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شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 97/577/ش مورخ 97/07/02 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به تأمین نیروى انسانى 
مجرب و کارآزموده براى انجام امور خدماتى و پشتیبانى به مدت یکسال از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/07/28 به 
شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

یکشنبه 97/07/29 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس: 7- 03142232006

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره  سازمان و نظریه کارشناسى در 
نظر دارد یک واحد کیوسک موادغذایى به مساحت 7/5 مترمربع واقع در جایگاه CNG پردیس را براى مدت یک 
سال از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده 
به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/08/01 به 

دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصه

آگهى مزایده (نوبت اول)

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

حاال جرأت دارید کارت بگیرید! بارش پاییز امسال در حد نرمال استامنیت جامعه در گرو امر به معروف و نهى از منکر استفصل چهارم سریال «شهرزاد» ساخته مى شود؟آتش گرفتن تریلى حامل خودروهاى لوکس  ورزشاستاناستانفرهنگ جهان نما

وودى و دوستان به سفر مى روند

اصفهانى ها چگونه در تور «سکه ثامن» افتادند
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اجراى طرح پیش فـــروش
 لوازم خانگى در اصفهان

صدور حکم 
راننده لندکروز جنجالى 

دولت در باال و 
پایین رفتن بازار ارز

نقش دارد
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حتمًا مى دانید که «داستان اسباب بازى» ماجراى گروهى از
 اسباب بازى هاست که دور از چشم صاحبشان جان مى گیرند و زندگى

 مستقلى دارند.«داستان اسباب بازى» نام انیمیشن بلند، ساخته کمپانى 
«پیکسار» است. 

آیین تکریم و معارفه دادستان عمومى و انقالب مرکز 
استان اصفهان در تاالر شــهید بهشتى دادگسترى 
اســتان اصفهان و با حضور جمع کثیرى از مسئوالن 
دستگاه هاى اجرایى، دادســتان هاى استان، خانواده 
شهدا، نیروهاى نظامى و انتظامى، فرماندار اصفهان، 
کارکنان و قضات و وکالى دادگسترى و... برگزار شد. 
دادستان کل کشور در این آیین با قدردانى از زحمات 
32 ساله حسن رحیمى دادســتان پیشین عمومى و 
انقالب مرکز اســتان اصفهان، علــى اصفهانى را به 

عنوان دادستان ...
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صادرات فرآورده هاى دامى اصفهان به صادرات فرآورده هاى دامى اصفهان به 2121 کشور کشور
مدیرکل دامپزشکى استان خبر داد؛مدیرکل دامپزشکى استان خبر داد؛

جزئیات کالهبردارى 1700 میلیارد تومانى و بازداشت متهم اصلى پرونده و همسرش

همکارى زوج خاطره انگیز
 در سایه اختالفات کارى

«مترى شیش و نیم»
 در حاشیه

شایعه تکرارى 

  ذوب آهن باید بازیکنش را 
مدیریت کند

بازیکن اسبق تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن اصفهان گفت: در 
مشکالت حاشیه اى که براى مســلمان پیش آمد، هم باشگاه و 
هم خود بازیکن مقصر بودند.فرشــید طالبى درباره وضعیت تیم 
ذوب آهن در لیگ برتر گفت: آنچه مسلم است اینکه ذوب آهن 

در نتیجه گیرى...
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نوبت دوم

چاپ دوم

«داستان اسباب بازى 4» هم در راه است

65 درصد پست هاى 
دادگسترى اصفهان 

خالى است

در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومى و 
انقالب مرکز استان اصفهان عنوان شد

آیت ا... مکارم شیرازى: 

اصفهان فرسوده ترین شبکه فاضالب کشور را دارد
333333
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برنامه ریزى پلیس اصفهان 
براى به صفر رساندن 
تصادفات فوتى در 

جاده هاى روستایى استان

  ذوب

بازیکن اسبق
مشکالت حا
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با وجود آنکه ایران در زمره ده کشــورى محســوب 
مى شود که بیشترین اثر تاریخى در دنیا را داراست اما 
هیچ فهرستى از اشیاى تاریخى ایران که در موزه هاى 
دنیا نگهدارى مى شــوند و حتى به نمایش گذاشــته 
شــده اند، وجود ندارد. این درحالى است که برخى از 
منابع از وجود هزاران شىء تاریخى ایران در موزه هاى 
دنیا خبــر مى دهند. به طور مثال گفته مى شــود موزه 
لوور در فرانسه به تنهایى بیش از 2500 اثر باستانى و 
ارزشــمند ایران را در بخش بزرگى که به نام «ایران» 
است به نمایش گذاشته اســت. تعدد و گستردگى این 
آثار به اندازه اى  اســت که این بخش تبدیل به یکى از 

بزرگ ترین بخش هاى موزه لوور شــده است و براى 
دیدن همه ایــن آثار بیش از دو روز زمان نیاز اســت. 
همچنین بیش از 13 هزار شىء باستانى ایران در موزه 

بریتانیا قرار دارد.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگى کشور در 
خصوص این موضوع گفت: فهرستى از اشیاء تاریخى 
ایران که در موزه هاى دنیا وجود دارند، نداریم چراکه 
موزه هاى دنیا، این لیست را در اختیار ما قرار نمى دهند. 
از یکســو برخى از موزه ها تعامل خوبى بــا ما ندارند 
و از دیگر ســو تهیه چنین فهرســتى منوط به مسائل 

متعددى است.

سیداحسان قاضى زاده هاشمى، نماینده مجلس در نشست 
بررسى قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان با بیان 
اینکه متأسفانه بســیارى از افراد به دنبال دور زدن و فرار 
از این قانون هســتند اظهار کرد: روزانه مى شنویم افراد 
بازنشسته از چه شــیوه هایى براى فرار از قانون استفاده 
مى کنند اما نهاد هاى نظارتى به خوبــى این تخلفات را 

رصد خواهند کرد.
وى در تشریح برخى راه هاى شناسایى شده عبور از این 
قانون گفت: برخى به دنبال باال بردن درصد جانبازى بودند 
که با تدبیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزارى جلسات 
شوراى رسیدگى به این درخواست ها تا بعد از اجراى کامل 

قانون منع به کارگیرى بازنشستگان به حالت تعلیق درآمد.
قاضى زاده هاشمى ضمن اشــاره به اینکه یکى دیگر از 
شیوه ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگى در نهادهاست 
گفت: سن بازنشستگى در دستگاه ها متفاوت است و یکى 
از شیوه ها این است که حق و حقوق بازنشستگى خود را 
برمى گردانند تا سنوات خدمتى خود را افزایش دهند که 

تمانى اینها قابل شناسایى و ردیابى است.
وى ادامه داد: یکى از معاونیــن وزرا 600 میلیون به یک 
صندوق تأمین اجتماعى داده تا ســوابق خدمتى اش را 
حذف کند ولى با پاك کردن سوابق در یک صندوق درست 

شدنى نیست و اینها قابل ردیابى است.

فهرستى از اشیاى تاریخى مان 
نداریم

رشوه 600 میلیونى براى 
ماندن در پست معاونت وزیر

کار به استفسار کشید
  دیده بان ایران| محمد علیخانى، عضو شوراى 
شـهر تهران با اشـاره بـه قانون منـع بـه کارگیرى 
بازنشسـتگان در مناصب دولتى، در خصوص تعیین 
تکلیف وضعیت شـهردار تهران گفت: تا این لحظه 
وزارت کشور نامه اى درباره سرنوشت افشانى نداده 
است و بر اسـاس اخبار به دسـت آمده وزارت کشور 

قصد دارد از مجلس استفساریه بگیرد.

رابطه شهردار شدن  با «حجاب» 
  فارس|محسـن هاشمى، رئیس شـوراى شهر 
تهـران که یکـى از رقبـاى افشـانى و نجفـى براى 
شهردارى تهران بود، در توییتى اعالم کرده: بخشى 
از اصالح طلبان فکر مى کنند شهردار شدنم باعث از 
هم پاشیدگى شـوراى شهر مى شـود. براى ریاست 
شورا جایگزین هسـت اما بنا بود کسـى نرود تا باب 
نشود. مثل حجاب بانوان است که اگر شل کنند دیگر 
نمى شـود کنترل کرد. البته در این شـرایط شهردار 
شدن ریسک باالیى دارد و امکان موفقیت دشوارتر 

از گذشته است.

رأى بزرگ ترین پرونده قاچاق 
  ایسنا| رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان 
گفت: با صدور رأى دادگاه تجدیدنظر براى پرونده 
موسوم به 1128 کانتینر کاالى قاچاق، متهمین در 
مجموع به تحمل پنج سـال و نیـم حبس تعزیرى، 
پرداخت بیش از 475 میلیـارد تومان جزاى نقدى، 
محرومیت از هرگونه فعالیـت بازرگانى، ممنوعیت 

خروج از کشور و توقیف اموال محکوم شدند.

ژن خوب در رأس بیمه «سرمد»! 
  خبرگزارى دانشجو| با گذشـت هفت ماه از 
خداحافظى مدیرعامل قبلى شرکت بیمه «سرمد»، 
این شرکت همچنان فاقد مدیرعامل است و در غفلت 
بیمه مرکـزى، همچنان تحـت سرپرسـتى مجتبى 
کاتب، جوان کم تجربه اداره مى شود. به طور معمول، 
یک شـرکت بیمه اى نمى تواند بیشـتر از سـه ماه با 
سرپرست اداره شود. مجتبى کاتب، فرزند غالمرضا 
کاتب نماینده مردم در مجلس اسـت. محل اشـکال 
دیگر این اسـت کـه بیمه سـرمد وابسـته بـه بانک 
صادرات بوده و این به معنى این است که این بانک با 
بنگاهدارى از رسالت بانکدارى دور شده و به بیراهه 

رفته است.

سئوال سیف از توکلى
  عصـر ایـران| ولى ا... سـیف، رئیس کل سـابق 
بانک مرکـزى در کانال تلگرامى خود نوشـت: «در 
مورد نکاتـى که آقـاى احمـد توکلـى در... کانال 4 
تلویزیون مطـرح کردند... طـرح این سـئوال خالى 
از لطف نیسـت که ایشـان یا سـازمان خود تأسیس 
شـان... براى تأدیـه میلیاردهـا تومان پـول یکى از 
مؤسسات که توسـط افراد صاحب نفوذ - که جناب 
آقاى توکلـى از ابتداى امـر از اسـامى و عناوین این 
افراد به طور دقیق مطلع بوده اند- چه اقداماتى انجام 
داده انـد یـا اینکه تاکنـون علیـه بیـش از 90 نفر از 
همکاران ایشـان در مجلـس قبل کـه طومارى بى 
نظیر را در دفاع از یکى از متخلف ترین این مؤسسات 
امضا کرده بودند شکایتى مطرح کرده اند یا خیر؟» 

وزیر 3 کارته
  آفتاب نیوز|وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى سومین 
کارت زرد خود را از مجلس گرفـت. نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى دیروز از پاسخ  هاى سید عباس صالحى 
به دو سئوال نمایندگان قانع نشـده و وى در یک روز دو 
کارت زرد دریافت کرد. پیش از این نیز در اردیبهشت ماه 
صالحى در جریان سـئوال على مطهرى کارت زردى از 
مجلس دریافت کرده بود و با احتسـاب سئواالت دیروز، 
وى در مجموع تاکنون سه کارت زرد از مجلس دریافت 

کرده است.

خبرخوان
آن 20 و این 90 

  روزنامه ایران| مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب تهران گفت: در کالیفرنیا 20 درصد ذخایر 
برف کم و حالت فوق العاده اعالم شد. امسال با 90 
درصد کاهش ذخایر مواجه بودیم اما مسئوالن هم 

متوجه آن نشدند.

افزایش فرزندخواندگى
  پانا|مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستى کشور از افزایش فرزندخواندگى در کشور 
خبر داد و گفت: سال گذشته به حدود صد نفر دختر 

مجرد، فرزند واگذار شد.

تصادف بیت المالى 
  فارس|  خودروى شوراى شهر تهران که باید 
در تهران و در بازدید از پروژه ها، مورد استفاده قرار 
گیرد از جاده هاى شمال سر درآورده است. یکى از 
اعضاى زن شوراى شهر تهران ماشینى که از سوى 
شهردارى تهران در اختیارش قرار گرفته بود را به 
برادرش مى دهد تا به شــمال برود اما او در مسیر 
تصادف مى کند و حاال ماشــین بیت المال سر از 

اوارقچى  ها در آورده است!  

ظرف، گران تر از مظروف!
  آفتاب نیوز| رئیس ســازمان غــذا و دارو 
گفت: موضوع تغییر قیمت دارو در نیمه دوم سال 
به عواملى مثل قیمت بسته بندى آن بستگى دارد، 
مواد پتروشیمى و هزینه بسته بندى دارو افزایش 
یافته است و به عنوان مثال قیمت تمام شده ظرف 

سرم از محتواى آن بیشتر شده است.

کارت هاى ملى ایرانى
  تســنیم| با توجه به توافق صورت گرفته 
سازمان ثبت احوال با چاپخانه ایران، صدور کارت 
هوشمند ملى با کارت هاى تولید داخل از آبان انجام 
مى شود. هم اکنون با توجه به محدودیت هایى که 
براى کارت خام وجود دارد، صدور کارت هوشمند 
ملى با مشکالتى روبه رو اســت که آبان ماه این 

مشکل هم بر طرف خواهد شد.

حیوان گردانى جرم است
  میزان| سردار تقى مهرى، رئیس پلیس راهور 
در پاسخ به سئوالى در خصوص حمل حیوانات در 
وسیله نقلیه و مشاهده اینکه حیواناتى از قبیل شیر و 
گربه سانان در خودرو ها حمل مى شوند، اعالم کرد: 
حیوان گردى از نظر ما جرم است و باید حیوانات در 
ظرف ها و پالت هاى مخصوص حمل شوند در غیر 

این صورت با راننده متخلف برخورد خواهد شد.

گوشت از کجا وارد مى شود؟
  آنــا| ساالنه 150 تا 200 هزار تن انواع گوشت 
وارد کشور مى شود که بخشى از آن از هندوستان 
و بخش دیگرى از برزیل وارد کشــور شــده و به 
مصارف داخلى مى رســد. البته گوشت قرمز دام 
سنگین شــامل گاومیش و... از این دو کشور وارد 
مى شود. گوشت گوسفندى نیز از کشور بلغارستان 

وارد کشور مى شود.

وابستگى طال به ارز
  اعتماد آنالین| محمد کشتى آراى، رئیس 
کمیسیون تخصصى طال و جواهر در پاسخ به این 
سئوال که آیا با کاهش قیمت دالر، در بازار سکه و 
طال شاهد مقاومت در برابر کاهش قیمت خواهیم 
بود یا خیر؟ گفت: هر قیمتى که ارز پیدا کند قیمت 
طال و سکه هم تعیین مى شود. هراندازه قیمت ارز 
کاهش پیدا کند به همان اندازه قیمت طال و سکه 

هم کاهش پیدا مى کند.

رئیس پلیس فتاى ناجا جزئیات دســتگیرى متهم اصلى 
سکه ثامن و همسرش را تشریح کرد.

سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبرى صبح دیروز 
خود درباره دستگیرى متهم اصلى سکه ثامن اظهارکرد: 
از حدود دو ســال قبل فردى به نام زاهدى فر، در یکى از 
شهرستان هاى کشــور مجوز فعالیت خود براى خرید و 
فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتى بعد فعالیت خود را 
به فضاى مجازى و دیگر شهرهاى کشور از جمله تهران 
گسترش داد. وى با بیان اینکه بیش از 35 هزار نفر عضو 
این سایت بودند، افزود: حدود 6000 نفر هم در این سایت 

تراکنش مالى داشتند.
رئیس پلیس فتاى ناجا درباره نحوه فعالیت این ســایت، 
گفت:  در این سایت فضایى تحت عنوان سیگنال به وجود 
آمده بود که کاربران هرچه بیشــتر فعالیت مى کردند، به 
عنوان افراد موفق در سایت معرفى مى شدند. به طورى 
که در این میان فردى شناســایى شــد که صد میلیون 
سرمایه گذارى کرده و بعد از سه ماه سرمایه اش به هفت 
میلیارد افزایش یافته بود. طراح این سایت هم بالغ بر هفت 

میلیارد تومان به عنوان طراح گرفته بود.
وى با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکى سکه 
مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت 
قماربازى تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز ســکه را تحت 
عنوان ثامن خریدارى مى کردند اما در واقع سکه و طالیى 

به آنان داده نمى شد و افراد در سود آن سهیم مى شدند که 
البته سودى به آنان پرداخت نمى شد.

هادیانفر دربــاره مبالغى که در مورد ســکه ثامن مطرح 
مى شــود، گفت: مبالغى که تحت عنــوان ده هزار تا  15 
هزار میلیارد تومان مطرح مى شود صحیح نیست وعمدتًا 
از ســوى ضدانقالب مطرح مى شــود، گزارش هاى ما 

1700 میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون 1800 نفر 
از مالباختگان آن شناسایى شده و به فتا یا مرجع قضائى 
مراجعه کرده اند. این افراد مدعى هســتند مبالغى از ده 
میلیون تومان تا ده میلیارد تومان از آنان کالهبردارى شده 
است. رئیس پلیس فتاى ناجا، شهرهاى اصفهان، تهران، 
مشهد و تبریز را داراى بیشترین مالباخته در پرونده سکه 

ثامن اعالم کرد و افزود: این فرد کامًال با برنامه ریزى در 
تاریخ 23 شهریورماه به دوبى رفته و از آنجا به کشور ثالث 
گریخته بود که با هماهنگى به موقع پلیس فتا، دستگاه 
قضائى و دستگاه دیپلماســى این فرد دستگیر شد و به 
کشور منتقل شــد. به گفته هادیانفر، متهم سکه ثامن با 
دو شرکتى که در کانادا ثبت کرده بود، قصد رفتن به این 

کشور را داشت.
هادیانفر با بیان اینکه متهــم از مدت ها قبل برنامه فرار 
خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتى پس از 
دستگیرى اعالم کرد که زمان فرارش از کشور را طورى 
برنامه ریزى کرده بود که کشور درگیر تعطیالت تاسوعا و 
عاشوراى حسینى باشد اما خوشبختانه مأموران ما لحظه  

به لحظه این فرد را رصد مى کردند. 
وى با بیــان اینکه همســر این فرد نیز در کشــور ثالث 
دستگیر شــده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده 
شد، خاطرنشــان کرد: این فرد و همسرش در 31 بانک 
کشور حساب داشــتند که 80 میلیارد تومان پول نقد در 
آنها بود. به محض خروج از کشور، حساب هاى وى در 31 
بانک توقیف شد اما بخشى از مبالغ به حساب هاى همسر 
وى واریز شد و به محض اینکه مردم به پلیس فتا اعالم 
کردند چنین اتفاقى افتاده است ، کار شروع شد و شش نفر 
همدست وى بازداشت شدند البته آنها از فرار وى اطالع 

نداشتند.

جزئیات کالهبردارى 1700 میلیارد تومانى و بازداشت متهم اصلى پرونده و همسرش

اصفهانى ها چگونه در تور «سکه ثامن» افتادند

2 تن از نمایندگان مجلس در گفتگو با «عصر ایران» اعالم 
کردند که بعد از تصویب CFT پیامک هاى تهدیدآمیز 

دریافت کرده اند.

بهروز نعمتى، سخنگوى هیئت رئیسه مجلس با اشاره به 
 CFT ارسال پیامک هاى تهدیدآمیز قبل و بعد از تصویب
گفت: براى بنده که در موافقــت با الیحه صحبت کردم 
پیامک هایى با متن هاى تهدیدآمیز، توهین   و فحش به 

وفور ارسال مى شود که جاى تأسف دارد.
همچنین محمد فیضى، نماینده اردبیل نیز که در موافقت 
با این الیحه صحبت کرد در گفتگو با «عصر ایران» گفت: 

روزانه باالى 500 پیامک با متن هاى توهین، تهدید و افترا 
و تهمت دریافت مى کنم. جالب است که این پیامک ها به 
نام براى من ارسال مى شود. فیضى بیان کرد: مثًال براى 
من واژه هایى همانند «ابلــه، خائن به وطن، در انتخابات 
بعدى به خدمتت مى رســیم و فکر نکن کــه همدیگر را 

مالقات نمى کنیم» در پیامک ها به کار برده اند.
وى خاطر نشان کرد: مثًال در پیامک ها نوشته شده است 

«خفت و خوارى در این دنیا و عذاب آخرت قسمتتان شود، 
ان شــاءا...  پولى که از طریق نمایندگى دریافت مى کنید 
خرج دوا و درمان شود، فیضى جون! باطن خودت را نمایان 
کردى و ان شاءا...  جایگاهت جاى لعن ابدى باشد». این 
عضو فراکســیون امید گفت: قرار نیست تصمیمى را که 
اکثریت مردم گرفته اند عده اى آن را زیر ســئوال ببرند 

چراکه بدنه مردم از تصویب CFT  راضى هستند.

فیضى جون! خفت و خوارى 
نصیبت بشه

مرجع تقلید شــیعیان با بیان اینکه دولت در باال و پایین 
رفتن نرخ ارز نقش دارد، گفت: مشــکل گرانى در جامعه 
وحشــتناك بوده و به تعبیر برخى کمر جامعه را شکسته 

است.
به گزارش «تسنیم»، آیت ا... ناصر مکارم شیرازى پیش از 
ظهر دیروز در جلسه درس خارج فقه خود با بیان مشکالت 
جارى کشور ابراز کرد: این مشکالت پیچیده هستند، در 
درجه اول مشکل گرانى وحشتناك در جامعه است که به 
تعبیر برخى کمر جامعه را شکســته است، عده اى براى 
مخارج درمان و تحصیــل مانده اند، در اینجا مى خواهند 
مشکل را گردن دیگرى بیاندازند درحالى که هم مردم و 

هم دولت در مشکالت گرانى سهمى دارند.
این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه دولت بدون شــک در 

مشکل گرانى بى تقصیر نیست، تصریح کرد: ابتدا بازار 
اولیه، بعد ثانویه و حاال هم بازار ثالثه درســت کرده اند تا 
مبادا دالر از ده هزار تومان پایین تر بیاید، مشخص است 

که خودشان در این قضیه نقش دارند.
استاد برجســته حوزه علمیه قم ادامه داد: معلوم مى شود 
دولت در باال و پایین رفتن بازار ارز نقش دارد، مسئوالن 
باید مشــکالت را به مردم صادقانه بگوینــد، از طرفى 
مى بینیم تا دالر باال مى رود عده اى به صف مى ایســتند 
که ارز و دالر یا طال خریــدارى کنند، عده اى هم احتکار 
مى کنند، 3000 انبار احتکارى در کشور پیداشده که جاى 

تأمل دارد.
آیت ا... مکارم شیرازى با بیان راه هاى برخورد با محتکران 
اظهار کرد: دولت باید این کاالهاى احتکارى را آزاد کند، 
پلمب فایده اى ندارد، حکم شرعى این است درصورتى 
که کاالیى احتکار مى شود، دولت  در انبارها را باز کند و به 

قیمت عادالنه در اختیار مردم قرار دهد.
مرجع تقلید شــیعیان خاطرنشــان کرد: گاهى عده اى 
مسائل و مشکالت کشور را به گردن خارجى ها مى اندازند 
در حالى که باید مشکل را هرکسى از خودش شروع کند 
و باید صادقانه با مشــکالت برخورد کرد. صادقانه این 
است که هر کس ســهم خود را در مشکالت بپذیرد، اگر 
دنبال سرچشمه هاى مشــکالت برویم این مشکالت 

پیش نمى آید.

آیت ا... مکارم شیرازى: 

راننده جنجالى لندکروز که مأمور پلیس شیراز را مورد ضرب دولت در باال و پایین رفتن بازار ارز نقش دارد
و شتم قرار داده بود به هفت سال و نیم حبس و دو سال تبعید 

به زاهدان محکوم شد.
چندى پیش کلیپى با موضوع ضرب و شــتم مأمور پلیس 
راهور شیراز در رسانه ها منتشر شد. انتشار این کلیپ به قدرى 
سر و صدا ایجاد کرد که سخنگوى ناجا با انتشار پیامى اعالم 
کرد که پلیس در صدد دستگیرى افرادى است که به مأمور 

پلیس راهور هتاکى کرده  اند.
آنچه در این کلیپ به چشم مى خورد آن بود که لندکروزى 
واژگون شــده و راننده و یکى از همراهان وى افسر پلیس 
راهوار که مشغول کمک رسانى به آنها هستند با ادعاى اینکه 
در واژگونى خودرویشان نقش داشته مورد ضرب و شتم قرار 
مى دهند، قضیه به اینجا ختم نمى شود و راننده هتاك وقتى 
مأمور پلیس به بیمارستان منتقل مى شود او را دوباره مورد 
ضرب و شتم قرار داده و عنوان مى کند که باعث خاکى شدن 

کفش سه میلیونى او شده است.
انتشار این اخبار و تصاویر، پیگیرى سریع پلیس را به دنبال 
داشت تا اینکه چند روز بعد این راننده و همراه وى و کسى 

که با فیلمبردارى و انتشار آن در فضاى مجازى نسبت به 
ملتهب ســاختن فضا اقدام کرده بود، شناسایى و دستگیر 

شدند.
آخرین پیگیرى هاى خبرگزارى «فارس» حاکى از آن است 
که روز سه شــنبه حکم راننده خودروى لندکروز انشا شده 
است. متن این حکم حاکى از این است که هفت سال و نیم 
حبس و دو سال تبعید به زاهدان براى این فرد در نظر گرفته 

شده است، البته این حکم قابل تجدید نظرخواهى است.

خانواده مرحوم رحیم معینى کرمانشــاهى براى استفاده 
بدون اجازه از شعرهاى او از سه خواننده مطرح شکایت 
کرده اند؛ حاال فرزند این شاعر مى گوید، فقط این سه نفر 
نیســتند و از حرف هاى او این گونه برمى آید که آنها قرار 

است از چند نفر دیگر نیز شکایت کنند.
به گزارش «ایســنا»، خبر شــکایت ورثه رحیم معینى 
کرمانشاهى، شاعر و ترانه ســرا از فرزاد فرزین، محمد 
معتمدى و ســاالر عقیلى، بار دیگر بازار حرف ها را سر 
موضوع کپى رایت داغ مى کند و خألهاى قانونى را در این 

زمینه به چالش مى کشد. 
حســین معینــى کرمانشــاهى، فرزند رحیــم معینى 
کرمانشاهى مى گوید: این آقایان سال هاست این آثار را 
بدون اجازه [مى خوانند]. آقاى ســاالر عقیلى چند سال 
پیش این ترانه ها را خواند و االن مى گوید صدا و سیما به 
من اجازه [این کار را] داده است، اصًال صدا و سیما چه کاره 
است؟ مگر صدا و سیما صاحب آثار است که اینها [شعرها] 

را به شما بدهد؟
او در پاســخ به اینکه آیا به این خواننده ها تذکرى داده یا 
خیر؟ بیان مى کند: ســرقت که تذکر نمى خواهد، وقتى 

انجام شــد هم تذکرى ندارد. این ســه نفر تنها نیستند، 
[آنها] ده نفر هستند و این داستان باید به تدریج جلو برود. 
او همچنین دربــاره اینکه تمایل دارد دربــاره آن ده نفر 
نیز صحبت کند،  مى گوید: اجــازه بدهید این [ماجرا] از 
طریق عادى جلو برود. صحبت شلوغ بازى کردن نیست، 
صحبت این است که پدر من تا آخر عمرش اجاره نشین بود 
و من هم االن اجاره نشین هستم. حاال چرا باید مملکت 
اجازه بدهد به یکســرى که این کارها را انجام بدهند؟ 

عده اى که ظاهراً به خود استاد مى گویند.

صدور حکم راننده لندکروز جنجالى 

ماجراى شکایت از 3 خواننده پرطرفدار 

یک تریلى حامل خودروهاى لوکس که از محور بندرعباس 
به الر در حرکت بود دچار آتش سوزى شد. 

به گزارش «عصر ایران» در این حادثه که در 70 کیلومترى 

جاده الر به بندرعباس رخ داد شش خودرو دچار حریق شد 
که چهار خودرو در آتش ســوخت و دو خودرو نیز با کمک 
اهالى روستایى که در نزدیکى محل حادثه بود نجات یافت.

آتش گرفتن تریلى حامل خودروهاى لوکس 
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برپایى نمایشگاه تخصصى 
کودکان در شاهین شهر

نمایشگاه تخصصى کودکان با 27 غرفه در باغ بانوان 
شاهین شهر افتتاح شد.دبیر کمیته شهروندى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى شــاهین 
شهرگفت: کارگاه ساخت عروسک بر اساس نقاشى هاى 
کودکانه، کارگاه تئاتر عروسکى، معرفى هنرهاى سنتى، 
کاوشکده نجوم، نمایشگاه کتاب، ایســتگاه نقاشى و 
ایستگاه بررسى وضعیت سالمت دهان ودندان، از جمله 

غرفه هاى تشکیل شده دراین نمایشگاه است.

آغاز برداشت 
سیب زمینى پاییزه 

برداشت ســیب زمینى پاییزه از بیش از 10هزار هکتار 
باغ هاى اســتان اصفهان آغاز شد.کارشناس مسئول 
سبزى و صیفى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
پیش بینى کرد: بیش از 300هزار تن سیب زمینى پاییزه 

از اراضى غربى و جنوبى استان برداشت شود.
فردین ابراهیمى افــزود: فریدن، ســمیرم، چادگان، 
فریدونشهر و بویین میاندشــت عمده شهرستان هاى 
تولید سیب زمینى در استان هستند.وى گفت: برداشت 

سیب زمینى پاییزه در استان تا اواسط آبان ادامه دارد.  

نشست ستاد اجرایى کنگره ملى 
سرداران و 1400 شهید 

دومین جلسه ستاد اجرایى کنگره ملى سرداران و هزار 
و 400 شــهید شهرســتان فالورجان که آذر ماه سال 
جارى برگزار مى شــود،  در محل شهردارى فالورجان 

برگزار شد.

معرفى رئیس جدید
 مرکز سماى خمینى شهر 

رئیس مرکز آموزشــى و فرهنگى ســما دانشگاه  آزاد 
 اسالمى واحد خمینى شهر معرفى شد.

در این مراســم از زحمات حامد عجیبى نایینى قدردانى 
و محمدباقر محمدى به عنوان معاون دانشگاه و رئیس 
مرکز آموزشى و فرهنگى سما واحد خمینى شهر معرفى 

شد.

تشکیل قرارگاه شهید حججى 
براى رفع محرومیت حاشیه شهر

محمد حسین کفعمى، رئیس بسیج دانشجویى استان 
اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه شهید حججى براى 
رفع محرومیت حاشیه شهر اصفهان گفت: امسال 60 
گروه جهادى دانشجویى با جمعیتى در حدود 3000نفر 
در قالب اردوهاى ده روزه، در شش استان کشور فعالیت 

داشتند.

50 درصد مدارس خمینى شهر 
فرسوده است

حســین آقابابایى، مدیر آموزش و پرورش خمینى شهر 
 با بیــان اینکه 40 تــا 50 درصد مدارس شهرســتان 
خمینى شهر داراى ساختمان فرسوده است، تأکید کرد: 
چهار میلیارد تومان در زمینه بازسازى و نوسازى و تجهیز 
مدارس از سوى وزارت آموزش و پرورش به خمینى شهر 

تخصیص داده شد.

راه اندازى پویش ملى صادرات 
در اتاق بازرگانى اصفهان

پویش ملى صادرات بــا هدف ترغیــب و آموزش 
جوانان بــراى صــادرات کاال و خدمــات در اتاق 
بازرگانــى اصفهان راه انــدازى شــد. عبدالوهاب 
سهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان تشــکیل پویش ملى صادرات را 
گامى مؤثر در تشویق جوانان به صادرات و کارآفرینى 
برشمرد و گفت:در شــرایط جنگ اقتصادى، نیاز به 

جوانان خوشفکر براى مقابله با تحریم ها داریم.

خبر

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: زباله تولید شــده حدود 80 درصد از جمعیت استان 

اصفهان به شش کارخانه کود کمپوست ارسال مى شود.
مهدى ریاحى افزود: زباله تولیدى در استان اصفهان 3062 
ُتن در روز است که با احتساب این رقم، هر اصفهانى در روز 
480 گرم زباله تولید مى کند. وى گفت: از کل زباله عادى 
تولید شده در استان اصفهان 67/8 درصد به شش کارخانه 
کمپوست ارسال و سایر زباله ها، بدون هیچگونه عملیات 

بازیافتى دفن مى شود. 
ریاحى اظهارکرد: کارخانه هاى کمپوســت در اســتان

 زباله هاى تولیدى 80 درصد جمعیت اســتان را بازیافت 

کــرده و در نهایت به کود کمپوســت تبدیــل مى کنند. 
وى گفت: کارخانه هاى تولید کود کمپوســت استان در 
شاهین شهر، خمینى شــهر و برخوار،  فالورجان، لنجان، 
نجف آباد، کاشان و آران و بیدگل مســتقر است. معاون 
فنى اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: 
زباله هاى شهرها و روســتاهاى اطراف این مناطق مانند 
بهارستان، درچه، قهجاورســتان، فوالدشهر، چمگردان، 
سده لنجان، باغبادران، ورنامخواست، چرمهین، باغشاد،
 زاینده رود، دهستان اشیان، دهســتان زیرکوه، دهستان چم 
کوه، مبارکه، تیران، گلدشت، رضوانشهر، کوشک، کهریزسنگ 

و جوزدان نیز در کارخانه کمپوست تبدیل به کود مى شود.

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان آمار شیوع اعتیاد در هنرستانى ها 
بیش از دبیرستان هاســت، از این رو در سال تحصیلى 
جارى آموزش هــاى الزم در خصوص مــواد مخدر در 

هنرستان ها ارائه مى شود.
اصغر هدایت افزود: افزایش قیمــت ارز در قیمت مواد 
مخدر تغییر زیادى ایجاد نکرده است و این موضوع توسط 
فعاالن آن مدیریت شده چراکه بقاى این حوزه در حفظ 
مشترى است. وى با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب 
نسبت به آسیب هاى اجتماعى حساس هستند و دولت را 
مکلف کرده اند در این زمینــه ورود پیدا کند، اظهار کرد: 

در برنامه ششم توســعه به این موضوع توجه ویژه شده 
و در افق 1400 به شــکل نظام مند برنامه ریزى شده و 
بر این اســاس، طــرح ملى مبــارزه با مــواد مخدر و 
روانگردان ها براى اجرایى شــدن ابالغ شده و مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى در اولویت اقدامات نظام قرار گرفته 
اســت. وى عنوان کرد: در اســتان اصفهان آمار شیوع 
اعتیاد در هنرستان ها بیشتر از دبیرستان هاست و در سال 
تحصیلى جدید آموزش و پرورش موظف شده که در همه 
هنرستان هاى استان اصفهان و 40 درصد دبیرستان ها  
بر اســاس تفاهمنامه ها به دانش آموزان و خانواده آنها 

آموزش هاى الزم در خصوص مواد مخدر را بدهد.

شیوع اعتیاد در هنرستان ها  
بیش از دبیرستان هاست

تبدیل زباله 80 درصد 
جمعیت استان به کمپوست 

سرپرست اداره کل پست اســتان اصفهان گفت: 
از ابتداى سال جارى تا پایان شــهریور ماه، چهار 
میلیون و 757 هزار و 573 مرســوله به اســتان 
اصفهان وارد و پنــج میلیون و 936 هــزار و 17 

مرسوله از استان خارج شده است.
حمید باقرى با اشاره به بهره گیرى از هوشمندسازى 
در فرایندهاى پستى، تصریح کرد: در حال حاضر 
چهار فرایند اصلى پســت به صورت الکترونیکى 
انجام و کنترل بر فرایندهــا نیز الکترونیکى انجام 
مى شود، ضمن اینکه عملکرد سرویس هاى جدید 
پستى نیز مبتنى بر هوشمندسازى خواهد بود. وى 
گفت: اداره کل پست استان اصفهان با 1021 واحد 

پستى 7/16 درصد سهم پستى کشور را داراست.
باقرى ادامه داد: در حال حاضر 23 اداره، هفت ناحیه 
پستى، 63 دفتر شــهرى، پنج آژانس پستى بین 
شهرى، 333 دفتر خدمات ارتباطى، 214 نمایندگى 
 ICT روستایى، 77 نمایندگى شهرى و 299 دفتر

روستایى در استان اصفهان فعال است.
سرپرست اداره کل پست استان اصفهان تصریح 
کرد: استان اصفهان داراى 251 خط ارتباطى پستى 
دولتى و خصوصى اعم از بین استانى، درون استانى، 

شهرستانى و ICT روستایى است. 
باقرى بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهان به 
ازاى 105 کیلومتــر مســافت یک واحد پســتى 
راه اندازى شده است، گفت: این استان 3/2درصد 
ترافیک پستى کشــور و پنج درصد درآمد پستى 
را به خود اختصاص داده اســت.وى تصریح کرد: 
به طور متوســط روزانه 26 هزار مرسوله به استان 
اصفهان وارد و 32 هزار مرسوله از این استان خارج 

مى شود.

انتشار بوى کک در منطقه لنجان، ناشى از خرابى دریچه هاى باترى 3کک ساز شرکت ذوب آهن است.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: این دریچه ها را شرکتى داخلى بومى سازى کرده است و 

به زودى با انتقال به کارخانه، دریچه هاى معیوب تعویض و مشکل آالیندگى برطرف مى شود.
منصور یزدى زاده با اشاره به عقد تفاهمنامه ساخت تأسیسات پساب فاضالب شهرى بین ذوب آهن و شهرهاى 
فوالدشهر و ایمانشهر گفت: این شرکت با انتقال پساب فاضالب شهرى و ساخت تصفیه خانه، به زودى برداشت 

آب از زاینده رود را کاهش خواهد داد.

طرح پیش فروش لــوازم خانگى در اصفهان 
آغاز شد.

مجرى طرح پیش فروش لوازم خانگى گفت: 
در این طرح بیش از 360نوع لوازم خانگى به 

فروش مى رسد. 
امین منانى، استقبال مردم از اجراى این طرح 
را خوب ارزیابى کرد و افــزود: افراد کمتر از 

30سال بیشترین متقاضیان ثبت نام هستند.
وى با اشــاره به اینکه در این طرح، براساس 
زمان تحویل ساالنه 24درصد تخفیف روى 
قیمت محصــول اعمال مى شــود، گفت: 
مشــتریان مى تواننــد با مراجعه بــه پایگاه 
اینترنتــى SNOWA.IR لیســت کامل 

محصوالت را مشاهده کنند.

امســال بیش از هشــت میلیارد و 643 میلیون تن 
کیلومتر نفــت خام و فرآورده هــاى نفتى از طریق 
شــرکت خطوط لوله و مخابــرات منطقه اصفهان 

ارسال شد.
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت ایران 
منطقه اصفهان گفت: در شش ماهه امسال  از طریق 
خط لوله مارون به اصفهان، بیــش از 15  میلیارد و 
700 میلیون لیتر، معادل 99 میلیون بشــکه نفت 
خام از مناطق نفت خیز جنوب دریافت و به اصفهان 
ارسال شد. مجتبى بشــارتیان افزود:  از این مقدار، 
بیش از هشت  میلیارد و 700 میلیون لیتر به پاالیشگاه 
اصفهان تحویل و بقیه براى تأمین بخشى از خوراك 
پاالیشگاه هاى تهران و تبریز به منطقه تهران ارسال 
شــد. وى گفت: همچنین دراین مدت حدود ســه 
میلیارد و 300 میلیون لیتر انواع فرآورده هاى تولیدى 
پاالیشگاه هاى بندرعباس از طریق منطقه جنوب 
شرق دریافت و به انبار نفت شهید منتظرى اصفهان 

تحویل شد. 

نمایشــگاه بین المللى اصفهان در آذرماه امســال 
میزبان دو رویداد نمایشگاهى شامل نهمین نمایشگاه 
تخصصى فرش ماشینى و بیست و یکمین نمایشگاه 

تخصصى صادراتى فرش دستباف  خواهد بود.
نهمین نمایشگاه تخصصى فرش ماشینى در روزهاى 
ششم تا نهم آذرماه ســال جارى در محل برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان 

برپا خواهد شد. 
در این نمایشگاه انواع فرش ماشینى، انواع موکت، انواع 
کفپوش و پارکت، انواع پرده کاغذ دیوارى، دیوارپوش، 
کناف و دکوراسیون داخلى ساختمان، در کنار صنایع و 
تجهیزات وابسته فرش ماشینى به نمایش در مى آید و 
پیش بینى شده است واحدهاى صنعتى تولیدى، صنفى 

توزیعى و تجارى در آن حضور داشته باشند.
11 روز پــس از این نمایشــگاه، بیســت و یکمین  
نمایشگاه تخصصى صادراتى فرش دستباف اصفهان 
از 20 تا 25 آذرماه در محل برگزارى نمایشــگاه هاى 
بین المللــى اســتان واقــع در پل شهرســتان برپا 

خواهد شد.
این نمایشــگاه که در چهار ســالن نمایشگاهى و با 
حداکثر ظرفیت برگزار خواهد شد، شرایطى را فراهم 
مى آورد تا تولیدات فرش دســتباف، تولیدات فرش 
دستباف هنرى، توانمندى هاى شرکت هاى بازرگانى 
و صادرات فرش دســتباف و همچنین پتانسیل هاى 
واحدهاى صنفى در زمینه توزیع فرش دســتباف به 

نمایش درآید. ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: طول شبکه فاضالب شــهر اصفهان به بیش از
 3700 کیلومتر مى رســد که برآورد شده به دلیل قدمت 
باالى شــبکه، حدود 50 درصد آن نیاز به بازســازى و 

اصالح دارد.
اکبر بنى طبا اظهارکرد: شــبکه فاضالب شهر اصفهان 
در ســال 1344 اجرا شــده و قدمت باالى این شبکه، 
فرسودگى آن را به دنبال داشته اســت و بر این اساس، 
بازسازى شبکه فاضالب به عنوان یکى از اولویت هاى 

شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

وى با بیان اینکه بازسازى شبکه هاى فاضالب اصفهان 
در ســه فاز طراحى شده اســت، افزود: باتوجه به اینکه 
اصفهان فرسوده ترین شبکه فاضالب را در کشور دارد، 
بنابراین براى بازسازى فاز اول آن  50 میلیون یورو اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح 
کرد: خوردگى و فرسودگى شبکه هاى فاضالب، موجب 
کاهش مقاومت، خرابى و فرو ریختن لوله ها مى شود که 
از تبعات آن، مسدود شــدن لوله و فرونشست زمین در 

باالى خط لوله است.
وى خاطرنشان کرد: مقرر شــده در طول 36 ماه، 360 
کیلومتر از شبکه فاضالب شــهر اصفهان بررسى و 35 

کیلومتر بازسازى انجام شود.
بنى طبا با بیان اینکه طبق مصوبــه هیئت دولت، 200 
میلیون یورو بودجه براى بازســازى شــبکه فاضالب 
اصفهان در چهار مرحله در اختیار مسئوالن اصفهان قرار 
مى گیرد، گفت: در حال حاضر فقــط یک چهارم از این 
بودجه تخصیص داده شده و در طول این مدت، قسمت 
قابل توجهى از این پروژه انجام و بیش از 100 کیلومتر از 
شبکه هاى فرسوده که اصالح آن ضرورى بود و فوریت 

داشت، شناسایى شده است. 

معاون برنامه ریزى و بهبود مدیریت شرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به شرایط نامطلوب سدهاى 
استان اصفهان، گفت: حجم آبى همه سدهاى این استان 

بین 13 تا 15 درصد است.

بابک ابراهیمیان اظهار کرد: سد زاینده رود با 12 درصد 
حجم آب در سال آبى 97-96 کمترین میزان آب را در 
مقایسه با سال هاى گذشته داشته، همچنین سد حنا و 

سد خمیران به ترتیب 3و 8 درصد آب دارند. 

وى با بیان اینکه در حال حاضر فقط تأمین آب شــرب 
اصفهان، کاشان و یزد در اولویت قرار دارد، گفت: همه 
مشکالت ما در برنامه ریزى نیست، بلکه اقتدار کافى در 

اجراى برنامه ها نداریم. 

ابراهیمیان افزود: در سال هاى اخیر با متخلفان و افرادى 
که به صورت غیرمجاز در مســیر رودخانه  از منابع آبى 
برداشت مى کنند، برخورد قضائى شده است، همچنین 
اقداماتى از جملــه جمع آورى 700 دســتگاه حفارى 
غیرمجاز و صدور 410 اخطاریه براى دارندگان چاه هاى 

غیرمجاز نیز انجام شده است.
وى خاطر نشان کرد: حمایت حاکمیت اعم از نماینده ها، 
فرمانداران و قوه قضائیه براى اجراى برنامه هاى احیاى 

زاینده رود تأثیرگذار است. 
معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان اظهار 
کرد: در سال گذشته به غیر از سهم آبى که براى حفظ 
باغات غرب شــهر اصفهان لحاظ شد، براى کشاورزى 

حقابه اى تخصیص داده نشد.
ابراهیمیان با اشــاره به اینکه براســاس پیش بینى ها، 
بارش هاى پاییزى امسال مطلوب است، ابراز امیدوارى 
کرد در شــش ماه آینده 35 درصد افزایش بارش را در 

اصفهان شاهد خواهیم بود. 
وى افــزود: در باالدســت، اراضى کشــاورزى از 30 
هزار هکتار به 90 هزار هکتار افزایش داشــته اســت 
و باید به جــاى اینکه دنبــال قهرمانــى بگردیم که

زاینــده رود را نجــات دهد بــاور کنیم کــه در یک 
محیط زیســت زندگى مــى کنیم و بــراى حفظ آن 

مطالبه گر باشیم.
معاون برنامه ریزى و بهبود مدیریت شرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: وقتى در استانى مثل اصفهان 
که بالغ بر پنج میلیون نفر جمعیت دارد احیاى زاینده رود 
دغدغه حدود صد نفر است، به نظر مى رسد حیات زاینده 

رود براى خیلى ها در استان اهمیت ندارد. 

همایش طالیه داران با موضوع نقش امر به معروف و نهى 
از منکر در آرامش و امنیت جامعه که کار مشترك نیروى 
انتظامى و ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان بود 
با حضور نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در تاالر اجتماعات راه و ترابرى برگزار شد و از جمعى از 
مسئوالن سراکیپ هاى طرح هاى تذکر لسانى، مسئوالن 
مناطق مختلف عرصه امر بــه معروف و نهى از منکر در 

شهر اصفهان، تجلیل شد.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان در 
همایش طالیه داران با موضوع نقــش امر به معروف و 
نهى از منکر در آرامش و امنیــت جامعه که همزمان با 
هفته نیروى انتظامى برپا شده بود با تشریح فلسفه قیام 
امام حسین علیه الســالم گفت: فلسفه قیام امام حسین 
علیه السالم، امر به معروف و نهى از منکر براى اصالح 

جامعه بود.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد افزود: نماز، زکات و 
امر به معروف و نهى از منکر در زیارتنامه امام حســین 
علیه السالم آمده و نکته آن است که همه دستورات اسالم 

در ابعاد مختلف در همین بخش ها نهفته است.
وى ادامه داد: عبادت فقط نماز نیست و فقر با زکات نجات 

پیدا نمى کند و تربیت هم فقط امــر به معروف و نهى از 
منکر نیست اما گل سرسبد عبادات خدا، نماز است و در 
رأس مسائل مالى اجتماعى، زکات قرار دارد و اگر مردم 
زکات خود را بپردازند هیچ فقیر مسلمانى وجود نخواهد 

داشت ولى این فریضه آنچنانکه باید ادا نمى شود.
رئیس ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
همچنین امر به معروف و نهى از منکر  را گل سرســبد 
مسائل غیرمالى و اجتماعى دانست و تأکید کرد: همه ما 
در برابر امر به معروف و نهى از منکر مسئول هستیم و باید 
با احساس مسئولیت، در این راستا فعال باشیم و با افرادى 

که خالف اسالم عمل مى کنند نباید خوش و بش کرد.
آیــت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه در شــهر اصفهان 
700 مســجد وجود دارد گفت: اگر هر مســجد هواى 
همسایه هاى خود را داشته باشــد عده بسیار زیادى به 
مسجد روى مى آورند و مى توانند در امر به معروف و نهى 
از منکر نقش داشته باشند بنابراین امر به معروف و نهى از 
منکر متعلق به همه است و روحانى مسجد، هدایت  کننده 

و احیاکننده آن است.
***

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان هم در همایش 
طالیه داران که در چهارمیــن روز هفته نیروى انتظامى 

برگزار شــد با قدردانى از ســتاد احیاى امر به معروف و 
نهى از منکر استان اصفهان گفت: امروز هیچ ضرورتى 
به اندازه احیاى امر به معــروف و نهى از منکر در جامعه 

وجود ندارد.
ســردار مهدى معصوم بیگى محور فلســفه قیام امام 
حسین علیه السالم را امر به معروف و نهى از منکر بیان 
کرد و افزود: احیاى دین و احیاى امر به معروف و نهى از

 منکر از دالیل قیام امام حســین علیه السالم به شمار 
مى رود. 

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان اظهارکرد: اگر 
امروز آنچنانکه باید در جامعه به امر به معروف و نهى از 

منکر پرداخته نمى شود از غفلت ماست.
وى با اشــاره به اصل هشــتم قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ایران مبنى بر نظارت همگانى افزود: در جامعه 
به طور مستمر باید امر به معروف و نهى از منکر صورت 
گیرد که در این صورت، حیات و بالندگى در جامعه وجود 

خواهد داشت.
سردار معصوم بیگى تصریح کرد: امر به معروف و نهى از 
منکر اگر باور و عمل عمومى باشــد جامعه امن و امنیت 
پایدار خواهیم داشــت. بنابراین بایــد در جامعه امر به 
معروف و نهى از منکــر را بیش از پیش بشناســانیم و 

مجاهدت کنیم.
وى گفت: اکسیر سالمت جامعه امر به معروف و نهى از 
منکر است و نعمت بزرگ امنیت در گرو امر به معروف و 

نهى از منکر مى باشد.
سردار معصوم بیگى ادامه داد: نیروى انتظامى استان با 
افتخار تمام و همه وجود در عرصه امر به معروف و نهى از 
منکر پشتیبان و کمک ستاد احیاى امر به معروف و نهى 
از منکر اســتان بوده و این به علت نگاه اعتقادى، نگاه 
دینى و تأثیرى است که امر به معروف و نهى از منکر در 

سالمت جامعه دارد.
***

معاون امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان نیز 
گفت: کسانى که به دنبال معرفى چهره خشونت بار از امر 
به معروف و نهى از منکر هستند باید بدانند امر به معروف 
و نهى از منکر فریضه عظیمى است که امنیت جامعه در 

گرو آن است.
حجت االسالم و المســلمین محمد نظرى افزود: حس 
مسئولیت پذیرى مردم در جامعه، دین را زنده نگه مى دارد  
و به جامعه امنیت مى بخشــد و رزق حالل و واجبات را 
زنده نگه مى دارد و امید است با احیاى این فرایض دینى، 

زمینه ساز ظهور حضرت مهدى(عج) باشیم.

ساسان اکبرزاده

سدهاى استان بین 13 تا 15 درصد آب دارد

امنیت جامعه در گرو امر به معروف و نهى از منکر است

خروج 5000 مرسوله پستى 
از استان در 6 ماهه امسال

اجراى طرح پیش فروش 
لوازم خانگى در اصفهان

اصفهان فرسوده ترین
 شبکه فاضالب کشور را دارد

در نیمه نخست امسال محقق شد

ارسال8میلیارد ُتن کیلومتر 
فرآورده نفتى

 به پاالیشگاه اصفهان

اصفهان میزبان 2 رویداد نمایشگاهى  از هنر صنعت فرش

انتشار بوى نامطبوع  کک در لنجان
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پیمان معادى و نوید محمدزاده در دومین همکارى خود با سعید روستایى 
پس از «ابد و یک روز»، به ایفاى نقش در فیلم سینمایى «مترى شیش 

و نیم» خواهند پرداخت.
معادى عکسى از خود، نوید محمدزاده و سعید روستایى را در اینستاگرام 
منتشر کرد و نوشــت: «بار دیگر با نوید محمدزاده و سعید روستایى در 

"مترى شیش و نیم".» 
این سه هنرمند پیش از این در فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانى سعید 

روستایى همکارى داشتند که توانست نظر مخاطبان را جلب کند.
در همین حال به نظر مى رسد اختالفاتى میان تهیه کننده و عوامل فیلم 
«مترى شیش و نیم» بروز کرده است. ماجرا از این قرار است که چند روز 
پیش سید جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم «مترى شیش و نیم» در گفتگو 
با خبرگزارى «صداوسیما» اعالم کرد که در فیلم جدید سعید روستایى 
7000 کارتن خواب و هنرور جلوى دوربین خواهد رفت اما حاال عوامل 
«مترى شیش و نیم» با انتشار اطالعیه اى اظهارات تهیه کننده این فیلم 
درباره حضور 7000 کارتن خواب در این فیلم سینمایى را تکذیب کرده اند.

سید جمال ساداتیان گفته بود: «پیش بینى مى شود در این فیلم 7000 
هنرور جلوى دوربین بروند که تا االن 3000 هنرور جلوى دوربین رفته 
اند و بقیه هم در ماه هاى آینده خواهند رفت. ســعى کردیم براى آنکه 
قصه را بهتر روایت کنیم اصل جنــس را مقابل دوربین بیاوریم بنابراین 
به ســراغ کارتن خواب ها رفتیم تا از خود آنها به عنوان هنرور استفاده 
کنیم.» ســاداتیان همچنین از فضاى مستندگونه این فیلم هم صحبت 

به میان آورده بود.
اما حاال در اتفاقــى عجیب عوامل «مترى شــیش و نیم» با انتشــار 
اطالعیه اى صحبت هاى سید جمال ساداتیان را از اساس تکذیب کردند. 
در بخش هایى از این اطالعیه آمده است: «به تازگى خبرى درباره فیلم 
"مترى شیش و نیم" منتشر شد که در این خبر آمده بود که قرار است در 
این فیلم 7000 هنرور جلوى دوربین بروند که تا االن سه هزار نفر جلوى 
دوربین رفته اند و بقیه هم در ماه هاى آینــده خواهند رفت. گروه تولید 
"مترى شیش و نیم" به کارگردانى سعید روستایى ضمن تکذیب این خبر 
اعالم کردند که چنین خبرى به هیچ عنوان صحت ندارد و تمام اعدادى 
که درباره حضور هنروران در فیلم منتشر مى شود از اساس کذب است.» 
آنها همچنین تأکید کردند که تاکنون هیچ خط داستانى از «مترى شیش 
و نیم» منتشر نشــده و تمام خالصه داستان هاى منتشر شده شایعه اى 

بیش نیست.
تکذیب شدن صحبت هاى تهیه کننده «مترى شی ش و نیم» توسط عوامل 
این فیلم مى تواند شائبه ها در مورد اختالف درونى در  میان سازندگان این 

فیلم را بیش از پیش کند.

همکارى زوج خاطره انگیز در سایه اختالفات کارى

«مترى شیش و نیم» در حاشیه

حتمًا مى دانید که «داســتان اســباب بازى» ماجراى گروهى از اسباب بازى 
هاست که دور از چشم صاحبشان جان مى گیرند و زندگى مستقلى دارند.

«داستان اسباب بازى» نام انیمیشن بلند، ســاخته کمپانى «پیکسار» است. 
انیمیشنى که اولین بار در در قالب سه بعدى و در سال 1995 میالدى به نمایش 
درآمد و نوع تازه اى از انیمیشن را به دوســتداران فیلم هاى کارتونى معرفى 
کرد؛ انیمیشنى که بدون کمک دست انیماتورها و به کمک کامپیوتر تولید شد. 
منتقدان سینمایى از «داستان اسباب بازى» به عنوان انقالبى بزرگ در صنعت 

سینما یاد مى کنند.
قسمت اول و قسمت دوم را که در سال 1999 میالدى ساخته شد، «جان لستر» 
کارگردانى کرد. هنر کارگردانى «لب آنکریچ» در خلق یک انیمیشن موفق در 
«داستان اسباب بازى 3» باعث شــد خیلى از بچه ها و خانواده ها به تماشاى 
قسمت سوم بنشینند و تعداد تماشــاگران این قسمت بیشتر از دو قسمت قبل 
شود. این فیلم در سال 2011 در هشتاد و سومین دوره مراسم اسکار برنده جایزه 
اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه اصلى شد و در سه بخش بهترین فیلم، 

تدوین و بهترین فیلمنامه اقتباسى نیز نامزد کسب اسکار بود.
اسباب بازى روایتگر داستان مجموعه اســباب بازى هایى است که متعلق به 
کودکى به نام «اندى» است. اسباب بازى هایى که هنگام حضور نداشتن اندى 
جان مى گیرند و جامعه کوچکى در همان اتاق براى خود تشکیل مى دهند. همه 

چیز آرام است و رهبرى اســباب بازى ها به عهده عروسکى گاو چران به نام 
«وودى» است. چرا که وودى، عروســک محبوب اندى است و او را دوست 
دارد. همه چیز طبق روال معمول عروسکان به پیش است، تا تولد اندى که او 
عروســکى به نام «باز»  فضانورد را هدیه مى گیرد. هدیه اى که بالفاصله به 
اسباب بازى محبوب اندى بدل مى شــود. به ثانیه اى وودى محبوبیت قبلى 
خود را از دست مى دهد. وودى گاوچران و باز فضانورد، دو اسباب بازى اصلى 
قصه هستند که به عنوان راهنماى بقیه اســباب بازى ها عمل مى کنند و در 
عین حال، با یکدیگر رقابت هم دارند و این آغاز ماجراجویى هاى «داســتان 

اسباب بازى» است.
اسباب بازى ها شروع یک مســیر زندگى است. مسیرى که دنیاى کودکان را 
نشان مى دهد. دنیایى وابسته به خیاالت، پاکى و دوست هاى خیالى. دوستانى 
که نبودشان بزرگ ترین غم ها را بر قلبمان وارد مى کنند. غمى که ساعتى بعد 
جاى خود را به خوشحالى مى دهد. همان اندازه دلسوزانه و همان اندازه متغیر. 
دنیایى که اسباب بازى ها  براى ما تصویرســازى مى کند پر از درس است. از 
حسودى هایى که دوستى ها را قوى تر مى کند تا قلب هایى که براى  عزیزان 
مى تپد. فداکارى هایى که آموزش مى دهد. اتحادى که یاد آور مى شود. همه و 
همه درس است. نکته اى که کودکان و بزرگساالن به راحتى قبولش مى کنند. 

راه هایى که بر ناخودآگاه تأثیر مى گذارد.
«داستان اســباب بازى» و ماجراجویى هاى شــخصیت هاى این انیمیشن 

همچنان ادامه خواهد داشت. کمپانى «دیزنى» به عنوان 
یک انیماتور و کارآفرین، به خصوص به عنوان یک تولیدکننده 

فیلم هاى انیمیشن در تصویرى که به تازگى منتشر کرده است، برنامه 
اکران انیمیشن هاى خود را در سال 2019 اعالم کرد. در این برنامه 
سرى جدید «داستان اسباب بازى 4» نیز به چشم مى خورد که  31 

خرداد ماه سال 1398 بر روى پرده سینماها مى رود.
طبق شنیده ها وودى و بقیه اسباب بازى ها این بار هم راهى یک 

ســفر هیجان انگیز به یک نقطه تازه مى شوند. در چهارمین 
قسمت انیمیشن «داستان اســباب بازى»، چند شخصیت 
جدید هم حضور خواهند داشــت. البته هنوز معلوم نیست 

اندى، شخصیت نوجوان فیلم و صاحب اسباب بازى ها
که در قســمت هاى قبلى همیشــه نقش کوتاهى 

داشت، در قسمت تازه نیز حضور دارد یا خیر.

همچنان ادامه خواهد داشت. کمپانى «دیزنى» به عنوان 
یک انیماتور و کارآفرین، به خصوص به عنوان یک تولیدکننده 

فیلم هاى انیمیشن در تصویرى که به تازگى منتشر کرده است، برنامه 
9اکران انیمیشن هاى خود را در سال 2019 اعالم کرد. در این برنامه 
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طبق شنیده ها وودى و بقیه اسباب بازى ها این بار هم راهى یک 
ســفر هیجان انگیز به یک نقطه تازه مى شوند. در چهارمین 

قسمت انیمیشن «داستان اســباب بازى»، چند شخصیت 
جدید هم حضور خواهند داشــت. البته هنوز معلوم نیست

اندى، شخصیت نوجوان فیلم و صاحب اسباب بازى ها
که در قســمت هاى قبلى همیشــه نقش کوتاهى 

دارد یا خیر. داشت، در قسمت تازه نیز حضور

«داستان اسباب بازى 4» هم در راه است

وودى و دوستان به سفر مى روند
محیا حمزه

در حالى که بسیارى از بازیگران سریال «شهرزاد» در گفتگو هاى متفاوت 
از احتمال بسیار کم ساخت سریال «شهرزاد 4» خبر مى دانند، اما انگار 

کارگردان اثر،  حسن فتحى نظر دیگرى دارد.
مجید سعیدى، بازیگر فصل سوم سریال «شهرزاد» درباره احتمال ساخت 
فصل چهارم این مجموعه گفت: فکر نمى کنم «شهرزاد 4» ساخته شود. 
«شهرزاد 4» ساخته نمى شود مگر اینکه بخواهند قصه را بدون شهاب 

حسینى ادامه دهند.
وى در همین راستا افزود: به عنوان مثال شــاید در «شهرزاد 4» شاهد 
بزرگ شدن شخصیت «ساالر» باشیم که شبیه پدرش «قباد» است. اگر 

قرار بر ساخت «شهرزاد4» باشد مى تواند به زندگى بچه «قباد» بپردازد. 
البته امیدوارم «شهرزاد 4» ساخته نشود چون من در فصل سوم کشته 

شدم و دیگر در فصل بعد نخواهم بود.
رامین ناصرنصیر هم درباره احتمال ســاخت پروژه «شهرزاد 4» براى 
فصل پاییز گفت: درباره «شهرزاد 4» هم در رسانه ها صحبت هایى وجود 

دارد اما از همان ابتدا هم هیچوقت قرار نبود «شهرزاد 4» ساخته شود.
در میان اخبار ضد و نقیض در خصوص «شــهرزاد 4» حســن فتحى، 
کارگردان این مجموعه نظر دیگرى نســبت به ســاخت «شهرزاد 4» 

دارد. وى در اینستاگرام خود نوشت: «برغم مدعیانى که منع عشق 

مى کنند، همچنان عالقه مند به ساخت فصل چهارم سریال «شهرزاد» 
هســتم و امید آن دارم که امکان تحقق این امر در آتیه نزدیک فراهم 

شود.»
حسن فتحى پیش از این در مصاحبه اش با شرق اعالم کرده بود که 12 
قسمت از فصل چهارم آماده است. اما ساخت فصل چهارم این سریال تنها 

به او بستگى ندارد و بقیه عوامل نیز باید با او همراه شوند.

فصل چهارم سریال «شهرزاد» ساخته مى شود؟

حمید حامى که در ســال هاى اخیر همواره از منتقدین 
شرایط موسیقى در کشــور بوده، در تازه ترین گفتگوى 
خود نیز به تندى به اوضاع موســیقى اعتراض کرده و 
گفته در حال حاضر بى سوادها و بى هنرها حرف اول را 

در موسیقى مى زنند.
به گزارش «ایران آرت»، یکى از مــواردى که حامى 
در گفتگویش به آن اشــاره کرده، ماجراى مجوز قطعه 
«سوغاتى» است که تا زمان حیات ناصر چشم آذر به این 
هنرمند که تنظیم کننده قطعه «ســوغاتى» بود مجوز 
اجراى با کالم این اثر داده نمى شد ولى مهران مدیرى 
تابستان امسال توانســت آن را در کنسرتش اجرا کند. 
حامى در این گفتگو به موضوع اشاره کرده و گفته ناصر 
چشم آذر از غصه مجوز نگرفتن درگذشته است. در ادامه 
بخش هایى از صحبت هاى حامى در گفتگو با روزنامه 

«صبا» را خواهید خواند.
■ در این آشفته بازار موسیقى، سلیقه مردم، سیاسیگرى 
خواننده ها و تهیه کننده ها، اعمال نفوذها براى بیشــتر 
دیده شــدن بعضى از خواننده ها، مادى شــدن هنر در 
ایران، وضعیت اقتصادى و ضعیف تر شدن مردم و همه 
این عوامل یعنى اینکه هرکسى پول بیشترى دارد بیشتر 
دیده مى شود و اینها باعث شــده که من تن به انتشار 

آلبوم ندهم.
■ هنر هر سرزمینى که آلوده به سیاست باشد، عاقبتى 

بهتر از این ندارد.
■ یکى از برجســتگى هاى نســل قبلى ایــن بود که 
بى ســوادها و بى هنرها نمى توانســتند وارد موسیقى 
شوند یا اگر وارد مى شــدند خیلى کوتاه مدت بود. االن 

بى سوادها و بى هنرها حرف اول را مى زنند.

■ شــما فکر کنید آهنگســاز یک قطعه براى گرفتن 
مجوز عمرش را بگذارد آخر هم نگیرد و از غصه مجوز 
نگرفتن بمیرد بعد درکنســرت، مردم آن را بخوانند و 
چون مردم خواندند کًال مجوزش ر ا لغو کنند و یک نفر 
به واســطه روابطش با آقایان بدون مجوز کار ایشان را 

بخواند.
■ یکسالى هست که در تهران کنسرت مستقل نداشته 
ام که یکى از دالیل آن ممنوعیت بنــده براى اجرا در 
تاالر وحدت است که در چند روز آینده طى یک مصاحبه 
افشاگرانه در مورد برخى از اتفاقات پشت پرده موسیقى 
از جمله مافیاى تاالر وحدت و برخى از موارد دیگر انجام 
خواهم داد که هدف روشــنگرى و آگاهسازى است و 
بس، چرا که گرفتن حق از طریق مصاحبه و افشاگرى 

امکان پذیر نیست که نیست.

کنایه حمید حامى به مجوزى که فقط به مهران مدیرى داده شد

امکان پذیر نیست کهبى سوادها و بى هنرها حرف اول را مى زنند.فتگو با روزنامه 

عبدالرضا اکبرى، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون درباره 
ورود البى بــازى در عرصه بازیگرى گفــت: این روز ها 
هر شــخصى که با تهیه کننده و یا کارگردان آشنا باشد 
براى نقش ها انتخاب مى شــود و اکثریــت بازیگران 
بر اســاس توانایى هاى خودشان پشــت دوربین قرار 

نمى گیرند.
وى در همین راستا ادامه داد: شــاید عجیب باشد اما 
نقش هاى خوب سینمایى در قالب مهمانى هاى شبانه 
تقسیم مى شود. بخشى از قضیه برعهده تهیه کننده و 

کارگردان اســت اما نباید فراموش کرد که این بازیگران 
هســتند که در این مهمانى ها شــرکت مى کنند تا در نقش ها 

انتخاب شوند.
بازیگر «مزد تــرس» در خصوص حضور نابازیگران در ســینما 

اشــاره کرد: هر چند شــاید در دوره اى برخى نابازیگران و افراد مبتدى 
وارد سینما مى شوند و حتى چهره مى شوند اما عمر این درخشش طوالنى 

نیست، زیرا بابت دریافت نقش ها حق بســیارى از بازیگران واقعى را پایمال 
کرده اند.

اکبرى درباره یک شبه پولدار شــدن برخى بازیگران اظهار کرد: این افراد از 
همان زمانى که نقش دریافت مى کنند یا اثرى را در حال پخش روى 
آنتن دارند به واسطه عنوان خود و نقش هایى که دارند به هر طریقى 

کسب در آمد مى کنند و این قصه هر روز ادامه دارد و کسى هم نیست 
که از این سوء استفاده از نام هنرپیشــه و هنرمندانى که شرافتمندانه زندگى 

مى کنند،  دفاع کند.

نقش هاى اصلى سینما 
در مهمانى و دورهمى 

انتخاب مى شوند
دوبلور کارتون هاى «پسر شجاع» و «اى کیوسان» 

پاسخ مى دهد

چرا کارتون هاى امروز 
ماندگار نمى شوند؟

دوبلور شخصیت هاى «شیپورچى»، «یوگى» و «تنسى» 
معتقد است، کارتون هایى که دوبله مى شوند، در ذهن 
کودکان امروز نمى مانند، چون خوب ساخته نمى شوند.

تورج نصر تا به امروز صداپیشگى شخصیت هاى کارتونى 
تنسى در «تنسى تاکسیدو»، شیپورچى در «پسر شجاع»، 
یوگى در «یوگى و دوستان»، دانلد داك در کارتون هاى «دانلد 
داك»، دارکوب زبله در «وودى وود پیکر»، کاپیتان در «جیمبو» و شوتن در 

«اى کیوسان» را بر عهده داشته است.
او با مقایسه وضعیت آثار دوبله شده در گذشته و حال حاضر گفت: در دهه  60، 
کارتون هاى بسیار زیبایى مانند «پسر شــجاع»، «وودى وود پیکر» و... دوبله 
شدند که به کارهاى ماندگارى تبدیل شــد و براى نسل حال حاضر هم جالب 
است. اما بعد از آن زمان، دیگر اهمیتى به کارتون ندادند و کارتون هایى که دوبله 

مى شود در ذهن کودك نمى ماند چون خوب ساخته نمى شوند.
او ادامه داد: جوانان و نوجوانان ما انیمیشن هایى در قالب سى دى را نگاه مى کنند 
که تلویزیون پخش نمى کند؛ بنابراین کــودکان در حال حاضر با کارتون هاى 
جدید از طریق سى دى ها آشنا مى شوند. من چند انیمیشن که ساخت داخل کشور 
بوده را دوبله کردم که کیفیت معمولى داشته است و از میان آنها تنها یک سریال 
که خانم شوکت حجت کار مى کرد، مورد توجه قرار گرفت. کارتون «میمون هاى 

محافظ جنگل» که از شــبکه یک و جام جم پخش مى شود هم تقریبًا قشنگ 
اســت. اما کارتون زیادى دوبله نکرده ایم. به دلیل اینکــه کارتون هاى خوب 
خریدارى و وارد نمى شود. این دوبلور با اشاره به محدودیت هاى دوبله انیمیشن 
در صداوسیما اظهار کرد: برخى از انیمیشن هاى خارجى به خصوص آمریکایى، 
همراه با دیالوگ موزیک دارد که آن را سانسور مى کنند؛ در حالى که مربوط به 

داستان فیلم است.
او با بیــان اینکه باید بهترین انیمیشــن ها وارد کشــور شــود، اظهــار کرد: 
انیمیشن هایى که براى دوبله به کشور وارد مى شوند باید سانسورشان کاهش 
پیدا کند؛ یعنى محتواى داستان و فیلم به شــکلى تغییر نکند که بیننده متوجه 
موضوع نشود. همچنین آهنگ آن را تغییر ندهند. باید فیلم هایى براى کودکان 

ساخته و در سینماها اکران شود اما متأ سفانه این اتفاق نمى افتد.
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بازیکن اســبق تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن 
اصفهان گفت: در مشکالت حاشیه اى که براى 
مسلمان پیش آمد، هم باشگاه و هم خود بازیکن 

مقصر بودند.
فرشــید طالبى درباره وضعیت تیم ذوب آهن در 
لیگ برتر گفت: آنچه مســلم است اینکه ذوب 
آهن در نتیجه گیرى در این فصل تا اینجا خوب 
عمل نکرده و این را همه مى دانند اما سابقه نشان 
داده که ذوب آهن روز هاى بدتــر از این را هم 
ســپرى کرده و به موفقیت رسیده است. همین 
فصل گذشته ذوب آهن در نیم فصل دوم عالى 
نتیجه گرفت و یا قبل تر از آن هم ذوب آهن چنین 
شرایطى را تجربه کرده است. باشگاه ذوب آهن 
از یک سیستم مدیریتى خوب برخوردار است که 
امتیاز ویژه اى براى این تیم محســوب مى شود. 

فصل گذشته همین سیستم مدیریت به باشگاه و 
تیم ذوب آهن خیلى کمک کرد.

بازیکن ســابق ذوب آهن تصریــح کرد: گاهى 
اوقات تغییر و تحول خیلى به تیم آسیب مى زند 
و حتى ویران کننده مى شــود و حتى سیســتم 
مدیریتى هم نمى تواند به آن کمک کند. منظورم 
فرد خاصى نیست بلکه واقعیت این است که وقتى 
بازیکنان و مربیان تغییــر مى کنند گاهى براى 
هماهنگ شدن بازیکن با تفکرات مربى به زمان 
نیاز است مثل اتفاقى که اکنون در ذوب آهن رخ 
داده و گاهى هم مثل تیم پدیــده این تغییرات 

خیلى خوب جواب مى دهد. 
طالبى در مورد حواشــى رخ داده براى محسن 
مســلمان در ذوب آهن اظهار کرد: مسلمان در 
تیم ذوب آهن رشد کرد و پرورش یافت و قطعًا 

مدیران باشگاه ذوب آهن بهتر از هر فرد دیگرى 
ویژگى هاى فنى و اخالقى محســن مسلمان را 
مى شناسند. با نقاط ضعف و قوت او بهتر از هر 
فرد دیگرى آشنا هستند؛ بنابراین در اتفاقى که 
براى مسلمان در ذوب آهن رخ داد باید بگویم 
بدون تعارف هم باشــگاه و هم مسلمان مقصر 
بودند. این نظر شــخصى من است. مسلمان در 
پرسپولیس تبدیل به یک ســتاره شد و بهترین 
پاسور فوتبال ایران است. او که در فوالد خوب 
نبود توانست در پرسپولیس «برانکو ایوانکوویچ» 
دوباره زنده شود. برانکو به خوبى از محسن بازى 
گرفت و او را تبدیل به یک ستاره کرد. مسلمان 
سه سال در پرسپولیس برانکو حضور داشت. دو 
ســال خوب را طى کرد و سال سوم هم با وجود 
نیمکت نشینى حاشیه  ســاز نشد تا آن ماجراى 

آخر پیش آمد؛ بنابراین مى خواهم بگویم مدیران 
باشــگاه ذوب آهن به خوبى با شرایط و خلق و 

خوى مسلمان آشنا بودند.
وى تصریــح کرد: اگــر در مدیریت محســن 
مســلمان بهتر عمل مى کردند این اتفاق ها رخ 

نمى داد.

 نگاهى به آمار کارت زرد و قرمزهاى اســتقالل در 
هشت هفته اى که گذشت نشان مى دهد آبى ها 16 
کارت زرد و سه کارت قرمز دریافت کرده اند که البته 
یک کارت قرمز هم در جام حذفى به نامشان ثبت 
شده است. این تعداد کارت زرد و قرمز در دو بازى 
اســتقالل براى تیمى که داعیه قهرمانى در هر دو 
جام را دارد اتفاق خوبى نیست و «وینفرد شفر» براى 
حل این مشکل یک قانون جدید وضع کرده است. 
با درخواست شفر کمیته انضباطى باشگاه استقالل 
جرایمى را براى بازیکنانى که از این پس کارت قرمز 
بگیرند در نظر خواهد گرفت و به آنها ابالغ خواهد 
کرد. استقالل در چهار بازى آخر خود سه  اخراجى و 

چند اخطارى داشته است.

اللهیار صیادمنش دو سالى است که براى خودش اسم 
و رسمى پیدا کرده و فوتبالدوســتان او را مى شناسند. 
بازى هاى درخشان او با تیم نوجوانان را همه به خاطر 
دارند. او که با سایپا قرارداد داشت، خیلى نتوانست در این 
تیم خودنمایى کند اما امسال به استقالل پیوست. چند 
هفته اى او به علت عدم داشتن تجربه و همچنین یک 
موضوع حاشیه اى، مدتى از ترکیب استقالل دور بود 

ولى این روز ها درخشش قابل توجهى دارد.
صیادمنش بــا وجود داشــتن 17 ســال، در ترکیب 
اصلى قرار مى گیرد. «وینفرد شــفر» از ســبک بازى 
صیادمنش خوشــش آمده و او را به مرتضى تبریزى، 
مهاجم گرانقیمت ترجیح داده است. تبریزى در ترکیب 
استقالل بد کار نکرده  اما نتوانسته انتظارات را برآورده 
کند. اگر صیادمنش درگیر مســائل حاشیه اى نباشد و 
تمرکزش براى فوتبال باشد، خیلى پیشرفت خواهد کرد.

در فصل جنون آمیز اللیگا، بارســلونا و رئال مادرید 
مدام امتیاز از دســت مى دهند؛ طورى که اگر یکى 
مساوى کند، دیگرى همه زورش را مى زند که ببازد! 
حاال شــرایط رئال به علت تغییر کادرفنى، جدایى 
«رونالدو» و  جذب نکردن ســتاره به جاى او قابل 
درك است، اما بارسلونا که تقویت هم شده دارد بد 
نتیجه مى گیرد. یکى از مشکالت اساسى کاتاالن ها 
ضعف وحشــتناك «جرارد پیکه» است که شاید 
بدترین فصل فوتبالى اش را پشــت سرمى گذارد. 
پیکــه روى اغلب گل هاى دریافتى بارســا در این 
فصل مقصر بوده و این ماجرا در بــازى این هفته 
با والنســیا هم تکرار شــد.  آش آنقدر شور شده که 
«لیونل مسى» صراحتاً از شرایط خط دفاعى تیمش 
انتقاد کرده و رسانه هاى اروپا از اختالف شدید او با 
پیکه خبر مى دهند. کالً  به نظر مى رسد پیکه بعد از 
آن الیى تاریخى که از وحید امیرى خورد، دیگر آن 

آدم سابق نشد!

  ذوب آهن باید بازیکنش را 
مدیریت کند

صیادمنش 
بالى جان تبریزى

افتى که 
از الیى شروع شد!

امیرمهدى ژوله در پى در گذشــت زنده یاد بهرام شفیع خاطره اى 
شیطنت آمیز را در اینستاگرامش منتشــر کرد و طى آن از مجرى 
خاطره ساز صداوسیما حاللیت طلبید. او در پیامش چنین نوشته است:

«جام جهانى نمى دونم چند داشت شــروع مى شد. خرداد 81. براى 
اولین شماره "چلچراغ" زنگ زدم به شــما و چند مربى و بازیکن و 

کارشناس فوتبال.
سئوال هاى غلط مى پرســیدم. مثًال راجع به شانس قهرمانى تیمى 
که اصًال توى جــام نبود. یا امکان آقاى گلــى بازیکنى که به علت 
مصدومیت هیچ وقت به جام نرسیده بود. شما هم خسته و دلزده از 
فوتبال بودید یا پرمشغله و گرفتار، که خیلى در جریان امر نبودید و 
گول ســئوال هاى انحرافى من را خوردید و کلى در باب شایستگى 
قهرمانى تیم کذایى و آقاى گلــى فالن بازیکن حرف زدید. آخرش 
هم شوخى شــوخى گفتید خوب بنویســى ها. آخرش جدى جدى 
عین ســئوال ها و جواب ها را پیاده کردم. حتى انگار همین "خوب 
بنویسى ها" را هم نوشتم، به انضمام یه لید تپل با این مضمون که تو 

رو خدا ببین گزارشگر صدا و سیما را... به همین بدجنسى!
البد فکر مى کردم چه ضایع کردم طرف رو، چه بچه باحال و تیزى ا م 
من یا نمى دانم هر چیزى براى ارضاى هر بخشى از چاله چوله هاى 
شخصیم، شخصیتیم چهارتا "چه باحال بود" و "چه باحالى" هم بارم 

کنند و یک تیتر ذهنى که "یادم تورا فراموش".
آقا حاللم کنید. من شمارو نه با این شیرینکارى ژورنالیستیم، که با 
پنجره "ورزش و مردم"تان که سال ها تنها روزنه دنیاى کدر و طوسى 
ما به فوتبال جهان بود به خاطر میارم و شــما رو با یادآورى صداى 
خوب و تفرعن منحصر به فردتان در گزارشــگرى به خاطر خواهم 
سپرد و همه متلک ها و کنایه ها و خوشمزگى هایتان در گزارشگرى 
و اُصدوقوس (اینجورى مى شنیدم) گفتنتان که مالتان بود و مالتان 

ماند؛ و بعد...
و بعد و بعد شما از ما دور شدید یا ما از شما، مهم نیست. فقط چه بد که 

حتى فرصت نشد حضورى بهتون بگم "آقا حاللم  کنید".»

سردار آزمون سرانجام به اردوى تیم ملى فوتبال ایران بازگشت. این 
مهاجم از مدت ها قبل اعالم کــرده بود دیگر قصد ادامه همکارى 
با تیم ملى را ندارد اما «کارلوس کى روش» رأى او را زد و او دوباره 
همراه ملى پوشان شــد. البته آزمون طى هفته هاى اخیر درخشش 
خوبى در روبین کازان داشــت و واقعاً  جایــش در تیم ملى خالى 
بود. حاال شنیده مى شود او براى نیم فصل دوم رقابت هاى امسال 

زمســتانى پیش رو، به احتمال و در پنجره 
زیاد راهى یک تیم بزرگ و 
مطرح اروپایى خواهد شد 
تا به این ترتیب سورپرایز 
ویژه اى از طــرف مهاجم 
گنبدى فوتبال ایران در راه 

باشد.

 حسین ماهینى مى توانســت صاحب یک رکورد تاریخى در فوتبال 
ایران شود اما از رسیدن به آن ناکام ماند. 

ماهینى هشت سال قبل در لیگ قهرمانان آسیا با ذوب آهن ابراهیم زاده 
به فینال رســید و در تک بازى مقابل سئونگنام کره جنوبى شکست 
خورد تا در حسرت قهرمانى این رقابت ها بماند. این آخرین حضور یک 
تیم ایرانى در فینال لیگ قهرمانان آسیا بوده و بعد از آن تنها یک بار 
استقالل تا نیمه نهایى این رقابت ها پیش رفت تا اینکه پرسپولیس با 
«برانکو ایو انکوویچ» طى دو فصل متوالى در نیمه نهایى این رقابت ها 

حاضر شد و حاال شانس رسیدن به فینال را هم دارد.
در این میان حســین ماهینى که در بازى با اســتقالل مصدوم شد 
مى توانســت تنها بازیکن ایرانى حاضر در سه نیمه نهایى و دو فینال 
لیگ قهرمانان آسیا در فرمت جدید باشد اما در آستانه بازى با السد این 
شانس را از دست داد و حاال در حسرت این رکورد مى سوزد. ماهینى با 
مصدومیت شدیدى که گریبانش را گرفت دو بازى نیمه نهایى و فینال 
احتمالى را از دست داد هر چند مى تواند به این مهم ببالد که عضوى از 

تیم موفق پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیاى 2018 باشد.

آقا حاللم کنید!

شایعه تکرارى 

ماهینى در حسرت ماند

حاال جرأت دارید 
کارت بگیرید!

سابقه نشان داده که 
ذوب آهن روز هاى بدتر 

از این را هم سپرى 
کرده و به موفقیت 

رسیده است

ک

بهرام شفیع براى عالقه مندان به فوتبال یادآور 
خاطرات زیادى است. خاطراتى که با «ورزش و 
مردم» برنامه اى که در دهه هاى 60 و 70 براى 
ورزشــى ها یک موهبت بود گره خورده اســت. 
گزارش هایى از سبک شفیع با اصالحات منحصر 
به فردى مانند «مى ریم که داشــته باشــیم»، 

«اسقطس دار» و...

نگاهى به زندگى بهرام شفیع
بهرام شفیع متولد 1335 در محله قدیمى پامنار 
تهران است. بنا بر مصاحبه شفیع با «سروش»، 
وى دوره ابتدایى و متوسطه را در مدرسه برزویه 
ودبیرستان علوى تهران گذراند، لیسانس علوم 
سیاســى را از دانشــگاه تهران گرفت و سپس 
مدرك دوره ارشــد تهیه کنندگى و گزارشگرى 
را از اتحادیه رادیو تلویزیونى آســیا و اقیانوسیه 
(ABU) کسب کرد. او که در ایام جوانى بازیکن 
میانى تیم فوتبال قصر یخ تهران بود، از ســال 
1359 همکارى خود را بــا تلویزیون آغاز کرد و 
حدود 33 ســال برنامه «ورزش و مردم» را اجرا 

کرد.

جادوى یک شنبه شب ها
در دهــه هــاى 60 و 70 برنامــه یک شــنبه 
شــب هاى «ورزش و مــردم» مهمترین برنامه 
ورزشى تلویزیون محسوب مى شــد و خیلى ها 
در طول هفته منتظر برنامه یک شنبه شب آقاى 

شــفیع بودند تا ببینند در دنیا چه خبر اســت. او 
در همان ســال ها یکى از گزارشــگران اصلى 
تلویزیون هم بــود با اجراى خــاص خودش. با 
اصالحاتى که ابــداع مى کــرد امضاى خاصى 
در پــاى گزارش هایش بــه جا مى گذاشــت. 
اصالحات کمتر شــنیده شــده به کار مى برد و 
ســعى مى کرد کمى هم در بین گزارش هایش 
طنازى کند. شفیع به جام جهانى 1990 هم اعزام 
شــد و پس از دو گزارش نصف و نیمه به ایران 

برگشت.
دهه 70 با راه افتادن شــبکه 3 ســیما و ظهور 
نسل تازه گزارشــگران بهرام شــفیع دیگر آن 

نقش قبــل را ایفا نکرد اما همچنــان در ورزش 
ایران مهره اى قابل اتکا بــود. برنامه «ورزش و 
مردم» نزدیک به چهار دهه روپا ماند تا به عنوان 
قدیمى ترین برنامه هفتگى تلویزیون ایران برسد. 
«ورزش و مردم» در سال هاى اخیر چند مرتبه اى 
تغییر زمان داد اما همچنان با شــفیع روى آنتن 
مى رفت. بهرام شــفیع که ســابقه داشتن پست 
در باشــگاه هاى استقالل و پرســپولیس را هم 
داشت از سال 1384 ریاســت فدراسیون هاکى 
را برعهده گرفت. او 13 ســال رئیس فدراسیون 
هاکى بود و یکى از قدیمى ترین رؤسا محسوب 

مى شد.

اصطالحات ماندگار
بهرام شفیع در دو دهه اخیر کمتر مسابقه فوتبال 
گزارش کرد. با این حال آنهایى که در دهه هاى 

60 و 70 مشــترى پروپاقرص فوتبال هاى 
سیما بودند هرگز گزارش هاى خاص شفیع 

را فراموش نمى کنند.
او تکنیک هــاى خــاص خــودش را 

داشــت. به یکبــاره 30 ثانیه، ثانیه  شــمار 
را مى شــمرد، حــدود یــک دقیقه فقط اســم 
مى گفت. به یکباره شــماره بازیکنان را ردیف 
مى کــرد. بــراى شــوت هایى که به آســمان 
مى رفت اصطــالح معروف چنــد دروازه روى 
هم را داشــت. زوزه کشــان، تیرى کــه از چله 
کمان دررفتــه و... تکه کالم هــاى ماندگارش

بود.
باجو، باجیو یا باگیو، دیتــر آیتلس زحمتکش و 
نمک ریختن براى سوتى هاى بازیکنان خارجى. 
همه اینها به یاد مانده است. گزارش هاى بانمکى 
که شاید با اســتانداردهاى کنونى فاصله زیادى 
داشــت اما در دهه 60 به دل مى نشســت. چند 
عبارت هم خلق کرد مانند «مى ریم که داشــته 
باشیم» و «اسقطس دار». او بخشى از خاطرات 
نوســتالژیک عاشقان فوتبال اســت که در 62 
سالگى جان به جان آفرین تسلیم کرد. خیلى ها 
یک شنبه شب تا آخر شب بیدار مى ماندند تا آقاى 
شــفیع ده دقیقه از یک بازى اروپایى را نشــان

 دهد. ده  دقیقه اى که جادو مى کرد.

«مى ریم که داشته باشیم»، دیگر نیست!

به یاد شمارشگر ثانیه ها

ن مى خواهم بگویم مدیران 
ه خوبى با شرایط و خلق و 

دند.
ــر در مدیریت محســن 
 مى کردند این اتفاق ها رخ

ل ى ر وم ل م ى ر و و ى و
زمســتانى پیش رو، به احتمالو در پنجره 

زیاد راهى یک تیم بزرگ و
مطرح اروپایى خواهد شد
تا به این ترتیب سورپرایز
ویژه اى از طــرف مهاجم
گنبدى فوتبال ایران در راه

باشد.

 هم سپرى 
ه موفقیت 

ه است

اندگار
اخیر کمتر مسابقه فوتبال 
ل آنهایى که در دهه هاى 

روپاقرص فوتبال هاى 
ش هاى خاص شفیع 

ـاص خــودش را 
ا ا ا 3
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 آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـــین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند . بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302015001334 مــورخ 96/09/26  زبیده مهــرى چمگاوى فرزند 
امیرقلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 275,58 مترمربع مفروزى 
از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان خریدارى شــده از مالک رســمى 

اسکندر قربانى .
2 - راى شــماره 139660302015001335 مورخ 96/09/26  محمد على قربانى چم کهریزى 
فرزند اسکندر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 275,58 مترمربع 
مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان خریدارى شــده از مالک 

رسمى اسکندر قربانى .
3 - راى شــماره 139660302015001343 مورخ 96/09/27  فتح اله قربانى فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,42 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم 

کهریز بخش 9 ثبت اصفهان خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى چم کهریزى .
4 - راى شــماره 139660302015002536 مــورخ 1396/12/12  على اکبــر امینى چرمهینى 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 160,54 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139760302015000006 مورخ 1397/01/09  اشرف محمدى خشوئى فرزند شاه 
کرم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222,92 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى 
واقع در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فریدون عسگرى 

خشوئى و غیره .
6 - راى شماره 139760302015000713 مورخ 1397/03/23  مجتبى عسگرى فرزند امیدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 447,20 مترمربع مفروزى از پالك 261 - اصلى واقع 
در قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على عسکرى 

خشوئى .
7 - راى شــماره 139760302015000731 مورخ 1397/03/23  حسین شــریفى ریزى فرزند 
على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 159 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شــماره 139760302015000732 مورخ 1397/03/23  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند 
محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شماره 139760302015000742 مورخ 1397/03/28  بهرام سیاه پوش فرزند ظهراب 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شماره 139760302015000743 مورخ 1397/03/28  اعظم کریمى ریزى فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 52,35 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شــماره 139760302015001573 مــورخ 1397/06/17  لطــف الــه مختارى بنى 
فرزند على اکبر نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132,64 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شــماره 139760302015001576 مــورخ 1397/06/17  طاهره ســلیمیان ریزى 
فرزند بهرام نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 91,03 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شــماره 139760302015001314 مورخ 1397/05/23  رضا اسکندرى قلعه قاسمى 
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199,78 مترمربع مفروز از پالك 141,1 
فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قاسم اسکندرى قلعه قاسمى .
14 - راى شماره 139760302015001453 مورخ 1397/05/28  ســودابه ریاحى فرزند عبداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,88 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شــماره 139760302015001454 مورخ 1397/05/28  ســمیه ریاحى فرزند عبداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,88 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شــماره 139760302015001455 مورخ 1397/05/28  ســعید مرادیان ریزى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 47,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
17 - راى شماره 139760302015001456 مورخ 1397/05/28  نادر رحیمى فرد فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شماره 139760302015001458 مورخ 1397/05/28  عبداله طغیانى ریزى فرزند ولى 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,51 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
قــدرت    97 /06 /17 مــورخ   139760302015001577 شــماره  راى   -  19
لــه خاشــعى ورنامخواســتى فرزنــد مســیب نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب تــاالر  ا
پذیرایــى بــه مســاحت 3531,39 مترمربــع مفــروزى از پــالك 53 - اصلــى واقــع در 
قریه اشیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اقدس ایرانپور مبارکه 
. تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز  سه شــنبه مورخ 1397/07/03 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز پنج 
شنبه مورخ 1397/07/19 م الف: 252974 محمد رضا رئیســى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك 

لنجان /7/131
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000351 مورخ 97/06/31 آقاى حسین خانعلى به 
شماره شناســنامه 59 کدملى 1286529077 صادره از اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 10/44 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5801 و 5801 باقیمانده- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف سهراب و بهرام و احترام خانعلى 
واگذار  گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/07/19 م الف: 255208 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/158

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000364 مورخ 97/05/24 آقاى حیدر خبازیان به 
شماره شناسنامه 7 کدملى 5649605629 صادره از جرقوی ه فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 151/65 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 5625- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/07/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/19 م الف: 255187 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/160
اخطار اجرایى

شــماره: 1426/91 به موجب رأى شــماره 1873 تاریخ 91/11/9 حوزه 7 شــوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رضا خلیل مقدم 2- مهدى ترابى نشانى: 
اصفهان- خ ســید علیخان کوچه چرخاب پ 39 (فعًال مجهول المکان) محکوم است به: پرداخت 
تضامنى مبلغ 11/400/000 ریال بابت اصل خواســته بعنوان وجه بخشى از مبالغ سفته هاى فوق 
الذکر و 160/000 ریال بابت هزینه دادرســى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (91/8/15) 
لغایت زمان اجراى حکم و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق محکوم له موسسه 
مالى مهر بسیجیان به شماره ثبت 7788 با وکالت زهرا ســعادت نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق 
شــمالى حدفاصل کاخ ســعادت آباد و چهارراه نیکبخت جنب داروخانه امین نبش کوچه شهیدان 
نعمتى پ 2  و پرداخت نیم عشــر اجرایى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 262769 شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/410
اخطار اجرایى

شــماره: 91- 1835 به موجب رأى شــماره 189 تاریخ 92/2/31 حوزه 8 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- محمدرضا بشیرى 2- رضا چلونگر 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاى نشر آگهى و 48000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 624398- 90/4/10 تا تاریخ 
اجراى حکم در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگى حمید نورى با وکالت زهرا سعادت به 
نشانى: اص- خ شیخ صدوق شمالى حد فاصل کاخ سعادت آباد و چهارراه نیکبخت- جنب داروخانه 
رامین- نبش کوچه شــهیدان نعمتى طبقه اول.  ماده 34 قانون اجراى احــکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 262772 

شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/413
ابالغ رأى

کالسه: 961128 شماره دادنامه: 9609976794104665- 96/12/13 مرجع رسیدگى: شعبه 11 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مهدى کاظمى زهرانى با وکالت خانم زهرا ســعادت 
و مریم منعمیان اصفهانى نشــانى: اصفهان، خ خیام، خ میرزاطاهر، کوى وحدت 26، کوچه شهید 
حسین ابراهیمى- بن بست بنفشــه پالك 9 خوانده: آقاى عزت ا... امیدوار نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه فاکتور با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف. 
درخصوص دعوى آقاى مهــدى کاظمى زهرانى بــا وکالت خانم زهرا ســعادت و مریم منعمیان 
اصفهانى به طرفیت آقاى عزت ا... امیدوار به خواسته مطالبه مبلغ 190/120/000 ریال وجه فاکتور 
شماره 2856 مورخ 95/11/7 فاکتور ارائه شده از ســوى وکیل خواهان که به امضاء خوانده رسیده 
و نشانه طلبکار بودن خواهان اســت به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى علیرغم ابالغ قانونى 
درج آگهى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/120/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 3/416/500 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه درج 
آگهى و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/29 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس آخرین نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده 
اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. درخصوص تأمین خواسته 
با توجه به واریز نکردن خسارت احتمالى از سوى خواهان با استناد به ماده 115 ق.آ.د.م قرار رد تأمین 
خواسته صادر مى گردد. م الف: 262767 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/462

ابالغ دادخواست
تجدیدنظرخواهان: مهدى کوشــکى فرزند رجبعلى شغل: آزاد نشانى: رهنان. خ هاشمى نژاد. کوى 
بخچالى پ 49 تجدیدنظرخوانده: 1- بتول سهرابى نشانى: مجهول المکان 2- مهرداد صدرالدین 
فرزند ابوالقاسم شغل: آزاد نشانى: اصفهان. خ بهشت. تقاطع اول گلخانه دشت بهشت اصفهان تعیین 
خواسته و بهاى آن: اعتراض نســبت به دادگاه شماره 9709976805301222 به تاریخ 97/6/14 
صادره از شعبه 53 شــوراى حل اختالف اصفهان دالیل و منضمات دادخواست: 1- دادنامه بدوى 
شــماره 9709976805301222، 2- کپى مصدق مبایعه نامه خودرو به تاریخ 94/8/6، 3- کارت 
مالکیت خودرو به نام خانم بتول ســهرابى 4- بیمه نامه به نام مهدى کوشــکى احترامًا اینجانب 
دفاعیات خود را جهت پرونده شــماره 970056 که منجر به صدور قرار عدم استماع شده است به 
استحضار مى رساند: براساس مبایعه نامه تقدیمى بنده در تاریخ 94/8/6 یک دستگاه خودرو پراید 
را از آقاى مهرداد صدرالدین خریدارى نمودم که ایشان هم طبق اظهارات خود این خودرو را از خانم 
بتول سهرابى خریدارى نمود ولى متأسفانه ایشان از انتقال رسمى مبیع خوددارى نموده اند و این در 
حالى است که قاضى محترم شورا (شعبه 53) در رأى خود اشاره به عدم ارائه قرارداد مبایعه نامه نموده 
است ولى این قرارداد که پیوست اعتراضیه مى باشد، هم در مرحله بدوى تقدیم شده بود و هم این 
مرحله تجدیدنظر خواهى پیوست میباشــد. همچنین اگر منظور این نسخه قرارداد اولیه مبایعه نامه 
فى مابین بتول سهرابى و مهرداد صدرالدین است باید عرض کنم که: بدیهى است که بنده قرارداد 
آنها را موجود ندارم و بایســتى از آقاى مهرداد صدرالدین این تقاضا شود و همان طور که مستحضر 
هستید الزام به انتقال ایشان مى بایست از طریق خانم بتول سهرابى که سند رسمى مالکیت متعلق 
به ایشان است صورت گیرد ولى متأسفانه شعبه بدوى شــورا هم هیچگونه اقدامى جهت شناسایى 
ایشان از طریق نشــر در آگهى انجام نداد. لذا از آن مقام محترم تقاضامندم  با توجه به خسارات وارد 
شده طى این مدت چند ســال مدنظر قرار داده. احترامًا از شــما مقام محترم تقاضاى احضار مجدد 
ایشان و الزامشان جهت تسلیم مبایعه نامه و انتقال سند خواستار میباشم. م الف: 262732 شعبه 53 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/463
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000263 تاریــخ آگهــى: 1397/07/11 شــماره پرونده: 
139604002004000551 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9601764 ششدانگ 
یکباب خانه پالك 308 فرعى از 4017 اصلى با قدرالحصه از جمیع توابع و متعلقات واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان با حق العبور از کوچه جدید االحداث به آدرس: اصفهان خیابان احمدآباد کوى شهید 
توانا کوى قلعه تبرك که ســند مالکیت آن در صفحات 37 و 7 دفاتر امــالك جلد 109 و 14 ذیل 
شــماره هاى 15357 و 22121845 و شــماره هاى چاپى 721754 و 148880 به نام خانم غزت 
اسماعیلى قوام آبادى ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شــماًال: دیوارى است به گل انداز 
قنات سرباز خوراسگان شرقًا: دیوارى است به قطعه زمین 4017/107 جنوبًا: دیوارى است به کوچه 
جدیداالحداث 4017/140 درب مدخل در این حد اســت غربًا: دیوارى خانه 4017/106 مى باشد 
حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رســمى محل مورد نظر عبارت است از یک باب خانه 
در دو طبقه به صورت صد درصد ســاخت مى باشــد طبقه همکف پارکینگ و بقیه مسکونى سالن 
مکمل و طبقه اول به صورت یک واحد کامل مسکونى دو خوابه بوده وداراى 80 مترمربع عرصه و 
حدود 162 متر اعیانى داراى اسکلت فلزى و سقف تیرچه بلوك کف موزائیک و سرامیک و دستگاه 
پله سنگ مرمریت سطوح داخلى گچ و رنگ درب و پنجره خارجى آلومینیم سیستم سرمایش کولر 
آبى و گرمایش بخارى گازى، کابینت ام دى اف داراى انشعابات شهرى آب، فاضالب و برق و گاز، 
پالك دو بر بوده از سمت شمال بر مادى و جنوبًا بر گذر محدود مى باشد که طبق سند رهنى شماره 
104965- 93/4/5 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 94 اصفهان در قبال بدهى آقاى فرشید 
کرمى قوام آبادى در رهن بانک ملى اصفهان واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 
12 روز دوشنبه مورخ 97/8/7 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى  خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 3/100/000/000 ریال (سه میلیارد و یکصد میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/19 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب 
اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 262653 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/464

ابالغ
شماره درخواست: 9710460364900052 شماره پرونده: 9709980364900404 شماره بایگانى 
شعبه: 970416 آگهى ابالغ به THAMER ALI فرزند SALMAN به اتهام مشارکت در 
کالهبردارى به مبلغ 29/910/209 ریال از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 970416 د 30 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
اتشار آگهى در شعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر 
شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ اتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. 
در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت میگردد. اصفهان- بلوار آتشگاه- روبروى 
پمپ بنزین بهار- نبش کوچه برلیان- ساختمان برلیان. م الف: 262982 طاهرى بنى-  دادیار شعبه 

30 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /7/465
ابالغ

شماره درخواست: 9710460364900053 شماره پرونده: 9709980364900548 شماره بایگانى 
شــعبه: 970561 آگهى ابالغ به آقایان 1- منصور على جمیل الهاشــمى فرزند صبیحه صاحب و 
2- اکبر قرایلو فرزند على و 3- محمدرضا جلیلى فرزند حســین و 4- سعاد حسین على مالو فرزند 
فوزیه حسن به اتهام مشارکت در کالهبردارى به مبلغ ده میلیون ریال از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 970561 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب به نامبردگان 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ اتشار آگهى در شــعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ اتشار آ گهى 
اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشــر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت میگردد. 
اصفهان- بلوار آتشــگاه- روبروى پمپ بنزین بهار- نبش کوچه برلیان- ساختمان برلیان. م الف: 
262989 طاهرى بنى- دادیار شعبه 30 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 2) /7/466
ابالغ

شماره درخواست: 9710460364900051 شماره پرونده: 9709980364900403 شماره بایگانى 
شعبه: 970415 آگهى ابالغ به آقاى میالد عسگرى فرزند داود به اتهام مشارکت در کالهبردارى 
به مبلغ 270 هزار تومان از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 970415 د 30 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ اتشار آگهى 
در شعبه 30 دادیارى دادســراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ اتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت میگردد. اصفهان- بلوار آتشگاه- روبروى پمپ بنزین 
بهار- نبش کوچه برلیان- ساختمان برلیان. م الف: 262981 طاهرى بنى- دادیار شعبه 30 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /467 /7
ابالغ

اگهى ابالغ به چنگیز شریفیان- نظر به اینکه چنگیز شریفیان قهفرخى  فرزند فرهاد به اتهام سرقت 
خادم از مخدوم به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان حسب شــکایت سعید لطفى فرزند على از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه: 951280 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 29 دادیارى دادسراى 
عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 262975 احمدى- دادیار شعبه 29 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /7/468
ابالغ

نظر به اینکه آقاى محمد جعفرى از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 12/030101/30/د4 به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقیب است و ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون  آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در شــعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 262978 شــعبه 4 دادیارى دادســراى عمومى و 

انقالب اصفهان /7/469
ابالغ

نظر به اینکه آقاى مصطفى طوسى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 34/170199/7/د4 به اتهام 
مزاحمت ملکى تحت تعقیب است و  ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد گردید. م الف: 262975 شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /7/470

ابالغ
شماره درخواست: 9710460362200016 شماره پرونده: 9709980362201052 شماره بایگانى 
شــعبه: 971062 ابالغ به آقاى ایرج مایلى- نظر به اینکه ایرج مایلى فرزند مرادعلى به اتهام افترا 
نسبت به سید جواد موسوى فرزند حجت اله از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 971062 د 3 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 

در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاسخ گویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس ا ز یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 

263066 شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /7/471
ابالغ

شماره درخواست: 9710460364900054 شماره پرونده: 9709980364900268 شماره بایگانى 
شعبه: 970274 آگهى ابالغ به آقاى مظفر اوزتورك فرزند رمضان به اتهام مشارکت در کالهبردارى 
به مبلغ 28/200/000 ریال از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 970274 د 30 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ اتشار آگهى 
در شعبه 30 دادیارى دادســراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ اتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت میگردد. اصفهان- بلوار آتشگاه- روبروى پمپ بنزین 
بهار- نبش کوچه برلیان- ساختمان برلیان. م الف: 263062 طاهرى بنى- دادیار شعبه 30 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /7/472 
ابالغ

شماره درخواست: 9710460362600019 شماره پرونده: 9709980362601157 شماره بایگانى 
شعبه: 971177 نظر به اینکه آقاى میثم نوروزى فرزند عیسى به اتهام: ترك انفاق موضوع شکایت 
آذین مرهونیان نژاد فرزند عبدالحسین از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 971177 د 7 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن امکان پذیر نبوده است بدین وسیله در 
جهت اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشار درج تا متهم 
ظرف مهلت یک ماه از زمان نشر آگهى در شعبه هفت دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت رســیدگى به اتهام مذکور حاضر گردند. در صورت عدم حضور در مهلت مقرر وفق مقررات 
قانونى اتخاذ تصمیم مى گردد. اص فهان- ابتداى خیابان اشرفى اصفهانى (کهندژ). م الف: 263068 
سعیدى- دادیار شعبه 7 دادیارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4) /7/473

ابالغ
شماره درخواست: 9710460358000021 شماره پرونده: 9309980358000844 شماره بایگانى 
شــعبه: 930890  نظر به اینکه متهمان 1- محمد عشورى فرزند موسى 2- رضا هاشم خانى فرزند 
احمد در پرونده کالسه 930890 ب اول از طرف این بازپرسى به اتهام مشارکت در آدم ربایى و ایراد 
ضرب و جرح عمدى تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان 
ممکن نگردیده است. بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 
اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شــماره 4 اصفهان واقع در خیابان کهندژ، جهت 
پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشــار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 
263163 صالحى- بازپرس شــعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 4) /7/474
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460358500005 شماره پرونده: 9509980358500966 شماره بایگانى 
شعبه: 950993 در پرونده کالسه 950993 ب 6 شعبه ششم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان اصفها ن- مجتمع جرایم اقتصادى اصفهان- شرکت گاز اســتان اصفهان با نمایندگى 
محمدعلى کرامتى شــکایتى علیه آقاى خسرو ســلطانى فرزند محمد ایر بر تحصیل مال از طریق 
نامشروع از محل اموال بیت المال مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به 
این که متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده ى 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاسخ گویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 263101 رحیمى- بازپرس شعبه 6 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید مطهرى)/7/475
حصر وراثت

آقاى محمدعلى اسماعیلى تمندگانى فرزند رمضان داراى شماره شناسنامه 289 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه پرونده 97/610 این شــورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سکینه یزدانى فرزند رسول یزدانى به شماره شناسنامه/ ملى 46 در تاریخ 
1396/12/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمدعلى اسماعیلى فرزند رمضان شماره شناسنامه 289 نسبت به 
متوفى همسر 2- رسول یزدانى دیزیچه فرزند على اکبر  شماره شناسنامه 1715 نسبت به متوفى پدر 
3- فاطمه مختارى حسن ابادى فرزند اسداله شماره شناسنامه 12 نسبت به متوفى مادر 4- حسین 
اســماعیلى تمندگانى فرزند محمدعلى کدملى 1100514708 نســبت به متوفى فرزند 5- ماعده 
اسماعیلى فرزند محمدعلى کدملى 5410303857 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این 
صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 263656 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان مبارکه /7/476
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973723101635 شــماره پرونده: 9609983723101726 شماره بایگانى 
شعبه: 962381 خواهان: انیس نیازى شهرکى فرزند صمصام با وکالت محمد بهرامى فرزند برزین به 
نشانى اصفهان- مبارکه- مبارکه چهارراه مسجد جامع ابتداى خ امام جنوبى مقابل باشگاه ستارگان 
خوانده: سلیمان نیازى شهرکى فرزند غالمعلى به نشانى شهرکرد شهر کیان بلوار آزادگان کوچه 18 
ساختمان سه طبقه درب کرم رنگ خواسته: طالق به درخواست زوجه بتاریخ 97/7/4 در وقت فوق 
العاده شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان مبارکه بتصدى امضاءکننده ذیل تشکیل است 
و پرونده کالســه 962381 از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم انیس نیازى شهرکى فرزند صمصام با وکالت آقاى محمد 
بهرامى بطرفیت آقاى سلیمان نیازى شهرکى فرزند غالمعلى بخواسته صدور حکم طالق به جهت 
الزام زوج به طالق بلحاظ تخلف از شروط ضمن عقد، دادگاه با بررسى مدارك و مستندات خواهان و 
احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین بموجب سندنکاحیه شماره 4566 مورخ 1389/8/6 دفتر رسمى 
ازدواج شماره 3 مبارکه و مساعى دادگاه و شوراى حل اختالف و داوران جهت سازش زوجین موثر 
واقع نگردیده است و از طرفى نیز زوجه اصرار بر طالق داشته و حسب تحقیقات محلى صورت گرفته 
توسط ضابطین دادگسترى مطابق نیابت ارسالى به شهرکرد در مورخه 97/2/19 مبنى بر ترك منزل 
و اعتیاد زوج به مواد مخدر و محتویات پرونده کالســه 1085/93 شــوراى حل اختالف شعبه اول 
مبنى بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه (خالصه مفید ضمیمه است) تخلف از شروط ضمن 
عقد را محرز دانسته در خصوص نفقه و مهریه دادخواست جداگانه تقدیم و راى صادر گردیده است و 
اجرت المثل ایام زوجیت را بذل مى نماید و جهیزیه را مسترد نموده و فاقد فرزند مشترك مى باشند 
و از پدر شوهر و مادر شوهر اصداقى صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوى 
خواهان را ثابت تشیخص و مستنداً به ماده 1119 قانون مدنى و مواد 26، 24، 27، 29، 31، 32، 33، 
37 قانون حمایت خانواده مصوب 91 حکم الزام زوج به طــالق بلحاظ تخلف از بندهاى 1- 2- 8 
ســند نکاحیه صادر و اعالم مى نماید و نوع طالق بائن و مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از 
تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انقضاء مهلت فرجام خواهى اســت و احراز شرایط صحت اجراى صیغه 
طالق با رعایت جهت شرعى و قانونى به عهده مجرى طالق مى باشد تا زوجین با مراجعه به یکى 
از دفاتر رسمى طالق نسبت به اجرا و ثبت صیغه طالق اقدام نمایند با توجه به تخلف از شروط سند 
نکاحیه به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل جهت اجراى صیغه طالق اعطا مى گردد و در راستاى 
ماده 31 قانون موصوف سردفتر ملکف به معرفى زوجه به پزشکى قانونى جهت اجراى صیغه طالق 
مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر  در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. استان 
اصفهان- شهرستان مبارکه- بلوار خلیج فارس- جنب بانک ملى- دادگسترى شهرستان مبارکه. 
م الف: 263607 موسوى پور- دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه /7/477

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان 1- غالمرضااسفنج 2- پدرام اسفنج دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال  سند 
به طرفیت خوانده آقاى حســام اسفندیارى  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 300ش 2 
ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 21 / 8 / 97 ســاعت 20/ 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 262222 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/  7/478 
احضارمتهم

نظر به اینکه آقاى میثم رحیمــى فرزندغالمرضا  به اتهام فروش مال غیر از طرف این دادســرا به 
شکایت رضا عابدى زاده حسین آبادى تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ و احضاریه به علت مجهول 
المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود متهم شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه 
حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد . 263385 /م 

الف محمدنیکبخت - دادیار شعبه5 دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر/ 7/479 
ابالغ وقت رسیدگى

بــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه : 9710103759504130 شــماره پرونــده :  ا
9709983759500354 شماره بایگانى شعبه : 970369 تاریخ تنظیم : 10 / 7/ 1397 خواهان  / 
شاکى آقاى  بهرام حاتم پور دادخواســتى  به طرفیت خوانده / متهم هادى اسماعیلى  فرزند مهدى  
به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه ارجاع و به کالسه 9709983759500354 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 5 / 9/ 1397 و 
ساعت 11/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکى 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 263421/م الف مهدى امینیان 
جزى- منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه / 7/480 

ابالغ وقت دادرسى  
شــماره ابالغنامه    9710103759306749 شــماره پرونده : 9709983759301441 شــماره 
بایگانى شعبه : 971492 تاریخ تنظیم : 11 / 7 / 1397 خواهان خانم خدیجه علیمى  دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى على خان رحیمى  دادخواستى به خواسته حضانت  تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شــهرنموده که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده  شهرستان شاهین 
شهرواقع دراستان اصفهان – شاهین شهرارجاع وبه شماره پرونده  کالسه 9709983759301441 
وشماره بایگانى 971492ثبت و براى روز مورخ 22/ 8 / 97 ساعت 11:30 صبح تعیین وقت دادرسى 
گردیده اســت که  به  علت مجهول المکان خوانده و عدم دسترســى به نشانى وى در اجراى  ماده 
73 قانون آیین دادرســى کیفرى  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود و 
ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نش ر آگهى از طریق 
امور مالى دادگسترى شاهین شهر / قابل پرداخت مى باشد . 263442 /م الف مدیردفتر شعبه اول 

دادگاه خانواده/ 7/481 
اجراییه

شــماره اجرائیه:9710423640800102  شــماره پرونده:9609983640800921 مشخصات 
محکوم له 1-ســید حبیب حســینى رحمت آباد نام پدر: سید جواد نشانى: اســتان یزد شهرستان 
مهریز- خیابان جمهــورى- کوچه الله 1 مشــخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 1-حســن 
عیدیوندى نام پدر:سلطان مراد. 2- مریم عیدى فرد نام پدر: عبدالحسین محکوم به: بسمه تعالى به 
موجب درخواست اجراى حکم مربوط به شماره 9710093640800468 و شماره دادنامه مربوطه 
9709973640800214 محکوم علیه مریم عیدى فرد محکوم است به تنظیم و انتقال سند رسمى 

یک دستگاه پژو پارس موضوع خواســته به نام خواهان صادر و خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 
5420000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان و نیم عشر در حق دولت محل امضاء رئیس و 
مهر دادگاه: محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف مدت ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى)2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد.3-مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قارد به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول ، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هرعنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغیر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایى ارئه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود.(مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).4-خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم،حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت  مالــى 1394). 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو 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 هر دو مجازات 
مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود. آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیه خوهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394)" م.الف 263430 عباس هادیان - مدیر دفتر شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

لنجان(زرین شهر)/7/482 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به امید محمدى کرد عبدالهى فرزند جمشید- کالسه پرونده: 
922358 وقت رسیدگى 1397/08/29 ساعت 10:30 خواهان: رجبعلى بابایى باغبادرانى با وکالت 
محمدجواد پریش خوانده: امید محمدى کرد عبدالهى خواسته: ابطال مبایعه نامه خواهان دادخواستى 
تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باالجهت رسیدگى حضور بهم رساند 
ضمنًا چنانچه بعداً ابالغى بویســله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد 
بود. بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرســى دادگاه غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى نماید. م.الف 263278  فاطمه ایزدى مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش باغبهادران/7/483 

اخطار اجرایى
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-شهرام غالمى 2- شهاب هیبتى نام پدر:-- شغل:- نشانى محل 
اقامت: 1- فوالدشــهر خ مدرس خ دماوند پ3. 2- مجهول المکان مشــخصات محکوم له: نام: 
طهماسب فرهمند نیا نام پدر: حسینعلى شغل:- نشــانى محل اقامت: ورنامخواست بلوار جانبازان 
جنب کالنترى محکوم به: به موجب راى شــماره 819 در تاریخ 95/07/28 حوزه هشــتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (به موجب راى شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومى-) که 
قطعیت یافته است. محکوم الیه متضامنًا محکوم اند به: پرداخت مبلغ 102,000,000 ریال با استناد 
چک شماره 634896 عهده حساب جارى 010328078009 بانک صادرات بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1,275,000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشر اجرایى در صندوق دولت. ضمنًا اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه 
چک موصوف را از تاریخ 94/09/23 تا زمان اجراى حکم وفق شــاخص اعالمــى از ناحیه بانک 
مرکزى محاسبه و از خواندگان وصول در حق خواهان ایصال نماید. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم به از آن میســر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م.الف 263551 مهر 

و امضاء رئیس شوراى حل اختالف 8 لنجان/ 7/484 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مسعود ادیبى فرزند بهمن دادخواستى  بطرفیت خواندگان 1) احمدرضا دویستى 2) مهدى 
براهیمى فرزند فضل الــه اعتراض ثالث اجرایى؛ تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالسه 960282 ح 2 ثبت گردیده که تاریخ رســیدگى به تاریخ 1397/08/20 ساعت 
11/30 مى باشــد که به دلیل مجهول المکان بودن خواندگان 1) احمدرضا دویســتى 2) مهدى 
براهیمى فرزند فضل اله درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. 264636/ م الف- مدیر شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان 

نجف آباد/7/485
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شــعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
1397/07/15 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالسه 838/96 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 1397/08/29 روز سه شنبه ساعت 9 صبح 
خواهان: رسول حسین هاشــمى فرزند رضا خوانده: 1) کورش ترکاشوند 2) ابراهیم احمدى  فرزند 
محمدعلى  به نشانى 1)مجهول المکان 2)دهق راه خوانسار- اولین کوچه خواسته: تقاضاى صدور 
حکم بر الزام خواندگان به پرداخت نه میلیون و نهصد و شــصت هزار تومــان به موجب فاکتور به 
شماره سریال 00122 به شرح متن گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
به شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رســیدگى تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ى 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خواندگان از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. 
چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

261749/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/486
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه: 9710103730102827  شماره بایگانى شعبه:970589 ابالغ از 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم- محسن ذکاوت فرزند خواهان آقاى سلطان عزیز بختیارى 
دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى محسن ذکاوت و غیره به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983730100585 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/29 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
مدت یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
263603/م الف- منشى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد-محمد دهقانى عشرت 

آباد- استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- کمربندى جنوبى- دادگسترى نجف آباد/7/487
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 418/97 مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: ساالر صوفى نشــانى: امیرآباد- خ مطهرى شمالى- خ 
آیت اله سعیدى- کوچه اول- پ 13 طبقه همکف خوانده: پوران یزدانیان نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک - گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا درخصوص دادخواست ساالر صوفى به طرفیت 
پوران یزدانیان به خواسته مطالبه مبلغ ســه میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 022225  
عهده بانک ملى ایران شعبه نجف آباد به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت  وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در دادخواست و علیرغم نشر آگهى خوانده در جلســه حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ارائه 
ننموده و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور 
دراشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 1397/06/13 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف 
و مواد310 ،311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت چهل 
و هفت هزار تومان هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهى در شــورا و پس از آن  به مهلت 20روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 263625/م الف- قاضى 

شورا حل اختالف شعبه سوم حوزه قضائى نجف آباد/7/488
 مزایده

در پرونده کالســه 970392 اجرایى و به موجب دادنامه شــماره 1351-95 محکوم علیه اجرایى 
حمید عبدالهى نجف آبادى فرزند حســینعلى محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 870/000/000 
ریال بابت چک شــماره 496939 – 1395/04/30 بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله در حق محکوم له مرضیه ســیروس نجف آبادى و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف 
آباد توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب حســین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک باب منزل به آدرس نجف آباد- خ مجاهد شمالى – کوچه شهید احد حسنخانى- پالك 
19 – کدپستى 85138-44566 تحت پالك ثبتى 2 فرعى مجزا شده از 482 اصلى واقع در قطعه 
4 نجف آباد – بخش 11 ثبتى اصفهان داراى دو جلد سند مالکیت در صفحه 256 و 259 دفتر 149 
امالك ثبت – همکف به مساحت زیربنا (اعیانى) حدود 162 مترمربع که مساحت عرصه آبرابر سند 
میزان 189 مترمربع مى باشد با مصالح ، سقف آهن آجر دیوارها باربر ، و گچ اندودو آشپزخانه کاغذ 
دیوارى – سرامیک ســقف ها گچ برى پیش ســاخته – دربهاى داخلى چوبى، درب هاى خارجى 
فلزى – سیستم گرمایش گازى و سرمایشى کولر آبى – داراى انشعابات آب برق – گاز مى باشد. 
که با در نظر گرفتن  ارزشى معادل 3/450/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. که به میزان 18/157 
حبه آن به مبلغ 780/000/000 ریال مورد مزایده قرار مى گیــرد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد و درتاریخ 1397/08/07 ســاعت 8/30 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

263662/م الف مدیراجراى احکام مدنى شعبه 2 دادگسترى نجف آباد/ 7/489
مزایده اموال منقول

شماره : 1890/87 - اجراى احکام شوراى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 1890/87  
اجرائى موضوع علیه آقاى حســین ســعیدى و له محمد ابراهیمى  در تاریخ 97/08/02 به منظور 
فروش یکدســتگاه فریزر هیمالیا 24 فوت دست دوم  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در 
محل شوراى فالورجان دفتر اجراى احکام طبقه باال برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 19/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کســى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به همراه داشته باشندم/الف :   265637مدیر احراى احکام 

شوراى فالورجان/7/490 
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تخصیص280 میلیارد ریال 
به راه هاى آران 

مدیر اداره راه و شهرســازى آران و بیدگل گفت: 280 
میلیارد ریال اعتبار از ابتداى روى کار آمدن دولت تدبیر 
و امید تا کنون براى ساخت و توسعه محورهاى ارتباطى 

این شهرستان هزینه شده است.
مجتبى آراسته بیان کرد: اهتمام ویژه اى از سوى دولت 
در پنج سال گذشــته براى ساخت و توســعه راه ها از 
جمله در آران و بیدگل صورت گرفت که از جمله شاهد 
کلنگزنى طرح ملى جاده کنارگذر کاشان- آران و بیدگل 

به گرمسار بودیم.
وى افزود: نزدیک به 22 کیلومتــر آن تاکنون با اعتبار 

صد میلیارد ریال زیرسازى و آماده آسفالت شده است.

حضور 22 هزار دانشجو
 در دانشگاه آزاد نجف آباد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از وجود 
ده دانشکده مصوب و 22 هزار دانشجو در این واحد 

دانشگاهى خبر داد.
امیررضا نقش با تأکید به ضرورت ورود دانشگاه ها به 
حل مسائل جامعه و صنعت، اظهار کرد: پژوهش ها 
باید نیازمحــور و تقاضامحور باشــند. وى ادامه داد: 
دانشــگاه ها باید بتوانند نیازهاي امروزي  جامعه را 
مرتفع کنند و به ســمت نیازمحور کردن پژوهش ها 
برویم که رویکرد جدیــد مدیریتى بر همین موضوع 

متمرکز است.
رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد تصریح کرد: باید 
در مقاطع تحصیالت تکمیلى سطح پژوهش را ارتقا و 
فعالیت هاى نوآورانه و دانش بنیان را گسترش دهیم و 
پایان نامه هاي دانشجویان را به این سمت ببریم که 
واقعًا مشکل و مســئله اي را در زمینه هاي مختلف و 

مبتالبه کشور حل کنیم.

 بارش پاییز امسال
 در حد نرمال است

نقشه هاى هواشناســى، میزان بارندگى پاییز استان 
اصفهان را نرمال پیش بینى کرده است.

سرپرست اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
براساس آخرین خروجى مدل هاى پیش بینى فصلى و 
شرایط پدیده هاى دورپیوندى، میزان بارندگى در فصل 
پاییز در استان اصفهان در حد نرمال و در نیمه غربى 
و سرچشمه هاى آبى زاینده رود متمایل به نرمال و با 

آغازى زود هنگام پیش بینى مى شود. 
حمیدرضا خورشــیدى اظهار کرد: در دهه سوم مهر 
شــروع بارش هاى مؤثر پاییزى انتظار مى رود. وى 
با بیان اینکه عمده بارش هاى پاییز 97 از نیمه مهر تا 
اواسط آذر خواهد بود، افزود: از اواخر آذر تا دى، فعالیت 

سامانه هاى جوى کاهش مى یابد. 
سرپرست اداره کل هواشناسى استان اصفهان با بیان 
اینکه با توجه به پیش بینى بــارش هاى پیش رو در 
پاییز، این میزان جوابگوى کاهش شــدید بارش در 
سال هاى گذشته و جبران کم آبى نیست، گفت: سال 
زراعى گذشته تا پایان شهریور 97، در استان اصفهان 
114 میلیمتر بارش گزارش شد که در مقایسه با مدت 

مشابه بلندمدت 28 درصد کاهش داشته است.

کذب بودن احتمال وقوع زلزله 
در خوانسار

فرماندار خوانسار با تأکید براینکه هیچ متخصص زلزله 
شناسى هنوز نتوانسته حتى با اختالف، وقوع زلزله را 
پیش بینى کند، گفت: وقوع زمین لرزه هاى با  ریشتر 
کم، در اکثر نقاط همواره طبیعى است و بنابراین حتى 
اگر زلزله اى هم در نقطه اى اتفاق بیافتد، این امر قابل 

پیش بینى نیست.
منصورکمالى با بیان اینکه دشــت آبرفتى اصفهان 
بیش از60 گســل دارد که هیچکدام از این گسل ها 
به خوانسار منتهى نمى شــود، اظهار کرد: مطالعات 
زمین شناســى حاکى از قــرار گرفتن خوانســار در 
مناطق کم خطــر و به اصطالح ســفید از نظر زلزله 
است و جزو مناطق امن محســوب مى شود. وى با 
دعوت مردم به آرامش افزود: این اخبار به هیچ وجه
 قابل استناد نیســت، بنابراین مردم نیز از انتشار آن 

خوددارى کنند.

خبر

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفت: بیش از 11 
میلیون نفر از ساکنین حاشیه شهرها در سراسر کشور در

 دولت هاى یازدهم و دوازدهم تحت پوشــش خدمات 
سالمت قرار گرفتند.

علیرضا رئیسى ضمن تأکید بر پوشش گسترده  بهداشتى 
بیماران دیابتى و مادران باردار، بر توجه جدى بر بیماریابى 
در سطح منطقه تأکید کرد. وى پوشش فراگیر بهداشتى 
حاشیه شهر را از دســتاوردهاى مهم طرح تحول نظام 
سالمت دانست و گفت: بیش از 11 میلیون نفر از ساکنین 
حاشیه شهرها در سراسر کشور در دولت هاى یازدهم و 

دوازدهم تحت پوشش خدمات سالمت قرار گرفتند.

رئیسى، حضور کارشناسان تغذیه و ســالمت روان در 
مراکز بهداشــتى حاشیه شهر را از دســتاوردهاى طرح 
تحول ســالمت خواند و گفت: با اقدامات انجام شده در 
حوزه بهداشت حاشیه شهر، شاهد ارتقاى شاخص هاى 
بهداشتى و باالرفتن سطح رضایتمندى خدمت گیرندگان 
در این مناطق هســتیم. وى ضمن بــا اهمیت خواندن 
فعالیت کارشناســان تغذیه در شــبکه هاى بهداشــت 
افزود: کارشناســان تغذیه در حوزه بهداشــت باید تمام 
شاخص هاى تغذیه اى را بدانند و ضمن پوشش بیماران 
دیابتى و کنترل چاقى و اضافه وزن در ســطح منطقه، با 

مبحث امنیت غذایى آشنایى کامل داشته باشند. 

استاندار اصفهان با اشاره به طرح پنج ساله براى جایگزین 
کردن موتورسیکلت هاى برقى، از ارائه تسهیالت ویژه به 

متقاضیان خرید این نوع موتورسیکلت ها خبر داد.
محسن مهر علیزاده خاطر نشان کرد : هر چند در طول ده 
سال گذشته ، روند تصادفات فوتى در استان رو به کاهش 
بوده اما در مجموع آمارهایى که از حوادث ترافیکى استان 

ارائه شده نگران کننده است.
وى ادامه داد: در شش ماه نخســت امسال 600 نفر در 
حوادث رانندگى استان جان خود را از دست داده اند و به 
طور میانگین باید گفت که روزانه سه نفر بر اثر تصادفات 
جان باختند که 200 نفر این افراد در درون شهر و 400 نفر 

نیز در جاده هاى استان بودند.
وى با بیان اینکه یک موتورســیکلت بنزینى سه برابر 
یک خودرو آلودگى ایجاد مى کند، گفت: در حال حاضر 
یک میلیون و 400 دستگاه خودرو و یک میلیون و 200 
هزار موتورسیکلت در استان تردد مى کنند که مجموعه 
این آالیندگى هــا، وضعیت هواى اســتان را به حالت 
هشدار مى رساند. مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: بنا داریم 
ظرف مدت دو ســال، 400 هزار دستگاه موتورسیکلت 
برقى را تولید و وارد بازار کنیم و پس از پنج سال تمامى 
موتورســیکلت هاى بنزینى را از رده خــارج کرده و با 

موتورهاى برقى جایگزین کنیم.

ارائه تسهیالت براى جایگزین 
موتورهاى برقى به جاى بنزینى

11 میلیون نفر در حاشیه شهرها 
خدمات بهداشتى دریافت مى کنند

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: 26 محصول به 
میزان 18 هزار تن فرآورده هاى خام دامى و خوراك دام و 
طیور به ارزش صادراتى بیش از 16/7 میلیون دالر به 21 

کشور هدف صادر شد.
شهرام موحدى دیروز در جمع اصحاب رسانه اظهارکرد: 
امنیت غذایى یکى از بزرگ ترین چالش هاى همه کشورها 
اعم از توســعه یافته، در حال توسعه و فقیر است و در تمام 

پنج قاره اهمیت بسزایى دارد.
وى بیان کرد: شعار امسال دامپزشکى «دام سالم، غذاى 
ســالم و انسان ســالم» اســت که اهمیت آن روز به روز 
نمایان تر مى شود. مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان ابراز 
کرد: استان اصفهان در حوزه نظارتى بهداشت عمومى و 
مواد غذایى یک اَبَر استان است و این استان 32 کشتارگاه 
دام، 19 کشــتارگاه طیور، 39 کارخانه خوراك دام طیور و 
آبزیان، 40 واحد بســته بندى فرآورده هاى خام دامى، 14 
واحد بســته بندى تخم مرغ، 11 واحد بسته بندى آالیش 
خوراکى، 15 سردخانه نگهدارى فرآورده هاى خام دامى، 
78 مرکز جمع آورى شــیر خام و 20 واحد تبدیل ضایعات 

دارد.
***

موحدى در حوزه بهداشــت عمومى کشــتارگاه هاى دام 
عنوان کرد: تعطیلى سه کشتارگاه سنتى رزوه، چادگان و 
گلپایگان در سال 96، تعطیلى کشتارگاه سنتى دام خوانسار 
در ابتداى سال 97، افتتاح دو کشتارگاه صنعتى زرین دام 
گلپایگان و صالحى چادگان و پیگیرى احداث سالن پیش 
سرد الشه هاى دامى در کشــتارگاه ها از اقدامات صورت 

گرفته در این حوزه است.
وى با اشاره به بهداشت عمومى کشتارگاه هاى طیور گفت: 
نصب و راه اندازى خط اتوماتیک کشتار (خط 2 کشتار) در 

شش کشتارگاه، افتتاح یکى از مجهزترین کشتارگاه هاى 
 IR صنعتى طیور کشور در اصفهان، دریافت کد صادراتى
توسط سه کشتارگاه صنعتى طیور استان و جداسازى خط 
کشتار بوقلمون از خط کشتار مرغ در دو کشتارگاه طیور به 

منظور رعایت بهداشت عمومى طیور انجام شد.

***
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
حوزه دامپزشکى در ســال 96 به حدود 259 تن فرآورده 
در کشتارگاه هاى دام، 170 تن در حوزه نظارت در سطح 
شهر و 400 هزار قطعه طیور که تشخیص داده شده براى 

مصرف ناسالم، غیربهداشتى و بیماریزا هستند و اجازه داده 
نشد که سر سفره مردم برود.

***
موحدى درباره اهم فعالیت هاى اداره تشــخیص درمان 
از مهر 96 تــا مهر 97 اذعــان کرد: 86 مــورد نظارت، 

نمونه بــردارى و کنترل کیفــى و کّمــى کارخانه هاى 
داروســازى، مکمل ســازى و دى کلسیم ســازى، 131 
مــورد ارزیابى کیفیــت داروهــاى دامپزشــکى طرح 
PMS، 9 مورد کشــف داروهــاى تقلبــى و غیرمجاز، 

5530 آزمایش هــاى مولکولــى، حــدود 23 هــزار 
آزمایش هــاى میکروبیولوژى و آزمون هــاى صادرات 
مــواد غذایــى و 3000 بازرســى از مراکز تشــخیص 
و درمانى اهم فعالیت هاى اداره تشــخیص و درمان بوده 

است.
***

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با اشاره به تایپینگ 
گوشت در اســتان مطرح کرد: تشــخیص تفریقى انواع 
گوشت و قابلیت انجام آزمایش تشــخیص تفریقى انواع 
گوشت به روش PCR و تشــخیص افتراقى گوشت تک 
سمى (االغ، قاطر، اسب) گاو، گوسفند، بز، طیور، گاومیش 
و شــتر اســت که با اندازه گیرى باقیمانده ها در گوشت 
(قرمزوســفید) باقیمانده آنتى بیوتیک هاى در گوشــت و 
همچنین باقیمانده ضدعفونى کننده هــاى ماهى و مواد 

موجود در مواد غذایى تشخیص و اندازه گیرى مى شوند.

اقدامات در جهت پیشــگیرى از بیمارى 
آنفلوآنزاى پرندگان

وى همچنین بــه اهم اقدامات اداره بهداشــت در جهت 
پیشگیرى از بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان اشاره و اظهار کرد: 
به منظور پیشگیرى از آنفلوآنزاى پرندگان، ستاد مدیریت 
بحران و مقابله و کنترل آنفلوآنزاى فوق حاد فعال شــد و 
مدیران و صاحبان واحدهاى پرورشى با محوریت امنیت 
زیستى و کنترل و پیشگیرى تحت آموزش و کارشناسان 

شبکه دامپزشکى نیز مورد بازآموزى قرار گرفتند.

آیین تکریم و معارفه دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان در 
تاالر شهید بهشتى دادگسترى اســتان اصفهان و با حضور جمع کثیرى 
از مسئوالن دستگاه هاى اجرایى، دادســتان هاى استان، خانواده شهدا، 
نیروهاى نظامى و انتظامى، فرماندار اصفهان، کارکنان و قضات و وکالى 

دادگسترى و... برگزار شد.
دادستان کل کشور در این آیین با قدردانى از زحمات 32 ساله حسن رحیمى 
دادستان پیشین عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان، على اصفهانى را 

به عنوان دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان معرفى کرد.
حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظرى، اصفهان را شهر شهیدان 
بزرگى چون شهید بهشتى، شهید حججى و... دانست و اظهار امیدوارى 

کرد همه بتوانیم پویندگان راه شهدا باشیم.
وى اذعان کرد: از حدود 370 دادســتان در سراسر کشور، على اصفهانى 
دادستان جدید عمومى و انقالب مرکز اســتان اصفهان، سرآمد بوده و 

براساس تکلیف این پست را پذیرفته است.
دادستان کل کشور گفت: دادستان جدید عمومى و انقالب مرکز استان 
اصفهان از قضات عالى در کشور بود که داراى جایگاه رفیعى است ولى 
پست دادستان به لحاظ وظایف باید همواره در صحنه بوده و پا به رکاب 

باشد و بین این دو پست فاصله وجود دارد.
وى با بیان اینکه وظایف دادستان در سیستم قضائى کشور خطیر، سنگین 
و بزرگ است، امتیاز دادستان جدید را اصفهانى بودن و البته اشراف داشتن 
به مجموعه قضائى استان برشمرد و خواستار تحول اساسى در دادسراى 
مرکز استان اصفهان در دوره جدید شد که البته به گفته او، این مهم نیازمند 

همکارى همه دستگاه هاى مرتبط است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان باید نظارت درون و برون سازمانى 
داشــته باشــد و به عنوان مدعى العموم، مدافع حقوق مردم باشد و این 
امکانپذیر نیست مگر اینکه اول از خودمان شروع کنیم و مبرا از هر اتهام 

باشیم، چرا که با دستمال آلوده، نمى توان شیشه را پاك کرد.
وى با بیان اینکه دشمن به دنبال آن است که به جامعه القا کند نظام دچار 
فساد است و فساد سیستمى حاکم اســت، گفت: امروز سیستم ما فاسد 
نیست و بسیارى از مسئوالن و مدیران ما در کشور پاکدست هستند و به 
عنوان دادستان کشور قاطع مى گویم نظام دچار فساد سیستمى نیست و 
اگر فسادى دیده مى شود مى توان با آن برخورد کرد بنابراین دادستان ها 
باید مراقبت از فسادهایى که کم و بیش در دستگاه ها وجود دارند داشته 
باشند و با آن مقابله کنند و در این راســتا دیگر دستگاه ها و حتى مردم، 

مشارکت و مداخله کنند.
دادستان کل کشور از مردم خواست تا با مراجعه به سامانه دادستانى کشور، 
اگر فسادى مشاهده کردند اعالم کنند تا رسیدگى شود و در این زمینه ما 

با کسى تعارف نداریم.
وى با اســتناد به نکاتى از ســخنرانى معاون اول رئیس جمهور در چند 
روز اخیر مبنى بــر اینکه راه عبور از شــرایط فعلى، آن اســت که همه

 کار کنیم و هر که خیانت کرد ُمهر خیانت به پیشانى او زده و معرفى کنیم، 
گفت: ما همه سخنان معاون اول رئیس جمهور را قبول داریم که مدیران 
باید با انگیزه و سالم باشند اما سئوال اینجاست که چند نفر از مدیران خائن 

را تاکنون معرفى کرده اید و چرا معرفى نمى کنید؟
دادستان کل کشور همچنین با گله مندى از رئیس دیوان محاسبات که 
در مصاحبه تلویزیونى در ارتباط با مســائل اقتصادى و ارز سخن گفته 
بود، هم گفت: رئیس دیوان محاســبات گفته ما در دى ماه سال گذشته 
با بررسى هاى انجام شده به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزى 
در مسائل اقتصادى و ارز مقصر بوده و وى محکوم به انفصال شد ولى به 
دالیلى این حکم ابالغ و اجرا نشد. اما در حقیقت سئوال ما آن است که این 
حکم قطعى بوده یا نبوده و اگر حکم قطعى بود چرا اجرا نکردید و اگر قطعى 
نبود چرا اعالم کردید؟ آنها مى گویند به علت التهابات ارزى بود، این در 
حالى است که حکم در دى ماه سال گذشته صادر شده و التهابات ارزى از 
فروردین ماه سال 97 شروع شد. ضمن اینکه این مطلب بعد از هشت ماه 
در تلویزیون بیان شد. حکم در اتاق دربسته بود و بعد از هشت ماه اعالم 
شد. چرا خصوصى به من اعالم نشد؟ این از آن مسائلى است که با هیچ 

منطقى سازش ندارد.
وى ادامه داد: اگر دیوان محاســبات به این نتیجه رسیده بود که کار به 
گونه اى است که رئیس سابق بانک مرکزى منفصل شود به چه حقى اجازه 

ادامه خدمت داده شده و التهابات ارزى را بیشتر کردید؟
حجت االسالم و المسلمین منتظرى به بخشــى از پرونده هاى کالن 
در حال رسیدگى در دادسراى تهران اشــاره کرد و گفت: در پرونده اى، 
1117 خــودروى گرانقیمت لوکس خارجى وارد شــده که 400 خودرو 
تحویل شــده و 119 خودرو در توقیف گمرك بود و 600 خودرو معلوم 
نیســت کجاســت. در پرونده دیگرى 5980 خودرو پیش فروش شده 

و 110 شــاکى دارد یا مدیرعامل در شــرکتى به اتفاق همسرش 8800 
میلیارد تومان پول از مردم گرفته و متوارى اســت و اموال توقیفى وى 
فقط 260 میلیارد تومان اســت یا در پرونده اى، طالفروشــى به همراه 
همسرش با پول مردم طال خریده که این پرونده 4000 شاکى دارد و 246 
میلیارد تومان کالهبردارى صورت گرفته اســت یا پرونده یک شرکت
 گردشــگرى که 150 میلیارد تومان کالهبردارى از مردم داشت و 186 
شاکى دارد و فقط پنج میلیارد اموال توقیف شده دارد که اینها بخشى از 

پرونده هاى دادسراى تهران است.
حجت االسالم و المسلمین منتظرى همچنین گفت: در این پرونده ها اگر 

مدیران مربوطه نظارت داشته باشند صدمات کمترى خواهیم  داشت.
وى با بیان اینکه در کشور 107 شرکت لیزینگ داریم، افزود: طبق مقررات، 
نظارت بر اینگونه شرکت ها با بانک مرکزى است که متأسفانه این نظارت 
در گذشته وجود نداشــت و اگر فقط بانک مرکزى نظارت دقیق بر این 
شــرکت ها اعمال مى کرد امروز با این پرونده هاى قطور در دستگاه قضا 

مواجه نبودیم.
دادستان کل کشــور تصریح کرد: علیرغم همه کمبودها و مشکالت، 
دستگاه قضائى به وظایف خود عمل کرده و در حقیقت حرف ما این است در 
جامعه نباید افراد سودجو از خألها استفاده کنند و بار دستگاه هاى قضائى، 

امنیتى و اطالعاتى را زیاد کنند و مردم دچار مشکل شوند.
***

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
وضعیت دادگسترى استان اصفهان به سوى رونق در حال حرکت بوده و 

علیرغم همه کمبودها و مشکالت، کارها مطلوب است. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد افزود: ساختمان دادگسترى و دادسراى 
اصفهان در شأن این استان نیست و امید اســت اقداماتى در این زمینه 

صورت پذیرد.
وى استان اصفهان را به علت مشکالت خشکسالى و آب، استانى ویژه 
دانست و گفت: استان اصفهان از نظر سیاسى با دیگر استان ها فرق مى کند 
و همه خط بازى ها باید کنار گذاشته شود و فقط خط اسالم مطرح باشد چرا 

که گروه بازى کار غلطى است.
امام جمعه اصفهــان اظهار امیــدوارى کرد در آســتانه 40 ســالگى 
انقالب اســالمى اگر خطى عــوض مى شــود در نهایت فقــط وزرا 
عوض شــوند و شامل شهردار و بخشــدار و... نشــود تا کارها پیگیرى

 شود.
آیــت ا... طباطبایى نــژاد اظهار کــرد: اصفهــان با همــه کمبودها، 
مسائل سیاســى و مشــکالت، اســتانى امن و با آرامش است که این 
همه مرهون فعالیت هاى مجموعه دادگسترى، نیروى انتظامى و... است.

***
مدیرکل دادگســترى اســتان اصفهان هم با قدردانى از تالش هاى 
دادستان پیشین مرکز استان گفت: امروز دستگاه قضایى کشور به خاطر 
کمبودها، مظلوم ترین دستگاه به شــمار مى رود و ما در استان اصفهان 
از 4800 کارمندى که باید داشته باشــیم، 1600 کارمند داراى پست 
داریم و در حقیقت 35 درصد کارمندان ما داراى پست ادارى هستند و 
65 درصد پست ها خالى است اما این امر ذره اى در روحیه همکارانم اثر 
منفى نداشــته و آنها با روحیه جهادى و تالش شبانه روزى، به فعالیت 

ادامه مى دهند.
احمد خسروى وفا اظهار کرد: ما در دادگســترى استان اصفهان براى 
بهره ورى مطلوب که یکى از شــاخصه هاى عملکرد دستگاه هاســت 
شاخصه هاى مربوط به خود را داریم و دادگسترى استان اصفهان مفتخر 
است که چهار سال متوالى رتبه اول را در کشور به خود اختصاص دهد 
و این شعار نیست، این برنامه هایى اســت که هر ماه به ما ابالغ شده و 
قابل تجزیه و تحلیل است و به نظر مى رسد جز روحیه ایثار، مجاهدت و 

تالش عامل دیگرى نمى تواند باشد.
وى با بیان اینکه اگر ما در حــوزه اقتصاد مقاومتى به اســتان کمک 
نمى کردیم بیش از ده ها کارخانه دچار مشکل مى شد، گفت: با پیگیرى ها 

و حتى مکاتبات با وزرا مشکالت برطرف شد. 
***

حسن رحیمى، دادستان پیشین عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان 
هم در سخنانى با قدردانى از همه کسانى که وى را حمایت، پشتیبانى 
و همکارى کردنــد، گفت: ایجاد تحول در بدنه دســتگاه قضا، نظارت 
و کنترل ورودى پرونده ها، توسعه دادســراى اصفهان از هشت به ده 
مجتمع، افزایش 9 شــعبه بازپرسى و پنج شــعبه دادیارى، ایجاد واحد 
کشیک شبانه حضورى، براى اولین بار در کشور، تشکیل معاونت هاى 
ادارى احکام قضائى، ایجاد معاونت فضاى مجازى، تقویت کشــیک و 
به کارگیرى معاون به عنوان سرپرســت کشیک، نظام مند کردن دفتر 

دادسرا و... بخشى از اقدامات انجام شده است.

ساسان اکبرزاده

صادرات فرآورده هاى دامى اصفهان به 21 کشور
مدیرکل دامپزشکى استان خبر داد؛

65 درصد پست هاى دادگسترى اصفهان خالى است
در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان عنوان شد
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خدا گوش هایى براى پند گرفتن از شنیدنى ها و چشم هایى براى کنار زدن 
تاریکى ها، به شما بخشیده اســت و هر عضوى از بدن را اجزاى متناسب و 
هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهرى صورت ها و دوران عمر با هم 
سازگار باشند، با بدن هایى که منافع خود را تأمین مى کنند و قلب هایى که 
روزى را به سراسر بدن با فشار مى رسانند و از نعمت هاى شکوهمند خدا 

موال على (ع)برخوردارند و در برابر نعمت ها شکرگزارند.

«بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با نظارت مرکز آمار و همکارى دفتر فنى 
دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى و بخش خصوصى، چهارمین طرح 
آمارگیرى از ویژگى هاى مسکن روستایى را 21 مهر تا 21 آبان ماه سال جارى همزمان با 
کشور براى 12 هزار و 452 واحد مسکونى نمونه در 304 روستا توسط اکیپى 68 نفره مرکب 

از آمارگیر، بازبین و کارشناسان مربوطه انجام مى دهد.»
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان که به مناسبت 15 مهر روز روستا 
و عشــایر به میان خبرنگاران آمده بود با بیان این مطلب، گفت: بــا توجه به فقدان آمار 
تخصصى و رسمى در حوزه مسکن روستایى در کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمى در 
سال 82 اقدام به تعریف و اجراى طرحى با عنوان «طرح آمارگیرى از ویژگى هاى مسکن 
روستایى» کرد که با هدف به روزرسانى و تکرار، آن را در فواصل زمانى پنج ساله در دستور 

کار خود قرار داده است.
غالمحسین خانى اظهار کرد: این طرح در سال هاى 82، 87 و 92 و به فاصله زمانى پنج 
ساله براى آبادى هاى باالى 20 واحد مسکونى اجرا و نتایج آن در کشور، استان و شهرستان 

ارائه شد. 
وى به وجه تمایز طرح آمارگیرى از ویژگى هاى مســکن روستایى در سال 97 نسبت به 
دوره هاى قبل اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن انقالب اســالمى با جمع بندى تجربیات 
گذشته در خصوص بهسازى مسکن روستایى، طرحى را تحت عنوان «طرح ویژه بهسازى 
و نوسازى مسکن روستایى» با هدف مقاوم سازى دو میلیون واحد مسکونى روستایى تهیه 
کرد و به تصویب رساند که از سال 84 تاکنون منجر به مقاوم سازى بیش از یک میلیون 
و 700 هزار واحد مسکونى روستایى شده و براســاس هدفگذارى در طرح جامع مسکن 
روستایى کشور، 2 میلیون واحد مسکونى دیگر در دستور کار این طرح است و در واقع، وجه 
تمایز آمارگیرى سال جارى با سنوات پیشین، اختصاص 30 درصد از نمونه هاى واحدهاى 
مسکونى کشور به واحدهاى مسکونى استفاده کننده از تسهیالت طرح ویژه بهسازى و 
نوسازى مسکن روستایى است به گونه اى که در نتایج، امکان مقایسه این واحدها با سایر 

واحدهاى مسکونى روستایى فراهم شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان هدف کلى از اجراى طرح آمارگیرى از 
ویژگى هاى مسکن روستایى در سال جارى را گردآورى آمار و اطالعات از وضعیت آبادى ها 
و خصوصیات کّمى و کیفى مسکن روستایى به منظور شناخت برخى از ویژگى هاى مرتبط 
با مسکن در آبادى هاى هر استان، شناخت ویژگى هاى کّمى و کیفى واحدهاى مسکونى 
روستایى در کل کشور به تفکیک استان و شهرستان و شناخت ویژگى هاى کّمى و کیفى 
واحدهاى مسکونى تحت پوشش ویژه بهسازى و نوســازى مسکن روستایى در سطح 
استان هاى کشور برشمرد و افزود: تمام آبادى هاى داراى سکنه دائمى یا موسمى داراى 
20 واحد مسکونى یا بیشتر و واحدهاى مسکونى این آبادى ها در سال 1397 جامعه آمارى 
این طرح را تشکیل مى دهند که نتایج آن، مى تواند در مورد تصمیم گیرى مسئوالن براى 
روستاها مؤثر باشد و تاکنون نیز با اجراى این طرح، واحدهاى غیر مقاوم روستایى شناسایى 

شده و اقدامات بسیار خوبى تاکنون صورت پذیرفته است.
خانى با بیان اینکه روستاها نماد خودکفایى و خوداتکایى هستند و روستاییان در عرصه هاى 
مختلف خدمات رسانى به نظام جمهورى اسالمى، نقشى بى بدیل دارند، گفت: همه شعب 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى در شهرستان ها و در روستاهاى استان آماده آمارگیرى بوده و 
آمارگیران با کارت شناسایى مخصوص مراجعه خواهند کرد که از همه مردم در روستاهاى 

استان مى خواهیم همکارى کنند.
وى ادامه داد: در حوزه مسکن شهرى، بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
شهرهاى زیر 25 هزار نفر جمعیت، 3045 واحد مسکونى را در دست اجرا دارد، که از این 
میزان، 808 واحد در سال جارى شروع شده و 2237 واحد نیمه تمام باقیمانده از سال 96 

است که به طور متوسط 70 درصد پیشرفت فیزیکى دارند. این درحالى است که در سال 
گذشته، 379 واحد مسکونى پایان یافته و پیش بینى مى شود واحدهاى مسکونى ساخته 

شده در سال جارى به 878 واحد برسد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه عمران 
روستایى هم براساس آمار سال 95، از 935 روستاى باالى 20 خانوار، در 895 روستا طرح 
هادى مصوب تهیه شد، در 371 روستا بازنگرى طرح هادى انجام شد و در سال جارى نیز 
براى 101 روستا با اعتبار 5830 میلیون ریال طرح هادى تهیه خواهیم کرد. البته 36 روستا 

نیز نیاز به اجراى طرح هادى دارند. 
خانى سهمیه حوزه بازسازى و مسکن روستایى در سال جارى را، 12 هزار و 500 فقره با 
اعتبار 3125 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تاکنون 1415 فقره به بانک ها معرفى شده اند. 
این در حالى است که کل واحدهاى روستایى تحت پوشش تسهیالت بهسازى روستایى 63 
هزار و 923 واحد است. همچنین نظارت، طراحى و محاسبه براى احداث خانه هاى روستایى 
توسط اشخاص حقیقى عضو نظام فنى روستایى انجام شده و در این راستا 354 ناظر نظام 

فنى روستایى و 48 دفتر خدمات فنى و طراحى در سطح استان، مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: طبق سهمیه استان 102 
خانوار روستایى داراى حداقل 2 عضو معلول مى باشند که تاکنون پس از شناسایى و تشکیل 
پرونده، تأمین زمین و امکانات براى نظارت و تهیه نقشه، پروانه ساختمان رایگان، تعداد 102 
نفر به بانک معرفى شده است، که تسهیالت ویژه بهسازى جهت هر خانوار 180 میلیون 
ریال، کمک بالعوض از طریق بنیاد مستضعفان صد میلیون ریال، سازمان بهزیستى مبلغ 
60 میلیون ریال و حساب 100 حضرت امام(ره) مبلغ 20 میلیون ریال کمک بالعوض به 

این متقاضیان مى کنند. 
وى افزود: نظارت و طراحى نقشــه رایگان و واگذارى زمین رایگان توسط بنیاد مسکن 

انقالب اسالمى در روستاها انجام مى شود. همچنین در تأمین مسکن خانوارهاى داراى 
حداقل دو عضو معلول در شهرهاى زیر 25 هزار نفر نیز سهمیه استان 450 خانوار است که 
تسهیالت براى هر خانوار 180 میلیون ریال، کمک بالعوض از طریق بنیاد مستضعفان 
150 میلیون ریال، سازمان بهزیستى مبلغ صد میلیون ریال و انجمن خیرین مسکن ساز 
مبلغ 50 میلیون ریال کمک بالعوض به این متقاضیان مى کنند و زمین توسط اداره کل 

راه و شهرسازى تأمین شده است. 
خانى با بیان اینکه اجراى طرح بهســازى روستاهاى هدف گردشگرى در سال جارى در 
دست اقدام است، گفت: روســتاهاى هدف گردشگرى، روستاى خفر از توابع بخش پادنا 
شهرستان سمیرم و فورتان و بالن از توابع شهرستان اصفهان با توجه به تصویب اعتبارات 

استانى و ملى در سال جارى در دست اقدام است.
وى افزود: در ســال جارى تعداد 201 پروژه اجراى طرح هادى با اعتبار بالغ بر 181598 
میلیون ریال در دستور کار است که از محل اعتبارات استانى به میزان 69/37 میلیون ریال، 
3 درصد نفت و گاز 19394 میلیون ریال و اعتبارات متوازن کشورى مبلغ 93167 میلیون 
ریال مصوب شده است. همچنین از محل اعتبارات استانى و ملى مبلغ 447 میلیارد ریال 
براى تهیه و اجراى طرح هادى در روستاهاى سطح استان مصوب شد، که مبلغ 28 میلیارد 
و 700 میلیون تومان تخصیص یافته و براى 365 روستاى استان تا پایان تیرماه سال جارى 
هزینه شد. ضمن اینکه تهیه و اجراى هشت روستاى بافت با ارزش و هدف گردشگرى در 
سطح استان اصفهان که باعث رونق گردشگرى در سطح روستاها شده است و تهیه طرح 
توسعه اقتصادى و اشتغالزایى روستایى براى 121 روستا براى 18 دهستان شهرستان هاى 

استان را از دیگر اقدامات برشمرد. 
وى به صدور اسناد مالکیت امالك روستاها و شهرهاى زیر 20 هزار نفر اشاره کرد و گفت: از 
بدو شروع عملیات صدور اسناد، براى 210 هزار واحد مسکونى روستایى و شهرى 232 هزار 

جلد و برگ سند مالکیت امالك روستایى و شهرى صادر و تحویل متقاضیان شده است و در 
شش ماهه اول سال 1397 نیز تعداد 4279 برگ سند شهرى و روستایى با کمک همکاران 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان صادر و تحویل مالکین شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان، اجراى آسفالت با استفاده از قیر 
رایگان را از دیگر اقدامات خواند و گفت: از سال 1394 تاکنون مقدار 59300 تن قیر رایگان 
با ارزش تقریبى 522 میلیارد ریال به استان اصفهان اختصاص یافته که در 24 شهرستان 
استان، براى تعداد 891 روستا عملیات اجراى آسفالت معابر داخل بافت روستاها به مساحت 
3/081/778 مترمربع (به غیر از قیر سال 1396) و به طول حدود 409 کیلومتر و به عرض 
حدود 7/6 متر انجام شده است. در کنار سهمیه قیر رایگان حدوداً مبلغ 115 میلیارد ریال در 
قالب همیارى مردم و شوراهاى اسالمى روستاها و کمک مالى از محل اعتبارات دهیارى 

براى اجراى آسفالت در روستاها هزینه شده است.
خانى افزود: اعتبار خرید قیر براى ســال جارى در مرحلــه اول ده میلیارد و 900 میلیون 

تومان است.
وى خاطرنشان کرد: در حادثه زلزله کرمانشاه نیز که بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان دو روز پس از حادثه در شهر سرپل ذهاب مستقر شد تعداد کل واحدهاى تعمیرى 
11 هزار و 861 واحد و تعداد کل واحدهاى احداثــى 2750 واحد بود که براى آنها پرونده 
تشکیل و تسهیالت از طریق بانک ها پرداخت شد و خوشبختانه تاکنون تعمیرات ده هزار 

و 769 واحد به اتمام رسیده و تحویل شد.
خانى ادامه داد: براى 7000 واحد خانه هاى احداثى در سرپل ذهاب، پرونده تشکیل شده و 
3072 نفر به بانک معرفى شدند که از این تعداد 2733 فقره در مرحله انعقاد قرارداد هستند. 
این در حالى است که به 5671 نفر تسهیالت بالعوض و اجاره بها پرداخت شده و 8948 
نفر تسهیالت بالعوض تعمیرى دریافت کردند. همچنین از 23 آبان 96 که حادثه زلزله در 
سرپل ذهاب رخ داد و بنیاد مسکن استان مستقر شد در زمینه پیشرفت فیزیکى در محدوده 
ستاد معین اصفهان تعداد 2345 واحد در کل شهر سرپل ذهاب آواربردارى و تعداد 2682 
واحد پى کنى، تعداد 2133 واحد نیز بتن ریزى فنداسیون، تعداد 1472 واحد اجراى اسکلت، 
تعداد 712 واحد بتن ریزى سقف، تعداد 477 واحد دیوارچینى، تعداد 174 واحد گچ و خاك 

و تعداد 22 واحد در مرحله پایان کار قرار دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان تصریح کرد: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان براى کمک به ساخت مسکن در شهر سرپل ذهاب، 40 هزار تن 
آهن از ذوب آهن و... با قیمت تمام شده و بخاطر کنترل قیمت ها تهیه و تأمین کرده و براى 
در اختیار مردم قرار دادن در شهر ســرپل ذهاب توزیع کرده و 30 هزار  تن آهن دیگر نیاز 

است که براى دریافت آن، پیگیرى هاى الزم صورت خواهد گرفت.
خانى ادامه داد: شرکت بنیاد بتن اصفهان هم براى تهیه بتن براى ساخت واحدها به قیمت 

تمام شده در سرپل ذهاب مستقر بوده تا به مردم کمک شود.
وى افزود: امســال اعتبارات اجراى طرح هادى نسبت به ســال هاى گذشته 50 درصد 
کاهش یافته است و ما سعى داریم با توزیع قیر رایگان و کمک دهیارى ها، این مشکالت 

را برطرف سازیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان، یکى از مشکالت اصلى در ساخت 
مسکن را در حال حاضر، گرانى مصالح برشمرد و اظهار امیدوارى کرد با کاهش قیمت ارز، 
مصالح ساختمانى به قیمت هاى اولیه برگردد، تا ما بتوانیم خدمات بهترى در ساخت مسکن 

روستایى و شهرى به مردم ارائه دهیم.
شایان ذکر است در تور یک روزه بازدید خبرنگاران از شهرستان ها و روند فعالیت هاى بنیاد 
مسکن استان اصفهان محسن قوى بیان، معاون بازسازى و مسکن روستایى و على کریمى 
معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان، خبرنگاران را همراهى 

کردند  و توضیحات الزم را به آنان ارائه دادند.

آغاز آمارگیرى  از ویژگى هاى مسکن روستایى استان اصفهان - 21 مهرماه تا 21 آبان ماه
ساسان اکبرزاده

فرمانده انتظامى استان از هدف گذارى و برنامه ریزى ویژه این فرماندهى 
براى به صفر رساندن تصادفات فوتى در جاده هاى روستایى استان با 

همکارى بخشداران و دهیاران خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبرى پلیس، سردار" مهدى معصوم بیگى" 
در همایش راهوران محله و نمونه هاى ترافیکى جاده اى که به مناسبت 
هفته ناجا برگزار شد گفت:  در اسفندماه ســال  1388، ایده استفاده از 
ظرفیت هاى مردمى براى کاهش تصادفات در دستور کار ناجا قرار گرفت 
و دلیل آن هم وجود 27 هزار جان باخته ناشى از حوادث رانندگى در سطح 
کشور بود و این روند اگر ادامه پیدا مى کرد معلوم نبود به کجا مى رسیدیم .

وى افزود: نیروى انتظامى با اســتفاده از این راهبرد در درون شهر ها 
دانش آموزان را به عنوان همیاران پلیس و در روستاها از دهیاران در قالب 
راهوران محله بکارگیرى کرد و امروز که 9 ســال از این اتفاق مبارك

 مى گذرد شرایط بسیار تغییر کرده است و  از 27 هزار کشته در سال به  16 
هزار نفر جان باخته ناشى از تصادفات رسیدیم هرچند که این آمار نیز هنوز 
نگران کننده است چرا که چندین برابر این رقم مجروح و مصدوم داریم .

 وى خاطر نشــان کرد: هرچند که باید جاده هــا و پیچ هاى خطرناك  
اصــالح و حتمــاً  خودروها ایمن شــوند کــه در همیــن رابطه نیز 
دســتگاه هاى مســئول از جمله نیروى انتظامى با قوت و شدت این 
موضوعات را دنبال مــى کنند اما تأکید مى کنــم  اگر عریض ترین و 
استاندارد ترین جاده ها و با ایمن ترین خودروها هم وجود داشته باشد باز 

این راننده است که مى تواند صحنه را مدیریت کند.
این مقام ارشد انتظامى استان اصفهان، بخشى از تصادفات فوتى را مربوط 
به  جاده هاى روستایى عنوان و تصریح کرد: سال گذشته هدف گذارى 
کردیم و گفتیم بیاییم کارى کنیم که استان اصفهان اولین استانى باشد 
که اعالم کند میزان تصادفات فوتى آن در جاده هاى روستایى به صفر 

رسیده است و دست یابى به این هدف قطعاً شدنى است. 
وى افزود: آمارجان باختگان در تصادفات جاده هاى روستایى طى6 ماهه 
نخست سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن  15 درصد کاهش 
داشت اما این رقم در 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به  50 درصد کاهش رسید که نشان مى دهد که گام بزرگى در این 

حوزه برداشته شده است.

کاهش تصادفات فوتى در جاده هاى روستایى 
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان هم در این مراسم از کاهش 50 
درصدى در تعداد تصادفات و کاهش 50 درصدى در تعداد تلفات ناشى 
از حوادث رانندگى  در جاده هاى روســتایى استان طى 6 ماهه نخست 

امسال خبر داد.
سرهنگ " حســین پور قیصرى" اظهار کرد: در سال 1384 وضعیت 
تصادفات  کشور بحرانى شد یعنى تعداد کشــته هاى ناشى از حوادث 
رانندگى به 27 هزار و 500 نفر رســید که وضعیت خیلى بدى بود و به 

همین خاطر اتاق هاى فکر و جلسات اندیشه ورزى در سطوح مختلف 
تشکیل شد براى بررسى اینکه چه اقدامى انجام دهیم تا میزان تصادفات 

فوتى کاهش پیدا کند.
وى افزود: روش ها و اقدامات زیادى در این رابطه انجام شد که از آن جمله 
مى توان به تصویب قانون افزایش جرایم رانندگى توسط مجلس شوراى 
اسالمى، اجراى طرح همیاران پلیس ،پلیس یاران جوان و فرهنگ یاران 

ترافیک اشاره کرد.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان تصریح کرد: اما یک حلقه 
مفقوده داشــتیم و آن هم در راه هاى روســتایى بود که پلیس کمتر
 مى توانست در این راه ها حضور پیدا کند چرا که ترافیک روستاها به دلیل 
نوع وسیله نقلیه و نوع حرکت با ترافیک شهرها متفاوت است و به همین 

خاطر روستائیان با مشکالت و تصادفات مواجه مى شدند. 
سرهنگ پورقیصرى، گفت: ســرانجام با همکارى دهیارانى که امروز 
در خدمت آنها هستیم توانستیم راهوران محله را تشکیل داده و میزان 
تصادفات و تلفات در جاده هاى روســتایى را کاهش دهیم و مجموعه 

این اقدامات باعث شد تا آمار کشته هاى ما امروز به 16 هزار نفر در 
سال برسد.

این مقام انتظامى عنوان داشت: مجموعه این همکارى باعث شد که 
در سال 1394 بتوانیم رتبه اول کاهش تصادفات در بین جاده هاى 

روستایى کشور را به دست بیاوریم.
ســرهنگ پورقیصرى با بیان اینکه 11 درصــد تصادفات رانندگى 
استان در جاده هاى روستایى رخ مى دهد گفت: در 6 ماهه نخست 
امسال با کاهش 50 درصدى در تعداد تصادفات و همچنین کاهش 
50 درصدى در تعداد تلفات حوادث رانندگى در جاده هاى روستایى 
استان روبرو بودیم که هرچند این خبر خوشى مى تواند باشد اما نشان 

مى دهد که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. 
رئیس پلیس راه استان ادامه داد: از ابتداى سال جارى تا کنون حدود 
450 نفردر جاده هاى برونشهرى استان براثر وقوع تصادفات جان 
خود را ازدست دادند که البته کشــته شدن یک نفر هم در تصادفات 

براى ما زیاد است. 

تأثیر مثبت راهوران محله بر کاهش تصادفات 
"سعید انصارى" مدیرکل دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى 

اصفهان هم در همایش راهوران محله ضمن تبریک هفته نیروى 
انتظامى اظهار کرد: سالیانه در سطح جهان حدود یک میلیون و 100 
هزار نفر بر اثر سوانح رانندگى در جاده ها کشته مى شوند که سهم 
کشور ما در سال باالى 20 هزار نفر است و باالى 250 هزار نفر هم 

بر اثر سوانح رانندگى مجروح مى شوند.
وى با انتقاد از  این باور رایج که حل کردن همه مشکالت را به گردن 
دولت مى اندازد اظهار داشت: آیا سبقت بى جا نگرفتن، بوق نزدن 
نابجا، با سرعت نرفتن، رعایت حقوق دیگران نکردن را نیز دولت 

باید حل کند؟ قطعًا جواب هر عقل سلیمى "نه" خواهد بود.
وى با اســتقبال از اجــراى طرح هایــى نظیر همیــاران پلیس

 و راهوران محله خاطرنشان کرد: استفاده از اقشار تاثیرگذار جامعه 
به عنوان همیاران پلیس یا راهوران محله ابتکار عمل بسیار خوبى 

است.
انصارى انتخاب دهیاران را موضوعى مهم دانست و گفت: وظایف 
دهیاران ایجاب مى کند ، افرادى که انتخاب مى شوند از افراد نخبه 
جامعه روســتایى و از افراد داراى شــهرت خوب باشند چون این 
عزیزان مى توانند با آموزش مقررات راهنمایى و رانندگى، بسیارى 

از مشکالت این حوزه را رفع کنند.
انصارى متذکر شد: دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى نیز 
همانطور که طى سالیان گذشــته با فرماندهى انتظامى استان در 
زمینه اختصاص اعتبارات جرائم رانندگى جهت اصالح نقاط حادثه 
خیز و نصب عالیم رانندگى و هم تشویق دهیاران با پلیس راهور 

همکارى داشته باز هم آماده هرگونه همکارى است.

برنامه ریزى پلیس اصفهان براى به صفر رساندن تصادفات فوتى
 در جاده هاى روستایى استان

هفته نیروى انتظامى گرامى باد پلیس،  حماسه حسینى(ع)، والیتمدارى، ایثار و شهادت  روز هفتم


