با او صحبت کردم و امیدوارم تا پایان فصل او را با بهترین 

کیفیت در اختیار داشته باشیم.

نمازى در خصــوص اینکه اگر تبریــزى در ذوب  مى ماند 
بهتر نبود گفت: این بازیکن چند ســال بود که مى خواست 
از ذوب آهن جدا شود، او دوست داشــت به استقالل برود. 
تبریزى پســر خوبى اســت و بازیکن باکیفیتى است و اگر 
مى خواست با ذوب آهن به موفقیت برسد ما به هیچ عنوان 
نمى خواستیم او را از دست بدهیم. او دلش با استقالل بود و ما 
هم وقتى دیدیم او مى خواهد برود اجازه دادیم از تیم ما  جدا 
شود چون وقتى بازیکنى روح و دلش با یک تیم نباشد بهتر 
است که برود. از طرف دیگر باشگاه مى خواست درآمدسازى 
کند که با فروش تبریزى این کار را کرد امیدوارم با این کار 

یک بازیکن جدید بگیریم. 

نصف جهــان علیرضــا فغانى به هیچ 
عنوان قصد ندارد شــهرآورد برگشت 
را ســوت بزند و در واقع شهرآورد 88 
آخرین شهرآوردى بود که او قضاوت 

کرد. 

داور سرشــناس فوتبال کشورمان از 
یکســرى مســائل ناراحت اســت و 
ترجیح مى دهــد دیگر شــهرآورد و 
حتى بازى هاى معمولى اســتقالل و 
پرســپولیس را هم سوت نزند. چندى 

پیــش بحث حضــور او در خــارج از 
کشور هم مطرح شده بود. فغانى حتى 
براى قضاوت دربى 88 هم شــک و 
تردید هایى داشت  اما در نهایت تصمیم 

گرفت بازى را قضاوت کند.

شیرینى صعود دشــوار سپاهان به جمع هشــت تیم برتر جام حذفى 
مى رفت به تلخى کشیده شود اما خطر از بیخ گوش دو طرفدار اصفهانى 

گذشت.
حساســیت هاى حاکم بر جدال سپاهان با نســاجى در مرحله یک 
شانزدهم نهایى جام حذفى به قدرى زیاد بود که اتفاقات و روند حاکم 
بر این بازى از نیمه دوم به بعد زمینه ساز دو اتفاق تلخ براى طرفداران 
روى سکوها همچنین عکاسان کنار زمین شد، اتفاقى که در نهایت با 
خیر و خوشى پایان یافت تا شیرینى صعود تیم محبوب نصف جهان به 

تلخى کشیده نشود.
اولین حادثه روى ســکوهاى تماشــاگران رخ داد، جایى که یکى از 
طرفداران جوان ســپاهان با پیراهن این تیم بخاطر استرس ناشى از 
نتیجه بازى تیم محبوبش به یکباره از حال رفت و روى دســت سایر 
طرفداران از ورزشــگاه خارج شــد. اتفاقى نگران کننده که در ابتدا 
مشکوك به سکته قلبى بود اما با حضور به موقع عوامل اورژانس، این 
طرفدار احیا شد تا در دقایق پایانى وقت هاى اضافه دوباره به سکوها 

بازگردد.
دومین اتفاق اما این بار بعد از ضیافت پنالتــى ها رقم خورد تا یکى از 
عکاسان قدیمى اصفهان این بار در شادى بعد از پنالتى پایانى مهدى 
کیانى به یکباره از حال برود و مقابل دیدگان امیر قلعه نویى و ســایر 
نیمکت نشینان سپاهان روى زمین بیافتد. در خصوص او نیز با دخالت 
به موقع کادر پزشکى حاضر در زمین همین طور پزشکان سپاهان خطر 
بالفاصله رفع شد تا صعود سپاهان به جمع هشت تیم برتر جام حذفى 

قربانى نگیرد.

نصف جهان   یک نکته آمارى جالب در مورد ســپاهان که دیروز هم 
مورد توجه رســانه ها قرار گرفته بود، این است که سپاهان 17 گل 
در لیگ برتر به ثمر رســانده که 64 درصد این گل ها در نیمه اول به 

ثمر رسیده است.
 ســپاهان در جام حذفى هم اینطور بوده و بیشتر گل هاى خود را در 
نیمه اول زده اســت. این تیم در مصاف با تیم دسته اولى شهردارى 
ماهشــهر و تا دقیقه 18، ســه گل به ثمر رســاند و بعد از این دیگر 
نتوانســت دروازه تیم دســته اولى را به طور جدى تهدید کند و این 
مسئله گالیه امیر قلعه نویى را به همراه داشــت تا جایى که شایعه 
اخراج یکى دو بازیکن سپاهان به دلیل بى تفاوت بازى کردن هم نقل 

محافل ورزشى شده بود.
سپاهان اخیراً در بازى با نساجى هم در نیمه اول گلزنى کرد و در نیمه 
دوم و حتى وقت هاى اضافه موفق به ثمر رساندن گل برترى نشد. 
این آمار و ارقام نشان مى دهد تیم ســپاهان در شروع بازى عطش 
زیادى براى باز کردن دروازه حریــف و پیروزى دارد و مى خواهد در 

همان نیمه اول کار را تمام کند.
شش گل از مجموع 17 گل تیم سپاهان در لیگ برتر در نیمه دوم به 
ثمر رسیده است. یعنى کمى بیشتر از یک سوم گل ها. همانطور که 
اشاره شــد تهاجمى ترین تیم لیگ برتر در نیمه اول تیمى گلزن تر 

نسبت به نیمه دوم است.
تیم امیر قلعه نویى تنها تیم لیگ برترى است که در هر بازى معدل 
گلش بیش از عدد 2 است. 15 تیم دیگر لیگ برترى در هر بازى کمتر 

از دو گل به ثمر مى رسانند. 

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن که به دنبال حل مشــکل خدمت 
سربازى اش بود، به نتیجه اى نرســید تا راهى خدمت سربازى

 شود.
مجتبى حقدوســت، بازیکن پیشین اســتقالل تهران و فوالد 
خوزستان که براى این فصل پیراهن ذوب آهن را به تن کرد، در 

نهایت موفق نشد براى تیم جدیدش به میدان برود. 
ایــن بازیکــن بــا مشــکالتى در زمینــه خدمت ســربازى

 مواجه شــده و همین موضوع مانع از بازى کردن حقدوســت
 شد. حقدوســت در تمرینات چند روز اخیر تیمش هم غایب و 
در تالش بود که با ادامه تحصیل این مشــکل را برطرف کند 
اما موفق نشد. او با این شــرایط باید خدمت سربازى را در یک 

بگذارد و بر همین اساس تیم نظامى پشت سر 
براى فجر سپاســى وى در ایــن فصل 
کرد.شیراز بازى خواهد 

جواب گفت: «فقط کمى صبر 
 بگو اینجورى شد. شک نکن 
ما... بعدش هم با بودن فرشید 
وبى است و هم پسر خوش قلبى

دتند ى تیم راه آهن به من مى گف
ىبدى ىهمامى چه گل هاى 
پاىهمامى شکسته سید
 به وجود آمده بود. یک 
د و گفت: «من در حق
یلى بدى کردم. حاللم

ید شکایت کنید اما این 
ن و این بدبیارى ها پشت 
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مى ماند  ب 
 مى خواست 
تقالل برود. 
ى است و اگر 
ه هیچ عنوان 
تقالل بود و ما 
م از تیم ما  جدا

 تیم نباشد بهتر 
ست درآمدسازى 
دوارم با این کار

چرا تبریزى رفت، چرا مسلمان بر مى گردد

2 بال در نقش جهان 
به خیر گذشت

عطش باالى زردها
 براى نیمه اول

هافبک ذوبى ها در مخمصه!

    دربى بى دربى!
ل کشورمان از 
حتاســت و 
شــهرآورد و 
ى اســتقالل و 
ت نزند. چندى 

پیــش بحث حضــور او در خــارج از 
کشور هم مطرح شده بود. فغانىحتى 
8براى قضاوت دربى 88 هم شــک و

تردید هایى داشت  اما در نهایت تصمیم 
گرفت بازى را قضاوت کند.

حساســی
شانزدهم
بر این باز
روىسک
خیر و خو
تلخى کش
اولین حا
طرفدارا
نتیجه با
طرفدار

مشکوك
طرفدار
بازگرد
دومین
عکاسا

و نو هر ل پیشین اس ســت، بازیکن
 براىاین فصل پیراهن ذوب آهن را به تن کرد، در 

 نشد براى تیم جدیدش به میدان برود. 
ـن بــا مشــکالتى در زمینــه خدمت ســربازى

بگذارد و بر همین اساستیم نظامى پشت سر 
فجر سپاســى وى در ایــن فصل  براى
کرد.شیراز بازى خواهد

نصف جهان آنطور که در خبرها آمده بود، طبق ادعاى مسئوالن باشگاه پرسپولیس، «برانکو 
ایوانکوویچ» به همراه مربیان و بازیکنان خارجى این تیم پنج ماه اســت که پولى دریافت 
نکرده اند. ارز دولتى که فعًال به فوتبال تعلق نمى گیرد و طبق قانون، تهیه ارز از بازار آزاد 
هم براى باشگاه هاى ورزشى ممنوع اعالم شده است. باشگاه پرسپولیس که در یک 

قدمى فینال لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد با حمایت وزارت ورزش به دنبال 
حل مشکالت مالى و ارزى است تا پیش از بازى برگشت با السد قطر در تهران، بازیکنان 

و مربیان این تیم را شارژ مالى کند.
حمیدرضا گرشاسبى، مدیرعامل پرسپولیس در این ارتباط مى گوید که باشگاه پرسپولیس در 
سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزى (نیما) ثبت نام کرده است و فقط به دنبال گرفتن مجوز 
تهیه ارز است. طبق گفته گرشاسبى، قرار است به زودى این مشکل حل و معوقات قرارداد 

بازیکنان و اعضاى کادر فنى خارجى پرسپولیس  پرداخت شود.

«نیما»!  برس به داد ما!
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و 
نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهــد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009001263 مورخ 1397/05/27 آقاى قاسمعلى قربانى 
سینى  فرزند على  در ششــدانگ یک واحد دامدارى  به مســاحت 8729/00   مترمربع 
مجزى شده ازپالك هشت-اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حاج على بابا ضییائى
2- رأى شماره 139760302009001279 مورخ 1397/05/27 آقاى یوسف احمدپور 
مبارکه  فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 194/40  مترمربع مجزى شده 
ازپالك ده-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یارجان احمدپور 

3- رأى شــماره 139760302009001036 مورخ 1397/04/30 آقاى منصور حقیقى 
قهنویه  فرزند هیبت اله در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 228/45  مترمربع مجزى 
شده ازپالك 361 فرعى از19-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

سیروس صفایى
4- رأى شــماره 139760302009001275 مورخ 1397/05/27  آقاى حســینعلى 
احمدپور مبارکه  فرزندحسنعلى  در پنج دانگ مشاع از شش دانگ قسمتى از  یکباب خانه 
به مساحت 17/45  متر مربع مجزى شــده از پالك ده- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسنعلى احمدپور 
5 - رأى شماره 139760302009001274 مورخ 1397/05/27  خانم احترام سلطانى 
دهنوى  فرزندیداله در  یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 
17/45  متر مربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسنعلى احمدپور
6 -رأى شماره 139760302009001284 مورخ 1397/05/27  آقاى محسن نصوحى 
فرزند احمدرضا  در ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 306/50  متر مربع مجزى شده 

از پالك 12- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باروتى
7- رأى شماره 139760302009001297 مورخ 1397/05/28  آقاى اصغر شفیع زاده   
فرزند رحمت على در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 144/50  متر مربع مجزى شده 
از پالك 63فرعى از19- اصلــى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

قاسمعلى ضیایى قهنویه
8- رأى شــماره 139760302009001266 مورخ 1397/05/27  خانم سمیه قربانى  
فرزند اسداله    در دو دانگ مشاع از شش دانگ  یکباب خانه  به مساحت 262  متر مربع 
مجزى شده از پالك 17- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از رحمت اله خادمى
9- رأى شــماره 139760302009001267 مورخ 1397/05/27  آقاى رسول قربانى 
فرزند  عبدالرحیم  در چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه    به مساحت 262  متر 
مربع مجزى شــده از پالك 17 - اصلى بخش8  انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى رحمت اله خادمى
10- رأى شــماره 139760302009001276 مورخ 1397/05/27  آقاى امیرحسین 
قربانى شاه کوچکى  فرزند عباس  در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 192/10  متر 
مربع مجزى شــده از پالك 12- اصلى بخش8  انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى صفرعلى باروتى شاه کوچکى
11- رأى شماره 139760302009001273 مورخ 1397/05/27  آقاى على اسماعیلى   
فرزنداصغر   در ششــدانگ یک قطعــه زمین محصور بــا بناى احداثى   به مســاحت 
12184/11  متر مربع مجزى شده از پالك 7- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى زین العابدین راستى مبارکه
12- رأى شــماره 139760302009001033 مورخ30/4/1397  آقاى  محمد رونق 
قهنویه  فرزند  عباسعلى    در  ششــدانگ یک قطعه باغ به  مساحت 1988/35   مترمربع 
مجزى شــده از پالك 478- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

کریم غضنفرپور
13- رأى شــماره 139760302009001285 مــورخ 1397/05/27  آقاى حجت اله 
سلیمانى شیخ آبادى  فرزند مراد در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 170/68  مترمربع 
مجزى شده از پالك 143فرعى از چهار- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حجت اله سلیمانى شیخ آبادى
14-رأى شماره 139760302009001270 مورخ 1397/05/27 آقاى احمدرضا ضیایى  
فرزند حسین در  ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 508 مترمربع مجزى شده از پالك 

19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى
15- رأى شــماره 13976030200901287 مورخ 1397/05/27  خانم مریم باقرى 
خولنجانى فرزند یداله  در ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 366/20 مترمربع مجزى 
شده از پالك 32 فرعى از 17- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

هاجى آقا یوسفى لنجى
16- رأى شــماره 139760302009001283 مــورخ 1397/05/27  آقاى غالمعلى 
مختارى مبارکه فرزند حیدر در ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 384/50 مترمربع 
مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

امیر قلى محمدى 
 17- رأى شماره 139760302009001289 مورخ 1397/05/27  آقاى محمدمختارى 
مبارکه فرزند غالمعلى  در  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 196  مترمربع مجزى شده 
از پالك 1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى

18- رأى شــماره 139760302009001260 مورخ 1397/05/27  خانم زهره امینى 
شیخ آبادى فرزند مظاهر در   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 182/16مترمربع مجزى 
شــده از پالك 15- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ذبیح اله 

شفیعى
-1918- رأى شــماره 139760302009001269 مــورخ 1397/05/27  آقــاى 
احمد باقــرى خولنجانى فرزنــد جعفرقلى  در   ششــدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 
217/04مترمربع مجزى شده از پالك 13- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى 

وبا واسطه از مالک رسمى هاشم باقرى
101,20-رأى شماره 139760302009001295 مورخ 1397/05/28 آقاى یار محمد 
علیزاده   فرزند  نعمت اله  در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 337/50  مترمربع 
مجزى شــده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

بهادرخان نهچیرى
101,21-رأى شــماره 139760302009001294 مورخ 1397/05/28 آقاى مجید 
علیزاده  فرزند  یارمحمد  در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 198/10  مترمربع 
مجزى شــده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 
بهادر خان نهچیرى تاریخ انتشــار نوبت اول :   1397/06/31 تاریخ انتشــار نوبت دوم 
:   1397/07/15 م الف:246162 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان مبارکه/6/587
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 970228 اجراى احکام   دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهرآقاى اصغرعظیمى 
فرزندموســى  محکوم به پرداخت مبلغ 000 / 976 / 928 /1ریــال درحق آقاى روزبه 
على پور فرزندشــاه رضا وپرداخت 96/448/800ریال  بابت حق االجراى دولتى درحق 
صندوق دولت شــده اســت ودرپرونده 960311محکوم علیه فوق محکوم به پرداخت 

78/345/500ریال درحق آقاى همت کیقبادى فرزندادى شــیرین 3/917/275ریال 
بابت حق االجراى دولتى درحق صندوق دولت شده اســت .که درتاریخ 97/2/3آقاى 
علیرضا زراعتگربه عنوان شــخص ثالث پالك ثبتى 36607/406خودراجهت پرداخت 
مطالبات محکوم علیه بــه این اجرا معرفى نموده که حســب اســتعالم واصله ازاداره 
ثبت اسنادوامالك به شــماره 13970580235000207مورخ 97/2/5میزان 6دانگ 
ازپالك فوق درمالکیت رســمى محکوم علیه بوده وطبق نظریه کارشناس دادگسترى 
ملک به نشانى شاهین شــهر خیابان میعادفرعى 6غربى میعاد پالك 69طبقه اول مربع 
بامشخصات یک واحدآپارتمان مسکونى داراى سیستم سازه اى بتن آرمه ونماى غالب 
سنگ با قدمت حدود2سال با مساحت عرصه حدود152ومساحت اعیانى حدود152که 
کفســازیها درحیاط با موزاییک ودرساختمان ســرامیک ودیوارهاى خارجى قرنیزرنگ 
آمیزى وکاشیکارى ودرب وپنجره خارجى ازنوع آلومینیوم ودربهاى داخلى ازجنس چوبى 
اجراشده ومحل داراى سرویس بهداشتى حمام آشــپزخانه مى باشد سیستم سرمایش 
بااستفاده ازاســپیلت وسیستم گرمایش بااســتفاده ازپکیج ورادیاتورتامین گردیده است 
وداراى انشعابات آب وفاضالب وکنتور گازوبرق مى باشد و6دانگ مالکیت محکوم علیه 
به میزان 2/500/000/000ریال ارزیابى شــده ونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض 
بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق 
گزارش مورخ 97/2/23ماموراعزامى به محل ملک درتصرف آقاى علیرضازراعت گربوده 
وملک موقت به ایشان تحویل شده ودراجراى ماده 51قانون فوق الذکرباتوجه به میزان 
طلب هردومحکوم لهم واحتســاب حق االجرا ومبلغ 500/000ریال مبلغ على الحساب 
نشرآگهى که جمع همه مبالغ فوق 2/108/187/575ریال مى باشد مقدار5/060دانگ 
از6دانگ مالکیت علیرضازراعتگرفرزند علیمراد درروزیک شنبه مورخ 97/7/29ساعت 
8الى 8:30دردادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده 
درمعرض فروش گذاشته مى شــود .مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشــند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 258071 /م الف کرباسى   – دادورزشعبه  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 7/358 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونــده 970172 اجرایى حســب مفادنیابت 950347 از شــعبه اول اجراى احکام 
مدنى دادگســترى قم آقاى احمدهادیان محکوم به پرداخــت 2/781/528/650ریال 
درحق آقــاى محمدســلیمه ومبلغ 100/000/000ریــال بابت حق االجــراى دولتى 
درحق صندوق دولت شده اســت که جهت وصول مطالبات فوق خانم نسرین هاشمیان 
وآقاى رضاعلى عباسى به عنوان شــخص ثالث پالك ثبتى 1112/321بخش 16ثبت 
اصفهان راجهــت پرداخت مطالبات محکــوم علیه به اجرامعرفى نموده اند که حســب 
واصله ازاداره ثبت ثبت اســناد وامالك به شــماره 139785602035000219مورخ 
97/2/4میزان 3دانگ ازپالك فوق درمالکیت رســمى مشارالیه خانم نسرین هاشمیان 
وسه دانگ دیگردرمالکیت رضاعلى عباســى بوده وطبق نظریه کارشناس دادگسترى 
ملک به نشــانى شــاهین شــهر خیابان گزبرخواربلوارمعلم کوچه 6کانــون کوچه باغ 
نوپالك 24شمالى بامشــخصات 1- مشــخصات ثبتى ملک : الف - شــماره سریال 
ســند650398پ /90شــماره ملک 3211112شــماره ثبت 65811دفتر298صفحه 
540بخش 16اصفهان نام مالک رضاعلى عباســى جزى میزان سهم مالکیت 3دانگ 
مشاع از6دانگ ب- شماره سریال سند650397پ/90شماره ملک 321/1112شماره 
ثبــت 109644دفتر506صفحه 418بخش 16اصفهان نام مالک نســرین هاشــمیان 
جزى میزان ســهم مالکیت 3دانگ مشــاع از6دانگ 2- مشــخصات فنى ملک : نوع 
کاربرى: مســکونى تعدادطبقه 2طبقه مســاحت عرصه :230مترمربع مساحت اعیانى: 
حدود230مترقدمت حدود15سال نوع اسکلت: دیوارباربروشاژنوع سقف :تیرچه وبلوك 
نماى خارجى : ترکیبى سنگ وســرامیک وآجرپوشــش بدنه: رنگ وسرامیک پوشش 
کف :ســرامیک وموزاییک نوع آشــپزخانه : open جنس کابینت : فلزى سیســتم 
گرمایش: بخارى وآبگرمکن سیستم ســرمایش: کولرآبى جنس دربهاى داخلى : چوبى 
جنس پنجره ها: فلزى مســاحت انبارى – مســاحت پارکینگ  -تعدادونوع انشعابات : 
آب وبرق وگازداردتوضیحــات : ملک مذکوربه صورت 2طبقــه همکف وزیرزمین مى 
باشــد3- ارزیابى ملک مذکور: باتوجه به مواردفوق الذکروباتوجــه به وضعیت موجود 
وموقعیت محل ملک نوع کاربرى مسکونى مســاحت ملک ودرنظرگرفتن نوع مصالح 
بکاررفته دربنا،قدمت بنا،شرایط عرضه وتقاضاودرنظرگرفتن جمیع جهات ارزش 6دانگ 
ملک مذکورجمعابه مبلــغ بعدد3/00/000/000ریال به حروف ســه میلیاردریال تمام 
معادل ســیصدمیلیون تومان تمام ارزیابى ، برآوردواعالم مى گرددضمنا    اســتعالمات 
رهنیت وبازداشــت وغیره درصورت وجودازاین مبلغ کســرمى شــود و6دانگ پالك 
ثبتى فوق به میــزان 3/000/000/000ریال ارزیابى شــده ونظریــه ارزیابى مصون 
ازایرادواعتراض بوده ووضعیت ملــک دراجراى ماده 111قانون اجــراى احکام مدنى 
بررســى شــده که طبق گزارش مورخ 97/2/24ماموراعزامى به محل ملک درتصرف 
خانم نسرین هاشــمیان فرزندحیبت اهللا مى باشــدوملک موقت به ایشان تحویل شده 
ودراجراى مــاده 51قانون فــوق الذکرباتوجه به میــزان طلب محکوم له ومحاســبه 
مبلغ 1/500/000ریــال دستمزدکارشــناس ومبلغ 500/000ریال بابــت هزینه على 
الحســاب نشــرآگهى که جمعامبلغ مطالبات محکوم له مبلغ 2/783/528/650ریال 
وباافزودن مبلــغ 100/000/000ریال حــق االجراى دولتى که جمــع کل مبالغ فوق 
2/883/528/650ریال مى باشد مقدار2/883دانگ ازســه دانگ مالکیت خانم نسرین 
هاشــمیان ومقدار2/883دانگ ازســه دانگ مالکیــت رضاعلى عباســى جمعامقدار 
5,767دانگ ازشــش دانگ پالك ثبتى فوق درروزشــنبه مورخ 97/7/28ساعت 8الى 
8:30دردادگســترى شــاهین شــهر طبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده 
درمعرض فروش گذاشته مى شــود . مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشــند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م الف/257870 کرباسى– دادورزشعبه  اجراى 

احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر/7/359 
اجرائیه

شــماره اجرائیــه : 9710423759200174 تاریخ تنظیم : 7 / 7 / 97 شــماره پرونده : 
9509983759200916 شــماره بایگانى : 950932 محکوم له  شیرین معتمدى سده 
ف داراب به نشــانى اصفهان شهرستان شاهین شــهرومیمه – مسکن مهر – خ خرداد 
فرعى 5شرقى بلو محکوم علیه : 1- فخرالســادات زراعتى اصفهانى فرزندسیدحسین 
-2- توران شهســوارى فرزنــد هیبت اله نشــانى مجهو ل المکان 3- مهرالســادات 
زراعتى اصفهانى فرزند سیدحسین 4- ســید عباس زراعتى اصفهانى فرزند سید حسین 
5- سیدکمال زراعتى اصفهانى فرزند سید حسین 6- مریم زراعتى اصفهانى فرزند سید 
حسین 7- اکرم زراعى شمس آبادى فرزند قدیر على به نشانى مجهول المکان 8- سید 
جمال زراعتى اصفهانى فرزند سید حسین – 9 – دنیا سادات زراعتى اصفهانى به نشانى 
مجهول المکان 10- سید محمدزراعتى اصفهانى فرزند سید مرتضى به نشانى اصفهان 
برخوارومیمه – مرکزى – شــاهین شهرمســکن مهر خ خرداد فرعى 5 شرقى بلوك 
134واحد52- 11- موژان سادات زراعتى اصفهانى فرزندسیدمرتضى به نشانى اصفهان 
برخوارومیمه – مرکزى – شاهین شهر- مسکن مهرخ خرداد فرعى 5 شرقى بلوك 134 
واحد52- 12- زهراسادات زراعتى اصفهانى فرزندسیدمرتضى مجهول المکان – 13- 
آنیتاســادات زراعتى اصفهانى مجهول المکان - نماینده قانونــى - محکوم به بموجب 
درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9709973759200436 
محکوم علیهم ها آنیتا- ســیدمحمد- زهراسادات – دنیاســادات – موژان سادات – 
شهرت همگى زراعتى اصفهانى فرزندان مرحوم سیدمرتضى واکرم زراعى شمس آبادى 

، توران شهسوارى وسیدعباس – مریم – مهرالســادات – فخرالسادات – سیدجمال 
– ســیدکمال – شــهرت همگى زراعتى اصفهانى فرزندان مرحوم سیدحسین زراعتى 
محکوم اند به الزام به حضور دریکى ازدفاتر اسنادرسمى وانتقال شش دانگ پالك ثبتى 
409/9212واقع دربخش 16ثبت اصفهان نسبت به میزان سهم االرث خویش به محکوم 
له شیرین معتمدى سده ، ضمنا هزینه نیم عشــردولتى برعهده ى محکوم علیهم هامى 
باشد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1 – ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى ) 2 – ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3 – مالى معرفى کندکه اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه 
خود را قادر به اجرا مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى 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 موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســابهاى 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 
اعســار 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 ، حبــس 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 شود . ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 ) 6 – چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود . ( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 257789 /م الف ابراهیم قربانى- مدیردفتر دادگاه حقوقى شعبه 

2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر / 7/360 
ابالغ دادخواست

بسمه تعالى  دادخواســت تجدیدنظر- تجدیدنظرخواه فرهادگرجى فرزندرضابه نشانى 
شاهین شــهرخیابان عطارفرعى 2شــرقى پ 23تجدیدنظرخوانده محسن براتى سده 
عزیزاهللا به نشانى اصفهان فروشــگاه خورشید نظرشــرقى تجدیدنظرخواسته : نقض 
دادنامه شــماره 9080909مورخ 94/12/8شعبه هشتم شــوراى حل اختالف شاهین 
شــهردالئل ومنضمات دادخواســت 1- الیحه تجدیدنظرخواهى 2- محتویات پرونده 
کالسه 913/94شعبه 8شــوراى حل اختالف شاهین شهر – ریاســت محترم دادگاه 
تجدیدنظراســتان اصفهان (شاهین شــهر) اینجانب نســبت به دادنامه صادره شماره 
9080909مورخ 94/12/8ازدادگاه شعبه 8شوراى حل اختالف شاهین شهر که درتاریخ 
ابالغ شده است درخواست رســیدگى مجددمى نمایم .ضمنا رونوشــت دادنامه بدوى 
والیحه اعتراضیه وســایرمدارك که جمعا برگ مى باشدپیوست دادخواست تقدیم مى 

گردد. م الف 257124 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/361 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 451 ش 5ح  شماره دادنامه 323– 20 / 5 / 97 
درخصوص دادخواست رضامیرشکارى فرزندحســن به نشانى شاهین شهر خ فردوسى 
بین 5و6غربى فروشــگاه جردن بــه طرفیت احمدولــى پور وعلى ولى پور به نشــانى 
مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 30/300/000ریــال بابت دوفقره چک بانک 
حکمــت ایرانیان به شــماره 545640- 96/6/1به مبلغ 15/000/000ریال وشــماره 
545638- 96/4/1به مبلغ 15/300/000ریال به انضمام مطلق هزینه هاى دادرســى 
وتاخیرتادیه خواندگان علیرغم ابالغ نشــرآگهى درجلسه مقررحاضرنگردیده اند ودلیلى 
برپرداخت دین یابرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند شوراپس ازبررسى پرونده ومستندات 
ارائه شــده باعنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بااســتصحاب بقاى دین 
استحقاق خواهان را برمطالبه خواسته به شــرح ذیل ثابت تشخیص داده مستندابه مواد 
198-519-515-522قانــون آیین دادرســى مدنى ومــواد 313- 314 ناظر به ماده 
249قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب ســال 77مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص خسارات 
دیرکرد حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 15/000/000ریال بابت 
چک شماره 545638ومبلغ 689/000ریال بابت هزینه دادرسى وخسارات تاخیردرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک ( 545638- 96/4/1) وباردمحکومیت تضامنى خوانده ردیف اول 
درخصوص چک شماره 545640بانک مذکور به دلیل فقدان مشخصات ضامن درظهر 
چک به استنادبند 4ماده 84قانون آیین دادرســى مدنى خوانده ردیف دوم رابه پرداخت 
مبلغ 15/300/000ریال بابت چک شماره  545640و مبلغ 689/000ریال بابت هزینه 
دادرسى وخسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسیدچک مذکور96/6/1لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشددرحق 
خواهان صادرواعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین مرجع وپس ازآن ظرف بیســت روزقابل اعتراض و رســیدگى 
محاکم عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد- 257895 /م الف مجتبى رضوانى- قاضى 

شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر /  7/362 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 255/97 ش 11ح – شماره دادنامه : 393- 97/7/4 
خواهان آقاى کامیاب باغســتانیان فرزندداریوش به نشــانى شــاهین شــهر انتهاى 
عطارمنازل چوبى فرعى 49پ 436بــه وکالت میترابهرامى فرزندقربانعلى به نشــانى 
شــاهین شــهر فرعى 3و4غربى عطارمجتمع ترنج طبقه یک به طرفیت آقاى 1- على 
امیرخانى فرزندحسین به نشانى مجهول المکان 2- عبداله فتحى فرزندشاپوربه نشانى 
مجهول المکان به خواســته:تقاضاى الزام به تنظیم سندیک دســتگاه سوارى هیوندا 
yf2400سفید روغنى به شماهر ایران 56 287 د 86شــورا با بررسى اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به اظهارات خواهان دردادخواســت تقدیمى وپاســخ استعالم واصله 
ازپلیس راهور به شــماره 5/582مورخ 97/5/16ومالحظه قولنامه /مبایعه نامه شماره 
110مورخ 97/4/27که حاکى ازوقوع بیع وانتقال خودروى فوق الذکربه خواهان اســت 
واینکه خوانده على رغم ابالغ واقعى /قانونى درجلســه دادرسى شــورا حاضرنگردیده 
ونســبت به دعوى مطروحه ازناحیه خواهان دفاعى به عمل نیاورده است لذاشورادعوى 
خواهان رامحمول برصحت دانسته وبه اســتنادمواد 10و219و220و362قانون مدنى 
ومواد198و519ق آدم حکم به الــزام خوانده ردیف اول به تنظیم وانتقال سندرســمى 
یک دســتگاه خودروى هیوندابه شــماره انتظامى 59- 287د86ایران به نام خواهان 
ومحکومیت خوانــده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 820/000ریال بابت هزینه دادرســى 
والصاق تمبر درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .راى صادره غیابى محسوب وظرف 
بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شوراوســپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظر خواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد . م الف258111 

وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 7/371 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده 97/22ش 8 ح  شماره دادنامه 308 – 17 / 6 / 97 تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دادخواست آقاى علیرضاخدادى ســمیعازاده ف محمدبه نشانى 
تهران بزرگراه نواب باالترازپل مرتضوى پالك 369باوکالت شکوفه سنگرى به نشانى 
شاهین شهرابتداى خ شــریعتى پ 6جنوبى مجتمع رادواحد2دفترپارسى پور به طرفیت 
آقاى سعیدپژوهان فرزنداکبربه نشانى شاهین شهرخانه کارگر خ مهارت جنوبى  فرعى 
3شرقى مجتمع سعیدواحد6به خواســته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف طبق بند13-

6قراردادازتاریخ انقضاتاتقدیم دادخواســت به مبلغ 130/000/000ریــال تاخیرتادیه 
وهزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهارمى داردخوانده باعنایت به اتمام موعداجاره 
تازمان تقدیم دادخواست از تخلیه عین مستاجره امتناع نموده است لذابه استناد بند6-13 
قرارداددرخواســت صدورحکم محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 
انقضاتازمان تقدیم دادخواســت رادارد .نظربه این که خوانده علــى رغم ابالغ قانونى 
وضمایم  آن درجلسه دادرسى حضوربهم نرســانیدهوالیحه اى ضمیمه نگردیده است 
.شورا به استناد قرارداداجاره به شماره 35265مورخ 95/4/28ضمن احراز رابه استیجارى 
فى مابین طرفین به اســتناد بند6-3قرارداداجاره دعوى خواهان راثابت دانسته وخوانده 
از تاریخ اتمام قرارداد 96/5/1لغایت زمان صدور دســتورتخلیه 97/2/1مجموعانه ماه 
برابر 273روزمورداجاره رابیشتر ازقرارداددرتصرف خود داشته است که به استنادماده198 
قانون آیین دادرســى مدنى ومــاده 219-221-220--223-قانــون مدنى حکم به 

محکومیت خوانده به اصل خواسته معادل یکصدوسى میلیون ( 130/000/000)  ریال 
درحق خواهان صادرمى گردد.حکم صادره غیابى بوده وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل 
واخواهى درهمین شعبه وظرف همین مدت قابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقى دادگسترى 
شهرستان شاهین شهرمى باشــد. م الف 257867  حبیب اسالمیان  قاضى شعبه هشت 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/372 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511772644- 97/7/10 نظر به صدور آراء صادره 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 مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210000870 مــورخ 1397/07/10 هیات اول آقاى 
مصطفى فخار به شناسنامه شماره 359 کدملى 1198960248 صادره از شهرضا فرزند 
محمدعلى بر هفتاد و هفت صدم سهم مشاع از یک ســهم مشاع از هفده سهم مشاع از 
چهل و نه سهم ششــدانگ مفروزى از پالك شــماره 1761 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از على عباسى بهارانچى 
(مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1 
م الف: 262629 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان 

7/364/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795502524 شــماره پرونده: 9709986795500469 
شماره بایگانى شــعبه: 970469 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به 
محمد مؤذنى فرزند براتعلى - خواهان روح اله محمدى دادخواســتى به طرفیت خوانده 
محمد مؤذنى فرزند براتعلى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986795500469 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/28 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد مؤذنى 
فرزند براتعلى کدملى 1293281298 تاریخ حضور: 1397/08/28 دوشنبه ساعت: 15:30 
محل حضور: اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شــوراى حل اختالف. درخصوص دعوى روح اله محمدى به طرفیت شما مبنى بر 
مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 262684 شعبه 25 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفه ان /7/366
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797202046 شــماره پرونده: 9709986797200536 
شــماره بایگانى شــعبه: 970536 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم 
به ســروش بهمئى فرزند غالمعلــى - خواهان موسســه اعتبارى ملل دادخواســتى 
به طرفیــت خوانده آقاى ســروش بهمئى به خواســته مطالبه وجه مطــرح که به این 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986797200536 شــعبه 42 حقوقى 
شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1397/08/26 ســاعت 15:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبــق  موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یــک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده 
ظرف یــک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهــى به دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم 
نشــانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فو ق 
جهت رســیدگى در دادگاه حاضــر گردد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابــان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 262694 
شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/367

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793804743 شــماره پرونده: 9509986793800447 
شماره بایگانى شعبه: 950447 آگهى ابالغ وقت رسیدگى - خواهان آقاى سعید زنگنه 
دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان محمدعلى زنگنه فرزند خانعلى، عبداله احمدى 
برگانى فرزند غالمحسین، محمد سلمانى فرزند اسکندر به خواسته اعاده دادرسى موضوع 
پرونده اصلى (الزام به تنظیم ســند خودرو) مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده کالسه 9509986793800447 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 08/23 /1397 ســاعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 262811 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/368
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351006978 شــماره پرونده: 9709980351000317 
شماره بایگانى شــعبه: 970337 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به 
ابراهیم جرفى فرزند محمود- خواهان آقاى احمدرضا خاکپور فرزند مجتبى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى ابراهیم جرفى فرزند محمود به خواسته تامین خواسته و مطال به 
وجه چک و مطالبه خســارات دادرســى و تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالســه 9709980351000317 شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/11/13 ساعت 13:00 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 206. م الف: 

262664 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/369
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352208351 شــماره پرونده: 9709980352200370 
شماره بایگانى شعبه: 970410 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به فرخ 
لقا جهانگیرى فر فرزند على اکبر- خواهان ســعید خیراللهى حسین آبادى دادخواستى 
به طرفیت خوانده فرخ لقا جهانگیرى فر به خواســته مطالب ه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980352200370 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
(مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/08 ساعت 10:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 207. م الف: 262792 شعبه 22 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/370
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31 فروردین 1367؛ چند ماه پیش از  قبول قطعنامه 
598 و پذیرش آتش بس توسط ایران.

53 روز از شدیدترین دور حمالت هوایى و موشکى 
عراق به شــهرهاى ایران مى گــذرد. این براى 
نخستین بار است که ارتش عراق از موشک هاى

12 مترى دوربرد براى حمله به نقاط مســکونى 
شهرهاى مرکزى ایران اســتفاده مى کند. حاال 
اصفهان هم از تیررس این موشک ها در امان نیست.

ایران، زمزمه ها را جدى گرفت
در تمام طول هشت سال دفاع مقدس، شهرهاى 
مرزى کشور آماج حمله با موشک هاى عراق قرار 
داشتند اما برد این موشک ها آنقدر نبود که به مرکز 
کشور برســد. در ماه هاى پایانى جنگ و به لطف 
حمایت هاى همه جانبه شرق و غرب و تکنولوژى 
پیشــرفته اى که در اختیار حزب بعث عراق قرار 
گرفت، حمالت موشکى تا مرکز کشور گسترش 
یافت و اصفهان، تهران و قم هدف بیشترین موشک 
پرانى هاى صــدام قرار گرفتند. هزاران شــهید و 
مجروح و خرابى هاى گســترده در  این سه شهر و 
ده ها شــهر دیگر در غرب، جنوب، شمال و مرکز 
ایران، حاصل همین حمالت بود که  از 8 اســفند 
1366 آغاز شد و تا 31 فروردین 1367 ادامه یافت. 
این، آخرین دور «جنگ شهرها» و شدیدترین آن 

محسوب مى شد.
این بار امــا آنچه نگران کننده به نظر مى رســید، 
زمزمه برنامه ریزى عراق براى استفاده از تسلیحات 
نامتعارف علیه شهرهاى بزرگ ایران بود. آیا صدام 
تصمیم گرفته بود براى وارد آوردن فشار هرچه بیشتر 
به جمهورى اسالمى به جهت پذیرش آتش بس، از 
کالهک هاى شــیمیایى علیه اصفهان و تهران و 

کالنشهرهاى دیگر  استفاده کند؟   
روز 31 فروردین مــاه روزنامــه «اطالعات» در 
گزارش مفصلى از جمله نوشــت: «مردم با کسب 
آمادگى هاى کافى باید براى مقابله با جنگ روانى 
دشــمن از هر حیث آماده بوده و به این نکته توجه 
داشته باشند که اولین و مهمترین شرط در مقابله با 
حمالت شیمیایى احتمالى دشمن، کنترل اعصاب و 

حفظ آرامش است.» 

آغاز اطالع رسانى رسانه اى 
مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى، در گفتگوى چند 
سال پیش خود با هفته نامه «پنجره» که  مهر ماه 
امسال همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
در روزنامه «اطالعات» بازنشر داده شد، به دالیلى 
اشــاره کرده که ایران در تیرماه 1367 تصمیم به 
پذیرش قطعنامه 598  و پایان دادن به جنگ هشت 
ساله گرفت. یکى از این دالیل به نقل از وى، خطر 
استفاده از بمب هاى شــیمیایى توسط صدام بوده 
اســت: «عراق به کمک غربى  ها موشــک  هاى 
میان برد خود را به موشک دوربرد تبدیل کرده بود 
که به تهران و اصفهان هم مى رسید. در آن شرایط 
عراق مى توانست تبریز، اصفهان و حتى تهران را 
هدف بمباران شیمیایى قرار دهد که در این صورت، 
مانند فاجعه شیمیایى حلبچه، همه مردم مى مردند.»

این اشاره هاشمى در احتمال استفاده رژیم عراق از 
تسلیحات نامتعارف آن هم علیه مهمترین شهرهاى 
ایران و از جمله اصفهــان از آن جهت قابل تأمل 

اســت که وى در دوران جنگ تحمیلى به عنوان 
جانشــین فرمانده کل قوا و فرمانده جنگ عمل 
مى کــرد و طبیعتاً آنچــه درباره زوایــاى متعدد 
دفاع مقــدس بیان کرده، از ســندیت قابل قبولى 
برخوردار اســت. بررســى خبرها و گزارش هاى 
رسانه هاى کشورمان در اسفند 1366 و فروردین 
1367 نیز نشان مى دهد که بعد از استفاده عراق از

 موشک هاى دوربرد در ابتداى اسفند ماه 1366 و از 
سوى دیگر پس از رخ دادن فاجعه بمباران شیمیایى 
حلبچه در اواخر اسفند همان سال، مسئولین اداره 
کننده جنگ به این نتیجه رسیده بودند که احتمال 
دست زدن صدام به جنایت مشابه حلبچه و این بار در 
عمق خاك ایران کم نیست. استدالل هم این بود که 
وقتى صدام مى توانست چند هزار نفر از مردم بى گناه 
خودش را با گازهاى سمى از بین ببرد، پس ابایى از 
بمباران شیمیایى شهرهاى بزرگ ایران هم نخواهد 
داشت. در واقع بمباران شیمیایى حلبچه، نخستین 
هشدار جدى در احتمال به وجود آمدن یک فاجعه 
مشابه و در ابعاد بسیار بزرگ در خاك ایران بود اگرچه 
اطالع رسانى درباره احتمال استفاده عراق از گازهاى 
سمى، چند روز زودتر از بمباران حلبچه آغاز شده بود.

تهدیدها جدى تر مى شود
نخستین بار که احتمال حمله شیمیایى به شهرهاى 
ایران مطرح شد، یک هفته پیش از بمباران حلبچه 
بود. چهارشنبه 19 اسفند 1366 در اوج جنگ شهرها، 
سازمان آتش نشانى تهران با صدور اطالعیه اى به 
ذکر نکات ایمنى پرداخت که در کاهش ضایعات و 
تلفات ناشى از بمباران هوایى و حمالت موشکى 
در کلیه شهرهاى کشــور مؤثر است. در بخشى از 
این اطالعیه آمده بود: «در صورت اعالم بمباران 
شیمیایى توسط مسئولین مملکتى کامالً به دستورات 
صادره توجه و به آن عمل نمایید. از رفتن به پشت 
بام ها و تراس ها و اصوًال فضاى باز براى تماشاى 
هواپیماى دشمن اجتناب بورزید زیرا ممکن است 
مورد اصابت ترکش و یا تکه هاى هواپیماى مورد 

اصابت قرار گرفته، واقع شوید.»
27 اســفند یعنى یک روز بعد از بمباران شیمیایى 
حلبچه، سفیر شوروى در کویت درباره احتمال به 
کارگیرى سالح هاى شــیمیایى در جنگ شهرها 
در آینده نزدیک هشدار داد و 28 اسفند، تهدیدات 
«عدنان خیرا...»، جانشــین فرمانده کل نیروهاى 
مسلح و وزیر دفاع عراق مبنى بر استفاده آن کشور 
از هر نوع تسلیحات نظامى به دلیل آنچه «لجاجت 
ایرانى ها در ادامه دادن به جنگ» خواند، نگرانى از 
احتمال استفاده عراق از کالهک هاى شیمیایى در 
موشک هاى دوربرد یا استفاده از بمب هاى حاوى 
گازهاى سمى (مشابه آنچه در حلبچه مورد استفاده 
قرار گرفت) علیه شهرهاى ایران را دوچندان کرد. 
در همین روز، کمیته هاى تخصصى و اجرایى 
ســتادهاى «ش.م.ر» (شــیمیایى، میکروبى، 
رادیواکتیو) در مراکز اســتان هــا مأموریت یافتند 
آمادگى مردم و دستگاه هاى دولتى براى مقابله با 
حمالت شیمیایى دشــمن را با برنامه ریزى هاى 

الزم، باال ببرند.
تهدیدات «عدنان خیرا...» به بمباران شــیمیایى 
شهرهاى ایران، در کشــورهاى عربى هم بازتاب 
یافت. روزنامه کویتى «االنباء» در این باره نوشت: 
«اعالم وزیــر دفاع عراق درباره اســتفاده عراق از
 سالح هاى مرگبارتر علیه شهرهاى ایران با اخطار 
مقامات شوروى در مورد احتمال کاربرد سالح هاى 
شیمیایى در جنگ شــهرها ارتباط دارد. همچنین 
فراخواندن دیپلمــات هاى خارجــى از تهران به 
کشورهایشان، با هشــدارهاى اعالم شده در مورد 
تبدیل جنگ شهرها به یک جنگ شیمیایى گسترده 

میان دو کشور ارتباط دارد.»
به دنبال تهدیــد علنى عراق مبنى بر اســتفاده از 
ســالح هاى شــیمیایى علیه مناطق مسکونى 

شهرهاى ایران، دولت ایران ستادهاى دفاع هاى 
شیمیایى در استان ها تشــکیل داد. از جمله تدابیر 
این ستادها، برگزارى مانورهاى مقابله با حمالت 
شیمیایى بود.  این مانورها تا پایان جنگ به دفعات 
در شهرهاى مختلف ایران از جمله در اصفهان به 

اجرا در آمد. 

تمهیدات حفاظت از شهرها درباره 
حمالت شیمیایى

 در طول هشت سال دفاع مقدس، شهرهاى مرزى 
ایــران بارها هدف حمالت شــیمیایى عراق قرار 
گرفت. شدیدترین این حمالت در تیر ماه 1366 و 
در سردشت بود که ده ها شهید و هزاران مصدوم 
بر جاى گذاشت. البته صدام هیچگاه جرأت حمله 
با گازهاى سمى به شهرهاى بزرگ ایران را در خود 
ندید و یا شاید امکان چنین کارى برایش مهیا نبود اما  
این بار ظاهراً هر دو این شرط ها در حال تحقق بود. 
روز ســه شــنبه دوم فروردیــن 1367، عراق با 
بمب هاى شیمیایى به سه روستاى مریوان حمله 
کرد. در همین روز ستاد کنترل حوادث «ش.م.ر» 
(شیمیایى، میکروبى، رادیواکتیو) در استان لرستان 
تشکیل جلســه داد و تمهیداتى در زمینه مقابله با 
حمالت احتمالى شیمیایى در نظر گرفت. از جمله 
این تمهیدات، در نظر گرفتــن دوش هاى ثابت و 
سیار در نقاط مختلف بود. سوم و چهارم فروردین 
هم روســتاهاى مریوان بمباران شیمیایى شدند. 
حمالت مکرر شیمیایى به شهرهاى مرزى ایران و به 
خصوص حمله دهشتناك شیمیایى به حلبچه باعث 
شد هاشمى رفســنجانى، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى نامه اى به تمام رؤساى مجالس دنیا نوشته 

و آنها را از این فجایع آگاه کند.  
در همین حال تهدیدات عراق به بمباران شیمیایى 
شهرهاى ایران وارد فاز تازه اى مى شود. مسئوالن 
بعثى، حمله شیمیایى به شــهر حلبچه را به ایران 
منتسب کرده(!) و وعده مى دهند عراق این حمله 
را با حمالت شیمیایى به شــهرهاى ایران تالفى 
خواهد کرد! این تهدیدات علنى عراقى ها، مسئوالن 
کشور را بیش از پیش به این باور مى رساند که باید در 
مقابل هر اقدام احتمالى ارتش بعث، آمادگى کامل 

داشته باشند. 
همان روزها یک پزشــک متخصــص معالجه 
مصدومان شــیمیایى، در روزنگارهاى روز سوم 
فروردیــن خود کــه بعدها در قالــب یک کتاب 
منتشر شد مى نویسد: «... در ســومین روز سال 
جدید بــراى پیگیرى درمــان مصدومین نجات 
یافته از فاجعه حلبچه، چند روزى به تهران رفتم... 
در این زمان شــایعات مربوط به احتمال حمالت 
شیمیایى موشکى عراق به تهران و سایر شهرهاى 
بزرگ ایــران، از طریق رادیو بغــداد و مخصوصًا 
رسانه هاى کویت پخش مى شد و ما نگران این 
بودیم که اگر یک موشک با کالهک شیمیایى مانند 
موشک هاى تخریبى عراق به مناطق پرجمعیت 
تهران اصابت کند، با چه صحنه اى مواجه خواهیم 
شد و چگونه مى توانیم آن را کنترل کنیم. تجربه 
شهر سردشت که تنها با هفت بمب شیمیایى تمامى 
شهر تخلیه و هزاران نفر مصدوم شدند و نیز حمالت 
شیمیایى به مناطق غیرنظامى غرب کشور، ذهنمان 
را به خود مشغول مى کرد. نمى دانستیم چه خواهد 
شد و آیا اساساً چنین کالهک هاى شیمیایى ساخته 
شده است؟ چند سال بعد پاســخ را یافتیم؛ زمانى 
که بازرسان سازمان ملل پس از شکست عراق از 
نیروهاى متحد [در جنگ خلیج فارس که منجر به 
آزادسازى کویت از دست عراق شد] مراکز نظامى 
آن کشور را بازرسى کردند گزارش دادند که تعداد 
بسیار زیادى کالهک شــیمیایى در عراق ساخته 
شده و آماده نصب روى موشک هاى اسکاد بوده 
است. کالهک هایى که هر یک حداقل حاوى نیم 
ُتن گاز شیمیایى از نوع خردل و یا اعصاب بودند.»    

ادامه نگرانى ها و بمباران ها 
دو هفته بعد از بمباران شــیمیایى حلبچه، تهدید 
شهرهاى ایران به حمالت مشابه همچنان بحث 
محافل داخلى کشور بود و بیم آنکه رژیم صدام یک 
حلبچه دیگر این بــار در داخل ایران بیافریند هنوز 
در میان مردم و مســئولین وجود داشت. روز دهم 
فروردین ماه روزنامه «اطالعات» تقریباً یک صفحه 
کامل از شماره آن روز را به «آموزش عمومى حفاظت 
در برابر حمالت شیمیایى و میکروبى» اختصاص داد 
تا نشان دهد حساسیت مسئولین اداره کننده جنگ 
از احتمال آغاز چنین حمالتى کامًال جدى است. در 
صفحه آموزشى روزنامه «اطالعات» موارد متعددى 
درباره آشنا شدن با عوامل شیمیایى که مى تواند در 
بمب ها یا کالهک موشــک ها استفاده شود و نیز

 راه هاى مقابله با خســارت آنها آمــده بود. در این 
گزارش از جمله یادآورى شــد که هرکدام از مواد 
شیمیایى در صورت استفاده، بوهاى مختلفى مثل 
بوى علف ســبز تازه، بادام تلخ، ســیر تند، ماهى، 

شکالت یا میوه از خود ساطع مى کند. 
از طرفى معاونت نخســت وزیر در امور دفاعى نیز 
در بخشــنامه اى، مواردى را براى مقابله به موقع 
و مؤثر با حمالت شــیمیایى عراق به اســتانداران

استان هاى در معرض حمله ابالغ کرد. در بندهاى 
این ابالغیه، اعــالم آماده باش بــه همه نیروها 
و تیم هاى شــیمیایى، ایجاد خط ویــژه ارتباطى 
بین ســتاد کنترل حوادث و رویدادهاى شیمیایى 
و نیروهاى امدادى، فعالیت حمــام هاى عمومى 
شــهرها در زمان حمالت شیمیایى و انتقال سریع 
مردم به مناطق غیرآلوده با اســتفاده از خودروهاى 
دولتى و عمومى مورد تأکید قــرار گرفت. در این 
بخشنامه همچنین به تعیین «آژیر سبز» به عنوان 
هشــدار حمله شــیمیایى، جلوگیرى از ورود افراد 
شــخصى و امدادى بدون تجهیــزات حفاظتى 
به مناطــق آلوده، کنتــرل مجدد نقاهتــگاه ها و 
بیمارســتان ها و نهایتاً نصب تصاویــر و جزوات 
آموزشى مربوط به اقداماتى براى مقابله باحوادث 

شیمیایى اشاره شده بود.
شوراى امنیت کشــور هم در ابالغیه اى، به تعیین 
استانداران و فرمانداران به عنوان مسئولین هدایت 
و فرماندهى ستاد حوادث و رویدادهاى «ش.م.ر» 
(شــیمیایى، میکروبى، رادیواکتیو) در استان ها و 
شهرها، ضرورت اجراى چند مانور مقابله با حمالت 
شیمیایى به منظور کسب آمادگى، تأکید بر راه اندازى 
خط ویژه ارتباطى بین استاندارى و صدا و سیماى 
مرکز اســتان و حفظ ارتباط مستقیم تا پایان حمله 
شیمیایى از سوى شوراى امنیت کشور پرداخت. با 
ابالغ سیاست هاى اجرایى و تعیین دستورالعمل هاى 
مربوطه، جلسات متعددى در سطح کشور، استان ها 
و شهرستان ها براى ایجاد آمادگى در صورت حمله 

شیمیایى عراق برگزار شد.   

صدور دستور ستاد کل سپاه پاسداران به مراکز سپاه 
استان ها براى آماده نگه داشتن مراکز درمانى سپاه 
به همراه پرسنل مربوط، مجهز کردن این مراکز به 
تجهیزات انفرادى و محیطى بــراى ارائه خدمات 
درمانى به مصدومین شــیمیایى، برگزارى جلسه 
ستاد «ش.م.ر» (شیمیایى، میکروبى، رادیواکتیو) 
در شهرستان ها و تقســیم کار بین دستگاه هاى 
اجرایى و امدادى نیز از جمله تصمیمات اتخاذ شده 

در سطح کشور بود.
در ادامه تمهیدات مقامات مملکتى به منظور مقابله با 
حمالت شیمیایى احتمالى عراق به شهرهاى بزرگ 
ایران، ستاد تبلیغات جنگ شــورایعالى دفاع هم 
شیوه نامه مربوط به فعالیت رسانه اى در هنگام حمله 
شیمیایى دشمن را براى توجیه مراکز صدا و سیما در 
استان هاى در معرض تهدید، ابالغ مى کند. تهیه و 
پخش برنامه هاى آموزشى ساده و ابتدایى پدافند 
شیمیایى، تعیین آژیر حمالت شیمیایى، احداث اتاق 
ضد شیمیایى در ساختمان هاى پخش مراکز صدا و 
سیما در 18 استان در معرض حمله و تهیه ماسک 
و لباس ضدشیمیایى براى مجرى برنامه و برخى 
توصیه هاى دیگر از نکات محورى در این شــیوه 
نامه است. این 18 اســتان عبارت بود از خوزستان، 
باختران(کرمانشاه)، لرســتان، زنجان، کردستان، 
آذربایجان هاى غربى و شرقى، مرکزى، اصفهان، 
همدان، فارس، هرمزگان، بوشهر، تهران، چهارمحال 

و بختیارى، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و گیالن. 
همچنین به صدا وسیما ابالغ مى شود پس از پخش 
آژیر حمله شــیمیایى و اعالم محل و منطقه آلوده 
تا قبل از رســیدن اطالعات و توصیه هاى لحظه 
به لحظه از محل حادثه، نــوار صوتى را که حاوى
 توصیه هاى عمومى به مردم است پخش کرده و 
مردم را دعوت به خونسردى کند. قرار بود این نوار 
با این جمالت شروع شود: «توجه! توجه! خواهران و 
برادران عزیز! دشمن با هدف ایجاد رعب و وحشت در 
شما مبادرت به تک شیمیایى نموده است. براى مقابله 
با این حمله و جلوگیرى از تبعات ناشى از آن، توجه 
شما را به این توصیه ها که قبًال نیز در جریان آنها قرار 

گرفته اید جلب مى کنیم...»
صبح روز پنج شنبه 11 فروردین، دو روستاى حومه 
مریوان بمباران شــیمیایى مى شود که این حمله 
به دلیل آمادگى مردم این روســتاها براى مقابله با 
حمالت شیمیایى، تنها سه شــهید و سه مجروح 

برجاى مى گذارد. 
در روز 12 فروردیــن، رادیــو ایــران، مــردم را با 
«آژیر ســبز» که در زمان حمله شیمیایى به صدا 
در مى آید آشنا مى کند. از اولین روزهاى آغاز جنگ 
در سال 1359 تا این روز، مردم با سه آژیر قرمز، زرد و 
سفید به ترتیب با مفهوم حمله حتمى هوایى، احتمال 
حمله هوایى و پایان یا منتفى شدن حمله هوایى آشنا 
بودند. اما چیزى به نام آژیر ســبز براى آنها مفهوم 

مشخصى نداشت.  
در پى چندین بار بمباران شــیمیایى روســتاهاى 
مریوان در استان کردستان و تهدید عراق به حمله 
شیمیایى به شهرهاى ایران، استاندار کردستان تدابیر 
مقامات این استان براى مقابله با چنین حمالتى را به 
فرماندارى هاى تابعه ابالغ مى کند. روز 13 فروردین، 
یک روستا در حومه پاوه با دو بمب شیمیایى هدف 

قرار مى گیرد که 12 مصدوم بر جاى مى گذارد.

مانور اصفهانى ها در تهران
کمبود امکانــات و تجهیزات مقابلــه با حمالت 
شــیمیایى در داخل کشور و گســتردگى مناطق 
احتمالى در معرض آســیب، دولت را وادار مى کند 
در توزیع امکانات واگذار شــده به اســتان ها چند 
مؤلفه تعیین کند که عبارتند از 1.مراکز استان ها، 
2.شــهرهاى عقبه مناطق عملیاتى رزمندگان، 
3.میزان جمعیت شهرها، 4.تعداد حمالت دشمن 
به شهرها، 5.شهرهاى بزرگى که در مجاورت آنها 
تأسیسات صنعتى قرار دارند، 6.شهرهایى که مورد 
تهدید عراق واقع مى شوند و 7.موارد خاصى که با 

نظر استاندار تعیین مى شود.
روز 14 فروردین، دو روستاى مریوان باز هم بمباران 

شیمیایى مى شوند.
صبح روز چهارشنبه 17 فروردین، کمال خرازى، 
سرپرست وقت ستاد تبلیغات جنگ در یک کنفرانس 
خبرى با حضور خبرنگاران خارجى شرکت مى کند و 
درباره آخرین تحوالت جنگ به سئواالت خبرنگاران 
پاسخ مى دهد. او در پاسخ به این سئوال که در برابر 
احتمال حمالت شیمیایى به شهرها چه اقداماتى 
انجام داده اید مى گوید: «دستورات و تدابیر خاصى 
هست که اگر مردم آن را رعایت کنند میزان خسارت 
به حداقل کاهش مى یابد. همچنیــن ما، مردم را 
از طریق رســانه هاى گروهى  و رادیو و تلویزیون 

آموزش مى دهیم...»  
چند روز بعد از این کنفرانــس خبرى، خبرگزارى 
«رویترز» به شایعات مطرح شده پیرامون احتمال 
حمالت شیمیایى به شــهرهاى ایران اشاره کرده 
و مى نویسد: «لباس هاى پالستیکى مخصوص 
که سازندگان آنها ادعا مى کنند در مقابل حمالت 

شیمیایى از بدن محافظت مى کند فروش خوبى 
دارد. همینطور الستیک هاى اتومبیل، زیرا گفته 
شده دود برخاسته از سوختن الستیک مى تواند در 

مقابل بخارهاى گازى از افراد حفاظت کند.»
 انتشــار گزارش هاى اینچنینــى در حالى بود که

 تحلیل ها درباره اینکه عراق در صدد حمله شیمیایى 
به شهرهاى ایران است همچنان در محافل رسمى 
و غیررسمى جریان داشــت. در همین راستا و به 
منظور افزایش قابلیت هاى اجرایى کشــور براى 
کاهش آسیب هاى ناشــى از حمالت شیمیایى 
احتمالى به شــهرهاى بزرگ و  با هدف باال بردن 
آمادگى 18 استان کشــور که در معرض حمالت 
موشــکى و هوایى عراق قرار داشتند، مقادیر قابل 
توجهى تجهیزات از دستگاه هاى مهندسى (لودر، 
بولدزر، بیل مکانیکى و...) تا موتور برق، کنســرو، 

المپ و... بین استان ها توزیع شد.
روز 24 فروردیــن و در اوج بحث ها درباره احتمال 
حمله شیمیایى به شهرهاى پرجمعیت مثل اصفهان 
و تهران، مانور دستگاه هاى پدافند شیمیایى ساخت 
جهاد سازندگى اصفهان در سطح شهر تهران انجام 
مى شود. کاروان دستگاه هاى پدافند شیمیایى جهاد 
سازندگى اصفهان براى به نمایش گذاشتن قدرت و 
توان خود در مقابله با حمالت «ش.م.ه» (شیمیایى، 
میکروبى، هســته اى) پس از انجام یک مانور در 
سطح شهر اصفهان و شهرهاى میمه، دلیجان و قم، 
راهى تهران مى شوند. برگزارکنندگان این مانور بعد 
از دیدار با هاشمى رفسنجانى، نماینده امام(ره) در 
شورایعالى دفاع، در سطح شهر تهران دستگاه هاى 

پدافند شیمیایى را به نمایش مى گذارند.
یکى از مسئولین جهاد سازندگى اصفهان ضمن 
قدردانى از «مردم مقاوم شــهرها» مى گوید: «با 
شروع شرارت هاى رژیم رو به زوال صدام و اقدام 
جنایتکارانه آنــان در به کارگیرى ســالح هاى 
شــیمیایى که هزاران تن از مردم بى دفاع حلبچه 

به شهادت رســیدند، جهاد 
سازندگى اصفهان به فکر مقابله 
با بمباران هاى شــیمیایى افتاد تا سریعًا 
بتواند محیط آلوده را پــاك و آلودگى ها را خنثى 
کند و به این منظور تاکنون هشــت نمونه از این 
دستگاه ها ساخته شده است. مردم مقاوم ما مطمئن 
باشند، اگر دشمن دست به شرارت بزند و احتماًال 
در شهرها از سالح هاى شــیمیایى استفاده کند 
آمادگى مقابله ما با این اقدام غیرانسانى دشمن  100 
در صد است. نمونه این دستگاه ها در کشور آلمان 
ساخته شده، اما دستگاه هاى ساخت داخل کشور 
خیلى پیشرفته تر از آنهاست. این دستگاه ها مانند
 تیم هاى آتش نشانى در سطح شهرها مورد استفاده 
قرار مى گیرد و در صورت اســتفاده از سالح هاى 
شیمیایى از سوى دشمن، تیم هاى عملیاتى پدافند 
شیمیایى خود را به محل حادثه مى رسانند و نسبت 
به پاکسازى منطقه اقدام مى کنند. مردم مقاوم ما 
باید بدانند جاى هیچگونه نگرانى نیست. باتوجه به 
پیشرفت هاى به دست آمده در ساخت دستگاه هاى 
پدافند، آلودگى هاى ناشى از کاربرد غیرانسانى و 
جنایتکارانه این سالح بالفاصله خنثى خواهد شد.»

روستاها، آماده اسکان مردم
اما در حالى که مانورهاى مقابله با حمالت شیمیایى 
ادامه دارد و در مدارس به دانش آموزان جزواتى داده 
مى شــود که چگونگى ایمن ماندن در مقابل این 
حمالت را آموزش مى دهد، در شهر اصفهان جلسه 

مهمى برگزار مى شود. 
از میان شهرهایى که با حساسیت به وضعیت آن 
نگریسته مى شود، نام شــهر اصفهان در باالى 
لیست دیده مى شود. اصفهان در این دوره از جنگ 
شهرها و به خصوص از اولین روزهاى فروردین ماه 
67 به این سو، هدف حمالت شدید موشکى و بعضًا 
هوایى دشمن قرار داشت و از طرفى تهدید به حمله 
شیمیایى عراق نیز همچنان پابرجا بود. به همین 
دلیل اقدامات احتیاطى گسترده اى در دستورکار 
قرار گرفت تا از جان مردم این شهر در قبال حمالت 
عراق محافظت شود. از جمله این اقدامات، برگزارى 
یک نشست با حضور نماینده امام(ره) در جمعیت 
هالل احمرکشور با مسئول هالل احمر اصفهان 
بود که وى در این جلسه اعالم مى کند هالل احمر 
اصفهان آمادگى دارد در صورت حمله شــیمیایى 
عراق، به وســیله تیم هاى امدادرسانى ویژه با این 
حمالت مقابله کند. در همین حال اعالم مى شود 
تاکنون براى 150 روستا در استان اصفهان شناسنامه 
تهیه شده و امکانات این روستاها از لحاظ آب، برق، 
حمام، نانوایى و درمانگاه مورد بررسى قرار گرفته 
و هالل احمر قادر است در صورت وقوع وضعیت 
اضطرارى، در هر روســتا 30 الــى 70 چادر براى 

اسکان مردم آماده کند.

پایان گمانه زنى ها درباره خطر بزرگ
در ســاعات 13 و 15 دقیقه و 13 و 30 دقیقه روز پنج 
شنبه اول اردیبهشت 1367، دو روستا از توابع هویزه 
در استان خوزســتان با 16 بمب شیمیایى هدف قرار

 مى گیرد. تا 14 اردیبهشت هم چند شهر دیگر ایران به 
طور پراکنده بمباران و موشکباران مى شود اما نشانه اى 
از اینکه یک شهر بزرگ در مرکز کشور هدف بمباران 
شیمیایى قرار گرفته باشد وجود ندارد. در واقع پایان 
گرفتن رسمى آخرین دور جنگ شهرها در 31 فروردین 
1367، فرصت به وجــود آوردن یک فاجعه بزرگ در 

شهرى مانند اصفهان را از صدام حسین مى گیرد. 
چهار ماه بعد، جنگ تحمیلى هشت ساله با استقرار 
نیروهاى بین المللى سازمان ملل در مرزهاى ایران 
و عراق عمًال به پایان مى رسد اما جنایاتى که صدام 
با استفاده از بمب هاى شیمیایى در شهرهاى ایران 
و عراق رقم زد و همچنین پرونده باز کسانى که او را 
با این مواد سمى تسلیح کردند، تا همیشه تاریخ در 

خاطره ها خواهد ماند.   

بازخوانى مقطعى از تاریخ ایران، 30 سال بعد از پایان جنگ تحمیلى

قرار بود اصفهان بمباران شیمیایى شود؟
مهران موسوى خوانسارى

,,

نخستین بار که احتمال 
حمله شیمیایى به 
شهرهاى ایران مطرح 
شد، یک هفته پیش 
از بمباران حلبچه 
بود. چهارشنبه 19 
اسفند 1366 در اوج 
جنگ شهرها، سازمان 
آتش نشانى تهران 
با صدور اطالعیه اى 
به ذکر نکات ایمنى 
پرداخت که در کاهش 
ضایعات و تلفات ناشى 
از بمباران هوایى و 
حمالت موشکى در 
کلیه شهرهاى کشور 
مؤثر است

در ماه هاى منتهى به فروردین و اردیبهشت 1367 و همزمان با تهدیدات ارتش بعث، مانور شیمیایى در شهرهاى 
مختلف کشور و از جمله در اصفهان برگزار مى  شد

روزنامه اطالعات
 19 اردیبهشت ماه 1367

عراق مىتوانست تبریز، اصفهان و حتى تهران را 
هدف بمباران شیمیایى قراردهد که در این صورت، 
مانند فاجعه شیمیایى حلبچه، همه مردم مىمردند.»

این اشاره هاشمى در احتمال استفاده رژیم عراق از 
تسلیحات نامتعارف آن هم علیه مهمترین شهرهاى 
ایران و از جمله اصفهــان از آن جهت قابل تأمل

صادره توجه و به آن عمل
بام ها و تراس ها و اصوًال
هواپیماى دشمناجتناب
مورد اصابت ترکش و یا تک
اصابت قرار گرفته، واقع شو
27 اســفند یعنى یک رو
سفیر شوروى در حلبچه،
کارگیرى سالح هاى شــ
در آینده نزدیک هشدار د
«عدنان خیرا...»، جانشــی
مسلح و وزیر دفاع عراقم
از هر نوع تسلیحات نظامى
ایرانى ها در ادامه دادن به

احتمالاستفاده عراق از کال
موشک هاى دوربرد یا اس
گازهاى سمى (مشابه آنچ
قرار گرفت) علیه شهره
ددر همین روز، کمیته ه
ســتادهاى «ش.م.ر»
رادیواکتیو) در مراکز اســت
آمادگى مردم و دستگاه ه
حمالت شیمیایى دشــم

الزم، باال ببرند.
تهدیدات «عدنان خیرا...
در کشــ شهرهاى ایران،
یافت. روزنامه کویتى «اال
«اعالم وزیــر دفاع عراق
 سالحهاى مرگبارتر علیه
مقامات شوروى در مورد اح
شیمیایى در جنگ شــهر
فراخواندن دیپلمــات ها
کشورهایشان، با هشــدار
تبدیل جنگ شهرها به یک
میان دو کشور ارتباط دارد.
به دنبال تهدیــد علنى عر
هاى شــیمیایى ســالح

ا ا
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خدا رحمت کند کسى را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب 
فرا گیرد و چون هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده 
زند و نجات یابد، مراقب خویش در برابر پروردگار باشد، از 
گناهان خود بترسد، خالصانه گام بردارد، عمل نیکو انجام دهد، 

ذخیره اى براى آخرت فراهم آورد و از گناه بپرهیزد.
موال على (ع)

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

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

چاپ اول

سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر داردعملیات زیر را  از طریق مناقصه عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به اشخاص حقیقى یا حقوقى /  

پیمانکاران  واجد الشرایط واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط  مناقصه  تا آخر وقت ادارى ساعت 30 : 14 روز
چهار شنبه مورخ 02 /97/08 به سازمان مراجعه نمایند.

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

شماره  مصوبهنوع آگهىموضوع مناقصهردیف
   شوراى شهر

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

1
خرید و نصب پایه 

چراغ هاى روشنائى در سطح 
پارك ها و فضاى سبز شهر

مناقصه 
نوبت اول

5/97/1174
97/7/1200/000/0004/000/000/000

همزمان با هفته ناجا، صبحگاه مشترك در ستاد فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان با حضور مسئوالن، فرماندهان نظامى و انتظامى، فرماندار و تنى 

چند از مدیران دستگاه هاى اجرایى برگزار شد.
در ابتداى صبحگاه مشــترك که با قرائت آیاتــى از کالم ا... مجید و 
برافراشتن پرچم مقدس جمهورى اسالمى ایران همراه بود، پیام سردار 
سرتیپ پاسدار حسین اشترى، فرمانده ناجا به مناسبت هفته ناجا در سال 

جارى قرائت شد. در این پیام آمده است:
نیروى انتظامى جمهورى اســالمى ایران با الهام از آموزه هاى اسالم 
ناب محمدى(ص) و تأسى به سیره حســینى(ع) و در راستاى عمل به 
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام 
خامنه اى (مدظله العالى) با برنامه ریزى، سازماندهى، کنترل و نظارت 
مستمر بر اجراى مأموریت ها و وظایف محوله، با مدیریت جهادى توأم با 
ایثار و از جان گذشتگى، با جلب مشارکت اقشار مختلف اجتماعى، امنیتى 
پایدار و مثال زدنى در کشور پهناور و عزیزمان آن هم در شرایطى برقرار 
نموده است که قدرت هاى ستمگر و دنباله روهاى آنان در منطقه تالش 
دارند امنیت کشور را خدشه دار و مردم را نسبت به مسئولین بى اعتماد و 
با بزرگنمایى کوچک ترین رخداد، احساس امنیت را در بین هموطنان 
کاهش داده و با ایجاد فشــار اقتصادى و عملیات روانى مسئله آفرینى 

نمایند.
سردار اشترى افزود: بحمدا... تاکنون با عنایت الهى و هوشیارى مردم 
شریف ایران اسالمى و جانفشانى تحسین برانگیز کارکنان ناجا، همواره 
توطئه هاى دشــمنان و حامیان آنان در منطقه خنثى و جبهه استکبار و 
معارضین انقالب در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده اند و رجاى واثق 
دارم به فضل الهى و عنایت ائمه معصومین علیهم السالم در این میدان 
امتحان نیز با وحدت، همدلى و همراهى مردم و مسئولین، چونان همیشه 

تاریخ باشکوه انقالب اسالمى سربلند خواهیم بود.
وى ادامه داد: هفته نیروى انتظامى فرصت مغتنمى است که در آن با ارائه 
کارنامه عملکرد یکساله پلیس به مردم فهیم و معرفى توانمندى، اقتدار، 
کارآمدى ناجا در تأمین نظم و امنیت بسترهاى جلب اعتماد عمومى و 

مشارکت همگانى فراهم گردد.

فرمانده نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران اظهار کرد: بر همین 
اساس در سال 1397 مفاهیم و محورهاى تعالى  بخشى مانند ارتقاى 
فرهنگ اســالمى و انقالبى در ناجا و تقویــت یگان هاى عملیاتى 
و مرزى، بهبــود خدمات انتظامى، دانش بنیانــى و علمى نگرى به 
مأموریت ها، بهره مندى از تجهیزات و امکانات فنى و الکترونیکى، 
توجه جدى به معیشــت و صیانت از کارکنان و حرکت در راستاى 
تحقق شعار سال جمهورى اســالمى ایران در صدر برنامه ها قرار 
گرفت و به فضــل الهى با اقدام همه جانبــه فرماندهان، مدیران و 
کارکنان خدوم ناجا تاکنون دســتاوردهاى ارزشمندى را به دنبال 

داشته است.
سردار اشترى با گرامیداشت یاد و نام همکاران شهید و اداى احترام به 
خانواده معظم ایثارگران و تبریک هفته نیروى انتظامى به تمامى کارکنان 
که با از خودگذشتگى و تحمل کاســتى ها، خالصانه در تأمین امنیت و 
آرامش کشور تالش و خانواده محترمشــان که در اجراى مأموریت و 
وظایف سازمانى آنان را یارى مى کنند تشکر و قدردانى نموده و توفیق 
آنان در راه خدمتگزارى به مردم ایران اسالمى را از درگاه حضرت احدیت 

خواستار شد. 

■■■
سپس فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان به 
عنوان میزبان با خیرمقدم به مسئوالن و مهمانان 
و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: نیروى انتظامى به عنوان سربازان 
والیت با چشــمانى همیشــه بیدار و هوشیار، 
شبانه روزى در خدمت مردم شهیدپرور استان اصفهان است. سردار مهدى 
معصوم بیگى با بیــان اینکه رویکرد نیــروى انتظامى، خدمت بى منت 
حداکثرى به مردم است به شعار هفته نیروى انتظامى که «پلیس مقتدر، 
امین مردم» است اشاره کرد و افزود: نیروى انتظامى براى مردم و در کنار 
مردم با اقتدار و در راستاى تأمین امنیت مردم و به عنوان پناهگاه مردم 
همواره با گردنکشان، قانون گریزان، اراذل و مخالن نظم و امنیت برخورد 
قاطع کرده و مى کند. وى با قدردانى از پشــتیبانى شــوراى تأمین و... 
خاطرنشان کرد: نیروى انتظامى در سطح استان اصفهان با همکارى دیگر 
سازمان ها و مشارکت مردم، فعالیت هاى خود را به موقع و به نحو مطلوب 
به انجام رسانده است. فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان، مشارکت 
مردم در تولید امنیت را مؤثر دانست و گفت: هوشیارى مردم براى تولید 

امنیت از جایگاه خوبى برخوردار است و ما در برنامه ها و مأموریت خود که 
انجام شده، در همه مؤلفه ها امروز در وضعیت مطلوبى هستیم و نیروى 
انتظامى استان اصفهان امروز آمادگى کامل براى اجراى فرامین فرمانده 
کل قوا را دارد. سردار معصوم بیگى اشاره اى هم به اقدامات انجام شده در 
بخش هاى نیروى انتظامى استان اصفهان در شش ماه اول سال جارى و 
مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته داشت و اظهار کرد: در شش ماه اول 
سال جارى 19 ُتن مواد مخدر در استان کشف شد و ما در کشف قاچاق 
کاال و ارز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 59 درصد در 
قاچاق کاال و ارز باالى 500 میلیون تومان رشد داشتیم که البته در کنار آن 
مقابله جدى با قاچاق کاال و ارز در سطح استان انجام شد. این در حالى است 
که عده اى با این کار مى خواهند از شرایط به نفع خود بهره گیرى کنند. وى 
ادامه داد: نیروى انتظامى در شش ماه اول سال جارى در حوزه مبارزه با 
سارقین در استان 81 باند فعال سرقت را شناسایى و با آنها برخورد کرد. این 
در حالى است که نیروى انتظامى استان اصفهان در دیگر مأموریت هاى 
انجام داده، دستاوردهاى بسیار خوبى داشته که همه اینها مرهون خون 

شهداست و همه ما وامدار شهدا و بدهکار جانبازان هستیم.
■■■

معاون سیاسى،امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان 
هم در این صبحگاه مشترك با تبریک هفته نیروى 
انتظامى گفت: امروز به برکت جمهورى اسالمى، 
اقتدار در کشور محقق شــده و تعریف اقتدار نیز 
قدرت مشروع است که در صحنه ایران اسالمى به 
وقوع پیوسته و هر یک از قواى ســه گانه در محدوده وظایف خود باعث 
استمرار این اقتدار هستند. حمیدرضا طباطبایى افزود: عالوه بر سه قوه، 
نیروهاى مسلح و سپاه پاسداران هم رقم زننده اقتدار نظام بوده اند و به برکت 
آن، امروز امنیت در سرتاسر کشور برقرار شده است. طباطبایى براى همه 
نیروهاى مسلح از خداوند آرزوى سرافرازى و براى دشمنان، ذلت آرزو کرد. 
در ادامه، نیروهاى نظامى و انتظامى و یگان هاى نمونه در برابر جایگاه رژه 
رفتند و از بازنشستگان نیروى انتظامى، خانواده شهدا و جانبازان، شهداى 
مدافع حرم و... تجلیل شد. همچنین اجراى مانور اقتدار، نمایش رهایى و 

نجات گروگان ها از چنگ آدم ربایان و... به اجرا گذاشته شد.

در صبحگاه مشترك به مناسبت هفته ناجا عنوان شد

نیروى انتظامى براى مردم و در کنار مردم است
ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى جایگاه CNG شهر کوهپایه 
از طریق آگهى مزایده به شرکت هاى واجد شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. کلیه 
شرکت کنندگان باید داراى صالحیت، دانش فنى، تجربه و داراى تأییدیه از شرکت پاالیش 
و پخش مواد نفتى ایران در رابطه با موضوع فعالیت «صنایع نفت و گاز، سازنده تجهیزات 
CNG، قرارداد نگهدارى و تعمیرات و با نمایندگى مجاز از سازندگان مجاز CNG» بوده و 

همچنین داراى توان مالى و ظرفیت مناسب جهت اجراى موضوع قرارداد باشند.
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت مشخصات فنى پروژه از تاریخ 

1397/07/08 لغایت 1397/07/22 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده نوبت دوم (مرحله اول)

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ دوم

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 یکشنبه مورخ 1397/07/08 لغایت روز شنبه مورخ 1397/07/21 با مراجعه به شهردارى 
و ضمن بازدید از زمین مذکور نســبت 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 شنبه مورخ 1397/07/21 به حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 1397/07/22 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) یا خدمات در این زمینه در موضوعه اساسنامه آنها صراحتاً و دقیقًا 
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 االن 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.  همچنین 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 با درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

13- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوءسابقه 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.


