
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 15 آذر ماه 1397 / 6  دسامبر  2018 /  28  ربیع االول  1440
سال پانزدهم /شماره 3381 / 8  صفحه / 2000 تومان

     

مسئوالن، تحریم هاى داخلى را رفع کنندکشف10 انبار دپوى کاال در اصفهان فیلم تازه سیروس الوند پس از 4 سال کلید خورداداره کشور توسط وزیر 1000 میلیاردى! طارمى در قطر حامى پیدا کرد! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

اعتراض ها به 
آهنگ جام جهانى 
داد ساالر عقیلى را 

درآورد

6000 تخت بیمارستانى در اصفهان کم داریم
7

7

3

2

بخشودگى جرایم دیرکرد 
عوارض نوسازى

استیضاح 4 وزیر
 در مجلس در جریان است

آغاز عملیات اجرایى 
تقاطع غیرهمسطح 

بزرگراه شهید اردستانى

5

تخصیص آب به 
کشاورزان اصفهانى 

با تأخیر 2 ماهه

ساالر عقیلى با حضور در برنامه «فرمول یک» 
به حاشیه هاى خواندن آهنگ جام جهانى 

فوتبال واکنش نشان داد. 
او درباره حواشى آهنگ جام جهانى و انتقاد 

برخى مبنى بر نبود هیجان در این کار...

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در حالى 
از پیش بینى اختصاص آب براى کشــت غله در 
اصفهان آن هم بــا تأخیر دو ماهــه خبر داد که 
کشاورزان غرب و شرق این استان همچنان باید 
منتظر رهاسازى آب در بســتر زاینده رود براى 

کشت پاییزه خود باشند.
حجت االسالم و المســلمین سید ناصر موسوى 
الرگانى تصریح کرد: قرار بود هنگامى که تونل 
سوم کوهرنگ به اتمام رسید و آبگیرى شد، آب 
به یزد منتقل شــود اما هنگامى که حفارى تونل 
آغاز شد، آب را به یزد منتقل کردند، هرچند ما با 

شکستن لوله انتقال آب به...
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استعفاى دسته  جمعى نمایندگان اصفهاناستعفاى دسته  جمعى نمایندگان اصفهان
در اعتراض به حذف پروژه هاى آبرسانى استان از ردیف هاى بودجه سال آینده صورت گرفتدر اعتراض به حذف پروژه هاى آبرسانى استان از ردیف هاى بودجه سال آینده صورت گرفت
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رئیس سازمان نظام پزشکى با اشاره به لزوم حل مشکل تا 10 سال آینده:

داریوش اسدزاده: 
خدا را شکر مى کنم 

که توانستم 
بلند شوم

فغانى، بهترین انتخاب 
براى دیدار سپاهان- پرسپولیس

خوب اســت کمیتــه داوران بــراى دیــدار ســپاهان -پرســپولیس بهترین
داورش را براى قضاوت انتخاب کند؛ یعنى  علیرضا فغانى. 

اشتباهات داورى در هفته هاى اخیر آنقدر زیاد بوده که داد همه تیم ها را در آورده 
است. از جمله برانکو و آنهم در شرایطى که تیمش مدام بازى ها را مى برد. انتخاب 

علیرضا فغانى از آن جهت خوب است که ...
5

5

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ال کالسیکوى
 شکست ناپذیرها 
در نقش جهان

در انتظار یک بعدازظهر رؤیایى و داغ 

مریم حیدرزاده: خودم نقـاشى مى کشم؛ 
بدون کمک فرد دیگرى

4

زاداریوشاسدزاده:داریوش اسدزاده:  شا زدا ریوش
کنخدا را شکر مى کنم م شک را مخدا ى خدا را شکر مى کنمکر

انکه توانستم  مکهت کهتوانستمو
ومبلندشومبلند شوم بلندشومب

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهانامور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد 
شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ 1397/09/15 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 

1397/09/21
آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/02

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/10/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى 

صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نــام در تهــران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبــت نام در اصفهان:
 5- 03132645870 (داخلى 3299)

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: خرید و اجراى شــبکه توزیع آب شــهرك صنعتى راوند کاشان (شماره 

200971281000073 در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه: 6/145/762/880 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و 
بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 307/289/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا: 9 ماه

اصالحیه آگهى مزایده (نوبت اول)اصالحیه آگهى مزایده (نوبت اول)

حسین دهقان- شهردار محمدآباد حسین دهقان- شهردار محمدآباد 

چاپ اول

1- شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/158 مورخ 97/04/07 شوراى محترم اسالمى 
شهر محمدآباد نسبت به اجاره یکساله کشتارگاه موجود با مشخصات: مساحت عرصه 120 مترمربع و اعیان 70 
مترمربع داراى انشعاب آب و برق واقع در ضلع جنوبى بلوار امام خمینى (ره) و به قیمت پایه کارشناسى اجاره 
بهاى ماهیانه 4/500/000 ریال (9٪ ارزش افزوده به عهده مستأجر مى باشد) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.

2- شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/318 مورخ 97/07/15 شوراى محترم اسالمى 
شهر محمدآباد نسبت به اجاره یکساله بهره بردارى از کانال دفن زباله شهر در قالب تفکیک پسماند شهرى با 
رعایت اصول ایمنى و ضوابط بهداشتى و با مشخصات: کانال دفن زباله شهر به مساحت 700 مترمربع در فاصله 
4/5 کیلومترى شهر واقع در جاده محمدآباد- شهرضا با قیمت پایه کارشناسى اجاره ماهیانه 12/000/000 ریال 

(9٪ ارزش افزوده به عهده مستأجر مى باشد) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام 
تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 به شهردارى محمدآباد مراجعه 
نمایند. تاریخ دریافت پیشنهادات: سه شنبه 97/10/04 و تاریخ بازگشــایى پاکت پیشنهادات: چهارشنبه 

1397/10/05
تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465

اصالحیه آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول اصالحیه آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول 

حسین دهقان- شهردار محمدآباد حسین دهقان- شهردار محمدآباد 

چاپ اول

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوزهاى شماره 97/360 مورخ 97/07/30 و 97/352 مورخ 97/07/26 شوراى محترم 
اسالمى شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد 7 پالك زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

قیمت پایه کارشناسى مساحت/ مترمربعشماره پالكردیف
(ریال)

قیمت کل کارشناسى 
آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهپالك (ریال)

بلوار امام خمینى (ره)1525/6514/500/000371/925/00018/596/250
بلوار امام خمینى (ره)2627/6214/500/000400/490/00020/024/500
بلوار امام خمینى (ره)3729/6614/500/000430/070/00021/503/500
بلوار امام خمینى (ره)4823/5514/500/000341/475/00017/073/750
خیابان شهردارى514412/000/000528/000/00026/400/000
خیابان شهردارى624012/000/000480/000/00024/000/000
خیابان شهردارى734012/000/000480/000/00024/000/000

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از 
تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/10/02 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده 
است.

زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 97/10/04
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 97/10/05

تلفن تماس: 46652541- 031 و 46652465- 031

براى
خوب اســت کمیتــه
داورش را براى قضاوت
اشتباهات داورى در ه
است. از جمله برانکو و
علیرضا فغانى از آن جه
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استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به مسائل جارى کشور 
گفت: داد عده اى از بى انصافى گروهى از تجار و کسبه درآمده 
که پشت ســر هم اجناس خود را گران مى کنند، یک تاجر 
مسلمان بدون نیاز به تعزیرات باید وظیفه خود را انجام دهد.

به گزارش «تسنیم» ، آیت ا... ناصر مکارم شیرازى در جلسه 
درس خارج فقه خود ادامه داد: برخى از این کسبه مى گویند 
که جریمه کنید ما پول جریمــه را با گران کردن اجناس از 

مردم مى گیریم، درحالى که نباید این گونه باشد.
وى ابراز کرد: وقتى به آنهــا مى گوییم چرا گران مى کنید 
ابراز مى کنند که دالر باال رفتــه و وقتى دالر پایین مى آید 
مى پرســیم چرا باز اجناس گران اســت، بهانه هاى دیگر 

مى آورند.
استاد برجســته حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه برخى به 
دنبال پر کردن کیسه هاى خود هستند، تصریح کرد: چنین 
جامعه اى عقب مى ماند و پیشرفتى نخواهد کرد، در زمان 
گذشــته و اوایل انقالب،گردن کلفت هایى که کیسه هاى 
خود را پرکرده بودند ابتدا به حساب آنها رسیدگى کردند و 

به مجازات رسیدند.
آیت ا... مکارم شیرازى افزود: جامعه اى که در آن عده اى به 
دنبال پر کردن کیسه خود هستند این جامعه وحشى مى شود، 
اى بسا اموالى روى هم انباشته مى شود و این اموال صرف 

بیمارى ها و یا فرزند معتاد مى شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس مى گوید استیضاح چهار وزیر 
در مجلس در جریان است.على اصغر یوسف نژاد در گفتگو 
با «خانه ملت» درباره اســتیضاح هایى که در مجلس در 
جریان است، گفت: روز سه شــنبه طرح استیضاح وزیر 
علوم و تحقیقات، منصور غالمى، با بیش از 80 امضا در 
محورهاى مختلف مطرح شد که به کمیسیون آموزش و 
تحقیقات ارجاع شد.نماینده مردم سارى در مجلس دهم 
شوراى اسالمى افزود: طرح استیضاح ظریف، وزیر امور 
خارجه با 19 امضا نیز در جریان بود که در جلسه روز یک 
شنبه کمیسیون امنیت ملى مجلس درباره آن بحث شده 
و اکنون هیئت رئیسه مجلس منتظر گزارش کمیسیون 

در این خصوص است. وى همچنین گفت: طرح استیضاح 
رحمانى فضلى، وزیر کشــور با 19 امضا در کمیسیون 
شوراها و امور داخلى کشور در دستور کار است و منتظر 
گزارش کمیسیون در این باره هستیم.یوسف نژاد ادامه 
داد: طرح استیضاح محمود حجتى، وزیر جهاد کشاورزى 
با 21 امضا به کمیسیون کشاورزى و منابع طبیعى مجلس 
ارجاع شده است. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: طرح 
استیضاح مسعود ســلطانى فر،  وزیر ورزش و جوانان که 
پیش از این به آن اشاره شده بود، از عدد افتاد؛ ضمن آنکه 
درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم چیزى 

به دست هیئت رئیسه مجلس نرسیده است.

برخى دنبال پرکردن 
کیسه هایشان هستند

استیضاح 4 وزیر در مجلس 
در جریان است

تبعیض نه، تفاوت بله
آیت ا... سبحانى از مراجع   خبرگزارى حوزه |
تقلید دیروز در درس خارج اصول در مسجد اعظم قم 
اظهار کرد: دو روز قبل یکــى از جوانان روزنامه اى به 
بنده داد که در آن نوشته بودند باید تبعیض ها بین زن 
و مرد از بین برود؛ این آقا فرق بین تبعیض و تفاوت را 
متوجه نشده است؛ تبعیض در اسالم محکوم است اما 
تفاوت محکوم نیست؛ بین پنج انگشت ما تفاوت وجود 
دارد اما محکوم نیست. مسئولیت مرد غیر از مسئولیت 
زن است؛ هر دو رکن و محترم هستند اما مسئولیت ها 
تابع ساختمان مزاج است؛ بنابراین اگر تفاوت ها را از بین 

ببریم، ساختمان مزاج را توجه نکرده ایم.

بازنشستگان رسانه ملى 
مى روند

  تسنیم| على عســکرى، رئیــس ســازمان 
صداوسیما گفت: از حدود 220 نیرویى که باید بازنشسته 
مى شدند، 200 نفر تاکنون بازنشسته شــده اند و الباقى 
به تدریج بازنشسته خواهند شد؛ من قطعًا تا 22 بهمن به 
تیم موجود دست نخواهم زد و بعد از این زمان به تدریج و با 

دقت افراد جایگزین را مشخص خواهیم کرد.

حتى بیشتر از 20 درصد
 انتخاب | رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با 
اشاره به پیشنهاد دولت براى افزایش 20 درصدى حقوق 
سال 98 گفت: به احتمال زیاد میزان پیشنهادى مجلس 
براى افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است 

اما فعًال نمى توانیم عدد دقیقى را اعالم کنیم.

صبح صداى اذان شنیده شود 
 خبرگزارى حوزه | نماینــده ولى فقیــه در 
جهاد کشاورزى گفت: در بسیارى از شهرها صداى اذان 
نمى شنوید، شهر و کشور اســالمى است، هنگام نماز و 
به ویژه صبح باید صداى اذان شنیده شود. گفته مى شود 
که برخى اعتراض مى کنند اما اعتراض جایز نیست، جامعه 
یک جامعه اسالمى است، کسى که در این جامعه زندگى 

مى کند باید نمادهاى اسالمى و مسلمانى را تحمل کند.

بنزین 5000 تومانى
 شایعه است

 خانه ملت| بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفت: 
تا زمانى که ایران در شرایط تحریم قرار دارد، درباره سهمیه 
جمهورى اســالمى در اوپک با هیچ شخصى صحبتى

نمى شود. عضو کابینه دولت دوازدهم درباره انتشار اخبارى 
مبنى بر بنزین 5000 تومانى، تصریح کرد: افزایش قیمت 

سوخت و بنزین 5000 تومانى شایعه است.

بررسى مى کنیم
 خبر آنالین | عباســعلى کدخدایى، سخنگوى 
شوراى نگهبان در پاسخ به این سئوال که در فضاى مجازى 
مطرح شده یکى از نمایندگان مجلس اصالتاً افغانستانى است 
ولى تابعیت ایرانى دارد، آیا این مسئله بر تأیید صالحیت او 
در انتخابات مجلس دور بعد تأثیر مى گذارد؟ گفت: تابعیت 
مضاعف به موجب قانون مدنى جزو موانعى اســت براى 
برخى پست هاى سیاسى که یکى از آنها نمایندگى مجلس 
است اگر احراز شود که کسى تابعیت مضاعف دارد طبیعتاً در 

بررسى صالحیت ها مدنظر قرار مى گیرد.

همه چیز زیر سر آمریکاست
 آفتاب نیوز | دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: تمام مشکالت کشور و جهان اسالم زیر سر 
دولت آمریکا، اندیشه هاى آمریکایى و هواداران آنهاست. 
محسن رضایى در هم اندیشى تشکیل مجمع عالى اساتید 
بسیجى که با همت سازمان بسیج اساتید برگزار شد، اظهار 
کرد: 70 سال است که هواداران اندیشه آمریکایى با ایجاد 
تعلل و درنگ، مردم ما را از برنامه ریزى ســاقط کرده اند 
و این مسئله اى اســت که باید براى عموم ملت و جامعه 
دانشجویى کشور تبیین شود. در بُ عد سیاسى و دفاعى و 

امنیتى دست آنها کوتاه شده است.

خبرخوان
گاف تلگرامى! 

گاف زهــرا چخماقى   روزنامه خراسان |
گزارشگر خبرگزارى صداوســیما، در گزارش خود 
درباره ابوالفضل زرویى نصرآباد حاشــیه هایى را به 
دنبال داشت. در انتهاى گزارش که چخماقى داشت 
آخرین جمله ها را درباره این شــاعر فقید مى گفت، 
ناگهان صداى دینگ آشــناى نســخه دســکتاپ 
پیام رسان تلگرام آمد و روى صفحه نمایشگر رایانه 
او که پشت سرش قرار داشت، نوتیفیکیشن تلگرام 
پدیدار شد. نکته جالب آنکه زهرا چخماقى پاى ثابت 
گزارش هاى ضدتلگرام بخش هاى خبرى تلویزیون 
است و استفاده او از نرم افزار تلگرام، تناقض بامزه اى 

را از این گزارشگر نشان مى داد.

موسیقى، زن است!
  ایسنا| دبیر هنرى فســتیوال «آینه دار» در 
مراسم اختتامیه پنجمین دوره این فستیوال گفت: به 
باور شخصى من موسیقى جنسیت دارد. در ذهن من 
زن موجود زاینده و حیات بخش است. زن و زمین جان 
مى بخشند و موســیقى هم این ویژگى را دارد. على 
مغازه اى بیان کرد: حتى در موسیقى سازهایى وجود 
دارند که جنســیت دارند. براى مثال ساز قیچک در 
بلوچستان، زن و تنبورك، مرد است. اگرچه عامالن و 
ناقالن موسیقى در فستیوال ها مرد بوده اند اما در واقع 
آنها موسیقى را از زن گرفته اند. در حقیقت موسیقى 

خودش زن است.

بیرانوند 
«ورزشکار نمونه نمازى» شد 
در بیســت و هفتمین   خبرگزارى حوزه |
اجالس سراسرى نماز، علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم ملى و پرســپولیس به عنوان «ورزشکار نمونه 
نمازى» معرفى شــد. حجت االســالم والمسلمین 
حســن روحانى،صبح دیروز در بیســت و هفتمین 
اجالس سراســرى نماز   از 15 شــخص و دستگاه 
برگزیده با اهداى لوح تقدیر، تجلیل کرد. یکى از این 
15 نفر علیرضا بیرانوند بود که به عنوان «ورزشکار 

نمونه نمازى» از او تقدیر شد.

69 ساله ها 
بازنشسته مى شوند

  ایسنا| مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعى 
کشاورزان، روســتاییان و عشایر گفت: امسال طبق 
قانون کسانى را که 69 سال سن و 11 سال سابقه بیمه 
پردازى دارند بازنشسته مى کنیم. پرداخت مستمرى 
به بازنشستگان سال هاى قبل هم ادامه دارد و شمار 

بازنشستگان ما به بیش از 36 هزار نفر رسیده است.

قیمت موبایل 
کاهش مى یابد

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه   ایرنا|
تهران گفت: بــا توجه به کاهش نــرخ ارز، اقدامات 
مشترك مثبت وزیران صنعت و ارتباطات با نهادهاى 
دیگــر بــراى ترخیص گوشــى هــاى توقیفى در 
گمرك ها، بــه طور حتم بــازار موبایل به ســمت 
کاهش قیمــت و رونق پیش خواهــد رفت. اکنون 
600 هزار دستگاه موبایل در گمرك در توقیف است 
که در صورت عرضه و نیــز اختصاص ارز نیمایى به 
واردکنندگان شاهد بازگشــت قیمت موبایل به نرخ 

اولیه خواهیم بود.

هشدار درباره آمپول تبلیغى 
«مهناز افشار» 

  ایسنا| نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
به موج ایجاد شــده در فضاى مجازى و معرفى یک 
آمپول توسط مهناز افشــار براى جلوگیرى از مرگ 
ناشى از ســوء مصرف مواد مخدرگفت: نوع تزریقى 
«نالوکسان»، یک داروى ضد مسمومیت با مواد مخدر 
است که از آن براى تشــخیص اعتیاد هم مى توان 
استفاده کرد. اما باید توجه داشــته باشیم که تزریق 

خودسرانه نالوکسان، مى تواند بسیار خطرناك باشد.

سرپرســت میراث فرهنگى ورامین به خبر غیب شــدن ســنگ قبر امامزاده 
یحیى(ع) ورامین واکنش نشان داد و گفت: سنگ قبر به داخل امامزاده منتقل 

شده است.
خدادادى در شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار خبرى مبنى 
بر غیب شدن سنگ قبر امامزاده یحیى(ع) ورامین گفت: این سنگ تاریخى در 
مرمت اخیر امامزاده یحیى ورامین بنا بر تشخیص هیئت مرمت به داخل امامزاده 

منتقل شده است. این سنگ هم اکنون در داخل امامزاده وجود دارد.
پیش تر «میراث خبر» گزارش داده بود: یکى دیگر از ســنگ قبرهاى تاریخى 
امامزاده یحیى(ع) غیب شــد. بقعه امامزاده یحیى(ع)  ورامین یکى از بناهاى 
تاریخى ایران است که قدمتش به 700 سال مى رسد. این بناى منحصر به فرد از 
نظر معمارى از نخستین بناهاى ثبتى ایران بوده با این حال سرقت از این بنا به 
حدى زیاد است که بیم آن مى رود به زودى اثرى از هویت تاریخى آن باقى نماند.
چند روز پیش که یکى از اهالى ورامین براى زیارت به امامزاده یحیى رفته متوجه 
مى شود یکى از سنگ قبرهایى که در ضلع شمال غربى بقعه قرار گرفته ناپدید 
شده است. در مرورى بر آنچه بر این امامزاده گذشــته، کافى است بدانیم این 
بنا سال هاست قربانى بى توجهى مســئوالن میراث فرهنگى شده و نگاهى به 
موزه هاى معروف دنیا به ما کمک مى کند تا بدانیم چــرا این بنا در حال ناپدید 
شدن است. کاشى هاى آن در موزه هاى «والترز» آمریکا و «ویکتوریا  اند آلبرتو» 
انگلستان و سنگ قبر محرابى شکل این بقعه هم اکنون در موزه «آرمیتاژ» در 

«سن پترزبورگ» روسیه است.

نماینده فریدونشهر در مجلس از استعفاى دسته جمعى 
نمایندگان اســتان اصفهان خبر داد. اکبر ترکى گفت: 
نامه اســتعفاى نمایندگان این استان دیروز (چهارشنبه 
14 آذر) تقدیم هیئت رئیســه قوه مقننه شد. وى درباره 
دلیل استعفاى نمایندگان اســتان اصفهان اظهار کرد: 
نمایندگان به دلیل حذف پروژه هاى آبرســانى استان 
اصفهان از ردیف هاى بودجه ســال آینــده، نامه اى را 
تدوین و در آن اســتعفاى خود را اعالم کردند. نماینده 
مردم فریدونشهر در مجلس تصریح کرد: نمایندگان در 
انتظار سپرى شدن مراحل قانونى استعفاى خود هستند.

همچنین حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فارس» 
اظهار کرد: پیرو جلسه اسفند ســال گذشته نمایندگان 
اصفهان با وزیــر نیرو و رئیس مجلس کــه قول دادند 
با تأمین اعتبار و انتقال آب مشــکل آب اصفهان حل 

شود، با توجه به اینکه هیچ اقدامى انجام نشده و مشکل 
پابرجاست؛ نمایندگان اصفهان استعفاى خود را به رئیس 

مجلس تقدیم کردند.
در نامه استعفا خطاب به رئیس مجلس شوراى اسالمى 
آمده است: «همانطور که مســتحضرید و در یک مورد 
در حضور جنابعالى با وزیر محترم نیرو، مشــکالت آب 
در اســتان اصفهان مورد بحث و بررســى قرار گرفت، 
متأســفانه با توجه بــه  اینکه آقاى رئیــس جمهور در 
فعالیت هاى تبلیغاتى انتخاباتى، احیاى زاینده رود را در 
حضور مردم اعالم و سال ها از آن قرار مى گذرد، احیاى 
زاینده رود که هیچ، ســازمان برنامه و بودجه علیرغم 
پیگیرى بســیار زیادى که انجام شــد حتى از گذاشتن 
اعتبار در ردیف مرتبط با تأمین آب شــرب (که در سال 
جارى تا مرز بحران پیش رفت) خوددارى کرده، لذا در 

صورتى که حداقل نتوانیم حق مردم استان  و جمعیت 
چندین میلیونى را براى تأمین آب شــرب آنها از طریق 
این دولت تأمین نماییم دلیلى براى حضور در مسئولیت 
نمایندگى نمى بینیم و ما امضا کنندگان زیر اســتعفاى 
خود را تقدیــم و از زمان تقدیم در حضــور در صحن و

کمیسیون ها خوددارى تا تکلیف مشخص گردد.»
اسفند سال گذشته طى جلسه اى با حضور رئیس مجلس 
و وزیر نیرو، وزارت نیرو موظف شد یک جدول زمانبندى 
براى اجراى مصوبات 9 گانه شوراى عالى آب و اینکه تا 
چه زمانى این بندها اجرا مى شود ارائه دهد، سپس مقرر 
شد طى اتخاذ فرایندى تمام برداشت کنندگان حوضه 
زاینده رود، اعم از یزد، چهارمحال و بختیارى و اصفهان 
نســبت به آب موجود و جدولى که شــوراى عالى آب 

تصویب کرده است، برداشت کنند.

به گزارش «انتخاب»، حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى صبح 
چهارشنبه در بیست و هفتمین اجالس سراسرى نماز که با عنوان «شیوه ها و 

مهارت هاى دعوت به نماز» در دانشگاه سمنان برگزار شد، گفت:
پیش از انقالب جو خاصى در دانشــگاه ها حاکم بود بــه گونه اى که در کل 
دانشگاه تهران تنها یک دختر خانم با روســرى در محیط دانشگاه بود اما در 
همان شرایط هنگام نماز بسیارى از دختران دانشجو مى آمدند و با استفاده از 
چادرهایى که وجود داشت، نماز مى خواندند. نماز عالمت ایمان و اسالم و البته 

در آن دوران نشانه ایستادگى و مذهبى بودن بود.
روحانى با اشــاره به اینکه در آن دوران افرادى مانند بازرگان و دکتر سحابى 
که در اروپا درس خوانده بودند، وقتى به کشور آمدند به واسطه مذهبى بودن 
احســاس کردند که باید نماز ظهور و بروز پیدا کند، گفت: اینها انسان هاى 
متدینى بودند که بعضاً نماز شبشان ترك نمى شد و در دانشگاه تهران با وجود 
اینکه مسجد وجود داشت در دانشــکده فنى نمازخانه درست کردند تا افراد 

بتوانند نماز اول وقت را به جا آورند.
روحانى با بیان اینکه ابزار شــدن نماز براى گزینش و اســتخدام و پســت،

 تأسف آور است چرا که نماز نشــانه عظمت انسان است، اظهار کرد: ناراحتم 
از اینکه در گزینش ها سئ واالتى از جوانان مى کنند که گاهى آنها را مجبور به 
دورویى خواهد کرد و این در حالى اســت که دین ما اینگونه نیست و شکل 

دیگرى آن را معرفى کردیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اســکو در مجلس گفت: وجود وزیران 1000 
میلیاردى براى من قابل قبول نیست و حتى زمانى فکر نمى کردم که کشور 

را چنین افرادى مى چرخانند.
احمد علیرضابیگى با اشــاره به مشکالت امروز کشــور اظهار کرد: با توجه 
به اینکه وزرا باید میزان اموال خود را به مجلــس ارائه دهند، از این  رو ما در 

مجلس با سند وزراى 3000 تا 5000 میلیاردى آشنا شدیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: گاهى به ما مى گویند 
که جزئیات کارهاى انجام شــده در مجلس را به مردم نگوییم ولى  آیا این 

موضوع مى تواند قابل قبول باشد؟
علیرضابیگى ادامه داد: ما کارگران این ملت هستیم که آنها با انتخابشان ما 
را به مجلس فرستاده اند، مگر مى شــود که کارهایى را که یک کارگر انجام 

مى دهد، از ولى نعمتش پنهان کرد؟
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه مردم میراث و منابــع خود از جمله 
جنگل ها، معادن، مخازن، نفت و... را در اختیار دولت قرار داده اند، تصریح کرد: 
متأسفانه دولت امانتدار خوبى نبوده و نتوانسته به خوبى از سرمایه آیندگان 

حفظ و حراست کند.
علیرضابیگــى افــزود: متأســفانه بــه علــت عملکــرد نامناســب
 دولت، ثروت و سرمایه مردم نه تنها پیشرفت نکرده بلکه به شدت کاهش 

داشته است.

یک تئاتر خیابانــى با حضور یــک زن و مرد که عصر 
دوشــنبه هفته جارى و ظاهراً در قالب جشنواره تئاتر 
مهر که هر ساله در کاشــان برگزار مى شود در محوطه 
باز دانشــگاه کاشان برگزار شــد مورد اعتراض شدید 
خبرگزارى اصولگــراى «دانشــجو» قرارگرفت. این 
خبرگزارى نوشت که تئاتر خیابانى بدون اطالع رسانى 
قبلى همراه با رقص و آواز و در محوطه دانشگاه برگزار 
شده است. به نوشــته خبرگزارى «دانشجو»، فیلم این 
تئاتر که توسط دانشــجویان حاضر در فضاى مجازى 
منتشر شــد، موجى از اعتراضات را در بین دانشجویان 
متدین و انقالبى دانشگاه کاشان به همراه داشته است.

یکى از دانشجویان بسیجى دانشگاه کاشان در گفتگو با 
خبرگزارى «دانشجو»، پیرامون این فیلم و مراسمى که 
در دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: در یک اقدام عجیب 
چند نفر حوالى ظهر در مقابل سلف غذاخورى دانشگاه 
کاشان بدون هیچ اطالع رســانى قبلى، اقدام به نصب 
سیستم صوتى و پخش موسیقى با صداى بلند کردند. از 
این برنامه نه هیچ پوسترى و تبلیغى در دانشگاه منتشر 
شــد و نه بعد از اجراى تئاتر، عکسى در فضاى مجازى 

دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
وى با اشاره به اینکه عامل تعجب برانگیز این است که 
در حین اجراى این تئاتر و حــرکات موزون هیچکس 
اعتراض نکرد و یا جلــوى آن را نگرفت، اظهار کرد: به 
نظر من این حرکات را از روى عمد در محیط دانشگاه 
انجــام مى دهند تا واکنــش و عکس العمــل جریان 
انقالبى را مورد بررسى قرار بدهند و هنوز معلوم نیست 
که چه شــخصى یا اشــخاصى پشــت ایــن ماجرا 

هستند.
خبرگزارى «دانشجو» همچنین به صدور بیانیه توسط 
«جمعى از دانشجویان انقالبى دانشگاه کاشان» اشاره 
کرد که این تئاتر خیابانى را «بى شرمانه، قبح شکنى و 
عادى سازى رقص در فضاى دانشگاه» توصیف کرده 
بودند که به گفته آنها «قلب مردم مؤمن کاشان و جریان 

انقالبى دانشگاه را بار دیگر به درد آورده است». در این 
بیانیه آمده که «این اقدام بى پاسخ نخواهد ماند و تمامى 
عواملى که در برگزارى این نوع برنامه ها نقش دارند در 
هر مقام و منصبى که باشــند، با برخورد قاطع جریان 

انقالبى کاشان مواجه خواهند شد».

مسبوق به سابقه
اتفاقات فرهنگى در دانشگاه کاشــان پیش از این هم 
مورد توجه جریان هاى اصولگرا قرار داشــت. از جمله 
اسفند ماه سال پیش رســانه هاى نزدیک به این جناح 

از برگزارى مسابقه اى در بین دانشجویان این دانشگاه 
خبر دادند که به اعتقاد اصولگرایان با «حاشــیه هایى
بــى نظیــر در ابتــذال» همراه بــود. همــان روزها

«جهان نیوز» در این باره نوشــت: «در این مســابقه 
دانشجویان دختر بایســتى روى برگ هایى که روى 
سینه دانشــجویان پسر نصب شــده بود تصویر چهره 
پسران را نقاشى مى کردند و این حرکت باعث مى شد 
دختران نزدیک سینه پسران قرار گرفته و با توجه به خم 
شدن دخترها در مقابل پسران، براى تماشاگران تداعیگر 

صحنه اى غیراخالقى و جنسى باشد.»

پیش از آن هم برگزارى کالس آرایشــگرى زنانه در 
فضاى دانشــگاه موجبات اعتراض در این دانشــگاه 
را فراهــم آورده بود و همچنین مراســم هاى دیگرى 
که بــه زعم اصولگرایان مناســب حــال و هواى این 
دانشــگاه نیســت. حاال باید دید آیا آنچــه «جمعى از 
دانشجویان انقالبى دانشگاه کاشان»، «برخورد قاطع» 
با چنین اتفاقاتى توصیف مى کنند نهایتًا به جایى ختم 
مى شود  که دانشــگاه کاشــان از تیررس نگاه جناح 
اصولگرا خارج شــود یا این رشــته همچنان سر دراز 

خواهد داشت.

حرکات موزون در دانشگاه کاشان از نگاه خبرگزارى اصولگرا

رقصى چنین مقـابل سلف دانشگاه؟!
سهیل سنایى

در اعتراض به حذف پروژه هاى آبرسانى استان از ردیف هاى بودجه سال آینده صورت گرفت

استعفاى دسته  جمعى نمایندگان اصفهان

اداره کشور
 توسط وزیر 1000 میلیاردى!

روایت روحانى از نمازخوان هاى 
دانشگاه تهران در پیش از انقالب 

سنگ تاریخى 700 ساله پیدا شد!
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وقف 90 میلیونى براى 
بیمارستان نجف آباد

مدیـر اجرایـى بیمارسـتان شـهید محمـد منتظرى 
نجف آباد گفت: خانواده یکى از بیمارانى که در بخش 
ICU این بیمارسـتان جـان خود را از دسـت داد، در 
اقدامـى خیرخواهانـه یک دسـتگاه دیالیز بـه ارزش 

تقریبى 90 میلیون تومان را وقف کردند.
رضا کریمـى اظهار کـرد: روزانه به طور متوسـط 80 
نفر در این بیمارسـتان دیالیز مى شـوند کـه این آمار، 
بیمارسـتان شـهید محمد منتظرى را با وجود داشتن 
24 دستگاه دیالیز به شـلوغ ترین نقطه استان در این 

موضوع تبدیل کرده است.

گردهمایى پیشکسوتان موسیقى 
اصفهان در عمارت هنرمند

اسـاتید و پیشکسـوتان موسـیقى بـه مناسـبت 
گرامیداشت اساتید قدیمى مکتب موسیقى اصفهان 
همچون ابوالحسـن صبـا، تـاج اصفهانى و حسـین 
یاورى(درگذشتگان آذر ماه) در محل عمارت هنرمند 

واقع در خیابان ابن سینا دور هم جمع شدند.

احیاى بازار قدیمى دهاقان
رئیس هماهنگى سـتاد بازآفرینى شـهرى اداره کل 
راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان گفت: بازار قدیمى 
شهرستان دهاقان بر اساس پیشنهادها پایلوت طرح 

بازآفرینى شهرى مى شود.
امیر زاغیان اظهارکرد: بازآفرینى شهرى در بسیارى 
از شهرستان ها اجرا شده و در دهاقان هم اجرا مى شود 
که به مشـارکت نیـاز دارد و بـا توجه به اجـراى ماده 
59 برنامه ششـم توسـعه، دسـتگاه هاى عضو سـتاد 
بازآفرینى شـهرى موظف هسـتند حداقل 30 درصد 
از اعتبارات مربوط به فعالیت هاى خود در شـهرها را 

به محالت هدف بازآفرینى شهرى اختصاص دهند.

آموزش راهکارهاى پیشگیرى 
از ایدز در مناطق محروم

مدیر اداره توسعه فرهنگ سالمت شهردارى اصفهان 
گفـت: در قالب برنامـه مـدار سـالمت،  راهکارهاى 
پیشگیرى از ایدز به شهروندان آموزش داده مى شود.

فرینـاز توالئیـان افـزود: برنامـه مـدار سـالمتى در 
طول هفته در مناطـق دارك، زینبیه، حصـه،  معراج، 
بهارستان، میدان جمهورى و ملک شهر، همت آباد، 

خانه اصفهان و کوه صفه به اجرا در مى آید.

وقف 60 هزار جلد کتاب در 
کتابخانه بقاع متبرکه 

معـاون فرهنگـى اجتماعـى اداره کل اوقـاف و امور 
خیریه اسـتان اصفهان گفـت: 68 کتابخانـه در جوار 
امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر استان با ظرفیت 60 

هزار جلد کتاب در اختیار عموم مردم است.
حجت االسالم ولى ا... روان افزود: کتاب هاى مختلف 
مذهبى و دینى و سایر موضوعات در این کتابخانه ها 
گنجانده شـده اند و کسـانى که تمایل به اهدا یا وقف 
کتاب هاى خـود در این اماکـن دارنـد، مى توانند این 

کار را انجام دهند.

احتمال فرونشست زمین در 
محله هاى قدیمى آران و بیدگل

مسـئول آب منطقـه اى آران و بیـدگل گفـت: در 
محله هاى قدیمى در حال بررسـى نقـاط در معرض 
خطـر هسـتیم ولـى هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده ایم.

صمصامـى در خصوص خطـر فرونشسـت زمین در 
سطح شهرستان اظهارکرد: این پدیده بیشتر در نقاط 
و بافت قدیم شـهر که آب انبارها قرار داشته مى تواند 
به وجـود آیـد و در حـال مطالعاتـى در زمینـه میزان 
احتمال ایـن خطر هسـتیم. وى افزود: قسـمت هاى 
خطرناك شناسـایى شـده و محالت فخارخانه و آب 
انبار آقا شـهاب و محالتى که قنات هـاى قدیمى در 
حاشـیه خانه ها وجـود داشـته، در خطر فرونشسـت

 قرار دارند.

خبر

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: امسال 
بیش از 13هزار و 500 ُتن فــرآورده خام دامى تحت 
نظارت هاى بهداشــتى دامپزشکى از استان به خارج 

کشور صادر شد.
شــهرام موحدى افزود: از ابتداى سال جارى تاکنون 
26 نوع محصول، شــامل انواع فــرآورده هاى خام 
دامى و خوراك دام و طیور به 22 کشور جهان صادر 

شده است.
وى با بیان اینکــه این محصوالت به کشــورهاى 
مختلفى از جمله پاکستان، لبنان، قطر و عراق صادر 
مى شود، گفت: امسال محصوالتى همچون شترمرغ، 

ماهیان زینتى، کبک و پر شترمرغ نیز به سبد صادراتى 
پیشین اضافه شده است.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
ارزش این صادرات درحــدود 14 میلیون دالر بوده 
اســت، اضافه کرد: این اســتان همچنان رتبه اول 
صادرات پودر گوشــت و آالیش خــوراك مرغ را در 

کشور به خود اختصاص داده است.
وى اظهارکرد: صادرات محصوالتى همچون روغن 
خوراکى طیور و آالیش غیرخوراکى دام هم افزایش 
چشمگیرى نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته 

است.

مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان گفت: شهروندانى که 
قبوض عوارض خود را به موقع پرداخت کنند، مى توانند از 
هدیه ویژه بخشــودگى جرایم دیرکرد عوارض نوسازى و 

عمران شهرى امالك مسکونى و تجارى برخوردار شوند.
نادر آخوندى اظهارکرد: شهردارى اصفهان امسال نیز قبوض 
عوارض شهرى خود را در یک نوبت در شهر اصفهان توزیع 
کرد و جریمه دیرکرد سال هاى گذشته شهروندانى که امسال 
عوارض نوســازى و عمران شــهرى را در مهلت مقرر و به 

صورت نقدى پرداخت کنند، بخشیده مى شود.
وى افزود: در راستاى تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر در 
اداره شهر و همچنین اصالح سهم درآمد شهردارى به سوى 

درآمدهاى پایدار، طرح بخشودگى جرایم دیرکرد عوارض 
نوسازى و عمران شهرى براى امالك مسکونى و تجارى 
شهر اصفهان امسال اجرا مى شود و مبلغ بخشودگى در پایین 
قبوض عوارض درج شده است و مهلت پرداخت مندرج در 
قبوض پایان سال جارى اســت. مدیر امور درآمد شهردارى 
اصفهان گفت: شهروندان چنانچه تا 15 دى ماه قبض عوارض 
نوســازى را دریافت نکردند، باید با مراجعه به شــهردارى 
منطقه محل سکونت خود، تماس با سامانه 137 شهردارى 
اصفهان و مراجعه به پرتال شــهردارى اصفهان به آدرس

 esup.isfahan.ir قســمت بدهى عوارض نوسازى، 
عدم دریافت قبض خود را اعالم و قبض خود را دریافت کنند. 

بخشودگى جرایم دیرکرد 
عوارض نوسازى

صدور13 هزار و 500 ُتن 
فرآورده خام دامى از اصفهان

بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود چند سالى است که 
کشاورزى در منطقه اصفهان را با مشکل مواجه کرده و 
کشاورزان با معضل بیکارى دست و پنجه نرم مى کنند، 
معضلى که سبب شــده تا بخشى از کشــاورزان غرب 
اصفهان براى ادامه زندگى خود به شهرهایى که آب کافى 
براى کشت دارند، مهاجرت کرده و رنج دورى از خانواده را 

براى کسب روزى تحمل کنند.
■■■

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان در حالى از 
پیش بینى اختصاص آب براى کشت غله در اصفهان آن 
هم با تأخیر دو ماهه خبر داد که کشاورزان غرب و شرق 
این اســتان همچنان باید منتظر رهاسازى آب در بستر 

زاینده رود براى کشت پاییزه خود باشند.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
تصریح کرد: قرار بود هنگامى که تونل ســوم کوهرنگ 
به اتمام رسید و آبگیرى شــد، آب به یزد منتقل شود اما 
هنگامى که حفارى تونل آغاز شــد، آب را به یزد منتقل 
کردند، هرچند ما با شکستن لوله انتقال آب به یزد موافق 

نیستیم اما باید عدالت رعایت شود.
وى گفت: کشــاورزان در توزیع سبد کاال و یا اختصاص 

سهام عدالت دیده نشــدند، هر چند سبد کاالیى که قرار 
است، اختصاص یابد در مقایسه با افزایش 200 درصدى 
قیمت برخى از کاالها ناچیز به شمار مى آید، به هر صورت 
وضعیت کشاورزان منطقه اصفهان در حال حاضر بسیار 

بد است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشان کرد: شورایعالى آب و وزارت نیرو پیش بینى 
کرده اند که 350 میلیون متر مکعب آب تا دى ماه پشت سد 
زاینده رود جمع آورى مى شود و مى توان مقدارى آب براى 
کشت غالت و البته با تأخیر در اختیار کشاورزان قرار داد. 

■■■
در همین حــال مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزى 
اصفهان مطلوب ترین زمان آزادســازى آب براى کشت 
غله را آبان ماه عنــوان کرد و اظهار داشــت: نمى توان 
گفت کشاورزان اصًال کشت نکنند و هنگامى که امکان 
رهاسازى آب وجود نداشته باشــد، کشت با تأخیر انجام 
مى شود، البته این کشت افت برداشت محصول را در بر 
دارد اما این شرایط نسبت به اینکه کشاورزان هیچ کشتى 

نداشته باشند، بهتر است.
اسفندیار امینى افزود: آبى که در بســتر جارى مى شود 

سفره هاى زیر زمینى را تغذیه مى کند و این امکان ایجاد 
مى شــود که آب حداقلى در برخى از چاه هاى نزدیک به 
رودخانه براى استفاده دامدارى ها و مرغدارى ها استفاده 
شود، رهاســازى آب صرف این نیســت که فقط براى 
کشاورزان و تولید گندم استفاده شــود و نتایج زیادى را 

در بر دارد.
وى درباره میزان آب الزم براى کشــت غله در اصفهان 
خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که آب براى کشت غله به 
کشاورزان غرب و شرق اصفهان اختصاص یابد، درحدود 

140 تا 150 میلیون متر مکعب آب باید رها سازى شود.
 مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزى اصفهان درباره 
استفاده کشاورزان از پساب تصفیه شده براى کشت گفت: 
در حال حاضر پساب در بستر رودخانه رها مى شود، این 
پساب از شمال منطقه اصفهان است که بخشى از آن به 
صورت مستقیم استفاده مى شود، البته در حوضه زاینده 
رود پساب مى تواند سفره هاى زیرزمینى را تغذیه کند و با 
این تغذیه، تصفیه طبیعى هم اتفاق مى افتد، البته باید توجه 
کرد که این پساب از نظر شرکت آب و فاضالب و اداره کل 
محیط زیست استان اصفهان مشکلى ندارد چراکه تصفیه 

صنعتى انجام شده است.

تخصیص آب به کشاورزان اصفهانى 
با تأخیر 2 ماهه 

اگر قرار باشد که آب براى کشت غله به کشاورزان غرب و شرق اصفهان اختصاص یابد 
در حدود 140 تا 150 میلیون مترمکعب آب باید رهاسازى شود

به همت بنیاد خیریه فرهنگــى بقیه ا...(عج)، یازدهمین 
همایش سالیانه خیرین فرهنگساز حامى قرآن و عترت 
در تاالر همایش هــاى اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان بــا حضور خیریــن، بازرگانان و 
صاحبان صنایع عالقه مند به انجام امور خیر، مسئوالن 

دستگاه هاى دولتى، هنرمندان و... برگزار شد.
مدیرعامل بنیاد خیریه فرهنگى بقیه ا...(عج) ارائه گزارش 
سالیانه و برنامه هاى سال آینده، تجلیل از خیرین، برنامه 
گلریزان و... را از اهداف برگزارى این همایش ســالیانه 
برشــمرد و گفت: بنیاد خیریه فرهنگى بقیه ا...(عج) به 
عنوان خیریه اى تخصصى در حوزه فعالیت هاى فرهنگى 
در حدود دو دهه اســت که فعالیت هاى گســترده اى در 
راستاى مأموریت خود در سطح اســتان اصفهان انجام 

داده است.
محمدرضا ملکى ها با بیان اینکه خیرین ســالیانه 300 
میلیون تومان کمک به خیریه بقیه ا...(عج) مى کنند، اظهار 
کرد: توجه به مباحث فرهنگى تاکنون توسط دولتمردان 
و برخى مردم مغفول مانده اســت. در حالى که فرهنگ 
زیرمجموعه هر نظامى به حســاب مى آیــد و با تقویت 
فرهنگ و ارتقاى سطح فرهنگى رشد و توسعه اقتصادى 

در جامعه محقق خواهد شد.
وى مأموریت اصلى بنیاد خیریه فرهنگى بقیه ا...(عج) را 
توانمندسازى فعاالن و مراکز فرهنگى و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر اجتماعى خواند و گفت: کلیه برنامه ها بر محور 

موضوعات فرهنگى با بهره گیــرى از کادرى مجرب از 
کارشناسان استوار است که در این راستا از اساتید دانشگاه، 

حوزه علمیه و... استفاده مى شود.
ملکى ها اظهــار امیدوارى کرد با توجه بــه اینکه مراکز 
کمترى در حوزه فرهنگى با رویکرد حمایتى در ســطح 
اســتان اصفهان فعالیت دارند در آینده نزدیک قدم هاى 

جدى ترى در این حوزه برداشته شود.
وى ادامــه داد: مشــکالت و کمبودهایــى در انجــام 
فعالیت هاى فرهنگى- اجتماعى وجــود دارد و مناطق 
گســترده اى از شهر و حومه شــهر، حتى از یک فعالیت 
سالم فرهنگى سالیانه محروم هستند و این ضربه سنگین 

بر نظام فکرى و هوشــى جوانان و نوجوانان آینده وارد 
مى ســازد و ســرمایه گذارى در امور فرهنگى به مثابه 
سرمایه گذارى بلندمدت در زیرساخت هاى اصلى جامعه 

است که سالمت و توسعه آینده جامعه در گرو آن است. 
ملکى ها گفت: بنیاد خیریه فرهنگــى بقیه ا...(عج) آماده 
جذب کمک ها و نــذورات و هدایا بــوده و عالقه مندان 
مى تواننــد کمک هــاى خــود را به شــماره حســاب 
180949234 و یا شماره کارت 6104337770109492 
بانک ملت (جام) به نام مؤسسه خیریه بقیه ا...(عج) واریز 
کنند. وى همچنین برنامه و مأموریت هاى ســال جارى 

بنیاد فرهنگى بقیه ا...(عج) را تشریح کرد. 

همایش خیرین فرهنگساز حامى قرآن و عترت برگزار شد
ساسان اکبرزاده

پنجمین کنفرانس ملى مهندسى برق در دانشگاه آزاد 
اسالمى نجف آباد برگزار مى شود.

دبیر کنفرانس ملى برق و معاون پژوهش و فناورى 
واحد نجف آباد با اشــاره به برگــزارى این کنفرانس 
در روزهاى 8و 9 اســفند در دانشــگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد گفت: مهندسى برق در گرایش هاى قدرت، 
الکترونیک، مخابرات و کنترل، مهندســى پزشکى، 
مهندســى نرم افزار، فناورى اطالعات و ارتباطات، 
هوش مصنوعى و شــبکه از محورهاى این همایش 
هستند. غضنفر شــاهقلیان افزود: عالقه مندان به 
شــرکت در این کنفرانس مى توانند مقاله هاى خود 
را در زمینه محورهاى این کنفرانس تا اول بهمن به 
دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملى مهندســى برق در 

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ارسال کنند. 

برگزارى پنجمین کنفرانس ملى مهندسى برق 
در نجف آباد

شــهردار رضوانشــهر گفت: باتوجه به ضعفى که در 
امکانات مدیریت بحران رضوانشهر ضعیف وجود دارد، 
در هنگام بحران باید از شهرهاى همجوار درخواست 

همکارى شود.

هومن شیروانیان اظهارکرد: امکانات امدادى و خدماتى 
این شهر تنها مخصوص شهروندان نیست، بلکه باید 
به شهرك سنگ و جاده هاى همجوار شهر نیز خدمات 

رسانى شود.
وى با بیان اینکه واحد آتش نشــانى این شهر با یک 
خودرو و بدون نیروى انسانى توانمند و با تجربه فعالیت 
مى کند، تصریح  کرد: افزایش ایســتگاه آتش نشانى، 
تأمین نیرو و تجهیــزات تخصصى آتش نشــانى از 

مهمترین نیازهاى این شهر است.
شیروانیان با بیان اینکه اعتبارات شهردارى پاسخگوى 
رفع این نیاز نیســت، گفت: براســاس برنامه و بودجه 
شهردارى، تأمین این نیازهاى شهر امکانپذیر نیست 
و مدیریت بحران اســتان و ســازمان هاى مدیریت 
بحران وزارت کشــور باید در توسعه امکانات این شهر 

همکارى کنند.

انتقاد از ضعیف بودن امکانات مدیریت  بحران 
رضوانشهر 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: در هشت ماه گذشته مبلغ 159 میلیارد و 573 
میلیون تومان مستمرى به خانواده هاى تحت پوشش 

کمیته امداد اصفهان پرداخت شده است.
محمدرضا متین پور با اشاره به مســتمرى ماهیانه 
مددجویان اظهار کرد: پرداخت کمک معیشــت در 
قالب مستمرى ماهیانه، مهمترین خدمتى است که 

این نهاد به نیازمندان مى کند.
وى افزود: در فروردین 97 تعداد مستمرى بگیران این 
نهاد 84 هزار و 429 خانوار بودند که به دنبال وضعیت 
اقتصادى چند ماه گذشــته، این تعداد در آبان ماه به 

91هزار و 565 خانوار افزایش یافتند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان با بیــان اینکه مبالغ 
مستمرى مددجویان در پایان هر ماه به کارت هاى 

بانکى آنها نزد صندوق امداد والیت واریز مى شود، 
گفت: از ابتداى امســال تا کنون مبلغ 159 میلیارد و 
573 میلیون تومان به حساب نیازمندان تحت پوشش 

کمیته امداد در اصفهان واریز شد.

پرداخت160 میلیارد تومان مستمرى به 
مدد جویان کمیته امداد 

رئیــس پلیــس آگاهــى فرماندهــى انتظامــى 
اســتان اصفهان گفــت: 10 انبار دپــوى کاال در 
عملیات«مرصاد 17» توسط کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرائم اقتصادى پلیس در اصفهان کشف و پلمب 

شد. 
سعید سلیمیان افزود: در پى نوسانات قیمت کاالها 
و کمبود برخــى از اجناس در بازار، با بررســى هاى 
صورت گرفته مشخص شــد عده اى فرصت طلب 
و سودجو اقدام به احتکار کاالهاى اساسى مردم در 
انبارهاى خانگى خود مى کننــد. وى افزود: در این 
عملیات کارآگاهان اداره مبــارزه با جرائم اقتصادى 
پلیس آگاهى استان موفق شدند، ده منزل مسکونى 
که به صورت مخفیانه به انبار دپوى کاال تبدیل شده 
بودند را شناسایى و بیش از 72 میلیارد ریال کاالى 

احتکارى را کشف کنند.وى با اشاره به دستگیرى 11 
محتکر یادآور شد: این کشفیات شامل محموله هاى 
بزرگ احتکارى کاال از جمله لوازم خانگى، پوشک 

بچه، برنج، شکر و پکیج خانگى بود.

کشف10 انبار دپوى کاال در اصفهان 
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کارگردان مجموعه «شام ایرانى» ضمن اظهار بى اطالعى از تصمیم شبکه نسیم براى بازپخش این مجموعه، از بى توجهى 
به سهم 25 درصدى خود در امتیاز پخش آن گالیه کرد.

مجموعه «شــام ایرانى» به کارگردانى بیژن بیرنگ این شــب ها براى دومین بار از شبکه نســیم در حال پخش است. 
این مجموعه ســال 90 براى عرضه در شــبکه نمایش خانگى تولید شــد و اولین بار ســال 93 روى آنتن شبکه نسیم 

رفت.
این مجموعه اگرچه فضاى مفرحى دارد اما با لحاظ برخى نکات محتوایى و 

ساختارى، نسبت به بازپخش تلویزیونى آن ابهاماتى به وجود آمده و 
حتى برخى چهره هاى حاضر در این مجموعه را به واکنش واداشته  

است. به ویژه که این مجموعه براى شبکه نمایش خانگى تولید 
شده و طبیعتًا پخش آن از تلویزیون رویکردها و مالحظاتى 

متناسب با چنین رسانه اى را مى طلبید.
بیژن بیرنگ در مقام طراح و کارگــردان این مجموعه، 
درباره بازپخش مجموعه «شــام ایرانى» و اینکه درباره 
روند بازپخــش آن چه هماهنگى اى با وى انجام شــده 
به «مهر» گفت: من اطالعى از این ماجرا نداشتم. درباره 

پخش دوباره این مجموعه با من صحبتى نشــده و واقعًا 
هم نمى دانم که این مجموعــه را به چه صورت در تلویزیون 

پخش مى کنند؛ آیــا در آن ممیزى و اصالحاتى انجام شــده یا 
به همان صورت عرضه شــده در شــبکه نمایش خانگى روى آنتن 

مى رود.
 وى با اشاره به امتیاز مادى مرتبط با حق پخش این مجموعه هم عنوان کرد: امتیاز 

پخش این مجموعه به مؤسسه «سینما 24» تعلق دارد ولى من هم سهم 25 درصدى از امتیاز این مجموعه داشتم. به من 
گفته شد حق و حقوقم پیگیرى مى شــود اما اتفاقى رخ نداد. با همه اینها اما خوشحال هستم که این مجموعه بار  دیگر از 

تلویزیون پخش مى شود.

داریوش اسدزاده که به دلیل مشکالت کلیوى در بیمارستان بسترى شده بود، پس 
از ترخیص این روزها دوران نقاهت را مى گذراند.

این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون درباره  وضعیت عمومى خود 
در حال حاضر توضیح داد: چند روزى است که از بیمارستان مرخص 

شده ام. بیش از هشت روز در بیمارستان بسترى بودم و پزشکان 
نسبت به بهبودى من اظهار امیدوارى کردند و خدا را شکر مى کنم 

که توانستم بلند شوم. البته به سختى راه مى روم.
این هنرمند درباره فعالیت هاى اخیر خود به «ایسنا» گفت: این 

اواخر کارى نمى کردم کتابم (تهران و خاطرات) را 
نیز ماه قبل تمام کردم و از آن رونمایى شد.
اسدزاده چندى پیش به دلیل مشکالت 
کلیوى در بیمارستان «ایرانمهر» و در 

بخش مراقبت هاى ویژه بسترى شد.
داریوش اسدزاده، بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون، یکــم آذرماه 1302 در 
کرمانشاه به دنیا آمد. او در 20 سالگى 
وارد عرصه بازیگرى شد و  سال ها در 
مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان در 
تئاتر تهران (نصــر) فعالیت کرد. در 

دهه هاى 40 و 50 شمســى در بیش از 
50 فیلم ســینمایى ایفاى نقش کرد. او 
پیش از پیروزى انقالب ایــران را ترك 
کرد و در ســال 1365 پس از ده ســال 
اقامت در آمریکا بازگشت و در دو سریال 
«سمندون» و «خانه سبز» و همچنین 
دیگر ســریال هاى تلویزیونى حضور 

داشت.

در ادامه روند اکران آثار کمدى در سینماى ایران، فیلم سینمایى «میلیونر میامى» 
ساخته جدید مصطفى احمدى اکران خود در سینماهاى کشور را از دیروز آغاز خواهد 
کرد. این فیلم در ابتدا با نام «بى حساب» تولید شد اما انگار نام ذکر شده براى فروش 
نام مناسبى نبوده و تهیه کننده نام «میلیونر میامى» را براى اکران برگزیده است. 
داستان «میلیونر میامى» درباره چهار نفر است که مى خواهند از راهى یک میلیون 

دالر را به جیب بزنند اما همیشه یکى از آنها خرابکارى مى کند.
جالب آنجا که فیلم در زمانى که نامش «بى حســاب» بود در بخش خالصه فیلم 
هم تعریفى متفاوت داشت. «دن کیشوت» پس از فراغت از تدارك مقدمات کار، 

نخواست بیش از این در اجراى نقشه خویش درنگ کند.
فیلم ســینمایى «میلیونر میامى» به کارگردانى مصطفى احمدى بهمن ماه سال 
گذشته کلید خورد و بدون توجه به جشنواره فیلم فجر از همان ابتدا به قصد اکران 

در گیشه ساخته شد.
در ابتدا قرار بود «میلیونر میامى» دومین ســاخته سینمایى مصطفى احمدى که 
پخش آن را هدایت فیلم بر عهده دارد، از جمله فیلم هایى باشــد که در اکران دوم 
نوروز، روى پرده ســینماها مى روند اما این اتفاق نیافتاد تا «بى حساب» به گیشه 

پاییز دلخوش باشد.
در این فیلم کمدى، حمید فرخ نژاد، على قربانزاده، طناز طباطبایى، صابر ابر، افسانه 
بایگان و آتیال پسیانى تجربه متفاوتى را به نمایش گذاشته اند. از جمله نکات جالب 
توجه این فیلم باید به گریم متفاوت صابر ابــر به عنوان یکى از بازیگران اصلى اثر 

خبر داد.
حمید فرخ نژاد امسال جزو یکى از پرکارترین بازیگران سینماى ایران در فصل بهار 
اکران سینماى محسوب مى شود. وى تاکنون در فیلم هاى «التارى» و  «تگزاس» 
به ایفاى نقش پرداخته که هر کدام به ترتیب 15 و ده میلیارد تومان فروش داشته اند. 
به همین ترتیب فرخ نژاد بار دیگر جزو پولسازهاى سینماى ایران به حساب مى آید.

فیلم سینمایى «کولکاپیس» به کارگردانى و تهیه کنندگى کامپوزیا پرتوى که مدتى 
است پروانه ساخت آن صادر شــده و قرار بود یکى از گزینه هاى راهیابى به سى و 
هفتمین جشنواره ملى فجر باشد، به دلیل تأخیر در تولید فیلم از حضور در جشنواره 
فجر بازماند و برخالف سال گذشته کامپوزیا پرتوى در جشنواره فجر حضور نخواهد 

داشت.
این فیلم ســینمایى که قرار بود از شــهریور ماه فیلمبردارى آن در لوکیشن هاى 
الهیجان و لنگرود آغاز شــود، در ارتباط با مناسبات زندگى جوانان شهرستانى در 
شمال کشور است و فضاى آن با فیلم «کامیون» ساخته قبلى کامپوزیا پرتوى که 

سال گذشته در جشنواره فجر حضور داشت متفاوت است.
«آب چلیک» نام پرنده اى است که در همه جاى دنیا وجود دارد و به این پرنده در 
اصطالح شمالى «کولکاپیس» مى گویند. مفهوم عمومى این واژه هم به معنى زبر و 

زرنگ و سرخوش است و نام  این فیلم هم برگرفته از نام این پرنده است.
کامپوزیا پرتوى در حال حاضر فیلم ســینمایى «کامیون» را که در سى و ششمین 
جشــنواره ملى فجر به نمایش درآمد آماده پخش دارد که از دى ماه در سینماهاى 

کشور اکران خواهدشد.

سیروس الوند بعد از چهار سال دورى از عرصه کارگردانى، فیلم سینمایى «آنجا، 
همان  ساعت» را به تهیه کنندگى خودش کلید زد.

به گزارش روابط عمومى پروژه، سیروس الوند دو سال براى مهیا شدن شرایط 
ساخت فیلم سینمایى «آنجا، همان ساعت» منتظر بود و در نهایت پس از فراهم 

شدن شرایط، فیلمبردارى این فیلم هفته گذشته در تهران آغاز شد.
پرویز پرستویى، ماهور الوند، شهرام حقیقت دوست، امیرحسین فتحى، شاهرخ 
فروتنیان، سعید پیردوست و با معرفى یوسف فروتن بازیگران این فیلم سینمایى 

هستند. این اولین تجربه همکارى این بازیگران با سیروس الوند است.
مدیر فیلمبردارى «آنجا، همان ساعت» اصغر رفیعى جم است که پیش از این در 
فیلم هاى «برخورد» و «برگ برنده» با الوند همکارى کرده است. هادى قندى در 

مقام سرمایه گذار با سیروس الوند همکارى مى کند.
در خالصه «آنجا، همان ساعت» آمده است: «رعنا (معلم مقطع ابتدایى) و امیر 
(کارگر کارگاه بلورسازى) زندگى عاشقانه خود را در محله قدیمى، در حاشیه شهر  
آغاز  کرده اند. غافل از آنکه شــیطنتى جنون آمیز  خوشبختى ساده آنها را نشانه 

رفته است.» 

گفتگو با ترانه سرا و نقاش نام آشنا به بهانه برگزارى نمایشگاهش در تهران

مریم حیدرزاده: خودم نقاشى 
مى کشم؛ بدون کمک فرد دیگرى

مریم حیدرزاده، نامى آشــنا در حوزه موسیقى ایران 
به شمار مى آید و ترانه هاى او در دهه 70 خاطره ساز 
بسیارى بوده است، خاطراتى گاه شیرین و گاه تلخ. 
این هنرمند فارغ از ترانه ســرایى، دستى هم بر هنر 
نقاشى داشــته و دارد و به تازگى پنجمین نمایشگاه 
آثارش در تهران در حال برگزارى اســت، نقاشى به 
گفته حیدرزاده برایش حسرتى است که به یک لذت 

تبدیل شده است.
مریم حیدرزاده درباره ویژگى هاى پنجمین نمایشگاه 
نقاشى آثارش به «خبرآنالین» مى گوید: تازه ترین 
نمایشگاه آثار من در واقع پنجمین نمایشگاه عمومى 
است که با عنوان «پس از آن همه حسرت» نامى که 
همیشه براى همه نمایشگاه هاى انتخاب کردم برگزار 
مى کنم. سبکى که در آثار دنبال کرده ام همان سبک 
همیشگى نقاشى هاى من یعنى ناتورالیسم است که 
کمى هم به امپرسیونیسم نزدیک شده ام. او ادامه داد: 
به هر حال چرخش قلم مو است و خلق اثرى که حال و 
هواى جدیدى را به همراه دارد اما در این آثار نیز همان 

سبک همیشگى ام را دنبال کرده ام.
همواره یکى از سئواالتى که درباره حیدرزاده مطرح 
بوده است، چگونگى خلق آثار نقاشى اش است، این 
هنرمند درباره تصمیمى که براى پاسخ به این پرسش 
گرفته است، توضیح داد: ضمن آنکه براى پاسخگویى 
به پرسش متعدد دوستان درباره اینکه چگونه این آثار 
را خلق کرده و نقاشــى مى کنم، در روز اختتامیه یک 
ورکشاپ برگزار خواهیم کرد تا از این طریق دوستان 
مطمئن شوند که نقاشى ها را خودم بدون کمک فرد 
دیگرى مى کشم. البته من به تمام دوستانى که این 
سئوال برایشان پیش آمده حق مى دهم و امیدوارم از 

این طریق ابهامشان رفع شود.
این ترانه سرا و نقاش، در پاسخ به اینکه به چه دلیل 

پاییز محور اصلى آثارش اســت، بیان کرد: تکنیک 
آثار من همیشــه آبرنگ بوده است و این بار آن را با 
آکریلیک تلفیق کــرده ام، پاییز همواره حرف اول را 
در آثار من مى زند و همانطور که در ترانه هایم محور 
اصلى بود در این آثار نیز بخش اصلى نقاشى ها را به 

خود اختصاص داده است.
این نمایشگاه همچون سایر نمایشگاه هاى حیدرزاده، 
«پس از آن همه حسرت» نام دارد، حیدرزاده درباره 
علت این نامگذارى تکرارى، توضیح داد: سه و نیم 
ســاله بودم که عمل جراحى ام ناموفق بود، اما چند 
روز پیش از عمل جراحى که قرار بود داشــته باشم 
یکى از دوســتان پدرم براى من یک بسته آبرنگ، 
هدیه آوردند آن موقع عینک ذره بینى مى زدم و به 
سختى مى توانســتم ببینم. خیلى عالقه مند بودم و 
ذوق و شوق داشتم که آبرنگ را باز کنم و با آن نقاشى 
کنم به همین دلیل آبرنگ را کنار گذاشتم تا زمانى 
که چشمانم بهبود پیدا کرد با آنها نقاشى بکشم اما 
پس از عمل این بهبودى حاصل نشد و دیگر حسرت 

نقاشى با من قد کشید و بزرگ شد.
این هنرمند افزود: تا زمانى که در اولین نمایشــگاه 
نقاشى ام مادرم آن آبرنگ را کنار نقاشى ها گذاشت و 
توانستم آبرنگى که تداعى کننده حسرت بزرگى در 
زندگى ام بود را به لذت تبدیل  کنم. فکر مى کنم اگر تا 
آخر دنیا نمایشگاه برگزار کنم هیچ اسمى به جز این 
نام نمى تواند التیام بخش این همه سال ها دورى من 

از رنگ، بوم و نقاشى باشد.
چهره هاى سیاسى و ورزشى بسیارى چون محمدباقر 
نوبخت به تماشاى آثار حیدرزاده رفتند، که او در این 
باره گفت: دکتر نوبخت دغدغه هاى بسیارى براى 
بودجه دارنــد، البته من خیلى در حوزه سیاســت و 
اقتصاد تبحر ندارم ولى من از ایشــان دعوت کرده 

بــودم و خیلى محبــت کردند که در اوج مشــغله 
کاریشان تشریف آوردند. ایشــان واقعًا هنردوست 
هستند و در نمایشگاه ســال گذشته من نیز حضور 
پیدا کردند، خوشحالم دولتمردانى داریم که به هنر 

بها مى دهند.
او ادامــه داد: آقاى گرشاســبى، مدیرعامل محترم 
تیم محبوب و نازنینم پرسپولیس و دکتر زادمهر از 
پیشکسوتان بلندآوازه پرســپولیس نیز لطف کردند 
و از نمایشــگاه بازدید کردند. حیــدرزاده همچنین 
تازه ترین فعالیت هاى خود را در حوزه ترانه ســرایى 
اینچنین برشمرد: مشغول ویرایش مجموعه شعرى 
با نام «چشمم به تو چشــمم به نقاشى» هستم که 
شــامل غزل، مثنوى، چهارپاره و دوبیتى است که 
کامًال کالسیک اســت ولى به زبان ساده امروزى 
سعى کردم. در حوزه ترانه نیز آثارى را با آقاى عصار، 
فریدون آسرایى، محسن ابراهیم زاده، سینا سرلک 
کار کردم، همچنین با آقاى امیر موالیى مشــغول 
ضبط آلبوم مشترك به صورت دکلمه و خوانندگى 
ایشان هستیم و یک کار ویژه براى شب یلدا داریم. 
ضمن آنکه مشغول برگزارى سمینارهاى ارزشى با 
نام غیرممکن محال است هســتیم تا در شهرهاى 
مختلف ایران برویم و بتوانیم تأثیرگذار باشــیم و با 
تعریف تجربیات واقعى زندگى خــودم بتوانم قدم 
مثبتى در جهت بازگشــت خیلى ها به زندگى داشته 

باشم.
حیدرزاده همچنین در پایان گفت: خیلى از دوستان 
هنوز ســئوال مى کنند که چــه زمانى بــه ایران 
برگشــتید؟ مى خواهم به این موضوع اشــاره کنم 
که به خدا من جایى نبودم و نرفته ام، شــاید پاسخ 
اذهان عمومى داده شود. من هیچ جایى به جز ایران 

نمى توانم زندگى کنم. 

داریوش داریوش 
اسدزاده: خدا را اسدزاده: خدا را 
شکر مى کنم که شکر مى کنم که 

توانستمتوانستم
 بلند شوم بلند شوم

«بنکسى»، هنرمند ناشناس و جنجالى انگلیسى یکى از آثار تجسمى خود را به 
یک شرط به قیمت دو پوند به فروش مى رساند؛ شرطى که هدفى انسان دوستانه 

را دنبال مى کند.
بنکسى با قراردادن این اطالعیه در صفحه اینســتاگرام خود، یک اثر تجسمى 
دست ســاز خود را به این قیمت به فروش گذاشــته اســت. این اثر یک قایق 
حــاوى پناهجویان بــه ابعــاد 90*38*42 ســانتیمتر و مجهز بــه موتور و 
باترى الکتریکى اســت و توانایى رســیدن به ســرعت ســه گره دریایى را نیز

 دارد.
بنکســى براى فروش این اثر به قیمت دو پوند یک شرط دارد و آن این است که 
خریدار باید وزن این کار را تخمین زده و آن را در وبســایتى مخصوص حمایت 
از پناهجویان ثبت کند. مشتاقان تا ساعت 20 روز 22 دسامبر (1دى) براى ثبت 
حدس خود فرصت دارند و بعد از آن این اثر تجسمى به خریدارى که نزدیک ترین 

عدد به وزن واقعى را تخمین زده تعلق مى گیرد.

بنکسى یک از جنجالى ترین هنرمندان جهان است که عمده آثارش نقد وضعیت 
سیاســى اجتماعى جهان و آمیخته به طنز سیاه اســت. گرافیتى هاى او با 
محتواى سیاســى و اجتماعى هر از چند وقت از خیابــان ، دیوار و یا پلى در 

گوشه و کنار دنیا سر در مى آورد.
این هنرمند گرافیتى ناشــناس چنــدى پیش یکــى از تابلوهاى 
خود با نــام «دخترى با بادکنــک» را در حراجى معتبر «ســاتبیز»  

لندن به قیمت بیــش از یک میلیون پوند فروخــت اما لحظه اى پس 
از فرود چکش مســئول حراجى، آن را به وســیله کنتــرل از راه دور فعال 
کرد تا بوم نقاشــى جلوى چشــم حیرت زده حاضران در حراجى به وسیله 
دســتگاه کاغذ خردکنى که به طور پنهانــى در قاب آن تعبیه شــده بود تا 

نیمه رشته رشته شــود، گرچه شــهرت او چنان زیاد و آثارش چنان طرفدار دارد 
که خریدار اثر از خرید خود منصرف نشــد و تابلو را با همــان وضعیت تحویل 

گرفت. 

با پرداخت 2 پوند صاحب اثرى از «بنکسى» شوید
ش نقد وضعیت 

ى هاى او با 
و یا پلى در

ىى
یز»  
ى پس

اه دور فعال 
ههههیله جى به وس
شــده بود تا 

نانطرفدار دارد 
وضعیت تحویل 

کمى بیشتر درباره فیلم جدید حمید فرخ نژاد و صابر ابر بدانید

چشم «میلیونر میامى» 
به گیشه میلیاردى 

 کامپوزیا پرتوى از جشنواره فجر 
جا ماند!

فیلم تازه سیروس الوند 
پس از 4 سال کلید خورد

بیژن بیرنگ: اطالعى از بازپخش «شام ایرانى» نداشتم
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در انتظار یک بعدازظهر رؤیایى و داغ 

ال کالسیکوى شکست ناپذیرها 
در نقش جهان

خوب اســت کمیته داوران براى دیدار سپاهان-پرســپولیس بهترین داورش را براى قضاوت انتخاب کند؛ یعنى 
علیرضا فغانى. اشتباهات داورى در هفته هاى اخیر آنقدر زیاد بوده که داد همه تیم ها را در آورده است. از جمله برانکو 
و آنهم در شرایطى که تیمش مدام بازى ها را مى برد. انتخاب علیرضا فغانى از آن جهت خوب است که او همه تالش 
خود را براى بهترین قضاوت به کار مى گیرد چون نگران اعتبارش است. علیرضا فغانى بازى رده بندى جام جهانى 

2018 را سوت زده و از این پس مسئولیت او بیشتر اســت و همه انتظار دارند علیرضا فغانى در صحنه ها بهترین 
تصمیمات را بگیرد.

علیرضا فغانى در هفته هاى سپرى شده تنها یک بازى حساس را سوت زده که آن بازى دربى بوده است. به 
واقع به اندازه کافى استراحت کرده و حال نوبت آن است تا قضاوت یک بازى مهم دیگر را برعهده بگیرد. اگر 
از سوى کمیته داوران علیرضا فغانى به عنوان داور این بازى اعالم شود هیچیک از دو تیم بیانیه نخواهند 
داد. این بهترین انتخاب ممکن است و هم امیر قلعه نویى از این تصمیم تمکین خواهد کرد و هم برانکو. 

مگر بهتر از علیرضا فغانى براى قضاوت این بازى حساس و مهم داریم؟

فغانى، بهترین انتخاب براى دیدار سپاهان- پرسپولیس

ساالر عقیلى با حضور در برنامه «فرمول یک» 
به حاشــیه هاى خواندن آهنــگ جام جهانى 

فوتبال واکنش نشان داد. 
او درباره حواشــى آهنگ جام جهانى و انتقاد 
برخى مبنى بر نبود هیجان در این کار، تأکید 
کرد: قرار بود یک آهنگ آقاى قربانى بخواند، 
یک آهنگ من و خواننده دیگرى هم حضور 
داشــته باشــد. اصوًال کارى که در قطع به 
این بزرگى در کشــور مى خواهد انجام شود، 
مشکالت و نقدهاى آن و اتفاقات بعدش هم 
بزرگ است. جام جهانى یک چیز جهانى است 
و آدم باید همیشه براى چنین چیزى که براى 
یک ملت است پیش قدم شود. از من هم دعوت 
شد و خودم به شخصه نرفتم اما دوستانى که 
به این کار انتقاد کرده اند و مى گویند هیجان 

ندارند از هیجان چه مى خواهند؟
خواننده فیلم سینمایى «سرو زیر آب» افزود: 
بچه کوچک هفت ساله در کیش جلوى صحنه 
آمد و گفت مى شود 11 ستاره را هم بخوانى؟ 
ما این اثر را تا به حال در کنسرت اجرا نکردیم 
چون ارکستر بزرگ مى خواهد و فقط در روسیه 
با رهبرى آقاى شــهرداد روحانــى اجرایش 
کردیم. در جام جهانى من چون کنسرت داشتم 
بعد از بازى ایران مراکش به ایران برگشتم و 

ناراحتم که نتوانستم دو بازى دیگر را ببینم.
عقیلى خطاب به على ضیاء یادآور شــد: مثًال 
براى پرسپولیس که چند روز پیش بازى داشت 
اگر من مى رفتم وســط زمین مى خواندم باز 
هم عده اى انتقاد مى کردنــد یا اگر مجرى 
الزم داشتند و شــما مى رفتید باز هم ممکن 
بود برخى حرف بزنند. اینکه به کارهاى بزرگ 

انتقاد شود در کشور ما یک اصل است.
در کشور ما به جاى اینکه رقابت حاکم باشد 
حســادت حاکم اســت و ما به جــاى اینکه 
خودمان را باال بکشــیم مى خواهیم دیگران 
را تخطئه کنیم و پایین بکشیم. من کارهاى 
ملى میهنى زیادى انجــام دادم و انتخاب من 
براى خواندن چنین اثرى همینطورى نبوده 
و با پشــتوانه بوده است. 
دوســتان آنقدر اطالع 
داشتند که مرا انتخاب 

کرده اند. 

اعتراض ها به 
آهنگ جام جهانى، داد 
ساالر عقیلى را درآورد

فیفا پاداش تیم هاى ایرانى را بــراى جام جهانى 2018 
روســیه اعالم کرد که به ایــن ترتیب هفت باشــگاه 
پرسپولیس، سپاهان، استقالل، سایپا، پدیده، سیاه جامگان 
و ذوب آهن شامل پاداش جام جهانى شدند. در این بین، 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به ترتیب جوایز بیشترى 
را نسبت به سایر تیم ها کسب کردند. در مجموع تیم هاى 
ایرانى دو میلیون و 254 هزار و 95 دالر دریافت مى کنند. 
در میان این تیم ها ذوب آهــن 229 هزار و 230 دالر و 

سپاهان 76 هزار و 410 دالر دریافت خواهند کرد.

بازیکن سابق قرمزها با افشین قطبى مشکل داشت.
علیرضا نیکبخت، ستاره سابق فوتبال ایران در گفتگو با 
«خبرورزشى» پرده از دالیل اختالفاتش با افشین قطبى 
برداشت. این دو در پرســپولیس با هم کار مى کردند و 
دورانى جنجالى داشتند. نیکبخت جزئیاتى در این باره 

گفت و همچنیــن تأکید کرد او عامــل اختالفش با 
محسن خلیلى مهاجم وقت قرمزها بود. نیکبخت 

تأکید کــرده قطبى نه تنها بــا او که با هیچ 

بازیکن دیگرى 
صادق نبود.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان در واکنش به صحبت هاى 
برانکو ایوانکوویچ بعد از بــرد مقابل ذوب آهن و انتقاد از 

داورى ها در آســتانه دیدار با 
سپاهان، گفت: صحبت هاى 
برانکو دقیقًا جوسازى بود. به 
نظرم برانکو مزاح کرده است 
که داورى ها به نفع سپاهان و 
ذوب آهن است. ما با اصرار از 
صدا و سیما، فدراسیون فوتبال 
و ســازمان لیگ مى خواهیم 
بازى هاى لیــگ را از ابتدا تا 
االن بررسى کنند. بدون شک 

سپاهان و ذوب آهن دو تیمى هستند که به شدت از داورى 
لطمه خورده اند.

مسعود تابش در گفتگو با «مهر» افزود: پرسپولیس هم 
تیمى بوده که بیشــترین نفع را از اشتباهات داورى برده 
اســت. براى همین معتقدم 
صحبت هاى برانکو از روى 
زرنگى و به نوعى مزاح است تا 
قبل از بازى با سپاهان، اذهان 
عمومى را منحرف کند. این 
مزاح جالب و در نوع خودش 

عجیب است.
مدیرعامل باشــگاه سپاهان 
خاطرنشان کرد: ضمن احترام 
به برانکو، مى گویم ایشــان 
زرنگى کرده اســت و مى خواهد قبل از بازى با سپاهان 

جوسازى کند.

پاداش فیفا به تیم هاى اصفهانى

افشاگرى نیکبخت 

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

صحبت هاى برانکو مزاح و جوسازى است

گادویــن منشــا، مهاجم تیــم پرســپولیس 90 دقیقه 
دیگر را هم بــدون گلزنى براى این تیــم تجربه کرد تا 

بــازى آمار او یــک گل زده بــه ازاى 870 دقیقه 
باشــد. اولین و آخرین بارى که منشــا 
براى پرسپولیس در لیگ برتر گلزنى 
کرد، دقیقه 65 هفته دوم بود. منشــا 
در آن بازى دروازه فوالد را باز کرد اما 
دیگر بعد از آن در لیگ برتر موفق به 

گلزنى نشد. مهاجم 
سرخپوشــان در 
همچنان  حالى 
خــط  روى 

گل نــزدن پیش 
مى رود که پرسپولیس 

تنها دو بازى تــا پایان نیم 
فصل نخست فرصت دارد.

دقایق حضور منشا در تیم پرسپولیس 870 دقیقه است و 
مهاجم نوك این تیم در این 870 دقیقه تنها یکبار موفق 
به گلزنى شده است که این آمار بسیار ضعیف است. بعد از 
آخرین (اولین و آخرین) گلى که منشــا براى پرسپولیس 
به ثمر رسانده، سرخپوشــان  1015 دقیقه بازى کرده اند 
تا حسرت گلزنى این بازیکن به عدد بزرگ 1015 دقیقه 
برسد. در همین مدتى که منشا تنها یک بار موفق به گلزنى 
شده، در همین تیم پرسپولیس شجاع خلیل زاده که مدافع 
میانى است دو گل، کمال کامیابى نیا هافبک دفاعى 
سرخ ها دو گل و ســیامک نعمتى هم دو 
گل زده اند و تعــداد گل هاى زده آدام 
همتى مدافع پرسپولیس که دقایق 
حضورش در میدان به مراتب کمتر 
از منشاست، با این مهاجم برابرى 

مى کند.

رکورد بد منشا؛ 1015 دقیقه بدون گل

سرمربى تیم ذوب آهن اصفهان در سه هفته 
نخست تنها یک امتیاز را دشت کرده است.

به گزارش «ایلنا»، پرســپولیس در تنها بازى 
باقیمانده هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر، 
در ورزشگاه آزادى به دیدار ذوب آهن اصفهان 
رفت و موفق شد با نتیجه 1-0 به برترى برسد.

این نتیجــه در حالى رقم خــورد که علیرضا 
منصوریان براى سومین بار روى نیمکت ذوب 
آهن مى نشست و بازهم نتوانست به برترى 
برسد. او در سه مسابقه اى که هدایت تیمش را 
به عهده داشته دو باخت و یک تساوى برایش 

به دست آمده است.
منصوریان بعد از 9 ســال و ســه ماه در برابر 
پرســپولیس شکســت خورد. او بازهم بعد از 
یک باخت و یک تساوى، در سومین دیدارى 
که روى نیمکت تیمش مى نشســت به تیم 
سرخپوش تهرانى باخت. درست مانند زمانى 
که ســرمربى پاس همدان بود و در لیگ نهم 

این اتفاق برایش رخ داده بود.
او در لیگ شانزدهم با استقالل و لیگ نهم با 
پاس همدان در سه بازى نخستش تنها یک 
امتیاز گرفته بود. در پاس همدان تا هفته نهم 
دوام آورد و در استقالل در لیگ شانزدهم رتبه 
دوم را به خود اختصاص داد. باید دید این بار در 
ذوب آهن چه سرنوشتى در انتظار علیمنصور 

خواهد بود.

تکرار سه باره تاریخ 
براى

 علیرضا منصوریان

برتــرى در دیــدار معوقــه هفتــه یازدهــم برابر 
ذوب آهن باعث شد تا راند دوم مبارزه قهرمان لیگ با 
اصفهانى ها در نقش جهان به ال کالسیکوى شکست 

ناپذیران لقب بگیرد.
به گزارش «ورزش سه»، برترى پرسپولیس برابر ذوب 
آهن نه تنها باعث شد مدافع عنوان قهرمانى به فاصله 2 
امتیازى با صدرنشینان لیگ برسد بلکه حساسیت هاى 
حاکم بر تقابل سرنوشت ساز هفته آینده سرخپوشان 
پایتخت با رقیب دیرینه شهرســتانى یعنى سپاهان 
صدرنشین در جدال ملقب به ال کالسیکوى ایران را 
بیشتر از قبل کرد چون پیروزى در این بازى گامى بلند 
براى رسیدن به قهرمانى نیم فصل محسوب مى شود.
پرسپولیس در شــرایطى راند دوم از مبارزات خود با 
تیم اصفهانى را یک شــنبه آینده در ورزشگاه زیباى

 نقش جهان برگــزار خواهد کرد که ایــن مصاف را 
مى توان جنــگ شکســت ناپذیران ایــن فصل از 
رقابت ها نیز لقب داد چــون دو تیم طى 13 بارى که 
مقابل رقبا به میدان رفتند هنوز شکســتى در کارنامه 

نداشتند تا خط تیره دو تیم در جدول رده بندى پا برجا 
باقى بماند.

امیر قلعه نویى و برانکو ایوانکوویچ در تمام این سال ها 
به عنوان دو رقیب دیرینه در کورس قهرمانى رقابت 
نفسگیرى با هم داشــتند اما این بار رویارویى آنها در 
شــرایط بســیار ویژه ترى برگزار خواهد شد. امیر در 
دومین تجربه نشستن روى نیمکت رهبرى سپاهان 
موفق شــد تیمى که فصل قبل با ایستادن در جایگاه 
چهاردهم جدول بدترین عنوان تاریخ خود را کسب کرد 
به تیمى تبدیل کند که براى رسیدن به ششمین جام 
قهرمانى لیگ خیز بردارد. زردپوشان با نمایش دیدنى 
این فصل با به ثمررســاندن 26 گل عنوان تهاجمى 
ترین تیم را به خود اختصاص دادند و با اتکا به آمارهایى 
که داشتند حاال در دومین فینال متوالى بعد از رویارویى 
با پدیده چشــم به برترى مقابل پرسپولیس در بازى 

معوقه خود دوخته اند.
در آن سوى میدان برانکو ایوانکوویچ هم با شکستى 
که به ذوب آهن و مربى استقاللى اش تحمیل کرد نه 

تنها رکورد تلخ مقابل این مربى را از بین برد بلکه با این 
3 امتیاز به یک قدمى سپاهان و پدیده رسید تا با سبقت 
از تراکتورسازى در روزهاى بحرانى شانس قهرمانى 
نیم فصل را زنده نگه دارد. پروفسور با این برد همچنان 
شاهکارى از خود به ثبت رساند تا طى 13 بازى آن هم 
با فشردگى و بحران مصدومیت و کمبود بازیکن بدون 
شکســت پیش برود تا به بازى با سپاهان برسد. تنها 
آمار منفى مدافع عنوان قهرمانى به 13 بار گلزنى یعنى 
نصف آمار گلزنى سپاهان برمى گردد گرچه این آمار 
بد تحت الشعاع آمار خوب سازمان دفاعى سرخ ها قرار 
مى گیرد. به هر ترتیب مى توان با شرایط حاکم بر دو 
تیم این گونه برداشت کرد که بعدازظهر رؤیایى، یک 
شنبه آینده در نصف جهان رقم خواهد خورد. جنگى 
تمام عیار میان شکست ناپذیران لیگ برترى که برنده 
شدن در آن گامى بلند براى قهرمانى نیم فصل و طى 
کردن نیمى از راه رسیدن به جام قهرمانى خواهد بود 
آن هم با رهبــرى دو مربى پرافتخــار این روزهاى 

فوتبال ایران.

قاســم حدادى فر، هافبک 35 ساله باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان که سابقه بازى در تیم هاى تراکتورسازى تبریز 
و صنعت نفت آبــادان را دارد، در لیگ هجدهم تاکنون 
موفق نشــده بازى هاى زیادى انجــام دهد و همچنین 
مصدومیت هاى پى در پى ســبب شــده تا در اندیشــه 

خداحافظى از فوتبال باشد.
حدادى فر که از نیمکت نشینى مقابل پرسپولیس ناراحت 
بود، در جمع خبرنگاران بیان کرد که نظر سرمربى تیم بود 
که روى نیمکت باشم و این موضوع را باید از منصوریان 

بپرسید. او در ادامه بیان کرد که هر چه جلو مى روم، بیشتر 
به خداحافظى فکر مى کنم و شــاید این فصل این اتفاق 

رخ بدهد.
از افتخارات حدادى فر در فوتبال ایران مى توان به نایب 
قهرمانى آسیا در سال 2010  و چهار نایب قهرمانى همراه 
با تیم هاى ذوب آهــن و تراکتورســازى در لیگ برتر، 
بهترین فوتبالیست سال ایران در سال 93-94 ، کسب 
چهار قهرمانى در جام حذفى و یک سوپرجام در فوتبال 

ایران و... اشاره کرد.

کاپیتان ذوب آهن در اندیشه خداحافظى از فوتبال

در رسانه هاى قطر همچنان بحث در مورد باخت عجیب و 
باورنکردنى 8 بر یک الغرافه برابر السد همچنان داغ است. 
در این ارتباط منصور مفتاح، بازیکن ســابق تیم ملى 

فوتبال قطر و باشگاه الریان، بعد از انتقاد برخى 
مطبوعات و کارشناسان از مهدى طارمى، به 

حمایت از او سخن گفت.
وى در مصاحبه اى با «الوطن»، چاپ دوحه 

نظرش را در این مورد بیان کرد.
مفتاح ابتدا گفت: هیچ تردیدى نیســت یک 

نتیجه  فاجعه انگیز براى الغرافه رخ داد. 
تیمى که همیشه در باالترین 

سطح حضور یافته و همه 
از بازى هایــش لــذت 
برده اند. من به طور دقیق 
نمى دانم چه اتفاقى رخ 

داد که این نتیجه حاصل شد.
او ادامه داد: بعد از این باخت، بیــش از همه از بازیکنان 
خارجى تیم، به خصوص مهدى طارمى انتقاد شده است. 
حجم زیادى از انتقاد متوجه او بــوده اما من فکر 
نمى کنم مشکل، او بوده اســت. چون او یا هر 
بازیکن دیگرى، عضــوى از یک مجموعه 11 
نفره در داخل زمین هســتند. بعد از هر باختى، 
علت ناکامــى، به مربى، بازیکنــان خارجى یا 
داوران ربط داده مى شــود. در حالــى که به نظر 
من در هر تیم حداکثر ما چهار بازیکن 
خارجى داریم و باید پرسید بقیه 
اعضاى تیم در زمین چه کار 
مى کردنــد. از نظر من همه 
نفرات تیم الغرافه خســته 

بودند.

طارمى در قطر حامى پیدا کرد!

ل داشت.
ندر گفتگو با 
 فشین قطبى 
ر مى کردند و 
در این باره  ى

ختالفش با 
بخت

چ

بازیکن دیگرى
صادق نبود.

نیکبخت 

بــازى ک گل زده بــه ازاى870 دقیقه
ن و آخرین بارى که منشــا 
یس در لیگ برتر گلزنى 
بود. منشــا  65 هفته دوم
روازه فوالد را باز کرد اما 
ن در لیگ برتر موفق به 

 مهاجم
ن در 
چنان 
ــط 

 پیش 
 پرسپولیس 

ى تــا پایان نیم 
ت فرصت دارد.

به گلزنى شده است که اینآم
آخرین (اولین و آخرین) گلى
به ثمر رسانده، سرخپوشــان
تا حسرت گلزنى این بازیکن
برسد. در همین مدتى که منش

شده، در همین تیم پرسپولیس
میانىاست دو گل، کمال
سرخ ها دو گل
گل زده اند
همتى م
حضور
ازمن
مى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهانروابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى: 
1) تصویر پروانه طراحى و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن 

2) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهى تأ سیس شرکت و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى 
شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت

3) ارائه تمامى مدارك و کاتولوگها و مشخصات فنى آسانسور با مشخصات فنى اعالم شده
4) تصویر عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان الکتروموتور، ژنراتور، آسانســور و پله برقى و سندیکاى آسانسور 

اصفهان
5) گواهى بازدید یکى از اعضاى هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده 

باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز پنجشنبه مورخ 1397/09/15 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/09/20

م الف: 309112

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید، حمل، نصب و راه اندازى آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید، حمل، نصب و راه اندازى 
دو دستگاه آسانسور تخت بر و دمونتاژ دستگاه هاى آسانسور موجوددو دستگاه آسانسور تخت بر و دمونتاژ دستگاه هاى آسانسور موجود

 بیمارستان عیسى بن مریم (ع) بیمارستان عیسى بن مریم (ع)

ى یم بق ن زی ب ح ور
ه الریان، بعد از انتقاد برخى
سان از مهدى طارمى، به 

گفت.
 با «الوطن»، چاپ دوحه 

رد بیان کرد.
هیچ تردیدى نیســت یک 

راىالغرافه رخ داد. 
باالترین  ر

همه   و
ــذت 
 دقیق 
ى رخ 

ى ه وص ب یم رجى
حجم زیادى از انتقاد متوج
نمى کنم مشکل، او بود
بازیکن دیگرى، عضــ
نفره در داخل زمین هس
علت ناکامــى، به مربى
داوران ربط داده مى شــو
من در هر تیم
د خارجى
اعضاى
مى ک
نفر
بود

ونطورى نبووده راثرى همی ننین چدن چ ن وخوان براى
و با پشــتوانه بوده است. 
دوســتان آنقدر اطالع 
داشتند که مرا انتخاب 

کرده اند. 

ضاوت انتخاب کند؛ یعنى 
 آوردهاست. ازجمله برانکو

وب است که او همه تالش 
زى رده بندى جام جهانى 
نرین نى در صحنه ها بهت

ربى بوده است. به 
عهده بگیرد. اگر 
 بیانیه نخواهند 
د و هم برانکو. 

 پرسپولیس

ر ش رنى و
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

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

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

1-رأى شماره 139760302009001494 مورخ 1397/06/27 خانم اشرف جعفرزاده قهدریجانى 
فرزند عبدالرضا در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 148/70   مترمربع مجزى شده ازپالك یک-

اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه
2- رأى شــماره 139760302009001879 مورخ 1397/08/10 آقاى خلیل ســلیمانى  فرزند 
اسماعیل درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/36 مترمربع مجزى شده 

ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى ایرانپور  
3- رأى شــماره 139760302009001880 مــورخ 1397/08/10 خانم زهــرا ایرانپورمبارکه  
فرزندامیر قلى در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/36مترمربع مجزى 

شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى ایرانپور
  4- رأى شماره 139760302009001802 مورخ 1397/07/30  آقاى احمد نیازى  فرزند بختیار  
در ششدانگ یک یکباب خانه  به مســاحت 199/69  متر مربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد نیازى  
5 - رأى شــماره 139760302009001774 مورخ 1397/07/30  آقاى على مرادى خولنجانى  
فرزند خیراله  در ششدانگ  یکباب ساختمان  به مســاحت 92/95 متر مربع مجزى شده از پالك 

15 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى مصطفى باقرى
6- رأى شماره 139760302009001775 مورخ 1397/07/30  آقاى على مرادى فرزند خیراله  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/20 متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 و 

با واسطه از مالک رسمى مصطفى باقرى
7- رأى شماره 139760302009001773 مورخ 1397/07/30  آقاى ناصر قلى سلطانى فرزند 
نصراله  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  296/75 متر مربع مجزى شده از پالك 1416فرعى 

از 1- اصلى بخش8  بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  مرتضى یزدانى دهنوى
8- رأى شماره 139760302009001807 مورخ 1397/07/30  آقاى مجتبى علیرضائى دیزیچه  
فرزند احمدرضا   در ششــدانگ یکباب زمین محصور با بناى احداثى  به مســاحت 1673/50 متر 
مربع مجزى شده از پالك 17- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت 

اله قربانى شاهکوچکى
 9- رأى شماره 139760302009001787 مورخ 1397/07/30  آقاى سعید احمدپور مبارکه  فرزند  
فتحعلى   در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 384/76 متر مربع مجزى شده از پالك 10 - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا احمدپور
10- رأى شــماره 139760302009001780 مورخ 1397/07/30  آقاى بهروز بهرامى دیزیچه   
فرزند  حسن   درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 565/41  متر مربع مجزى 

شده از پالك 126- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس غالمى 
11- رأى شــماره 139760302009001781 مورخ 1397/07/30  خانم شهناز غالمى دیزیچه  
فرزند احمدرضا   در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 565/41  متر مربع مجزى 
شده از پالك 126- اصلى بخش9  به موجب قباله عادى  از مالک رسمى عباس غالمى                           
12- رأى شماره 139760302009001803 مورخ 1397/07/30 آقاى حجت اله اله یارى   فرزند  
عزیز   در ششــدانگ یکبابخانه   به  مســاحت 241/27 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8  انتقالى به موجب قباله عادى از مالک رسمى اسکندر نجاریان
13- رأى شــماره 139760302009001477 مورخ 1397/06/27  خانم فاطمه ابراهیمى لنجى 
فرزند محمد على  در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 142/50  مترمربع مجزى شده از پالك  

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدر على آقاجانیان
14-رأى شماره 139760302009001791 مورخ 1397/07/30 آقاى کامران مهدوى  فرزنداکبر 
در  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز  به  مساحت 134  مترمربع مجزى شده از پالك یک - اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
15- رأى شــماره 139760302009001933 مورخ 1397/08/13  آقاى بهزاد آقابابائى مبارکه 
فرزند امیرقلى در ششدانگ یک درب باغ به  مســاحت 2372/50  مترمربع مجزى شده از پالك 

208- اصلى بخش8 انتقالى از مالکیت رسمى علمدار آبروى
16- رأى شماره 139760302009001793 مورخ 1397/07/30  آقاى على ناز حقانى منش فرزند 
غزایل در ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت 299/95  مترمربع مجزى شده از پالك 17- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى 
 17- رأى شــماره 139760302009001776 مورخ 1397/07/30  آقاى احمدرضا مالکى شیخ 
آبادى  فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 129/35  مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور 
18- رأى شماره 139760302009001487 مورخ 1397/06/27  آقاى محمدتقى باقریان  فرزند 
مراد  در   ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 173/50 مترمربع مجزى شده از پالك یک اصلى- 

بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا ایرانپور 
19- رأى شماره 139760302009001799 مورخ 1397/07/30 آقاى فرج اله شیخ   فرزندعلى 
در   ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 230/61مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
20- رأى شماره 139760302009001798 مورخ 1397/07/30  خانم الهه هاشمى شیخ آبادى  
فرزند سید رحیم در ششدانگ یکباب خانه   به  مســاحت 170/26  مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور 
21- رأى شماره 139760302009001786 مورخ 1397/07/30  آقاى سید محسن ناظرى  فرزند 
مهدى در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 136/55 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک احمد دهقانى وینچه
22-رأى شــماره 139760302009001768 مــورخ 1397/07/30  آقــاى جمشــید جعفرى 
جوهرستانى  فرزند قلى در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشجر با بناى احداثى به  مساحت 
276/10 مترمربع مجزى شده از پالك9- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  بهادرخان 

نهچیرى
23- رأى شماره 139760302009001771 مورخ 1397/07/30  آقاى اسماعیل امینى شیخ آبادى 
فرزند رجبعلى در ششــدانگ یک باب مغازه و زمین محصور متصله به  مساحت 107/70 مترمربع 
مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  خیراله ایرانپور 
 24- رأى شماره 139760302009001789 مورخ 1397/07/30  آقاى حمیدرضا صالحى لنجى 
فرزند اکبرقلى در ششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 119/50 مترمربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  فتح اله باقرى
25- رأى شماره 139760302009001806 مورخ 1397/07/30  آقاى اکبر صالحى لنجى فرزند 
کریم درچهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 158/48 مترمربع مجزى شده از 

پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا صالحى لنجى 
26- رأى شــماره 139760302009001804 مورخ 1397/07/30  خانم فردوس رحیمى لنجى 
فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 158/48 مترمربع مجزى 
شده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا صالحى لنجى

27- رأى شــماره 139760302009001788 مورخ 1397/07/30  آقاى سیروس شیرازى نژاد 
فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به  مســاحت 140/10 مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  کاظم آقاجانیان
 28- رأى شــماره 139760302009001770 مــورخ 1397/07/30  آقاى مظاهر شــفیع زاده 
خولنجانى فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 295/60 مترمربع مجزى شده 

از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  مصطفى باقرى
29-رأى شــماره 139760302009001481 مورخ 1397/06/27  آقاى علیرضا شریفى فرزند 
اسفندیار در ششدانگ یک باب مغازه به  مساحت 15/75 مترمربع مجزى شده از پالك270فرعى 

از دو- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  مرتضى عرفانى            
30-رأى شماره 139760302009001801 مورخ 1397/07/30  آقاى محمد على احمدپور مبارکه 
فرزند فضلعلى در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 165/50 مترمربع مجزى شده از پالك 10- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  بهرام احمدپور مبارکه
31-رأى شــماره 139760302009001782 مورخ 1397/07/30  آقــاى محمد على نجارى 
مبارکه فرزندنوروز در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 210/60 مترمربع مجزى شده از پالك 

52- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
32-رأى شماره 139760302009001790 مورخ 1397/07/30  آقاى حامد حسین زاده قهنویه 
فرزندولى اله در ششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 203/50 مترمربع مجزى شده از پالك 

361فرعى از19- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  صادق صفائى قهنویه
33-رأى شــماره 139760302009001068 مورخ 1397/04/30  آقاى رضاخســروى فرزند 
عبدالکریم در ششدانگ یک درب باغ به  مســاحت 1274/50 مترمربع مجزى شده از پالك 17- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قبله عادى  از مالک رسمى  امام قلى قربانى
34- رأى شــماره 139760302009001290 مورخ 1397/05/27  آقاى حسین رحیمى مبارکه 
فرزند تقى در ششدانگ یک باب خانه  به  مســاحت 165/50 مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قبله عادى  از مالک رسمى  احمد زمانى
35-رأى شماره 139760302009001796 مورخ 1397/07/30  آقاى اسماعیل طاهرى فرزند 
خسرو در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 154/76 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى

36-رأى شماره 139760302009001794 مورخ 1397/07/30  آقاى صمد طاهرى فرزند خسرو 
در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 300/95 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى بخش8 

انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
37-رأى شــماره 139760302009001795 مورخ 1397/07/30  آقاى میکائیل طاهرى فرزند 
خسرو در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 260/74 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
38-رأى شماره 139760302009001792 مورخ 1397/07/30  آقاى سجاد کاکائى مبارکه فرزند 
محمود در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 308/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  محمد آقابابائى
39-رأى شماره 139760302009001797 مورخ 1397/07/30  آقاى سعید هادى فرزند اکبر در 
ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 194مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  امیرقلى ایرانپور
40-رأى شماره 139760302009001800 مورخ 1397/07/30  آقاى ایرج هادى فرزند اکبر در 
ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 186/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  امیرقلى ایرانپور
101,41- رأى شماره 139760302009001806 مورخ 1397/07/30  آقاى نبى اله پور اسماعیلى 
فرزندرضا در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 227/55متر مربع مجزى شده از پالك 11- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
101,42 -رأى شــماره 139760302009001779 مورخ 1397/07/30 آقاى محمد عسکرى 
قهنویه ئى  فرزند اسداله  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 192/26  مترمربع مجزى شده از 

پالك11- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
101,43 -رأى شماره 139760302009001778 مورخ 1397/07/30 آقاى حجت اله ابراهیمى 
فرزند  فرج اله   در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 135/60 مترمربع مجزى شده از پالك11- 

اصلى بخش 8انتقالى با واسطه از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
101,44 -رأى شماره 139760302009001777 مورخ 1397/07/30 آقاى سجاد ابراهیمى فرزند  
فرج اله   در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 175/91 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى 

بخش 8انتقالى با واسطه از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
101,45 -رأى شــماره 139760302009001476 مورخ 1397/06/28 آقاى فرج اله عباسیان 
قهنویه فرزند  شکر اله   در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 306/20 مترمربع مجزى شده از 

پالك11- اصلى بخش 8انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى حاج محمد ضیایى
101,46 -رأى شماره 139760302009001488 مورخ 1397/06/27 آقاى حبیب اله عباسیان 
قهنویه فرزند  شکر اله   در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 207/10 مترمربع مجزى شده از 
پالك11- اصلى بخش 8انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رســمى محمود پریشان نهچیرى 
تاریخ انتشار نوبت اول :   1397/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم :   1397/09/15 م الف: 294698 

مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/8/523
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان 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 در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند ، 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007001202 مورخ 97/04/30 سلطانعلى حاتم زاده گل سفیدى  
فرزند آقادوستعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24  مترمربع پالك شماره 28 فرعى 

از 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
2 - راى شــماره 139760302007001889 مورخ 97/07/15 مهدى قاسمى فالورجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,87 مترمربع پالك شماره 
19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مصطفى صادقى کلیشادى فرزند خدارحم.
3 - راى شماره 139760302007001891 مورخ 97/07/15 عاطفه توکلى گارماسه فرزند ابراهیم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 178,87 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در جعفرآباد کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مصطفى صادقى کلیشادى فرزند خدارحم.
4 - راى شــماره 139760302007002071 مورخ 97/08/02 عبدالرسول پیرنجم الدین کلیچه  
فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30  مترمربع پالك شماره 457 فرعى از 

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شماره 139760302007002128 مورخ 97/08/12 قربانعلى کاظمى فر فرزند حیدرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب انبار مصالح به مساحت 993,44  مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139760302007002129 مورخ 97/08/12 محمد جمالى فرزند حسنعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 322,11  مترمربع پالك شماره 160 فرعى از 387 اصلى واقع 
در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسنعلى جمالى 

فرزند محمدباقر.
7 – راى شــماره 139760302007002132 مورخ 97/08/13 امید حاتمى گل ســفیدى فرزند 
نورعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 155,40  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین دولت آبادى فرزند محمود.
8 - راى شــماره 139760302007002133 مورخ 97/08/13 داود حاتمى گل ســفیدى فرزند 
نورعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 155,40  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین دولت آبادى فرزند محمود.
9 - راى شــماره 139760302007002134 مورخ 97/08/13 حمید حاتمى گل سفیدى فرزند 
نورعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 155,40  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین دولت آبادى فرزند محمود.
10 - راى شــماره 139760302007002135 مورخ 97/08/13 مصطفى مشهدى قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194  مترمربع پالك شماره 386 اصلى 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله حمزه 

زاده قهدریجانى فرزند زین العابدین.
11 - راى شماره 139760302007002136 مورخ 97/08/13 مجید کافى فالورجانى فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 115  مترمربع 
پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

12 - راى شماره 139760302007002137 مورخ 97/08/13 على کافى فالورجانى فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 115  مترمربع 
پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شــماره 139760302007002138 مورخ 97/08/13 مصطفى مشهدى قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194,17  مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله 

حمزه زاده قهدریجانى فرزند زین العابدین.
14 – راى شــماره 139760302007002139 مورخ 97/08/13 محترم ترکى سودرجانى فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 219 مترمربع پالك شماره 
7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى یداله ترکى فرزند براتعلى.
15 - راى شــماره 139760302007002140 مورخ 97/08/13 على حاتمى کلیشــادى فرزند 
احمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 167,08  مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله سعیدى 

کلیشادى فرزند حسین.
16 - راى شــماره 139760302007002141 مورخ 97/08/13 ربابه هــادى پور صنعتى فرزند 
اسمعیل نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 1974,95  مترمربع پالك شماره 41 اصلى 
واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین فرهنگ 

سهلوانى فرزند عباس.
17 - راى شــماره 139760302007002142 مورخ 97/08/13 حسنعلى یزدانى گارماسه فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 181,75  مترمربع پالك 
شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى عباسعلى یزدانى گارماسه فرزند مرادعلى.
18 - راى شــماره 139760302007002143 مورخ 97/08/13 جهــان حمزه زاده قهدریجانى 
فرزند براتعلى نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 233,27  مترمربع 
پالك شماره 427 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  

مالک رسمى است.
19 - راى شــماره 139760302007002144 مورخ 97/08/13 علیرضا حمزه زاده قهدریجانى 
فرزند رضاقلى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27  مترمربع 
پالك شماره 427 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  

مالک رسمى است.
20 - راى شــماره 139760302007002145 مورخ 97/08/13 قاسم کریمیان شرودانى فرزند 
حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 447,14  مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 
اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى 

کریمیان شرودانى فرزند میرزا.
21 - راى شــماره 139760302007002146 مورخ 97/08/13 قدرت اله حسن پور سودرجانى 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى نیمه ساز به مساحت 118,67  مترمربع 

پالك شماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى 
شده از مالک رسمى قاسمعلى زمانى فرزند یداله.

22 - راى شماره 139760302007002147 مورخ 97/08/13 اسماعیل شفیعى دارافشانى فرزند 
عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118,38  مترمربع پالك شماره 536 اصلى 
واقع در دارافشان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین 

شفیعى دارافشانى فرزند مختار.
23 - راى شــماره 139760302007002148 مورخ 97/08/13 حمید هدایت کلیشادى فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 170,34  مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع 
در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسینعلى هدایت 

کلیشادى فرزند على محمد.
24 - راى شماره 139760302007002151 مورخ 97/08/13 طال ابراهیم وند فرزند امادى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166,25  مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 
بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى محمدرضا رهنما فالورجانى 

فرزند حبیب اله.
25 - راى شماره 139760302007002152 مورخ 97/08/13 محسن مهرابى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مســاحت 52,91  مترمربع پالك شماره 43 اصلى واقع در 
فودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى مهرابى فرزند رضا.

26  - راى شــماره 139760302007002153 مورخ 97/08/13 فرشــاد توکلى گارماسه فرزند 
جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134,85  مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع 
در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم توکلى 

گارماسه فرزند حسن.
27  - راى شماره 139760302007002186 مورخ 97/08/19 جعفر یزدانى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,45  مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 

9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین یزدانى فرزند قاسم.
28  - راى شــماره 139760302007002187 مورخ 97/08/19 حسین صادقى کاهرویه فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 85  مترمربع پالك شماره 425 اصلى واقع در 
سکوآباد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد بصیرى اصفهانى.

29  - راى شماره 139760302007002188 مورخ 97/08/19 کورش باقرى فرزند عطااله نسبت 
به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 3386,12  مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى است.
30  - راى شــماره 139760302007002189 مورخ 97/08/19 اصغر توکلى گارماســه فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134,93 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع 
در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى اسماعیل یزدانى 

فرزند محمد.
31  - راى شماره 139760302007002192 مورخ 97/08/19 رضوان سادات شیرزادى گارماسه 
فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,83 مترمربع 
پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى اسماعیل یزدانى فرزند محمد.
32  - راى شماره 139760302007002193 مورخ 97/08/19 عباسعلى توکلى گارماسه فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148,83 مترمربع پالك 
شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسماعیل یزدانى فرزند محمد.
33  - راى شماره 139760302007002194 مورخ 97/08/19 مجید محسنى فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96,83 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه 
بدى بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على صفرى فرزند عبدالرضا.

34  - راى شــماره 139760302007002149 مورخ 97/08/13 احمد کیانى فالورجانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123,60 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى علیرضا رستگار 

اصفهانى.
35  - راى شــماره 139760302007002195 مــورخ 97/08/19 فریبرز ابدالــى پندانى فرزند 
فالمرز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,38 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 

در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
36  - راى شــماره 139760302007002196 مورخ 97/08/19 پروانه حاجى قربانى دهکردى 
فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 162,39 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.

37  - راى شماره 139760302007002197 مورخ 97/08/19 على وکیلى فرزند رجبعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز و مغازه به مســاحت 116,20 مترمربع پالك شماره 497 
اصلى واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیرقلى رضائى 

فرزند نوروزعلى.
38  - راى شــماره 139760302007002198 مورخ 97/08/19 روح اله یزدى سودرجانى فرزند 
قدرت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,75 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس 

یزدى سودرجانى فرزند شکراله.
39  - راى شماره 139760302007002199 مورخ 97/08/19 محسن عباسیان فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152,35 مترمربع پالك شماره 728 فرعى از 53 اصلى 

واقع در اراضى خالصه(شهر ابریشم) بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى است.
40  - راى شماره 139760302007002200 مورخ 97/08/19 یوسف شکراله نسب فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,24 مترمربع پالك شــماره 411 اصلى واقع در 
شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى فرزند 

محمداسماعیل.
41  - راى شــماره 139760302007002201 مورخ 97/08/19 فاطمه بانگ توکلى فرزند جواد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,82 مترمربع پالك شماره 501 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى است.
42  - راى شماره 139760302007001700 مورخ 97/06/24 محمدرضا نصر اصفهانى فرزند 
على کرم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,55 مترمربع پالك شماره 508 فرعى از 

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى است.
43  - راى شــماره 139760302007001828 مورخ 97/07/10 سعید نصرزاده کارالدانى فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 92,24 مترمربع پالك شماره 403 فرعى از 
یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رســمى است. تاریخ 
انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـــورخ 1397/08/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز پنج شنبه 
مورخ 1397/09/15 م الف:295610   اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فالورجان/8/542
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030005098      آقاى على مصطفى فرزند محمدحسن بموجب درخواست 
وارده به شماره 139721702030014311 مورخ 1397/07/15 و باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت شش حبه ونودو هفت 
صدم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 351 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 53 دفتر 280 امالك ذیل ثبت 71213 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت 
بشماره سریال 169098 صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال مورخ دفترخانه نجف اباد به نامبرده 
انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/09/15 - 283045/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد /8/421
ابالغ رأى

 راى شورا- کالسه پرونده 804/96 شماره دادنامه: 535-97/07/10 ، خواهان: رسول اسحاقیان 
درچه  فرزند رمضان نشانى:خونداب-خ فاطمیه-بن بست الله-پ 501-منزل شخصى اسحاقیان، 
خواندگان: 1.على سعیدى فرزند عباس نشانى: خونداب-خ فاطمیه-منزل شخصى عباس سعیدى 
2.امیر اقا کاظم اصالنى نشانى: مجهول المکان، خواسته: تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان بر 
فک پالك خودروى سوارى پراید هاچ بک به رنگ سفید به شماره انتظامى 96ن54 ایران43 مقوم 
بر چهار میلیون تومان، قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شــورا درخصوص دعوى آقاى رسول اسحاقیان 
درچه فرزند رمضان مقیم خونداب بطرفیت خواندگان ردیف اول آقاى على ســعیدى فرزند عباس 
مقیم خونداب و ردیــف دوم آقاى امیر آقا کاظم اصالنى مجهول المــکان مبنى بر صدور حکم بر 
الزام خواندگان بر فک پالك خودروى سوارى پراید هاچ بک به رنگ سفید به شماره انتظامى 96ن 
54 ایران 43 مقوم بر چهارمیلیون تومان با خســارت هاى قانونى اعم از هزینه دادرســى و هزینه 
کارشناسى و حق الوکاله وکیل،نظر به اینکه حسب اســتعالم به عمل آمده خودروى مذکور بنام 
خواهان مى باشد و رابطه معامله بین خواهان و خوانده ى ردیف اول و ردیف دوم محرز مى باشد لذا 
قاضى شورا مستندا" به ماده ى 10 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر الزام خواندگان به فک پالك خودرو سوارى مذکور و پرداخت هزینه 
دادرسى به مبلغ دو میلیون و چهل هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول حضورى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى 
دراین شعبه و نسبت به خوانده ردیف دوم راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در ین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
عمومى بخش مهردشت مى باشد. 289498/م الف قاضى شــعبه اول-دوم شوراى حل اختالف 

بخش مهردشت /9/221
 ابالغ رأى

راى شورا- کالسه پرونده 182/97 شــماره دادنامه: 536-97/07/10 ، خواهان: محمد کالنترى  
فرزند مرتضى نشانى:دهق-خ صدوقى کوچه ســید باقر – 142 منزل شخصى مرتضى کالنترى 

خواندگان: 1.مهدى کالنترى فرزند احمد نشــانى: دهق-خ دانش-پل گلزار شهدا بن بست یاشا 
دست راســت منزل دو طبقه منزل احمد کالنترى 2.الله مرادى فرزند عبدالرضا نشانى: مجهول 
المکان، خواسته: تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان بر انجام مقدمات به جهت انتقال سند فک 
پالك خودرو جهت پالك جدید خودرو و ســپس الزام خواندگان به تنظیم سند و انتقال رسمى در 
دفترخانه ثبت اسناد و امالك به شرح ذیل جمعا"مقوم بر سیزده میلیون تومان ، قاضى شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى آقاى محمد کالنترى دهقى فرزند مرتضى مقیم دهق بطرفیت خواندگان 
1.آقاى مهدى کالنترى فرزند احمد مقیم دهق 2. خانم الله مرادى فرزند عبدالرضا مجهول المکان 
به خواسته تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان بر انجام مقدمات به جهت انتقال سند(فک پالك 
خودرو جهت پالك جدید) خودرو و ســپس الزام خواندگان به تنظیم سند و انتقال سند رسمى در 
دفترخانه ثبت اسناد و امالك به شرح ذیل جمعا" مقوم بر سیزده میلیون تومان با احتساب خسارت 
هاى قانونى اعم از هزینه دادرســى و هزینه کارشناســى و حق الوکاله وکیل،نظر به اینکه حسب 
استعالم به عمل آمده خودروى پژو 206 مدل 1383 به رنگ نقره اى به شماره شهربانى 267 و 89 
ایران 23 بنام خوانده ردیف دوم (خانم الله مرادى) مى باشد و رابطه معاملى بین خواهان و خوانده ى 
ردیف اول محرز مى باشد با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ارائه از الیحه از سوى خواندگان 
قاضى شورا مستندا" به ماده ى 10 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر رسمى و تنظیم انتقال سند 
خودرو مذکور (فک پالك خودرو جهت پالك جدید و پرداخت مبلغ چهارمیلیون و سیصدو پانزده 
هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.راى صادره غیابى بوده و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. 299558/م الف قاضى شعبه اول-

دوم شوراى حل اختالف بخش مهردشت/ 9/222
 اخطار اجرایى

شماره 311/97 به موجب راى شماره 495 تاریخ 97/06/31 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.على مومنى فرزند محمد 2.مرتضى 
معصومى فرزند عباسعهلى 3.ماندانا بخشى  به نشانى 1.دهق-خ شریعتى-کوى پامنبر-پ 100-
منزل على مومنى، 2.دهق-شهرك صنعتى-خ قاصدك-نبش 4راه اقاقیا-پ 5 بلوك8، 3.مجهول 
المکان محکوم است به محکوم علیه ها محکوم هستند به الزام به تنظیم و انتقال سند رسمى 6دانگ 
یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شــماره انتظامى ایران 625ج 13 در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى و پرداخت هزینه هاى دادرسى قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق محکوم له 
اجرایى به انضمام نیم عشر اجرایى، محکوم له: جواد کریمى حسین آبادى به نشانى: حسین آباد-خ 
قائم –پ 23، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 305283/م الف-شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /9/223
 اخطار اجرایى

شماره 32/97 به موجب راى شــماره 140/97 تاریخ 97/03/06 حوزه ششم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.حمیدرضا رحیمى فرزند على 2.منیراعظم 
میخوش قورتولمش فرزند حکمعلى به نشانى 1.نجف آباد ویالشهر-خ اصلى خ106 پ7، 2.مجهول 
المکان، محکوم است به خوانده ردیف دوم خانم منیراعظم میخوش قورتولمش محکوم است به 
حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و تنظیم سند رســمى انتقال مالکیت خودرو پراید سوارى به 
شــماره 33 ایران 115ه14 به نام محکوم له و خوانده ردیف اول محکوم است به پرداخت مبلغ دو 
میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال در 
حق خواهان همچنین محکوم علیهم محکوم هستند به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار 
ریال به عنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت؛ محکوم له: محمدرضا رحیمى فرزند على به 
نشانى: نجف آباد-منطقه صنعتى پلیس راه خیابان تیر سنگبرى مهدیه، کدپستى:8516944886، 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 305291/م الف-شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 9/224
 اخطار اجرایى

شماره 128/97 به موجب راى شــماره 434 تاریخ 97/04/09 حوزه ســوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مرتضى فرهادیان به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 1/360/000 تومان( یک میلیون و سیصدو شصت هزار تومان) 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ بیست هزارو پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 97/02/16 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم محاسبه مى گردد در حق خواهان و نیم عشــر دولتى. محکوم له: سید حجت نوریان 
فرزند سید باقر به نشانى: نجف آباد-خ شیخ بهایى جنوبى-کوى چشم انداز، ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 305611/م الف-شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/225
 حصروراثت 

غالمرضا مومنى دهقى داراى شناسنامه شماره 79 به شرح دادخواست به کالسه 374/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه مومنى دهقى 
بشناسنامه 76 در تاریخ 97/04/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. غالمرضا مومنى دهقى ش ش 79 ، 2. مرتضى مومنى دهقى ش ش 
11 ، 3. فتح اهللا مومنى دهقى ش ش 109 ، 4. ولى اهللا مومنى دهقى ش ش 9 ، 5. صغرى مومنى 
دهقى ش ش 87 6.معصومه مومنى دهقى ش ش 109 7.سکینه مومنى دهقى ش ش 39 (فرزندان 
متوفى و سیف اله)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 306132/م 

الف رئیس شعبه دوم حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/226
 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1.برابر راى شماره 139760302177000646 مورخه 1397/07/19 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى یداله راعى دهقى فرزند 
حبعلى بشماره شناسنامه 173 نجف آباد و شــماره ملى 1092050566 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 2066 فرعى واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 158/13 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى حسینعلى خیرخواه دهقى محرز گردیده 

است.
2.برابر راى شماره 139760302177000652 مورخه 07/21 /1397 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى امیر سلیمانى دهقى 
فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 11 نجف آباد و شماره ملى 1092048944 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 1987 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 188/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عبدالرسول عمادى و خانم مهناز 

کالنترى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177000653 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم راعى فرزند مصطفى 
بشماره شناسنامه 297 قزوین و شماره ملى 5089630941 در سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب 
خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1987 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 188/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عبدالرسول عمادى و خانم مهناز کالنترى 

محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139760302177000676 مورخه 1397/08/10 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى منوچهر میرزایى دهقى 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 282 نجف آباد و شماره ملى 1092365435 در ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزى احداثى برروى قسمتى از پالك 7 اصلى واقع در  روستاى کوه لطف بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 118678/54 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اکبر رضائى فرزند على و 
آقاى درویشعلى رحیمى خیرآبادى فرزند اسماعیل و آقاى رجبعلى حاج صالحى سفیدنهالى فرزند 

حسین و حسن صادقى فرزند محمد صادق محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177000681 مورخه 1397/08/10 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى منوچهر میرزائى فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 282 نجف اباد و شماره ملى 1092365435 در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزى احداثى برروى قســمتى از پالك 7 اصلى واقع در روســتاى کوه لطف بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 505046/92 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رضا حمزه خیرآبادى فرزند 
کرم و آقاى محمد على توکلى فرزند رحمت اله و خانم جهان سلطان کالنترى دهقى فرزند ابراهیم 
و خانم ماه سلطان کالنترى دهقى فرزند ابراهیم و آقاى نادعلى بابائى خیرآبادى فرزند عباسعلى و 
آقاى یداله رضایى خیرآبادى فرزند باقر و آقاى على رحیمى خیرآبادى سفید نهالى فرزند حیدر محرز 
گردیده است.در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 1397/09/15  تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/10/01 
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رسیدگى خارج از نوبت به 
پرونده دانش آموزان اصفهانى

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شـوراى اسـالمى درباره جزئیات پرونده آزار و اذیت 
جنسـى تعدادى از دانش آموزان یکى از دبستان هاى 
دولتى پسرانه اصفهان گفت: اگرچه در این موضوع، 
تعرض جنسـى به دانش آموزان و اختالف خانوادگى 
نایـب رئیـس انجمـن اولیـا و مربیـان و اولیـاى دو 
دانش آموز صحـت ندارد ولى مسـئوالن قضائى باید 
خارج از نوبت بـه پرونده آزار جنسـى دانـش آموزان 

اصفهانى رسیدگى کنند.

اصفهان پایلوت طرح 
مجتمع هاى بین راهى

استان اصفهان به عنوان پایلوت طرح مطالعات جامع 
مجتمع هاى خدماتى- رفاهى بین راهى کشور انتخاب 
شد. مهدى خضرى، مدیرکل راهدارى وحمل ونقل 
جـاده اى اسـتان اصفهان با بیان اینکه سـند چشـم 
انداز توسـعه اسـتان اصفهان نگاه ویژه اى به توسعه 
صنعت گردشگرى دارد، گفت: یکى از شاخصه هاى 
راه هاى مواصالتى استان اصفهان یکنواختى است و 
این شاخصه در بسـیارى از موارد موجب ایجاد خواب 
آلودگـى در راننده و بروز حـوادث جاده اى مى شـود 
که احداث مجتمع هـاى بین راهى در ایـن محورها، 
تصادفات جاده اى یا واژگونى را کاهش مى دهد. وى 
ادامه داد: اصفهان به عنوان پایلوت طرح مجتمع هاى 

بین راهى انتخاب شده است.

«جمالزاده»؛ جایزه محورى 
ادبیات اصفهان

دبیر اجرایـى جایزه ادبـى «جمالزاده» گفـت: جایزه 
ملى ادبـى جمالزاده به عنوان جایـزه محورى ادبیات 
در اصفهان تدوین شده است.رضا روحانى افزود: این 
جایزه در دو بخـش اصفهان و بخش آزاد اسـت و در 
بخش اصفهـان آثار مربوط به اصفهـان و بخش آزاد 
در دو زیرشـاخه مفاهیم آزاد و سـفرنگاره است و آثار 

برگزیده نیز در قالب یک کتاب چاپ خواهند شد.

کاهش غلظت آالینده هاى شهر 
تا پایان روز جمعه

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: جـّو اصفهان با ورود سـامانه ناپایـدار از مناطق 
غربى استان ناپایدار مى شود. فاطمه زهرا سیدان افزود: 
تا پایان روز جمعه شـاهد کاهش غلظت آالینده هاى 
شهر در مناطق مرکز و صنعتى استان اصفهان خواهیم 
بود. وى ادامـه داد: با ورود سـامانه ناپایدار به اسـتان 
اصفهـان، ایـن بارش هـا در روز پنج شـنبه(امروز) در 
مناطق جنوبى و غربى به برف و باران رگبارى و وزش 
باد شـدید تبدیل خواهد شـد. سـیدان افزود: فعالیت 
سـامانه بارشـى در مناطق مرکزى اسـتان نسبت به 
دیگر مناطق کمتر خواهد بود. وى با بیان اینکه سامانه 
بارشـى بعد ازظهر روز جمعه(فردا) از اسـتان اصفهان 
خارج خواهد شد، گفت: تا زمان ورود سامانه بعدى به 

استان، احتمال افزایش آالینده هاى جوى وجود دارد.

تسهیالت 200 میلیاردى براى 
توسعه اتوبوسرانى 

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اخیراً طرح 
و الیحه اى در شوراى شهر اصفهان مصوب شدکه تا 
پایان سال از تسـهیالت 200 میلیاردى براى توسعه 
ناوگان اتوبوسرانى استفاده شود. اصغر برشان ادامه داد: 
باید اتوبوس هاى فرسوده و دودزا از ناوگان اتوبوسرانى 
خارج شود. وى با اشـاره به مصوبه 200 میلیاردى وام 
و اوراق مشـارکت براى توسـعه خطوط اتوبوسـرانى، 
خاطرنشان کرد: اخیراً طرح و الیحه اى در شوراى شهر 
اصفهان مصوب شدکه تا پایان سال از تسهیالت 200 
میلیاردى براى توسعه ناوگان اتوبوسرانى استفاده شود. 
نایب رئیس کمیسـیون حمل ونقل، محیط زیسـت و 
فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر اصفهان تأکید 
کرد: باید با ایجاد طرح هاى تشویقى، تک سرنشینى را 

در شهر کاهش داد.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: تا 220 روز دیگر شــاهد افتتاح 
یک مرکز خرید بزرگ در میــدان امام على(ع) خواهیم بود 
که مى تواند مرکز بســیار مناســبى براى ایجاد رفاه بیشتر 

شهروندان باشد.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه بــا راه اندازى مرکز خرید و 
افزایش رفت و آمدها، فرصتى براى رونق میدان امام على(ع) 
ایجاد مى شود، گفت: مرکز خرید در این نقطه از شهر به دلیل 
سابقه طوالنى که در امر خرید و فروش داشته و اقبالى که 
مردم از اینجا داشته اند، مى تواند مکان بسیار مناسبى براى 
ایجاد رفاه بیشتر شهروندان باشد. وى تصریح کرد: موضوع 
دیگرى که مورد بررسى قرار گرفته، در خصوص ایستگاه 

مترو در میدان امام على(ع) بود که نیاز به برخى اصالحات 
دارد تا امکان دسترسى مردم به ایستگاه بهتر و موجب رونق 
میدان شــود و قرار شــد با محوریت معاونت شهرسازى و 
معمارى شــهردارى اصفهان تا 15 روز دیگر تکلیف این 
موضوع نیز مشخص شود تا بتوانیم ایستگاهى داراى تمام 
استانداردها و امتیازات براى استفاده مردم بسازیم. وى در 
بخش دیگرى از سخنانش با اشــاره به روند اجراى پروژه 
کمرزرین، گفت: متأسفانه به دلیل ارزیابى هاى نامناسب، 
پروژه کمرزرین به بخش خصوصى واگذار شــد و بخش 
خصوصى در حال حاضر با مشکالت مالى زیادى مواجه شده 

که امکان توافق با مردم و ادامه کار را سخت تر کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در نظارت و مدیریت بازار کاالهاى اساسى با ضعف نظارت 

روبه رو هستیم.
ســمیه محمودى اظهار کرد: در حال حاضر کاالها با نرخ 
گران به مردم تحمیل مى شود، هر چند که مسئوالن تالش 
مى کنند اما باید پذیرفت کیفیت تغذیه مردم کاهش یافته 

است.
وى با اشاره به اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان براى تأمین 
کاالهاى اساسى افزود: در حالى کاالهاى اساسى با نرخ باال 
فروخته مى شود که مبالغ قابل توجهى ارز با نرخ دولتى براى 

کنترل قیمت ها اختصاص داده مى شود.

وى با بیان اینکه امســال قیمت کاالهاى اساسى با وجود 
اینکه مسئوالن اعالم مى کنند نباید افزایش پیدا کند با رشد 
قابل توجهى روبه رو شده است، گفت: در نظارت و مدیریت 

بازار کاالهاى اساسى با ضعف نظارت روبه رو هستیم.
وى با اشاره به اینکه با وجودى که منابع ارزى براى کاالها 
اختصاص داده شده اما مردم از قیمت هاى گران گالیه دارند، 
بیان کرد: در حال حاضر بعضى از کاالهاى اساسى به خارج از 
کشور قاچاق مى شود. محمودى تصریح کرد: براى مدیریت 
بازار کاالهاى اساسى باید اقدامات همه جانبه انجام شود و 
اگر این مهم قرار نیست اتفاق بیافتد، باید راهکارهاى دیگر 

به کار گرفته شود.

نظارت بر بازار کاالهاى 
اساسى استان ضعیف است

راه اندازى مرکز خرید در 
میدان امام على(ع)

نصف جهان   در مراسم افتتاحیه و روبان چینى سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللى صنعت اصفهان علیرغم اینکه مسئول 
روابط عمومى شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان مدعى اســت براى بیش از 14 مســئول ذیربط، 
دعوتنامه ارسال کرده ولى این مسئوالن در دقیقه 90 اعالم 
کرده اند قادر به حضور در نمایشگاه نیستند و بنابراین متولیان 
اصلى این نمایشگاه به مراسم افتتاحیه نیامدند و حتى امسال 
نمایشگاه بخاطر عدم وجود اسپانسر به جاى چهار سالن، در 
دو سالن برگزار شد. این در حالى است که نشست خبرى با 
مسئوالن هم در این نمایشگاه، با چند تن از دست اندرکاران 

بر پا شد.
در ابتداى این نشســت، مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان گفت: هدف از برگزارى اینگونه 
نمایشگاه ها رونق اقتصادى، کمک به تولید و صادرات استان 
و اشتغالزایى بوده و نمایشگاه در حقیقت محل بهره گیرى از 
تجارت و تبادل افکار بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
اســت.  على یارمحمدیان با طرح این سئوال که علیرغم دارا 
بودن ویژگى هاى بسیار توسعه اقتصادى در استان اصفهان چرا 
مشکل اشتغال در استان اصفهان، بیشتر از دیگر استان هاست 
علت آن را عدم بروز توســعه اقتصادى در اســتان دانست و 
افزود: عدم توسعه اقتصادى و بیکارى موجب ناهنجارى هاى 
اجتماعى و فرهنگى شده و مشــکالت ایجاد مى شود. وى 
استقرار صنایع مادر در استان، وجود نیروهاى متخصص در 
همه زمینه ها، وجود نمایشگاه، زیرساخت هاى مناسب، مواد 
اولیه و تولیدات صادراتى و... را از پتانسیل هاى توسعه اقتصادى 
در استان اصفهان برشمرد و گفت: ولى متأسفانه با وجود این 
پتانسیل ها، استان به توسعه اقتصادى دست نیافته که یکى از 

عوامل آن مى تواند، مشکل مدیریتى باشد.
■■■  

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم به 
خبرنگاران گفت: وظیفه خانه صنعت، معدن و تجارت، رصد 
مشکالت واحدهاى صنعتى و انتقال مشکالت آنان همچون 
مشکالت مالیاتى، تأمین اجتماعى، بانکى، تثبیت نرخ ارز و... 

به مسئوالن استان و کشور است.
محمدرضا طالبیان اظهار کرد: طى سال 96 در نیمه اول سال 
جارى از 4000 واحد صنعتى در استان، 18 درصد واحدهاى 
صنعتى ما افزایش 375 درصدى برق را داشته اند که در شمار 
واحدهاى فعال و صادراتى بوده و 12 درصد واحدهاى صنعتى 
بودند که کاهش مصرف برق داشتند که نیمه فعال بودند و 

این نشان مى دهد خواستن توانستن است.
وى از مسئوالن خواست تحریم هاى داخلى را رفع کنند و بر 
ضرورت تعامل با بخش خصوصى و بهره گیرى از مشاوره 

آنان براى رفع مشکالت تأکید کرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
براى مقابله با تحریم، همه باید با هم متحد باشند و دولت و 
بخش خصوصى نیز همراهى کنند و این در بخش صنعت 

میسر است.
طالبیان معتقد است اگر ســوءمدیریت ها، خودتحریمى و 
قوانین دست و پاگیر کنار گذاشته شود و نمایندگان مجلس 
با واحدهاى صنعتى تعامل داشــته باشند و دولت و مجلس 

کمک کنند مى توانیم بر مشکالت فائق آییم.
وى البته عدم حضور مسئوالن و متولیان اصلى صنعت در 
مراسم افتتاحیه و نشست خبرى این نمایشگاه را هم نوعى 

خودتحریمى دانست.
■■■  

رئیس هیئت مدیره صنایع ماشین ابزارسازى اصفهان هم 
که در شهرك صنعتى مورچه خورت فعال بوده و 28 مدل 
انواع ماشین آالت CNC پیشرفته را مى سازد، گفت: معموًال 

در کشورها، یک درصد فروش ناخالص ملى در صنعت به 
ماشین ابزار تزریق مى شود که پشتیبانى کننده کل صنعت 

کشور است.
محمدجعفر دانش مارنانى معتقد اســت ظرفیت کشور در 
بخش هاى صنعت، معدن، کشاورزى و... فوق العاده باالست 
و مشــکالت در این بخش ها را مى توان با برطرف کردن 

ضعف مدیران دولتى و خصوصى، حل کرد.
■■■  

خلیل جعفرپیشــه، رئیس هیئت امناى شــهرك صنایع 
کارگاهى امیرکبیــر نیز بــا قدردانــى از برگزارکنندگان 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت اصفهان، از عدم 
حضور متولیان اصلى صنعت در این نشست، اظهار تأسف 
کرد و گفت: امروز اوضاع صنعت خوب نیست و طبیعى است 

این عدم حضورها، مؤثر است. 
شایان ذکر است سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت 
اصفهان (تجهیــزات صنعتــى، کارگاهى، ابــزارآالت و 
نظافت صنعتى) یکى از شناخته شــده ترین و معتبرترین 
نمایشگاه هایى اســت که در منطقه مرکزى کشور برگزار 
مى شود و مشارکت کنندگانى از استان هاى سراسر کشور و 
همچنین نمایندگان شرکت هاى فعال در عرصه بین المللى 
در آن حضور دارند. در این نمایشــگاه 90 شرکت معتبر از 
استان هاى اصفهان، تهران، ســمنان و آذربایجان شرقى 
توانمندى هاى خود را به نمایش گذاشته اند و این نمایشگاه 
197 غرفه دارد و نمایندگان فروش محصوالت و خدمات از 
کشورهاى چین، کره، ترکیه و آلمان نیز در آن حضور دارند. 

عالقه مندان بــه بازدیــد از ایــن نمایشــگاه مى توانند 
تــا 16 آذرمــاه از ســاعت 15 تــا 21 به محــل برپایى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقع در پل شهرستان

 مراجعه کنند. 

مسئوالن، تحریم هاى داخلى را رفع کنند

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان از آغاز عملیات 
اجرایى حلقه حفاظتى ترافیکى شهر اصفهان به طول 
78/2 کیلومتر، با احداث تقاطع غیرهمســطح شــهید 

اردستانى در هفته جارى خبر داد.
ایرج مظفر با بیــان اینکه 23 تقاطع غیرهمســطح و 
هفت پــل بزرگ بخش هایــى از این طرح را شــامل 
مى شود، گفت: 45/8 کیلومتر از این طرح در 11 منطقه 
از کالنشــهر اصفهان، 28/6 کیلومتر آن در محدوده 
پنج شــهر دولت آباد، خورزوق، خمینى شهر، درچه و 
شهر ابریشم و 3/8 کیلومتر آن در محدوده فرماندارى 
ها قرار دارد. وى افزود: حلقه حفاظتى شــهر اصفهان،

 مجموعه اى از بزرگراه ها و تقاطع هاى غیرهمســطح 
اســت که داراى اثرات اجتماعى و اقتصادى همچون 
تســهیل عبور و مرور در سطح شــهر، کاهش اتالف 
وقت و کاهش مصرف ســوخت، کاهش بار ترافیکى 
در مبادى ورودى شهر و توزیع ترافیک در ورودى شهر 
قبل از رســیدن به هسته شهر اســت. مظفر ادامه داد: 
حذف ترافیک بین شهرى، ســهولت عبور از اصفهان، 
کاهش اثرات منفى ترافیک نظیر آلودگى هوا، کاهش 
اتالف وقت و تصادفات، کاهش بار ترافیکى حلقه سوم، 
جلوگیرى از گسترش بى رویه ساخت و ساز، گسترش 
کمربند سبز اصفهان و جلوگیرى از ورود وسایل نقلیه 
سنگین به شهر که هم اکنون مشکالتى را براى ساکنان 
مناطق 7، 12 و 14 ایجاد کرده اســت، از دیگر تأثیرات 
اجتماعى و اقتصادى پروژه حلقه حفاظتى اصفهان است. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
طرح تقاطع غیرهمسطح اردستانى در مناطق 10 و 14 
شهر اصفهان اجرایى مى شود، گفت: مساحت آزادسازى 
منطقه 14 براى این پروژه بالغ بر 121 هزار مترمربع و در 
منطقه 10 بالغ بر 127 هزار مترمربع است.به گفته وى، 
هزینه اجرایى تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانى حدود 

450 میلیارد ریال است.

آغاز عملیات اجرایى تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه شهید اردستانى 

مجتبى محبى، رئیس شــوراى شهر بهارستان گفت: 
در یکسال گذشــته در حوزه پروژه هاى خدماتى تنها 
پیشرفت 10 درصدى داشتیم و محدودیت منابع مالى 
و مدیریت مجموعه سبب شد که پروژه هاى نیمه تمام 

داشته باشیم.
وى با بیان اینکه بودجه سال 97 شهردارى بهارستان 
به طــور کامل 57 میلیارد تومان نوشــته شــده بود، 
خاطرنشان کرد: توجه به حوزه هاى عمرانى، خدماتى، 
ورزشــى، فرهنگى و تفریحى و... جــزو برنامه هاى 
شهردارى و شوراى شهر بود. برنامه هاى خوبى داشتیم 
که اگر مسیر بودجه طى مى شــد و شرایط اقتصادى 
اجازه مى داد، بهارستان در استان حائز رتبه برتر مى شد.
وى گفت: نرخ رشــد جمعیت بهارســتان ساالنه 20 
درصد است و هم اکنون این شهر 120 هزار نفر جمعیت 

دارد. رئیس شوراى شهر بهارســتان گفت: اقداماتى 
در زمینه تأسیس بخشــدارى انجام دادیم و امیدوارم 
بخشدارى بهارستان تأسیس شــود تا ما شاهد ورود 
مراکز درمانى، بیمارســتان، خدمات ادارى و ورزشى 
و... باشیم. محبى در بخش دیگرى از سخنانش اظهار 
کرد: ما براى جذب سرمایه گذار70 تا 80 درصد به آنها 

تخفیف مى دهیم. 
وى با بیان اینکه 1/5ســال اســت کــه طرح ها در 
بهارستان پیشــرفتى نداشته اســت، گفت: اولویت 
ما پروژه هاى نیمه تمام و فرهنگســراى بهارســتان 
است و پس از آن روانسازى ترافیک، ورزش و تفریح 
شهروندان، باغ بانوان، فضاى سبز و... در اولویت هاى 

بعدى قرار دارد.
■■■

وى همچنین با بیــان اینکه متروى بهارســتان 14 
کیلومتر اســت، که 9 کیلومتر زیرگذر و 6 کیلومتر آن 
روگذر اســت، اظهار کرد: با برنامــه اى که مجموعه 
مدیران در وزارت راه و شهرســازى دارند و در صورت 

تأمین اعتبار، تا پایان دولت دوازدهم افتتاح مى شود.
محبى با بیان اینکــه بودجه مترو دولتى اســت و از 
طرف دولت باید تأمین شــود، تصریح کرد: مترو جزو 
پروژه هاى شــاخص استان محســوب مى شود و ما 
هم ســعى مى کنیم در زمان مشخص شــده مترو به 

بهره بردارى برسد و مشکالت مردم کمتر شود.

 پروژه هاى بهارستان
 1/5سال است پیشرفت ندارند

رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان گفت: 
نمایندگان استان اصفهان روز سه شنبه با توجه به اینکه 
نتوانسته بودند در جلسه تودیع و معارفه شرکت داشته 
باشند، جلسه اى سه ساعته با استاندار اصفهان برگزار و 
نکاتى را در رابطه با مشکالت استان اصفهان و حوزه 

انتخابیه خود بیان کردند.
ناصر موسوى الرگانى گفت:بیشتر نمایندگان استان 
در جلسه حضور داشتند و نکاتى را در رابطه با مشکالت 
اســتان اصفهان و حوزه انتخابیه خود بیان کردند. وى 
ادامه داد: موضوع مهمى که در این جلسه مورد بحث قرار 
گرفت مشکل آب استان و همچنین احیاى زاینده رود بود 
که  طرح هاى غیرکارشناسى در چرخه آب و بازچرخانى 
آب زاینده رودنیزمورد تبادل نظر قرار گرفت و تأکید بر 
آن شد که باید به  دنبال آب پایدار براى اصفهان باشیم و 

تمامى اقدامات را حول محور آن قرار دهیم.
وى بیان کرد: استان اصفهان نســبت به استان هاى 
دیگر در بسیارى از مســائل عمرانى و رفاهى فاصله 
گرفته و نمایندگان نیز انتظار ندارند که استاندار جدید 

به افرادى مســئولیت دهد که دیدگاهــى متفاوت با 
دولت تدبیر و امید دارند اما توقع این اســت که افرادى 
مســئولیت بگیرند که مواضع سیاسى شان نسبت به 
اجرایى اولویت نداشته باشد. موسوى الرگانى گفت: اگر 
رضایى بخواهد با مدیرانى که هدف آنها سنگ اندازى و 
سیاسى کارى است کار را ادامه دهد قطعاً موفقیتى وجود 
نخواهد داشــت و باید یک خانه تکانى در همین زمینه

 انجام شود.

استاندارى نیاز به خانه تکانى دارد

نمایندگان مراکز تشــخیصى و درمانى بخش خصوصى به 
همت سازمان نظام پزشکى اصفهان در نشستى مطبوعاتى 

با رسانه ها به بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند.
رئیس سازمان نظام پزشکى اصفهان در این نشست گفت: 
در طول سالیان، متأسفانه تعداد کمى بیمارستان خصوصى 
ساخته شد و ما با کمبود تخت بیمارستانى مواجه هستیم. 
این در حالى است که تا ده سال آینده باید به استانداردها 
نزدیک شویم و 6000 کمبود تخت بیمارستانى را تأمین 

کنیم.
عباسعلى جوادى گفت: ســازمان هاى بیمه گر در پرداخت 
بدهى خود به بیمارســتان هاى خصوصى تأخیر داشته اند و 
هر بیمارستانى به طور متوسط 20 میلیارد تومان طلبکار است 
اما با این همه و وجود مشکالت، بیمارستان هاى خصوصى، 
کلینیک ها و خیریه ها، به ارائــه خدمات مطلوب به بیماران 
مى پردازند. جوادى مى گوید: براى ســاخت هتل یارانه داده 
مى شود که این کار باید براى احداث بیمارستان خصوصى هم 
اعمال شود و شهردارى باید همواره در ارائه مجوز براى احداث 
بیمارستان تمهیدات و تســهیالتى را در نظر داشته باشد تا 
سرمایه گذاران بیش از پیش براى ایجاد بیمارستان خصوصى 
ترغیب شوند. رئیس سازمان نظام پزشکى اصفهان، مرگ 
و میر و عوارض پزشــکى را در همه کشورها غیر قابل انکار 
خواند ولى گفت: میزان شکایت از پزشکان در کشور سه دهم 
درصد بوده و اصفهان در این زمینه از متوسط کشورى و دیگر 

استان ها کمتر است.
■■■

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکى اصفهان و نماینده 
انجمن علوم آزمایشگاهى اصفهان هم گفت: طب کشور و به 
تبع آن اصفهان در منطقه از نظر ارائه خدمات درمانى در حد 

مطلوب بوده و این باعث افتخار است.
محمدحسن بقایى اظهار کرد: در اصفهان 240 آزمایشگاه 
تشخیص طبى فعالیت دارد که همواره توسعه کمى و کیفى 

داشته و در همه شهرستان ها وجود دارد که این آزمایشگاه ها 
سالیانه دو بار ممیزى مى شــوند و هر آزمایشگاه نیز موظف 
است به صورت روزانه کنترل کیفى انجام دهد و هر سه ماه 
یک بار نیز کنترل کیفى خارجى از این آزمایشگاه ها انجام 
مى شــود که مجموعه این کنترل ها براى افزایش کیفیت 
و صحت و دقت آزمایشــات اســت و مردم مى توانند به آن 

اطمینان داشته باشند.
وى از مشکالت در آزمایشــگاه هاى تشخیص طبى گفت 
و اینکه با تغییر مبناى ارز، مواد مصرفى آزمایشگاه ها گران 
شد. از دیگر ســو بیمه ها به جز بیمه نیروهاى مسلح، حدود 
یکسال اســت که بیمه تأمین اجتماعى و خدمات درمانى 
به آزمایشگاه ها بدهکار هســتند ولى شرکت هاى مختلف، 
تجهیزات آزمایشــگاهى را با فروش نقدى انجام مى دهند 
و تاکنون نیز آزمایشــگاه ها با پشــتوانه مالى خود، نسبت 
به ارائه خدمات مطلوب به بیماران اقــدام کردند اما اگر به 
داد آزمایشگاه ها رســیده نشــود و مطالبات به روز نشود و 
افزایش تعرفه براى سال آینده اصالح نشود آزمایشگاه هاى 
تشــخیص طبى با چالش جدى مواجه خواهند شــد. وى 
در خصوص توریسم ســالمت هم گفت: واقعیت آن است 
که مجموعه پتانســیل در اصفهان براى توریسم سالمت 
وجود دارد اما باید به توریســم ســالمت جهت داده شده و 
زیرساخت هاى آن فراهم شود که در این صورت براى اقتصاد 

شهر و بیمارستان ها کمک کننده خواهد بود.
■■■

رئیس بیمارســتان ســعدى و رئیــس انجمــن صنفى 
بیمارســتان هاى خصوصى اصفهان نیز گفت: در اصفهان 
12 بیمارستان خصوصى، دو بیمارســتان در حال احداث و 
9 کلینیک جراحى فعالیت دارند که توانسته اند براى هفت تا 
ده هزار نفر اشتغالزایى کنند.  سید امین ابن شهیدى اظهار 
کرد: در بیمارستان هاى خصوصى اصفهان ماهیانه 10 تا 12 
هزار عمل جراحى صورت مى گیرد و در کنار بیمارستان هاى 
دولتى فعالیت مى شود و خدمات بخش خصوصى داراى سطح 

کیفى بسیار خوبى است و ما در ارائه خدمات تخصصى و فوق 
تخصصى بسیار موفق هستیم.

وى با بیان اینکه نگاه بخش خصوصى فقط تجارت نیست، 
افزود: امروز هزینه ها 150 درصــد افزایش یافته در حالى 
که تعرفه اندك اســت و ما تقریبًا ماهیانه به بیماران 200 
میلیون تومــان تخفیف مى دهیم. این در حالى اســت که 
پرداخت بیمه ها 16 ماه اســت عقب افتاده و عدم افزایش 
تعرفه، نوع محاسبه مالیات، عدم تأمین مطلوب تجهیزات 
و... از مشکالت اســت ولى دوســت داریم بیمارستان ها، 

عام المنفعه باشد.
■■■

رئیس بیمارستان میالد هم حرف هاى جالبى داشت و گفت: 
متأسفانه اصفهان شهرى است که مسئوالن آن فقط نیمه 
خالى لیوان را مى بینند و بــه قوانین در اصفهان 150 درصد 
عمل مى شود و در این شرایط ما پزشــکان علیرغم وجود 

نقدینگى و چالش هاى فراوان، ایثار مى کنیم.
منصور کندرى، اظهار امیدوارى کرد چالش ها و مشکالت 
بیمارســتان هاى خصوصى با همکارى همه مســئوالن 

شهرى، رفع شود.
■■■

رئیس انجمن داروســازان اصفهان هــم مى گوید: نبض 
اقتصادى داروخانه ها خوب نمى زند چرا که داروخانه مؤسسه 
پزشکى است که به صورت مداوم نیازمند گردش مناسب مالى 
است و اگر دریافت و پرداخت مناسب نباشد، مشکل تأمین 

دارو خواهیم داشت. 
غالمحسین صادقیان گفت: بدهى شــرکت هاى بیمه به 
داروخانه ها از شش ماه گذشته است. این در حالى است که 
برخى اقالم دارویى امروز به صورت نقدى است. وى ادامه 
داد: 750 داروخانه دانشگاه علوم پزشکى استان ارائه خدمت 
مى کنند و سعى شده علیرغم همه مشکالت، داروى مورد نیاز 
در اختیار بیماران قرار گیرد و امروز باید اذعان کرد داروهاى 

ایرانى باکیفیت تر از داروهاى خارجى هستند.

رئیس سازمان نظام پزشکى با اشاره به لزوم حل مشکل تا 10 سال آینده:

6000 تخت بیمارستانى در اصفهان کم داریم

ساسان اکبرزاده
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آگهى مزایده عمومى مرحله نهمآگهى مزایده عمومى مرحله نهم

سید على مرتضوى- شهردار منظریهسید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت اول

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 1 صورتجلسه شــماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع کارگاهى 
شیخ بهائى و زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه 

فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز یکشنبه مورخ 97/10/02

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزاید ه: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/10/02 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -03153282028

آگهى مزایدهآگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمهمحسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت اول

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 97/167 مورخ 97/03/31 شوراى محترم 
اسالمى شهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش یک قطعه 
زمین ملکى واقع در بلوار ولیعصر (عج) شــهر میمه اقــدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/09/29 به شهردارى 
واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده اقدام و یا جهت کســب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این 

شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار  است و هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

محمدرض ا شفیعى- شهردار وزوانمحمدرض ا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ اول

شهردارى وزوان به استناد مجوز شــوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به 
فروش 10 قطعه زمین مســکونى واقع در کوى انقالب شمال مسکن مهر به شرح ذیل از طریق 
آگهى مزایده کتبى اقدام نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر 
به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان 

مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

شماره ردیف
آدرسکاربرىموقعیتمساحتپالك ثبتى

111/9213 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

211/9214 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

311/9215 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

411/9216 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

511/9217 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

611/9256 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

711/9257 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

811/9258 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

911/9259 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

1011/9260 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

آگهى مناقصهآگهى مناقصه
شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان (سهامى خاص) در نظر دارد ماسه نرم مخصوص بستر دام 

براى واحد دامدارى خود را از طریق مناق صه تأمین نماید. تأمین کنندگان متقاضى جهت دریافت و تحویل 
مدارك شرکت در مناقصه حداکثر تا 5 روز از تاریخ آگهى مى  توانند به دفتر شرکت مراجعه نمایند؛ جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42750300- 031 تماس حاصل نمایید.
آدرس محل: اصفهان- تیران و کرون- ابتداى جاده چادگان

آگهى مزایده آگهى مزایده 

سید محمد اطیابى  - شهردارطالخونچهسید محمد اطیابى  - شهردارطالخونچه

نوبت اول

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 520 مورخ 97/9/6  شوراى 
اسالمى شهر  تعدادى پالك زمین به شرح  زیر از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار 

نماید.
مشخصات:

1) پالك شماره 11 واقع در فاز 2 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه به متراژ 1250 متر مربع
2)  پالك شماره 12 واقع در فاز2 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه به متراژ 1250 متر مربع

3)  پالك شماره 703 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع 
4)  پالك شماره 706 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع
5)  پالك شماره 709 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع
6)  پالك شماره 710 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع

7)  مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز شنبه  مورخه  10/1 /1397
8)  هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 218،000  ریال براى هر پالك زمین  به 

حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه
9)  نوع و مبلغ تضمین:  5درصد مبلغ کارشناســى  بصورت نقد واریز به جارى ســیبا 
3100003303003 ملى سیبا بنام شــهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى به 

شرح جدول زیر :
7037067097101112شماره پالك

مبلغ سپرده 
15،000،00015،000،00015،000،00015،000،000218،750،000218،750،000مزایده (به ریال)

10)  نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- 
امور مالى

11)  هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .


