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شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد پروژه هاى ذیل را از طریق برگزارى  مناقصه عمومى با قیمت مقطوع بدون ضرائب، 
تعدیل، مابه التفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجد شرایط و داراى سابقه کار که در زمینه مذکور از تجربه الزم برخوردارند 
واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 95/03/20 جهت دریافت 
اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضالب روستایى استان اصفهان

 *- محل دریافت اسناد مناقصه : اداره حقوقی و قراردادهاي شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان واقع 
درمیدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : دبیرخانه شرکت آبفار اصفهان تلفن  32363066  دورنگار 32369023 
* - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ 08 /95/03  لغایت 95/03/12

*- مبلغ خرید اسناد : 300,000 ریال 
* -  آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  25 /95/03

* - تاریخ جلسه مناقصه : چهارشنبه مورخ  26 /95/03ساعت 9 صبح درمحل سالن جلسات شرکت
    ضمناً آگهی درسایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir   و پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

IETS.MPORG.IR  درج گردیده است . 
« شماره حساب 2175210320001 سیبا ملی جهت واریز هزینه خرید اسناد می باشد.»

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

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/3/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/3/23

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir  :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

شرکت آب و فاضالب روستائى استان اصفهانآگهى مناقصه (مرحله اول)
آگهى مناقصه عمومى

 شماره 877و876و875و874و873- 95« یک مرحله اى»

آگهى برگزارى مناقصه عمومى 
سید محمدهادى موسوى- شهردار اردستان 

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول

نوبت اول

ف
محل تامین مبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردی

اعتبار

تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب 1
روستاى دره از توابع شهرستان کاشان 

(95-873)

رشته آب - 
حداقل رتبه 5  

حقوقی
عمرانى3,237,295,413162,000,000

2
تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب 

روستاى خنب از توابع شهرستان کاشان  
(95-874)

رشته آب - 
حداقل رتبه 5  

حقوقی
عمرانى2,192,878,650110,000,000

3
تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب 

روستاى جزه از توابع شهرستان کاشان  
(95-875)

رشته آب - 
حداقل رتبه 5  

حقوقی
عمرانى2,199,681,140110,000,000

4
تهیه مصالح و اجراى خط انتقال آب از چاه 
جدید تا مخزن ده آباد و اصالح قسمتى از 
شبکه روستاى ده آباد از توابع شهرستان 

نطنز (876 -95)

رشته آب - 
حداقل رتبه 5  

حقوقی
عمرانى4,558,817,022228,000,000

5
تهیه مصالح و اجراى فاز اول خط انتقال 

آب مجتمع 5 روستایى على عرب از توابع 
شهرستان چادگان      (95-877)

رشته آب - 
حداقل رتبه 5  

حقوقی
عمرانى3,404,016,099170,500,000

 ( ارقام برآوردوتضمین به ریال )

م الف: 6716

رفتار دوگانه دولت در پروژه بهشت آباد
4

چرا هاشمى
 نامزد ریاست 
مجلس خبرگان نشد؟

2

مدیر پروژه ایســتگاه متروى میدان امام حسین(ع) اصفهان 
گفت: در حال حاضــر 150 نفر به طور مســتقیم و 300 نفر 
به طور غیرمستقیم در ایستگاه متروى میدان امام حسین (ع) 
مشغول کار هســتند تا عملیات ساخت و تکمیل این ایستگاه 
شهریور 95 به اتمام برسد.جان نثارى با اعالم این خبر افزود: 
عملیات احداث ایستگاه مترو امام حســین (ع) از آبان سال 
93 آغاز شد و تاکنون علیرغم وجود مشکالت زیاد پیشرفت
قابل توجهى داشته است.وى با اشاره به اینکه ایستگاه میدان 
امام حســین(ع) بزرگ ترین ایســتگاه خط یک قطار شهرى 
اصفهان با 22 هزارمترمربع زیربنا به شمار مى رود، بیان کرد: 

همه تالش ما این است که این پروژه  را تا سى و یکم شهریورماه 
سال جارى  به سرانجام برسانیم تا مشکل تردد شهروندان حل 
شود.مدیر پروژه ایستگاه متروى میدان امام حسین(ع )در ادامه 
از پیشــرفت 65 درصدى این پروژه خبر داد و گفت: برخالف 
سایر پروژه ها که از فونداسیون به سمت باالتر پیش مى رود، 
به لحاظ تسریع در روند اجراى پروژه براى در اختیار قراردادن 
فضاى عبور شهروندان، ابتدا سقف زده شد و خیابان در اختیار 
مردم قرار گرفت و اکنــون مابقى مراحل در حال اجراســت.
جان نثارى اظهار داشــت: در ایســتگاه مترو امام حسین(ع) 

کارکنان در سه شیفت کارى مشغول فعالیت هستند .

تکمیل  احداث ایستگاه مترو امام حسین(ع)
 تا پایان شهریورماه 

وضعیت مناسب عرضه دام و گوشت قرمز در ماه رمضان

دور دوم سفر زیارتى 25هزار بازنشسته از فردا آغاز مى شود
3

4

3

دین و فلسفه
  پس زمینه 
آثار اصفهان

استاندار اصفهان از قول معاون اول رئیس جمهورى اروگوئه گفت: 500 سال قبل زمانى 
که دنیا به دنبال کشف آمریکاى جنوبى بود، مردم اصفهان در حال ساخت تاالر اشرف 
بودند.شامگاه سه شنبه رسول زرگرپور در مراسم تجلیل از خادمان میراث فرهنگى که 
در چهلستون اصفهان برگزار شد، اظهار داشــت: چهارم خردادماه، روز مقاومت و روز 
شــهر قهرمان دزفول است که صدها موشــک در این روز در این شهر شلیک شد.وى 
افزود: اگر امروز در امنیت کامل به سر مى بریم، به برکت شهدا و مقاومت مردم در مقابل 
استکبار جهانى است.اســتاندار اصفهان عنوان کرد: یک ماه پیش میزبان سه میهمان 
از ســه قاره مختلف جهــان بودیم که جاکوب زومــا رئیس جمهــور آفریقاى جنوبى 
در بازدید کوتاهــش از میــدان امام(ره) گفــت که آثــار گرانبها و ســاختمان هاى 

بزرگى دارید...

ل

7 2

گفتگوى الریجانى
 با رهبر انقالب 
درباره 
مینو خالقى

کیانوش رستمى 
پس از شکستن 
رکورد جهان
 چه گفت؟

وام ازدواج 10 میلیون تومانى با 
بازپرداخت 4 ساله رسمى شد

نویدکیا: دیگر به کسى 
اطمینان نمى کنم

پورموسوى جانشین 
گواردیوال شد

مذاکرات نهایى
 درباره حج 95

بریدن سر تولید کننده
 با «پنبه وارداتى»

دى کاپریو  از دریاچه 
ارومیه بازدید مى کند؟ 

7

7

3

3

4

آگهى مزایدهآگهى مزایده
 فروش امالك سازمان فروش امالك سازمان

 اموال اموال
 و امالك ستاد و امالك ستاد

مبلغ تضمین برآورد اعتبار (ریال)موضوع مناقصهردیف
ردیف اعتبار(ریال)

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهردیف
پروژه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

پرداخت از ردیف 
اعتبارات 

عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیرى 1
عمرانى شهردارى 2/000/000/000100/000/000آسفالت معابر سطح شهر اردستان

و استانى

2
عملیات تکمیل و اصالح جدول بندى 
رفوژ وسط بلوار معلم حدفاصل میدان 
مدرس تا ورودى شهر از سمت نائین

عمرانى شهردارى 1/000/000/00050/000/000
و استانى

منتخب خمینى شهر در مجلس تأکید کرد

دین و
  پس
آثار اص

8

شماره 
محل تأمین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار
(ریال)

95 -1 -29
حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه 

فاضالب شاهین شهر، اداره گز، منابع 
هشت بهشت و پمپاژ بیست هزار

2/054/843/911103/000/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1395/03/06
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پیشنهاد سردبیر:2
حضور قدرتمندترین فرمانده ایران در نبرد فلوجه
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جهان منا
سایت مرکز آمار ایران هک شد

مهر و میزان : ســایت مرکز آمار ایران از شــامگاه 
سه شــنبه چهارم خرداد ماه از دسترس خارج شده 
است و کاربرانى که به این سایت مراجعه مى کنند، 
نمى توانند از بخش هاى آن استفاده کنند. زمانى که از 
طریق جستجوگر گوگل قصد ورود به سایت مرکز 
آمار ایران را دارید، با متنى عربى روبه رو مى شوید 
که ترجمه آن به فارسى «هک شده از سوى داعش» 
است. در همین حال یک منبع آگاه در مرکز آمار در 
خصوص مشکل ســایت مرکز آمار گفت: مشکل 
سایت مرکز آمار موضوعى طبیعى است و مسئولین 
سایت در حال بررســى مشکالت و بر طرف کردن 
نواقص هستند و این مشــکل اصًال مربوط به هک 
شدن توسط داعش و افراد دیگر نیست. وى در ادامه 
افزود: این موضوع کوچک را نباید به قدرى باز کنیم 
که موجب ایجاد شایعات در کشــور شود و مردم 
کشور هم نباید به موضوعات و شایعات پیرامون این 
مشکل دامن بزنند.  این منبع آگاه خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر مسئولین فنى مرکز آمار در تالش براى 
عیب یابى سایت هستند و در اسرع وقت این مشکل 

بر طرف خواهد شد.

شهادت خلبان
 سانحه جنگنده میگ 29 

ایسنا: مدیر روابط عمومى بیمارستان بعثت همدان 
خبر شهادت یکى از خلبانان سانحه جنگنده میگ 29 
پایگاه هوایى شهید نوژه را تأیید کرد. بختیارى در این 
خصوص گفت: روز سه شنبه خلبان سرگرد «روزبه 
ناظریان» در ســانحه جنگنده میگ 29 دچار ضربه 
مغزى شد و با وجود تالش پزشکان براى بازگرداندن 
او به زندگى، این سرگرد جوان به شهادت رسید. وى 
عنوان کرد: خلبان دیگر، ســرهنگ «على گلى پور» 
هم دچار شکســتگى پا شــده و یکى از مهره هاى 
کمرش آسیب دیده است. گفتنى است روز سه شنبه 
چهارم خرداد یک فروند هواپیماى میگ 29 در حین 
مأموریت آموزشى دچار نقص فنى شده و مجبور به 

فرود اضطرارى شد.

رهبر جدید طالبان معرفى شد
ایســنا: طالبان افغانستان با انتشــار بیانیه اى مرگ 
مال اختر منصــور رهبر این گــروه را تأیید و رهبر 
جدیدشان را معرفى کردند. سخنگوى جنبش طالبان 
افغانستان دیروز چهارشــنبه در بیانیه اى از تعیین 
هیبت ا... آخوندزاده به عنوان رهبر جدید طالبان و 
جانشین مال اختر منصور خبر داد. همچنین در این 
بیانیه اعالم شد که سراج الدین حقانى که پیش از این 
به عنوان محتمل ترین گزینه براى جانشینى مالاختر 
منصور شناخته مى شد به عنوان معاون رهبر جدید 
طالبان تعیین شده اســت. مال محمد یعقوب فرزند
 مال عمر نیز به عنوان یکى دیگــر از معاونان رهبر 
جدید معرفى شده است. این بیانیه طالبان حکایت 
از آن دارد که جنبش طالبان مرگ مالاختر منصور در 

حمله هوایى آمریکا را تأیید مى کند.

تهدید پوچ انجمن ملى سالح آمریکا 
علیه ایران

باشــگاه خبرنگاران جوان: انجمن ملى ســالح 
آمریکا با انتشــار ویدئویى، ایران را به رویارویى با 
مردم آمریکا تهدید کرد. انجمن ملى سالح آمریکا 
سازمانى به منظور ترویج مالکیت سالح گرم و ارائه 
آموزش چگونگى اســتفاده از این تســلیحات در 
آمریکاست و بامداد دیروز با انتشار ویدئویى مدعى 
شــد ایران باید از رویارویى با مردم آمریکا بترسد. 
در این ویدئو صداى خواننده اى به گوش مى رسد 
که در سخنانى گستاخانه مدعى مى شود: پیغامى به 
ایران .... گوش کنید. شــما با رئیس جمهور جوان، 
کم تجربه و صلــح طلب ما و تعدادى از دوســتان 
نه چندان قدرتمندش روبرو شــده اید، نه با مردم 
آمریکا. شــما هنوز با مردمى که در صورت لزوم با 
دستان خون آلود و خالى از کشور خود دفاع خواهند 
کرد روبرو نشــده اید؛ مردم سختکوشى که قادرند 
با تمســاح هاى عظیم الجثه درگیر شــوند. شما با 
کشاورزان، کابوى ها، معدنکاران و کارگران صنایع 
فوالدى و حتى پلیس هاى آمریکایى روبرو نشده اید.

شــما هرگز هیچ کدام از اینها را ندیــده و باید دعا 
کنید که هرگز نبینید! ما امن ترین جاى آزادى یعنى 
انجمن ملى ســالح هســتیم. ســازمان «ان آر اِى» 
انجمن ملى ســالح، نام این ویدئو را «شــما هنوز 
مردم آمریکا را ندیده اید» گذاشــته و مدعى شــده 
است این فیلم بخشــى از یک کمپین ملى است تا 
به ایران و دیگر دشــمنان آمریــکا بگوید در غیاب 
یک رهبرى قدرتمند در این کشور، نباید آمریکا را 

ضعیف بشمارید!

على صادقى شکایتى نداشته است
میزان: معاون حقوقى و امور بیــن الملل پلیس فتا 
گفت:على صادقى در خصوص صفحات مجازى 
تقلبى تاکنون هیچ شــکایتى را در محاکم قضائى و 
پلیس فتا انجام نداده است. سرهنگ حسین رمضانى 
در خصوص انتشــار مصاحبــه اى از على صادقى 
بازیگر طنز در خصوص صفحات مجازى تقلبى و 
ایجاد مزاحمت براى او و اعالم اینکه این بازیگر به 
پلیس فتا شکایت کرده است،گفت: پس از انتشار این 
مصاحبه تحقیقات خود را آغاز کردیم اما مشخص 
شد این بازیگر تاکنون هیچ شکایتى را نه در پلیس 
فتا انجام داده است و نه شکایتى در محاکم قضائى 
ثبت شده است. وى ادامه داد: اگر این بازیگر شکایتى 
را مطرح کنــد حتماً همانند ســایر پرونده ها به آن 
رسیدگى مى کنیم. گفتنى است این بازیگر طنز در 
مصاحبه اى اعالم کرده بود که بــراى او صفحات 
مجازى جعلى ساخته شده و او را دچار دردسرهایى 
کرده اند، او نیز در پلیس فتا شــکایتى را از مجرمان 

سایبرى مطرح کرده است.

حضور قدرتمندترین فرمانده ایران 
در نبرد فلوجه

به نوشــته دیلى کالر، فرمانده نیروى قدس ســپاه 
پاسداران ایران نبرد فلوجه را به یکى از خونین ترین 
نزاع ها علیــه داعش بدل خواهد کــرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتى دیلى کالر 
در گزارشى نوشت: قاسم سلیمانى فرمانده نیروى 
قدس سپاه پاســداران ایران، به فلوجه عراق اعزام 
شــده اســت تا در هماهنگى یکى از خونین ترین 
عملیات هاى نظامى که تاکنــون علیه داعش انجام 
مى شود مشــارکت کند.  قاسم ســلیمانى نزدیک 
فلوجه با فرماندهان نیروهاى بسیج مردمى عراق که 
دولت آمریکا در ادعایى تعدادى از آنها را تروریست 
مى داند، دیدار کرده است.  نیروهاى امنیتى عراق روز 
یک شنبه پیشروى به ســمت فلوجه را آغاز کردند. 
گروه هاى مردمى و نظامیان شــیعه تحت حمایت 
ایران بســیج مردمى عراق را تشــکیل مى دهند که 
نیروهاى امنیتى عــراق را در این عملیات همراهى 
مى کنند. قاســم ســلیمانى که زمانى او را «فرمانده 
در سایه» مى خواندند، مســئول عملیات  ویژه ایران 
خارج از مرزهاى این کشــور اســت. تخصص او 
هماهنگ کردن شــبه نظامیان شیعه است. او از سال 
2014 و همزمان با شــکل گیرى گروه تروریستى 
داعش، شناخته و به قهرمان افســانه اى مردم ایران 
بدل شد. سلیمانى در این مدت تا اندازه اى شهرت 
کسب کرده که اکنون نماهنگى معروف در وصف 
او ساخته شــده اســت.  «جان مگوایر» افسر سابق 
سیا، در مصاحبه با «دکستر فیلکینس» روزنامه نگار 
آمریکایى، درباره فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران 
ایران گفت: در حال حاضر ســلیمانى تنها فرمانده 
پرقدرت خاورمیانه اســت.  در ادامــه این گزارش 
ادعا شده است: دولت آمریکا و نظامیان این کشور 
سلیمانى و نیروهاى تحت فرمانده اى وى را زمانى 
که ایران عملیات ارسال نفوذگر شکل یافته انفجارى 
(اى اف پى)  براى نیروهاى شیعه عراقى را آغاز کرد، 
از نزدیک شناختند. تجهیزاتى که خسارات زیادى 
به نیروهاى آمریکایى وارد کرد و جان  صدها نفر از 
آنها را گرفت. عملیات سلیمانى در عراق با حذف 
آمریکا پایان نیافت. خیزش داعش به او و نیروهایش 
فرصت داد تا از جاى خالى آمریکا استفاده کنند و بر 

نفوذ تهران در عراق بیافزایند.

عصر ایران: مهمترین ســئوالى که به ذهن بعد از ریاست 
آیت ا... جنتى در مجلس خبرگان به ذهن مى رســد این دو 
مسئله است که چرا هاشمى نامزد نشد و یا نامزد منتسب به 
او چرا پیروز نشد؟ با توجه به نتیجه انتخابات هفتم اسفند 
خبرگان پنجم و رأى مردم به فهرست هاشمى رفسنجانى 

چرا نام آیت ا... جنتى به گلدان ها ریخته شد؟
براى پاسخ به این پرســش ها باید به دو نکته مهم و اساسى 
توجه کنیم. اول اینکه هاشمى براى انتخابات اخیر با کمبود 
نیروهاى همفکر روبرو بود. بسیارى از چهره هاى مذهبى و 
سیاسى نزدیک به او در انتخابات خبرگان مانند سید حسن 
خمینى و یا موسوى بجنوردى نتوانســتند وارد انتخابات 
شوند و به همین دلیل هاشمى رفسنجانى مجبور شده بود 
از یاران قرضى براى فهرســت خبرگان ملت استفاده کند. 
مهمترین هدف هاشمى نرسیدن برخى چهره هاى سیاسى 
به مجلس خبرگان بود. اتفاقى که با رأى مردم محقق شــد. 
یعنى هاشمى براى خارج کردن نیروهاى مخالفان قدرتمند 
خود از مخالفان معتدل استفاده کرد. تقریباً همه مى دانستند که 
آیت ا... موحدى کرمانى و یــا درى نجف آبادى در مجلس 
آینده بر اساس استراتژى هاشمى حرکت نخواهند کرد اما 
براى آیت ا... مهم این بود که آیات «یزدى، مصباح و جنتى » به 

مجلس خبرگان راه پیدا نکنند. 
بر همین اســاس مى توان گفت هدف هاشمى از مجلس 
خبرگان پنجم نه ریاســت آن بلکه خــارج کردن منتقدان 
اصلى اش از خبرگان بود. نامزد نشدن او به خوبى حکایت 

از این معنا دارد.
مسئله دومى که باید به آن اشاره کنیم این است که هاشمى 
و طرفدارانش باید قبول کنند که او دیگر مقبولیت ســابق 
را در نزد حوزه هاى علمیه و علمــاى بالدى که به مجلس 
خبرگان راه پیدا کرده اند ندارند. پیش از این آیت ا... حائرى 
شیرازى عضو سابق مجلس خبرگان رهبرى در گفتگویى در 

مورد نقش هاشمى رفسنجانى در خبرگان اعالم کرده بود 
که :« هر کسى با آقاى هاشمى رقابت کرد، شکست خورد؛ 
آقاى جنتى آمد نشد دیگران آمدند نشد. آقاى مهدوى نیز به 
دلیل اینکه آقاى هاشمى به احترام آمدن ایشان کاندیدا نشد، 
برگزیده شــد.بعدها آقاى مهدوى گفت آقاى هاشمى این 

منصب را به من تفویض کردند.»
همانطور که حائرى شیرازى به آن اشاره کرد کسى در خبرگان 
توان رقابت با هاشمى را نداشته است اما حاال چه اتفاقى افتاده 
است که خود هاشــمى در دوره چهارم خبرگان به آیت ا... 
یزدى رقابت را واگذار مى کند و نامزد منتسب به او در مجلس 
پنجم به آیت ا... جنتى مى بازد. به نظر مى رسد که روحانیون 
مجلس خبرگان به دلیل مواضع هاشمى بعد از سال 88 از او 
دلخور هستند و حتى بر این باور هستند که او دیگر آن انقالبى 

سابق نیست.
هاشمى قبل از سال 88 در سال 86 توانست با کسب 41 رأى 
از مجلس چهارم در مقابل آیت ا... جنتى که 34 رأى آورده 
بود، رئیس مجلس خبرگان شود. سال 87 نیز هاشمى با 51 
رأي (در مقابل 26 رأى آیت ا... یزدى) در ریاســت مجلس 

خبرگان ابقا شد.
مواضع هاشمى در این سال ها باعث شده است کسانى که 
هاشمى را یک مجتهد سیاســى تمام عیار مى دانستند، از او 
فاصله بگیرند و به سمت رقباى سیاسى او بروند. سال 88 
عطفى در زندگى سیاسى هاشــمى بود. آیت ا... از جریان 
اصولگرایى فاصله گرفت و به اصالحات نزدیک شد. قرار 
ندادن نام هاشمى در فهرست جامعه مدرسین در انتخابات 

خبرگان پنجم به خوبى حکایت از این معنا دارد.

چرا هاشمى نامزد ریاست مجلس خبرگان نشد؟

توئیتر یک نگاه 

خروج بى سروصداى «مشاور رسانه اى 
رئیس جمهور» از ایران

درحالى که پیش تر برخى منابع خبرى از «احتمال 
حضور محمدرضا صادق در کرواســى به عنوان 
سفیر جمهورى اســالمى ایران» خبر داده بودند، 
به نظر مى رســد ایــن اتفاق در ســکوت خبرى 
به وقوع پیوســته اســت. به گــزارش «انتخاب» ؛ 
رئیس جمهور کرواسى که اخیراً به ایران سفر کرده، 
در دیدار با آیت ا... هاشمى رفسنجانى از سفیر شدن 
محمدرضا صادق در کرواســى خبر داد. آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى با اشــاره به شناختش از کشور 
کرواسى و همچنین سفرش در قبل از انقالب به این 
کشور با ماشین و نماز خواندن در مسجد زاگرب، 
در مورد سفیر جدید ایران در کرواسى گفت: آقاى 
صادق از همکاران خیلى قدیمى ماســت و هنوز 
هم مشاور من هســتند. امیدواریم بتواند روابط را 
خیلى محکم کنــد. رئیس جمهور کرواســى نیز 
در پاســخ مى گوید: مطمئنم اینطور خواهد بود و 
آقاى صادق که اســتوارنامه خود را تحویل دادند، 
حتمــًا در این زمینــه موفق خواهند بــود. صادق 
مشاور رســانه اى رئیس جمهور در ایام انتخابات 
ریاست جمهورى 92، مسئول ستاد رسانه آیت ا...

هاشــمى نیز بود و پس از آن، به خواســت رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ستاد روحانى 
پیوســت.او پس از انتخابات ریاســت جمهورى، 
نقشــى پررنگ در تشــکیل دولت و فعالیت هاى 
رسانه اى و غیررســانه اى روحانى داشت، اما به 
نظر مى رسید برخى حوادث و حضور چهره هاى 
غیرمرتبط و حتى زاویه دار با جریان اعتدال در دفتر 
رئیس جمهور و همچنین رأس جریان رســانه اى
دولت، باعــث کمرنگ شــدن وى و نهایتًا خروج 
بى ســروصداى «صادق» از فعالیــت هاى دولتى 
شد؛ تالشــى عجیب که توسط همان کسانى انجام 
شد که خود، به واســطه صادق به دولت راه یافته 
بودند.با این حال، خبرها حکایت از آن دارد که او 
همچنان نیز حضورى پررنگ در برخى حوزه هاى 
حســاس دولت از جمله «کمیته تعیین مصادیق» 
داشته و توانسته، نقشــى مهم در این کمیته داشته 
باشد، که شاید مهمترین آن، تالش براى فیلتر نشدن 
تلگرام بوده است، اتفاقى که تا این لحظه نیز افتاده

 است.

گزارش خبرى

سئوالى که این روزها براى حامیان آیت ا... مطرح است

على الریجانــى دیروز در بخشــى از 
نشســت خبري خــود در پاســخ به 
سئوالى درباره وضعیت پیش آمده براى 
منتخب ســوم اصفهان، گفت: باید به 
نظامات قانونى در کشور پایبند 
باشــیم، رأى و نظر خودم 
این اســت که قانون با 

صراحت درباره اظهارنظر شــوراى نگهبان دربــاره صالحیت کاندیداها 
فرصت زمانى گذاشته و گفته نظر قطعى و نهایى را در آن مدت زمانى باید 
بدهند و بعد از آن اگــر موردى بود، باید مجلس در بررســى اعتبارنامه ها

 لحاظ کند.
به گزارش خبرآنالین، وى تأکید کرد: ما معتقد بودیم این نظر شوراى نگهبان 
نمى تواند به بعد از انتخابات تسرى پیدا کند ولى شوراى نگهبان معتقد است 

این نظارت استصوابى باید تا بعد از انتخابات هم ادامه پیدا کند.

الریجانى با بیان اینکه نظر حقوقی من با شوراي نگهبان متفاوت بود و این 
استدالل خودم را با رهبرى مطرح کردم، اظهار داشت: به رهبر انقالب عرض 
کردم که این تفاوت نظر بین ما و شــوراى نگهبان هست و از هیئت عالى 
حل اختالف خواســتم دراین بــاره اظهارنظر کند. گویا نظــر آنها به نظر 
شوراى نگهبان نزدیک بوده است. ســازوکار حل این مسئله همین بود که 
ما طى کردیم. شــاید این موضوع در مجلس آینده بررسى شود تا مشکل 

رفع شود.

گفتگوى الریجانى با رهبر انقالب درباره مینو خالقى

آیت ا... جنتى 
در ابتدا نپذیرفت کاندیدا شود

حجت االسالم و المسلمین حسین ابراهیمى، مى گوید 
در انتخابات هفتم اسفندماه علیه آیت ا... جنتى کودتا 
صورت گرفته بود. عضو جامعه روحانیت مبارز تهران 
در پاسخ به این پرسش «انتخاب» که شما پیش از این 
اعالم کردید آیت ا... جنتى،کاندیداتورى را نپذیرفتند، 
چه شد که ایشان اعالم آمادگى کردند، گفت: بله، آقاى 
جنتى در ابتدا قبول نفرمودند، حاال به هر دلیلى تصمیم 
به کاندیداتورى گرفتند. البته در شایستگى هاى ایشان، 

تردیدى نیست.
وى ادامه داد: چه دوستان با ایشان صحبت کردند، چه 
خودشان احساس تکلیف کردند و به هر دلیلى کاندیدا 
شدند، در نهایت اکثریت آراء را به دست آورده و رئیس 
خبرگان شدند. عضو جامعه روحانیت مبارز در تهران در 
پاسخ به این پرسش که چه موضوعى باعث شد تا نظر 
ایشان تغییر کند، گفت: ایشان احساس تکلیف کردند و 
حتى  اعضاى خبرگان از ایشان تقاضا کردند و ایشان هم 

پذیرفتند. عامل دیگرى الزم ندارد.
وى در ادامه با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه و میزان 
رأى آیت ا... جنتى گفــت: در آن مقطع با آقاى جنتى 
سیاسى برخورد شد و علیه ایشــان خیلى فضاسازى 

کردند. 
حجت االسالم و المسلمین ابراهیمى درباره اینکه این 
فضاى سازى مشــخصاً از سمت چه کسى بود، تأکید 
کرد: از ناحیه اصالح طلبان بود . اینها علیه آیت ا... جنتى، 
مصباح یزدى و یزدى کودتایى صــورت دادند و من 
اصًال تعجب مى کنم آقاى جنتى چرا در هفت اسفند 

رأى آوردند.

غالمعلى جعفــرزاده نماینده مردم رشــت در مجلس 
شوراى اسالمى درباره ریاست مجلس دهم  مى گوید: 
بین منتخبین نمایندگان مجلس دهــم اقبال عجیبى به 

ریاست الریجانى وجود دارد.
وى در مصاحبه با عصر ایران ادامه داد: نمایندگان به این 
نتیجه رسیده اند که الریجانى براى ریاست مجلس بهتر 
و قوى تر اســت. البته دکتر عارف در اداره جریان هاى 
سیاســى مى تواند موفق باشد درســت برخالف دکتر 
الریجانى که زیاد اهل نشست و برخاست با جریان هاى 

سیاسى نیست.
عضو فراکســیون رهروان والیت ادامه داد: الریجانى 
مى تواند تندروها را مدیریت کنــد و با توجه به وجود 
دو عنصر مهم جریان پایدارى از قم و مشهد در مجلس 
دهم تکیه زدن الریجانى به کرســى ریاســت مجلس 

واجب است. 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه افزود: به نظر من اگر 
عارف براى ریاست مجلس نامزد شود سوخت مى شود. 
چون در حال حاضر تجربــه و توانایى کافى براى این 
منظور ندارد و به احتمال زیاد نمى تواند پاســخگوى 
امیدى باشد که در مردم بعد از انتخابات مجلس ایجاد 

شده است.
وى تصریح کرد: یک سال تا انتخابات ریاست جمهورى

 فرصت داریم و اگــر جریان امید به ریاســت عارف 
نتواند بــه نیازهــا و مطالبات مــردم پاســخ بدهد، 
مــردم از رأیى که به فهرســت امیــد داده انــد نا امید

 مى شوند.
جعفرزاده خاطر نشــان کرد: اگر تدبیر کنند و عارف و 
اعضاى فراکســیون امید مانند انگلستان در سایه عمل 
کنند و اجازه دهند در سال اول و دوم الریجانى به دلیل 
استعدادى که در اداره مجلس دارد ریاست قوه مقننه را 

به دست بگیرد، نتیجه بهترى به دست مى آید.
عضــو فراکســیون رهــروان والیت مجلــس نهم 
ادامه داد: آنهــا در مجلس دهم به ویژه در ســال  هاى
اول بایــد نقشــه مطالبــه گــرى و نقادى خــود را 
داشته باشــند و اجازه بدهند مجلس مسیر عادى خود 

را طى کند.
نماینده مجلس نهم گفت: اگر هم عارف رئیس مجلس 
شود نباید اسیر جو شود چون اگر اینگونه باشد قطعًا به 
مطالبات مردم پاســخ داده نخواهد شد و مردم به دلیل 
محقق نشدن خواسته هایشان به جریان امید در سال 96 

جواب منفى مى دهند.
وى ادامه داد: بهتر است اعضاى فراکسیون امید با روحیه 
مطالبه گرى کمیسیون هاى اصلى مجلس را در اختیار 

بگیرند و مسیر خود را ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت که 
هنوز مسئله مینو خالقى منتخب مردم اصفهان در مجلس 

شوراى اسالمى پایان نیافته است.
على مطهرى در گفتگو با ایســنا اظهار کــرد: از نظر ما 
مسئله خانم خالقى پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این 
موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. 
ایشان اوالً زیر بار ظلمى که به منتخب سوم اصفهان روا 
داشته شده رفته و ثانیاً اگر به فرض حق ایشان را درست 
بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25 درصد آراء 
را داشته جایگزین مى شــد. بنابراین آقاى وزیر دو جا 

عقب نشینى کرده و مستحق استیضاح است.
مطهرى ادامه داد: اینکه مى گویند اعتبارنامه باید توسط 
هیئت نظارت امضا شود و وزارت کشور آن را به مجلس 
ارائه کند قابل قبول نیســت، زیرا تأیید انتخابات حوزه 
اصفهان به معنى امضاى اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه 
است و وزیر باید اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در 
مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت 
چون مرد شجاعى بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و 
به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رأى مردم باطل شود.

این نماینــده مجلس با بیــان اینکه اگر وزیر کشــور 
اعتبارنامه مینــو خالقــى را به مجلس ارســال نکند 
بایــد اعتبارنامه ســایر منتخبان هم تصویب نشــود 

اظهار کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. 
ما امیدواریم این طرح جــزو اولین طرح ها در مجلس 
دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه 
تأیید شد شوراى نگهبان مى تواند آراء یکى از منتخبان 

را باطل و بقیه را سالم اعالم کند؟
مطهــرى ادامــه داد: به هر حــال مــا معتقدیم نقض 
صریح قانون انجام شــده و وضعیت خانم خالقى باید 
در مجلس مشــخص شــود. ما ناامید نیستیم و تالش 
مى کنیم، زیــرا معتقدیم باید از رویه هاى اســتبدادى 

جلوگیرى کرد.
مطهرى درباره ارجاع پرونده مینو خالقى به هیئت حل 
اختالف نیز گفت:  این هیئت هنوز جوابى نداده است 
اما ارجاع موضوع به هیئت هم به درخواســت برخى 
قوا نیز کار درســتى نبود و نوعى فرار از مســئله بود . 
اساسًا هیئت حل اختالف بین قوا از زمان احمدى نژاد 
پا گرفــت. ایشــان وقتى مــى خواســت قانونى را
 اجرا نکند تعلل مى کرد و درخواست ارجاع به هیئت 
حل اختالف مــى داد تا موضوع مشــمول مرور زمان 
شــود و در نهایت این قانون را اجرا نمى کرد. بنابراین 
راه بهتر این اســت که یا وزیر کشــور اعتبارنامه را به 
مجلس ارسال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار 

روشن شود.

 وزیر کشور مستحق استیضاح استنماینده مردم رشت خواستار شد

مطهرى: موضوع مینو خالقى هنوز پایان نیافته استعارف به فکر ریاست نباشد؛ درسایه عمل کند

«توفیق العانــى» عضو فرماندهى حــزب بعث عراق 
اسرارى را از زمان بازداشــت صدام (دیکتاتور معدوم 
عراق) در زنــدان کوبر عراق و وضعیــت وى در این 

زندان افشا کرد.
شبکه خبرى روسیا الیوم، درباره نحوه دستگیرى و مکان 
بازداشت صدام مى نویســد، صدام پیش از اعدام خود 
اعالم کرد که آمریکایى ها پس از دستگیرى او، وى را 
مورد ضرب و شــتم قرار داده و آثار ضرب و جرح در 
روى پاهاى او هویدا بود و با روش هاى خشونت آمیزى 

به او مراقبت هاى پزشکى ارائه مى دادند.
این منبع افزود: صدام بارها از ضرب و شتم خود در زمان 
جلسات استراحت و یا در خالل جلسات دادگاه االنفال 
سخن گفته بود؛ او همچنین از شخصى که آمریکایى ها 

را از مکان پنهان شدن او باخبر کرد، سخن گفت.
عملیات انفال، عملیاتى در سال 1988 تا 1989 بود که در 
جریان آن نیروهاى رژیم بعث عراق که به طور مستقیم 
از صدام فرمان مى گرفتند، بیش از 180 هزار نفر شامل 

80 هزار کرد عراقى را قتل عام کردند.
شخصى به نام صابر الدورى که مکان پنهان شدن صدام 
را فاش کرده بود، دربــاره پناه بردن وى به او گفت: من 
بسیار متعجب هستم که چرا صدام به منزل آن شخص 
(یک کشاورز) رفته در حالى که او هیچگاه این شخص 

را به جشن ها و مهمانى هاى خود دعوت نمى کرد.

صدام قبل از بازداشتش نگرانى را در چهره کشاورزى 
که او را در مزرعه خود مخفى کرده بود مشاهده نموده 
بود و به او گفته بود، آیا چیزى تو را نگران و مضطرب 
مى ســازد و اگر خطرى را حس مى کند، او مى تواند 
این مکان را تغییر دهد، اما کشاورز گفته بود که نگرانى 
ندارد. صدام نیز گفته بود کــه الدورى خبرچینى نکند 
امکان ندارد حتى شیطان مکان مخفى شدن او را کشف 
کند. شخص خبر چنین در واقع مدیر دفتر عبدالحمید 
منشــى صدام بود که بــه اجبار پیش از اشــغال عراق 

بازنشسته شده بود.

این منبع گزارش داد که آمریکایى ها در هنگام بازداشت 
و بازجویى صــدام از روش هاى پیشــرفته و جهنمى 
اعتراف گیرى و دســتگاه هــاى دروغ ســنج و غیره 
استفاده مى کردند و هیچ گونه حقوق انسانى را رعایت

 نمى کردند. ایــن منبع همچنین گــزارش داد: در ایام 
بازداشت صدام به جز ایام قبل از اعدامش با او به شدت 
و خشونت رفتار مى شد و این تغییر سلوك نیز به دلیل 
یک مترجم او به نام جرج از لبنان بود که با صدام دوست 

شده بود.
این مسئول در دستگاه حزب سابق بعث عراق همچنین 
گفت: صدام در یکى از روزها پس از بازگشت از جلسه 
صدور حکم اعدام، احســاس درد شــدید در یکى از 
دستانش مى کرد به این دلیل که مأموران جلسه دادگاه 
با خشونت دســت او را گرفته تا او را از فریاد زدن در 
جلســه در اعتراض به حکم دادگاه الدجیل منع کنند.

روزى که دادگاه حکم اعدام صــدام را صادر کرد هوا 
طوفانى و بارانى بود و صداى رعد و برق شنیده مى شد 
و او گمان مى کرد که اینها صداى انفجارهاى عملیات 
نیروهاى عراقى و وفادار به او در اعتراض به حکم اعدام 
بود و از من و صابر الدورى پرسید آیا صداى انفجارها را 
مى شنوید؟ اما پس از صدور حکم اعدام صدام، عملیات 
گروه هاى عراقــى کاهش یافته بود، چرا که ســازمان 

القاعده از انجام عملیات به نفع بعثى ها مى ترسید.

انتخاب:  ســخنان اخیر اکبر تــرکان در مــورد نامزدى
 احمدى نژاد بســیار حائــز اهمیت اســت. او مى گوید:
خودشــان هم مى دانند رقیــب روحانى، احمــدى نژاد
نیســت، جناحى که مــى خواهد بــراى آقــاى روحانى
رقیب بتراشد، کاندیدایش کسى دیگراست و احمدى نژاد
تنها یک سرگرمى اســت؛ رقیب اصلى را بعداً رو مى کنند.

شنیده ها از جلسات احمدى نژاد و مشاورانش حکایت از 
تصمیم  او براى حضور در انتخابات آتى دارد، اما از آنجا که 
او احتمال مى دهد رد صالحیت شود، گزینه دیگرى نیز روى 
میز خود گذاشته است. براین اساس، در صورت رد صالحیت 
احمدى نــژاد، او از روش ابداعى آیت ا... هاشــمى که به 
«هاشمى - روحانى» مشهور شده، استفاده خواهد کرد و پس 
از رد صالحیت ، از یک کاندیداى دیگر حمایت خواهد کرد 
و تمام امکانات ستادى خود را پشت سر او قرار خواهد داد. اما 
در این میان اختالفاتى میان تیم احمدى نژاد است ، اما شخص 
احمدى نژاد، خود بیش از مشاورانش معتقد است باید در 
چنان شرایطى، از عزت ا... ضرغامى حمایت کند. بنابر این 
گزارش ضرغامى رئیس سابق صداوسیما که از هم پیمانان، 
همفکران و نزدیکان احمدى نژاد در جمعیت ایثارگران بود ،
یکى از نزدیک ترین افراد به احمدى نژاد اســت، فردى که 
هنوز حمایت هاى ریز و درشت او از رئیس جمهور سابق ، 
آنهم آشکارا، در ذهن ها مانده است و البته همواره، این قرابت 
فکرى، با حمایت تام و تمام ضرغامــى از احمدى نژاد، در 

برنامه هاى تلویزیون خودنمایى مى کرد.

احمدى نژاد در صورت 
رد صالحیت چه خواهد کرد؟

اسرار بازداشت دیکتاتور عراق فاش شد

زندگى صدام در «دام» چگونه گذشت؟

عربستان حمله به یمن را 
در ماه رمضان متوقف کند

دبیرکل ســازمان ملل در بیانیه اى خواستار توقف 
حمالت عربســتان به یمــن در ماه رمضان شــد. 
بان کى مون ســه شــنبه شــب در بیانیه اى ضمن 
درخواست از عربستان براى پایان دادن به مخاصمه 
در یمن و پایبنــدى به توافقنامــه آتش بس حتى 
در ماه رمضان گفت: کمک هاى انســان دوستانه

 هر چه سریع تر باید به دست مردم یمن برسد. وى 
همچنین از سران ریاض خواست که از گفتگوهاى 
صلح میان  گروه هاى یمنى که این روزها در کویت 
جریان دارد حمایت کنند. این در حالى اســت که 
جنگنده هاى سعودى روز سه شنبه سلسله حمالتى 
را در مناطق الُمتُون، الغیل و المصلوب در اســتان 

الجوف یمن به اجرا گذاشتند.

خبر

j

على الریجانــى دیر
نشســت خبري خـ
سئوالى درباره وضعی
منتخب ســوم اصفه
نظامات قانونى
باشــیم،
این اس
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اجتامع

خانواده ستایش نى ریزى
 درخواست قصاص کردند

نخستین نشست رسیدگى به اتهامات قاتل ستایش 
دختر بچه شــش ســاله نى ریز اســتان فارس، به 
ریاست قاضى محســن رجایى نیا دیروزدر شیراز 
برگزار شــد که پس از قرائت کیفرخواست، دادگاه 
کیفرى براى قاتل 43 ساله این پرونده تقاضاى اشد 
مجازات کرد. معاون قضائى رئیس کل دادگسترى 
و رئیس شعبه اول دادگاه کیفرى یک استان فارس 
با بیان اینکه پس از گذشــت یک مــاه از وقوع این 
قتل زمینه محاکمه و رســیدگى بــه اتهامات متهم 
پرونده فراهم شده است؛ بر سرعت عمل دادگسترى 
اســتان در رســیدگى به پرونده مذکور تأکید کرد. 
محســن رجایى نیا گفت : پس از تکمیل تحقیقات 
اولیه در حوزه قضائى محل وقــوع جرم و صدور 
کیفرخواست، این پرونده در دستور رسیدگى شعبه 
اول دادگاه کیفرى یک استان فارس قرار گرفت که 
پس از طى شدن مراحل قانونى، اولین جلسه محاکمه 
متهم امروز (دیروز) برگزار شــد. وى با بیان اینکه 
به لحاظ حساسیت پرونده مذکور ، تألمات شدید 
روحى خانواده مقتول و جریحه دار شدن احساسات 
عمومى این پرونده با دستور رئیس کل دادگسترى 
اســتان فارس در وقت فوق العاده رســیدگى شد. 
موضوع ستایش شش ساله در 25 فروردین 95 و در 
پى اطالع خانواده وى مبنى بر مفقود شدن فرزندشان 
مطرح شد که متهم با پیگیرى هاى دستگاه قضائى 
و اقدام سریع نیروى انتظامى در کمتر از 12 ساعت 
دستگیر شد و ســپس به آزار و قتل دختر بچه شش 
ساله اعتراف کرد. متهم در اعتراف اولیه انگیزه خود از 
این اقدام را سرقت طالهاى مقتول عنوان کرده است. 
در نشست دیروز رسیدگى به اتهامات قاتل و متهم 
43 ساله ستایش شش ساله در فضایى آمیخته با اشک 
وآه و اندوه و مویه اولیاى دم براى قاتل تقاضاى اشد 

مجازات و قصاص کردند.

حوادث

بخشودگى دیرکرد جرایم
 تخلفات رانندگى تا پایان سال 94

رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى نیروى انتظامى 
از بخشیده شدن جرایم دیرکرد پرداخت تخلفات 
رانندگى تا پایان ســال 94 خبــرداد و گفت: این 
بخشودگى فقط شامل دیرکرد شده و اصل جریمه 
را رانندگان متخلــف باید بپردازند. ســردار تقى 
مهرى در نشســت خبرى خود با اصحاب رسانه، 
به بحث بخشــیده شــدن جرایم دیرکرد تخلفات 
رانندگى پرداخت و اظهار داشــت: براى بخشیده 
شــدن جرایم دیرکرد تخلفات رانندگــى تا پایان 
سال 94 تمهیدات الزم اندیشیده شده و به محض 
اینکه این مصوبه ابالغ شــود، اجرایى خواهد شد. 
رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى نیروى انتظامى 
تصریح کرد: دیرکرد جرایم شــامل تخلفاتى است 
که به صورت تســلیمى یا الصاقى صادر مى شود 
یا بعضًا جریمه هایى که راننده از دریافت برگه آن 
خوددارى کرده است. وى افزود: جرایمى که بعد 
از 60 روز پرداخت نشــوند نیز دو برابر مى شود و 
جرایمى کــه از طریق پلیس به اطالع شــهروندان 
برسد و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند نیز شامل 
دیرکرد خواهد شــد. این مقام ارشــد راهنمایى و 
رانندگى کشــور اعالم کرد: بخشــودگى جرایم 
فقط شامل دیرکرد جرایم تا پایان سال 94 مى شود 
و اصل جریمه باید توســط راننده پرداخت شود. 
سردار مهرى اعالم کرد: بخشودگى دیرکرد جرایم 
از همین ماه اجرایى و عملیاتى خواهد شد. رئیس 
پلیس راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى از مردم 
تقاضا کرد جرایم و تخلفاتى که مرتکب شده اند را 
از طریق سامانه اینترنتى Rahvar 120.ir پیگیرى 
کرده  و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. وى افزود: 
هموطنان مى توانند به صــورت انتخابى جرایم را 
پرداخت کنند چرا که شاید توان پرداخت یکجاى 
جرایم را نداشــته و به صورت چند مرحله اى آنها 
تسویه کنند.ســردار مهرى خاطرنشان کرد: سامانه 
1101202020 مى توانــد میزان جرایم رانندگى را 
به اطالع شهروندان برســاند همچنین با مراجعه به 
مراکز پلیس+10 مى توان از میزان جرایم رانندگى 

اطالع یافت.

رشد طالق در کشور متوقف شد
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعى گفت: رشد 
طالق کشور براى نخستین بار در سال هاى اخیر ، 
درسال 94 متوقف شــد. مرتضى میرباقرى افزود : 
اگرچه آمار طالق همچنان درکشور باالست، ولى 
روند روبه رشــد آن متوقف شــد.وى اضافه کرد: 
نیمى از طالق هاى ثبتى کشــور در پنج سال اول 
زندگى زوج هاى جوان رخ مى دهد که 13 درصد 
از این طالق ها مربوط به اولین مــاه هاى ازدواج 
است. معاون اجتماعى وزیر کشور، نداشتن تجربه 
و شناخت کافى، از بین رفتن نظام سنتى پادرمیانى 
(ریش سفیدى)، نبود آزمایش هاى ثبت آسیب هاى 
جســمى پیش از ازدواج و وجود طالق توافقى را 
مهمترین دلیل براى افزایش این آســیب اجتماعى 
در کشور دانست. براساس آمار ثبت احوال در سال 
گذشــته 163 هزار و 765 واقعه طالق در کشور به 
ثبت رسید که این آمار در سال 93 حدود 163 هزار 
و 569 مورد بود. براساس این گزارش آمار طالق 
کشور در سال 93 نیز 155 هزار و 369 مورد به ثبت 
رسید. معاون اجتماعى وزیر کشور گفت: در سال 
جارى براى کاهش آمار طالق در کشور باب طالق 
توافقى که تســهیل کننده جدایى زوج هاى جوان 
است،با توافق دستگاه قضائى بسته شد. میرباقرى 
افزود: براســاس این توافق ،دستگاه قضائى مراکز 
مشاوره را در دادگاه هاى خانواده ایجاد مى کند تا با 
مشاوره دهى به زوج هاى جوان احتمال بازگشت 

به زندگى را براى این قشر افزایش دهد.

خبر

ایلنا: چندى پیش انتشار تصاویرى از تابلوى «سردار اسعد بختیارى» یکى 
از مهمترین تابلوهاى کمال الملک که در موزه مجلس نگهدارى مى شود و 
صدمات وارده به اثر در هنگام مرمت آن؛ با واکنش هنرمندان روبرو شد. 
گرچه این اتفاق مربوط به امروز نیست و حدود 6 الى 7 سال پیش که این 
تابلو توسط گروهى به سرپرستى حسینعلى جعفریان مرمت شد؛ رخ داد 
اما نارضایتى هایى از مرمت تابلو تا امروز ادامه یافته اســت. سایت خانه 
ملت در همان روزها نوشــت: تا تیر 91 مرمت حدود 15اثر در این مرکز 

به انجام رسیده است.
طبق گزارش این ســایت، آســیب هاى برخى تابلوهاى کمال الملک به 
حدى بود که در صورت عدم رســیدگى کافى و سریع به آنها، خسارات 
جبران ناپذیرى به این سرمایه هاى ملى وارد مى شد. از همین رو کارگاه 
مرمت موزه با همکارى دانشــگاه هنر اصفهان مرمت تابلوها را شروع و 
از هیئت علمى این دانشــگاه به عنوان «مشــاور علمى پروژه» دعوت به 

همکارى کرد.
مسئولیت مرمت این تابلوها را دانشجویى که در مهر سال 90 از دانشگاه 
هنر فارغ التحصیل شــده؛ برعهده گرفته و او هم دانشجویى خانم را که 
فارغ التحصیل نقاشــى اســت به کمک فراخواند. اگرچه این تیم توسط 
گروهى از هنرمندان اصفهان تأیید شده بودند اما پس از پایان کار؛ مقایسه 
تابلو در قبل و بعد از مرمت از روى عکس هاى منتشره نشان مى دهد رنگ 
کار تغییر محسوسى دارد و از همین رو صدماتى که به اثر حین مرمت اثر 

وارد شده سر و صداى زیادى در جامعه هنرى به راه  انداخت.

مدیر بخش مرمت کتابخانه مجلس، آن زمــان درباره مرمت این اثر گفته 
بود: «در مرمت تابلوهاى نقاشــى تا حد امکان عمل آسترگیرى (تقویت 
پشت اثر توســط یک الیه محافظ مثل پارچه) انجام نمى شود و متأسفانه 
به خصوص در مواردى که ابعاد تابلوها بزرگ اســت، پارچه اى که روى 
آن نقاشى انجام شده اســت توان کشیده شدن مجدد روى کالف خود را 
نداشته و بنابراین نیاز مبرمى به تقویت تکیه گاه نقاشى احساس مى شود. 
مخصوصاً که بزرگى ابعاد موجب دل دادن تابلو (در این حالت تابلو صاف 

و قرص روى چارچوب سوار نیست) و عدم ایستایى مناسب مى شود.»

او با اظهار خشــنودى از پایان یافتن این کار، ضمن اشاره به «نگرانى ها و 
استرس هاى ناشــى از انجام با کیفیت مرمت این اثر نفیس» از تیم مرمت 

اعالم رضایت کرده بود.
اما امروز پس از گذشت چندین ســال؛ پخش تصاویرى از قبل و بعد از 
مرمت این تابلو و دیگر آثار کمال الملک که در مرکز اسناد و موزه مجلس 
شوراى اســالمى نگهدارى مى شــود بازهم موجى از نارضایتى ها را در 

جامعه هنرى کشور به همراه داشته است.
به گفته کارشناســان؛ اساسًا مشــکالتى که براى آثار موزه و مرکز اسناد 
مجلس شوراى اسالمى ایجاد مى شود به دلیل گرماى زیاد آن، خشکى هوا 
و نگهدارى براى مدت طوالنى در یک فضاى خشک است. این آثار هنرى 
تنها یک تابلو نقاشى نیستند بلکه بخش هاى تاریخى ایران و سرگذشت 
یک کشور هستند که در نوع خود بسیار بى نظیرند و از آنجا که بخشى از 
مرمت پیش بینى و پیشگیرى است؛ متأسفانه شاهد هستیم این آثار فاخر 

هنرى در مخازن و اتاق هایى غیراستاندارد نگهدارى مى شوند.
مجید فدائیان پژوهشــگر مرمت آثار هنرى درباره شــیوه مرمت تابلوى 
کمال الملک و دیگر آثار هنرى اظهار کرد: این مرمت توســط گروهى از 
فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه صورت گرفته بود از آنجاکه دانش به 
روزى در دانشگاه هاى ما وجود ندارد و ارتباط مؤثرى بین دانشگاه و مراکز 
معتبر مرمت آثار هنرى در خارج از کشور نیست ما با چنین مشکالتى روبرو 
مى شویم. البته این را نیز باید بگویم که ما این مشکالت را از زمان دوره قاجار 

داشتیم زمانى که از روزنامه براى مرمت نسخ خطى استفاده مى شد.

چه بر سِر تابلوى سردار اسعد بختیارى آمده است؟!

حواشی ادامه دار مبارزه دختر ایرانى در قفس ارمنستان

وز
غ نی

دا

دور دوم سفر زیارتى 25هزار بازنشسته از فردا آغاز مى شود
رئیس کانون عالى بازنشســتگان و مستمرى بگیران 
تأمین اجتماعى ضمن اعــالم اولویت هاى 
اعزام بازنشســتگان به سفرهاى زیارتى، از 
آغاز دور دوم اعزام بازنشستگان به مشهد 
مقدس خبر داد و افزود: این طرح متوقف 
نشده اســت.على اصغر بیات در 

مورد سفر بازنشستگان به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوى افزود: 
اعزام بازنشستگان به مشهد به صورت نمادین در هفته کارگر آغاز شد و پس 
از انجام برنامــه ریزى ها و هماهنگى هــاى الزم از روز جمعه هفتم خرداد 
نیز اعزام هاى دور دوم با برنامه ریزى هاى انجام شــده آغاز خواهد شــد. 
وى گفت: این طرح متوقف نشده و نخواهد شــد و در مرحله دوم 25 هزار 
بازنشسته اعزام خواهند شد که این مرحله تا فروردین ماه ادامه دارد. رئیس 

کانون عالى بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى ادامه داد: اولویت 
اعزام با خانواده شهدا و ایثارگران، بازنشستگانى که حداقل حقوق را دریافت 
مى کنند، افــرادى که تاکنون به زیارت نرفته انــد، اختصاص پیدا مى کند و 
فعًال هر بازنشسته یکبار مى تواند از این امکان برخوردار شود. بازنشستگان 
مى توانند با مراجعه به کانون هاى بازنشستگان در استان هاى مختلف نسبت 

به ثبت نام خود اقدام کنند.

رئیس کانوننننعن عالى بازنشســتگان
تأمین اجتماعى ضمن اع
اعزام بازنشســتگان به
آغاز دور دوم اعزام باز
اد داد و افزو مقدس خبر
نشده اســت.ع

سوسیس و کالباس  با طعم تاج خروس
مدیرکل آزمایشگاه هاى مرجع وزارت بهداشت گفت: 
در بررسى هاى اخیر مشخص شده برخى از سوسیس 
و کالباس هاى موجود در بــازار از بافت هاى غیرمجاز 
مثل تاج خروس و پوســت مرغ تهیه شده اند. حسین 
رســتگار در رابطه با آلوده شدن و النه گزینى حشرات 
در فرآورده هاى گوشتى مثل سوسیس و کالباس، گفت: 
هر فرآورده غذایى که به مدت یک هفته بیرون از یخچال 
نگهدارى شود خراب شدن آن طبیعى است و مواردى 
وجود داشته که سوســیس و کالباس در شرایط خوبى 
نگهدارى نشده و محلى براى النه گزینى حشرات شده 
است. وى افزود: بنابراین شرایط نگهدارى فرآورده هاى 
گوشتى مهم است اینکه کجا نگهدارى مى شوند و شرایط 
تولید محصول چگونه بوده است. بنابراین توصیه اى که 
به مردم داریم این اســت که از برندهاى معتبر استفاده 
کنند. مدیرکل آزمایشگاه هاى مرجع وزارت بهداشت 
تصریح کرد: همچنین مواردى وجود داشته که سوسیس 
و کالباس هاى موجود در بازار قیمت بسیار ارزانى داشته 
و کیلویى سه تا چهار هزار تومان به فروش مى رسیده اما 
مواد درون آن ناسالم بوده است.وى گفت: اغلب در این 
فرآورده هاى نامرغوب از بافت هاى غیرمجاز مثل پوست 
و تاج خروس استفاده شده است. رستگار افزود: متأسفانه 
مردم به دلیل قیمت پایین این فرآورده ها آن را خریدارى 
مى کنند در حالى که باید فرآورده هایى خریدارى شود که 
آرم و نشان سازمان غذا و دارو و پروانه تولید و ساخت 

داشته باشند.

فرصتى براى تعیین دقیق قبله
مدیرانجمن نجوم آماتورى ایــران گفت: روز جمعه 
(7خرداد) فرصتى اســت تا جهت دقیــق قبله براى 
نمازخانه ها، مساجد یا حتى منازل توسط مردم تعیین 
شود. مهندس مسعود عتیقى در گفتگو با ایرنا گفت: از 
آنجا که خورشید بین مثبت و منفى 23/5 درجه جنوب 
و شمال استواى آسمان قرار مى گیرد، بدیهى است در 
روزهایى از سال میل خورشــید با عرض جغرافیایى 
کعبه که برابر با 21 درجه و 26 دقیقه کمان است، منطبق 
مى شود. میل خورشید زاویه قرارگیرى خورشید نسبت 
به استواى آسمان است. وى افزود: هفتم خرداد و 25 تیر 
هر سال فرصتى ایجاد مى کند تا جهت دقیق قبله براى 
نمازخانه ها، مساجد و یا حتى منازل توسط مردم تعیین 
شود. عتیقى خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضرورى است 
که مراقبت از چشمان در هنگام انجام این اقدام مهم بوده و 
هرگز نباید به خورشید به صورت مستقیم نگاه کرد. وى 
در رابطه با نحوه تعیین قبله گفت: با قرار دادن شاخصى 
عمود بر زمین یا براى باالرفتن دقت، آویز بودن شاقولى 
در ساعت 13و 48 دقیقه روز جمعه هفتم خرداد، جهت 
ســایه عالمت گذارى و خالف جهت سایه به سمت 
خورشید در ساعت مذکور که مقارن با اذان ظهر در مکه 
مکرمه است، جهت دقیق قبله را نشان مى دهد. عتیقى 
افزود: در حقیقت در لحظه اذان ظهر در روزهاى 7 خرداد 
و 25 تیر خورشید درست باالى خانه کعبه بوده و خانه 

خدا هیچگونه سایه اى نخواهد داشت.

مذاکرات نهایى درباره حج 95
هیئت سازمان حج و زیارت کشورمان به دعوت وزیر 
جدید حج عربستان سعودى و به منظور انجام مذاکرات 
نهایى براى حج تمتع 95 روز ســه شنبه عازم جده در 
عربستان شد. سرپرستى هیئت اعزامى کشورمان به عهده 
سعید اوحدى رئیس ســازمان حج و زیارت است و  
معاون حج، معاون بین الملل بعثه و رئیس هیئت پزشکى 
سازمان حج و زیارت  نیز در این  سفر وى را همراهى 
مى کنند. سفر هیئت اعزامى کشورمان به عربستان بنابر 
دعوت مســئوالن جدید حج عربستان سعودى انجام 
شده و قرار است 20 شرط جمهورى اسالمى ایران از 
جمله صدور روادید در ایران، تأکید بر حقوق کنسولى، 
تأمین امنیت زائران ایرانى و ... مورد بحث و  بررســى 
قرار گیرد. پیش تر هیئت ایرانى در ســفر به عربستان 
شــروطى را مطرح کرد که مورد توافق دو  طرف واقع 
نشد چرا که مسئوالن سعودى تأکید بر صدور روادید در 
کشور ثالث و عدم برخوردارى ایران از حقوق کنسولى 
داشتند که این شروط از سوى ایران مورد موافقت قرار 
نگرفت.پس از تغییرات اخیر در وزارت حج عربستان 
و انتصاب وزیر جدید حج، مســئوالن سعودى دوباره 
و در آخرین روزهــاى برنامه ریزى براى حج تمتع 95 
از مسئوالن حج کشورمان براى مذاکره دعوت به عمل 
آوردند. این دعوت از ســازمان حج  و زیارت ایران در 
حالى انجام گرفته است که در هفته هاى گذشته مسئوالن 
حج کشورمان از ورود به خط قرمز محدوده زمانبندى 
خبر داده بودند و تأکید داشتند که باید تا هشتم شعبان 

تمهیدات الزم براى این سفر اندیشیده شود.

وام ازدواج 10 میلیون تومانى با 
بازپرداخت 4 ساله رسمى شد

گرچه با مخالفت بانک ها براى افزایش سه برابرى وام 
ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض الحســنه، تصور 
مى شد که این مصوبه قانونى در اجرا زمانبر باشد، اما از 
روز چهارم خرداد مراجعه کنندگان به سامانه ازدواج با 
رقم ده  میلیون تومانى وام مواجه شدند. با وجود تمامى اما 
و اگرهایى که در رابطه با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون 
تومان و بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه وجود 
داشت، در مدتى کوتاه و به فاصله کمتر از یک هفته از 
ابالغ قانون بودجه 1395، میزان وام ازدواج از سه میلیون 
به 10 میلیون تومان به ازاى هر یک از زوجین افزایش 
یافته است. در حالى تاکنون اجراى مصوبه وام ازدواج 
و افزایش آن به 10 میلیون تومان اعالم رســمى نشده 
که مراجعه به سایت بانک مرکزى و سامانه تسهیالت 
ازدواج نشان مى دهد که میزان وام زوجین تغییر کرده 
و به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.بر این اساس 
هر یک از زوجین مى توانند رقم 10 میلیون تومان و در 
مجموع 20 میلیون تومــان دریافت کنند.این در حالى 
است که تمامى افرادى که از قبل نیز در صف وام ازدواج 
قرار داشتند و حتى در زمان وام سه میلیون تومانى ثبت نام 
کرده اند، با تغییرات جدید، وام 10 میلیون تومانى دریافت 
خواهند کرد. این تسهیالت با دوره باز پرداخت 48 ماهه 
و کارمزد چهار درصد از طریــق بانک هاى حاضر در 
سامانه ازدواج پرداخت مى شود. در حال حاضر حدود 

450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند.

خبر

ایرانیان وقتى فهمیدند «لئوناردو دى کاپریو» عکسى از 
دریاچه ارومیه را در حساب اینستاگرامش گذاشت، بسیار 
به وجد آمدند. دى کاپریو که از پیشتازان عرصه حفاظت 
از محیط زیست است، عکس Weather  Channel از 
دریاچه رو به موت ارومیه را بار دیگر نشر داد  تا توجه 
جهانیان را به تغییرات آب و هوایــى جلب کند. آنچه 
نمى دانست ابراز محبت و عالقه اى بود که بسیارى از 
ایرانیان در داخل و خارج این کشــور براى این حرکت 

کوچک او در جهت آگاهى بخشى به این موضوع 
نشان مى دادند.

به گزارش انتخاب نشــریه المانیتور 
نوشــت: ایرانیان وقتــى فهمیدند 
لئونــاردو دى کاپریو عکســى از 
دریاچــه ارومیــه را در حســاب 
اینســتاگرامش گذاشــت، بسیار 
بــه وجــد آمدنــد. دى کاپریو که 
از پیشــتازان عرصــه حفاظــت 

از محیــط زیســت اســت، عکس 
Weather Channel  از دریاچــه رو 

به موت ارومیه را بار دیگر نشــر کرد تا 
توجه جهانیان را به تغییرات آب و هوایى 
جلب کند. آنچه نمى دانست ابراز محبت و 
عالقه اى بود که بســیارى از ایرانیان در 

داخل و خارج این کشــور براى این 
حرکت کوچــک او در جهت 

آگاهى بخشــى به این 
موضوع نشــان 

مى دادند. 
ایــن 

نشریه در ادامه آورده اســت: این پیام در اینستاگرام به 
سرعت دست به دست شــد و بیش از 313/000 الیک 
و 117/000 نظر دریافت کرد، از جمله: «لئو، ممنونم که 
درباره آنچه در دنیا به خصوص سرزمین مادرى من ایران 
رخ مى دهد نگرانى، واقعاً متشــکرم» و « ایرانى ها این 

کارت را تحسین مى کنند. ممنونم لئو».

«گرى لوئیس» هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران 
به المانیتور گفت: « آنچه آقاى دى کاپریو انجام داد قابل 
تحسین است. و بسیار مهم است چون با نشر این عکس 
مردم بسیار زیادى از سراسر این کره خاکى را متوجه این 
مسئله کرد. این ما را امیدوار مى کند شاید افراد بیشترى 
وارد این مسئله شوند تا به تالش ها براى غلبه بر چالش 
دریاچه ارومیه و دیگر چالش هاى مشابه در ایران و جهان 

کمک کنند.»
عالوه بر بسیارى از حامیان محیط زیست و خبرنگاران 
ایرانى، سید هادى بهادرى عضو مجلس نمایندگان ایران 
از ارومیه که در یکى از پروژه هاى احیاى دریاچه ارومیه 
حاضر است، از این حرکت دى کاپریو بسیار استقبال کرد. 
حتى بازیگر ایرانى، مهناز افشار در پیامى در توئیتر خود در 
این باره نوشت: « مگر آنکه پیام دى کاپریو درباره دریاچه 
ارومیه به تعبیه راهکارى منجر شــود تا زندگى به این 

دریاچه نیمه جان باز گردد.»
رئیس جمهور اسبق، محمود احمدى نژاد وضعیت این 
دریاچه را بــه گردن توطئه غربى هــا انداخت و گفت: 
« کشــورهاى غربى برنامه اى ترتیب دادنــد تا باعث 
خشکسالى براى ما شــوند. بنا به گزارشات دقیق آب و 
هوایى، کشورهاى اروپایى از تجهیزات ویژه اى استفاده 
کردند تا در اروپا ابرهاى باران زا ایجاد کنند و نگذارند این 
ابرها به ایران و خاورمیانه برسد.» او پس از آن وعده داد 
600 میلیون متر مکعب آب از سد ارس به دریاچه ارومیه 

وارد کند، اما هیچ کارى انجام نشد.
دریاچــه ارومیــه در صــدر برنامه کارى جانشــین 
احمدى نژاد، رئیس جمهور حسن روحانى قرار دارد، که 
وعده داده چیزى حدود پنج میلیارد دالر براى احیاى این 
دریاچه در دوره ده ساله هزینه شود، که شامل 88  پروژه 
مى شود که اکثر آنها بر زیرساخت ها و تقویت روش هاى 

آبیارى تمرکز دارد.
در سال هاى گذشته، تحریم هاى چندالیه مانع از امکان 
برگزارى کنفرانس هاى بین المللى و استفاده از تجهیزات 
و نیروى انسانى الزم براى حل این مسئله شده بود. حاال 
که این تحریم ها برداشته شده، همکارى هاى بیشترى 

میان دانشمندان ایرانى و بین المللى مى تواند برقرار شود. 
در حال حاضر، سازمان برنامه توســعه سازمان ملل و 
سازمان غذا و کشــاورزى در حال همکارى با سازمان 
محافظت محیط زیســت ایران و دولت ژاپن هســتند 
تا «مدیریت یکپارچه منابع طبیعــى» را اجرا کنند. آنها 
امیدوارند با توانمندسازى زنان روستایى و بهینه سازى 
الگوى مصرف آب و روش هاى کشــاورزى، آنچه از 

دریاچه ارومیه باقیمانده را حفظ کنند.
لوئیس گفت: « فکر مى کنم اراده ایــن کار وجود دارد، 
اما مردم بیشــترى از جمله جوامع محلى، حامیان مالى 
و ســازمان هاى ملى و بین المللى باید در این طرح ها 
دخیل شوند و به دولت ایران کمک کنند تا بر این چالش 
چیره شوند.» او در ادامه گفت: « همان طور که قبًال بارها 
گفته ام، چالش هاى محیط زیستى چالشى بین المللى 
هستند و نیاز به توجه ملى و همین طور بین المللى دارند. 
ایران در خط مقدم جبهه تأثیرات تغییرات آب و هوایى در 
خاورمیانه است. تصمیماتمان در قبال محیط زیست باید 
درست باشد و باید با در نظر داشتن اولویت و ضرورت 

چالش هاى محیط زیستى پیگیرى و اجرا شوند.» 
پس از آنکــه دى کاپریو این عکس را در اینســتاگرام 
گذاشت، ســازمان برنامه احیاى دریاچه ارومیه از این 
بازیگر آمریکایى دعــوت کرد به بازیــد از این دریاچه 
نیمه جان بیاید. المانیتور نتوانست نظر دى کاپریو را جویا 
شود. هرچند سازمان ملل مستقیماً در این باره به او مراجعه 
نکرده، لوئیس به المانیتور گفت دفتر سازمان ملل در تهران 
در حال تالش براى تماس و دعوت از او اســت تا ببیند 
مى تواند از عالقه دى کاپریو و فعاالن دیگر به ملحق شدن 

به آنها در این امر مطلع شوند.
این بازیگر آمریکایى در ســال 1998 بنیاد لئوناردو دى 
کاپریو را تأسیس کرد، که هدف آن « اقداماتى  در جهت 
حفاظت از آخرین مناطق طبیعى با ایجاد راه حل هایى 
است که بتواند تعادل را به اکوسیستم در معرض تهدید 
باز گرداند و از ســالمتى و رفاه همه ساکنانش مطمئن 
شــود». این بنیاد که در حال ورود به خاورمیانه است، 
احتماالً در اقدام اول خود به دریاچه ارومیه وارد مى شود.

دى کاپریو  از دریاچه دى کاپریو  از دریاچه 
ارومیه بازدید مى کند؟ ارومیه بازدید مى کند؟ 

گزارش المانیتور از هجوم ایرانیان به صفحه بازیگر گزارش المانیتور از هجوم ایرانیان به صفحه بازیگر 
مشهور هالیوودمشهور هالیوود

کتک خوردن و زیر سئوال رفتن شأن بانوان ایرانی در قفس ارمنستان به جنجالی 
بزرگ در ورزش کشورمان تبدیل شده است؛ اعزام مشکوك و سئوال برانگیز 10 
رزمی کار ایرانی به مسابقاتی که نه تنها مجوز فعالیت در کشورمان ندارد بلکه از 
نظر اصول انسانی و دینی نیز هیچ توجیهی براي شرکت در چنین رقابتی وحشیانه 

و غیرانسانی وجود ندارد.
به گزارش مشرق، فیلم جنجال برانگیز همین چند روز پیش در فضاي مجازي 
منتشر شد و پیش از آن هیچ مسئولی به خود زحمت واکنش نشان دادن به این 
مسئله تأسف برانگیز را نداده بود. تصاویر به قدري واضح است که کتک خوردن 
و تحقیر شدن دختر ایرانی روي رینگی که در قفس قرار دارد دل هر هموطنی 

را به درد می آورد.
به گزارش روزنامه جوان، «آرینا مافی» 12 ساله با حجاب اسالمی و با لباس کاراته 
داخل قفس می رود و پس از شروع مســابقه و در حالی که سعی در اجراي فن 

دارد از سوي حریف ارمنستانی با بی رحمی هرچه تمام مورد حمله قرار می گیرد؛ 
مشت و لگدهاي این ورزشکار مافی را نقش زمین می کند و در حالی که داور 
مسابقه اصًال به روي مبارك نمی آورد حریف ارمنستانی تا جایی که می تواند سر 

و صورت دختر ایرانی را نشانه می گیرد. 
لو رفتن فیلم این بازي وحشیانه که دو ماه از آن می گذرد سبب شد تا رسانه ها به 
جاي مسئوالن نسبت به آن واکنش نشان دهند و حاال هم که هیچ کس مسئولیت 
کتک خوردن دختران مان را برعهده نمی گیرد! اما اوضاع پیچیده تر از قبل شده 
چراکه به غیر از آرینا مافی و خواهرش تینا مافی، هشــت نفــر از رزمی کاران 
کشورمان نیز در قفس ارمنستان مبارزه کرده اند. نکته جالب این است که همه این 
افراد با پرچم جمهوري اسالمی پا به مسابقات گذاشته اند و در فیلم منتشر شده 
دختر رزمی کار و مربی اش نیز حجاب اسالمی دارند؛ هرچند که پس از مبارزه 

وحشیانه حجاب دختر ایرانی از سرش برداشته می شود.

فیلم منتشر شده مربوط به مسابقات MMA است، مسابقاتی که به دلیل خشونت 
وحشتناك آن اصًال مجوزي براي فعالیت در کشورمان ندارد. MMA که مخفف 
«Mixed Martial Arts» اســت و در فارســی به آن هنرهــاي رزمی ترکیبی 
می گویند، مجموعه اي از رشته هاي رزمی است که عالوه بر استفاده از فنون این 
رشته ها، مشت زدن، لگد زدن و بسیاري از فنون خشن و غیرورزشی در آن کامًال 
آزاد است. تا جایی که در مبارزه اخیر ورزشکار کشورمان تا سرحد مرگ پیش 

می رود ولی داور مسابقه کماکان سرپا نمی دهد.
استفاده از فنون بوکس، کیک بوکسینگ، موي تاي، فول کنتاکت کاراته، کشتی 
آزاد، کشتی یونانی، سامبو، سومو، جودو، جوجیتسو برزیلی و پانکریشن سبب 
شده تا MMA در زمره رشته هاي رزمی قرار بگیرد. ورزشکاران این رشته براي 
زنده ماندن و پیروز شدن باید به تمامی رشته هاي رزمی آشنایی داشته باشند نه 

کاراته کار محسوب می شوند نه تکواندوکار، نه جودوکار و نه بوکسور. 
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دریاچه رو به موت ارومیه را بار دیگر نشر داد  تا توجه 
جهانیان را به تغییرات آب و هوایــى جلب کند. آنچه 
نمىدانست ابراز محبت و عالقه اى بود که بسیارى از 
ایرانیان در داخل و خارج این کشــور براى این حرکت 

کوچک او در جهت آگاهى بخشى به این موضوع 
نشان مى دادند.

به گزارش انتخاب نشــریه المانیتور 
نوشــت: ایرانیان وقتــى فهمیدند 
لئونــاردو دى کاپریو عکســى از 
دریاچــه ارومیــه را در حســاب 
اینســتاگرامش گذاشــت، بسیار 
بــه وجــد آمدنــد. دى کاپریو که 
از پیشــتازان عرصــه حفاظــت 

از محیــط زیســت اســت، عکس 
WeatherChannel  از دریاچــه رو 

به موت ارومیه را بار دیگر نشــر کرد تا 
توجه جهانیان را به تغییرات آب و هوایى 
جلب کند. آنچه نمى دانست ابراز محبت و 
عالقه اى بود که بســیارى از ایرانیان در 

داخل و خارج این کشــور براى این 
حرکت کوچــک او در جهت 

آگاهى بخشــى به این
موضوع نشــان 

مى دادند. 
ایــن 

رخ مى دهد نگرانى، واقعا متشــکرم» و « ایرانى ها این 
کارت را تحسین مى کنند. ممنونم لئو».

مسئله کرد. این
وارد این مسئل
دریاچه ارومیه
کمک کنند.»

عالوه بر بسیار
ایرانى، سید ها
از ارومیه که در
حاضر است،از
حتى بازیگر ایر
این باره نوشت
ارومیه به تعبیه
دریاچه نیمه ج
رئیس جمهور
دریاچه را بــه
« کشــورهاى
خشکسالى بر
هوایى، کشور
کردند تا در ارو
ابرها به ایرانو
600 میلیون مت
وارد کند، اما ه
دریاچــه ارو
احمدى نژاد،ر
وعده داده چیز
دریاچه در دو
مى شود که اکث
آبیارى تمرکز
در سال هاى گ
برگزارى کنفر
و نیروى انسان
که این تحریم
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اقتصاد

«پنبه» اصلى ترین ماده  اولیه صنعت نساجى است که با 
توجه به عدم تولید کافى در داخل کشور، این محصول 
حیاتى از کشورهاى همسایه وارد مى شود و تعرفه هاى 
تعیین شده براى این محصول ســبب آشفتگى بازار و 

افزایش قیمت محصوالت نساجى شده است.
به گزارش تسنیم، در پى پیگیرى بازار آشفته پوشاك و 
وضعیت تولیدکنندگان پارچه به چالشى  دیگر در زمینه 
تولید نخ و پوشــاك برخوردیم که آن هم کشت پنبه، 
کمبود آن در داخل و نیاز به واردات این محصول ابتدایى 
و در دسترس بودن آن براى تولیدکنندگان داخلى است.
همان طــور که مى دانیــد پنبه به عنــوان یک محصول 
کشــاورزى، صنعتى و بازرگانى، یکــى از مهمترین و 
باارزش ترین لیف هاى طبیعى اســت که این محصول 
جزو مهمترین مواد اولیه صنعت نســاجى به شــمار 

مى آید.
با توجه به فرآیند کشت و تولید پنبه در مزارع و تبدیل آن 
در صنایع وابسته و اشتغال باال، این محصول نقش مهمى 

در توسعه اقتصادى کشور ایفا مى کند.
رئیس اتحادیه صنایع نساجى اصفهان با اشاره به فصلى 
بودن زمان کشــت پنبه مى گوید: به دلیل صرف زمان 
طوالنى، مصرف باالى آب و شرایط آب و هوایى داراى 
رطوبت باال براى کشت پنبه سبب شــده که بیشترین 
کشت پنبه در ایران در استان هاى شمالى از جمله گلستان 
و خراسان انجام شود، به همین دلیل سطح زیر کشت با 
توجه به خشکسالى هاى اخیر کم است و با توجه به نیاز 

داخلى به پنبه تنها 30هزار تن در داخل تولید مى شود.
مرتضى منصورى با بیان اینکه بقیه نیــاز پنبه داخل از 
طریق واردات از کشــورهایى همچون ازبکســتان و 
تاجیکستان تأمین مى شود، افزود: با توجه به مشکالت 
کشت پنبه در داخل هر یک کیلو پنبه داخلى با توجه به 
مصرف آب باال با هزینه اى باالتر از 200 هزار ریال تمام 
مى شود درحالى که مى توان همین پنبه را با کیفیت باالتر 
از کشورهاى همسایه همچون تاجیکستان و ازبکستان با 
یک چهارم این قیمت وارد کرد و به گفته رئیس اتحادیه 
پنبه کاران کشور«به دلیل ناکافى بودن تولید داخل نیازمند 

واردات بیشتر پنبه هستیم».
وى با بیان اینکه نیاز داخلــى به پنبه به 200 هزار تن در 
سال رسیده است، ادامه داد: با توجه به نیاز داخلى و نیاز 
به واردات پنبه و به دلیل حمایــت از پنبه کاران داخلى، 
هر ســال تعرفه فصلى بــراى واردات محصول براى 
تجار در نظر گرفته مى شــود که سال گذشته این تعرفه 
4 تا 6 درصد بوده اما امسال به 10 درصد رسیده است و 

اما باید دید که چه اتفاقى در این زمینه رخ داده است که 
مسئوالن تصمیم به باال بردن میزان تعرفه وارداتى گرفته 
و چه ارگانى در این زمینه تصمیم  گیرنده و مسئول است.
رئیس اتحادیه صنایع نســاجى اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه برداشت پنبه در سال یک مرتبه انجام مى شود، 
تجار کشورهاى دیگر با حمایت از سوى دولتشان در 
فصل برداشــت پنبه که پایین ترین نرخ ســال را دارد، 
خرید کل ســال خود را انجام مى دهند و نیاز است که 
در داخل نیز چنین تدبیرى اندیشــیده شود که واردات 
کمبود پنبه داخلى جبران شود، این مهم نیازمند برداشتن 
تعرفه فصلى، حمایت از تجار و جلوگیرى از افزایش 
قیمت پنبه و محصوالت جانبى تولید نخ و پارچه است 
که این مهم سبب جلوگیرى از عدم رکود و بسته شدن 

کارخانه هاى تولید محصوالت نساجى مى شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هم با اشاره به واردات مواد اولیه تولیدات صنایع نساجى 
به اصفهان گفت: پنبه از مواد اولیه تولیدات نســاجى 
است که با توجه به تولیدات کم این محصول، مجبور به 
واردات آن هستیم و این واردات سبب افزایش قیمت 

محصوالت نهایى مى شود.
درصورتى که به گفته رئیس اتحادیه صنعت نســاجى 
اصفهان این تعرفه از ابتداى اردیبهشــت ماه امســال 
به صورت 10درصدى اعمال مى شــود کــه این روند 
سبب افزایش قیمت واردات و در نهایت تشدید رکود 
صنایع نساجى به دلیل عدم توانایى در تأمین مواد اولیه 

مى شود و رقابت را از کشور ما با کشورهاى دیگر سلب 
مى کند.

منصورى بیان کرد: این در حالى است که هزینه انرژى 
در کشــورهایى همچون ترکیه و چین که بزرگ ترین 
تولیدکنندگان پوشاك و منبع واردات به کشور هستند، 
قیمت تمام شده محصوالتشان پایین تر از محصوالت 
تولیدى داخل کشور ماست و باید دید که چه معمایى 

پشت این اختالف قیمت هاست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشــاره به قیمت بــاالى محصوالت تمام شــده، با 
توجه به واردات مواد اولیه گفت: مهم ارتقاى کیفیت 
محصوالت نســاجى اســت، البته در کنار آن نیز باید 

مبارزه با کاالى قاچاق جدى تر پیگیرى شود.
اســرافیل احمدیه با اشــاره به وضعیت نامناســب 
کارخانه هاى تولیدى صنعت نساجى بیان کرد: با توجه 
به مشــکالت پیش  آمده و در راســتاى عملیاتى شدن 
«اقتصاد مقاومتى» بسته اى تحت عنوان «بهین یاب» را 
براى رفع مشکالت و موانع اقتصادى واحدهاى صنعتى 

و تولیدى در نظر گرفتیم.
اما در این راســتا اعتراضات به افزایش تعرفه گمرکى 
پنبه همچنان ادامه دارد و اتحادیه نســاجى اصفهان در 
نامه اى که بر اساس آن به مشکالت کشت پنبه به دلیل 
خشکســالى، کمبود این محصول و قیمت تمام شده 
باالى آن اشاره شده اســت، اعتراض به افزایش تعرفه 
واردات پنبه و تصمیمات غیرکارشناســى که سبب از 

بین رفتن آینده این صنعت مى شــود در این نامه بیان 
شده است.

رئیس اتحادیه صنایع نساجى اصفهان در این زمینه با 
اشــاره به تفاوت تعرفه وارداتى از ازبکستان بیان کرد: 
اکنون خرید پنبه با قیمت باالتــر به دلیل مابه التفاوت 
تعرفه ترجیحــى 5 درصد ازبکســتان از 10 درصدى 
که دولــت بــراى واردات پنبه در نظر گرفته اســت، 
وارد مى شــود، این در حالى اســت که ازبکستان تنها 
صادرکننده پنبه به ایران نیست و کشورهاى ترکمنستان، 
تاجیکستان و قزاقســتان تولیدکنندگان پنبه هستند که 
محصول خود را با کیفیت مشابه به ایران صادر مى کنند.

منصــورى بیان کــرد: مســلمًا در ایــن موضوع جز 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان هیچ کس دیگرى 
ضرر نمى کند و هنوز چندى از این قانون نگذشــته که 
شاهد احتکار پنبه و نخ پنبه اى در انبارها براى افزایش 
قیمت هستیم و این در حالى است که با توجه به کمبود 
پنبه و نیاز داخلى مجبور به واردات نخ هاى پنبه اى در 

آینده اى نزدیک مى شویم.
اما این اظهار نظرات نشــان مى  دهد کــه واردات پنبه 
به داخل کشــور، رشــته اى دراز دارد که بــا توجه به 
صحبت هاى مدیرکل دفتر نســاجى و پوشاك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، باید پنبه که همواره مهمترین 
کاالى مورد مصرف در صنعت نساجى است با شرایط 

مناسب در دسترس تولیدکنندگان داخلى قرار گیرد.
گلنار نصراللهى دراین بــاره مى گوید: با توجه به تولید 
داخلى پنبه و ضــرورت حمایــت همه جانبه از همه 
حلقه هاى زنجیر تولید، تعرفه ها براى همه مناســب و 

یکسان در نظر گرفته شود.
قابل ذکر اســت که تولید پنبه در داخل کشــور بسیار 
مهم بوده و داراى کیفیت باالیى اســت اما باید کمیت 
آن هم با حمایــت از پنبه کاران صــورت گیرد که در 
این راستا پنبه کاران با مشــکالت خاص خود روبه رو 
هستند که باید دولت به صورت یارانه اى از کشاورزان 
این عرصــه حمایت کند و وزارت جهاد کشــاورزى 
باید بتواند به صورت مســتقیم از پنبــه کاران حمایت 

کند.
به گفته برخى کارشناسان به دلیل عدم تأمین میزان پنبه 
مورد نیاز در داخل، فعاالن عرصه نســاجى مجبور به 
واردات پنبه هســتند و طبیعتًا جهاد کشــاورزى براى 
حمایــت از تولید داخلى مجبور بــه افزایش تعرفه ها 
هســتند و زمانى که تعرفه باال مــى رود محصوالت 

نساجى نیز گران تر مى شود.

رشته اى که سر دراز دارد

بریدن سر تولید کننده با «پنبه وارداتى»

نمایشگاه صنعت برق تا شنبه ادامه دارد
هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللى صنعــت برق تا 
8 خرداد مــاه در محل برگــزارى نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان با 
حضور 134 مشــارکت کننــده برگزار اســت. در 
هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللى صنعــت برق 
مشــارکت کنندگانى از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
مازندران، مرکزى، یزد و گلســتان و نمایندگى هاى 
فروش کشور هاى آلمان، اسپانیا، چین، کره و ایتالیا در 
فضایى به مساحت 8500 مترمربع حضور دارند. زمینه 
فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه تخصصى، 
برق صنعتى و خانگى، تابلو برق، تولید رله هاى صنعتى 
و لوازم اندازه گیرى،  سیستم هاى تولید، توزیع،  بهره 
بردارى و انتقال نیرو، برق خانگى و صنعتى، پروژه هاى
مهندســى، مشــاوره و طراحى و مدیریت خدمات 
مى باشد. عالقه مندان مى توانند از ساعات 16 تا 22 از 

هشتمین نمایشگاه صنعت برق اصفهان بازدید کنند.

نمایشگاه

توزیع بسته هاى جهیزیه
رئیس اتاق تعاون ایــران از تأمین جهیزیه زوج هاى 
جوان و همه کارمندان دولت توسط تعاونى ها  خبر داد. 
وى افزود: این طرح، زوج هاى جوان و تمام کارمندان 
و حقوق بگیران دولت اعــم از فرهنگیان و نیروهاى 
مسلح را شامل مى شود. عبداللهى، نرخ کارمزد خرید 
جهیزیه ایرانى را نازل و حداکثر 12 درصد در ســال 
ذکر کرد و گفت: بر اساس این طرح، کاالهاى ایرانى 
به شکل بسته هاى جهیزیه با قیمت مناسب و کارمزد 
اندك توسط تعاونى ها به متقاضیان عرضه مى شود. 
به گفته وى، کاالهاى قابــل عرضه در طرح جهیزیه، 
تمامًا ایرانى و تولید داخل بــوده و زوج هاى جوان 
و حقوق بگیران دولتى مى توانند از مزایاى این طرح 

بهره مند شوند.

از بین رفتن فرصت هاى شهر اصفهان 
زیر چرخ صنعت

 معاون معمارى و شهرسازى وزیر راه و شهرسازى 
با اشــاره به از بین رفتن فرصت هاى شهر اصفهان به 
واسطه توجه به صنعت گفت: الیحه منابع مالى پایدار 
توسعه شهرى در دولت در حال بررسى است. پیروز 
حناچى با اشاره به وضعیت کنونى شهر اصفهان گفت: 
شــهر اصفهان وضعیت خوبى ندارد، در جاهایى که 
به شهر توجه شده اســت موفق بوده ایم اما در برخى 
موارد از مسائل مرتبط با توسعه پایدار غفلت کرده ایم، 
در برخى از مقاطع زمانى در اصفهان تالش شد تا هر 
صنعتى به این اســتان بیاید و انباشته شدن صنایع در 
اطراف شهر اصفهان، آلودگى هوا را فراهم آورده است. 
حناچى خاطرنشان کرد: در این دوره زمانى، بیش از 
آنکه به مزیت هاى منطقه اى شهر اصفهان توجه شود، 
به صنعت توجه شد و فرصت هاى شهر اصفهان را از 
بین برد؛ چراکه در آن زمان مزیت شهر اصفهان صنعت 
نبود. وى با اشاره به بررسى الیحه منابع مالى پایدار 
توسعه شهرى در دولت بیان کرد: چنانچه این الیحه 
از سوى دولت به مجلس برود و به تصویب مجلس 
شوراى اسالمى برســد، مى توان مانع از تبدیل شدن 
فرصت ها به تهدید در عرصه توسعه پایدار شهرى شد.

تعویض 800 کنتور برق معیوب 
بیشترین اعتبارات امور برق سمیرم در بخش توسعه 
شبکه فشار متوسط هزینه مى شــود.مدیر امور برق 
شهرستان سمیرم مجموع اعتبار سال گذشته امور برق 
سمیرم را، 46 میلیارد و 254 میلیون ریال اعالم کرد و 
گفت: احداث 20 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایى، 
8/5 میلیارد ریال و نظارت بر اجراى 45 کیلومتر شبکه 
فشــار متوســط به همراه نصب 50 ترانسفورماتور 
هوایى، 23 میلیارد ریال هزینه در بر داشــته اســت. 
عبدالرضا جهان نمــا از هزینه 15 میلیــارد ریالى به 
منظور ساخت مجتمع جدید اداره برق سمیرم خبر 
داد و افزود: تعویض 800 دستگاه کنتور معیوب با یک 
میلیارد و 300 میلیون ریال و احداث 14 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف هوایى با ســه میلیارد ریال هزینه انجام 
شد. وى گفت: پست 230 هزار کیلو ولت براى افزایش 
ولتاژ خطوط انتقال این شهرستان در دست اجراست 
و تا سه سال آینده همه مناطق و روستاهاى پادنا، کمه، 

موروك و سمیرم را پوشش مى دهد.

صادرات 248 هزار تن کاال 
مدیر کل گمرك استان اصفهان بیان داشت :دردو ماهه 
امسال، گمرکات استان اصفهان با داشتن پنج گمرك 
تابعه فعال و11 انبار اختصاصى ،تشریفات صادرات 
248هزار تن و به ارزش 127 میلیون و 9 هزار دالر را  
انجام داده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
از لحاظ وزن یک درصد افزایش و از نظر ارزش21 
درصد کاهش داشته است.  اسدا... احمدي ونهري، 
عمده ترین کاالهاي صادراتی از گمرك اصفهان را، 
آهن آالت و فوالد با 34 درصد ، مواد پتروشــیمی با 
29 درصد،  فرش با 11 درصد  و محصوالت لبنى با 
5 درصد حجم اختصاصى عنوان کرد  و اظهار داشت: 
مهمترین کشورهاي مقصد کاالهاي صادراتی گمرك 
اصفهان، عراق، افغانستان ،پاکســتان و ترکمنستان 

می باشند.
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وضعیت مناسب عرضه دام و گوشت قرمز در ماه رمضان
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
مرکزى دامداران گفت:
در حال حاضر 
ضعیــت  و
پرواربندى 
گوسفند و 
له  ســا گو

مناسب اســت و پیش بینى مى شــود که در ماه رمضان مشکلى در عرضه 
گوشت قرمز و دام به وجود نیاید.

حسین نعمتى  با اشاره به شرایط عرضه گوشت قرمز و دام زنده در آستانه ماه 
مبارك رمضان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت پرواربندى گوسفند 
و گوساله مناسب اســت و پیش بینى مى شود که در ماه رمضان مشکلى در 

عرضه گوشت قرمز و دام به وجود نیاید.
وى افزود: با افزایش قیمت گوشــت قرمز، تغییرى در قیمت دام زنده رخ 

نداده است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزى دامداران ادامه داد: با وجود 
قیمت 40 هزار تومانى هر کیلو گوشت قرمز، قیمت دام زنده 12 هزار تومان 
است و مى توان گفت که تنها دراین میان برخى واسطه ها عامل اصلى گرانى 

قیمت براى مصرف کننده هستند.
نعمتى بیان داشت: با توجه به ذخایر کافى گوشت قرمز و افزایش تقاضا در 
ماه رمضان ، شــاهد افزایش قیمت نخواهیم بود و وضعیت عرضه گوشت 

قرمز و دام بسیار مناسب و خوب است.

رئیس هیئ
مرکز
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+-

+-
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مدیرعامل فوالد مبارکه، عدم اتکا به خارج براى رفع نیازهاى تولید را حیاتى 
عنوان کرد و اظهار داشت: بومى سازى قطعات در فوالد مبارکه در سال گذشته 
به 82 درصد رســید و ارزش این اقدام بیش از دو هزار میلیارد تومان ارزیابى 
مى شود. بهرام سبحانى در گفتگو با فارس در مورد اقدامات صورت گرفته در 
فوالد مبارکه براى کاهش وابستگى به خارج از کشور و تحقق اقتصاد مقاومتى 
گفت: شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق هاى فوالدى تخت در 
خاورمیانه و شمال آفریقاست که با سهم بیش از 50 درصدى در کشور و 22 
درصدى در خاورمیانه و شمال آفریقا توانسته بخش عمده اى از نیاز بازار داخل 

و خارج را تأمین نماید.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان، تولید آهن اسفنجى این شرکت را 11 میلیون تن 
خواند و با اشاره به مقام اول این شرکت در تولید آهن اسفنجى در جهان افزود: 
فوالد مبارکه با 200 هزار میلیارد ریال ارزش بازار، بزرگ ترین شرکت بورسى 

ایران به  حساب مى آید و با تالش هاى صورت گرفته، موفق به تکمیل زنجیره 
تولید فوالد در این شرکت شده ایم.

وى در ادامه تصریح کرد: سهم کنونى فوالد مبارکه از تولید ناخالص ملى به 5 
درصد رسیده و در راستاى اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتى نیز اقداماتى 
نظیر توسعه سبد محصوالت در گســتره رفع نیاز خودروســازان و صنایع 
تخصصى نفت و گاز، توسعه و ساخت واحدهاى تولید فوالد نظیر هرمزگان 
و سپیددشت و عقد قراردادهاى توسعه ظرفیت با کشور ایتالیا در ماه هاى اخیر 

صورت گرفته است و امیدواریم نتیجه آن در کوتاه مدت قابل لمس باشد.
این فعال صنعت فوالد کسب ارزش افزوده بیشتر و حرکت به سمت محصوالت 
نهایى را رویکرد اصلى فوالد مبارکه در توسعه محصوالت عنوان کرد و افزود: 
با همکارى بنگاه هاى تولیدکننده پایین دستى نظیر فوالد اکسین توانستیم در 
تولید ورق هاى خاص مورداستفاده در صنایع نفت و گاز، وابستگى به خارج در 

این بخش را به طور کامل رفع کرده و با تولید ورق هاى آج دار و رنگ چروك، 
ارزش افزوده بیشترى را نصیب تولید داخل کنیم.

سبحانى وضعیت بازار فوالد در سال گذشته را نامطلوب ارزیابى کرد و گفت: 
در سال گذشته قیمت جهانى از 55 به 26 دالر سقوط کرد و در بازار داخلى نیز 
افزایش واردات، فروش محصوالت فوالد مبارکــه را با موانعى روبرو کرد و 

موجب بروز مشکالتى شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه، عدم اتکا به خارج و استفاده از توان داخلى براى رفع 
نیازهاى تولید را یکى از ویژگى هاى فوالد مبارکه عنوان کرد و اظهار داشت: در 
طى سال هاى تحریم واحدى تحت عنوان بومى سازى و مهندسى معکوس در 
این شرکت راه اندازى شد و با پیگیرى این روند از سال 90، میزان خوداتکایى و 
بومى سازى قطعات در فوالد مبارکه در سال گذشته به 82 درصد رسید و ارزش 

این اقدام بیش از دو هزار میلیارد تومان ارزیابى مى شود.

 فوالدمبارکه، بزرگ ترین شرکت بورسى ایران است

صادرات قزل آال به روسیه
مدیر کل دفتــر بهبود کیفیت آبزیان شــیالت ایران 
گفت:با توجه به رایزنى انجام شده، شرایط صادرات 
قزل آال به روسیه مهیا شــده؛ به طورى که یک تا دو 
هفته آینده صادرات اجرایى مى شود. عیسى گلشاهى 
با اشــاره به صادرات آبزیان گفت: سال گذشته 82 
هزار و 354 تن انواع آبزیان و محصوالت پرورشى به 
بازارهاى هدف صادر شده که 12 هزار و 830 تن از 
این میزان مربوط به صادرات میگو بوده است. وى با 
اشاره به صادرات میگو به روسیه بیان داشت: با توجه 
به مصرف باالى محصوالت شــیالتى در روســیه، 
پیش بینى مى شــود که بازار خوبى براى صادرات 
محصوالت ما باشــد، اما نکته حائز اهمیت در این 
میان این است که تجار باید از قبل میگوى مورد نیاز 
با سایز مورد نظر را به تولیدکنندگان سفارش دهند 

و دراین خصوص قراردادهاى الزم را منعقد کنند .

جدول پیش ساخته بتنى، استاندارد شد 
نخستین پروانه استاندارد جدول پیش ساخته بتنى 
براى یک شــرکت تولیدى در استان اصفهان صادر 
شد. کارشناس استاندارد مصالح ساختمانى اداره کل 
استاندارد استان اصفهان گفت: این استاندارد با توجه 
به کیفیت محصول تولیدى و شرایط مناسب واحد و 
به شماره استاندارد 12728 براى شرکت « بنیاد بتن» 
اصفهان صادر شــد.مهدى جوانى افزود: دریافت 
مجوز اســتاندارد براى جدول پیش ساخته بتنى، از 
دو سال گذشته اجبارى شده که تا کنون در حدود 15 
شرکت در سراسر کشور موفق به دریافت این مجوز 
شده اند. وى اظهار کرد: در اعطاى پروانه استاندارد به 
جدول پیش ساخته بتنى شاخص هایى مانند مقاومت 
در برابر یخ زدگى، فشار و خمش، شرایط نگهدارى 
و ابعاد جدول و با هدف افزایش عمر جدول مورد 

بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد.

قرق شکنى دام ها در مراتع ییالقى
قرق چراى دام در مراتع ییالقى استان اصفهان شکسته 
شد. معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: مســاحت مراتع ییالقى استان 
اصفهان یــک میلیون و 750 هزار هکتار اســت که 
اکنون چراى دام بهره بــرداران داراى مجوز دراین 
مراتع آغاز شده اســت. عبدالرضا مهاجرى افزود: 
دراین وســعت از مراتع، 43 هزار بهره بردار داراى 
پروانه بهره بــردارى و11 هزار خانــوار دامدار با 
860 هــزار دام مــى تواننــد از ایــن مراتــع 
بهره بردارى کنند که از این تعداد دام، در حدود 400 
هزار رأس دام متعلق به عشایر استان اصفهان است. 
وى گفت: چراى دام در مراتع ییالقى شهرستان هاى 
شهرضا، دهاقان، سمیرم، مبارکه، لنجان ، نجف آباد، 
تیران وکرون، بویین میاندشت، فریدن، فریدونشهر، 
خوانسار، گلپایگان، نطنز، کاشان واردستان تا پایان 

شهریور ادامه دارد.

بهره بردارى بخش بخار چادرملو
بخش بخار نیروگاه ســیکل ترکیبــى چادرملو به 
بهره بردارى رسید. بخش بخار این نیروگاه با ظرفیت 
160 مــگاوات دراوج مصــرف بــرق و هزینه اى 
بالغ بر11  هزار میلیارد ریال، بهره بردارى و به طور 
کامل وارد مدار برق کشــور شد. این نیروگاه داراى 
دو مخزن ســوخت هر کدام به ظرفیــت 20 هزار 
مترمکعب بوده و ســوخت اصلى آن گاز است که 
پیمانکار بخش ساختمانى،  تجهیرات الکترونیکى و 
ساخت بخش بخار نیروگاه،  شرکت «مپنا» و پیمانکار 
بخش پست،  شــرکت «فرانیرو» است. این نیروگاه 
سیکل ترکیبى که در کیلومتر20 جاده اردکان- نائین 
قرار دارد، ترکیبى از توربین بخــار و توربین گازى 
اســت، به طورى که ژنراتور توربین گازى، برق را 
تولید مى کند و انرژى حرارتى تلف شده از توربین 
گاز (توســط محصوالت احتراق) براى تولید بخار 
مورد نیاز توربین بخار مورد استفاده قرار مى گیرد و 
به این ترتیب، برق اضافى تولید مى شود. با ترکیب 
کردن این دو سیکل، بهره ورى نیروگاه افزایش پیدا 

مى کند.

حفر چاه هاى اضطرارى عشایرى 
مدیر امور عشایر اســتان اصفهان گفت: در مدیریت 
بحران استان بر لزوم حفر چاه هاى اضطرارى عشایرى 
تأکید شده و اعتباراتى نیز براى این منظور پیش بینى 
شده اســت که تا پایان تیرماه اجرا مى شود. على اکبر 
نجفى با اشــاره به ورود زودهنگام عشایر به مراتع 
شهرستان هاى استان اصفهان اظهار داشت: خرید دام 
مازاد عشایر، به یک معضل تبدیل شده و نزدیک به 
400 هزار دام مازاد در مراتع عشایرى شهرستان هاى 
استان وجود دارد که باید خارج شــوند. وى با بیان 
اینکه در فصل کوچ 9 هزار و 650 خانواده عشــایر 
قشقایى و بختیارى در قالب 53 هزار نفر وارد مراتع 
استان اصفهان مى شــوند، گفت: این خانواده ها در 
شهرستان هاى سمیرم، چادگان، شهرضا، فریدونشهر 

و دهاقان مستقر مى شوند.
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رفتار دوگانه دولت در
 پروژه بهشت آباد

منتخب مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: دولت پروژه بهشت آباد را تحت فشار نمایندگان 
برخى استان ها تعطیل کرد، اما مجدداً بحث انتقال آب را 

در سفرى به کرمان مطرح کردند.
ســید جواد ابطحى در گفتگو با فارس در خصوص 
توقف پروژه انتقال آب بهشت آباد به فالت مرکزى 
ایران اظهار کرد: طى دیدار اخیر با استاندار اصفهان این 
مسئله را مطرح کردم؛ چرا که دولت پروژه بهشت آباد 
را تحت فشار نمایندگان برخى استان ها تعطیل کرد، اما 
مجدداً بحث انتقال آب را در سفرى به کرمان مطرح 
کردند. وى هدف از پروژه انتقال آب بهشــت آباد را 
فالت مرکزى ایران دانســت و افزود: در این پروژه 
بحث انتقال آب فقط به اصفهان مطرح نبود و استان هاى 
کرمان و یزد نیز مدنظر بودند. اما مسئوالن دولت طى 
چند ماه گذشته از توقف طرح ساخت تونل بهشت آباد 
خبر دادند که اخیراً در ســفرى که به کرمان داشتند، 

مجدداً به این شهر وعده انتقال آب دادند.
منتخب مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر اینکه این دوگانگى در رفتار دولت پذیرفته 
نیست، تصریح کرد: اگر دولت یازدهم دولت تدبیر 
و امید است، این چه تدبیر و امید واهى است که این 
پروژه متوقف شده است، تونل بهشت آباد یک پروژه 
ملى است و اگر قرار نیست اجرایى شود، دولت نباید به 

مردم وعده واهى بدهد.

شهردارى حنا با عنایت به مصوبه شماره 2459/الف/100 
مورخ 95/02/11 قصد فروش یک پالك از اراضى تجارى، 

مسکونى خود واقع در بلوار کشاورز را دارد. 
متقاضیان مى توانند از تاریــخ درج آگهى به مدت هفت 
روز کارى به شــهردارى حنا مراجعه و یا با شماره تلفن

 11- 53602010 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

صادق شهبازى- شهردار حنا صادق شهبازى- شهردار حنا 
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استان
سنتز نانوکاتالیست هاى تسریع کننده  

تولید داروى ضد ایدز
محققان دانشگاه کاشان موفق به سنتز نانوکاتالیستى 
شدند که مى توان از آن در تولید داروى ضد ایدز و 
ضد سرطان بهره برد. مسعود صلواتى نیاسر رئیس 
پژوهشکده فناورى نانو دانشگاه کاشان گفت: این 
طرح که با تالش جمعى ازمحققان این پژوهشکده به 
صورت آزمایشگاهى اجرا شده، مى تواند در سامانه 
رادار گریز استفاده شــود.  جواد صفایى قمى عضو 
هیئت علمى دانشگاه کاشان و مجرى طرح هم هدف 
از این پژوهش را، جداسازى ترکیب آلى تیازولیدین 
به عنوان ترکیبى سنتزى داراى خواص دارویى ضد 
ایدز، ضد ســرطان، ضد تب و ضدالتهاب دانست 
و گفت: در این طرح تالش شــده کــه نانوذرات 
سرامیکى و کاتالیستى CdZr4(PO4)6 جدا شده و 
از این نانوذرات به همراه امواج فراصوت براى تولید 
ترکیب تیازولیدین استفاده شود.  وى افزود: استفاده 
از این نانوذرات کاتالیســتى منجر به افزایش بازده 
و سرعت فرآیند تولید ترکیب دارویى تیازولیدین 
شده است. صفایى قمى گفت: نانوذرات سرامیکى
 CdZr4(PO4)6 کــه داراى هســته  زیرکونیومى 
هســتند، به کمک امــواج فراصوت و با اســتفاده 
از روشى زیست ســازگار ســنتز و این نانوذرات 
به عنوان کاتالیست در واکنش تولید ترکیب دارویى 

تیازولیدین استفاده و عملکرد آن ارزیابى مى شود.

اجراى تئاترهاى شاد و کودکانه 
در سالن استاد فرشچیان 

نمایش «شنل قرمزى و چوپان دروغگو» و «سرزمین 
شگفت انگیز» به کارگردانى امیر شیخ جبلى در سالن 
فرشچیان در حال اجراست.به گزارش روابط عمومى 
ســازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان، این 
نمایش از سوى هنرسراى خورشید وابسته به سازمان 
فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان و ســازمان 
بهزیستى اصفهان نمایش داده مى شود.نمایش «شنل 
قرمزى و چوپان دروغگو» که از یکم خردادماه آغاز 
شده تا فردا هفتم خرداد از ساعت 18 و 30 دقیقه در 
سالن اصلى فرشــچیان واقع در خیابان توحید اجرا 
مى شــود. همچنین نمایش «سرزمین شگفت انگیز» 
نیز تا هفتم خردادماه ویژه کودك و خانواده درساعت 
20 و 30 دقیقه در قالب تئاترى شــاد در سالن اصلى 
فرشچیان اجرا مى شــود.گفتنى است؛ عالقه مندان 
براى کسب اطالعات بیشــتر و تهیه بلیت مى توانند 
با شــماره هاى 09361047153 و 09035803282 

تماس حاصل کنند.

مجتبى عسگرى 
در هنرسراى خورشید مى خواند

کنسرت موســیقى «راســت پنجگاه افشــارى» به 
خوانندگى مجتبى عســگرى در هنرسراى خورشید 
برگزار مى شود. در این اجرا، کاوه معتمدیان نوازندگى 
کمانچه، جعفر قاضى عســگر نوازندگى تنبک، نوا 
ســلیمانى نوازندگى عود و حمیدرضا حســن پور 
نوازندگى تار و همچنین آهنگســازى قطعات را بر 
عهده دارد. این کنسرت امروز و فردا 6 و 7 خردادماه 
از ساعت 20 و 45 دقیقه در هنرسراى خورشید واقع 
در پل چمران، جنب شهردارى منطقه 7 اجرا مى شود.

جشنو اره «توت»
 در بزرگ ترین توتستان ایران

دومیــن جشــنواره فرهنگى گردشــگرى توت در 
بزرگ ترین توتســتان ایران واقع در شــهر علویجه 
برگزار مى شود. شــهر علویجه با داشتن بزرگ ترین 
توتستان کشور به مساحت 14 هکتار و بیش از 12 هزار 
درخت توت مثمر، فرداهفتم خرداد میزبان برگزارى 
دومین جشنواره فرهنگى گردشگرى توت است. این 
جشنواره توسط شهردارى، شوراى شهر و حمایت 
مردم علویجه در راســتاى معرفى جاذبه هاى متنوع 
گردشگرى شهر علویجه برگزار خواهد شد.مراسم 
افتتاحیه جشــنواره فرهنگى گردشــگرى علویجه 
ساعت 8 صبح روز 7 خرداد ماه سال جارى با حضور 

مسئوالن استانى و کشورى برگزار مى شود.

 شکستنى هاى اصفهان 
دیدنى مى شوند

نمایشــگاه « شکســتنى» ام روز 6 خردادماه در موزه 
هنرهاي معاصر اصفهان افتتاح مى شــود.مدیر موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان با اشاره به اینکه هنر سرامیک، 
هنرى بنیانى است و در زمره نمایشگاه هاي مفهومی به 
حساب می آید، اظهار داشت: در نمایشگاه شکستنى، 
38 هنرمند با آثــار خود حضور دارنــد. محمد رضا 
رهبرى افزود: بعد از گشایش این نمایشگاه، نشست 
تخصصی نقد و تحلیل آثار با حضور اساتید  بزرگى 
برگزار خواهد شــد.وى خاطرنشــان کرد: همچنین 
حلقه شناســی اصفهان در نظر دارد به بررسی نشانه 
شناختی آثار بپردازد و مجموع نظرات خود را در قالب 
ویژه نامه اي از ســوي موزه هنرهاي معاصر اصفهان 
منتشر سازد.نمایشگاه شکســتنى امروز ساعت 16 
گشایش خواهد یافت و نشست تخصصى نقد و تحلیل 
آثار از ساعت 18 برگزار مى شود. این نمایشگاه تا روز 
31 خردادماه برپاســت و عالقه مندان می توانند همه 
روزه به غیر از روزهاي تعطیل از ســاعت 10 تا 14  و  
16 تا 20 براى بازدید از این نمایشگاه به موزه هنرهاى 

معاصر اصفهان مراجعه نمایند.

فردا،جشنواره گردشگرى
 «اینجا سرزمین من است» در جرقویه 
شــهر محمدآباد جرقویه فردا 7 خردادمــاه میزبان 
جشنواره فرهنگى گردشگرى مى شود. این جشنواره 
فرهنگى گردشــگرى بــا محوریت بــوم گردى و 
گردشگرى در شهر محمدآباد جرقویه میزبان عموم 
عالقه مندان است. شهر محمدآباد جرقویه به عنوان 
یک شهر تاریخى مقصد مناســبى براى گردشگران 
داخلى و خارجى است. جشنواره گردشگرى «اینجا 
سرزمین من است» با هدف معرفى هرچه بیشتر این 
شهر و جذب گردشگران، در ارگ تاریخى این شهر 

برگزار مى شود.

اجراى «از نو شکفتن» در تاالر هنر
نمایش «از نوشکفتن»به کارگردانى جهانبخش سلطانى 
در تاالر هنر اصفهان اجرا شد. این نمایش که توسط 
جهانبخش سلطانى بازیگر نام آشناى اصفهانى نوشته، 
طراحى و کارگردانى شــده اســت تا 25 خرداد در 
ساعت20 و 30 دقیقه اجرا مى شــود. نمایش «از نو 
شکفتن» کارى حماسى است که خمیرمایه آن بچه هاى 
عاشق مرز و بوم خود هستند که براى مقابله با بدى، 

خشم، کینه و ریا به میدان نبرد مى روند. 

2 وقف جدید به ثبت رسید
2 وقف جدید در شهرســتان  تیران و کرون به ثبت 
رســید.  مســئول نمایندگى اوقاف و امــور خیریه
شهرســتان تیران و کرون با بیان ایــن مطلب گفت:
حــاج علــى ریــزى و ابوالقاســم مظاهــرى
 این دو واقف نیک اندیش وقــف هاى جدید را در 
تیران به ثبت رساندند. محمد على محسنى تصریح 
کرد: هر کدام از این واقفان نیــک اندیش 7 دقیقه و 
نیم از سهم آب خویش را از قنات هاى محله کوهان 
واقع در شهر تیران جهت تأمین هزینه هاى امامزاده 
عبدا...(ع) کوهان وقف کردند.محسنى بیان داشت: 
ارزش این وقف ها در مجمــوع بالغ بر 300 میلیون 

ریال مى باشد.

اســتاندار اصفهان از قول معاون اول رئیس جمهورى 
اروگوئه گفت: 500 سال قبل زمانى که دنیا به دنبال کشف 
آمریکاى جنوبى بود، مردم اصفهان در حال ساخت تاالر 

اشرف بودند.
شامگاه سه شنبه رســول زرگرپور در مراسم تجلیل از 
خادمان میراث فرهنگى که در چهلستون اصفهان برگزار 
شد، اظهار داشت: چهارم خردادماه، روز مقاومت و روز 
شهر قهرمان دزفول است که صدها موشک در این روز 

در این شهر شلیک شد.
وى افزود: اگر امروز در امنیت کامل به ســر مى بریم، به 
برکت شــهدا و مقاومت مردم در مقابل استکبار جهانى 

است.
اســتاندار اصفهان عنوان کرد: یک ماه پیش میزبان سه 
میهمان از ســه قاره مختلف جهــان بودیم که جاکوب 
زوما رئیس جمهور آفریقاى جنوبى در بازدید کوتاهش 
از میدان امام(ره) گفت که آثار گرانبها و ساختمان هاى 
بزرگى دارید که جالب و دیدنى است و قطعًا بعدها به 

عنوان یک توریسم دوباره به اصفهان بازخواهم گشت.
وى ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشــت که در 
پس زمینه هاى این آثار دو فلسفه وجود دارد و اگر اصفهان 
دهمین شهر دیدنى دنیاست، به این دو نکته بازمى گردد و 
آن این است که دین و فلسفه پس زمینه تمامى آثار است.

زرگرپور خاطرنشان کرد: معاون اول رئیس جمهورى 
اروگوئه در بازدید از تاالر اشرف بیان کرد که 500 سال 
پیش که ما به دنبال کشف آمریکا بودیم، مردم اصفهان در 

حال ساخت تاالر اشرف بودند.
وى اذعان کرد: رئیس مجلس بلژیک از آرزوى سفرش 
به اصفهان گفته بود و یک مسئول لبنانى االصل فرانسوى 
نیز بیان داشت که اصفهان هم اکنون هم پایتخت فرهنگ 

است.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: من ناظر رایگان میراث 
فرهنگى هســتم و از یک سال گذشــته تاکنون هر روز 

بازسازى مجموعه چهلستون را کنترل مى کردم؛ در این 
مدت حداقل شش بار از مراحل بازسازى گنبد مسجد 
امام(ره) بازدید کردم و در هفته قبل نیز از چند خانه در 

حال بازسازى بازدید کردم.
زرگرپور در ادامه به بیان ســه پیشنهاد در حوزه میراث 
فرهنگى پرداخت کــه در بیان پیشــنهاد اولش گفت: 
مرحوم کازرونى که در دهه 70 رئیس ســازمان میراث 
فرهنگى بود، هر ساله از سه نفر خادمان فرهنگى تقدیر 

مى کرد و ما نیز باید مردم را وارد میراث فرهنگى کنیم.
وى ادامه داد: رئیس جمهــور در بازدیدش از اصفهان 
400 میلیــارد ریال براى بازســازى میــراث فرهنگى 
اصفهان اختصاص داد و پیشــنهاد کرد کــه مردم را به 
این حوزه تشــویق کنیم، به همین دلیل پیشنهاد مى کنم 
هر ساله از چند نفر از مردم و اعضاى NGO ها به عنوان 

خادم میراث فرهنگى تقدیر کنیم.
اســتاندار اصفهان در بیان پیشنهاد دومش تصریح کرد: 

در دهه 80 اجالس پربرکت قنات برگزار شد که در آن 
جلسه 50 نفر از مغنى هاى باتجربه را جمع کردیم و تمام 
یافته هاى آنها را مکتوب کردیم؛ به همین دلیل پیشنهاد 
مى کنم یافته ها و تجربه هاى اساتید پرتعداد استان را هم 
جمع آورى و مکتوب کنیم تا بتوانیم از این طریق تولید 

علم داشته باشیم.
زرگرپور ابراز داشت: به عنوان پیشــنهاد سوم معتقدم 
باید از فضاهاى تاریخى و هنرى استفاده شود و در هفته 
گذشته در دیدارى که با شــهرام ناظرى استاد موسیقى 
داشتم او پیشــنهاد داد تا اماکن و فضاهاى تاریخى در 
اختیار هنرمندان قرار گیرد تا از این طریق بتوانند هنرشان 

را تلفیق کنند.
وى در پایان بیان داشت: البته باید قبل از آن آیین نامه اى 
براى این کار تدوین شود و با نظارت میراث فرهنگى، 
مردم بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند تا شاهد یک 

هم افزایى هنرى در شهر باشیم.

استاندار اصفهان تأکید کرد:

دین و فلسفه،  پس زمینه آثار اصفهان

دانشگاه خبر

تهیه مسکن براى 2400 مددجو 
معاون امور مشــارکت هاى مردمى بهزیستى استان 
اصفهان گفــت: در حال حاضر تهیه مســکن براى 
دو هزار و 400 خانواده داراى معلول واجد شــرایط 
در استان اصفهان در دســت اقدام است. على اصغر 
شــاهزیدى با اشــاره به اینکه تهیه مســکن براى 
خانواده هایى که داراى دو عضو معلول هســتند، از 
سال 84 در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: 
از این رو تاکنون براى دو هزار و 500 خانواده داراى 
حداقل دو معلول، مسکن تهیه و تحویل شده است. 
وى در ادامه با بیان اینکه از ســال گذشته تاکنون نیز 
تهیه مســکن براى خانواده  هــاى داراى حداقل دو 
معلول در دست اقدام است، اضافه کرد: تاکنون 102 
خانواده داراى حداقل دو معلول در روستاهاى استان 
براى دریافت مسکن اعالم نیاز کرده اند که این امر در 

دست اقدام است. 

سوادآموزى 104 اصفهانى
104بــى ســواد در اســتان اصفهان در طــرح ملى 
خود آموزى شرکت کرده و باســواد شده اند. معاون 
ســواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت :این طرح همزمان با سراسر کشور از 
پارسال در اســتان اصفهان هم آغاز شد تا شاخص 
ارزیابى سطح ســواد جامعه را بهبود ببخشد. بهمن 
امید قائمى افزود: در این طرح، به هر سواد آموزى که 
مدرك پایان تحصیالت بگیرد، شش میلیون و 500 تا 
شــش میلیون و 890 هزار ریال پاداش داده مى شود. 
وى ادامه داد:پارسال 9هزار و 725 بى سواد در استان 
اصفهان  زیر پوشش طرح هاى نهضت سواد آموزى 

قرار گرفتند.

صدور 11 هزار کارت ملى هوشمند
مدیر ثبت احوال شهرستان گلپایگان گفت: از ابتداى 
اجراى طرح صدور کارت ملى هوشمند تاکنون براى 
افراد باالى 15 سال در گلپایگان، 11 هزار کارت ملى 
هوشمند صادر شــده اســت. على اکبر شانه سارى 
با اشــاره به اینکه ســازمان ثبت احوال در یک طرح 
برنامه ریزى شده، کارت ملى هوشمند را جایگزین 
کارت شناســایى ملى فعلى مى کند، اظهار داشــت: 
تمامى متولدین باالى سن 15 سال، با مراجعه به اداره 
ثبت احوال، ملزم به دریافت کارت ملى هوشــمند 
هســتند. وى بر ضرورت دریافت و فوریت دریافت 
کارت شناسایى ملى توسط افراد مشمول در شهرستان 
گلپایگان تأکید کرد و بیان داشت: تمام افراد باالى سن  
15 سال که در شهرستان گلپایگان به هر دلیلى موفق به 
دریافت هیچیک از کارت هاى شناسایى ملى یا کارت 
هوشــمند نشــده اند، با مراجعه به اداره ثبت احوال 
گلپایگان نسبت به دریافت کارت ملى خود اقدام کنند.

ترمیم دیواره هاى کاخ عالى قاپو
زخم هاى پیکره کاخ عالى قاپو توســط دانشجویان 
دانشــگاه هنر اصفهان ترمیم مى شود. مدیر مجموعه 
تاریخى کاخ عالى قاپو با اعــالم این مطلب گفت: با 
همــکارى مشــترك اداره کل میــراث فرهنگــى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان و دانشگاه هنر اصفهان 
دیوار نویســى هاى کاخ عالى قاپو توسط دانشجویان 
گروه هاى مــوزه دارى، مرمــت مى شــود. فریناز 
فاتحى افزود: درسال هاى گذشــته براى حفاظت از 
دیوار هــاى بناهاى تاریخى اصفهان تعــدادى از این 
بناها از جمله کاخ عالى قاپو به دوربین مداربسته مجهز 
شــده اند. نصب دیوارهاى شیشــه اى و اســتقرار 
پرســنل یگان حفاظت، از دیگر اقدامــات اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى جهت 

حفاظت فیزیکى این مجموعه هاى تاریخى است. 

رخت نو به تن کردن منطقه اا
مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان گفت: در ســال 
جارى سه میلیارد ریال براى آســفالت معابر منطقه 
11 اختصاص یافته است. رسالت اظهار داشت: معابر 
فرعى و اصلى منطقه با هزینه سه میلیارد ریال در سال 
جارى رخت نو به تن مى کند. وى با اشــاره به اینکه 
نهضت آسفالت معابر در منطقه 11 امسال با جدیت 
و بر اساس اولویت بندى دنبال مى شــود، افزود: از 
ابتداى سال جارى تاکنون 9 هزار و 800 متر مربع از 
معابر فرعى با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

آسفالت شده است.
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مدیرکل میراث فرهنگى،صنایع دســتى 
و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به پیگیرى هاى انجام شــده به 
زودى و در سال جارى سه 
قنات اصفهان در فهرست 
یونسکو به ثبت جهانى 

مى رسد.

فریدون اللهیارى اظهار داشــت: میراث فرهنگى کشــور ما از ارزش بسیار 
ویژه اى برخوردار است و ســند هویت، شناسنامه ملت و مهمترین پشتوانه 
تاریخى ما مبتنى بر تجربیات بســى ارزشــمند است که شــناخت آن در 

ژرف اندیشى و عملکرد عاقالنه امروز ما تأثیرگذار است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان اصفهان با بیان 
اینکه ارتقاى ساختارى و ســازمانى میراث فرهنگى را مدنظر داریم، ابراز 
داشت: تا امروز تنها دو اداره میراث فرهنگى در شهرستان هاى استان داشتیم 

و اداره استان در همه شهرستان ها دیگر وظایف خود را به اجرا مى گذاشت که 
فاصله ما تا برخى از این شهرستا ن ها 450 کیلومتر است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه همچنین چهار اثر از اصفهان در فهرست جهانى به عنوان آثار ملموس 
و دو اثر نیز به عنوان آثار ناملموس ثبت جهانى شده است، اظهار داشت: با 
توجه به پیگیرى هاى انجام شده به زودى و در سال جارى سه قنات اصفهان 

نیز در فهرست یونسکو به ثبت جهانى مى رسد.

3 قنات اصفهان در یونسکو ثبت جهانى مى شوند
www.nesfejahan.net

مدیرکل میراث فرهنگى
و گردشــگرى اســتان
توجه به پیگیرى هاى
د زودى و
قنات اص
یونسک
مىرس

هر ســاله شــاهد بروز حوادث ناگوارى براى افرادى 
که در مســیر رودخانه  زاینــده رود در نقاط مختلف 
شهرستان لنجان شنا مى کنند هستیم که بیانگر عدم توجه 

به خطرات شنا در رودخانه هاست.
مسئول ایستگاه آتش نشانى زرین شهر با اشاره به اینکه 
ایستگاه آتش نشانى زرین شــهر در ایام بهار و تابستان 
در آماده باش کامل اســت، اظهار داشت: زرین شهر در 
بســتر رودخانه زاینده رود و چند دریاچه واقع شده و 
رودخانه زالل زاینده رود که از وسط این شهر مى گذرد، 
از ظرفیت هاى ویژه اى در حوزه گردشگرى به ویژه در 
فصل بهار و تابستان برخوردار است؛ چرا که در ساحل 
این رودخانه پارك ســاحلى و چندین بوستان احداث 
شده که در فصل بهار و تابســتان پذیراى گردشگران 

زیادى از شهرها و استان هاى مختلف کشور است.
حمید ترابیان از تأسیس پایگاه غواصى در پارك ساحلى 
زرین شهر خبر داد و افزود: با توجه به استقبال گسترده 
گردشگران از پارك ساحلى زرین شهر به ویژه در سه 
ماهه تابستان، گرماى هوا باعث مى شود مردم این مناطق 
تمایل زیادى براى شــنا کردن داشته باشند و افرادى به 

رودخانه زاینده رود رفته و در آن به شنا مى پردازند. 
وى ادامه داد: از ایــن رو در این ایام، تیــم هفت نفره 

غواصى با تجهیزات کامل در ایــن مجموعه تفریحى 
مستقر شده تا در مواقع نیاز به حادثه دیدگان در رودخانه 

کمک کنند.
مسئول ایستگاه آتش نشــانى زرین شــهر با اشاره به 
غرق شدن تعدادى از همشــهریان و مسافرانى که در 
سال هاى گذشته براى شنا به رودخانه ورود پیدا کرده  
بودند، خاطر نشان کرد: هر ســاله شاهد بروز حوادث 
ناگوارى براى افرادى که در مسیر رودخانه  زاینده رود 

در نقاط مختلف شهرستان لنجان شنا مى کنند، هستیم که 
بیانگر عدم توجه به خطرات شــنا در رودخانه ها است

که بــراى جلوگیــرى از بروز حــوادث تلــخ، باید 
بر آگاهى بخشــى به مــردم و رعایت مــوارد ایمنى

 همت کرد.
وى تصریح کرد: رودخانه هــا همواره داراى عمق هاى 
مختلفى هســتند که براى افرادى که به فنون شنا مسلط 
نیستند مى تواند خطر آفرین باشد از طرفى آب رودخانه ها 
نیز داراى شدت حرکت باالیى است که همین سرعت 

حرکت آب نیز بر خطرات شنا در آن مى افزاید.
ترابیان ادامه داد: وجود موانع مختلف نیز مانند شــاخه 
شکســته درختان و وجود تخته ســنگ هاى مختلف 
در رودخانه ممکن اســت به صورت یکپارچه باشند 
که در این حالت ممکن اســت شــناگر با جریان آب 
به آنها کوبیده شــده و آســیب ببیند از این رو با تالش 
تیم غواصى پاکســازى بســتر رودخانــه زاینده رود 
از شاخه درختان شکســته انجام شــد تا با رفع موانع 
این مکان ایمن ســازى گــردد اما باید توجه داشــت 
که رودخانه مکانى براى شــنا نبوده و نیســت و این 
اقدامــات تنها بــراى ایمن ســازى صــورت گرفته

 است.

 شناگرانى که مرگ را در زاینده رود به جان مى خرند
نخستین جشنواره نوجوان موفق با عنوان «فرزندان آب» 
ویژه نوجوانان دوره اول متوسطه، خرداد ماه سال جارى 
به همت مجموعه فرهنگى عاشوراییان در شهر اصفهان 

برگزار مى شود.
دبیر جشنواره نوجوان موفق اظهارداشت: این جشنواره 
در زمینه هاى فرهنگى، دینى، هنرى، ورزشى، مهارتى، 
علمى و مجازى برگزار مى شــود و پس از ارزیابى در 
مراحل مختلف، یــک دانش آموز موفق پســر و یک 
دانش آموز موفق دختر به عنوان برترین نوجوانان موفق 

شهر اصفهان، معرفى و از آنها تقدیر مى شود.
میالد میردامــادى افــزود: دانــش آموزانــى که در
 حوزه هاى فرهنگى، دینى، هنرى، ورزشــى، مهارتى، 
علمى، تحصیلى و مجازى موفق به کســب رتبه شدند 
یا در زمینه هاى مربوطه، شــرکت و مدرك پایان دوره 

دریافت کنند، مى توانند در جشنواره ثبت نام کنند. 
وى تصریح کــرد: عالقه منــدان به منظور شــرکت

در این جشــنواره تا 20 خرداد امســال مــى توانند با 
مراجعه به ســایت مجموعــه فرهنگى عاشــورای یان 

ثبت نام کنند.

تقدیر از شهردار خمینى شهر  
در حوزه میراث فرهنگى و گردشگرى

پیشکســوتان مرمتــکار و مــوزه داران در زمینه 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان تجلیل شدند. در 
همایش تجلیل از خادمان میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان که در باغ موزه چهلســتون اصفهان برگزار 
شد، از شهرداران فعال در زمینه میراث فرهنگى در 

سطح استان اصفهان تقدیر گردید.
همایش تجلیل از خادمان میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان درحالى برگزار شــد که در این همایش از  
شهرداران شهرهاى مختلف استان اصفهان به دلیل 
فعالیت در زمینه حفاظت و احیاى میراث فرهنگى و 

تاریخى استان نیز تقدیر به عمل آمد.
در این همایش از على اصغر حاج حیدرى شهردار 
خمینى شــهر بخاطر فعالیت در دو بُعد گردشگرى 
و میراث فرهنگى به دلیل بهبود فضاى گردشگرى 
چشمه الدر و بازسازى عصار خانه خمینى شهر که 
به عنوان یک اثر مدفون شده در زیر خاك و  متعلق 
به دوره صفویه که بعد ازقرن ها بــر اثر بارندگى و 
نشســت زمین نمایان و بعد از بازسازى، در تاریخ 
اول فروردین با حضــور مدیر کل میراث فرهنگى،
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان افتتاح شد، 

تقدیر و قدردانى به عمل آمد.
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نخستین جشنواره 
نوجوان موفق برگزار مى شود

افتتاح بخش جانبازان 
بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) 

 قائم مقام بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشــور با 
حضور در بیمارســتان امیرالمؤمنین(ع) اصفهان، 
بخش ویژه جانبازان قطع نخاعى این بیمارســتان 
را افتتاح و از جانبازان بســترى در این بیمارستان 

عیادت و دلجویى کرد.
سردار محسن انصارى به همراه سرپرست سابق و 
مدیرکل بنیاد استان اصفهان با حضور در بیمارستان 
امیرالمؤمنین(ع) شهر اصفهان، بخش ویژه جانبازان 
قطع نخاعى این بیمارستان را افتتاح و از جانبازان 
بسترى در این بیمارستان عیادت و دلجویى کرد و 
به مشکالت درمانى آنها،  رسیدگى و براى پیگیرى 
تأمین دارویى و درمانى دستورات الزم صادر کرد.

بیمارســتان امیرالمؤمنین(ع) اصفهــان به عنوان 
بیمارســتانى تخصصــى و فــوق تخصصى در 
اســتان اصفهان مى باشــد که  فاز نخست بخش 
ویژه بیمارســتان امیرالمؤمنین(ع) با تجهیزات و 
اســتانداردهاى مورد نیاز جانبــازان قطع نخاعى 
افتتاح شد.در این بخش سعى شده تا امکانات مورد 
نیاز براى جانبازانى که زخم بستر دارند، فراهم شود 
و این جانبازان با خدمات بــا کیفیت ترى به طور 
کامل سرویس دهى شوند؛ همچنین در این بخش 
به جانبازانى که نیاز به ســرویس هاى ارولوژى و 

ارتوپدى دارند خدمات ارائه مى شود.

برگزارى نخستین همایش
 زبان محلى در کاشان

 مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان، از 
برگزارى همایش «ویرووار» با موضوع زبان محلى 
در روزهاى  پنجم و ششم خرداد ماه(دیروز و امروز) 

در این شهرستان خبر داد.
مصطفى جوادى مقدم اظهار داشت: زبان و گویش 
محلى در هر منطقه بخشى از هویت آن را تشکیل 
مى دهد که حفظ آن براى تداوم ماهیت الزامى است 
و منطقه فرهنگى کاشــان با توجه به گستردگى و 
داشتن شهر و روستاهاى مختلف، داراى گویش هاى 
محلى متنوعى اســت. وى با اشــاره به اینکه شعر 
یکى از عناصرى است که در انتقال صحیح فرهنگ 
نقش مؤثرى دارد و هنگامى که شــعرى با عناصر 
فرهنگى مانند زبان ترکیب شود، قدرت و دامنه نفوذ 
آن افزایش مى یابد، افزود: نخســتین همایش زبان 

محلى «ویرووار» در دو بخش برگزار مى شود.
وى افزود: به منظور حمایت از پژوهشــگران این 
حوزه، شش عنوان کتاب که توسط محققان بومى 
هر منطقه نوشته شده است، انتخاب و از هر کدام صد 
جلد خریدارى شــده تا به عنوان بسته هاى هدیه به 

مدعوین تقدیم شود.
به گفته وى، این برنامه با همکارى شهردارى جوشقان 
قالى، دانشگاه کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
آران و بیدگل، بخشدارى کاشان و بنیاد فرهنگ کاشان 

برگزار مى شود.

 تهیه سبد غذایى براى
 96 هزار خانوار کمیته امداد 

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد
 امــام خمینى(ره) اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
طرح «توشــه برکت» به تهیه ســبد غذایى براى
 96 هــزار خانوار تحت پوشــش کمیتــه امداد 
اســتان اصفهان مى پــردازد، گفت: ایــن طرح از
 17 تا 21 خرداد ماه سال جارى به صورت استانى 

اجرا مى شود.
بهرام سوادکوهى خاطرنشــان کرد: در این طرح 
که براى 96 هزار خانواده نیازمند اصفهانى تحت 
پوشش کمیته امداد استان در نظر گرفته شده است، 
از طرف خیّرین، مردم نیکوکار، سازمان ها و اداره ها 
به جمع آورى کمک هاى مربوطه در قالب یک سبد 

غذایى پرداخته مى شود.
وى بیان داشت: این سبد یک سبد غذایى خشک 
شــامل اقالمى همچون برنج، روغن، ماکارونى، 

حبوبات، سویا و ... است.
ســوادکوهى با اشــاره به اینکه این طرح با شعار 
«هر خانواده باسخاوت اصفهانى، هزینه یک سبد 
غذایى نیازمندان را تهیه مى کند» است، خاطرنشان 
کرد: براى تهیه سبدهاى غذایى براى این تعداد از 
خانواده نیازمند، مبلغ 12 میلیارد تومان نیاز است 
که امیدواریم با همکارى مردم و خیریه ها این امر 

محقق شود.

خطوط پردازش زباله در 
نصف جهان اصالح مى شود

مدیر کارخانه تولید کود آلى شــهردارى اصفهان از 
اجراى طرح اصالح و توسعه خطوط پردازش پسماند 

تر در این کارخانه خبر داد.
مجید قاسمى، هدف از این طرح را، ساده و راحت تر 
کردن کار براى نیروى انســانى و همچنین افزایش 

بهره ورى در این کارخانه عنوان کرد.
وى با بیان اینکه این طرح تا دى ماه امســال بر روى 
چهار خط پــردازش مواد اجرایى مى شــود، اظهار 
داشــت: در این طرح، طول نوارهاى نقاله، افزایش 
و ســرعت عبور پســماندها از روى نوارها جهت 
جداســازى بهتر، کاهش پیدا مى کند. مدیر کارخانه 
تولید کود آلى شــهردارى اصفهان افزود: همزمان با 
اجراى طرح اصالح و پردازش خطوط پســماندها، 
طرح تصفیه پساب انســانى و صنعتى این کارخانه 
در راســتاى اجراى طرح هاى زیست محیطى اجرا 
مى شود. وى میزان تولید پساب انسانى را در حدود 
10 متر مکعب در روز و پساب صنعتى این کارخانه 
را در حدود 15 تا 20 متر مکعب در روز اعالم کرد و 
گفت: با اجراى این طرح مى توان از آب تصفیه شده 
براى آبیارى فضاى سبز اســتفاده کرد. گفتنى است، 
روزانه  هزار تُن پســماند تر خانگى شهر اصفهان  به 
این کارخانه وارد مى شود که این حجم زباله،  مورد 
پردازش قرار گرفته و پس از جداسازى مواد خشک 

قابل بازیافتى به کود کمپوست تبدیل مى شود.
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ارسال آگهى:6

   Sabtgostar 94

پنج شنبه 6 خرداد ماه 1395  |   سال سیزدهم   |   شمـاره 2668 www.nesfejahan.net

yahoo.com@

مزایده
شــماره آگهى: 139503902004000037 شــماره پرونده: 139304002004000270 و 
139304002004000271 و 139304002004000272 آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى 
کالسه: 9301081 و 9301082 و 9301083 شــش دانگ اعیانى یک دستگاه آپارتمان واقع 
در طبقه همکف سواره پالك چهارهزار و ششصد و هشتاد و هفت فرعى به مساحت یکصد 
و چهار متر و چهل و یکصدم مترمربع بانضمام ســه متر و پانزده صدم مترمربع تراس مسقف 
سمت جنوب مى باشد که جزء مساحت کل محاســبه گردیده بانضمام ششدانگ اعیانى یک 
واحد پارکینگ اختصاصى مســقف پالك دو فرعى واقع در طبقه همکف به مساحت ده متر 
و دوازده صدم مترمربع کــه پنجاه و دو صدم مترمربع آن در ضلع جنوب غربى غیرمســقف 
مى باشد با قدرالسهم از عرصه مشــاعى پالك 2305 فرعى مجزى شده از پالك یازده اصلى 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان و با قدالحصه از مشاعات که عبارتند از حیاط مشاعى محوطه 
مشاعى پارکینگها راه پله مشــاعى و داکت مشــاعى به آدرس: اصفهان- خ فروغى- کوچه 
معتمدى- بن بست الله- جنب فضاى سبز که سند مالکیت آن در صفحه 346 دفتر 903  امالك 
با شماره چاپى 268905 ذیل ثبت 205849 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً اول بطول 
4/30 متر دیوار و پنجره به فضاى کوچه دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و دوم غربى 
است به طولهاى 3/50 متر و 3/40 متر و 3/50 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى سوم 
به طول 4/20 متر دیوار پنجره اســت به فضاى کوچه شرقًا اول به طول 4/65 متر دیواریست 
به فضاى پالك قطعه 16 دوم در سه قسمت که قسمت اول جنوبى و سوم شمالى به طولهاى 
نود صدم متر متر و پنجاه صدم و نود صدم متر دیوار پنجره است به داکت مشاعى سوم بطول 
4/65 متر دیواریست به فضاى پالك قطعه 16 جنوبًا در دو قسمت که قسمت دوم به صورت 
پخ است به طولهاى 70/ 10 متر و 1/80 متر دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس است به فضاى 
حیاط مشاعى و فضاى پارکینگ شــماره 2 غربًا به طول 8/50 متر دیواریست به فضاى پالك 
قطعه 14 حدود پارکینگ شــماالً به طول 2/25 متر خط مستقیم مفروضى به محوطه مشاعى 
پارکینگ ها شرقًا به طول 4/50 متر خط مستقیم مفروض اســت به پارکینگ شماره 3 جنوبًا 
جمعًا به طول 2/25 متر خط مســتقیم مفروض است به حیاط مشاعى غربًا اول به طول 1/10 
متر خط مستقیم مفروض به حیاط مشــاعى دوم بطول 3/40 متر خط مستقیم مفروض است 
به محوطه مشــاعى پارکینگ ها که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق عبارت است یک 
دستگاه آپارتمان داراى 170/4 مترمربع عرصه و حدود 104/41 مترمربع اعیانى در یک طبقه 
که با اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، سطوح داخل گچ و رنگ آمیزى درب 
و پنجره هاى خارج از ســاختمان آلومینیومى و درب هاى داخل ساختمان چوبى، سرویس و 
حمام و آشپزخانه کاشى و سرامیک و با کابینت ام دى اف، نماى خارجى و حیاط سنگ و آجر 
و کف حیاط موزائیک و اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت 6 سال که فاقد آسانسور، گرمایش 
آن توسط بخارى و سرمایش کولر آبى مى باشد ملکى آقاى محسن رستمى جوانمردى که طبق 
اسناد رهنى شــماره هاى 70232 مورخ 1388/6/14 و 81743 مورخ 1392/4/31 و 82651 
مورخ 1392/7/29 تنظیمى دفترخانه 17 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک پالك مذکور بیمه مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 95/04/14 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایــه 2/349/225/000 ریال (دو میلیارد و 
سیصد و چهل و نه میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 95/03/06 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده چک تضمینى بانک ملى به مبلغ 
پایه مزایده در وجه اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناســایى معتبر الزامى اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 2285  

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/216
مزایده

شــماره آگهى: 139503902004000044 شــماره پرونده: 9000400200400605 آگهى 
مزایده پرونده  اجرایى کالسه: 9001632 شش دانگ یک باب خانه پالك شماره چهارصد و 
بیست فرعى مجزى شده از پالك یک اصلى به مساحت 161/66 مترمربع وقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان معراج، کوچه شــهید مرادى بن بست دوستان منزل 
روبرو پالك 43 که ســند مالکیت آن در صفحه 221 دفتر 12  امالك ذیل ثبت شماره 1997 
با شــماره چاپى 121475 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماالً در دو قسمت اول بطول 
9/30 متر دیوار به دیوار پالك یک اصلى باقیمانــده دوم بطول 9/35 متر دیوار به دیوار خانه 
احداثى در پالك یک اصلى باقیمانده شــرقًا اول به طول 0/30 متر دیوار به دیوار پالك یک 
اصلى باقیمانده دوم بطول 7/70 متر دیوار به دیوار خانه احداثى در باقیمانده پالك یک اصلى 
باقیمانده جنوبًا اول به طول 2/65 متر درب و دیواریســت به کوچه مسنده 5 مترى دوم طول 
17/10 متر دیوار به دیوار پالك 85 فرعى غربًا بطول9 متر درب و دیواریست به کوچه 2/25 
مترى که طبق سند کارشناس رسمى پالك فوق داراى اعیانى در یک طبقه همکف مسکونى به 
مساحت 118 مترمربع و انبارى زیرزمین به مساحت حدود 16 مترمربع با استفاده از دیوارهاى 
آجرى باربر و سقف تیرآهن، نماى خارجى سنگى و آجرى، حیاط فرش، موزاییک سیمانى، 
دیوارهاى گچ و رنگ شده درهاى فوالدى و پنجره هاى فوالدى و داراى انشعابات آب، گاز، 
تلفن و انشعابات برق مى باشــد ملکى آقاى محمدعلى اســفنانى که طبق سند رهنى شماره  
73264- 1387/11/15 دفترخانه اسناد رسمى 62  اصفهان در رهن شرکت تعاونى اعتبار آزاد 
ثامن االئمه اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم آن شرکت ملک فوق فاقد بیمه نامه مى باشد و 
از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 95/04/08 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه یک میلیارد و ســیصد و پنجاه میلیون ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابــت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 95/03/06 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 3540  اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/2/233
مزایده

شــماره آگهى: 139503902004000035 شــماره پرونده: 139304002004000038 و 
139304002004000398 و 139304002004000038 آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى 
کالســه: 9301451 و 9300121 ششدانگ پالك بیســت و پنج فرعى مجزى شده از پالك 
چهار فرعى از پانزده هــزار و یکصد و نود و چهــار اصلى واقع در بخش پنــج اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خ بزرگمهر- خ فرهنگیان- کوچه شــهید منتظرى- پالك 25 کدپســتى 
55131- 81588 که اسناد مالکیت آن در صفحات 90 و 389 و 392 دفاتر 336 و 319 و 319  
امالك با شــماره هاى چاپى 2/534560 و 263112 و 263111 ذیل ثبت 41898 و 56439 
و 56441 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماالً به زمین دوازده فرعى به طول سیزده متر 
شرقًا به زمین سى و چهار فرعى به طول بیست و پنج متر جنوبًا مرزى به کوچه به طول سیزده 
متر غربًا به زمین بیست و شش فرعى به طول بیســت و پنج متر فاصل مرز اشتراکى است که 
طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یکباب ساختمان ســه طبقه شامل زیرزمین، همکف 
و اول که مساحت عرصه ملک فوق 325 مترمربع و مســاحت اعیانى به میزان 497 مترمربع 
مشــتمل بر طبقه زیرزمین به مســاحت حدود 77 مترمربع، طبقات همکف و اول جمعًا به 
مساحت حدود 420 مترمربع متشکل از اسکلت و دیوار باربر آجرى و سقف هاى تیرآهن و 
طاق ضربى، کف سالن سرامیک، بدنه قرنیز 10 سانتى متر، بدنه گچ و رنگ و روغن،گچ برى 
شده، بدنه آشــپزخانه تا زیر سقف کاشــى، کابینت شــده، پنجره ها به صورت آلومینیومى، 
درب هاى داخلى چوبى، کف حیاط ســنگ تیشه اى، نماى ســاختمان آجر سه سانتى داراى 
انشعابات آب و فاضالب (مشترك) برق (ســه کنتور مجزا) گاز (مشترك) و مى باشد ملکى 
آقاى محمدحسین نجفى پور نسبت به سه دانگ و خانم محبوبه نجفى پور نسبت به یک و نیم 
دانگ و خانم مریم نجفى پور نســبت به یک و نیم دانگ که طبق اسناد رهنى 131160 مورخ 
1386/06/03 و شماره 132702 مورخ 1386/10/3 و شماره 137489 مورخ 1388/01/22 
تنظیمى  دفترخانه یک اصفهان در رهن بانک قوامین واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مدت 
بیمه نامه سند رهنى فوق از تاریخ 1394/12/18  الى 1395/12/18 مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز شنبه مورخ 95/04/12 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شــرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 
14/050/000/000 ریال (چهارده میلیارد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 95/03/06 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده چک تضمینى بانک ملى به مبلغ 
پایه مزایده در وجه اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناســایى معتبر الزامى اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 4580  

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/325
مزایده

اجراى احکام مدنى شــعبه دوم دادگاه خانواده اصفهان در نظــر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 940112 ج خ/2  له خانم پروین سادات حســینى خواجو با وکالت خانم ندا رواقى 
علیه آقاى محسن بهشــتى پرور با وکالت خانم فروغ فانى به خواســته 300 عدد سکه تمام 
بهار آزادى، مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه دادرسى، 3/060/000 ریال بابت حق الوکاله 
و 3/000/000 ریال هزینه هاى کارشناســى و مبلغ 350/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در 
حق محکوم لها جلســه مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخ 95/3/26 ساعت 9 صبح جهت 
فروش ســرقفلى یکباب معازه متعلق به آقاى محسن بهشــتى پرور فرزند سیف اله واقع در 
خیابان آمادگاه- مجتمع عباســى- طبقه اول- پالك 314- کدپســتى 8144917845 بابت 
قسمتى از مهریه برگزار نماید. اوصاف مورد مزایده: مورد مزایده یک واحد مغازه که بصورت 
آتلیه نقاشى اســتفاده و بهره بردارى مى شود. مســاحت مفید آن حدود 31 مترمربع و داراى 
یک بالکن به مساحت تقریبى حدود 25 مترمربع مى باشــد. دیوارهاى آن دکوربندى شده و 
ارتفاع سقف مغازه حدود 2/25 متر مى باشــد. در آن شیشه سکوریت و کف مغازه سرامیک 
فرش مى باشد و داراى ا نشــعابات آب از مجموعه مى باشــد ولى اظهار شده لوله آب بسته 
اســت. داراى کنتور برق جداگانه مى باشد که حســب نظریه کارشناسى رسمى دادگسترى 
که مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و در موعد مقرر نســبت به پرداخت هزینه هیأت 
اقدام ننموده ارزش ششدانگ سرقفلى (حق کسب و پیشه) به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون 
ریال و ارزش یکدانگ آن مشــاع از ششدانگ مبلغ چهارصد و بیســت میلیون ریال برآورد 

گردیده است. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده از محل فوق بازدید نموده تا 
با تودیع 10٪ قیمت کارشناسى به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلسه مزایده مورخ 
95/3/26 به این اجرا واقع در خ نیکبخت- مجتمع اجــراى احکام حقوقى و خانواده- طبقه 
اول- واحد 1 شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. م الف: 5631  اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان/2/512
حصر وراثت

آقاى محسن طاهرى داراي شماره شناسنامه به شرح دادخواست به کالسه 1395/172   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى طاهرى 
فرزند اقاغالمعلى به شماره شناسنامه 11767 در تاریخ 95/1/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محسن طاهرى فرزند مصطفى ش.ش 214 
صادره از خوانسار 2- مجتبى طاهرى فرزند مصطفى ش.ش 285 صادره از خوانسار 3- احمد 
طاهرى فرزند مصطفى ش.ش 197 صادره از خوانسار 4- مریم طاهرى فرزند مصطفى ش.ش 
257 صادره از خوانســار 5- اشــرف طاهرى فرزند مصطفى ش.ش 245 صادره از خوانسار 
6- فاطمه شوشترى فرزند حسین ش.ش 6 صادره از فریدن متوفى ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی به شورا تحویل 
دارد، بدیهى اســت با انقضاى مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 58 

بهارلویى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف خوانسار/3/105
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509970369800102 شــماره پرونده: 9309980352500223 شماره 
بایگانى شــعبه: 931577 ،  1- خانم شــرف محمدى ارمندى فرزند زمان تجدیدنظرخواه، 
با وکالت خانم کبرى شــاه محمدى فرزند ابوالقاسم به نشــانى (موقت 2 سال از اصفهان به 
نجف آباد) نجف آباد خیابان امام شــرقى مقابل بانک رفاه کارگران دفتر وکالت 2- آقاى رضا 
مومنى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى اصفهان خ صائب کوچه شــهید احمد نصر ازادانى پ 
22 کدپســتى 8184714533 و 31 منزل دو طبقه 3- خانم اکــرم مومنى تجدیدنظرخوانده، 
به نشــانى اصفهان خ خیام کوچه نور صادقى 38 بنبست توکل کدپســتى 8185777618 ،  
4- خانم مهرى انگیز مومنــى فرزند رجبعلى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى اصفهان خ میرزا 
طاهر کوچه شــهید دهقان 12 پ46،  5- آقاى مصطفى مومنیتجدیدنظرخوانده، با قیمومت 
آقاى رضا مومنى به نشانى اصفهان خ صائب کوچه شهید احمد نصر ازادانى پ 22 کدپستى 
8184714533 و 31 منــزل دو طبقه 6- خانم محترم احمدى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى 
مجهول المــکان 7- آقاى فــردوس مومنــى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى مجهول المکان 
8- خانم مریــم مومنى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى مجهول المــکان 9- آقاى على مومنى 
تجدیدنظرخوانده، با قیمومــت آقاى غالمرضا مومنى فرزند رجبعلى به نشــانى اصفهان خ 
صائب کوچه شهید احمد نصر ازادانى پ 22 کدپســتى 8184714533 و 31 منزل دو طبقه 
10- آقاى غالمرضا مومنى فرزند رجبعلى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى اصفهان خ صائب 
کوچه شهید احمد نصر ازادانى پ 22 کدپستى 8184714533 و 31 منزل دو طبقه 11- خانم 
اشــرف مومنى تجدیدنظرخوانده، با قیمومت خانم اعظم علینقیان به نشانى مجهول المکان 
12- خانم رضوان مومنى تجدیدنظرخوانده، به نشــانى مجهول المکان، تجدیدنظرخواسته: 
از دادنامه شماره 1545- 93 شعبه 25 حقوقى اصفهان. گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. ((راي دادگاه)): تجدیدنظرخواهى خانم شــرف محمدى 
فرزند زمان با وکالت خانم کبرى شــامحمدى به طرفیت آقایان 1- على مؤمنى (با قیمومیت 
غالمرضا مؤمنى) 2- رضا مؤمنى 3- غالمرضا مؤمنى 4- مصطفى مؤمنى (با قیمومیت رضا 
مؤمنى) و خانمها 5- رضوان مؤمنى 6- اشرف مؤمنى (با قیمومیت اعظم علینقیان) 7- اکرم 
مؤمنى 8- مهرى انگیز مؤمنى 9- فــردوس مؤمنى 10- مریم مؤمنــى 11- محترم احمدى 
همگــى وراث مرحوم رجبعلى مؤمنى نســبت به دادنامه شــماره 9309970352501545 
مورخ 1393/8/22 صــادره از شــعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى اصفهــان متضمن صدور 
حکم به رد دعوى اثبات زوجیت دائم وارد اســت. زیرا تجدیدنظرخواه مدعى اســت که به 
موجب عقدنامه عادى پیوســت در تاریخ 1371/2/4 با مهریه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد 
به عقد دائــم آقاى رجبعلى مؤمنى (مــوروث تجدیدنظرخواندگان درآمــده و از زمان عقد 
تا فوت مرحوم در اصفهان زندگى مشــترك داشــته اند و ادعاى خود را مســتند به شهادت 
شهود نموده است که شــهود که بعضا از امضاء کنندگان عقدنامه مى باشد ادعاى وى را تایید 
نمودند و کاتب عقدنامه با حضور در دادگاه و مالحظه ســند اســتنادى بیان داشت نوشته به 
خط و امضاى من اســت و بین زوجین عقد دائم جارى شده است. شــهود دیگر که فرزند 
عاقد بوده بیان داشته جمله ذیل عقد دائر بر انشــاى عقد خط و امضاى پدرم مى باشد و تمام 
عقدهایى که توسط پدرم خوانده مى شد با این انشــاء تایید مى کرد و در منطقه ما اصال عقد 
موقت مرسوم نمى باشد. شهود دیگر هم بیان داشــته اند که در زمان عقد و تعیین مهر حضور 
داشته اند و پس از عقد عروس را از شهرســتان لردگان و زادگاهش به منزل زوج در اصفهان 
آورده اند و بیش از پانزده سال زوجین زندگى مشترك داشــته اند و عقد خواهرشان با زوج 
به صورت دائم بوده اســت. تعداد پنج نفر از تجدیدنظرخواندگان بنامهاى غالمرضا- رضا- 
اکرم- رضوان- مریم شــهرت مؤمنى طى الیحه اى به شــماره 442-94 مــورخ 94/5/14 
پیوســت پرونده به اصل زوجیت بیــن تجدیدنظرخواه و مورث خود اقرار داشــته اند ولى 
ادعاى موقت بــودن زوجیت را نمودند کــه دلیلى بر ادعاى خود اقامه نکرده اند و در ســند 
عادى ارائه شده هم قید عقد دائم گردیده اســت و برابر فتواى امام خمینى رحمه اهللا علیه در 
کتاب ره توشــه قضایى صفحه 268 در صورت اختالف در دوام و انقطاع بودن نکاح اصل 
بر دوام مى باشــد. بنا به مراتب فوق و نظر بــه اینکه دعوى بر میت بــوده و تجدیدنظرخواه 
سوگند شرعى اداء نموده که وفق سند عادى پیوست همســر دائمى مورث خواندگان بوده 
اســت دادنامه موصوف مخدوش اســت و با اســتناد به مواد 198 و 278 و 358 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امــور مدنى و مــواد 1062 و 1257 قانون مدنى 
ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواســته نقض و حکم 
بر زوجیت دائم تجدیدنظرخواه با مرحوم رجبعلى مؤمنى (مــورث تجدیدنظرخواندگان) 
بشرح ســند عادى پیوســت از تاریخ 1371/2/4 به بعد صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
نســبت به فردوس، مهرى انگیز، محترم شــهرت همگى مؤمنى و اعظم علینقیان قیم اشرف 
مؤمنى بخاطر عدم شرکت در جلســات دادرســى و عدم ارائه الیحه دفاعیه در اجراى ماده 
364 قانون صدرالذکر غیابى و ظرف بیســت روز قابل اعتــراض و واخواهى در این دادگاه 
مى باشــد و نســبت به دیگر تجدیدنظرخواندگان با توجه به ارائه الیحــه دفاعیه حضورى 
بوده و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل فرجامخواهى در دیوان عالى کشــور اســت. 

شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/3/125
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103633201157  شــماره پرونده: 9409983633201226 شماره 
بایگانی شــعبه: 941245 خواهان  بانک ملت به مدیریت آقاى على رســتگار دادخواستی 
به طرفیت خوانده زهرا جوادى به خواســته مطالبه وجه و تأمین خواسته تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) 
دادگستري شهرستان خمینی شهر واقع در استان اصفهان- شهرستان خمینی شهر ارجاع و به 
کالســه 9409983633201226 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/30 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) 

دادگستري  شهرستان خمینی شهر/3/142
ابالغ راي

کالسه: 965/94- شماره دادنامه: 168- 95/2/25 مرجع رســیدگى: شعبه دوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد، خواهان: امیرحســین کاظمى به نشانی: نجف آباد- فلکه دانشگاه- پشت 
رســتوران ســى گل- مؤسســه حضور ســبز با وکالت آقاى مؤمن و خانم بهناز منتظرى به 
نشــانى: نجف آباد- خ ریاضى- کوى بهار آزادى- پ55 ، خوانده: زهرا ضیائى به نشــانی: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه چهار فقره چک به شــماره/ شــماره هاى 017532- 
94/8/15، 967982- 94/8/20، 967983- 94/9/20، 967992- 94/9/30 جمعــًا به مبلغ 
35/600/000 ریال، گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر جلسه  شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: ((راي شورا)): در 
خصوص دعواى آقاى امیرحســین کاظمى با وکالت خانم منتظرى و آقاى مؤمن به طرفیت 
خانم زهرا ضیائى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته برعهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبــال دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198و502 و 515 و519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســى و پنج میلیون و 
ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 260/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چکها لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاســبه و وصول 
مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 
م الف: 758 شعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/143 
حصر وراثت

آقاي ابوالقاسم بهرامیان داراي شناسنامه شماره 108 به شرح دادخواست به کالسه 270/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام بهرامیان 
بشناســنامه 34 در تاریخ 1394/7/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- رحمت اله بهرامیان ش.ش 109 ، 2- ابوالقاسم بهرامیان ش.ش 
108،  3- مجید بهرامیان ش.ش 1103،  4- امین بهرامیان کدملى 1080218580،  5- جمشید 
بهرامیان ش.ش 2013،  6- محمد بهرامیــان ش.ش 1104،  7- نیازعلى بهرامیان ش.ش 107،  
8- عباس بهرامیان ش.ش 2012،  9- افسانه بهرامیان ش.ش 256،  10- سمیه بهرامیان ش.ش 
12953 (فرزندان متوفى) 11- توران کیانى ش.ش 9 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 760 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/144
حصر وراثت

آقاى محمود کاویانى باغبادرانى داراي شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست کالسه 25/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى 
کاویانى باغبادرانى بشناسنامه 149 در تاریخ 84/11/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمدرضا کاویانى باغبادرانى ش.ش 
85 (فرزند) 2- نادر کاویانى باغبادرانى ش.ش 10 (فرزند) 3- شــکوفه کاویانى باغبادرانى 
ش.ش 30 (فرزند) 4- محمــود کاویانى باغبادرانى ش.ش 83 (فرزنــد) 5- ترانه کاویانى 
باغبادرانى ش.ش 14 (فرزند) 6- ناصر کاویانى باغبادرانــى ش.ش 12 (فرزند) 7- پروانه 
کاویانى باغبادرانى ش.ش 31 (فرزند) 8- افســانه کاویانــى باغبادرانى ش.ش 23 (فرزند) 

9- فردوس عارفان جزى (همســر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شــماره 

یک)/3/145
فقدان سند مالکیت

سند خودروى پراید سوارى جى تى ایکس، رنگ یشمى متالیک به شماره موتور 00241574 
و شماره شاسى S 1412280712218  و پالك 443 ن 63  ایران 44 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد./3/146
حصر وراثت

آقـــاي علیرضا عضدى بشـنـاسـنـامـه شـمـــاره 153 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
107/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان 
قباد عضدى بشناســنامه 12 در تاریخ 1395/02/04  اقامتگاه دائمــی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- یحیى عضــدى فرزند قباد، ش.ش 
37 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- علیرضا عضدى فرزند قباد، ش.ش 153 
ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محمدرضا عضدى فرزند قباد، ش.ش 9188 
ت.ت 1367 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- فاطمه عضدى فرزند قباد، ش.ش 486 ت.ت 
1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- مریم عضدى فرزند قباد، ش.ش 1549 ت.ت 1359 
صادره از لنجان (دختــر متوفى) 6- نجمه عضدى فرزند قبــاد، ش.ش 1956 ت.ت 1363 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا عضدى فرزند قباد، ش.ش 895 ت.ت 1356 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 8- جهانتاب عضدى فرزند زیــاد، ش.ش 1 ت.ت 1334 صادره از 
فسا (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 212 
توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/3/147
حصر وراثت

خانم مریم نژادکریم داراي شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواســت به کالسه از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نژادکریم 
بشناســنامه 4 در تاریخ 94/7/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مرادعلى نژادکریم به ش.ش 4 (فرزند متوفى) 2- محمدمهدى 
نژادکریم به ش.ش 160 (فرزند متوفى) 3- محمدعلى نژادکریم به ش.ش 6 (فرزند متوفى) 
4- معصومه نژادکریم فرزند حســین به ش.ش 5 ،  5- مریم نژادکریــم به ش.ش 4 (فرزند 
متوفى) 6- صفیه رعیتى شیده به ش.ش 7 فرزند رمضان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 68 شــعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف 

اردستان/3/148
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139204002003000046/2 شــماره بایگانی پرونده: 9300021 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802133000006 بدینوســیله به شرکت کشــت و صنعت دامدارى گلشهر 
مقیم: نجف آباد گلدشــت خیابان جانبازان شــرکت کشت و صنعت گلشــهر که برابر گواهى 
مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس تعیین شــده امکانپذیــر نگردیده ابالغ مى گردد 
که وزارت جهاد کشــاورزى) سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان) به اســتناد سند اجاره 
شــماره 173111 مورخه 84/7/24 تنظیمى در دفتر اســناد رسمى شــماره 56 اصفهان جهت 
خلع ید و تخلیه هشــتاد هزار مترمربع از اراضى ملى پالك شــماره 32 واقع در بخش12 ثبت 
اصفهان موســوم به حســین آباد کرون از توابع شهرســتان تیران و کرون درخواســت صدور 
اجرائیه علیه آن شــرکت را نموده اســت که اجرائیه به کالســه 9202384/1 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان و به کالســه 9300021 در واحد اجراى اسناد رســمى نجف آباد مطرح 
اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت 
در روزنامــه نصف جهان جهت اطالع آن شــرکت درج مى گــردد و از تاریخ درج و انتشــار 
در روزنامــه مزبور کــه تاریخ ابالغ محســوب مى گردد ظرف مــدت ده روز باید نســبت به 
تخلیه و تحویل مورد اجاره به متعهد له اقــدام نمائید در غیر این صورت بدون انتشــار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى علیه آن شــرکت جریــان خواهد یافت. م الف: 736  فاتحى مســئول

واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان نجف آباد/3/149
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139404002125000024/2 شــماره بایگانی پرونده: 9400035 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802133000007 بدینوسیله به آقایان: 1- عباس بهارلوئى فرزند احمد مقیم: 
نجف آباد خیابان مطهرى 21 شرقى روبروى بیمارســتان پالك پنجاه 2- عیدى محمد عظیمى 
یانچشمه فرزند یداله مقیم: نجف آباد یزدانشهر خیابان مطهرى 21 شرقى بر خیابان پالك یازده 
3- نبى اله عظیمى فرزند یداله مقیم: نجف آباد یزدانشهر خیابان مطهرى 21 شرقى بر خیابان پالك 
3 که برابر گواهى مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس تعیین شده امکانپذیر نگردیده ابالغ 
مى گردد که بانک کشاورزى شعبه بوئین میاندشت باستناد سند شماره 3802 مورخه 84/5/18 
تنظیمى در بانک مزبور جهت وصول مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنج میلیون و ششصد و نود و پنج 
هزار و هشتاد و یک ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 94/1/10 
و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ هفتصد و شــصت و نه هزار و هشتصد و شصت و هفت ریال 
جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده 
است که اجرائیه به کالسه 9400024 در اداره ثبت اسناد و امالك فریدن و به کالسه 9400035 
در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر 
تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ 
ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار 
اقدام نمائید در غیر این صــورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرائى علیه شــما جریان 
خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 725  فاتحى مسئول

واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان نجف آباد/3/151
حصر وراثت

آقاى اصغر امامى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 589 به شرح دادخواست به کالسه 216/95 
ش ح 14  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد امامى نجف آبادى بشناسنامه 786 در تاریخ 94/10/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اکبر امامى نجف آبادى به ش.ش 1001 
،  2- اصغر امامى نجف آبادى به ش.ش 589 ،  3- محمدرضا امامى نجف آبادى به ش.ش 430 
(پســران متوفى) 4- اعظم امامى نجف آبادى به ش.ش 734 ،  5- زهــره امامى نجف آبادى به 
ش.ش 6434 ، 6- طیبه امامى نجف آبادى به ش.ش 608 (دختران متوفى) 7- ســکینه حجتى 
نجف آبادى به ش.ش 2 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 747 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/152
حصر وراثت

خانم مهین سیروس نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 23822 به شرح دادخواست به کالسه 
272/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محترم سیروس نجف آبادى بشناســنامه 44 در تاریخ 1394/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر سیروس نجف آبادى ش.ش 
695 ،  2- محمد ســیروس نجف آبادى ش.ش 1005،  3- حمیدرضا ســیروس نجف آبادى 
ش.ش 251،  4- اصغر ســیروس نجف آبادى ش.ش 22809،  5- مهناز سیروس نجف آبادى 
ش.ش 181،  6- مهین ســیروس نجف آبادى ش.ش 23822،  7- افسانه سیروس نجف آبادى 
ش.ش 25039 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 759 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/153
احضار

شماره نامه: 9510113731200106 شــماره پرونده: 9309983733201282 شماره بایگانی 
شعبه: 950248 احضار متهم از طریق نشــر آگهى در پرونده کالسه 950248 شعبه 103 دادگاه 
کیفرى نجف آباد اباصلت بالى بک ف على اکبر متهم اســت به کالهبردارى موضوع شــکایت 
شــاکى اقاى بیژن قنبرى نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشــده و مجهول المکان 
میباشد لذا حسب دستور رئیس محترم ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفري؛ مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و آگهى میشــود و بدین وسیله به متهم ابالغ 
میگردد در مورخه 1395/05/20 ســاعت 11 جهت رسیدگى در شــعبه 103 کیفرى نجف آباد 
حاضر گردد. بدیهى است عدم حضور بالوجه و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه در وقت مقرر مانع 
از اتخاذ تصمیم مقتضى نخواهد بود. م الف: 749 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 

(103 جزایى سابق)/3/156
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 261/95 ش ح 5- 95/2/28 آگهى ابالع وقت دادرسى خواهان: مهدى ملکى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده به انتقال سند به طرفیت خوانده 1- حســین باقرى 2- محترم امیدوار 
به شوراى حل اختالف شعبه شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/4/8 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شــورا به خواســته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 723 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/157
اجراییه

شماره: 346/94 – 95/2/14 به موجب راي شــماره 511 تاریخ 94/11/2 حوزه سوم حقوقى 
شوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- مصطفى 
محمدى 2- مهدى صالحى هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به دفترخانه اسناد 
رسمى و انتقال سند مورد معامله به شــماره اتومبیل پژو ســوارى نقره اى 405 مدل 1386 در 
حق خواهان ســیدعطا حســینى با وکالت اکبر داورى به نشانى کردســتان شهرستان دهگالن 
روستاى بلدســتى منزل شــخصى و نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 708 شعبه سوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/158
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113760200256 شــماره پرونده: 9509983761800035 شماره بایگانى 
شعبه: 950202  احضار متهم به شرح محتویات پرونده کالســه 950201 ك 102 دادگسترى 
شاهین شهر آقاى فرهاد احمدى دایر بر سرقت براى روز یک شنبه 1395/04/09 ساعت 11:30 

رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 115 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر 
از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر این صورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 5 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شــهر و میمه 

(102 جزایى سابق)/3/162
حصر وراثت

آقـاي ذوالفقار یزدان پناه بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 12 بـه شـرح دادخواست به کالسه 119/95 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوبى 
بابائى نوگورانى بشناســنامه 18 در تاریخ 1395/02/11  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على یزدان پنــاه فرزند ذوالفقار ش.ش 
6200069387 ت.ت 1378 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- مریم یزدان پناه فرزند ذوالفقار 
ش.ش 6200013462 ت.ت 1371 صادره از باغ بهادران (دختر متوفى) 3- ذوالفقار یزدان پناه 
فرزند محمدعلى ش.ش 12 ت.ت 1348 صادره از باغبهادران (همسر متوفى) 4- توران جعفرى 
نوگورانى فرزند حسین ش.ش 32 ت.ت 1319 صادره از باغبادران (مادر متوفى) و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 214 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/165
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640200225 شماره پرونده: 9409983640201109 شماره بایگانی 
شــعبه: 941155 خواهان: آقاى وحید صادقى چرمهینى فرزند عوضعلى به نشانى چرمهین- خ 
آبشار- منزل شــخصى صادقى، خوانده: آقاى سیدسعید مرتضوى فارســانى فرزند سیدکاظم 
به نشانى مجهول المکان، خواسته : مطالبه وجه چک، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
در خصوص دادخواســت آقاى وحید صادقى فرزنــد عوضعلى به طرفیت آقاى سیدســعید 
مرتضوى فرزند ســیدکاظم به خواســته مبلغ یکصد میلیون ریال تمام به اســتناد چک شماره 
768177 عهده حســاب جارى 672083168 بانک ملت و گواهى عــدم پرداخت بانک محال 
علیه به انضمام مطلق خسارات، نظر به اینکه مستندات مذکور و وجود اصل چک در ید خواهان 
داللت بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان مندرج در متن آن را دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى 
اخطاریه و ضمائم آن و استحضار از جریان رسیدگى در جلســه مقرر حضور نیافته و الیحه اى 
نیز تقدیم ننموده و نسبت به دعوى و مســتندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر 
پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشــته لذا دادگاه با اســتصحاب بقاء دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 295 قانون تجارت و با الهام از قاعده فقهیه تســبیب 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و قانون استفســاریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مــورخ 1377/9/21 نامبرده را به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال تمام بابت اصل دین و مبلغ ســه میلیون و پانصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان محکوم مى نماید. ضمنًا اجراى احکام مکلف است 
خســارت تاخیر تادیه چک موصوف را از تاریخ سررســید تا زمان اجراى حکم وفق شاخص 
اعالمى از ســوى بانک مرکزى حاســبه و از خوانده وصول در حق خواهان ایصال نماید. رأى 
صادره غیابى اســت و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهــى در این مرجع و 
ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان 
خواهد بــود. م الف: 211 محرابى رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/3/166 
حصر وراثت

آقـــاي قربانعلى اسماعیل پور داراى شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 1450 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 91/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مندعلى اســماعیل پور دشتکى بشناســنامه 531 در تاریخ 1391/07/19  اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جمشــید  
اسماعیل پور دشــتکى فرزند مندعلى ش.ش 1555 ت.ت 1343 صادره از اردل (پسر متوفى) 
2- اصالن اسماعیل پور دشــتکى فرزند مندعلى ش.ش 25 ت.ت 1347 صادره از اردل (پسر 
متوفى) 3- لقمان اسماعیل پور دشــتکى فرزند مندعلى ش.ش 2165 ت.ت 1355 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- قربانعلى اسماعیل پور فرزند مندعلى ش.ش 1450 ت.ت 1339 صادره 
از اردل (پسر متوفى) 5- فاطمه اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 1554 ت.ت 1342 
صادره از اردل (دختر متوفى) 6- شهناز اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 17 ت.ت 
1350 صادره از اردل (دختر متوفى) 7- صغرى اســماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 
1593 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- زهرا اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى 
ش.ش 1742 ت.ت 1346 صادره از اردل (دختر متوفى) 9- نخواســته اسماعیل پور دشتکى 
فرزند مندعلى ش.ش 26 ت.ت 1347 صادره از اردل (دختر متوفى) 10- مهناز اسماعیل پور 
فرزند مندعلى ش.ش 2251 ت.ت 1353 صادره از اردل (دختر متوفى) 11- رعنا اسماعیل پور 
فرزند مندعلى ش.ش 1451 ت.ت 1340 صادره از اردل (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 213 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/167
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت 1/5 دانگ مشــاع از 6 دانگ خانه پالك ثبتى شماره: 8170 فرعى از 
1  اصلى گرمسیر اردستان واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 9314 در صفحه 221 دفتر 205  
امالك به نام عباس حسین پور سعادت ابادى تحت شماره چاپى مسلسل 665874 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، ســپس مع الواسطه به موجب سند انتقال شــماره: 31501- 83/2/28 
دفترخانه شماره 50  اردستان به خانم اشــرف منتهایى کچو مثقالى فرزند غالمرضا انتقال یافته 
ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 95030339890236- 95/2/28 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 18780- 95/2/27 با گواهى 
دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 70   اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/3/168
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالك ثبتى شماره: 8170 فرعى از 
1  اصلى گرمسیر اردســتان واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 17431 در صفحه 7 دفتر 246  
امالك به نام على اصغر اصفهانیان کچو مثقالى صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 95030339890230- 95/2/28 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 18780- 95/2/28 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 69  

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/3/169
حصر وراثت

آقاي ابوالقاسم بهرامیان داراي شناسنامه شماره 108 به شــرح دادخواست به کالسه 270/95 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام 
بهرامیان بشناســنامه 34 در تاریخ 1394/7/2 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رحمت اله بهرامیان ش.ش 109 ، 2- ابوالقاســم 
بهرامیان ش.ش 108،  3- مجید بهرامیان ش.ش 1103،  4- امین بهرامیان کدمى 1080218580،  
5- جمشــید بهرامیان ش.ش 2013،  6- محمد بهرامیان ش.ش 1104،  7- نیازعلى بهرامیان 
ش.ش 107،  8- عباس بهرامیان ش.ش 2012،  9- افســانه بهرامیان ش.ش 256،  10- سمیه 
بهرامیان ش.ش 12953 (فرزندان متوفى) 11- توران کیانى ش.ش 9 (همســر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 760 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/170
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103730100825  شماره پرونده: 9509983730100149 شماره بایگانی 
شــعبه: 950151 خواهان  بانک انصار با مدیریت محمود کربى دادخواستی به طرفیت خوانده 
فرج اله بهرامى و احمد کیانى و تیمورعلى رضایى به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالســه 9509983730100149 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/12 
و ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 783 

شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستري شهرستان نجف آباد/3/171
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 94- 941 خواهان محمد بهمنى با وکالت سیدمهدى و سیدهادى 
حسینى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین پاکزاد دهکردى تقدیم نموده  است. 
وقت رســیدگی براي روز یک شــنبه 95/4/6 ســاعت 4 عصــر تعیین گردیده، بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشــانى جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 6407 

شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/172
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 940/94 خواهان محمد بهمنى با وکالت ســیدمهدى حسینى و 
سیدهادى حسینى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین پاکزاد دهکردى تقدیم نموده 
 است. وقت رســیدگی براي روز یک شنبه مورخ 95/4/6 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده، 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان محتشــم کاشــانى جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 6406 شــعبه 39 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/3/173
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ورزش

کیانوش رستمى پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟
اتفــاق ویژه در آســتانه کیانوش رستمى و یک 
از شانس هاى کسب مدال المپیک. رستمى که یکى 
با زدن رکورد جهان خط در ریو اســت توانست 
حریفانش بکشد.و نشــان ویژه اى براى 

رکورد دو ضرب جهان  او موفــق شــده 
 85 در دســته 

کیلوگــرم را دو کیلوگــرم ارتقــا بدهــد. به گــزارش پایــگاه خبرى 
خبرآنالیــن وزنــه بــردار دســته 85 کیلوگرم ایــران حــاال صاحب 
یک رکورد ویژه اســت هــر چند کــه این رکورد رســمى نیســت اما

 مى تواند نوید روزهاى خوب را در آینده بدهد.
بــدون شــک حــاال خبــرش در جهــان پیچیده کــه رســتمى رکورد 
دو ضرب جهان را که 218 کیلوگرم بود دو کیلوگرم جابجا کرده اســت.

خود کیانوش درایــن مورد مى گوید:«رکــورد را زدم اما بــه نظر خودم 

هنوز آمــاده نیســتم.فعًال دارم طبــق برنامه هــاى قبلى و شــخصى ام 
تمریــن مــى کنم.بایــد تــا رســیدن بــه المپیــک حســابى آمــاده

 باشم.»
او این را گفــت و ادامــه داد:«توکلم بر خداســت و ایــن روزها خیلى 
جدى تر تمریناتم را ادامه مى دهم.هر چه زمان جلوتر مى رود بیشــتر به 
اهدافم نزدیک مى شوم.امیدوارم شرایط همینطور خوب باشد و بتوانم در 

المپیک دل مردم را شاد کنم.»

قایقران اصفهانى مسافر چک شد
قایقــران اصفهانى براى شــرکت در مســابقات 
کاپ 2 جهانى آب هــاى آرام به همــراه تیم ملى 
کشورمان راهى جمهورى چک شد.این مسابقات 
از 7 تا 9 خردادماه در شهر رسیس جمهورى چک 
برگزار مى شود و احمدرضا طالبیان قایقران اصفهانى 
به همراه فرزین اســدى، على آقامیرزایى و صادق 
زمانى به این دوره از مسابقات اعزام شدند. تیم ملى 
آب هاى آرام کشورمان با وجود حضور در المپیک 
2012 لندن، نتوانست جواز حضور در المپیک 2016 

ریو را کسب کند.

اتحاد جنوبى ها زیر پرچم سپاهان 
عبدا... ویســى پس از یــک روز جــواب مثبت 
دادن بــه ســپاهان، در دفتــر این باشــگاه حاضر 
شــد. ویســى که روز قبل از اســتقالل خوزستان 
خداحافظــى کرده بــود و به ســپاهانى ها جواب 
مثبت داده بود، سه شنبه به باشــگاه سپاهان رفت 
و در دفتر باقریان عکس یادگارى انداخت. به نظر
مى رسد ویسى براى خرید بازیکنان مورد نظرش 
جلساتش با باقریان را شــروع کرده است. گفتنى 
است عبدا... ویســى که اصالتًا رامهرمزى است با 
دیگر جنوبى باشــگاه ســپاهان باقریان مدیرعامل 
این تیم متحد شــده اند تــا در این تیــم انقالب 
کنند. در همین حال گفته مى شــود ســرمربى تیم 
ســپاهان براى انتخــاب بازیکن به برزیل ســفر 
مى کند. عبدا... ویسى در ســال هاى گذشته براى 
جذب بازیکنان برزیلى به این کشــور ســفر کرده 
و نفرات خوبــى را نیز به تیم هایــش آورده بود و 
حاالقصد دارد چنین رویه اى را در سپاهان نیز تکرار 
کند. محصول سفر سال گذشــته ویسى به برزیل 
جذب فرناندو دخســوس دروازه بان برزیلى بود 
و او حاال قصد دارد بار دیگر با ســفر به برزیل چند 
بازیکن خوب انتخاب کند و به ســپاهان ببرد. سفر 
ویســى به برزیل احتماالً اوایل هفتــه آینده انجام 

مى شود.

مبلغ قرارداد ویسى مشخص شد
ســرمربى فصل گذشــته تیم قهرمان لیگ برتر با 
قراردادى یک ســاله و در ازاى 700 میلیون تومان 
بدون دادن هیچ قولى براى قهرمانى و گرفتن سهمیه، 
سرمربى سپاهان شــد. مدیران باشگاه سپاهان فعًال 
متفق القــول اعالم کــرده اند که در قــرارداد یک 
ساله شان با مربى قهرمان مبلغ 700 میلیون تومان را 
نوشــته اند. ایــن قــرارداد البتــه بنــد و تبصره 
ویــژه اى «فعــًال» نــدارد چــون ســپاهانى ها 
جایــى در لیــگ قهرمانــان ندارند. ویســى هم 
قبــل از امضــاى نهایى قــراردادش بــه مدیران 
ســپاهان اعــالم کــرده هیــچ قولــى بــه آنها
نمى دهد جز اینکه قطعــًا نتایجى بهتر از این فصل

مى گیرد و سپاهان کارش در لیگ شانزدهم را روى 
پله اى تک رقمى پایان مى دهد. هدف اصلى مدیران 
سپاهان اما گرفتن قول ســهمیه بود که ویسى زیر 

بارش نرفت.

 راهبرد ذوب آهن
 در فینال جام حذفى

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت همه تمرکز این 
تیم روى بازى با العین بــوده اما گل محمدى براى 
جام حذفى راهبرد خاصى تعریف کرده است.سعید 
آذرى در ارتباط تلفنى با رادیو ورزش درباره حذف 
تراکتورسازى از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
داشت: من واقعًا متأسف شــدم. با وجود بار منفى 
باال این تیم نتوانست صعود کند. اگرچه شایستگى 
حضور در مرحله بعد را داشــت و ما یک نماینده 
از ایران را از دســت دادیم.آذرى در ادامه در پاسخ 
به این سئوال که شما دیدار ســختى با استقالل در 
فینال جام حذفى داریــد، تصریح کرد: تمام تمرکز 
ما در این چند روز روى مسابقه با العین بوده. براى 
جــام حذفــى هــم گل محمــدى اســتراتژى 
خاصــى تعریف کرده اســت. ما ســال گذشــته 
قهرمــان شــدیم. امســال هــم مقابــل تیــم 
بزرگى بــازى مى کنیــم کــه بازیکنــان قهرمان 
و مدیــر کاربلــدى دارد. فکــر مى کنــم بــازى
از جذابیت خاصى برخوردار باشد. امیدوارم عادالنه 

قضاوت شود و شاهد برد در جام حذفى باشیم.

نویدکیا یا در پرسپولیس
یا در ماشین سازى

اگر سرمربى پرسپولیس عالقه اى به جذب ستاره 
جنجالى سپاهان نداشته باشد شاید وى براى فصل 
آینده پیراهن ســبز تبریزى ها را بر تن کند. محرم 
نویدکیا در پاسخ به ســئوال عادل فردوسى پور در 
مورد اصالت خانوادگى خودش به شــهر مرند در 
اســتان آذربایجان شرقى اشــاره کرد تا نشان دهد 
که بین آذرى زبان ها هم مى تواند جایگاه مناسبى 
پیدا کند. از سوى دیگر بنا بر اظهارنظر خود محرم 
او تمایلى براى بازى در ســپاهان براى فصل آینده 
ندارد و به دنبال این است تا فوتبالش را در یک تیم 
دیگر ادامه دهد و بعد کفــش ها را آویزان کند.البته 
در اصفهان یک شایعه تأیید نشــده وجود دارد که 
مى گوید محرم حتى بدش نمى آید تا سال آینده در 
پرســپولیس و زیر نظر برانکو ایوانکوویچ فعالیت 
کند، چرا که هم از عالقه منــدى برانکو به خودش 
آگاه است و هم خوب مطلع اســت که حضور در 
پرســپولیس به معناى اثبات آن اســت که او حتى 
در این ســن و ســال هم مى تواند براى تیم بزرگ 
پایتخت به میدان بــرود.در همین ارتباط شــنیده

مى شــود اگر این اتفاق رخ ندهــد و برانکو برغم 
آگاهى از تــالش هایى که محــرم براى حضورش 
در ســپاهان انجام داده به هر دلیلى راضى به جذب 
او نشــود، ماشــین ســازى تازه لیگ برترى شده 
نزدیک ترین گزینه براى حضور نویدکیا خواهد بود که 
بخاطر رابطه خوبش با رسول خطیبى مى تواند بعد از 
ســال ها به خانه مادرى بازگردد و در مقابل چشــم 

هواداران تبریزى به میدان برود.

روى خط نصف جهان

محرم نویدکیا کاپیتان سابق ســپاهان در گفتگوى جدید 
خود با سردبیر ورزش ســه در ادامه حرف هایش درباره 
اینکه چرا در برنامه90 نســبت به همه چهره هاى فوتبالى 
ســپاهان و حتى اســتان اصفهان موضع گرفته گفت: من 
در چند ماه گذشته به شدت زیرفشــار حمالت دوستان 
بودم و هیــچ حرفى در دفــاع از خودم به زبــان نیاوردم 
اما باالخــره تصمیــم گرفتــم در آخر فصــل از خودم 
دفــاع کنم و این مســئله چیــز عجیبى نیســت. اگرچه 
واکنش هاى زیادى در پى داشت. هر حرفى که من زدم کامًال 
حقیقت داشت و من سیاســت خاصى را براى این کار در 
ذهن نداشتم و فقط مى خواستم حقیقت اتفاقات را با مردم 
در میان بگذارم. ضمن اینکه من نمى خواهم کسى را در این 
فوتبال براى خودم نگه دارم و از ابتدا هم اینطور نبوده و هرگز 
سرسوزنى از دوران حضورم و قهرمانى هایم در سپاهان براى 

مقاصد شخصى استفاده نکردم.کاپیتان سابق سپاهان با 
اشاره به اینکه به آدم هایى مثل حسین فرکى، حسین 

چرخابى و ... اطمینان داشته در ادامه گفت: اتفاقات 
این مدت به من نشان داد که دیگر در این فوتبال 

نباید به هیچکس اطمینان کنم.نویدکیا درباره 
اینکه مشکالتش با ایگور استیماچ از کى 

آغاز شــده هم گفت: من با اســتیماچ 
مشکلى نداشتم و حتى در پنج بازى 
اول وقتى فقط یک ســاعت به من 
بازى داد کوچک ترین اعتراضى به 

او نکردم اما مسئله من از جایى شروع شد 
که او قبل از یک جلسه با مدیران باشگاه به 

من و هادى عقیلى گفت اگر به توافق نرسیدم 
شــما هواى تیم را داشته باشــید ولى در پایان 

جلسه آمد و عقیلى را اخراج کرد در حالى که رفته 
بود براى رفع مشــکالت تیم با مدیــران صحبت کند. 

من بارها به آقاى اســتیماچ گفتم سیاست جوانگرایى در 
ســپاهان به ضررش تمام خواهد شــد و این حرف که او 
مى تواند با نسل عوض کردن در اینجا باقى بماند، یک باور 
غلط است. از خودش بپرسید که چقدر گفتم تیم را طورى در 
زمین بگذار که نتیجه بگیرى و آخر سر هم همین طور شد و 
ایشان به دلیل نتایج ضعیف از کار برکنار شدند. در این مدت 
خیلى ها مــن و او را روبه روى هم قرار دادنــد اما قبل از 
اتفاقات من هیچ مشکلى با وى نداشتم و حتى در مورد برخى 
اتفاقات به او هشدار داده بودم.نویدکیا در بخش دیگرى از 
حرف هایش در مورد موضوع قرارداد 2/5میلیاردى فرکى 
هم گفت: اطالعات من کامًال در این مورد درست است و 
تازه من آپشن هاى قرارداد حسین آقا را اعالم نکردم چون 

احساس کردم کار درستى نیست.

 خلیلیان: بیا مطبم تا مشکالتت را حل کنم!
اما در همین حال مهرزاد خلیلیان مدیرعامل سابق باشگاه 
سپاهان گفت: «متأسفانه حرف هاى نویدکیا در90 تماماً دروغ 

بود و او همه پیشکسوتان را هم زیر سئوال برد.»
وى در رابطه با صحبت هاى محــرم نویدکیا در آن برنامه 
علیه او و ســایر مدیران و پیشکســوتان ســپاهان اظهار 
داشــت: «عده اى با فرافکنــى به دنبال مســائل دیگرى 
هستند. بعضاً هم با شایعه و دروغ ســعى مى کنند فضا را 

به سمت خودشان ســوق بدهند. این افراد فکر مى کنند 
با این کارها حمایت را از ســوى مردم پیدا مى کنند. باید 
بدانیم هر بازیکنــى یــک دوره اى دارد و باید با اخالق و 
جوانمردى کنار برود.»وى افزود: «مى شود یک عده مردم 
را براى مــدت کوتاه گول زد امــا در نهایت مى فهمند که 
خودشان ساده انگار بودند. شما که درباره فرکى صحبت 
مــى کنید، بدانیــد که او 
کنار برانکــو بوده و 
با فوالد و ســپاهان 
قهرمان شــده، پس 
نیازى به تعریف من 
ندارد.»وى همچنین 

افزود: «قــرارداد 
د فرکى اصــًال 2/5  ر میلیــا
میلیارد نبود و قراردادش  یک 
قبل و 200 میلیون بود.  فصل  حتى 

گرفت. که قهرمان شد، 800  میلیون 
ســپاهان را رها کرانچار هم خودش 

پیشکســوتان کرد و رفــت. نویدکیا 
آقاى نویدکیا! را نیــز زیر ســئوال برد. 
خاکــى بازىوقتــى شــما در زمیــن 
بودم. محمود  مى کردى، مــن در جبهه 
را داشــت اما کریمى هم دقیقاً شرایط تو 
کارها نکرد.» چون اسطوره بود، از این 

نظــرم محرم خلیلیان در پایان گفت: «به 
تا مشکالتش را باید به پزشک روانشناس مراجعه کند 

حل کند. قبًال مطب من هم آمده، االن هم مى تواند بیاید تا 
مشــکالت روحى و روانى اش حل شود. کسى که بعد از 

این همه افتخار مى خواهد به لیگ یک برود، یعنى مشکل 
دارد.»

 کربکندى: نویدکیا به دنیا نیامده بود
 من مربى سپاهان بودم

رســول کربکندى هم دربــاره اظهارات محــرم نویدکیا 
گفت: او در صحبت هاى خود از 20 تا 30 فرد در باشــگاه 
ســپاهان نام برد و آنها را مقصر ناکامى ایــن تیم معرفى 
کرد اما براى خودش در این ناکامى ســهمى قائل نشــد.
پیشکســوت فوتبال ایران گفت: متأســفانه این بازیکن 
ســپاهان در صحبت هایش علیه افراد بــزرگ تر حتى از 
کلمه آقا هم اســتفاده نمى کرد. او نام من، فرکى، سبحانى 
و ...همه را بدون به کار بردن لفظ آقا بر زبان آورد. در مقابل 
چنین فردى حرفى نزنم خیلى بهتر است.کربکندى یادآور 
شــد: وقتى خبرنگاران در رابطه با دالیل ناکامى از سپاهان 

پرسیدند، تأکید 
داشــتم که همه عوامل باشــگاه 
ســپاهان از مدیرعامل کارخانه 
گرفته تا بازیکن، مربى و حتى 
تماشــاگران مقصر بودند و در 
حرف هایم از نویدکیــا هم نام بردم. 
اگر این حرف هــا را زدم بخاطر این 
بود که نویدکیا وقتى به دنیا نیامده 
بود من مربى ســپاهان بودم. به 
هر حال مردم بهترین قاضى 
براى این صحبت ها هستند.
وى درباره اینکه نویدکیا 
اعالم کرده حرف هایى 
که مى زند و کارهایى که 
انجام داده از سر دلسوزى 
بوده، افزود: دلســوزى 

بازیکــن  نتیجه اش ایــن بوده ایــن 
قهرمانى بسته شده که تیمــى که براى 
یازدهم مى شود.بــود در نهایــت 

 ابراهیم زاده: نویدکیا باید رازدارى مى کرد
مربى ســابق تیــم ذوب آهن و ســپاهان نیز نســبت به 
صحبت هاى محرم نویدکیا واکنش نشان داد. منصور ابراهیم 
زاده درباره اظهارات نویدکیا در برنامــه 90 مى گوید: من 
همواره مخالف این بوده ام که یک بازیکن در مسائل فرا بازیکنى 
دخل و تصرف داشته باشد. شرح وظایف بازیکن ایجاب 
مى کند کــه در درجه اول به مســائل مدیریتى و کادرفنى 
ورود نکند. محرم  نویدکیا تحت هر شــرایطى نباید قبول 
مى کرد در مسائل فنى دخالتى انجام دهد، حتى اگر باشگاه 
از او خواسته باشد.او ادامه مى دهد: اگر با توجه به شرایط، 
محرم نویدکیا این مسائل را قبول کرده است، باید یک راز 

میان او و مربى تیم مى ماند. 

 چرخابى: مردم در مورد نویدکیا قضاوت کنند
حسین چرخابى هم درباره اینکه نویدکیا مدعى شد چرخابى 
قصد داشــته محمود یاورى را به عنوان سرمربى سپاهان 
انتخاب کند، گفت: اگر حرفى زده شود باید آن حرف با سند 
و مدرك باشد. او براى حرف هایش سند ندارد اما من سند 
دارم که این حرف اشتباه بوده است. همه افرادى که در باشگاه 
سپاهان هستند مى توانند شهادت دهند که این مسئله نبوده 
و صحت نداشته است. شما از اصغر باقریان به عنوان 
مدیر باشگاه بپرسید که آیا من قصد داشتم یاورى را 
سرمربى سپاهان کنم یا نه؟ من چه کسى هستم که 
این کار را انجام دهم؟ محمود یاورى 43 سال مربى 
بوده و 12 سال سرمربى سپاهان و شاهین اصفهان بوده 
است.وى ادامه داد: عمر مربیگرى یاورى 10 سال از 
سن نویدکیا بیشتر است و درست نبود این حرف ها این 
طور مطرح شود. من خجالت مى کشم که بخواهم یاورى 
را سرمربى ســپاهان کنم. او مربى همه پیشکسوت هاى 
اصفهان بوده است. باید بگویم نویدکیا اشتباه کرد. چرخابى 
تصریح کرد: قضاوت درباره صحبت هاى نویدکیا را باید به 
عهده مردم گذاشت که بهترین قاضى هستند. اینکه نویدکیا 
در این برنامه تلویزیونى از همه اسم بیاورد و به همه بتوپد 

یک نوع یکطرفه به قاضى رفتن است.

 سلطان حسینى: از پیشکسوتان عذر مى خواهم
عضو هیئت مدیره باشگاه ســپاهان و مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان هم در واکنش به اظهارات نویدکیا در 
90 گفت: یک نفر نمى تواند به طور همزمان در چند حوزه 
فعالیت کند و از نویدکیا درخواســت کردم اگر مى خواهد 
همچنان بازى کند، تمرکزش را بــر روى این کار بگذارد.
محمد سلطان حسینى که از چند ماه قبل به عضویت هیئت 
مدیره باشگاه سپاهان درآمده است در این باره که نویدکیا 
مدعى شده او  به طور ناخودآگاه حرفى را مطرح کرده  است 
افزود: من به طور کامًال آگاهانه صحبتى را با نویدکیا انجام 
دادم و به وى گفتم که شما اگر تصمیم به بازى کردن دارید، 
باید تنها به این مقوله بپردازى اما اگر قصد بازى ندارى، به 
دنبال بحث مربیگرى و فعالیت در این حوزه برو زیرا یک نفر 
نمى تواند به طور همزمان در چند حوزه فعالیت کند. در این 
برنامه به جمعى از پیشکسوتان ورزش اصفهان، اسائه ادب 
شد که در مقام مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از 

این افراد عذرخواهى مى کنم.

حرف هاى جدید کاپیتان سپاهان در دفاع از حضورش در برنامه 90

نویدکیا: دیگر به کسى اطمینان نمى کنم

ستاره لستر ایران در استقالل؟
کاپیتان استقالل خوزســتان در یک قدمى حضور 
در استقالل قرار دارد.  این خبرى است که روزنامه 
خبرورزشى آن را روى جلدش برده است.بر اساس 
خبر اعالم شده به نظر مى رســد طیبى به پیشنهاد 
ویسى و سپاهان نه گفته و تصمیم گرفته تا فوتبالش 

را در استقالل خوزستان ادامه بدهد.

آرزوى على علیپور در لباس دامادى
به گزارش خبرگزارى خبرآنالین؛مراسم عروسى 
مهاجم پرسپولیســى ها برگزار شد.على علیپور که 
یکى از بازیکنان تأثیر گذار این تیــم در لیگ برتر 
پانزدهم بود در شــب عروســى اش یک آرزوى 
ویژه کــرد. او به روزنامــه پیروزى گفته اســت:

«مى خواهیم دست پرســپولیس را در دست جام 
بگذاریم.»سرخپوشــان امسال تا آســتانه باال بردن 
جام قهرمانى پیش رفتند اما به دلیل تفاضل گل کمتر 
نسبت به اســتقالل خوزســتان در رده دوم جدول 

رده بندى قرار گرفتند.

ادعاى اسکوچیچ در کرواسى 
دراگان اسکوچیچ که براى استراحت در کرواسى به 
سر مى برد یک ادعاى عجیب کرده است.ادعایى که 
یک شوك بزرگ را به استقاللى ها وارد مى کند. در 
حالى که خیلى از هواداران استقالل منتظر این هستند 
که علیرضا منصوریان روى نیمکت این تیم بنشیند 
این مربى کروات در کشورش ادعا کرده که سرمربى 
استقالل شده است. خبرورزشى در این مورد نوشته 
است:«هم منصوریان لیست خرید بازیکن به استقالل 
داده است،هم مظلومى و هم اســکوچیچ اما مربى 

کروات ادعا کرده که سرمربى این تیم شده است.»

حرف هاى عجیب گزارشگر تبریزى 
تراکتورســازى تبریز بازى خوبــى را مقابل النصر 
امارات به نمایش گذاشــت.آنها آنقدر خوب بازى 
کردند که شایســتگى صعود به مرحله بعدى لیگ 
قهرمانان را هم داشــتند اما شکســت 4 بر یک در 
امارات کار را براى آنها سخت کرده بود.این اتفاق 
در حالى افتاد که گزارشگر  بازى در جریان گزارش 
این مسابقه اشتباهات زیادى داشت و اصًال مشخص 
نبود که چرا این همه اصرار دارد تا اطالعات غلط به 
مخاطبان بدهد! او زمانى که تراکتورسازان نتیجه را 
سه بر یک کردند گفت:«حاال که سه بر یک باخته اند 
هیچ چیز از ارزش هاى بچه ها کم نمى شود! بلکه 
یک چیز هم به تراکتورسازى اضافه مى شد.» او در 
بخش دیگرى از گزارشــش هم گفت:«اگر همان 
یک بر صفر باخته بودیم آدم کمتر مى ســوخت!» 
گزارشــگر این بازى در پایان بازى هم حرف هایى 
زد که کمتر کسى متوجه شــد چرا او این حرف ها 
را مى زند.«چیزى از ارزش هاى تراکتورسازان کم 
نمى شــود.بچه ها مکتب تراکتورسازى را به منصه 

ظهور گذاشتند.»

قطبى مربى بوریرام تایلند شد
افشین قطبى هدایت تیم بوریرام را بر عهده گرفت.

ســرمربى ســابق تیم ملى فوتبال کشــورمان پس 
از جدایى از شــیمیزو ژاپن مدتى تیم نداشــت اما  
خبر رســید که هدایت این تیم تایلنــدى را قبول 
کرده اســت. کمک هاى قطبى در بوریرام، مارکو 
آنتونیــو آلــوارز (کمــک اول)، زوران میانوویچ 
(مربى دروازه بان ها) و دنیل ارهارد (مربى بدنساز) 

هستند.

شماره 7، کمک مربى مى شود؟
آیا قرار است مجیدى به استقالل برگردد و به عنوان 
کمک مربى در این تیم فعالیت کند؟ بازگشت فرهاد 
مجیدى به مجموعه آبى ها.روزنامه خبرورزشى تیتر 
اول روز چهارشنبه خودش را به این خبر اختصاص 
داده اســت. بر اســاس این خبر احتماالً قرار است 
اتفاق هایى بیافتد و فرهاد مجیدى با بازگشــت به 
استقالل،فعالیتش را دراین تیم به عنوان کمک  مربى 
آغاز کند. این اتفاق در حالى قرار اســت بیافتد که 
هنوز سرمربى استقاللى ها براى فصل آینده مشخص 

نشده است.

مصدومیت آقاى گل لیگ برتر 
آقاى گل لیگ برتر در تمرین روز سه شنبه تیم ملى 
با مصدومیت شدیدى روبرو شــد تا جایى که در 
اواسط کار با توپ تمرین را رها کرد و لنگان لنگان 
زمین را ترك کرد. مهدى طارمى در اواسط تمرین 
در برخورد با یکى از بازیکنان به شدت آسیب دید تا 
جایى که زمین را لنگان لنگان ترك کرد و در گوشه 
دیگرى از ورزشگاه تحت درمان قرار گرفت. نکته 
جالب اینکه طارمى از شــرایط بدنى چندان خوبى 
هم در تمرین بهره نمى برد و در هنگام مصدومیت 
از حال رفت تا وضعیتش باعــث نگرانى حاضران 
و کادر فنى تیم ملى شــود. همین سوژه خوبى شد 
براى حاضران در محل تمرین تا بار دیگر به نحسى 
حضور در برنامه 90 براى بازیکنــان فوتبال ایران 
اشاره کنند چون طارمى هم دوشــنبه شب مهمان 
عادل فردوســى پور بود و با این مجرى سرشناس 

تلویزیون گفتگوى جالبى را ترتیب داد.

پورموسوى جانشین گواردیوال شد
ســیروس پورموسوى به عنوان ســرمربى تیم فوتبال 
استقالل خوزستان معرفى شــد. پس از جدایى عبدا... 
ویســى که به گواردیوال ایران معروف است، مسئوالن 
استقالل خوزستان به فکر جذب سرمربى جدید خود 
بودند. در نهایت ســیروس پورموسوى مربى بومى به 
عنوان جانشین ویســى معرفى شد. پورموسوى فصل 
گذشته دســتیار اول ویســى بود. پس از اینکه عبدا...

ویسى موفق شد تیم استقالل خوزستان را قهرمان کند 
به دلیل مشکالت مالى از این تیم رفتنى شد و به سپاهان 
پیوست. پیش از این شنیده مى شد  فرهاد کاظمى یکى از

 گزینه هاى جدى این تیم براى سرمربیگرى است.

تایم اوت

خلیلیان، کربکندى، ابراهیم زاده، چرخابى و سلطان حسینى پاسخ نویدکیا را دادند

وقتى خبر آمد که هدایتى قصــد دارد رونالدینیو را براى 
پرسپولیس بخرد، ورق برگشــت و آقایان ترجیح دادند 
تا پرونده رونالدینیو به طور کلى بســته شود.به گزارش 
جام نیـــوز، درحالى که مسئوالن باشــگاه پرسپولیس 
ماجراى حضور رونالدینیو را تکذیب کردند، نقل قولى 
از سوى برانکو ایوانکوویچ در این خصوص منتشر شد: 
«هم چاق اســت هم گران... او را نمى خواهم!»هر چند 
که هواداران پرســپولیس تصور کردند پروسه حضور 
رونالدینیو در پرسپولیس به همین دلیل بسته شد اما اصل 
ماجرا چیز دیگرى بود.حسین هدایتى قصد داشت تا به 
عنوان یک هدیه ویژه رونالدینیو را به پرسپولیس بیاورد 
اما پس از اینکه مسئوالن باشگاه متوجه این ماجرا شدند، 
ورق برگشت و پروسه حضور رونالدینیو در پرسپولیس به 

طور کلى منتفى شد.یکى از معاونان باشگاه پرسپولیس که 
دلش نمى خواهد هدایتى نقشى در این باشگاه داشته باشد، 
وقتى متوجه این ماجرا شد، تمام تالشش را کرد تا پاى 
ستاره برزیلى به تهران باز نشود.یکى از نزدیکان باشگاه 
در این مورد گفت: «بعضى ها دوست داشتند تا به مردم و 
هواداران بگویند که رونالدینیو را آنها به ایران مى آورند به 
همین دلیل وقتى خبر آمد که هدایتى قصد دارد رونالدینیو 
را براى پرسپولیس بخرد، ورق برگشت و آقایان ترجیح 

دادند تا پرونده رونالدینیو به طور کلى بسته شود.» 
هر چند که عنوان شد مبلغ پیشنهادى رونالدینیو به باشگاه 
پرسپولیس سه میلیون دالر بوده اما نکته قابل توجه دیگرى 
در این میان از قلم افتاد که واسطه ایرانى پس از گفتگو با 
برادر رونالدینیو آن را اعالم کرد: «آنهایى که رقم پیشنهادى 
رونالدینیو را اعالم کرده اند، اشتباه نکردند و صحبتشان 
درست است. اما این را نباید فراموش کنید که اگر باشگاه 
پرسپولیس مى توانست براى رونالدینیو اسپانسر بگیرد، 
تمام هزینه هاى آن به باشگاه مى رسید. جدا از آن حتى 
اگر اسپانســرى براى عقد قرارداد بــا رونالدینیو جلو
 مى آمد باز هم پول هنگفتى نصیب باشگاه پرسپولیس 

مى شد. »

در حالى که چندى پیش تصویــرى از على فتح ا... زاده 
منتشر شــد که وى را در حال تماشــاى کشتى زنان در 
نیویورك نشــان مى داد. سازمان بســیج ورزشکاران 
بیانه اى در خصوص حضور تیم کشتى در آمریکا صادر 

کرد.
 در بخشــى از ایــن بیانیــه آمــده اســت: «در حالى 
که دولــت غارتگــر و مفســد آمریکا خــون هزاران 
انســان بى گناه را به وســیله عّمال خود در ســوریه، 
عــراق، یمــن، بحریــن، فلســطین، افغانســتان 
و ... هر روز بر روى زمین مى ریزد و خوى وحشیگرى 
دولت آمریکا مصیبت هاى زیــادى را براى ملت هاى 
جهان به بار آورده اســت متأســفانه تعدادى از افراد و
چهــره هــاى ورزشــى بــا حضــور در آمریــکا در 
برنامه هایــى حضور پیدا مــى کنند که انســان باید به 
مســلمانى و حتى انسانیت آنها شــک نماید. در حالى 
که خون بچه هاى مظلــوم مدافع حریــم والیت اهل 
بیت (ع) این مملکــت در دفاع از نامــوس همین افراد 
در حال ریختن اســت آنهــا در حال نشســتن و دیدن 
بازى کشــتى زنان با آن وضع اســفبار مى باشند. اساسًا
 نمى دانیم کــه چه پیش آمــده که همه کســانى که به 

دنبال شــهوت رانــى و خــوش گذرانى هســتند، از 
فضاى به وجود آمده مــى خواهند خــود را به آمریکا 
نزدیک نماینــد. نتیجه ضعیف کشــتى گیــران بیمه 
جهت شرکت در مسابقه با تیم کشتى آمریکا به بهانه ماندن 
کشتى در المپیک و شکست سنگین از این تیم همزمان با 
قهرمانى غیورمردان کشتى فرنگى و نشستن بر بام کشتى 
دنیا، هیچ توجیهى براى مســئولین کشتى و کسانى که 
مجوز شرکت در این مسابقات را داده اند ندارد. شرم باد بر 
کسانى که با بى غیرتى تمام این رفتارها را انجام مى دهند 
در حالى کــه مــادران این ســرزمین فرزنــدان خود

 را براى دفاع از ناموس و دین این افراد به مسلخگاه عشق 
مى فرستند در صورتى که هنوز جنازه پاك و مطهر تعدادى 

از شهدا در منطقه خان طومان بر روى زمین مانده است.» 

سازمان بسیج ورزشکاران هم بیانیه داد یک منبع موثق در باشگاه سرخ ها فاش کرد؛

فتح ا... زاده همچنان تاوان تماشاى کشتى زنان را مى دهدنگذاشتند بزرگ ترین بمب تاریخ پرسپولیس منفجر شود

کیا
اتفــاق ویژه در آســتاش رستمى و یک 
از شانس هاى کسب مداک. رستمى که یکىیکى
با زدن رکورد جهان خطو اســت توانست 
حریفانش بکشد.ـان ویژه اى براى 

رکورد دو ضرب جهافــق شــده 
5 در دســته 

ر ر

ن و مالت ر تزیر ب
چ حرفى در دفــاع از خودم به زبــان نیاوردم 
ه تصمیــم گرفتــم در آخر فصــل از خودم 
و این مســئله چیــز عجیبى نیســت. اگرچه 
 زیادى در پى داشت. هر حرفى که من زدم کامًال 
شت و من سیاســت خاصى را براى این کار در 
م و فقط مى خواستم حقیقت اتفاقات را با مردم 
رم. ضمن اینکه من نمى خواهم کسى را در این 
خودم نگه دارم و از ابتدا هم اینطور نبوده و هرگز 
ز دوران حضورم وقهرمانى هایم در سپاهان براى 

صى استفاده نکردم.کاپیتان سابق سپاهان با 
ه به آدم هایى مثل حسین فرکى، حسین 

. اطمینان داشته در ادامه گفت: اتفاقات 
 من نشان داد که دیگر در این فوتبال 

کس اطمینان کنم.نویدکیا درباره 
التش با ایگور استیماچ از کى 

هم گفت: من با اســتیماچ 
شتم و حتى در پنج بازى 
قط یک ســاعت به من 
وچک ترین اعتراضى به 

مسئله من از جایى شروع شد 
یک جلسه با مدیران باشگاه به 
عقیلى گفت اگر به توافق نرسیدم

ى تیم را داشته باشــید ولى در پایان 
و عقیلى را اخراج کرد در حالى که رفته 

ع مشــکالت تیم با مدیــران صحبت کند. 
 آقاى اســتیماچ گفتم سیاست جوانگرایى در 
 ضررش تمام خواهد شــد و این حرف که او 
سل عوض کردن در اینجا باقى بماند، یک باور 
ز خودش بپرسید که چقدر گفتم تیم را طورى در 
 که نتیجه بگیرى و آخر سر هم همین طور شد و 
ل نتایجضعیف از کار برکنار شدند. در این مدت 
ـن و او را روبه روى هم قرار دادنــد اما قبل از 
هیچ مشکلى با وى نداشتم و حتى در مورد برخى 
و هشدار داده بودم.نویدکیا در بخش دیگرى از 
5ش در مورد موضوع قرارداد 2/5میلیاردى فرکى 
طالعات من کامًال در این مورد درست است و 

عع

ن هاى قرارداد حسین آقا را اعالم نکردم چون 
دم کار درستى نیست.

یلیان: بیا مطبم تا مشکالتت را حل کنم!
 حال مهرزاد خلیلیان مدیرعامل سابق باشگاه 
ت: «متأسفانه حرف هاى نویدکیا در90 تماماً دروغ

 پیشکسوتان را هم زیر سئوال برد.»
ه با صحبت هاى محــرم نویدکیا در آن برنامه 
ــایر مدیران و پیشکســوتان ســپاهان اظهار 
عده اى با فرافکنــى به دنبال مســائل دیگرى 
ضاً هم با شایعه و دروغ ســعى مى کنند فضا را 

هم ى یت ه ر ولز و ت برى ر
خودشان ساده انگار بودند. شما که درباره فرکى صحبت 
مــى کنید، بدانیــد که او 
کنار برانکــو بوده و 
با فوالد و ســپاهان 
قهرمان شــده، پس 
نیازى به تعریف من 
ندارد.»وى همچنین 

افزود: «قــرارداد 
د 5فرکى اصــًال 2/5 ر میلیــا
میلیاردنبود و قراردادش  یک
قبل و 200 میلیون بود.  فصل  حتى 
گرفت. که قهرمان شد، 800 میلیون 

ســپاهان را رها کرانچار هم خودش 
پیشکســوتان کرد و رفــت. نویدکیا

آقاى نویدکیا!را نیــز زیر ســئوال برد. 
خاکــىبازىوقتــىشــما در زمیــن
بودم. محمود  مى کردى، مــن در جبهه 
را داشــت اما کریمى همدقیقاً شرایط تو 
کارها نکرد.» چون اسطوره بود، از این 

نظــرم محرمخلیلیان در پایان گفت: «به 
تا مشکالتش را باید به پزشک روانشناس مراجعه کند 

حل کند. قبًال مطب من هم آمده، االن هم مى تواند بیاید تا 
مشــکالت روحى و روانى اش حل شود. کسى که بعد از 

ی وی رم رت ه ر رب م ى رب ول ر
30 فرد در باشــگاه  0 تا 0گفت: او در صحبت هاى خود از 20
ســپاهان نام برد و آنها را مقصر ناکامى ایــن تیم معرفى 
کرد اما براى خودش در این ناکامى ســهمى قائل نشــد.
پیشکســوت فوتبال ایران گفت: متأســفانه این بازیکن 
ســپاهان در صحبت هایش علیه افراد بــزرگ تر حتى از 
کلمه آقا هم اســتفاده نمى کرد. او نام من، فرکى، سبحانى 
و ...همه را بدون به کار بردن لفظ آقا بر زبان آورد. در مقابل 
چنین فردى حرفى نزنم خیلى بهتر است.کربکندى یادآور 
رخبرنگاران در رابطه با دالیل ناکامى از سپاهان  شــد: وقتى 

پرسیدند، تأکید 
داشــتم که همه عوامل باشــگاه 
ســپاهان از مدیرعامل کارخانه 
گرفته تا بازیکن، مربى وحتى

تماشــاگران مقصر بودند و در 
حرف هایم از نویدکیــا هم نام بردم. 
اگر این حرف هــا را زدم بخاطر این 
بود که نویدکیا وقتى به دنیا نیامده 
بود من مربى ســپاهان بودم. به 
هر حال مردم بهترین قاضى 
براى این صحبت ها هستند.
وى درباره اینکه نویدکیا

اعالم کرده حرف هایى 
که مى زند و کارهایى که 
انجام داده از سر دلسوزى 
بوده، افزود: دلســوزى 

بازیکــن  نتیجه اش ایــن بوده ایــن 
قهرمانى بسته شده که تیمــى که براى 
یازدهم مى شود.بــود در نهایــت 
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 من با استیماچ مشکلى نداشتم و حتى در 
پنج بازى اول وقتى فقط یک ساعت به 
من بازى داد کوچک ترین اعتراضى به 
او نکردم اما مسئله من از جایى شروع شد 
که او قبل از یک جلسه با مدیران باشگاه 
به من و هادى عقیلى گفت اگر به توافق 
نرسیدم شما هواى تیم را داشته باشید ولى 
در پایان جلسه آمد و عقیلى را اخراج کرد 
در حالى که رفته بود براى رفع مشکالت 

تیم با مدیران صحبت کند. 

،،



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

دنیا فریب مى دهد، زیان مى رساند و تند مى گذرد. از این رو 
خدا دنیا را پاداش دوستان خود نپسندید، و آن را جایگاه کیفر 
دشــمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنیا چــون کاروانى 
باشــند که هنوز بارانداز نکرده کاروانســاالر بانگ کوچ 

موال على (ع)سر دهد تا بار بندند و برانند!

برگزاري هفتاد و یکمین  مزایده کتبی سراســري امالك و مســتغالت سازمان 
اموال و امالك ســتاد با شرایط و تســهیالت ویژه به شــرح جداول ذیل اعالم 
می گردد؛ لــذا متقاضیان محترم  خریــد امالك می توانند از روز شــنبه  مورخ 
95/03/01 تا پایان روز ســه شــنبه مورخ 95/03/11 همه روزه بجز ایام تعطیل 
از ســاعت 8  صبح الی 17/30و  روز چهار شــنبه مورخ 95/03/12 از ســاعت 
8 الی 10/30صبح (صرفًا در محل بازگشــایی پاکتها به شــرح توضیحات ذیل) 
جهت اطالع از شــرایط ودریافت اوراق شــرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز 

 (وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره 
چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي   شــنبه 
مورخ  95/03/08 الی سه شنبه مورخ  95/03/11    و در ساعات تعیین شده صورت
 می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشــنهادي در روز چهار شنبه

  مورخ 95/03/12  از ســاعت 8 الی 11 صرفًا در محل بازگشــایی پاکتها صورت 
می پذیرد.

نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه 
به شرح جدول ذیل می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمــان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل

 می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل 
ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک 

به حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم 
مبایعه نامه به مدت سه ماه   (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف 

پرداخت نقدي به شرح جدول ذیل می گردد.

شرایط 
پرداخت 

(گروه)

حصه نقدي 
(پیش 

پرداخت)

زمان 
تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف پرداخت 
نقدي

12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه 10٪45 ٪الف
14٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10٪40 ٪ب
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

1-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی 
می باشد.

2-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشــروط از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
3-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده 
در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه 

و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
4-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز چهار شنبه مورخ 95/03/12 رأس ساعت 
11 در دفتر فروش اداره کل اصفهــان واقع در  خیابان حکیــم نظامى –خیابان 

حسین آباد –پالك 40 ، همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
5-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک 

مورد درخواست الزامی است.
6-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفًا تا ساعت 10/30صبح 

روز چهار شنبه مورخ 95/03/12  درمحلهاي تعیین شده می باشد.
7-اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه 
فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر 
عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى 

حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
8-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم 
نتایج (پنج شنبه  مورخ 95/03/13) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل 

رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

روزنامه هاى
   شنبه  مورخ 1395/03/01   روزنامه جام جم                دو شنبه  مورخ  1395/03/03 روزنامه ایران        چهارشنبه     مورخ 1395/03/05   روزنامه همشهرىسراسرى

سه شنبه مورخ 1395/03/04 روز نامه نسل فردا        پنج شنبه 1395/03/06 روزنامه نصف جهان         شنبه 1395/03/08 روزنامه اصفهان زیبا          یک شنبه مورخ 1395/03/09  روزنامه اصفهان امروزاستانى

 آگهى فروش امالك بصورت مزایده  آگهى فروش امالك بصورت مزایده 
سازمان اموال و امالك ستادسازمان اموال و امالك ستاد

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 95/03/01 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ  95/03/12 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده نشانى ردیف 
روزنامه

مورد واگذاري ملکیت و سرقفلی مجتمع بهار ، داراي10 پالك 
ثبتی شش دانگ که شامل پارکینگ، استخر ،سالن ورزش،دو 

تاالر پذیرایی ، دو واحد آپارتمان مسکونی ،انباري ،مغازه و 
انشعابات آب -برق- و گاز بوده و ایجاد عایق صوتی بمنظور 

کاهش ارتعاشات موتورخانه و یا جابجایی تاسیسات حرارتی 
بر عهده خریدار می باشد ضمناً داراي پایان کار بوده و با وضع 

موجود بفروش می رسد .

د 145/000/000/000 4396 1714/4 ورزشى و 
مسکونى

ساختمان 
و زمین 999

اصفهان- خیابان چهار باغ 
خواجو-چهار راه نقاشى-خیابان 

فلسطین-مجتمع بهار
1

داراى پارکینگ و انبارى ،استفاده از امکانات ورزشى مجتمع 
اعم از استخر و سونا و... بصورت مشترك مى باشد .مساحت بر 

مبناى صورتمجلس تفکیکى محاسبه خواهد شد .
د 24/300/000/000 270 --- مسکونى آپارتمان 962

اصفهان-خیابان آبشار سوم-
خیابان مسرور-گلستان1-مجتمع 
مسکونى مینو  طبقه سوم -واحد 

غربى
2

مورد واگذاري به میزان 37/5 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ که رعایت میزان عقب نشینی ، سرانه فضاي سبز ، توافق 

با شرکاى مشاعى و اصالح سند به عهده خریدار می باشد
د 23/130/000/000 --- 5000 صنعتى زمین 1048

اصفهان - بزرگراه آزادگان-
شهرك صنعتی محمود آباد 

- خیابان 26 روبروي کارخانه آجر 
مجوف

3

داراي دستور تهیه نقشه  که تمدید آن و رعایت عقب نشینی و 
اصالح سند  به  عهده خریدار می باشد ج 12/750/000/000 --- 1636/8 صنعتى زمین 376

اصفهان - خیابان امام خمینی (ره) 
-بعد از خیابان عاشق آباد-کوچه 

دکترسراجی- کوچه ویالئی 
-سمت چپ

4

مورد واگذاري شش دانگ ملکیت و سرقفلی بوده و داراي 
انشعابات آب و برق می باشد. د 12/600/000/000 349/09 --- تجارى زیر زمین 28

اصفهان - بزرگراه شهید خرازي 
- کنارگذرخیابان خیام(سابق) 
-طبقه تحتانی ساختمان افشار

5

مورد واگذاري سه دانگ مشاع از شش دانگ و هر گونه توافق 
با شرکاي مشاعی ،اعمال ید مالکانه و عقب نشینی مربوطه از 

بر کوچه بر عهده خریدار می باشد .
ج 3/000/000/000 100 140 مسکونى خانه 1130

اصفهان - خیابان حکیم نظامی-
کوچه پاچنار- کوچه شهید 

ریحانی- کوچه شمس- پالك 8
6

داراى انشعاب برق مجزا  و آب و گاز مشترك مى باشد ج 1/900/000/000 74/72 --- ادارى آپارتمان 1038
اصفهان-خیابان امام خمینى(ره)-
جنب سازمان تامین اجتماعى- 
ساختمان الماس- طبقه 4 واحد 

415
7

 مورد واگذارى 125/88متر مربع مشاع از ششدانگ که توافق 
با شرکاي مشاعی  به  عهده خریدار می باشد ج 1/400/000/000 --- 377/64 مسکونى زمین 1269 اصفهان -خیابان امام خمینی- 

خیابان کیان پارس - کوچه بردبار 8

اصفهان -خیابان حکیم نظامى-  خیابان حسین آباد – پالك 40  -  اداره فروش امالك               تلفن : 3- 36283540-031          نمابر :03136283544
دفاتر فروش  اصفهان –خیابان چهار باغ خواجو –چهار راه نقاشى-خیابان فلسطین-مجتمع استخر و تاالر بهار                   تلفن:32229156 و031-32222272 


