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ابعاد جدید کشف برنج هاى آلوده

لطفى که استقالل به پرسپولیس کرد!اعالم وضعیت قرمز به اراذل و اوباشپرواز اصفهان- مسکو برقرار مى شودکمپینى که نمایندگان مجلس را  به خط کردبازداشت ملوان ها دوباره قربانى گرفت ورزشاستاناقتصاداجتماعجهان نما

تولد سالیانه 100 کودك معتاد  
در اصفهان
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خریدهاى جاللى
 162 سال
 سن دارند!

او چطور به 
«فوتبال مسخره» 

بازگشت؟!

اتاق هاى فکر 
از سال 92 
راه اندازى شد

مشکل تعامالت بانکى 
به اقدامات

 آمریکا 
بر مى گردد

      

در صفحه جهان نما بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

منابع درآمد جدید داعش چیست؟سگ هاى خانگى در بیابان رها شدند!
روز چهارشنبه هفته گذشته براى صاحبان سگ هاى خانگى در شاهین شهر 
اصفهان روز سرگردانى بود. روزى که افرادى نامعلوم به بهانه هاى مختلف 
به در خانه ها آمدند و بدون پاسخگویى ســگ هاى خانگى را با خود بردند. 
یکى مى گوید، از دادستانى نامه داشتند و دیگرى مى گوید که گفته اند از اداره 

دامپزشکى شهر آمده اند...

تروریست هاى داعش که در  زمســتان سال 2014 به عنوان ثروتمندترین 
گروه تروریستى جهان شناخته شده بودند؛ در حال از دست دادن یک به یک 
درآمدهاى مالى خود هستند. داعش در آمد هاى خود را از طریق فروش نفت 
و گاز، دریافت اعانات از خارج، آدم فروشى و ســرقت حساب هاى بانکى، 

استفاده از چاه هاى نفت «دیرالزور»و ...
استاندار جدیدترین آمار حوزه مواد مخدر را تشریح کرد

رئیس اتحادیه طال وجواهر از افزایش قیمت طال و سکه در پى 
تأثیر بازار جهانى که ناشى از خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست، 
خبر داد و گفت: قیمت فعلى سکه، باالترین نرخ در دو سال اخیر 
است و طالى 18 عیار نیز براى اولین بار در سال جارى به بیش 
از 107 هزار تومان رسیده است.محمد کشتى آراى با اشاره به 
قیمت ســکه در بازار ایران گفت: قیمت سکه نسبت به اواسط 
هفته گذشــته 30 هزار تومان افزایش یافت و در ابتداى امروز 

(دیروز) به یک میلیون و 56 هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه 
در حال حاضر 528 هزار تومان و قیمت ربع ســکه 275 هزار 
تومان است.   نرخ هر گرم طالى 18 عیار نیز با افزایش سه هزار 
تومانى، به رقم 107 هزار و 400 تومان رسید.وى در خصوص 
میزان دادوستدها پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  افزود: 
از روز سه شــنبه مى توان پیش بینى هاى الزم را در خصوص 

با زارهاى جهانى طال و مسیر حرکت آن اعالم کرد.

زنبورهاى عسل، گرفتار ریزگردهازنبورهاى عسل، گرفتار ریزگردها

سکه به باالترین نرخ در 2 سال اخیر رسید
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فرا رسیدن سالروز شهادت موالى متقیان فرا رسیدن سالروز شهادت موالى متقیان 
حضرت على(ع) بر عموم شیعیان آن حضرت تسلیت بادحضرت على(ع) بر عموم شیعیان آن حضرت تسلیت باد

سرویس دهى اتوبوسرانى در شب هاى قدر

«آگهى استعالم بها»«آگهى استعالم بها»
شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان درنظردارد پروژه هاي  زیر را از محل اعتبارات 
داخلی به پیمانکاران  واجد شــرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهاي پیمانکارى و افراد 
حقیقی واجد شرایط ،دعوت مى شود ازتاریخ1395/04/06الی1395/04/10  جهت دریافت 
اسناد پیشنهاد قیمت به امور پیمان هاى شــرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان واقع 
دراصفهان خیابان 22 بهمن ، مجتمع ادارى امیرکبیرمراجعه یا براي کسب اطالعات بیشتر 
به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایند. مهلت 
تحویل پیشنهاد قیمت به امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ1395/04/15مى باشد هزینه درج آگهى روزنامه به 

عهده برنده استعالم مى باشد.
1- موضوع استعالم: تهیه فیلتر پرس براي تصفیه خانه فاضالب ناحیه صنعتی سروشبادران 

مبلغ برآورد اولیه : 1,560,000,000 ریال از محل منابع جاري
مبلغ سپرده شرکت دراستعالم : 78,000,000 ریال

2-  موضوع استعالم : خرید تجهیزات آزمایشگاه پایه مواد پلیمري
مبلغ برآورد اولیه : 650,000,000ریال از محل منابع جاري

مبلغ سپرده شرکت دراستعالم : 32,500,000 ریال
3-  موضوع استعالم : ایجاد نمایشگاه دائمی محصوالت تولیدي اعضاي خوشه کفش اصفهان 

- درراستاي شبکه توزیع و فروش خوشه کفش اصفهان
مبلغ برآورد اولیه : 250,000,000ریال از محل منابع جاري

مبلغ سپرده شرکت دراستعالم : 12,500,000 ریال

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهانامور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان
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محموله 57 تنى، بخشى از چند 10هزار تن برنجى است که از سوى شرکت بازرگانى دولتى فروخته شده است



پیشنهاد سردبیر:2
امتناع خواننده ایرانى از  اجراى کنسرت در شب قدر
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جهان منا
«موسیقى حرام است»، نداریم

روزنامه ایران: علیرضا بهشــتى در آستانه سالگرد 
شهادت آیت ا...بهشــتى از دیدگاه هاى وى درباره 
موســیقى، زنان و جوانان گفت.به گفته او، شهید 
بهشــتى معتقد بود که گزاره اى با ایــن عنوان که 
«موسیقى حرام است»، نداریم. او گفته دکتر بهشتى 
از جمله افرادى است که بیشــترین وسعت میدان 
عمل اجتماعى را براى خانم ها قائل بود و این را در 
عمل هم نشان مى داد؛ هم در فعالیت هاى اجتماعى 
و هم در خانه. پرداختن به مسائل فرهنگى به جوانان 
کمک مى کند تا هویت خود را بشناسند، بازسازى 
کنند و محترم بشــمارند. این مســائل دستورى و 
شعارى نیســت و جوان باید بتواند آزادانه انتخاب 

کند.

تفکیک جنسیتى در دادگاه ها
ایرنــا: نماینده مــردم تهران در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: طرح بررســى پرونده مســائل 
و مشــکالت قضائى زنان با حضــور قضات زن، 
در آینــده اى نزدیــک تقدیم مجلس مى شــود. 
ســهیال جلودار زاده تأکیــد کرد: چون مســائل 
زیــادى در رابطــه بــا زنــان هنــگام مراجعه به 
دادگاه ها مشاهده مى شــود، بنابراین باید مکانى 
براى تفکیک جنســیتى وجود داشته باشد. وى در 
خصوص اینکه آیا ما مى توانیم قاضى زن هم داشته 
باشیم، گفت: اگر مى خواهیم دادگاه مربوط به زنان 
داشته باشیم باید این موانع فقهى مورد بررسى قرار 
گیرد البته در مورد قضاوت زنان اینکه زن نمى تواند 
قاضى شود، قول مشهور است و ما نص صریحى در 

این زمینه نداریم.
جلــودارزاده ادامــه داد: تــا حاال هیــچ زنى در 
تاریخ قاضى نبــوده و ما این موضوع را بررســى 

مى کنیم.

اتمام مرحله اول درمان 
استاد شجریان 

 خبرآنالیــن: اولین مرحله از درمــان محمدرضا 
شجریان در آمریکا به پایان رسید. همایون شجریان 
در این رابطه در اینســتاگرام متنى را منتشــر کرد. 
شجریان نوشت: پیرو پیغام هاى مکرر و نگرانى هاى 
شــما عزیزان از وضعیت حال هنرمنــد محبوبتان 
محمدرضا شــجریان به اطالع شــما بزرگواران 
مى رســاند که ایشــان پس از مدت پنج ماه اقامت 
درآمریــکا اولیــن مرحلــه از درمان خــود را به 
انجام رســانیده اند. در حال حاضر ایشان به دلیل 
مقــدارى ضعف جســمانى که به گفته پزشــکان 
بخاطر ایــن روش از درمان طبیعى اســت، دوران 
نقاهت براى شروع مرحله دوم را طى مى کنند که 
به امید پــروردگار با لطف شــما عزیزان ســریع 
تر از این مرحله بــه خوبى گــذر خواهند کرد و 
به عشق عاشقان و دوستدارانشــان درمان را ادامه 

خواهند داد.

 افزایش 300 برابرى 
مهاجرت پرستاران 

 آرمان: مهاجرت پرســتاران ایرانى به کشورهاى 
حاشــیه خلیج فــارس و غربى در اردیبهشــت و 

فروردین امسال 300 درصد افزایش یافته است. 
رئیس کل سازمان نظام پرستارى کشور در حالى این 
اظهار نظر تکان دهنده را انجام داده است که کمبود 
پرسنل بیمارســتانى و درمانى از قبیل پرستاران در 
کنار کمبود تجهیزات پزشــکى و بیمارستانى یکى 
از معضالت اصلى بخش بهداشت و درمان کشور 

محسوب مى شود.
على محمد آدابى با اشــاره به اینکه آمریکا، کانادا، 
آلمان و کشورهاى حاشــیه خلیج فارس از جمله 
قطر و عربســتان مشترى هاى دســت به نقد براى 
جذب پرســتاران ایرانى هســتند، اظهار داشت: 
تاکنون و با وجــود آنکه آمار دقیقــى از مهاجرت 
پرستاران کشورمان نیست ولى تخمین زده مى شود 
حدود 10 هــزار پرســتار تاکنون به کشــورهاى 
مختلف براى کار با شرایط رفاهى و معیشتى بهترى 

مهاجرت کردند.

خاموشى وزیر اقتصاد 
در پرداخت حقوق هاى نجومى 

افکار نیــوز: رئیس ســابق کمیســیون اصل 90 
مجلــس بــا بیــان اینکــه علــى طیــب نیــا 
وزیر اقتصــاد از پرداخت حقوق هــاى نجومى به 
برخى مدیران، باخبر بود امــا اقدامى نکرد، گفت: 
وزیر باید با حضــور در مجلس در ایــن زمینه به 

نمایندگان پاسخگو باشد. 
محمدعلى پورمختار نماینــده بهار و کبودر آهنگ 
در مجلس شــوراى اسالمى با اشــاره به پرداخت 
حقوق هــاى نجومى بــه برخى مدیــران دولتى 
گفت: در زمینه حقــوق هاى نجومى، متأســفانه 
شاهد اقدام غیر قانونى تعدادى از مدیران بانک ها 
و شــرکت هاى بیمــه در گرفتن ایــن حقوق ها 

هستیم.

امتناع خواننده ایرانى از
 اجراى کنسرت در شب قدر

مشرق: جشــنواره بین المللى موسیقى نوجوانان 
و جوانــان باکو در روزهاى ســوم و چهــارم تیر 
برگــزار شــد و «علــى تنهــا» همراه یــک داور

 ایرانى براى شــرکت در این جشنواره به باکو رفته 
بودند.

 ایــن دو هنرمند کــه از تقــارن برنامه خــود با 
شــب نوزدهم ماه مبارك رمضان مطلــع نبودند، 
پس از ورود به باکــو به دلیل تقــارن برنامه خود 
با شــب قدر از اجراى برنامه خــود عذرخواهى 
کرده و علیرغم اصرار برگزار کنندگان جشنواره و 
احتمال دریافت جایزه اى بزرگ، براى ابراز ارادت 
به ســاحت موالى متقیان على(ع) بــه روى صحنه 

نرفتند.

ایران به سختى توانست شادى خود را 
پنهان کند

گاردین نوشت: خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا 
واکنش هاى مختلفى از رهبران کشورهاى مختلف 
داشته که از یکسو هراس آشکار برخى را در پى داشته 
و از سوى دیگر تهران و مسکو به سختى توانستند 

شادى خود از آن را پنهان کنند. 
به گزارش «انتخاب»، یک مســئول ارشد نظامى در 
پایتخت ایران پیش بینى کرد اســکاتلند و ایرلند به 
زودى از «حکومت استبدادى پادشاهى به اصطالح 

بریتانیاى کبیر» آزاد مى شوند.
رئیس جمهور روسیه، والدمیر پوتین این گمانه ها را 
رد کرد که دستى در خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 
و عواقب آن داشته است. او که در دیدار از ازبکستان 
با گزارشــگران گفتگو مى کرد گفــت این اتفاق 
مى تواند عواقب مثبت و منفى اى به همراه داشــته 

باشد که در آینده نزدیک خود را تصحیح مى کند. 
او علت تصمیم مردم انگلیس را  نگرانى هاى آنها در 
زمینه مهاجرت و امنیت و همچنین نارضایتى آنها از 

سیستم بوروکراسى اتحادیه اروپا عنوان کرد.
در تهران، حمید ابوطالبى، دســتیار سیاســى ارشد 
رئیس جمهور ایران، حســن روحانى در پیامى در 
توئیتر گفت خروج انگلیس «فرصتى تاریخى» براى 
ایران به وجود آورده، اما درباره چگونگى سود بردن 

ایران از این وضعیت توضیحى نداد. 
معاون رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح ایران سردار 
مســعود جزایرى هم به نقل از خبرگزارى فارس 
گفت: «اتحادیــه اروپا مهره اى در دســتان آمریکا 

است.»
جزایرى گفت: «انگلیس باید بهاى سال ها استعمار 
و جنایاتى که علیه بشریت کرده را بپردازد.» او گفت 
این هزینه، استقالل خواهى اسکاتلند و بخش هاى 
دیگر انگلیس از این کشــور خواهد بود. او گفت: 
«مردم ایرلند، اسکاتلند و بخش هاى دیگر حق آن را 
دارند تا از حاکمیت استبدادى پادشاهى به اصطالح 

بریتانیاى کبیر بیرون بیایند.»

توئیتر یک نگاه 

زمان اعالم موجودیت رسمى 
فراکسیون سوم مجلس 

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم گفت: باتوجه به 
تهیه اساسنامه فراکسیون مستقالن، قصد داریم پس از 
تعطیالت رسمًا اعالم موجودیت نموده و انتخابات 

هیئت رئیسه فراکسیون را برگزار کنیم.
به گزارش ایلنا، مهرداد الهوتى بائوج با اشــاره عزم 
نمایندگان مستقل براى تشــکیل فراکسیون سوم، 
اظهار داشت: امیدواریم پس از بازگشت نمایندگان 
از حوزه هاى انتخابیــه و پایان تعطیالت مجلس، در 

راستاى تشکیل فراکسیون مستقالن اقدام کنیم.
وى گفت: برنامه ما این اســت که بعد از بازگشت 
نماینــدگان از حوزه هــاى انتخابیه، رســمًا اعالم 

موجودیت کنیم.

وقوع هر گونه حادثه ضد امنیتى 
تکذیب مى شود

سخنگوى وزارت کشور در واکنش به برخى خبرها 
مبنى بر تهدید اماکن مذهبى در شب هاى قدر توسط 
گروهک ها گفت: این مسئله را رسماً تکذیب مى کنم 

و امنیت در کل کشور برقرار است.
حسینعلى امیرى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
در  واکنــش به برخى خبرها مبنى بــر تهدید اماکن 
مذهبى در شــب هاى قدر توسط گروهک ها اظهار 
داشت: این مسئله را رسماً تکذیب مى کنم و هیچ گونه 
ناامنى وجود ندارد و امنیت در کل کشور برقرار است.
وى افزود: نیروهاى اطالعاتى و امنیتى در حال رصد 
اوضاع هســتند و معاون امنیتى وزارت کشور نیز بر 

اوضاع مشرف هستند.
امیرى در ادامه تصریح کرد: اساســًا وقوع هر گونه 
حادثه ضد امنیتى تکذیب می شود و هموطنان عزیز با 

آرامش به عباداتشان بپردازند.

شهرهاى ایران در سوگ سربازان وطن 
در حادثه ســقوط اتوبوس به دره در اطراف شــهر 
نى ریز استان فارس، 13 سرباز وظیفه جان باختند. 
آنها پس از گذراندن دوره آموزشى، در حال بازگشت 
به خانه هاى خود بودند که با ایــن حادثه، روبه رو
شدند. به دنبال کمپین شمارى از فعاالن شبکه هاى 
اجتماعى، تعداد  زیادى از مردم در شهرهاى مختلف، 
جمعه شب با تجمع در پارك ها و میدان هاى شهرها 
از جمله در جوار پل خواجوى اصفهان  و روشــن 
کردن شمع، یاد سربازان جان باخته در حادثه سقوط 

اتوبوس را گرامى داشتند.
به گــزارش عصر ایران، عکس هــاى زیادى از این 
تجمع هاى مردمى در شبکه هاى اجتماعى به ویژه 

اینستاگرام منتشر شده است. 
در حادثه ســقوط اتوبوس به دره در اطراف شــهر 
نى ریز استان فارس، 13 سرباز وظیفه جان باختند. 
آنها پس از گذراندن دوره آموزشى، در حال بازگشت 
به خانه هاى خود بودند که با ایــن حادثه، روبه رو 

شدند.

خبر

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان 
سفرش به فرانسه در مؤسسه آکادمى 
دیپلماتیــک بین المللــى این کشــور 
در جمع دیپلمات هاى ارشــد، 
محققان و پژوهشــگران در 
حــوزه روابــط بین الملل 
فرانســه گفت: مشکل 

تعامالت بانکــى به اقدامات آمریــکا در قبال بانک ها در زمــان تحریم بر 
مى گردد.

به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف در خصوص اجراى برجام تصریح 
کرد: تحریم ها بر روى کاغذ برداشته شده، اما کشورهاى اروپایى باید تالش 
بیشــترى کنند تا فضاى روانى موجود به ویژه در زمینه تعامالت بانکى بر 
طرف شود. مشکل تعامالت بانکى به مقررات مربوط نمى شود، بلکه بخشى 

از آن به اقدامات آمریکا در قبال بانک ها در زمان تحریم بر مى گردد.

رئیس دستگاه دیپلماسى کشورمان در پاسخ به سئوالى در خصوص اینکه 
جمهورى اســالمى ایران به دنبال همگرایى با جامعه بین المللى نیست، با 
اشاره به کمک کشورهاى غربى و شرقى به صدام در دوران جنگ تحمیلى 
در حالى که جمهورى اســالمى ایران تقریبًا تنها بود، تأکید کرد: جمهورى 
اسالمى ایران یاد گرفته که متکى به خود باشد. بنابراین در اقتصاد به دنبال 
اقتصاد مقاومتى است و مى خواهد اقتصاد خود را طورى طراحى کند که با 

تحکم یا فشار خارجى این اقتصاد تخریب نشود.

مشکل تعامالت بانکى به اقدامات آمریکا بر مى گردد
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اکبر ترکان تشکیل اتاق فکر توسط مخالفان دولت را  که 
اولین بار توسط محمدرضا نوبخت سخنگوى دولت افشا 
شد موضوع تازه اى نمى داند و راه اندازى آنها را متعلق 
به سال 92 عنوان مى کند. مشــاور ارشد رئیس جمهور 
در گفتگو با «انتخاب» اظهار داشــت: کارنامه دولت قبل 
متعلق به آقاى دکتر احمدى نژاد نیست بلکه این کارنامه 
خیلى شریک دارد شرکاى این کارنامه به شدت وحشت 
کردند؛ چون آنچه به جامعه در مورد اینها گفته شده، خیلى 
با احتیاط بود، به دلیل اینکه از سیاهنمایى پرهیز شود، البته 
باید به تدریج بقیه مطالب را گفت.  متن گفتگوى «انتخاب» 

با ترکان در زیر مى آید:
ســخنگوى دولت اخیراً از تشــکیل اتاق 
فکرهایى علیه دولت خبر داد. آیا شما خبر 

تازه اى در این مورد دارید؟
اگر بخواهم بــه صراحت عنــوان کنم، تشــکیل اتاق 
فکر موضوع تازه اى نیســت بلکه بعد از شکســتى که 
اصولگرایان از ســال 92 خوردند بى وقفه براى دولت 
مشــکل ســازى مى کنند. این اقدامات دلیلى ندارد جز 
اینکه همه این ورشکستگان، هم پیمانان دولت نهم و دهم 
بودند و افتضاح و ناهنجارى هایى که دولت نهم و دهم در 
اقتصاد ایران  و در عرصه بین المللى به وجود آورد باعث 

مشکالت بسیارى در همه عرصه ها شد.
کارنامه دولت قبل متعلق به آقاى دکتر احمدى نژاد نیست 
بلکه این کارنامه خیلى شریک دارد شرکاى این کارنامه به 
شدت وحشت کردند؛ چون آنچه به جامعه در مورد اینها 
گفته شده، خیلى با احتیاط بود، به دلیل اینکه از سیاهنمایى 
پرهیز شود، البته باید به تدریج بقیه مطالب را گفت. بنابراین 
وحشتى که این افراد گرفته اند به دلیل این است که همه 
این افراد دستشان توى یک کاسه است. فکر نکنید یک نفر 
مثل دکتر احمدى نژاد توانســت این همه ضایعات براى 
کشور به بار بیاورد. اینها همه با هم هستند. بنابراین همه 
این اشخاص به دنبال این هســتند که یک کارى کنند و 

دوباره براى خودشان ایجاد موقعیت کنند. 
 آیا موفق مى شوند ؟

به نظر من خیر. مــردم ایران خــوب فهمیدند که ماجرا 
چیست. مردم ایران هیچ تردیدى ندارند آنچه در برجام به 
دست آمد مطلوب و خواسته همه بود. هیچکس حاضر 
نیست به تحریم ها برگردد. هیچکس حاضر نیست شاهد 
این باشد که قدرت هاى مخالف جمهورى اسالمى بتوانند 
تمام نیروهاى خودشان را علیه ایران به کار بگیرند و ما با 
تدابیر ناشیانه اى امکان ضربه زدن به جمهورى اسالمى 

را برایشــان فراهم کنیم. این اتفاقى است که در آن دوره 
متأسفانه افتاد.  آنچه مردم مشاهده کردند یک جریان بسیار 
آزار دهنده در اثر بى تدبیرى بود که به آنها تحمیل شد و این 
تحریم هاى ناجوانمردانه بر سرشان فرو ریخت. ساختار 
تحریم ها و مصوبات شوراى امنیت سازمان ملل که علیه 
ما ابالغ و اجرا شــده بود در این دولت عمًال لغو شد و از 
بین رفت و براى اولین بار در تاریخ  سازمان ملل کشورى 
که تحت فصل هفتم قرار گرفته بــود از این موضوع به 
ســالمت گذر کرد. این بزرگ ترین دستاوردى است که 
این دولت داشته و به نظر من حاال حاال ها ابعاد این شناخته 
شده نیست و باید هنوز گفته شود تا معلوم شود با چه بى 
تدبیرى ما به چنین تله سختى گرفتار آمدیم و چگونه اینها 

را با سربلندى حقوق هسته اى کسب کردیم.
برخى معتقدند اگر دولت تحت فشار است به 
این دلیل است که رئیس جمهور تمام مسائل 
از جمله ویرانى هاى دولت قبل را با مردم در 

میان نمى گذارد. نظرتان چیست؟
آقاى دکتر روحانى ظرفیت شنیدن انتقاد را دارد و بارها 
گفته اند انتقادهــا را به ما بگویید. ایشــان آمادگى براى 
شنیدن نقدها و اســتفاده کردن از نقدهاى خیرخواهانه 
را دارد. مفهوم واقعى نقد این است که از روى دلسوزى 
و خیرخواهى گفته شــود و حتمًا هم مورد استفاده قرار 
مى گیرد. آقاى روحانى بر این باور اســت با شنیدن این 
نقدها به صورت عاقالنه و به دور از تشــویش رسیدگى 

شود نه اینکه با داد و بیداد کردن.
ولى فکر نمى کنید همین ظرفیت باالى آقاى 
روحانى در برابر انتقادات فشــار را بیشتر 
مى کند که شاید مردم براى رأى دادن دچار 

تردید شوند؟
من بعید مى دانم. شعور مردم باالتر از این است که این اتفاق 
بیافتد. شما دیدید در انتخابات مجلس یک عده اى این همه 
پول خرج مى کردند که افرادى را تحت الشعاع قرار دهند، 
ولى دیدید دست آخر مردم به سمتى رفتند که تشخیص 
دادند. انتخابات فقط پول هزینه کردن نیست، در انتخابات 
باید دید آینده کشور به کدام سمت و سو است و طبق همان 
با مردم سخن بگویم که این اشــتباه بزرگ را اصولگرایان 

همیشه مرتکب مى شوند.
برخى مى گویند دولت در زمینه اطالع رسانى 
دقیق در مورد ویرانى هاى سال هاى گذشته 
خوب عمل نکرده اســت، شما چطور فکر 

مى کنید؟ 
مى توانم بگویم که به همکاران آقاى روحانى نقدهایى وارد 
است . مردم به شــخص روحانى رأى دادند، این دفعه هم 
باز به شخص ایشان رأى مى دهند برغم اینکه آقاى دکتر 
احمدى نژاد یا هر کس دیگرى در رقابت با ایشان از هر ابزار 
یا هر حربه تبلیغاتى بخواهند استفاده کنند. من معتقد هستم 

دکتر روحانى یک فرصت براى کشور است.  اتاق هاى فکر از 
سال 92 راه اندازى شد

زاویه اى جدید در افشاگرى اخیر

مردم ایران هیچ تردیدى ندارند 
آنچــه در برجام به دســت آمد 
مطلوب و خواســته همه بود. 
هیچکــس حاضر نیســت به 
تحریــم ها برگــردد. هیچکس 
حاضر نیست شاهد این باشد که 
قدرت هــاى مخالف جمهورى 
اســالمى بتوانند تمام نیروهاى 
خودشــان را علیه ایران به کار 
بگیرند و ما با تدابیر ناشــیانه اى 
امکان ضربــه زدن به جمهورى 

اسالمى را برایشان فراهم کنیم

،،

بازارِ گرمى اســت این روزها، بازار انتشار فیش هاى 
حقوقى. مخالفان دولت فیش هــاى حقوقى مدیران 
دولتى را منتشر مى کنند، طرفداران دولت فیش حقوقى 
مدیران دولت قبل را و عده اى از مسئوالن و مسئوالن 
پیشین هم هستند که با رونمایى از فیش هاى حقوقى 
خود، سایر حقوق بگیران از خزانه را تشویق مى کنند که 
با شرکت در کمپین موسوم به «چالش فیش حقوقى»، 
کمک کنند کاسبان روزنه ها و مســتثنى هاى قوانین 
دســتمزد کارکنان دولتى در سال هاى گذشته معرفى 
شوند. به گزارش ایسنا، چکیده کلى همه  وعده هایى 
که تا کنون از ســوى مســئوالن و متولیان امر درباره 
نحوه ساماندهى وضعیت دریافتى هاى مدیران دولتى 
مطرح شده است را مى توان دو موضوع «عزل مدیران 
دریافت کننده حقوق هاى نجومى» و «اصالح قوانین 
موجود»،  خالصه کرد. مشکل پیش آمده باید با اصالح 
قانون حل شــود. اکنون این نگرانى وجــود دارد که 
ممکن اســت در برخى موارد جنجال هاى مربوط به 
فیش هاى حقوقى، مســئوالن را به آن سو بکشاند که 
براى آرام کردن جنجال هاى رسانه اى اقدام به برکنارى 
برخى مدیرانى بکنند که فیش هاى حقوقى آنها منتشر 
شــده و در بین این افراد مدیران توانمندى هم وجود 

داشته باشــند که قربانى جو پیش آمده شوند و به این 
ترتیب با حذف شتاب زده آنها از بخش دولتى، عمًال 
سازمان هاى دولتى با مشکل جایگزینى رو به رو شوند.

عالوه بر آنچه گفته شد، ســئوالى که در بحث عزل 
مدیران جاى طرح دارد این است که آیا فقط مدیرانى 
که فیش حقوقى آنها منتشر مى شود، دریافت هاى غیر 
متعارفى دارند و باید بروند؟ آیا کسانى که شانس با آنها 
همراه است و هیچکس فیش  آنها را به رسانه ها نمى دهد 
و یا نمى فروشد، ولى دریافت هاى باالیى دارند، فرصت 
این را خواهند داشت که همچنان با حفظ آبرو کسوت 
خود را حفظ کنند؟ با مدیران دریافت کننده حقوق هاى 
باال در دولت قبل چگونه رفتار خواهد شد؟ از سوى 
دیگر وقتى طبق قانون تخلفى رخ نداده چطور مى شود 
با دریافت کنندگان حقوق هاى باال چه در دولت قبل و 

چه در این دولت برخورد کرد؟
در کنار بحــث عزل مدیــران، ایــن روزها اصالح 
سریع قانون نیز مطرح شــده و این نگرانى را به وجد 
آورده است که مســئوالن امر براى ختم سریع غائله 
فیش هاى حقوقى، در مــورد تصویب قانون جدید 
اقدامات شتاب زده اى انجام دهند که به حل ریشه اى 

مسئله دریافتى هاى مدیران دولتى منجر نشود.

تبعات ختم سریع غائله فیش هاى حقوقى 
تروریست هاى تکفیرى داعش در عراق و سوریه به 
سرعت از مواضع خود در مناطقى که اشغال کرده بودند 

در حال عقب نشینى هستند.  
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛  اما نکته قابل 
تأمل اینکه تروریســت هاى داعش که در  زمســتان 
ســال 2014 به عنوان ثروتمندترین گروه تروریستى 
جهان شناخته شده بودند ؛ در حال از دست دادن یک 
به یک درآمدهاى مالى خود هستند. داعش در آمد هاى 
خود را از طریق فروش نفــت و گاز، دریافت اعانات 
از خارج، آدم فروشــى و سرقت حساب هاى بانکى 
استفاده از چاه هاى نفت «دیرالزور» و «کرکوك» و ... 

به دست مى آورد.
درآمدهــاى داعــش در ســال 2015 حــدود یک 
میلیارد دالر بود که نیمــى از آن از طریق فروش نفت 
حاصل شــد. البته حضور نظامى «مسکو» و مبارزه با 
تروریست هاى تکفیرى داعش شدیداً برمنابع مالى این 

گروه تروریستى تأثیر گذاشت. 
«دنیل گالسر» معاون وزیر خزانه دارى آمریکا در امور 
مبارزه با تأمین مالى تروریست ها هم اخیراً در نشست 
یکى از کمیته هاى کنگره گفت: «وقتى که مى شنویم 
گروه داعش نمى تواند دستمزد افراد خود را بپردازد و 

سعى مى کند از منابع دیگرى پول دریافت کند، این بدان 
معناست که ما ضربه کارى به این گروه وارد کرده ایم.»

گالسر افزود: گروه «داعش» به منظور جبران کسرى 
بودجه، در مناطق تحت اشغال خود در سوریه و عراق 
اقدام به بستن مالیات بر مردم فقیر این مناطق کرده و 
نیز براى تأمین پول مورد نیاز براى فعالیت هاى خود، 
روند باج خواهى را بیشتر کرده است. وى گفت: « البته 
تخمین میزان این مالیات ها کار آسانى نیست؛ اما با این 
حال مى توان گفت که حمالت هوایى به این گروه، 
باعث کاهش توان آن در اســتخراج و فروش نفت و 

کسب سود از این طریق شده است.»
وى خاطرنشان کرد: حمالت هوایى اخیر به محل هاى
نگهدارى ذخایر نقدى داعــش، 100 میلیون دالر به 
این گروه خســارت زده اســت.  این مقام مسئول به 
زعم خود حمله هاى ائتالف بین المللى ضد داعش به 
رهبرى آمریکا را که از آگوست 2014 آغاز شده است، 
عامل اختالل در تولید نفت از میادین نفتى اشغال شده 
توسط این گروه درعراق دانست و گفت: در نتیجه این 
حمله ها، درآمد نفتى داعش در ســال 2015 به 500 
میلیون دالر یعنى نصف درآمدهاى کلى آن، کاهش 

یافته است.

منابع درآمد جدید داعش چیست؟ 

حجــت االســالم و المســلمین 
ســید على خمینى گفت: خیلى از 
مسئوالن کشور دلسوزانه براى نظام 
و مردم کار مى کنند. به گزارش ایلنا، 
وى با بیان اینکه متأســفانه برخى 
از مســئوالن کشــور نیز در طول 
ســال هاى بعد از انقالب بد عمل 
کردند افزود: عملکــرد برخى از 

مسئوالن باعث شده تا این میزان بیکارى در کشور وجود داشته باشد 
اما اینکه بگوئیم همه مسئوالن خائن یا دزد هستند اینگونه نیست 
چرا که این مســئوالن را مردم انتخاب کردند و من با خیلى از این 
مسئوالن در ارتباط هستم و خیلى از آنها دلسوز نظام و مردم هستند. 
حجت االسالم والمسلمین خمینى همچنین گفت: منافقین و کسانى 
که مقابل نظام بودند وقتى دیدند که مردم پشتوانه نظام هستند اقدام 
به ترور شخصیت کردند و یکى را گفتند دزد است، یکى را گفتند 
جاسوس اســت و یکى را گفتند خائن اســت که این امر موجب 

ناامیدى مردم مى شود.

یــک زن ســوئدى دونــده که با 
حضور دو ماهه در ایران و دویدن 
1144 مایــل (1800 کیلومتر) در 
این کشور پیشــداورى هاى منفى 
خود و بسیارى از کشورهاى غربى 
درباره یک کشور مسلمان (ایران) 
را به چالش کشیده بود، مى خواهد 
فیلم سفر و دوندگى خود در نقاط 

مختلف ایران را بسازد. به گزارش عصر ایران « کریستینا پالتین » 
دوندگى در مرزهاى غربى و شــرقى ایران را در 30 مرداد ســال 
گذشته آغاز و تا آبان همان ســال به اتمام رسانید و سپس ایران را 

ترك کرده است.
او در طى حضور دوماهه در ایران و پس از خروج بارها در مصاحبه ها

و اظهار نظرهاى خود از مهمان نوازى ایرانیان، فرهنگ این کشــور 
تعریف کرده و گفته است در طى مدت حضور در ایران اوقات خوب 
و خوشى را گذرانده و به خود ثابت کرده است که یک زن تنها مى تواند 

سراسر یک کشور اسالمى را بدون مشکل بدود.

نیروى دریایى ایاالت متحده دومین 
افسر را در ارتباط با بازداشت موقت 
ملوان هــاى آمریکایــى در خلیج 
فارس در دى ماه سال گذشته برکنار 
کرد. این دومین برکنــارى بعد از 
ماجراى بازداشت موقت ملوان هاى 

آمریکایى توسط ایران است.
22 دى ماه، ابتدا سپاه پاسداران در 

بیانیه اى اعالم کرد دو شناور ارتش آمریکا توسط واحدهاى گشتى 
نیروى دریایى سپاه توقیف شدند و 10 سرنشین این دو قایق، شامل 
9 مرد و یک زن، به «جزیره فارسى» در سواحل جنوبى ایران منتقل 
شدند. اردیبهشت امسال نیروى دریایى آمریکا، فرمانده ده ملوان 
آمریکایى را که دى ماه گذشــته بعد از ورود به حریــم ایران در 
خلیج فارس براى 15 ساعت بازداشت شدند، از سمت خود عزل

کرد.
اریک راش مسئول آمادگى و آموزش بیش از 400 ملوان، از جمله ده 

ملوان بازداشت شده توسط سپاه پاسداران ایران بود.

بسیارى از مسئوالن 
دلسوز نظام هستند

ساخت فیلم از 
دوندگى دور ایران

بازداشت ملوان ها 
دوباره قربانى گرفت

امور خا وزیر
سفرش به فر
دیپلماتیــکب
در جمع
محق
ح
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اجتامع

گفتگو با عکاس آخرین سلفى سربازان
مى گوید خوش شانس بوده که با اتوبوس به اهواز نرفته 
است. از دوســتان هم خوابگاهى اش مى گوید که ده 
نفرشان دوستان صمیمى اش در دوره آموزشى بوده اند 
و در سانحه ســقوط مرگبار اتوبوس سربازان به دره، 

فوت شدند.
آرش امیدوار که عکس ســلفى اش با سربازان پادگان 
05 کرمان دست به دســت مى چرخد و در شبکه هاى 
اجتماعى به طور گسترده پخش شده است، در گفتگو 
با «فرهیختگان» درباره این عکس مى گوید: «وقتى از 
آموزشى ترخیص شدیم و گوشى هایمان را جلوى در به 
ما دادند، در لحظه آخر قبل از خروج، با گوشى ام عکس 
سلفى را گرفتم. البته کسانى که در تصویر دیده مى شوند، 
جز سه نفرى که در آخر عکس هستند، بقیه خوشبختانه 

زنده مانده اند.»
آرش توضیح مى دهد: «من هم قرار بود با همان اتوبوس 
بروم، اما کار خیلى واجبى برایم پیش آمد که مجبور شدم 
به شیراز بروم تا از آنجا به الر پیش خانواده ام عزیمت 
کنم. در اتوبوس شیراز بودم که خبردار شدم این اتفاق 

افتاده است.»
او درباره اتوبوس هایى که سربازها را از پادگان آموزشى 
05 کرمان به اهواز بردند، مى گوید: «اتوبوس ها در اختیار 
تعاونى اى بودند که پادگان با آنها قرارداد دارد و نقل و 
انتقال هاى پادگان با اتوبوس هاى همان شرکت انجام 
مى شود. سربازها هم بیشترشان مى خواستند با اتوبوس 

پادگان بروند چون مسیر طوالنى بود و هزینه بر.»
آرش درباره نامه اى که از سربازان پادگان درباره رفتار 
فرمانده گروهان و گردان پخش شده است، مى گوید: 
«این نامه صحت ندارد چون فرمانده گروهان و گردان 
با ما برخورد بدى نداشتند. همه ما افسر وظیفه بودیم و 
وقتى برخى ســربازها رفتار نادرستى داشتند، فرمانده 
گروهان یا گردان مى گفتند شما تحصیلکرده هستید و 
این رفتار در شأن شما نیست اما هرگز برخورد بدى با ما 
صورت نگرفت.» این سرباز به هم خدمتى هایش اشاره 
مى کند که در این سانحه جانشــان را از دست داده اند: 
«همه آنها با ما در یک آسایشــگاه بودند. حداقل با ده 
نفرشان دوست صمیمى بودم. بیشتر بچه ها خوشحال 
بودند که محل ادامه خدمتشان تقریبًا نزدیک به محل 
سکونتشان است. تصویر هم همین را نشان مى دهد که 

بچه ها خوشحال بودند.»
او همچنین مى گوید: «قبل از پایان دوره، شــایعه شد 
که با توجه به ماه رمضان، بیســت  و پنجــم خرداد از 
آموزشــى ترخیص مى شــویم. بعد هم گفتند سى ام 
ترخیص مى شویم اما همان  موقع، هم فرمانده گروهان 
و هم فرمانده گردان اعالم کردند که ترخیص ما یکم 

تیر است.»

لغو مجوز شرکت مقصردر
تصادف اتوبوس سربازان

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا از لغو یکساله مجوز 
فعالیت شرکت اتوبوســرانى مقصر در حادثه سقوط 
اتوبوس حامل سربازان به دره در نى ریز فارس خبر داد.

سرهنگ داوود قاسمیان  با اشاره به تشکیل کمیسیون 
ماده 12 رسیدگى به تخلفات رانندگى حمل و نقل بار 
و مسافر افزود: بر این اساس اعضاى کمیسیون شرکت 
تعاونى میهن نور کرمان را به دلیل دستکارى در سیستم 
اصلى خودرو و نصب باك اضافه، عدم بازدید مدیر فنى 
از اتوبوس یاد شده، عدم ممهور بودن صورت وضعیت 
مسافرى به مهر شرکت، حمل کاالى غیرمجاز، حمل 
مسافر اضافه بر ظرفیت و عدم دریافت مجوز حرکت 
کاروانى از پلیس راه براى 15 دستگاه اتوبوس در اختیار 
این شرکت که مسافران خاص از جمله سربازان پادگان 
05 را حمل مى کرد، متخلف تشخیص دادند. وى افزود: 
بر این اساس پروانه فعالیت شرکت تعاونى اتوبوسرانى 
میهن نور کرمان به اســتناد تبصره یک مــاده 3 قانون 
رسیدگى به تخلفات رانندگى و ماده 12 آیین نامه اجرایى 

این قانون به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمد.

حوادث

باز هم دغدغه خانواده ها 
در فصل ثبت نام

میزان: فصل تابســتان که آغاز مى شود دغدغه دیرین 
خانواده ها نیز براى ثبت نام فرزندانشــان در مدارس 
سر باز مى کند. ماجرایى که گاه با دریافت شهریه هاى 
میلیونى از سوى مدارس غیر دولتى و گاه با جستجوى 

کیفیت در میان مدارس دولتى همراه است. 
شــاید دغدغه خانواده هایى که به لحاظ سطح مالى 
توانمند هستند براى ثبت نام فرزندانشان کمتر از سایرین 
باشد چرا که با  پرداخت هزینه هاى کالن،  فرزندان خود 
را در مدارس غیر دولتى که این روزهــا به اَبَرقدرت 
مدارس تبدیل شده اند ثبت نام مى کنند.  مدارسى که گاه 
براى ثبت نام در پایه اول ابتدایى 10 میلیون تومان و براى 
دوره پیش دانشگاهى 18 میلیون تومان شهریه دریافت 
مى کنند و بدین ترتیب یک خانواده از پایه اول ابتدایى 
تا اخذ دیپلم توسط فرزندش هزینه اى معادل دریافت 

چندین لیسانس یا مدرك دکترا پرداخت مى کند. 
اما حکایت ثبت نام در مدارس دولتى که عامه جامعه و 
اقشار متوسط به لحاظ سطح مالى با آن مواجه هستند 
ماجراى خاص خود را دارد. به گونه اى که با شــروع 
فصل ثبت نــام اغلب خانواده ها در جســتجوى یک 
مدرسه دولتى با کیفیت هســتند و از نظر آنها کیفیت 
یعنى مدرسه اى که به لحاظ سطح آموزش پایین نبوده 
و محیط مدرسه نیز به لحاظ آســیب هاى اجتماعى، 

سالم باشد.
در برخى موارد نیز یافتن یک مدرسه دولتى با کیفیت 
مناسب کار چندان ســاده اى نیست چرا که تعداد این 
مدارس در هر منطقه محدود بوده و متقاضیان زیادى 
براى ثبت نام دارند. از ســوى دیگر قوانین دســت و 
پاگیر آموزش و پرورش نیز مشکالت دیگرى را براى 
خانواده ها ایجاد کرده اســت.  فراهم کردن شــرایط 
مناسب براى ثبت نام دانش آموزان در مدارس و کاستن 
از دغدغه خانــواده ها در این رابطــه، حداقل اقدامى 
است که مسئوالن آموزش و پرورش مى توانند انجام 

دهند. 

انعکاس

حذف بیمه صاحبان 2 یا چند دفترچه 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت 
از حذف یکى از دفترچه هــاى افراد داراى دو یا چند 
دفترچه بیمه در سال جارى خبر داد و گفت: تکلیف 
نحوه دریافت حق بیمه از دارندگان بیمه ســالمت 

همگانى تا سه هفته آینده مشخص مى شود.
مهندس عباس پاشا در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار 
کرد: طى دوســال اخیر موفق به پوشش بیش از 11 
میلیون  نفرى در قالب بیمه سالمت همگانى شدیم که 
بیش از 80 درصد آنها حاشیه نشین کالنشهرها بودند.

 وى افزود: حق بیمه این گروه از بیمه شدگان براى یک 
سال اول از سوى دولت تقبل شد اما براى ادامه یافتن 
آن ، کارهاى کارشناسى در حال انجام بود تا به فرمولى 
براى دریافت حق بیمه از دارنــدگان این دفترچه ها 
برسیم که این امر محقق شده است و نتایج در کمتر از 
یک ماه آینده اعالم و به این ترتیب نحوه دریافت حق 

بیمه مشخص خواهد شد.
وى با تأکید بر اینکه البته خدمات بیمه سالمت همگانى 
براى اقشــار نیازمند کماکان به صورت رایگان ارائه 
خواهد شد و ما وجهى از اقشار نیازمند براى این منظور 
دریافت نمى کنیم گفت: ترتیبى اتخاذ مى شود تا تنها آن 
دسته از افراد که داراى توانمندى مالى هستند در اجراى 

طرح و پرداخت حق بیمه با ما مشارکت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت 
با بیان اینکه یکى دیگر از برنامه هاى در دســت اقدام 
سازمان بیمه سالمت، حذف همپوشانى هاى بیمه اى 
است اظهار کرد: افرادى را در کشور داریم که همزمان 
صاحب دو یا چند دفترچه بیمه از بیمه گرهاى مختلف 
هستند که در صدد هستیم حذف دفترچه ها را در سال 

پیش رو انجام دهیم.

قرارداد حج تمتع 95 را افشا مى کنیم
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تفاوت فاحش 
قرارداد حج تمتع 95 ایران با سایر کشورها گفت: در 

صورت لزوم قرارداد حج تمتع 95 را افشا مى کنیم.
سعید اوحدى در گفتگو با ایلنا، با اشاره به نشست هاى 
جداگانه نمایندگان حج و زیارت ایران با وزراى حج 
پیشین و فعلى عربستان در 5 بهمن 94 و 26 فروردین 
امسال گفت: در هر دو جلســه پرداخت دیه شرعى 
شهداى منا و سقوط جرثقیل یکى از موضوعات جدى 
مورد بحث بود که هر دوبار نیز مسئوالن عربستان تأکید 
کردند که دیه و غرامت حادثه جرثقیل تا قبل از موسم 
حج امسال پرداخت مى شــود و زمان پرداخت دیه و 
غرامت شهداى منا که همچنان در دست بررسى است، 

پس از موسم حج اعالم خواهد شد.

رمزگشایى از کتیبه هاى میخى با 
نرم افزار محققان ایرانى

محققان دانشــگاه آزاد نرم افزار فرهنگ لغت میخى 
بــراى رمز گشــایى از کتیبه هاى خــط میخى دوره 
هخامنشــى ارائه کردند که کاربر قادر است عالوه بر 

ترجمه، نحوه تلفظ آن را بشنود.
امید امینى آذر مجرى طرح با اشــاره بــه طراحى و 
پیاده سازى نرم افزار فرهنگ لغت خط میخى گفت: 
این نرم افزار مى تواند کتیبه هــاى خط میخى دوران 
هخامنشى را به چهار زبان فارسى، کردى، انگلیسى و 
عربى ترجمه کند. وى با اشاره به جزئیات این نرم افزار 
خاطر نشان کرد: در محیط برنامه این نرم افزار صفحه 
کلیدى به خط میخى پیش بینى شــده است که با آن 

مى توان کلمات میخى را وارد نرم افزار کرد.
امینى آذر اضافه کرد: با وارد کردن کلمات میخى، این 
نرم افزار به صورت خودکار بعد از نوشتن دو حرف 
از کلمه، تمام کلماتى را که با آن دو حروف شــروع 
مى شود، لیســت و کلمات را به طور صحیح ترجمه 

مى کند.
به گزارش ایســنا، این طرح از ســوى پژوهشگران 

دانشگاه آزاد واحد مهاباد اجرایى شده است.

مردم ویزیت هاى مجازى پزشکان را 
به وزارت بهداشت گزارش دهند

مدیرکل نظارت و اعتبار بخشى امور درمان وزارت 
بهداشــت ضمن گفتگو با برنامه «صبــح و گفتگو» 
رادیو گفتگو با اشاره به ویزیت هاى اینترنتى، از مردم 
خواست در صورت مشاهده، وزارت بهداشت را در 

جریان بگذارند.
میردهقان ویزیت در فضاى مجازى را غیر قابل قبول 
دانســت و گفت: «اگر معاینه فیزیکى نباشــد، اصل 
ویزیت زیر ســئوال مى رود و هر اتفاقى که منجر به 
درمان و تحویز دارو باشد، الزمه دیده شدن مریض از 

سوى پزشک است.»
وى صالحیت پزشــکان در فضاى مجــازى را نیز 
متذکر شد و افزود: «با موارد متعددى روبه رو شدیم و 
پرونده هایى نیز در دست بررسى قضائى است و اخیراً 
پزشکى را به دادگاه معرفى کردیم و متوجه شدیم وى 

اصًال وجود خارجى در ایران ندارد.»
میردهقان تأکید کرد: «مردم بایــد به ما کمک کنند و 
سیستم نظارتى وزارت بهداشــت را در جریان قرار 
دهند که قطعاً با خاطیان نظارت و برخورد نیز خواهد 
شد.» وى تکمیل برخى ویزیت ها در فضاى مجازى را 
دیگر علت بروز این پدیده دانست و گفت: «این مسئله 
چندان مشکل حادى نیست چراکه ویزیت انجام شده 
و این مسئله به منظور مشاوره است و در این مورد نیز 

صالحیت پزشک مشخص است.»
میردهقان ادامه داد: «در عرصه پزشکى، یک آئین نامه 
تبلیغات داریم که مجرى این کار نیز ســازمان نظام 
پزشکى اســت و همه پزشــکان در عین اخذ پروانه 
مطب، متعهد مى شوند اصول این آئین نامه را حفظ 
کنند.» وى گفت: «در این حوزه ورود کردیم و متأسفانه 
مى بینیم تبلیغات درســتى در حوزه سالمت انجام 
نمى شــود و باید جدى تر در بحــث برخورد وارد 

شویم.»
میردهقان همچنیــن تأکید کرد که مــردم مى توانند 
در صورت مشــاهده تبلیغات ناصحیح پزشــکان 
در فضاى مجازى با شــماره هــاى 1590 یا 1690 
تماس گرفته و وزارت بهداشــت را در جریان قرار 

دهند.

خبر

رئیس شوراى فرهنگى- اجتماعى زنان 
با اشاره به خألهاى قانونى حوزه زنان 
و خانواده گفت: بیشــترین خأل 
موجود در اجــراى قوانین و 
اعمال ســلیقه در این کار 

است. 
کبــرى خزعلــى با 

اشــاره به قوانین تســهیل ازدواج جوانان، مد و لبــاس و حجاب و عفاف 
اظهارکرد: قانون تســهیل ازدواج جوانان در حد آیین نامه باقى مانده است. 
نمایندگان زن مجلــس مى توانند به دســتگاه هاى ذیربط نظــارت کنند. 
نظارت مجلس بر دســتگاه هاى ذیربــط براى اجراى مصوبــه مد و لباس 
و عفاف و حجاب بســیار مهم اســت. خزعلى افزود: ضعف آیین نامه اى 
در زمینه قوانینى مانند تســهیل ازدواج و مد و لباس وجــود دارد. در این 

فشــار و پیگیرى مجلس مى توانیم به  آیین نامه ها بپردازیم شرایط  با 

عالوه بر آن نحوه اجرا را نیز پایش کنیم. از ســوى دیگر برخى از اســناد، 
هم در شــورایعالى انقالب فرهنگى و هم مجلس مصوب شــده اما بودجه 
براى اجراى آن تخصیص داده نشــده اســت. وى در ادامه گفت: در حال 
حاضر 11 میلیون جــوان منتظر ازدواج داریم که بــا مطلقه ها نزدیک به 16 
میلیون نفر مى شــوند. در این شــرایط مجلس مى تواند اولین اولویت خود 
را ازدواج قرار دهد و علت وضعیت کنونى قانون تسهیل ازدواج را بررسى 

کند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان در حد آیین نامه باقى مانده است

روزنامــه شــهروند نوشــت: ســگ هاى خانگى 
شاهین شهرى ها جمع آورى شد، به مردم گفته اند که 
سگ هایشــان را در بیابان رها کرده اندو مردم هم در 

اطراف شهر دنبال سگ هایشان مى گردند.
به گزارش خبرآنالین، روز چهارشنبه  هفته گذشته براى 
صاحبان سگ هاى خانگى در شاهین شهر اصفهان روز 
سرگردانى بود. روزى که افرادى نامعلوم به بهانه هاى 
مختلف به در خانــه ها آمدند و بدون پاســخگویى 
ســگ هاى خانگى را با خود بردند. یکى مى گوید، از 
دادستانى نامه داشتند و دیگرى مى گوید که گفته اند از 
اداره دامپزشکى شهر آمده اند: «برگه اى نشان دادند که 
از طرف اداره دامپزشکى شهر آمده اند، وارد 
خانه که شدند سگمان را به بهانه تزریق 
واکسن با خودشان بردند.» این را یکى 
از صاحبان سگ هایى که روز چهارشنبه به 
نقطه نامعلومى منتقل شد، مى گوید: «پسرانم 
در خانه تنها بودند. از آنها پرسیده بودند که شما 
سگى سفید رنگ به نام "..." دارید؟ وقتى با پاسخ 
مثبت پسر بزرگم مواجه مى شوند، اعالم مى کنند که 
از اداره دامپزشکى شهر آمده ایم. به ما اطالع داده اند که 

سگ شما مشکل بهداشتى دارد و ما براى تزریق واکسن 
باید سگ شما را با خود به دامپزشــکى ببریم... شما 

ساعت 5 به دامپزشکى بیایید...»
ساعت 5 عصر، اداره دامپزشکى تعطیل است و «ك» با 
در بسته اداره مواجه مى شود. سرگردان به دنبال سگى 
مى گردد که از داخل خانه برده انــد. فردا صبح دوباره 
بازمى گردد و مى فهمد که اداره دامپزشــکى اصًال در 
جریان نبوده است. در اداره دامپزشکى مى فهمد که باید 

از اماکن پیگیرى کند. 
سه روز از سخنان دادستان شاهین شهر درباره برخورد 
با کسانى که سگ گردانى کرده یا از سگ ها نگهدارى 
مى کنند، گذشته بود که آنها مى فهمند جمع آورى سگ ها 
از داخل خانه ها، دستور دادستان بوده و حتى مأموران 
اماکن با نشان دادن نامه دادســتان وارد برخى خانه ها 
شده و سگ هاى خانگى را برده اند.  همه جا را براى پیدا 
کردن سگى که بزرگش کرده اند گشته اند. به هر مکانى 
که شنیده بودند سگ ها را نگهدارى مى کنند، سر زده اند 
اما خبرى نیست. «شنیدیم که داخل بیابان رها شده ولى 
کسى به ما چیزى نگفته که کجا فرستاده اند و چه اتفاقى 
براى آنها افتاده است. براى ما سئوال است که این همه 

سگ ولگرد داخل خیابان هاست، چرا سگى که داخل 
خانه نگهدارى مى شود و آزارى هم به کسى نمى رساند 

باید از داخل خانه جمع شود.»
برخورد با سگ گردانى در خیابان ها و پارك هاى شهر، 
پیش از این هم سابقه داشته اما به گفته جاوید آل داوود 
رئیس انجمن حمایت از حیوانات، تاکنون سابقه نداشته 
که مأموران وارد منازل شوند و سگ ها را با خود ببرند و 
آنطور که شنیده شده آنها را در بیابان هاى اطراف شهر رها 
کنند. او با اشاره به این اتفاق بى سابقه، از نامه اى مى گوید 
که براى رئیس قوه قضائیه نوشــته شده، «براى رئیس 
قوه قضائیه نوشته ایم که این رفتارها خارج از ضوابط 

قانونى است.»
سرنوشت سگ هاى خانگى که در روزهاى گذشته از 
خانه شاهین شهرى ها برده شدند، براى صاحبان شان به 
معمایى تلخ تبدیل شده است. به گفته آل داوود  رئیس 
انجمن حمایت از حقوق حیوانات، «به مردم گفته اند 
که سگ هایشــان را در بیابان رها کرده اند. مردم هم در 
اطراف شهر دنبال سگ هایشان مى گردند و مى ترسند 
که آنها خوراك حیوانات وحشى همچون گرگ شوند. 

شنیده ایم که دو تا از سگ ها را توانسته اند پیدا کنند.»

سگ هاى خانگى
 در بیابان رها شدند!

اتفاق عجیب در شاهین شهر

داغ نیوز

نصف جهــان  نخستین ســاعات بامداد روز چهارشنبه با 
وقوع حادثه اى ناگوار، براى دو اتوبوس حامل ســربازان 
پادگان صفرپنج کرمان همراه شــد. حادثه اى که گرچه به 
دلیل ساعت وقوع آن دیر به رسانه ها منتقل شد اما از صبح 
چهارشنبه که خبر انتشار یافت بازتاب ها و واکنش هاى

فراوانى در فضاى مجازى داشــت و عــالوه بر کاربران 
شبکه هاى اجتماعى، هنرمندان، ورزشکاران و بسیارى از 
چهره هاى شاخص به این حادثه واکنش نشان دادند تا جایى 
که کمپینى هم در همین رابطه در فضاى مجازى تشکیل شد.
نخستین خبرى که از حادثه رخ داده براى سربازان، منتشر 
شد، تنها از سقوط اتوبوسى به دره خبر مى داد و اشاره به 
سرنشینان آن نشده بود اما مدتى بعد سرهنگ نادر رحمانى 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا 
اعالم کرد که کشته شدگان این حادثه همگى سرباز بودند؛ 
خبرى که موجى جدید درباره دوره سربازى و البته کیفیت 
خدمت ســربازى را به راه انداخت و کاربران شبکه هاى 
اجتماعى همچون توئیتر، اینستاگرام و ...  نظرات خود را با 
یکدیگر به اشتراك گذاشتند. در همین حال کمپین «سرباز 
تسلیت» هم در تلگرام آغاز به فعالیت کرد تا نظرات مختلف 
کاربران فضاى مجازى را راحت تر به گوش مسئوالن این 

حوزه برساند.
این کمپین توانست با ایجاد فضایى براى گفتگو، فرصتى 
براى بهبود کیفیت ارتقاى ســربازى این بــار با حضور 

نمایندگان مجلس فراهم کند.

نشست نمایندگان با مسئوالن نظام وظیفه 
قرار اســت امروز برخى اعضاى فراکسیون امید مجلس 
دهم در جهــت حل معضــل کیفیت نــازل بخش هاى 
نظام وظیفه تشکیل جلسه دهندکه این نشست با حضور 
اعضاى فراکسیون و برخى از مسئوالن نظام وظیفه برگزار 
خواهد شد. این اعضا در راستاى حمایت از کمپین ارتقاى 
کیفیت سربازى و همچنین اصالح قانون نظام وظیفه تبادل 
نظر مى کنند. در این بین عزمى نیز در بین نمایندگان پارلمان 
به چشم مى خورد و ظاهراً قرار است دومین پرونده تحقیق 
و تفحص در مجلس دهم (پس از پرونده معاونت حقوقى 
ریاســت جمهورى) براى این موضوع تلخ گشوده شود.
حسین رضازاده نماینده مردم کازرون، یکى از نمایندگانى 
است که نسبت به واژگونى اتوبوس واکنش نشان داد. او 
با تأکید براینکه مجلس موضوع حادثه سقوط سربازان را 

گفت: ما تالش داریم کمیته تحقیق پیگیرى مى کند، 

و تفحص در این خصوص تشکیل دهیم.
رضازاده درمورد جزئیات سانحه واژگونى اتوبوس سربازان 
با اشــاره به اینکه برخى از ابعاد ماجراى این حادثه هنوز 
مشخص نشده است، گفت: سربازانى که از این حادثه نجات 
یافتند اعالم مى کنند که پیش از آنکه اتوبوس به دره سقوط 
کند راننده به آنها اعالم کرد که ترمز اتوبوس بریده است در 
این هنگام بسیارى ازســربازان به سمتى از اتوبوس جمع 
شدند تا اتوبوس به دره سقوط نکند و به حاشیه جاده برود.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون حقوقى قضائى مجلس ادامه 
داد: به گفته سربازان، متأســفانه راننده اتوبوس به حرف 

مسافران گوش نداده و دستپاچه مى شود و خودش به همراه 
میهماندار به بیرون مى پرد و اتوبوس با همه سرنشــینان 
به ته دره مى رود. رضازاده افزود: این ســربازان مصدوم 
مى گفتند راننده در بین راه چند تبعه افغان را نیز درمحل بار 
اتوبوس سوار کرده بود. به گفته سربازان این تبعه هاى افغان 
در میانه راه و بعد از حرکت اتوبوس سوار شده بودند. وى با 
تأکید براینکه مجلس شوراى اسالمى به جد این موضوع را 
پیگیرى مى کند گفت: ما کمیته تحقیق و تفحص در راستاى 
این سانحه در مجلس شوراى اسالمى تشکیل خواهیم داد 

کنیم ممکن است ابعادى باشد زیرا فکر مى 

که هنوز مشخص نشده و باید براى مردم روشن شود. زیرا 
احتمال اینکه ظرفیت اتوبوس به دلیل حضور تبعه غیرمجاز 

افغانى بیش ازحد مجاز بوده ، وجود دارد.

وزیر راه به مجلس احضار مى شود
رئیس کمیســیون عمران مجلس شــوراى اسالمى نیز 
برنامه هایى در این راســتا دارد. رئیس کمیسیون عمران 
مجلس از بررسى ابعاد حادثه سقوط اتوبوس سربازان با 

حضور وزیر راه در کمیسیون عمران خبر داد.
محمدرضا رضایى کوچى گفت: در حال حاضر مشغول 
انجام بررسى هاى اولیه درباره ســانحه رخ داده هستیم تا 
مشخص شود دقیقاً چه اتفاقى افتاده، چه دستگاهى مقصر 

بوده و کدام دستگاه کوتاهى کرده است.
 این عضو مجمــع نمایندگان اســتان فــارس ادامه داد: 
سانحه سقوط اتوبوس ســربازان از چند منظر باید مورد 
بررســى قرار گیرد از جمله تعاونى مربوطه که اتوبوس 
را براى پادگان تأمین کرده است.براســاس پیگیرى هاى 
صورت گرفته مشخص شــده که دفترچه راننده اتوبوس 
قرمز بوده، اخطارهاى زیادى دریافــت کرده و تخلفات 
رانندگى قابل توجهى داشــته اســت.ضمن اینکه تعداد 
مسافران اتوبوس بیش از اندازه مجاز بوده در حالى که این 
اتوبوس دو پلیس راه را رد کرده بود.رئیس کمیسیون عمران 
مجلس در پایان اظهار کرد: هنوز زود است قضاوت کنیم 
چه کسى مقصر این سانحه بوده و پیش از مشخص شدن 
ابعاد موضوع درست نیست که حرفى از استیضاح وزیر زده 
شود اما قطعاً بعد از بررسى هاى اولیه ما موضوع را از نظر 
وضعیت جاده اى، کیفیت اتوبوس و پایانه اتوبوسرانى با 
حضور وزیر راه و مسئوالن مربوطه در کمیسیون عمران 

مورد رسیدگى قرار مى دهیم. 

تالش نمایندگان براى شفاف سازى از این حادثه
همچنین نماینده مردم مبارکه در مجلــس در واکنش به 
این حادثه پیامــى صادر کرد و در آن نوشــت که به دنبال 

شفافسازى ابعاد حادثه سقوط اتوبوس سربازان است.
زهرا ســعیدى اما در پیامش به چگونگــى تالش براى 
شفافسازى اشاره نکرده و تنها به این جمالت بسنده کرده 
است: اینجانب با عزمى راسخ در پى شفافسازى و بررسى 
جوانب موضوع بوده و تا مشخص شــدن ابعاد حادثه از 
پیگیرى مجدانه موضوع دست برنخواهم داشت تا ان شاءا...

دیگر شاهد چنین حوادث تلخى نباشیم.

کمپینى که نمایندگان 
مجلس را  به خط کرد

حادثه اتوبوس سربازان، امروز بررسى مى شود

رئیس شوراى فرهنگ
با اشاره به خألهاى
و خانواده گفت
موجود در
اعمال

است
کند.فشــار و پیگیرى مجلس مى توانیم به  آیین نامه ها بپردازیم شرایط  با خزعلــى با کب

معاون پرورشى و فرهنگى وزیر آموزش و پرورش گفت: 
این وزارتخانــه حرکت در مســیر لباس هاى هماهنگ 
دانش آموزان را تشویق مى کند اما الزامى و اجبارى نیست.
حمیدرضا کفاش در پاسخ به پرسشى در خصوص «اخذ 
وجه از اولیا در زمان ثبت نام به منظور تهیه لباس هماهنگ 
دانش آموزان»، گفت: لباس هماهنگ سراسرى از طرف 
وزارتخانه اعالم نشده و اختیار به استان ها داده شده است 

و آنها نیز به مناطق اختیار تصمیم گیرى داده اند.
وى افزود: از ســوى آموزش و پرورش دســتور العمل 
حجاب و عفاف ابالغ شــده اســت که نوع پوشــش 
دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ رعایت حجاب و عفاف 
و نیز رنگ و جنس تأکید شده و اختیار تصمیم گیرى در 

دست ادارات کل آموزش و پرورش استان هاست.
کفاش با بیان اینکه بدون آنکه فشارى بر خانواده ها تحمیل 
شود، حرکت مدارس به سمت هماهنگسازى ضرورى 
است، تصریح کرد: هماهنگسازى لباس هاى دانش آموزان 
آثار مطلوب فراوانى دارد، اکنون روش تشــویقى دنبال 

مى شود و اجبارى در کار نیست و نباید خانواده ها در این 
عرصه مجبور شوند.

معاون پرورشــى و فرهنگى وزیر آمــوزش و پرورش، 
جلوگیرى از تبعیض، تفاخر، خودبینى و خودبرتر بینى 
را از آثار لباس هماهنگ دانش آموزان دانســت و گفت: 
ســادگى و ارزانى لباس ها از جمله مالك هایى است که 

مدیران مدارس باید در نظر داشته باشند.
وى با بیان اینکــه انجمن هــاى اولیا و مربیــان باید با 
خانواده ها در این خصوص هماهنگ باشــند، تصریح 
کرد: خانواده ها باید بــراى دانش آموزان لباس تهیه کنند 
و مدرسه مى تواند این را هماهنگ کرده و جنس مناسب، 
ارزان و قابل تهیه براى همه به دور از تفاخر و زینتى بودن 

پیشنهاد دهد.
کفاش در پایان سخنان خود تأکید کرد: وزارتخانه حرکت 
در مســیر لباس هاى هماهنگ دانش آموزان را تشــویق 
مى کند و این موضوع از سوى آموزش و پرورش الزامى 

و اجبارى نیست.

مدیرکل ســازمان مدارس غیردولتى وزارت آموزش 
و پرورش با بیــان اینکه واگذارى مــدارس دولتى به 
مدارس غیردولتى در مراکز اســتان ها متوقف شــد، 
گفت: ادامه فعالیت مــدارس در طرح خرید خدمات 
آموزشــى بســتگى به نظر وزیر آمــوزش و پرورش 

دارد.
مجتبى زینى وند در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان 
در ســال تحصیلى آینده واگذارى مــدارس دولتى به 
بخش خصوصى ادامه خواهد داشــت، اظهار داشت: 
این موضوع را تحت عنوان واگذارى مطرح نکنید، زیرا 

خرید خدمات آموزشى است.
وى افزود: خرید خدمات آموزشى اضافه بر آن چیزى 
که از ســال اول آغاز شــد نخواهیم داشــت، زیرا در 
دستورالعمل شروع این فرآیند تحصیلى مد نظر بود و 
امسال هم دوره تحصیلى آن به پایان مى رسد؛ پیرامون 
شروع آن براى ســال تحصیلى آینده هنوز هیچگونه 

تصمیمى اتخاذ نشده است.

زینى وند با بیان اینکه مهر ماه امسال دوره سه ساله این 
طرح به پایان مى رسد، خاطرنشان کرد: از سال گذشته 
که مجلس تکالیفى را براى سازمان مدارس غیردولتى 
مطرح کرد هیچ مدرسه اى را به این طرح اضافه نکردیم.
وى ادامه داد: در ســال جارى فعالیت مدارس مراکز 
استان ها را متوقف کردیم، اما مدارس مناطق محروم که 
آموزش و پرورش براى آنها نیرو نداشت و اگر تعطیل 
مى شد قطعًا با کمبود نیروى آموزشى مواجه مى شدیم 

را تا پایان دوره تحصیلى ادامه دادیم.
مدیرکل ســازمان مدارس غیردولتى وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکــه ادامه فعالیت مدارس در طرح 
خرید خدمات آموزشى بستگى به نظر وزیر آموزش و 
پرورش دارد، گفت: اگر نیروهایى که از طریق دانشگاه 
فرهنگیان جذب مى شود کفاف تحت پوشش قرار دادن 
آن مدارس را بدهد، یقیناً تصمیمى دیگر اتخاذ مى شود؛ 
اگر هم مشــکل داشته باشــند براى کمک به مدارس 

مناطق محروم اتخاذ تصمیم مى کنیم.

«لباس هماهنگ دانش آموزى» 
اجبارى نیست

توقف واگذارى مدارس دولتى 
در مراکز استان ها

دادستانى نامه داشت
اداره دامپزشکى ش
از طرف اد
خانه
واکس
از صاح
نقطه نامع
در خانه تنه
سگى سفید
مثبت پسر بزرگ
ازازاداره دامپزشکى

کنیمىىىگفتى کند، 
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اقتصاد
نیروهاى انسانى راتعدیل نکنید

نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: از تولیدکنندگان مى خواهم اقدام 

به تعدیل نیروى انسانى نکنند.
حسینعلى حاجى دلیگانى گفت: تعدیل هاى اخیر در 
حوزه صنعت نشأت گرفته از مشکالت و تنگناهایى 
اســت کــه تولیدکننــدگان در آن قرارگرفته اند؛ از 
تولیدکنندگان مى خواهم اقدام به تعدیل نیروى انسانى 
به عنوان آسان ترین راه حل نکنند بلکه ما آمادگى الزم را 

داریم که مشکالت آنها را در سطح ملى پیگیرى کنیم.

تحول در امدادرسانی جاده اي
معاون اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان اصفهان 
از تحولی نو وسازنده در امدادرسانی جاده اي اصفهان 

خبر داد.
صفاتاج اظهار داشــت: توجه به امر امــداد و نجات 
جاده اي در کاهش تلفات جاده اي بسیار مهم وضروري 
اســت که این موضوع با همکاري کلیه دستگاه هاي 
امدادي، تهیــه وتدوین طرح جامعــی در خصوص 
امدادرســانی جاده اي در محورهاي برون شهري در 
دستور کار قرار گرفته که براســاس آن شاهد تحولی 

جدید در امر امداد و نجات جاده اي خواهیم بود.

اختصاص تسهیالت براى احیاى صنایع
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: تســهیالتى بالغ بر 160 هزار میلیارد ریال براى 
احیاى صنایع قرار داده شده که سهم استان اصفهان از 

این میزان 987 میلیارد تومان است.
اسرافیل احمدیه با تأکید بر لزوم به روز رسانى صنعتى 
کارخانه ها و واحدهاى صنعتى اظهارداشت: شرکت 
ارج یک سال قبل از شرکت سامسونگ کره راه اندازى 
شد اما به دلیل عدم به روز رسانى، دچار رکود و تعطیلى 
شد. وى تصریح کرد: با توجه به معضالت اقتصادى و 
ایجاد رکود حاکم بر بازار سرمایه کشور، قرارگاه اقتصاد 
مقاومتى کشور در سطح کشور تشــکیل شده است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
ادامه داد: بر اســاس طرح هاى ابالغى، در این قرارگاه 
هفت پروژه براى وزارت صنعــت، معدن وتجارت 
پیش بینى شده است که مهمترین آنها احیاى صنایعى 
است که بیش از 60 درصد فرآیند راه اندازى بخش هاى 
مختلف آن تکمیل شــده یا با نهایــت ظرفیت تولید، 

فعالیت نمى کنند.
احمدیه گفت: استان اصفهان ســهم قابل توجهى در 
صنعت، معدن و تجارت کشور دارد، 70 درصد از فوالد 
کشــور و 50 درصد از مصالح ساختمانى کشور و 25 
درصد از مصنوعات نساجى کشور در این استان تولید 
مى شــود. وى در بخش دیگرى از سخنان خود اظهار 
داشت: در کشور تســهیالتى بالغ بر 160 هزار میلیارد 
ریال براى احیا و نوسازى صنایع اختصاص داده شده 
است که این میزان اعتبار زمینه اشتغال 190 هزار نفر و 
حل مشکالت 10 هزار واحد تولیدى را ایجاد مى کند و 

سهم استان اصفهان نیز از آن 987 میلیارد تومان است.

پرواز اصفهان- مسکو برقرار مى شود
دو شرکت هواپیمایى روســى پیش مجوز راه اندازى 
12 پرواز مسافرتى هفتگى به شهرهاى تهران، اصفهان 
و مشــهد را دریافت کردند. این اقدام در چارچوب 
گسترش روابط گردشگرى دو کشور صورت مى گیرد.

شرکت هواپیمایى «سیبیر» روسیه اعالم کرد: در حال 
انجام کارهاى مقدماتى براى آغاز پروازهاى خود از 
مسکو به چند شهر ایران از جمله مسیر مستقیم پایتخت 
این کشور به مشهد با بهترین هواپیماها در چارچوب 
مجوز آژانس فدرال حمل و نقــل هوایى وزارت راه 

روسیه است.
وزارت حمل و نقل روســیه افزون بر «سیبیر» شامل 
گروه  هاى S7 به شرکت «خطوط هوایى اورال» اجازه 
داده که به مقاصد تعیین شــده در ایــران پرواز کنند. 
پیش تر پیشنهاد پروازهاى مســتقیم از سوى برخى 
شــرکت هاى حمل و نقل هوایى روســیه از جمله 
«گروزنى آویا»، «ســورنى وتر»، «ویم آویا» و «ایکار» 
براى برقرارى پرواز در مســیر ایران داده شده بود که 

رد شد. 
 براى دو شــرکت «S7» و «خطــوط اورال» پس از 
امضاى یادداشــت تفاهم بین تهران و مســکو در ماه 
فوریه ســال جارى و تمایل به افزایش تــا 28 پرواز 
در هفته، مجوز الزم صادر شــد و اکنون توافق ها از 
حرف در حال رسیدن به مرحله عمل است. آنا باشینا، 
دبیر مطبوعاتى شــرکت هواپیمایى «ســیبیر» در این 
باره اظهار داشــت: ما چهار مسیر مســکو - تهران، 
مسکو- اصفهان، مسکو - مشــهد و سن پترزبورگ 
- تهران را انتخاب کرده ایــم. وى افزود: گروه S7 در 
این مسیرها فعالیت خواهد کرد، زیرا ظرفیت توسعه 
بازار حمل و نقل در این چهار مســیر مناسب است. 
فعًال براى صحبت از زمان اســتارت و تعداد پروازها 
زود اســت، زیرا فقط کارهاى اولیه را انجام داده ایم 
و همکاران ما مشــغول انجام امور مقدماتى هستند. 
تمامى پروازهــاى S7 با هواپیماهــاى جدید و روز 
ایرباس و بویینگ انجام مى شود ولى هنوز مشخص 
نیســت کدام مدل را براى مســیرهاى ایران انتخاب 

کنیم.

خبر

واردات 41 تن کولر آبى
طبق آمار گمرك در دو ماه منتهى به اردیبهشت سال 95 
در حدود 41 تن پمپ کولر آبى وارد کشور شده است.

گفتنى است، ارزش دالرى 207 هزار و 902 و ارزش 
ریالى شــش میلیارد و 290 میلیون کولرهاى آبى از 

چین، این میزان بوده است.

قطعى تلفن در خورزوق 
شرکت مخابرات استان اصفهان اعالم کرد:به منظور 
انجام عملیات کابل برگردان در مرکز تلفن خورزوق 
امروز ششم تیر ماه، شماره هاى در حال کار این مرکز 

دچار قطعى و اختالل مى گردد.

نام ایران در فهرست سیاه
کارگروه اقدام مالى که هدف خود را مبارزه با پولشویى 
اعالم کرده، گفت:  نام ایران را در فهرست کشورهاى 
پرخطر حفظ کرده، اما اقدامات تنبیهى علیه تهران را 

یک سال تعلیق کرده است.
به نوشته خبرگزارى رویترز، این گروه اعالم کرد که 
اقدامات تقابلى و تنبیهى علیه ایران را به مدت 12 ماه 

به حالت تعلیق در مى آورد.
این نهاد که هدف آن مبارزه با پولشویى در جهان اعالم 
شــده و نظراتش بر برقرارى روابط مؤسسات مالى 
خارجى با کشورها اثر زیادى دارد، در بیانیه اخیر خود 
گفته است که در پى توافق هسته اى ایران و گروه 5+1 
و تالش ایران براى اصالح سیســتم بانکى اش، نظام 

مالى ایران را رصد مى کند.
کارگروه اقدام مالى که در پاریس مستقر است، به 37 
عضو خود و دیگر کشــورهاى جهان پیشنهاد کرده 
است که «به توصیه به مؤسسات مالى خود نسبت به 

هوشیارى در روابط و مبادالت» با ایران ادامه دهند. 
رسانه هاى غربى گزارش داده اند که در ماه هاى گذشته 
رایزنى هاى گسترده اى صورت گرفته تا نام ایران از 
فهرست کشــورهاى پرخطر پولشویى خارج شود. 
در این فهرست که بســیارى آن را سیاسى توصیف 
کرده اند، تنها نام ایران و کره شمالى به چشم مى خورد. 

تولید مروارید سیاه افزایش مى یابد
مدیر عامل اتحادیه و تکثیر پرورش صادرات آبزیان 
گفت:با توجه به وضعیت مســاعد تولید، پیش بینى 
مى کنیم که امســال میزان تولید به مرز هزار و 500 

کیلو برسد.
ارسالن قاسمى با اشــاره به صادرات خاویار اظهار 
داشت: براساس آمار گمرك، سال گذشته هزار و 12 
کیلو خاویار به هشت کشور دنیا از جمله ژاپن، آلمان، 
امارات، انگلستان، ایتالیا،بلژیک، کره جنوبى و نروژ 

صادر شده است.
وى با اشاره به آنکه بیشــترین آمار صادرات مربوط 
به انگستان است، گفت: طبق آمار گمرك 265 کیلو 

خاویار به انگستان صادر شده است . 
قاســمى ادامه داد: به مجموع آمار گمرك باید 200 
تا300 کیلو گرم دیگر اضافه کرد، چرا که مســافران 
خارج از کشور تا سقف 200 گرم مى توانند صادرات 

چمدانى داشته باشند.
مدیر عامل اتحادیه و تکثیر پرورش صادرات آبزیان 
با اشاره به اینکه میزان تولید سال جارى در مقایسه با 
سال گذشته رو به افزایش است ، بیان داشت: با توجه 
به وضعیت مساعد تولید، پیش بینى مى کنیم که میزان 

تولید به مرز هزار و 500 کیلو برسد.
وى در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه هشت تا ده 
سال در مزارع پرورشى زمان نیاز است که ماهى بالغ 
شود و به خاویار برسد، پیش بینى مى شود که امسال 

تولید خاویار با روند افزایشى مواجه شود.

تولید سبزى و صیفى در دهاقان
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان دهاقان از تولید 21 
هزار و 411 تن ســبزى و صیفى در ســال گذشته با 
استفاده از آبیارى تحت فشار خبر داد و گفت: اجراى 
140 هکتــار آبیارى تحت فشــار از محل اعتبارات 
بالعوض ملى و تسهیالت بانکى به منظور مدیریت 
خشکســالى صورت گرفت. امیر صفرپور با اشاره 
به ضرورت کشت گلخانه اى اظهار داشت: در حال 
حاضر کشاورزان دهاقان با معضل خشکسالى مواجه 
هستند و پنج حلقه از قنات هاى این  شهرستان به طور 
کامل خشک شده است، بنابراین مدیریت و مصرف 
بهینه آب، تنها راه برون رفت از این بحران است. وى 
گفت:  آبیــارى غرقابى در این بحران خشکســالى 

پاسخگوى نیاز مزارع نیست.

ویترین

وزارت ارتباطــات اعالم کرد: 
بــه منظور حمایــت از تولید 
محتــواى داخلى و توســعه 
شــبکه ملــى اطالعــات، 
تعرفه هاى زنجیره دسترســى به 
دیتا شامل اینترنت بین الملل، 
انتقال الیه هاى 2 و 3، دسترسى 

از طریق فناورى ADSL و تعرفه تلفن ثابــت در قالب یک مدل تعرفه اى از 
ســوى کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات بازنگرى شد.براساس مصوبه 
کمیســیون تعرفه پهناى باند بین الملل بین 16 تا 40 درصد و با میانگین 30 
درصدى و تعرفه هاى انتقال الیه 2 و 3 بین 20 تا 70 درصد و با میانگین 40 
درصد براى اپراتورها کاهش یافته اســت که در هر دو این موارد با افزایش 
پهناى باند و ظرفیت واگذار شده، درصد کاهش تعرفه نیز بیشتر مى شود.در 
بخش خدمات اینترنت ثابت از طریــق فناورى ADSL با مصرف بیش از 2 

گیگابایت به صورت ماهانه حداقل 16 درصد کاهش تعرفه خواهیم داشت 
که این کاهش در بعضى موارد به 30 درصد هم مى رسد.

بازنگرى تعرفــه در زنجیره خدمات اینترنت، کاهــش 20 درصدى هزینه 
اینترنت را براى کاربر نهایى به دنبال دارد.

تعرفه درون استانى تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته و مبلغى 
به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه براى مناطق روستایى و 330 دقیقه 

براى شهرها تعیین شده است.

ADSL و اینترنت موبایل، ارزان  و تلفن ثابت، گران مى شود

در حالى که هفته گذشته خبر کشف 57 تن برنج آلوده 
در استان اصفهان منتشر شد و شهروندان نگران توزیع 
این برنج هاى آلوده در سطح مراکز عرضه هستند، پرونده 
تخلف دیگرى پیرامــون برنج در مدیریت بازرســى 

اصناف اصفهان باز شده است.
به گزارش تســنیم، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان پنج شــنبه گذشته از کشف 
و شناســایى 57 تن برنج آلوده در اصفهــان خبر داد و 
اظهار داشت: آلوده بودن این میزان برنج ها مورد تأیید 

قرار گرفته است.
مهدى رفیعى با بیان اینکه حدود 57 تن برنج آلوده در 
یکى از انبارهاى برنج اصفهان از سوى بازرسان گروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان کشف و 
شناسایى شد، گفت: هنوز مشخص نیست این برنج ها 
قاچاق بوده یا خیر و در جریان اینکــه این محموله با 
چه شرایطى وارد شده است، نیستیم چون بررسى این 

موضوع مرتبط با دستگاه ما نیست.
اما دیروز خبرگزارى تسنیم نوشت اسناد جدیدى دست 
یافته که نشان مى دهد این محموله بخشى از چند 10هزار 
تن برنجى اســت که در آخرین ساعات از آخرین روز 
کارى سال گذشته از سوى شرکت بازرگانى دولتى به 
شرکت س.ت.ج. فروخته شده اســت. بخشى از این 
برنج نیز اخیراً از ســوى تعزیرات و بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان در حالى که افراد مشغول 
تعویض گونى هاى آن و درج اطالعات نادرست روى 

بسته بندى هاى جدید بودند، توقیف گردیده است.
پس از فروش برنج هاى فاقد تاریــخ مصرف معتبر به 
شــرکت س.ت.ج. آن هم به صورت غیرنقدى و صرفًا 
در قبال یک قطعه چک، اعتراضاتــى به وزارت جهاد 
کشــاورزى واصل و پس از آن دستور توقف عملیات 

فروش هم داده شد.
اما شــهروندان اصفهانــى نگران احتمــال توزیع این 
برنج هاى آلوده در بازار هستند. مدیر بازرسى و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان در گفتگو با تسنیم در این باره 
گفت: از برنج هاى آلوده در ســطح مراکز عرضه کننده 
چیزى توزیع نشــده و قبل از توزیع بازرســان موفق 
به جمع آورى آن شــدند. پرونده این ماجرا در اختیار 
تعزیرات حکومتى قرار گرفته و مســئوالن امر در حال 
برخورد با متخلفان هستند، اما موضوع دیگرى متأسفانه 

کنار این موضوع مطرح شده است که از توزیع متخلفانه 
برنج هاى مخلوط تایلند و اوروگوئه با برنج لنجان خبر 

مى دهد.
جواد محمدى فشارکى بیان کرد: عده اى افراد سودجو 
مقدارى از برنــج لنجان را با برنــج اوروگوئه و تایلند 
مخلوط کرده و تحت عنوان برنج لنجان با قیمت بسیار 

پایین در حال عرضه به بازار و فروش هستند.
وى ادامه داد: بازرسان این موضوع را پیگیرى کردند و 
تنها مقدارى از این برنج ها جمع آورى شد اما متأسفانه 
همچنان کم و بیش در سطح مراکز عرضه کننده استان 
وجود دارد که البته متولى اصلى این اقدام شناســایى و 

براى وى پرونده تشکیل شده و به مراجع قضائى تحویل 
داده شده است، اما چون از قبل مقدارى از این برنج هاى 
مخلوط در ســطح مراکز عرضه توزیع شده متأسفانه 

کم و بیش در بازار دیده مى شود.
محمدى فشارکى درباره مقدار این نوع برنج توزیع شده 
گفت: مشــخص نیســت این مقدار برنج توزیع شده 
چه میزان است اما هرآنچه را از این برنج ها که در سطح 
مراکز عرضه دیده شده جمع آورى کردیم ولى طبیعى 

است که مقدارى از آن فروخته شده است.
وى افزود: اکنون قیمــت برنج لنجــان نزدیک به هر 
کیلوگرم 10 هزار تومان است اما این برنج هاى مخلوط 

تحت عنوان برنج لنجان با مبلغ شــش تا شــش هزار
و 200 تومان فروخته مى شود.

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف استان اصفهان با بیان 
اینکه این اقدام تخلف و نتیجه آن بدبین شدن مردم به 
تولید داخلى اســت، تصریح کرد: شخصى که اقدام به 
خرید برنج لنجان به عنوان برنج مرغوب داخلى مى کند 
با خرید این برنج هاى مخلوط متوجه مى شود که رنگ 
و بوى قبل را ندارد و نسبت به این نوع برنج که تولید 

داخل است بدبین مى شود.
وى همچنین در پاســخ به این ســئوال که برنج هاى 
توزیع شده داراى مجوز بوده یا به صورت قاچاق وارد 
شده اند، گفت: ممکن است برنج هاى اوروگوئه اى و 
تایلندى مجوز واردات داشته باشند اما مجوز مخلوط 
کردن با برنج ایرانى که نداشته اند، این افراد سودجو با 

اقدام خود برند برنج داخلى را خراب کرد ه اند.
محمدى فشــارکى تصریح کرد: برنج هــاى قاچاق از 
سوى بازرســان اصناف، بازرسان ســازمان صنعت و 
معدن استان و همچنین ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز جمع آورى شــده اند، البته در بحث این برنج هاى 
مخلوط موضــوع آلوده بــودن منتفى اســت اما این 
اقدام تخلف اســت که با خاطیان برخورد الزم انجام

ابعاد جدید مى شود.
کشف برنج هاى آلوده 

جزئیات یک پرونده حساس که در اصفهان رو شد

نایب رئیس اتحادیه سراســرى زنبورداران کشور از 
خسارت چشمگیر پدیده ریزگردها به این صنعت خبر 
داد و گفت: اگر این پدیده ادامه یابد، امسال تولید عسل 

کاهش پیدا مى کند. 
فرامرز حیدرى در گفتگو با مهر، خســارت ریزگردها 
به زنبورهاى عســل کشور را مورد اشــاره قرار داد و 
اظهارداشــت: پدیده ریزگردها خسارت چشمگیرى 
بــه زنبورهــاى عســل و زنبــورداران وارد کــرده 

است.
وى اضافه کرد: پژمرده شــدن گل ها، نشستن یک الیه 
خاك بر روى شهدهاى تراوشى و تأثیر منفى بر روى 

تنفس زنبورها از جملــه تأثیرات پدیــده ریزگردها 
بر روى صنعت زنبــوردارى اســت، همچنین بروز 
این پدیــده احتمال اینکــه زنبورها راه برگشــتن به 
کندو را گم کنند، افزایش مى دهــد و بنابراین ممکن 
اســت تعدادى از زنبورهاى عســل هرگــز به کندو 

بازنگردند.
حیدرى با اشاره به اینکه ریزگردها، گرده هاى گلى را 
که وارد کندو مى شــود نیز آلوده مى کنند، گفت: این 
مسئله روى کیفیت تولید ما تأثیر منفى دارد، ضمن اینکه 
سالمت خود زنبورداران نیز در خطر است، بنابراین از 

این پدیده آسیب مى بینند.

زنبورهاى عسل، گرفتار ریزگردها

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان گفت: هواى 
خوشى از ابتداى امسال در فضاى اقتصادى کشــور استشمام مى شود و 
خوشبختانه بازار صنعت در حال تکان خوردن است و وزیر اقتصاد معتقد 

است کشور تا پایان سال جارى از رکود خارج مى شود.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهارداشت: رکود فعلى اقتصاد، اکثر کارخانه هاى 
استان و کشور را زمین گیر کرده اســت، البته دولت نیز در این خصوص 
تســهیالتى براى خروج در نظر گرفته ولى در ســتاد تســهیل و تصمیم 
گیرى هاى این ستاد اتفاقى رخ نخواهد داد. رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن وکشاورزى اصفهان ادامه داد: البته هواى خوشى از ابتداى امسال در 
فضاى اقتصادى کشور استشمام مى شود و خوشبختانه بازار صنعت در حال 
تکان خوردن است و وزیر اقتصاد معتقد است کشور تاپایان سال جارى از 
رکود خارج مى شود، امیدواریم این مهم تحقق یابد، اما قطعاً شرایط اقتصاد 
تا پایان سال بهبود مى یابد. سهل آبادى تصریح کرد: تالش شده تا حضور 
هیئت هاى خارجى تنها محدود به بازدید نباشد و با اکثر هیئت هاى حاضر در 
اتاق بازرگانى اصفهان قرارداد منعقد شده است.  وى با اشاره به اینکه متأسفانه 
در سرمایه گذارى در بازار برخى کشورها اشتباه کرده ایم و این اشتباه باید 
اصالح شود، گفت: باید از رایزن هاى اقتصادى و سفراى کشورمان در دنیا 

استفاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: 179 کارخانه در استان 
اصفهان در بخش صنایع تبدیلى با ظرفیت اشــتغال زیر صد نفر به دلیل 

وخامت اوضاع اقتصادى تعطیل است.
 حســین انــورى اظهــار داشــت: تنهــا راه نجــات کشــور از 
وضعیــت بحرانــى موجــود، اجــراى اصــول اقتصــاد مقاومتــى 
اســت اما اجراى این اصول نیازمنــد روحیه جهادى مدیران اســت.
وى ادامه داد: بســیج ســازندگى به عنــوان یکى از نهادهاى مســئول 
در جهــت تحقــق منویــات رهبــرى در حــوزه اقتصــاد مقاومتى 
به دنبــال مردمــى اقتصــاد در بخش هاى مختلف اســت امــا آنچه 
بیــش از همــه از ســوى مــردم و مســئوالن مــورد غفلــت واقع 
شــده، مردمى کــردن تبیین گفتمــان اقتصــاد مقاومتى بوده اســت.
وى تصریح کرد: مردمى کــردن اقتصاد با حمایت از ســرمایه گذاران 
بخش خصوصــى از طرف بخــش دولتى و کاهش وابســتگى به نفت 
و کارآفرینــى و رعایت اصــول مدیریت مصرف ممکــن خواهد بود.
رئیس ســازمان بســیج ســازندگى اســتان اصفهان تأکید کرد: تمامى 
زیرســاخت هاى موجود براى اعتالى اقتصادى و پیشرفت همه جانبه 

کشور در داخل کشور موجود است.

مدیر اکتشافات ایمیدرو گفت: با انجام فعالیت هاى جدید اکتشافى، 
یک میلیون تــن ذخیره قطعى بــه ذخایر معدن طــالى موته افزوده

 شد.
على اصغــرزاده افــزود: با توجه بــه اینکــه معدن موته از ســال 
72 تاکنون مشــغول به فعالیت بوده اســت، شــاهد کاهــش میزان 
ذخایر و عیار طــالى این معدن هســتیم، از همین رو بــراى تداوم 
فعالیت هاى معدنى اقدام به انجام فعالیت هاى جدید اکتشافى کردیم 
که حاصل آن کشف یک میلیون تن ذخیره در معدن چاه خاتون موته

 است.
وى  با اشاره به اینکه مجتمع طالى موته داراى 9 معدن طالست، اظهار 
داشت: تاکنون تنها معدن چاه خاتون مجوز فعالیت معدنى از سازمان 
حفاظت محیط زیست داشته که به تازگى مجوز محیط زیست معدن 
دره اشکى نیز صادر شده اســت که این امر خبر خوشى براى توسعه 

معادن طال محسوب مى شود.
به گفته وى، معدن دره اشــکى نیز با اکتشــافات جدید 272هزار تن 
ذخیره به دســت آورده که این میــزان با اجراى برنامــه هاى جدید 

اکتشافى، قابلیت افزایش دارد.

179 کارخانه تعطیل استتکان  به بازار صنعت افزایش ذخایر طالى موته

 از برنج هاى آلوده در ســطح 
مراکــز عرضه کننــده چیزى 
توزیع نشــده و قبل از توزیع 
بازرســان موفق به جمع آورى 
آن شدند. پرونده این ماجرا در 
اختیار تعزیرات حکومتى قرار 
گرفته و مســئوالن امر در حال 
برخورد با متخلفان هستند، اما 
موضوع دیگرى متأسفانه کنار 
این موضوع مطرح شده است 
که از توزیع متخلفانه برنج هاى 
مخلوط تایلنــد و اوروگوئه با 

برنج لنجان خبر مى دهد

،،

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 781 مورخ 95/3/25 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
فروش یک قطعه زمین به پالك ثبتى شماره 7704/7756 فرعى از 2637 اصلى به مساحت 150/8 م.م واقع در خیابان 20 مترى 
امام حسین (ع) - کوچه فرعى با قیمت پایه کارشناسى به ازاى هر مترمربع 6/500/000 ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، 
لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)
حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

شهر 5مورخ95/3/25شوراىاسالم نظرداردبهاستنادمصوبهشماره781 بیدگلدر بیدگلننسبتبه1شهردارىآرانو گلنآرانآرانو

آگهى مزایده آگهى مزایده  (مرحله اول) (مرحله اول) نوبت دوم
نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شــهر به شماره 425 مورخ 1395/2/26 در 
خصوص خرید آسفالت خیابانهاى مسلم آباد و شاهد با اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در 
دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد 

و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

425م ه بهشما ه ش اىاسالم بهاستنادمصوبهشو د دا نظ دگلد ب انو ىآ دا د5شه خ13955/2/26 خ6مو 5/2مو

آگهى مناقصه آگهى مناقصه  (مرحله اول) (مرحله اول) نوبت دوم
نوبت دوم

پیرو آگهى  مزایده شماره 5022 مورخ 95/3/12 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2720 مورخ 1394/11/18 شوراى 
اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شماره 8 واقع در محدوده جنوب غربى خیابان 24 مترى وشاد (باغ آقاسلیم) با کاربرى 
زیرزمین انبارى تجارى، همکف تجارى و طبقه اول مسکونى به همراه یک فقره پروانه ساختمانى در دو طبقه همکف و اول طبق ضوابط شهرسازى 
به مساحت 142/41 م.م با قیمت پایه کارشناسى به ازاى هر مترمربع 3/510/990 ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

0شهردارىآرانوبیدگلدرنظرداردبهاستنادمصوبهشماره2720م 2مورخ95/3/12 394مورخ8مورخ13394/11/18شوراى2پیروآگهىمزایدهشماره5022

آگهى مزایدهآگهى مزایده  (مرحله دوم)  (مرحله دوم) نوبت دوم
نوبت دوم
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استان
تصویب طرح گردشگرى سده لنجان 

نشست بررسى مشکالت و موانع موجود گردشگرى 
در سطح شهرستان لنجان تشکیل شد.

در این نشست میثم محمدى شــهردار سده لنجان 
با اشاره به جایگاه گردشــگرى در شهرستان لنجان 
اظهارداشــت: توســعه گردشگرى شــهرى شهر 
ســده لنجان بــا هدف تأمیــن اهــداف اقتصادى، 
زیســت محیطى، تعادل بخشــى در گذران اوقات 
فراغت و تأمین سالمت جسمى و روانى شهروندان 
اجرایى مى شــود که نقش بارزى در جذب توریسم 
نیز دارد. وى افزود: باتوجه بــه توپوگرافى خاص 
سده لنجان، منطقه گردشگرى شــرق سده لنجان 
فعال شده است اما باتوجه به موقعیت خاص غرب 
شهر سده و وجود تپه هاى مشرف به رودخانه زاینده 
رود و ایجاد منطقه اى قابل توجه و چشم نواز، برآن 
شــدیم تا تپه هاى غرب این شهر را به عنوان منطقه 
گردشگرى تعریف نموده و موافقت اصولى آن نیز 

دریافت شده است.
شهردار سده لنجان تصریح کرد: رویکرد شهردارى 
براى اجراى ایــن طرح آن بوده کــه در این منطقه 
ویالهاى خصوصى ایجاد شود تا ضمن بهره مندى 
و بــه کارگیرى از فکر،اندیشــه و ســرمایه بخش 
خصوصى گامــى در راســتاى توســعه پایدار و 
ایجاد بنگاه هاى شــغلى در زمینه توریست برداشته 

باشیم . 

«رؤیاى یک عارف» رونمایى شد
«رؤیاى یک عارف» آخرین اثر على خوشنویس زاده 
هنرمند مطرح معرق ســوخت اصفهــان در موزه 

هنرهاى معاصر رونمایى شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، آخرین اثر على خوشنویس زاده 
هنرمند مطرح کشور و شــهر اصفهان با نام «رؤیاى 
یک عارف» شــامگاه چهارشــنبه هفته گذشته در 
موزه  هنرهاى معاصر و با حضور شهردار اصفهان و 
همچنین جمعى از هنرمندان و شهروندان این شهر 

رونمایى شد.
اثر هنرى «رؤیاى یک عارف» کــه با تالش فراوان 
خوشنویس  زاده ســاخته شــده، یک اثر در رشته 
هنرى ســوخت معرق و منبت چرم است، به گفته 
خوشنویس زاده، شــروع کار این اثر از سال 1392 
بوده و با تالش حرفه اى ایــن هنرمند اصفهانى در 

سال 1395 به پایان رسیده است. 
این اثر بــا اندازه 134 در 207 ســانتیمتر شــامل 
مجموعه اى از هنرهاى طراحى شــامل نقاشــى، 
تذهیب، تشــعیر، منبت چرم، معرق چرم، چینى، 

خوشنویسى و طالکوبى است.
گفتنى است؛ اثر «رؤیاى یک عارف» تا 18 تیرماه در 
محل موزه هنرهاى معاصر واقع درخیابان استاندارى 

مورد بازدید عالقه مندان قرار مى گیرد.

ساخت 4 ساختمان سبز در اصفهان
4 ساختمان سبز از ابتداى امسال تاکنون در اصفهان 

ساخته شده است.
مسئول انرژى سازمان نظام مهندسى استان اصفهان 
گفت: این ســاختمان ها در شهرســتان اصفهان با 
زیربنایى از دو هزار تا ششهزار مترمربع و در سه تا 

شش طبقه ساخته شده است.
احمدرضا طاهرى افــزود: اســتفاده از صفحات 
خورشــیدى براى تأمین انرژى برق و گرمایشى، 
عایق هاى پیشگیرى از سرما و گرما، آیینه خورشیدى 
براى صرفه جویــى در مصرف برق و اســتفاده از 
تانک هاى بازیافت آب موسوم به سپتیک تانک، از 

مزایاى این شیوه ساختمانى  است.
وى هزینه احــداث این ســاختمان ها را بین 13 تا 
15 درصد بیشتر از ســاختمان هاى دیگر اعالم کرد 
و گفت: مصرف انرژى این ساختمان ها 50 درصد 

کمتر از دیگر ساختمان هاست.

آمادگى براى خونگیرى در 
شب هاى قدر

پایگاه هــاى انتقال خون اصفهان، خمینى شــهر و 
کاشان آماده خونگیرى از روزه داران در شب هاى 

قدر هستند.
مدیر روابــط عمومى اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان گفت: پایگاه انتقال خون اصفهان واقع در 
میدان خواجوى این شهر در شب هاى 21 و 23 ماه 
رمضان از ســاعت19 و 30 دقیقه تا 2 بامداد آماده 

خونگیرى از روزه داران اصفهانى است.
لطفعلى جعفرى همچنین از آماده باش مرکز اهداى 
خون خمینى شهر در شب 21 ماه رمضان(امشب) 

براى خونگیرى از روزه داران خبر داد.
وى از مرکز انتقال خون کاشان به عنوان یکى دیگر 
از مراکز فعال و آماده اســتان بــراى خونگیرى در 

شب هاى قدر نام برد.
مدیر روابــط عمومى اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان گفت: از اول تا 16 ماه مبارك رمضان،بیش از 
شش هزار نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال خون 
استان مراجعه کردند که چهار هزار و 600 نفر آنها 

موفق به اهداى خون شدند.
وى اظهار داشت: از میزان خون هاى اهدایى بیش 
از 11 هزار واحد انــواع فرآورده هاى ســلولى و 
پالســمایى تولیــد و در اختیــار مراکــز درمانى 
براى بیمــاران نیازمند بــه این مــاده حیاتى قرار 

گرفت. 

اعطاى جایزه به شرکت گاز استان 
در پنجمین دوره جایزه مدیریت سالمت ادارى که 
به منظور پیشگیرى از بروز مفاسد ادارى، سازمان ها،

ادارات، و شــرکت هاى دولتى و خصوصى کشور 
مورد ارزیابى و پایش قرار گرفتند، شرکت گاز استان 
اصفهان تندیس سیمین این جایزه را در بخش انرژى 

از آن خود کرد.
جایزه مدیریت سالمت ادارى در راستاى جلوگیرى 
نظام مند از فرصت هاى بروز مفاسد ادارى و تقدیر 
از ســازمان هاى موفق در این حوزه از سال 89 به 
 شــکل مســتقل، آغاز به کار کرده و تاکنون در پنج 
دوره برگزارى این جایزه بیش از صد بنگاه اقتصادى 
و ســازمان خدمات عمومى بزرگ کشور را مورد 

بررسى قرار داده است.
گفتنى است، شرکت گاز استان اصفهان در بین سایر 
شرکت هاى گاز استانى رتبه نخست را کسب کرد 
و به طور کلى در بخش انرژى در جایگاه دوم قرار 

گرفت و تندیس سیمین را از آن خود کرد.

دستگیرى 40 نفر از اراذل در اصفهان
40 نفر از اراذل و اوباش سابقه دار ، خرده فروشان 
مواد مخدر و ســارقان خودرو ها در شــمال شهر 

اصفهان دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان اصفهــان گفت: 
به دنبال اجراى طرح پاك سازى مناطق آلوده شهر 
اصفهان، در عملیاتى اطالعاتى  این اشرار دستگیر 

شدند
حسن یاردوســتى گفت: در بین این اراذل ، فردى 
پلیس نما که با مراجعه بــه در منازل از مردم اخاذى 

مى کرد نیز شناسایى و دستگیر شد.
وى گفت: از این اشــرار هفت  کیلوگرم هروئین، 
200 قبضه  اسلحه سرد شــامل انواع  قمه، قداره،  
زنجیر،گرز، چاقو، ساطور و   همچنین چهار قبضه 
اسلحه گرم (وینچستر) و آالت و ادوات استفاده از 

مواد مخدر کشف و ضبط شد.

بلدیه خبر

افزایش اختراعات دانشگاه اصفهان
اختراعات با مالکیت دانشگاه اصفهان در سال هاى 

گذشته بیش از چهار برابر شده است.
معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه اصفهان گفت: 
پارســال 36 اظهارنامه در اداره کل ثبت اختراعات 
ومالکیــت صنعتى با مالکیت دانشــگاه اصفهان به 
ثبت رسید که تاکنون ســند اختراع ده عنوان از این 
اختراعات دریافت شــده و روند تکمیل و دریافت 

بقیه اختراعات درحال انجام است.
امیر رحیمى افزود: تاکنــون 69  اختراع با مالکیت 
دانشــگاه اصفهان در اداره کل ثبــت اختراعات و 
مالکیت صنعتى اســتان اصفهان به ثبت رسیده که 
این آمار بدون در نظر گرفتن اختراعات با مالکیت 
اعضاى هیئت علمى و دانشــجویان این دانشــگاه 

است. 
وى گفت: در این دانشگاه ســعى شده است براى 
ثبت و تولید اختراعات مورد نیاز کشــور و تکمیل 
چرخه علم و فناورى سیاست هاى علمى پژوهشى 

برنامه ریزى شود.

دانشگاه

پایانه درچه به بهره بردارى رسید
پایانه درچه با 28 دستگاه اتوبوس با حضور مسئوالن 

استانى به بهره بردارى رسید.
پایانه حمل و نقل اتوبوســرانى درون شهرى درچه 
با دو خط 26 و 75 به ترتیب با 21 و هفت دســتگاه 

اتوبوس به بهره برداري رسید.
گفتنی است، خط 26 از پایانه درچه به مقصد خیابان 
نبوي منش با فاصله زمانی پنج دقیقه و خط 75 با تواتر 

حرکتی 10 دقیقه اي حرکت می کند.
این پایانه به منظور تسهیل در رفت و آمد همشهریان 
که قبًال در منطقه ســه راهى درچه - خمینى شــهر 
واقع شــده بود به مکان جدید در اول شــهر درچه، 
روبــه روى پمپ بنزیــن محمد انتقــال یافت و به 

بهره بردارى رسید.

افتتاح یک مرکز بهداشت در طرق رود
مرکز بهداشــتى درمانى خیّرساز شــهید طباطبایى 

طرق رود به بهره بردارى رسید.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نطنز  در مراسم افتتاح 
مرکز بهداشــتى درمانى خیّر ســاز طرق رود اظهار 
داشت: خیلى خوشحالیم که  شاهد افتتاح زیباترین 
و نمونه ترین مرکز بهداشتى درمانى در سطح استان 
اصفهان هستیم که در ســاخت آن از بهترین مصالح 
و با پیشرفته ترین استانداردهاى ساختمانى ا ستفاده 

شده است.
حسن شــاهون ضمن تقدیر از ورثه مرحوم محمد 
علیزاده حیــدرى طرقى، این حرکت ارزشــمند را 
الگویى براى سایر افراد برشــمرد و افزود: بى شک 
حضور خیّرین در بحث بهداشــت و درمان کمک 

شایانى به  سالمت جامعه خواهد داشت.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نطنز گفت: این درمانگاه 
در زمینى به مساحت هزار متر و زیربناى 500 متر از 
سال 82 آغاز، ولى به علت مشکالت ادارى در سال 
93 عملیات احداث آن آغــاز و مبلغى در حدود نیم 
میلیارد ریال توســط ورثه مرحوم علیزاده حیدرى 

طرقى هزینه شد.
وى از تخصیص اعتبار شــبکه بهداشت و درمان به 
مبلغ 670 میلیون ریال جهت تجهیز ادارى و وسایل 
پزشــکى خبر داد و افزود: کلیه تجهیزات موردنظر 
خریدارى و در مرکز جانمایى شده و این مرکز آماده 
پذیرش بیمــاران و همچنین انجام امور بهداشــتى 

است.

بحران آب در شهرضا
فرماندارشهرستان شهرضاگفت: کولرهاى آبى در این 
شهرستان ســهم زیادى از هدر رفت آب شرب را به 

خود اختصاص مى دهند.
محسن گالبى با اشــاره به وضعیت بحرانى آب در 
شــهرضا گفت: مى طلبد شــهروندان با استفاده از 
ســایه بان که باعث کاهش یک سوم هدر رفت آب 
کولر مى شود، نسبت به صرفه جویى آب اقدام کنند.

وى تصریح کرد: قرار دادن مســتقیم پمپ ســر راه 
آب خالف قانون بوده و نیاز اســت تا مناطقى که با 
مشکل فشار آب روبه رو هستند از مخزن ذخیره آب 

استفاده کنند.

خبر

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: 
سال گذشــته 600 زندانى با بدهى 50 
میلیارد تومــان از زندان هاى اصفهان 
آزاد شده اند و امیدواریم که در 
سال جارى نیز 700 زندانى 
با بدهى 45 میلیارد تومان 

از زندان آزاد شوند.

رمضان امیرى اظهار داشت: در حال حاضر 15 جشن گلریزان براى آزادى 
زندانیان برپا شده اســت و 700 زندانى با جرائم مالى، مهریه و نفقه منتظر 

آزادى هستند.
وى افزود: میزان بدهى این 700 زندانى 45 میلیارد تومان است که امیدواریم 
این تعداد نیز تا پایان سال جارى از زندان خارج شوند و اصفهان مثل همیشه 

بتواند یکى از فعال ترین استان ها در زمینه آزادى زندانیان باشد.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان ادامه داد: بر اســاس آمارها، از رمضان 

سال گذشته تا رمضان ســال جارى 600 زندانى جرائم مالى، مهریه و نفقه 
از زندان آزاد شــده اند و بدهى 50 میلیارد تومانى آنها نیز پرداخت شــده

 است.
امیرى تصریح کــرد: شــاکیان 18 میلیارد تومــان از 50 میلیــارد تومان 
شــکایت خود را بخشــیده اند، شــش میلیــارد و 500 هــزار تومان نیز 
توسط خیرین پرداخت شده است و بقیه توسط جشن هاى گلریزان تأمین 

مى شود.

700 زندانى اصفهانى در انتظار آزادى هستند

معــاون قضائــى دادگســترى اســتان اصفهان 
گفت: قوه قضائیه و دادگسترى با اعالم وضعیت 
قرمز به اراذل و اوباش، دســت نیــروى انتظامى 
را براى برخورد با این افراد متخلف باز گذاشــته 

است.
حجت االسالم  و المســلمین على موسوى نژاد
بــا بیــان اینکه پایــدارى هــر نظام وابســته به 
یک قــوه قضائیه مقتدر اســت، اظهار داشــت: 
اقتدار دســتگاه قضــا و قوه قضائیــه از مضامین 
آیات قرآن کریم و ســخنان ائمــه معصومین (ع) 
اســت و در ســخنان بــزرگان دیــن و بیانات 
مقام معظــم رهبرى بــه خوبى قابل برداشــت

 است.
وى با اشــاره به اینکه اقامه حدود و جارى شدن 
حــد از ضوابط یک حکومت اســالمى اســت، 
خاطرنشــان کرد: تمام هنجارهایى که دین مبین 
اســالم به آنها دســتور داده، باید مــورد توجه
 جامعه و حکومت اسالمى قرار گیرد و با کسانى 
که موجب ناهنجارى مى شــوند برخورد صورت 

گیرد.
معاون قضائى دادگسترى اســتان اصفهان با بیان 

اینکه وظیفه قوه قضائیه ایجــاد امنیت و آرامش 
میان مردم اســت، تصریــح کرد: قــوه قضائیه و 
دادگســترى بــا اعــالم وضعیــت قرمــز بــه 
اراذل و اوبــاش، باید دســت نیــروى انتظامى 
را براى برخورد بــا افراد متخلــف و اوباش باز 

قرار دهد.
معاون قضایى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
گفت: 150 باند مواد مخدر و 129 باند سرقت در 
سطح استان شناســایى و با آنها برخورد قضائى 

شده است.
وى ادامه داد: همچنین 129 باند سرقت نیز توسط 
قوه قضائیه شناســایى و منهدم شــده اســت که 
دادگســترى اصفهان به پرونده هاى آنها رسیدگى 

کرده است.
موسوى نژاد اذعان داشت: قوه قضائیه و دادگسترى 
در برخورد با اشرار از هیچ تالشى دریغ نمى کند 
و دســت نیروى انتظامى را در برخــورد با اراذل 
و اوباش باز گذاشــته و این وظیفــه را دارد که با 
ناهنجارى هاى فرهنگى به شــدت مبــارزه کند 
چراکه جامعه اســالمى تحمل این همه ولنگارى  

را ندارد.

اعالم وضعیت قرمز به اراذل و اوباش
مسئول کانون بسیج رسانه ناحیه مقاومت امام على (ع) 
گفت: بسیج رسانه، رسانه نیست بلکه خانه امن همه 
رسانه ها با همه سلیقه هاى مختلف است که درون 
نظام قرار دارند و نظام، مــردم و حکومت را قبول 
دارند و در واقع خانه امنى اســت براى اینکه عضو 
شوند و بتوانند در آن نهاد، خدمتگزار جامعه اسالمى

باشند. 
مصطفى شفیع زاده با بیان اینکه براى بسیج رسانه 
اهداف و مأموریت هایى پیش بینى شده بیان داشت: 
از مجموعه مأموریت ها و اهداف بســیج رسانه، 
دو مأموریت مهم حفظ گسترش فرهنگ و تفکر 
بسیجى در بین اصحاب رسانه و کمک به تشکیل، 
تقویت و توسعه جبهه رسانه هاى انقالب اسالمى 
براى مقابله بــا موج مخرب جنگ نــرم و جبهه 
فرهنگى معارض و مصونیت بخشــى به اذهان و 
افکار عمومــى در جهان اســالم از مهمترین این 

مأموریت هاست. 
این مســئول رســانه اى به ارزش هــاى محورى 
در بســیج رســانه اشــاره و عنوان کرد: رعایت 
اصــول و ارزش هاى انقالب اســالمى، عدالت، 
آزادى، اســتقالل، حمایت از مستضعفین جهان 

و نهضت هــاى آزادى بخش اســالم، احترام به 
فرهنگ اقــوام و طوایف مختلف کشــور، اعتقاد 
به انسجام اصحاب رســانه براى افزایش قدرت 
نرم نظــام جمهــورى اســالمى از جملــه این 

ارزش هاست. 
مسئول کانون بسیج رسانه ناحیه مقاومت امام على(ع)
افزود: جذب، آموزش، ســازماندهى خبرنگاران 
و قشر رسانه شرق اصفهان از مأموریت هاى این 

کانون بسیج رسانه است. 
وى خاطرنشــان کرد: خبرنگاران، گزارشگران، 
فیلمبرداران خبرى، مستندسازان خبرى، عکاسان 
خبرى، مدیر مسئول و سردبیران رسانه ها جامعه 
هدفى هســتند که براى بسیج رســانه پیش بینى 

شده است. 
شــفیع زاده تعامل با کلیــه نهادهــا، ارگان ها و 
دستگاه هاى دولتى شــرق اصفهان در چارچوب 
رونق توســعه اقتصادى، فرهنگــى واجتماعى 
و رابــط بودن بین اقشــار، مردم و مســئولین که 
درد دل آنهــا را بشــنود و انعــکاس دهــد 
را از دیگــر برنامه هــاى کانون بســیج رســانه 

دانست.

بسیج رسانه، خانه امن همه است

مدیرکلزندان هاى اس
سال گذشــته 600 ز
میلیارد تومــان از ز
آزاد شده اند
سال جار
با بدهى
از زند

250 دستگاه اتوبوس در شب هاى قدر به مردم سرویس دهى مى کنند.
مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانى اصفهان گفت:شــرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان با 250 دســتگاه اتوبوس، ایاب و ذهاب 
شــهروندان را از نقاط و میادین مرکزي به سمت گلستان شهدا انجام 

می دهد.
محمد على احمدى با اشاره به اینکه این سرویس دهی رایگان است، 
تصریح کرد: این تعداد اتوبوس درون شهري از 20 نقطه مرکزي شهر 
از جمله میادین شهدا، احمدآباد، خوراســگان، جمهوري اسالمی و 
آزادي و خیابان هاي امام خمینی(ره)، قائمیه، آتشگاه، نصرآباد، کهندژ، 
جوي آباد و سپاهان شهر، بلوار کشاورز و ملک شهر و کلیه مسیرهاي 

اتوبوس تندرو شهري تردد می نماید.
وي با تأکید بر اینکه تا آخرین نفر باقیمانده از مراسم احیا در شب هاي 
قدر مشغول خدمات رسانی به نمازگزاران و شرکت کنندگان در مراسم 
هستیم، افزود: خدمات رسانی اتوبوس ها در لیالی قدر از ساعت 22 
آغاز و تا سحر و زمانی که مســافري وجود داشته باشد، ادامه خواهد 

یافت.

شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهان، سالروز شهادت شهید 
مظلوم آیت ا... بهشتى و 72 تن از یاران باوفاى ایشان را گرامى داشت.

شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهان با صدور اطالعیه اى از 
عموم مردم دعوت کرد تا با شرکت در مراسم و برنامه هاى معنوى که 
به همین مناسبت برگزار مى شــود، ضمن تجدید میثاق با آرمان هاى 
شهداى هفتم تیر براى تداوم راه آنها و حفظ وحدت، انسجام و آگاهى 

در مقابل توطئه هاى طراحى شده از سوى دشمنان اسالم تأکید کنند.
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى به پاس قدردانى و تجلیل و تکریم 
از مقام شامخ شهداى هفتم تیر، امسال مراسم بزرگداشتى همزمان با 
سالروز شهادت حضرت على (ع) در سراسر استان و در شهر اصفهان 

برگزار مى کند.
بدین منظور مراســم گرامیداشــتى در ســاعت7 و 30 دقیقه ششم 
تیر(امروز) در گلستان شهدا و سپس در ساعت 22 همان روز در هفت 
مسجد شاخص استان از جمله مســجد الغفور، مسجد المهدى (عج)، 
مسجد امام(ره)، مسجد حکیم، مســجد رضوى، گلستان شهدا و حرم 

زینبیه (س) برگزار مى شود.

سرویس دهى اتوبوسرانى
 در شب هاى قدر

یاد شهداى هفتم تیر 
گرامى داشته مى شود

طرح «آیینه و شمعدان» با تأمین جهیزیه 75 هزار نوعروس در سراسر 
کشور به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) از نیمه ماه مبارك رمضان 95 

کلید خورده است.
از نیمه ماه مبارك رمضان 95 طرحی گسترده به نام «آیینه و شمعدون» به 

همت کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال برگزاري است.
مدیر این طرح با اشاره به اینکه مراکز خیریه متعددي درطرح «آیینه و 
شمعدون» مشارکت دارند گفت: در کشور آمارى وجود دارد که 75 هزار 
دختر عقد کرده و براي شروع زندگی مشترك، چشم انتظار آماده شدن 
جهیزیه اولیه اي هستند که ظاهراً هرکدام با سه میلیون تومان جمع آورى 
مى شود. حجت االسالم والمســلمین رضا رویت با اشــاره به اینکه 
بعضى اوقات ممکن است هزینه تأمین این جهیزیه ها با یک یخچال ما 
برابرى کند، بیان کرد: کمیته امداد در این زمینه تالش هاى خود را انجام 
مى دهد که بتواند این میزان جهیزیه را تأمیــن کند و دختران دم بخت 
را راهى زندگى خود کند. عالقه مندان جهت شــرکت در این امر خیر 
مى توانند با شماره گیرى # 767* و انتخاب گزینه سوم (آینه شمعدون) 
و یا با ورود به سامانه اینترنتى www.AyneShamdoon.ir  در طرح 

آیینه شمعدون سهیم شوند.

75 هزار نوعروس 
به خانه بخت می روند

«در سال گذشته 41 تن و در سه ماهه اول سال جارى 8/5 
تن مواد مخدر در اســتان اصفهان کشف شد و این استان 
بعد از استان هاى سیستان و بلوچستان، کرمان، و هرمزگان 
جایگاه چهارم از نظر کشفیات را به خود اختصاص داده 

است.» 
استاندار اصفهان که به مناســبت 26 ژوئن، 6 تیر سالروز 
جهانى مبارزه با مواد مخدر نشســتى را بــا خبرنگاران 
برگزار کرد  با ذکر این مطلب گفت: در سال گذشته، 20 
هزار نفر اعم از قاچاقچى، توزیع کننده و نگهدارنده مواد 
مخدر در استان اصفهان که 2/5 درصد آنان را زنان تشکیل 
مى دهند دستگیر و 160 باند بزرگ مواد مخدر در استان 
اصفهان متالشى و 550 دستگاه خودرو کشف و توقیف 

شد. 
رســول زرگرپور افزود: در ســه ماهه اول ســال جارى 
هم پنج هزار نفر در این راســتا که فقط دو هزار نفر آنان 
توزیع کنندگان، نگهدارنــدگان و قاچاقچیان مواد مخدر 
بودند دستگیر و 40 باند مواد مخدر متالشى و 180 دستگاه 

خودرو توقیف شد. 
وى ادامه داد: قبل از پیروزى انقالب اسالمى، دربار خود 
ُمبلغ، مرّوج و توزیع کننده مواد مخــدر بوده ولى بعد از 
پیروزى انقالب اسالمى، مبارزه بى امان با مواد مخدر آغاز 
شد و در دولت هاى مختلف با جدیت تا امروز ادامه دارد 
که تقدیم بیش از سه هزار و 700 شهید و بیش از 13 هزار 
جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر در کشور، نشان دهنده 

این امر است. 
استاندار اصفهان مى گوید: برخى دولت ها مقابله با عرضه، 
برخى دولت ها مبارزه با تقاضا و برخى از دولت ها مقابله با 
عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داده اند. اما دولت تدبیر و 
امید باتوجه به تحلیل ها، دو رویکرد اجتماعى کردن مبارزه 
با مواد مخدر و همچنین تقدم پیشگیرى بر مقابله با مواد 

مخدر را مدنظر قرار داد.
زرگرپور با بیان اینکه پیشگیرى براى مقابله و مبارزه با مواد 
مخدر در استان اصفهان اثرات بسیار خوبى داشته است 
افزود: دراستان اصفهان جلسات مبارزه با مواد مخدر یکى 
از جدى ترین جلسات به شمار مى آید و ما رتبه اول اینگونه 
جلسات را در کشور داشــته ایم و عملکرد ستاد مبارزه با 
مواد مخدر استان اصفهان هم در کشور رتبه دوم را به خود 

اختصاص داده است. 
استاندار اصفهان مى گوید: براســاس آمار رسمى، ما در 
اســتان اصفهان یکصد هزار معتاد به مواد مخدر داریم و 
در حقیقت به ازاى هر یکصد نفر، دو نفر معتاد هستند و 

نرخ ابتال به اعتیاد که در کشور 2/5 درصد است در استان 
اصفهان 1/9 درصد مى باشد و در استان اصفهان 28 درصد 
مردان و 14 درصد زنان معتاد تحت درمان قرار مى گیرند.  
زرگرپور گفت: در حوزه درمــان و حمایت اجتماعى، 
افرادى که تمکن مالى داشته و معتاد هستند براساس ماده 
15 در مراکز خصوصى تحت درمان قرار گرفته و معالجه 
مى شــوند و افرادى که تمکن مالى نداشته در قالب ماده 
16 در بخش دولتى مورد مداوا و درمان قرارگرفته و پاك 

مى شوند. 
وى ادامــه داد: هم اکنون در اســتان اصفهــان 90 کمپ 
استاندارد فعالیت دارد ودر سال گذشته 101 هزار و 696 
نفر روز معتاد تحت درمان و کاهش آسیب در استان قرار 
گرفتندکه هزار و 747 نفر آنان را زنان تشکیل مى دادند. که 

بر این اساس 46 هزار و 41 نفر روز در مراکز دولتى ماده 16 
و بقیه در مراکز خصوصى ماده 15 مداوا شده و خدمات 

دریافت کردند. 
اســتاندار از راه انــدازى مرکز تحقیقــات بیمارى هاى 
روان پزشــکى کودکان و نوجوانان بــا اولویت اعتیاد در 
بیمارستان امین و... اصفهان خبر داد و گفت: سرپناه شبانه 
زنان معتاد نیز براى زنان بى خانمان در اصفهان با همکارى 

شهردارى اصفهان ایجاد شده است. 
زرگرپور بیمه کردن خدمات درمان اعتیاد در مراکز دولتى 
را از دیگر اقدامات در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان برشمرد و گفت: تفاهمنامه اى با دانشگاه آزاد 
اسالمى شاهین شهر در بخش تحقیقات و پژوهش امضا شد 
تا رشته پیشگیرى از اعتیاد براى اولین بار در کشور در این 

دانشگاه راه اندازى شود. این در حالى است که 15 کتابخانه 
تخصصى با عنوان مبارزه با مواد مخدر ایجاد و تاکنون از 
شش طرح پژوهشى در اعتیاد هم حمایت کردیم. ضمن 
اینکه بانک اطالعاتى پژوهشگران حوزه اعتیاد در کشور 
ایجاد و از 11 پایان نامه در رابطه با مواد مخدر نیزحمایت 

نمودیم. 
وى هشدار داد که سن ابتال به مواد مخدر در استان اصفهان 
در حال کاهش بوده و این بســیار خطرناك است. و نوع 
مصرف مواد مخدر از سنتى به سوى صنعتى مى رود و نرخ 

ابتالى بانوان از آقایان پیشى گرفته است. 
استاندار مى گوید: اینکه گفته شد بیکارى باعث اعتیاد است 
اینگونه نبوده چرا که تعداد معتادان شاغل بیش از معتادان 
بیکار بوده و در حقیقت 95 درصد معتادان در کشور باسواد 
و فقط 5 درصد معتادان، بى ســواد هستند. همچنین 50 
درصد زندانیان به نحوى در رابطه با اعتیاد به زندان رفته و 
بیش از 60 درصد جرائم هم به طور مستقیم و غیرمستقیم 

با اعتیاد در ارتباط است. 
استاندار در ادامه افزود: ســالیانه یکصد کودك معتاد در 
اســتان اصفهان از مادران معتاد به دنیا مى آیند. زرگرپور 
قلیان را دروازه ورود به اعتیاد مى داند و مى گوید: متأسفانه 
قبح قلیان در استان اصفهان ریخته شده و قانون در مورد 
عدم استفاده قلیان در استان اجرا نشده و در پارك ها و مراکز 

عمومى که استفاده قلیان ممنوع است شاهد آن هستیم.  تولد سالیانه 100 کودك 
معتاد  در اصفهان

استاندار جدیدترین آمار حوزه مواد مخدر را تشریح کرد

اینکه گفته شــد بیکارى باعث 
اعتیاد است اینگونه نبوده چرا 
که تعداد معتادان شاغل بیش از 
معتادان بیکار بوده و در حقیقت 
95 درصد معتادان در کشــور 
باسواد و فقط 5 درصد معتادان، 
بى سواد هســتند. همچنین 50 
درصد زندانیان بــه نحوى در 
رابطه با اعتیاد بــه زندان رفته 
و بیش از 60 درصد جرائم هم 
به طور مستقیم و غیرمستقیم با 

اعتیاد در ارتباط است

،،

ساسان اکبرزاده 
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مزایده
شــماره نامه: 9510113757500231 شــماره پرونده: 9409983757300805 شماره 
بایگانى شــعبه: 28/92  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 28/92 ارجاعى له اقاى ارمین سرتیپ  زاده فرزند حمید با وکالت 
خانم مرضیه سلیمانى و علیه خانمها هدى سامانى و سلمى سامانى و سوده سامانى فرزند 
محمد هادى و اکرم شریعت موضوع فروش 1- یک دستگاه پرکن (شیر و دوغ) ساخت 
 p82 با ظرفیت 2000 لیتر و شماره سریال pdllco4 تولیدى صنعتى عباسى تک فاز مدل
ساخت ســال 89/6 که به ارزش پایه 180000000 ریال (یکصد و هشتاد میلیون ریال) 
تمام میباشد. 2- یک مخزن نگهدارنده تمام استیل با ظرفیت 10000 لیتر به شماره سریال 
sn819 به همراه یک عدد پمپ اســتیل جهت جابه جایى مواد غذایى (شیر یا دوغ) به 
ارزش پایه 150000000 ریال (یکصد و پنجاه هزار ریال) تمام میباشد. 3- جمع کل اموال 
ارزشیابى شده در 2 ردیف فوق به مبلغ 330/000/000 ریال (سیصد و سى میلیون ریال 
تمام) براورد میگردد. توضیحاً اموال فوق در شهرك صنعتى علویجه توقیف میباشد. جلسه 
مزایده در تاریخ 95/4/28  از ســاعت 9/30 الى 11/30 در دفتر اجراى احکام مراجعه تا 
دستور بازدید صادر گردید. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزشیابى شده شروع و برنده کسى است 
که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
(توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوطه به مزایده به عهده برنده مزایده میباشــد. م الف: 

781   اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى بخش مهردشت/3/210
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هاى اول و د0وم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 

16 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشوددر صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس ازاخذرسید , ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

راى شماره 0034 مورخه 95/01/21 خانم رضوان سهرابی به شناسنامه شماره 463 کدملی 
1091217408 صادره نجف آباد فرزند حسین بصوت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
180 مترمربع پالك شــماره43 فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت 

ملک شاهین شهرکه در ازاء مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
راى شــماره 0021 مورخه 95/01/17آقاي فرهاد مدبر زرنق به شناســنامه شماره 329 
کدملی 5199200305 صادره کلیبر فرزند شــریندل بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 189مترمربع پالك شماره301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله 

قاسمى دهنوى محرز گردیده است.
راى شماره 4624 مورخه 94/08/12 و راى اصالحى 4823 مورخه 94/09/15 آقاي  میثم 
رضایی حاجی آبادي به شناسنامه شماره 3 کدملی 5110622388 صادره از اصفهان  فرزند 
حسین  به صورت ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 146/15  مترمربع پالك شماره301 
اصلی واقع در اصفهان بخش 16حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى 

به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد رضا رضائى محرز گردیده است.
راى شــماره 3936 مورخه 94/06/28 خانم زیبا بهرامی گهروئی به شناسنامه شماره 52 
کدملی 6339684750 صادره شهر کرد فرزند عباسقلی بصورت ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 157/93 مترمربع پالك شماره301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

على ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است.
راى شــماره 0030 مورخه 95/01/19  فاطمه امامی مهرگانی به شناســنامه شماره 333 
کدملی 1110665644 صادره فالورجان فرزند محمد بصورت ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 92/46  مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

حسینعلى حقیقى حاجى آبادى محرز گردیده است.
راى شــماره 5262 مورخــه 94/12/06  آقاي غالمرضــا علی خان زاده به شناســنامه 
شــماره 1797 کدملی 1818885026 صادره آبادان فرزند محمد نســبت به سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه، ششــدانگ  به مســاحت 102/18 مترمربع پالك 
شــماره 301 اصلی واقــع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر که در 
ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى حاجى آبادى 

محرز گردیده است.
راى شــماره 5261 مورخه 94/12/06 خانم کبري بیرجندي به شناســنامه شماره 218 
کدملی 4072541990 صادره خرم اباد فرزند حســین نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه، ششــدانگ به مســاحت 102/18 مترمربع پالك شماره 301 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر کــه در ازاءخریدارى 
مشــاعى به صورت مع الواســطه از مالک رســمى آقاى علــى ابدالى حاجــى آبادى 

محرز گردیده است.
راى شماره 4661 مورخه 94/08/16 و راى اصالحى 5015 مورخه 94/10/17 آقاي  امیر 
احمدي به شناسنامه شماره 4018 کدملی 1971581577 صادره مسجد سلیمان  فرزند 
فرهاد  به صورت ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 109/37 مترمربع  قسمتى از پالك 
شــماره5 فرعی از 301اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که 
در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى حاجى 

آبادى محرز گردیده است.
راى شــماره 4120 مورخــه 94/07/18 آقــاي محمد رضــا هادیان حاجــی ابادي به 
شناســنامه شــماره 995 کدملــی 1291157719 فرزنــد عزیز اله ســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یکباب خانه، ششــدانگ به مســاحت 227/60 مترمربع پالك شــماره 
301  واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر کــه در ازاءخریدارى 
مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عزیزاله هادیان حاجى آبادى محرز 

گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/04/06 م الف: 137 ناصر 

صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/697 
ابالغ افراز 

شــماره صادره: 103/95/808/26- 95/3/24 نظر به اینکه آقاى هادى بنى سعید فرزند 
عبدالنبى به شماره شناسنامه 521 و فهیمه بنى ســعید فرزند عبدالنبى به شماره شناسنامه 
106 مالک قسمتى از پالك 301/25520 واقع در شاهین شهر- خانه هاى چوبى- باستناد 
آئین نامه قانون افراز فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاى افراز سهام مشاعى 
خود از ســایر مالکین پالك فوق را نموده اند چون متقاضیان اعالم نموده اند تعدادى از 
مالکین مشــاعى از گرفتن اخطاریه خوددارى مى نمایند لذا باطالع مى رســاند در روز 
یکشنبه 95/4/20 ساعت 9 صبح نماینده و نقشه بردار در محل مورد تقاضاى افراز حاضر 
خواهند شد. بدین وسیله به اطالع میرساند جهت تنظیم صورت مجلس و امضاى آن در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید، عدم حضور شما مانع از رسیدگى نخواهد شد. 

م الف: 172 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/963
ابالغ راي

شــماره پرونده: 665/94 شــعبه نهم حقوقى شــماره دادنامه: 795-94/11/28 تاریخ 
رسیدگى: 94/11/14 حوزه قضائى: شاهین شهر خواهان: ســیف ا... مالاحمدى فرزند 
محمدباقر به نشــانى: شــاهین شــهر- مخابرات- 11 غربى- پالك 4 خوانده: فرشید 
حکمتى موخر فرزند رضا به نشــانى: مجهول المکان خواســته: فــک پالك خودروى 
سوارى مگان به شماره انتظامى ایران 265/43ل41 و هزینه دادرسى. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده، ختم رســیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: درخصوص دادخواســت آقاى ســیف ا... 
مالاحمدى به طرفیت آقاى فرشــید حکمتى موخر به خواســته فــک پالك خودروى 
ســوارى مگان به شــماره انتظامى ایران 265/43ل41 و هزینه دادرســى بدین شرح که 
خودروى خود را به خوانده فروخته و وکالت فک پالك را نیز داده ام و لیکن نســبت به 
فک پالك اقدامى نکرده است لذا تقاضاى رسیدگى دارم. با عنایت به محتویات پرونده، 
اظهارات خواهان، پاسخ استعالم از پلیس راهنمایى و رانندگى، وکالت فک پالك از دفتر 
اسناد رسمى 73 خمینى شــهر و باتوجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه 
در جلسه شورا حضور نیافته و نســبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده 
و دلیلى در جهت عدم ایفاى تعهد خود اقامه ننموده اســت، دعوى خواهان را مقرون به 
صحت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و 219 و 220و 
237 و 362 قانــون مدنى حکم به الزام خوانده به فک پالك خودروى ســوارى مگان به 
شماره انتظامى ایران 265/43ل41 و پرداخت مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرسى صادر و 
اعالم مى دارد و راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 166 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/3/966
ابالغ راي

شــماره پرونده: 609/92 ش 4 ح شــماره دادنامه: 699-94/12/26 تاریخ رســیدگى: 
94/12/17 مرجع رسیدگى: شــعبه ششم شــوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: 
محمدرضا نیرو فرزند عزت ا... به نشانى: گز، بلوار معلم، روبروى کالنترى، خوانده: میالد 
آقابابایى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق واجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: 
محمدرضا نیرو بطرفیت خوانده میالد آقابابایى به خواسته مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال 
به استناد شهادت شهود تقدیم نموده نظر به دادخواســت خواهان و مستندات تقدیمى 
تقریرات خواهان و شهادت شهود که همگى حکایت از اشــتغال ذمه خوانده نسبت به 
خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 519-198- 522 
قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 265ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
21/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان به انضمام یکصد و پنجاه هزار ریال 
هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 94/10/5 لغایت اجراى حکم را صادر و 
اعالم مى دارد راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 57 
شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/967
حصر وراثت

خانم مرضیه نصیرى به شناســنامه شــماره 2383 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 172/95 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان رضا نصیرى به شناسنامه شماره 1450 در تاریخ 88/4/20 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1-  بلقیس احمدى هفشجانى 
فرزند احمد شماره شناسنامه 309 نسبت با متوفى (همسر) 2- حافظ نصیرى هفشجانى 

فرزند رضا شماره شناسنامه 41016 نسبت با متوفى (فرزند) 3- معصومه نصیرى فرزند 
رضا شماره شناسنامه 2880 نسبت با متوفى (فرزند)  4- طیبه نصیرى فرزند رضا شماره 
شناسنامه 918 نسبت با متوفى (فرزند) 5- پرى نصیرى هفشــجانى فرزند رضا شماره 
شناسنامه 9916 نسبت با متوفى (فرزند) 6- مرضیه نصیرى فرزند رضا شماره شناسنامه 
2383 نسبت با متوفى (فرزند) 7- شمسى نصیرى هفشجانى فرزند رضا شماره شناسنامه 
1339 نسبت با متوفى (فرزند) 8- تامینه نصیرى هفشجانى فرزند رضا شماره شناسنامه 
2292 نسبت با متوفى (فرزند) 9- مژده نصیرى فرزند رضا شماره شناسنامه 462 نسبت 
با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 
170 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/968
حصر وراثت

آقاى حجت ا... ورع فرزند شکرا... داراي شماره شناسنامه/ملى 167 به شرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 488/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شــکرا... ورع فرزند ماندنى به شناسنامه شماره 110 در تاریخ 
1395/03/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حجت اله ورع فرزند شــکراله به شماره 
شناسنامه یا کدملى 167 نسبت به متوفى (فرزند) 2- وجیهه ورع فرزند شکراله به شماره 
شناســنامه یا کدملى 7215 نســبت به متوفى (فرزند) 3- مهین محمدى مبارکه فرزند 
مصطفى به شماره شناسنامه یا کدملى 102 نسبت به متوفى (همسر) و الغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/207 
علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/3/1054
حصر وراثت

آقاى سید مصطفى ســجادى دیزیچه فرزند سید مرتضى داراي شــماره شناسنامه/ملى 
139 به شرح دادخواســت مطروحه به کالسه 507/95  این شــورا، درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید محمد ســجادى دیزیچه 
فرزند سید مصطفى به شناســنامه شــماره  ملى 5410133382 در تاریخ 1395/03/01 
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1-  سید مصطفى ســجادى دیزیچه فرزند سید مرتضى 
شــماره شناســنامه یا کدملى 139 نســبت به متوفى (پدر) 2- فاطمه جعفرى دیزیچه 
فرزند غالمحســین شــماره شناســنامه یا کدملى 79 نســبت به متوفى (مادر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 95/209 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/3/1055
حصر وراثت

آقاى بهروز یاورى فرزند حسینقلى داراي شماره شناسنامه/ملى 43 به شرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 486/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عزت خانم قاضى فرزند محمد به شناســنامه شماره 215 در 
تاریخ 1393/11/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- بهروز یاورى فرزند حســینقلى به 
شماره شناسنامه یا کدملى 43 نسبت به متوفى (فرزند) 2- چنگیز یاورى فرزند حسینقلى 
به شماره شناسنامه یا کدملى 62 نســبت به متوفى (فرزند) 3- جهانگیر فرزند حسینقلى 
به شماره شناسنامه یا کدملى 166 نسبت به متوفى (فرزند) 4- خشایار فرزند حسینقلى 
به شماره شناسنامه یا کدملى 31 نســبت به متوفى (فرزند) 5- منیژه فرزند حسینقلى به 
شماره شناسنامه یا کدملى 2578 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. 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 از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/208 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/1056
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1132/94 خواهان اکبر عباسیان به طرفیت خوانده سیدقاسم 
مصطفایى به خواسته الزام به سند دادخواســتى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
روز پنج شنبه مورخ 95/5/14 ساعت 15 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79 مراتب در جراید منتشــرتا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در شهر 
مبارکه، بلوار نیکبخت، میدان مادر، شــعبه دوم شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، وقت 
رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی صادر میگردد.  م الــف: 95/203 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه/3/1057
حصر وراثت

خانــم ام البنین نجفى فرزند ناصرقلى داراي شــماره شناســنامه/ملى 1735 به شــرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 505/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ناصرقلى نجفى فرزند جعفرقلى به شناسنامه شماره 49 
در تاریخ 1395/03/12 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- ام البنین نجفى فرزند ناصرقلى به 
شماره شناسنامه یا کدملى 1735 نسبت به متوفى (فرزند) 2- على ام البنین نجفى فرزند 
ناصرقلى به شماره شناســنامه یا کدملى 715 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سرور آقاجانى 
مبارکه فرزند جعفر به شماره شناسنامه یا کدملى 4860 نسبت به متوفى (همسر) و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/206 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/3/1058
حصر وراثت

آقاى صفرعلى اکبرى بیشه فرزند رضا داراي شماره شناسنامه/ملى 10 به شرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 506/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جهانگیر اکبرى بیشه فرزند صفرعلى به شناسنامه شماره 97 در 
تاریخ 1395/03/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1-  صفرعلى اکبرى بیشه فرزند رضا 
شماره شناســنامه یا کدملى 10 نســبت به متوفى (پدر) 2- ایران ابراهیمى بیشه فرزند 
عبدالرسول شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (مادر) 3- على اکبرى بیشه فرزند 
جهانگیر شماره شناســنامه یا کدملى 5410270827 نسبت به متوفى (فرزند) 4- فاطمه 
اکبرى بیشه فرزند جهانگیر شماره شناســنامه یا کدملى 5410331028 نسبت به متوفى 
(فرزند) 5- فریبا اکبرى بیشه فرزند ناصر شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى 
(همسر). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 95/202 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/1059
حصر وراثت

آقاى منصور سدهى طالخونچه فرزند اسفندیار داراي شماره شناسنامه/ملى 5120000495 
به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 480/95  این شــورا، درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســفندیار ســدهى طالخونچه فرزند 
حســین به شناســنامه شــماره 115 در تاریخ 1395/02/05 در اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- حمزه على ســدهى طالخونچه فرزند اسفندیار به شــماره شناسنامه یا کدملى 
25 نســبت به متوفى (فرزند) 2- منصور سدهى طالخونچه فرزند اســفندیار به شماره 
شناسنامه یا کدملى 5120000495 نســبت به متوفى (فرزند) 3- مینا سدهى طالخونچه 
فرزند اســفندیار به شماره شناســنامه یا کدملى 83 نســبت به متوفى (فرزند) 4- مهناز 
ســدهى طالخونچه فرزند اسفندیار به شماره شناســنامه یا کدملى 133 نسبت به متوفى 
(فرزند) 5- سودابه ســدهى طالخونچه فرزند اسفندیار به شــماره شناسنامه یا کدملى 
275 نســبت به متوفى (فرزند) 6- شکوه ســدهى طالخونچه فرزند اسفندیار به شماره 
شناســنامه یا کدملى 910 نســبت به متوفى (فرزند) 7- طیبه علــى اصغرى طالخونچه 
فرزند عباس به شماره شناسنامه یا کدملى 140 نســبت به متوفى (همسر) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 95/204 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/3/1060
حصر وراثت

آقـــاي فرزاد مؤمنى بهجت آبادى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 385 بـــه شـرح 
دادخواست به کالســه 122/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمدتقى مؤمنى بهجت آبادى بشناســنامه 114 در 
تاریخ 94/10/12  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- على ضامن مؤمنى بهجت آبادى فرزند محمدتقى ش.ش 4 ت.ت 
1340 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- على مومنى بهجت آبــادى فرزند محمدتقى 
ش.ش 10 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- فــرزاد مؤمنى بهجت آبادى 
فرزند محمدتقــى ش.ش 385 ت.ت 1358 صــادره از لنجان (پســر متوفى) 4- مهین 
مؤمنى بهجت آبادى فرزنــد محمدتقى ش.ش 2 ت.ت 1348 صــادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- شــهناز مؤمنى بهجت آبادى فرزنــد محمدتقــى ش.ش 12 ت.ت 1344 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- فریبا مؤمنى بهجــت آبادى فرزند محمدتقى ش.ش 
13 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفــى) 7- فرحناز مؤمنى بهجت آبادى فرزند 
محمدتقــى ش.ش 135 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 8- توران مومنى 
بهجت آبادى فرزند محمدتقــى ش.ش 17 ت.ت 1343 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
9- همدم کریمى بهجت آبادى فرزند براتعلــى ش.ش 5 ت.ت 1322 صادره از لنجان 
(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 از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 281 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/1063
حصر وراثت

خانم فاطمه سلیمیان ریزى داراي شماره شـنـاسـنـامـــه 1160272816 بـــه شـرح 
دادخواست به کالســه 134/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که شــادروان رامین موحدى پــور بشناســنامه 4813 در تاریخ 

1394/12/13  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- فاطمه ســلیمیان ریــزى فرزند محمــد ش.ش 1160272816 
ت.ت 1373 صــادره از لنجان (همســر متوفى) 2- اقــدس باقــرزاده اصالنى فرزند 
محمدتقــى ش.ش 1295 ت.ت 1336 صــادره از تبریــز (مادر متوفى) 3- ســعیداله 
موحدى پور فرزنــد اســداله ش.ش 94 ت.ت 1327 صادره از میانه (پــدر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 286 
توانگر رئیــس شــعبه پانزدهــم حقوقى شــوراى حل اختــالف شهرســتان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/1064
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامه: 9510113640200295 شــماره پرونده: 9409983640200660 شماره 
بایگانی شعبه: 940693 جناب آقاى دالور اسدى بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن 
شما به استناد ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى جبار کریمیان 
فرزند حسنعلى به طرفیت شما و غیره مبنى بر الزام به انتقال سند خودرو به کالسه بایگانى 
940693 ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1395/05/13 ساعت 11/30 صبح وقت 
رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این 
دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست 
و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 287 شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/1065
حصر وراثت

خانم طوبى خدادادى چمگردانى بشـنـاسـنـامـه شـمـــاره 69 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 112/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه خدادادى چمگردانى بشناســنامه 533 در تاریخ 1388/05/22  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
مهدیقلى خدادادى چمگردانى فرزند جعفرقلى ش.ش 111 ت.ت 1337 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 2- خدارحم خدادادى چمگردانى فرزند جعفرقلى ش.ش 97 ت.ت 1339 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- گلستان خدادادى چمگردانى فرزند جعفرقلى ش.ش 36 
ت.ت 1322 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- حلیمه خاتون خدادادى چمگردانى فرزند 
جعفرقلى ش.ش 13 ت.ت 1325 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- قربانعلى خدادادى 
چمگردانى فرزند جعفرقلى ش.ش 52 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر متوفى)والغیر. 
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 یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 288 توانگر رئیس شعبه پانزدهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1066
حصر وراثت

خانم مینا امانى بختیاروند بشماره شـنـاسـنـامـه 6585 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
137/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طیبه کهرنگى بشناسنامه 2245 در تاریخ 1393/12/01  اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا بیگم قائد امینى 
فرزند سید رمضان ش.ش 2 ت.ت 1318 صادره از شهرکرد (مادر متوفى) 2- سیف اله 
کهرنگى فرزند حبیب اله ش.ش 7 ت.ت 1323 صادره از بروجن (پدر متوفى) 3- ابراهیم 
امانى بختیاروند فرزند یداله ش.ش 362 ت.ت 1342 صادره از شهرکرد (همسر متوفى) 
4- رضا امانى بختیاروند فرزنــد ابراهیــم ش.ش 1160358011 ت.ت 1377 صادره 
از لنجان (پســر متوفى) 5- زهرا امانى بختیاروند فرزند ابراهیم ش.ش 1160339104 
ت.ت 1375 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 6- مژده امانــى بختیاروند فرزند ابراهیم 
ش.ش 1270758985 ت.ت 1369 صــادره از اصفهان (دختر متوفــى) 7- بهاره امانى 
بختیاروند فرزند ابراهیــم ش.ش 8454 ت.ت 1367 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 
8- مینا امانى بختیاروند فرزند ابراهیم ش.ش 6585 ت.ت 1366 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 290 
توانگر رئیــس شــعبه پانزدهــم حقوقى شــوراى حل اختــالف شهرســتان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/1067
احضار

شــماره نامه: 9510113641800248 شــماره پرونده: 9509983641800389 شماره 
بایگانی شــعبه: 950440  آگهى احضار متهم خانم زینب حبیبى فرزند على بدینوســیله 
به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى محمد ســلیمى مقدم فرزند باباقلى شــکایتى علیه شما 
دایر بر توهین و افتراء مطرح نموده که پس از ارجاع در شــعبه دوم دادیارى دادســراى 
لنجان به کالســه 950440 ثبت و تحت رســیدگى اســت بنا به اعالن و درخواســت 
شــاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شــما به اســتناد ماده 115 قانون آئین دادرسى در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهــى میگردد تا جهت 
رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر شــوید و ضمن اعالن آدرس جدید خود از موضوع شــکایت بطور کامل مطلع 
شــوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهــد آمد. م الف: 291 
هاشــمى دادیار شــعبه دوم دادیارى دادســراي عمومــی و انقالب شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/3/1068
مزایده

شــماره نامه: 9510113742200186 شــماره پرونده: 9209983742102514 شماره 
بایگانى شــعبه: 940254 احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالسه 940254 اجراى احکام 
حقوقى به طرفیت خواهان خانــم ریحانه ارام و خوانده خانم ســعیده لطفى به موجب 
دستور فروش صادره به تاریخ 1394/8/24 مبنى بر فروش یک باب منزل مسکونى واقع 
در چرمهین خیابان شهید قدیمى روبروى ورزشگاه تختى متعلق به خانم سعیده لطفى را از 
طریق مزایده به فروش رساند ملک موردنظر طبق نظریه کارشناس داراى مشخصات ذیل 
مى باشد: مقدار مساحت اعیانى به زیربناى حدود 157 مترمربع و یک انبارى و دستشوئى 
در حیاط کاشى و ســرامیک به متراژ 12 مترمربع و کف حیاط موزائیک 40x40 و نماى 
داخل حیاط آجر سه سانتى نما و پنجره هاى آلمینیوم و آشــپزخانه کاشى و سرامیک و 
دو خواب و یک سالن پذیرایى و حال که حال نشــیمن حال و سالن پذیرایى تا یک متر 
سنگ مى باشد که دربهاى داخل چوبى و پاسیو سنگ و دکوربندى که ساختمان مسکونى 
فاقد سند مالکیت و قولنامه اى مى باشد و ســابقه ثبتى ندارد و داراى انشعاب آب و برق 
و گاز مى باشــد و امکان افراز و تفکیک نمى باشد و به صورت مشاعى مى باشد و قیمت 
کل زمین و ســاختمان به مبلغ 1150100000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد و پنجاه 
میلیون و یک صد هزار ریال مى باشد. این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک موصوف 
جلسه مزایده اى در تاریخ 1395/04/27 برابر با بیست و هفتم تیرماه سال نود و پنج راس 
ســاعت 9 صبح در دفتر اجــراى احــکام حقوقــى دادگاه باغبهادران برگــزار نماید 
طالبین مى تواننــد 3 روز قبل از برگــزارى مزایده جهــت بازدید از منــزل مذکور به 
این اجــرا مراجعه تا ترتیــب بازدید داده شــود مزایــده از قیمت پایه شــروع و برنده 
مزایده شــخص یا اشــخاصى خواهند بود که ســه روز قبل از مزایــده باالترین قیمت 
پیشــنهادى را به همراه ده درصــد از کل مبلغ را به حســاب ســپرده دادگاه باغبهادران 
واریــز نماینــد. م الــف: 292 شــعبه اجــراى احــکام مدنــى دادگســترى بخش 

باغ بهادران/3/1069
حصر وراثت

آقاى نادرقلى محمدى مبارك آبادى داراى شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 3 بـــه شـــرح 
دادخواست به کالســه 148/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان جعفرقلى محمدى مبارك آبادى بشناســنامه 10 در 
تاریخ 1391/12/11  اقامتــگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- نادرقلى محمدى مبارك آبادى فرزنــد جعفرقلى ش.ش 
3 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پســر متوفــى) 2- محمدقلى محمــدى مبارك آبادى 
فرزند جعفرقلــى ش.ش 2 ت.ت 1336 صادره از لنجان (پســر متوفــى) 3- قربانعلى 
محمدى مبارك آبادى فرزند جعفرقلى ش.ش 77 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 4- صولت محمــدى مبارك آبــادى فرزند جعفرقلــى ش.ش 7 ت.ت 1344 
صادره از لنجان (پســر متوفى) 5- زهرا محمدى مبارك آبادى فرزند جعفرقلى ش.ش 
5 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- فردوس محمدى مبارك آبادى فرزند 
جعفرقلــى ش.ش 82 ت.ت 1351 صــادره از لنجان (دختر متوفــى) 7- ثریا محمدى 
مبارك آبادى فرزند جعفرقلــى ش.ش 6 ت.ت 1352 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 
8- فاطمه اسماعیلى سورچه پائینى فرزند مختار ش.ش 3 ت.ت 1329 صادره از مبارکه 
(همسر متوفى) والغیر. 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 باشد 
از تاریخ نشــرآگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 293 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/1070
حصر وراثت

آقـــاي مهرداد سلیمانى بابادى داراي شماره شـنـاسـنـامـــه 2 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 150/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مهدیقلى ســلیمانى بابادى بشناســنامه 694 در تاریخ 1395/02/23  
اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- افســانه ســلیمانى بابادى فرزند مهدى قلى ش.ش 749 ت.ت 1360 صادره از 
لنجان (دختــر متوفى) 2- لیال ســلیمانى بابادى فرزند مهدیقلــى ش.ش 1861 ت.ت 
1359 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) 3- محمد ســلیمانى بابــادى فرزند مهدیقلى 
ش.ش 1160234957 ت.ت 1372 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- عارف سلیمانى 
بابــادى فرزند مهدى قلــى ش.ش 268 ت.ت 1353 صــادره از لنجان (پســر متوفى) 
5- مهرداد ســلیمانى بابادى فرزند مهدیقلى ش.ش 2 ت.ت 1351 صادره از فارســان 
(پســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 295 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/1071
حصر وراثت

آقاى حسن بیگى ریزى داراى شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 3425 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 151/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ناصر بیگى ریزى بشناسنامه 328 در تاریخ 94/10/22  اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ام البنین قجه ریزى 
فرزند جواد ش.ش 378 ت.ت 1329 صادره از لنجان (همســر متوفى) 2- سمیه بیگى 
فرزند ناصر ش.ش 11675 ت.ت 1361 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه بیگى 
ریزى فرزند ناصر ش.ش 777 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- طیبه بیگى 
ریزى فرزند ناصر ش.ش 455 ت.ت 1360 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 5- طاهره 
بیگى ریزى فرزند ناصر ش.ش 87 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- ناهید 
بیگى ریزى فرزند ناصر ش.ش 235 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- على 
محمد بیگى ریزى فرزند ناصر ش.ش 421 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
8- احمدرضا بیگى ریزى فرزند ناصر ش.ش 698 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر 

متوفى) 9- حسن بیگى ریزى فرزند ناصر ش.ش 3425 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) والغیر. 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 نشرآگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 296 توانگر رئیس 
شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1072

حصر وراثت
خانم مهسا حیدرى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160224420 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 78/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا میرصفائى ریزى بشناســنامه 544 در تاریخ 95/01/03  اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهسا حیدرى 
فرزند محمدرضا ش.ش 1160224420 ت.ت 1371 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 
2- فاطمه بیات ریزى فرزند یداله ش.ش 70 ت.ت 1312 صادره از لنجان (مادر متوفى) 
والغیر. 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 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 297 توانگر رئیس شعبه 

پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1073
حصر وراثت

خانم مهسا حیدرى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160224420 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 77/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا حیدرى بشناسنامه 157 در تاریخ 95/01/03  اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهسا حیدرى فرزند 
محمدرضا ش.ش 1160224420 ت.ت 1371 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- اقدس 
احمدى فرزند قاسم ش.ش 253 ت.ت 1324 صادره از قزوین (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 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 298 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/3/1074
حصر وراثت

خانم مهسا حیدرى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160224420 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 79/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سوده حیدرى بشناســنامه 1160278679 در تاریخ 1395/01/03 اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقدس 
احمدى فرزند قاســم ش.ش 253 ت.ت 1324 صادره از تاکستان (جده پدرى متوفى) 
2- فاطمه بیات ریزى فرزند یداله ش.ش 70 ت.ت 1312 صادره از لنجان (جده مادرى 
متوفى) 3- مهسا حیدرى فرزند محمدرضا ش.ش 1160224420 ت.ت 1371 صادره از 
لنجان (خواهر متوفى) والغیر. 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 یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 
299 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/3/1075
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 159/95ش12- 1395/3/4 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مریم شریفیان 
دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محرمعلى خداوردى به 
شوراى حل اختالف شعبه 12 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شــماره  159/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/5/13 ساعت 4/15 تعیین 
گردیده، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 
به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
بار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار 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 دادرســى تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 847 شــعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/1078
حصر وراثت

آقاي باقر قادرى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 410 به شرح دادخواست به کالسه 
393/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسداله قادرى نجف آبادى بشناسنامه 38 در تاریخ 1394/10/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسن قادرى 
ش.ش 556،  2- حســین قادرى نجف آبادى ش.ش 1387،  3- باقر قادرى نجف آبادى 
ش.ش 410،  4- شــهناز قادرى نجف آبادى ش.ش 920 (فرزندان متوفى) 5- صدیقه 
قادرى نجف آبادى ش.ش 730 (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 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: 1003 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1135
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 8704002004000267/1 شــماره بایگانی پرونده: 8700509/2 شماره 
ابالغیه: 139505102004000915 بدینوســیله به آقاى اســماعیل مکارمى خلیل پور 
ساکن: اصفهان فلکه فرح آباد جنب ســیم خاردار کوچه پروانه پالك 90  بدهکار پرونده 
که برابر گزارش مامور مربوطه نشــانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد 
که در خصوص پرونده اجرایى کالســه 8700509 لــه وزارت فرهنگ و اموزش عالى 
و علیه على اصغــر محبى ابیوردى و اســماعیل مکارمى خلیل پور طبــق گزارش مورخ 
1395/2/31 کارشناس رســمى دادگسترى به شرح تصویر پیوســت، تمامى ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 77/85 مترمربع پالك شــماره 7 فرعى از 2921 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان مورد وثیقه اســناد رهنی شــماره 89830 مــورخ 1367/8/1 و 96909 
مورخ 1368/12/15 تنظیمی دفترخانه اســناد رهنى شــماره 71 شــهر اصفهان به مبلغ 
2/670/000/000 ریــال ارزیابى گردیده، لــذا چنانچه به مبلغ ارزیابــى پالك مذکور 
معترض مى باشــید، اعتراض کتبــى خود را ظرف مــدت پنج روز از تاریــخ ابالغ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر بــه مبلغ 5/000/000 
ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خــارج از موعد یا فاقد فیش 
بانکى دستمزد کارشــناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 9104   

اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/3/1174
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463760100023 شــماره پرونده: 9409983761100127 
شماره بایگانى شــعبه: 941244 آگهى احضار متهم به شــرح محتویات پرونده کالسه 
941244 ك 101 دادگسترى شاهین شهرآقاى مسعود محمدى فرزند محمدحسین فعًال 
مجهول المکان متهم اســت به چک بالمحل که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز 
سه شنبه مورخ 95/05/05 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 
344 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رســمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خــود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 206 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه 

(101 جزایى سابق)/4/124
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463760100025 شــماره پرونده: 9409983761802498 
شماره بایگانى شــعبه: 950427 آگهى احضار متهم به شــرح محتویات پرونده کالسه 
950427 ك 101 دادگســترى شاهین شهرآقاى رامین درویشــى فرزند على اصغر فعًال 
مجهول المکان متهم است به تهدید با چاقو (تهدیدات جانى و قدرت نمایى با چاقو) که 
تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز یکشنبه مورخ 95/05/10 ساعت 11 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از 
وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 217 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/4/126
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463760100024 شــماره پرونده: 9409983761802543 
شماره بایگانى شــعبه: 950415 آگهى احضار متهم به شــرح محتویات پرونده کالسه 
950415 ك 101 دادگسترى شاهین شهرآقاى ایمان رفیعى فرزند احمد دایر بر تحصیل 
مال نامشــروع فعًال مجهول المکان که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز چهارشنبه 
مورخ 95/05/06 ســاعت 11 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 
قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در 
دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
م الف: 207 شــکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شــهر و میمه 

(101 جزایى سابق)/4/127
احضار

شــماره نامه: 9510113761900580 شــماره پرونده: 9409983761900231 شماره 
بایگانی شعبه: 940256  آگهى احظار متهم نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 940256 
ب2، آقاى مصطفى والى زاده متهم اســت به ایراد ضرب و جرح عمدى و ورود به عنف 
از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه سوم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 204 شعبه دوم بازپرسى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/4/128
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103730201705  شماره پرونده: 9409983730200958 شماره 
بایگانی شــعبه: 940969 خواهان مهدى محمدى دادخواســتی به طرفیت خوانده بهناز 
بهشتى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى و الزام به ایفاى 
تعهد (مالى) مبنى بر پرداخت طلــب تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالسه 9409983730200958 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1395/05/06 و ساعت 12:00 تعیین شده اســت.  به علت مجهول المکان بودن خوانده 
بهناز بهشتى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومى و انقــالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1015 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان نجف آباد/4/173
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کنداکتور

عقیلى: به قراردادم با سپاهان پایبندم
مدافع فصل گذشته سپاهان ادعا مى کند که علیرغم 
قرار گرفتن در لیست مازاد سپاهان هنوز قراردادش 
را با این باشگاه فسخ نکرده است.هادى عقیلى در 
این باره  گفت: درست است که من در لیست مازاد 
ســپاهان قرار گرفته ام اما هنوز قراردادم را با این 
باشگاه فسخ نکرده ام و به نوعى بالتکلیف هستم. او 
در پاسخ به این سئوال که آیا تیمى با او وارد مذاکره 
شده اســت یا نه هم گفت: همانطور که گفتم هنوز 
با سپاهان قرارداد دارم و به قراردادم با این باشگاه 
پایبند هستم. صحبت در مورد پیشنهادهایم هم کار 
درستى نیست و به همین دلیل فقط مى توانم بگویم 

که در حال حاضر بازیکن سپاهان هستم. 
مدافع فصل گذشــته ســپاهان در پایان گفت: من 
پیراهن سپاهان را به سادگى عوض نمى کنم چراکه 
ده سال در این تیم زحمت کشــیدم االن هم منتظر 
روشن شدن تکلیفم با باشگاه سپاهان هستم و تا بعد 

از این اتفاق ترجیح مى دهم صحبتى نکنم.

سپاهان موافق است
 ذوب آهن مخالف

مهاجم تیم ذوب آهــن احتماالً به تیمى مى رود که 
کمتر کسى انتظارش را دارد. طى یک هفته گذشته 
مسعود حسن زاده در بازار شــایعات به تیم هاى 
مختلفى رفته است. از ماشین سازى تبریز گرفته تا 
پرسپولیس و حتى سایپا اما انگار قرار است مهاجم 
ذوب آهن راهى دیگر تیم اصفهانى یعنى ســپاهان 
شود. آنطور که نامه نیوز نوشته، این احتمال وجود 
دارد که حسن زاده به سپاهان برود تا لوسیانو پریرا 
مهاجم برزیلى سپاهان  - که گویا در لیست فروش 
این باشگاه قرار گرفته - جانشین او در ذوب آهن 
شود. باقریان مدیرعامل باشگاه سپاهان موافق این 

تبادل بازیکن است.
اما از طرف دیگر شنیده مى شود باشگاه ذوب آهن 
اصفهان با تبادل مهاجم خود با مهاجم خارجى تیم 
فوتبال سپاهان مخالف است. احسان بعیدى مدیر 
رسانه اى باشــگاه ذوب آهن در گفتگو با فارس در 
تأیید این خبر گفت: مذاکره جدى براى تبادل این 
دو بازیکن انجام نشده و اصوالً ذوب آهن با این گونه 

تبادل بازیکن، مخالف است.

سرلک ماندنى است
هافبک تیم سپاهان قراردادش را تمدید کرد. قرارداد 
میالد ســرلک به مدت ســه فصل دیگر با طالیى 
پوشان تمدید شد و در هیئت فوتبال استان اصفهان 
به ثبت رسید. وى جزو سهمیه زیر 23 سال سپاهان 

محسوب مى شود.

اردوى سپاهانى ها در شهرکرد
تیم فوتبال ســپاهان اردوى تدارکاتى را در استان 
چهارمحــال و بختیارى برگزار مى کند. ســپاهان 
که در دو هفته اخیر، تمرینــات خود را در اصفهان 
انجام داده است، راهى شهرکرد شد تا اردوى یک 
هفته اى اش را در اســتان چهارمحــال و بختیارى 

آغاز کند.
سپاهان در حالى این اردوى داخلى را تدارك دیده 
که عبدا... ویســى یک اردوى خارجى را هم براى 
تیمش در نظر گرفته اما زمان و مکان این اردو هنوز 

مشخص نشده است.

روى خط نصف جهان

کرانچار سرمربى دیناموزاگرب شد
زالتکو کرانچار ســرمربى ســابق ســپاهان هدایت 
دیناموزاگرب را برعهده گرفت . کرانچار که سال گذشته 
در عضویت تیم االهلى بود دوباره به تیمى برمى گردد که 
خاطرات زیادى از آنجا دارد. این مربى با سپاهان قهرمان 

ایران شده است. 
جالب اینکه یک بازیکن ایرانى نیز در آستانه حضور در 
این باشگاه است ؛ على کریمى که توسط خود کرانچار 

به فوتبال ایران معرفى شده است.

انتقاد تند پروین از کاوه 
مذاکره کاوه رضایى با پرسپولیس و در نهایت توافق با 
استقالل، دلخورى شدید بعضى از پیشکسوت هاى قرمز 
را در پى داشت. على کریمى که موضعگیرى تندى علیه 
این بازیکن کرد. حاال هم پروین با دلخورى درباره کاوه 

رضایى و حضورش در استقالل حرف مى زند. 
على پروین در این باره مــى گوید: «واال ما چى بگیم؟ 
یه روز مى مردن واسه پیراهن پرسپولیس ولى االن یه 
جورى شده که پسره از این باشگاه به اون باشگاه مى ره، 
از اون باشگاه به این باشگاه میاد و دوباره از این باشگاه به 

اون باشگاه مى ره. دیگه ما چى بگیم؟»

مشکل تازه براى پوالدى
مهرداد پوالدى این روزها با مشکالتى روبه رواست. 
مدافع چپ تیم ملى ایران احتماالً همراه با الشــحانیه 
نمى تواند به آلمان سفر کند. این بازیکن که به تازگى 
قــراردادش را یک فصل دیگر تمدید کرده اســت، با 
مشکالتى براى سفر به کشورهاى دیگر روبه رواست. 
الشــحانیه قصد دارد براى برگزارى اردویى تدارکاتى 
راهى آلمان شــود اما پوالدى به احتمال فراوان در این 

اردو غایب خواهد بود.

پرچم سفید باال رفت
این روزها جنــگ و جدال برانکو و کــى روش ابعاد 
وسیعى پیدا کرده و در این میان هواداران پرسپولیس هم 
موضعگیرى هایى عمدتًا به نفع برانکو داشته اند. این 
مواضع به صفحات اینستاگرام ملى پوشان پرسپولیس 
هم کشــیده و بعضاً هواداران ایــن دو مربى با الفاظى 
ناشایست اظهار نظرهایى در کامنت هایشان داشته اند. 

کانال روزنامه پیروزى نوشــته که همین مسائل باعث 
شده تا ملى پوشــان پرســپولیس در اندیشه باالبردن 
پرچم ســفید باشــند و با پاك کردن تمام پست هاى 
اینســتاگرام شــان به نوعى اعالم کنند که جدال این 
دو مربــى و موضعگیرى هواداران به نفــع تیم ملى و 

پرسپولیس نیست. 

تفاوت عجیب قیمت 2 مهاجم استقالل
اســتقالل دو مهاجم جدید جــذب کــرده که رقم 
قراردادهــاى آنها در نــوع خود جالب اســت. طبق 
شنیده هاى موثق قرارداد کاوه رضایى 1/6 میلیارد تومان 
است و قرارداد آرش افشین  350 میلیون تومان! در واقع 
رضایى 1/250 میلیارد تومان گران تر از افشین است. از 
سوى دیگر بعد از آنکه کاوه به استقالل پیوست بالفاصله 
رقم قرارداد سنگین او به گوش بازیکنان سابق استقالل 
رسید و حتى آنها متوجه شدند که در همین شروع کار 

وى  600 میلیون نقد دریافت کرده است.
این مسئله باعث دلخورى شدید قدیمى هاى استقالل و 
بازیکنى چون سجاد شهباززاده شد که کلى بابت فصل 
گذشته طلب دارد. بعضى ها مى گفتند انگار باشگاه براى 
ما پول ندارد اما به جدیدى ها که مى رسد پول نقد هم 

موجود است!  

لگد کریم باقرى به پاى على کریمى
جادوگر فوتبال ایران شب ویژه اى را پشت سر گذاشت. 
على کریمى که پنج شنبه شب به تماشاى جام ستارگان 
رفته بود، با استقبال بسیارى از هم تیمى هاى سابقش 
قرار گرفت. کانــال تلگرام روزنامه پیــروزى در این 
مورد نوشت: در این هنگام وقتى تیم 98 مساوى بود، 
کریم باقرى سمت على کریمى رفت و از او خواست 
که لباس عوض کرده و به میدان برود اما کریمى اعالم 

کرد مصدوم است. 
باقرى هم خطاب به او گفت که مصدوم نیست. باقرى 
یک ضربه هم با پایش به پاى کریمى زد تا داد و فریاد 
کریمى بلند شود. کریم باقرى مى خواست مطمئن شود 

کریمى مصدوم است!

ابراهیم زاده ملوانى مى شود؟
سرمربى اسبق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: براى حضور 
در ملوان با مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه صحبت 
کردم. منصور ابراهیم زاده در مورد اینکه قرار اســت 
قرارداد سرمربیگرى اش در ملوان را امضا کند، گفت: 

من نمى دانم شما این خبر را از کجا شنیده اید. 
وى در مورد اینکه مســئوالن باشگاه ملوان این خبر را 
تأیید کردند، گفت: بله در این صورت باید بگویم من 
مذاکراتى با مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان 
داشتم. اگر این تیم در لیگ برتر باشد در خدمت ملوان 
خواهم بــود. ابراهیم زاده در مــورد اینکه چرا حاضر 
نیســت ملوان را در لیگ یک هدایت کند، گفت: زیرا 
قبل از ملوان با مسئوالن باشــگاه مس کرمان صحبت 
کردم و اگر بخواهم در لیگ یک مربیگرى کنم سرمربى 
مس کرمان خواهم بود. چون باشگاه مس با من زودتر 

صحبت کرده است.

کنایه روزنامه قطرى به نکونام
قرارداد جواد نکونام با العربى فصل گذشته به پایان رسید 
و عمًال او دیگر بازیکن این باشگاه به حساب نمى آید. 
اشکان دژاگه اما دو سال دیگر با العربى قرارداد دارد و 
بازیکن آنهاست. روزنامه الشرق در یکى از صفحات 
خود تیتر زد «العربى بــه بازیکنان خارجى اش خواهد 
گفت: باى باى». شاید این مسئله درباره دژاگه صدق کند 
اما نکونام قراردادى با العربى ندارد که بازیکن این باشگاه 
به حســاب بیاید. او در این باره به نزدیکان خود گفته 
است: «قرارداد من با العربى به پایان رسید. مگر قرارداد 
دارم که مدام مى نویسند العربى من را نمى خواهد؟ هنوز 

تصمیمى براى خداحافظى یا ادامه فوتبالم نگرفته ام.»

تایم اوت

حضور دوباره جاسم کرار در فوتبال ایران، شاید 
حتى براى خود این بازیکن هم باورکردنى 
نبود. او در آخریــن روزهاى حضور در 
استقالل دســت به رفتارهایى زد که در 
تاریخ لیــگ برتر بى ســابقه بودند. این 
هافبک کــه در لباس تراکتور ســازى 
سابقه سیلى زدن به داور را دارد، عالوه 

بر محرومیت عمدى از دربى تهران، بارها بعد از رفتن به تعطیالت دیرتر از 
زمان تعیین شده به اردوى استقالل برگشت و نظم و انضباط در تیمش را به 
سخره گرفت. آقاى شکارچى که ظاهراً از زبان فارسى، توهین هایش را براى 
برقرارى ارتباط با داورها یاد گرفته، بعد از اخراج در یک مسابقه و محرومیت 
چندجلسه اى، فوتبال ایران را مسخره دانست و فدراسیون فوتبال را به نهادى 

تشبیه کرد که هیچ چیزى بلد نیست. 
حیرت انگیز به نظر مى رســد که ظاهراً هیچ فیلترى براى ورود این بازیکن 

پرادعا و بى نظم به فوتبال ایران وجود ندارد. 
چطور ممکن است وزارت ورزش با دخالت مستقیم و به بهانه هاى واهى 
مانع حضور زالتکو کرانچار روى نیمکت تیم ملى امید شود و کمیته اخالق 
یک بازیکن را بخاطر پوشیدن شلوار باب اسفنجى شش ماه محروم کند اما 
جاسم کرار در آزادى عمل کامل و با استفاده از هر ادبیاتى در مورد ایرانى ها، 
لباس یک باشگاه لیگ برترى را بپوشد و هیچ مانعى براى بازگشت به فوتبال 

«مسخره» ایران نداشته باشد؟

او چطور به «فوتبال مسخره» بازگشت؟!

حکم توقیف شــش ماهه روزنامه خبر ورزشى که توسط 
دیوان عالى تأیید و جهت اجرا در آذرماه 94 به وزارت ارشاد 
ابالغ شد، تا امروز به علت درخواست استمهال این روزنامه 
اجرا نشده و خبر ورزشى حتى یک روز هم توقیف نشده 
است. به گزارش فارس، ماجراى شکایت امیر قلعه نویى از 
روزنامه «خبر ورزشى» داســتان جالبى است. ماجرایى که 
در نهایت به صدور حکم توقیف شــش ماهه روزنامه خبر 
ورزشى ختم شد. تابستان ســال 93 بود که «جواد نکونام» 
کاپیتان سابق تیم ملى در گفتگویى با روزنامه خبر ورزشى، 
علیه امیر قلعه نویى سرمربى وقت استقالل تهران، مسائلى را 
مطرح کرد؛ انتشار این مصاحبه باعث شد قلعه نویى هم از 
نکونام و هم از مدیر مسئول خبر ورزشى به دادسراى فرهنگ 

و رسانه شکایت کند.
پرونده شکایت قلعه نویى از نکونام پس از کش و قوس هاى 
فراوان به دادگاه رفت و در نهایت در جلسه دادگاه، موضوع با 

پادرمیانى برخى افراد به صلح و سازش ختم شد.
اما این پایان کار نبود زیرا قلعه نویى نسبت به شکایتى که از 
مدیر مسئول خبر ورزشى کرده بود، گذشت نکرد تا اینکه 
این پرونده 15 آذر سال 94 با حضور اعضاى هیئت منصفه 
مطبوعات در شعبه ششم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 

ریاست قاضى مدیر خراسانى رسیدگى شد.
پس از تشــکیل جلســه دادگاه، هیئت منصفه مطبوعات، 
مدیر مسئول روزنامه خبر ورزشــى را در ارتباط با عناوین 
اتهامى نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى، توهین 
و افترا مجرم نشناخت و شعبه دادگاه نیز در حکمى که صادر 

کرد، رأى به تبرئه خبر ورزشى داد.
قلعه نویى اما دست بردار نبود و به حکم دادگاه اعتراض کرد 
تا پرونده براى رسیدگى در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالى 
کشور برود. این پرونده براى رسیدگى به شعبه 16 دیوان عالى 
کشور ارجاع شد و شعبه دیوان نیز به حکم صادره ایراد گرفت 
و آن را دوباره به دادگاه بازگرداند تا داستان شکایت قلعه نویى 

از خبرورزشى همچنان ادامه داشته باشد. 
جالب اینکه دعــواى قلعه نویى با خبر ورزشــى به همین 
یک مورد ختم نمى شود و ســرمربى سابق استقالل تهران 
پیش تر نیز از این روزنامه بخاطر مطلبى که چهارم اردیبهشت 
93 تحت عنوان «کبه با قلعه نویى دست به یقه شد» منتشر شد، 
به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى شکایت 
کرد. این شکایت هم در شعبه 76 سابق و ششم فعلى دادگاه 
کیفرى یک به ریاست قاضى مدیرخراسانى رسیدگى شد اما 
این بار قاضى حکم به شش ماه توقیف روزنامه خبر ورزشى 
داد. پرونده با اعتراض مدیر مســئول خبر ورزشى به دیوان 

ارسال شــد و دیوان پس از انجام عالى کشــور 
الزم، حکــم صــادره در دادگاه بررسى هاى 
کرد.16 آذر 94 بود که خبرگزارى بدوى را تأیید 

رسمى قوه  قضائیه اعالم کرد دادسراى فرهنگ و رسانه به 
معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشــاد دستور داده با 
تأیید دیوان عالى کشور، روزنامه خبر ورزشى به مدت شش 

ماه توقیف شود.
بعد از گذشت شــش ماه از ابالغ حکم به وزارت ارشاد، 
هنوز حکم توقیف روزنامه خبرورزشى اجرایى نشده است 
و این سئوال پیش مى آید که چرا حکم قطعى دادگاه هنوز 
اجرا نشده است. حمید توسلى وکیل امیر قلعه نویى گفت: 
نمى دانم چرا حکم شش ماه است که اجرا نشده اما آنچه از 
طریق دادسراى فرهنگ و رسانه به گوش ما رسید این بود 
که گویا مدیرمسئول خبرورزشى در نامه اى به دستگاه قضا 
درخواست مهلت براى سازش کرده است. وى با تأکید بر 
اینکه او و موکلش هیچ مهلتى براى سازش نداده اند گفت: 
قرار نیست سازشى انجام شود و ما خواهان اجراى حکم 
هستیم. توسلى افزود: جالب اینجاست که در این مدت شش 
ماهه نیز حتى یک تماس از سوى مسئوالن خبرورزشى با 
ما جهت درخواست براى ســازش صورت نگرفته و آنها 
هیچ اقدامى در این جهت نکرده اند. زمانى که قلعه نویى  از 
خبرورزشى طرح شکایت کرد این مسئله میان اهالى ورزش 
دهان به دهان چرخید که دلیل اصلى پیگیرى شکایت از 

سوى قلعه نویى، مشکالتى بوده که وى با جوادى  سردبیر 
وقت خبرورزشى داشته است.

بعد از ماجراى صدور حکم، در آستانه آغاز سال 95 بود که 
روزنامه خبر ورزشى دست به خانه تکانى زد تا با تغییر مدیر 
مسئول و سردبیر بتواند قلعه نویى را راضى به رضایت کند.

در این خصوص وکیل قلعه نویى به فارس گفت: موضوع 
شکایت ما خصوصى نبوده و ما از روزنامه شکایت کرده ایم 
و منتظر اجراى حکم هســتیم. اکنون مشخص شده که نه 
شــاکى در این ماجرا رضایت داده و نه در این مدت شش 
ماهه خبرورزشى اقدامى جهت سازش و گرفتن رضایت 
داشته اســت. با این شــرایط حکم توقیف و رأى قطعى 
دادگاه در مورد خبرورزشــى هنوز اجرایى نشده و کسى 
نیز از سرنوشــت آن خبر ندارد.  روزنامه خبر ورزشــى 
به صاحب امتیازى حســین واحدى پور و مدیرمسئولى 
هادى فیاضى یکى از قدیمى ترین روزنامه هاى ورزشــى 
کشور محسوب مى شود. روزنامه اى که یکى از رسانه هاى 
مؤسسه خبر محسوب مى شود و در مورد مؤسسه خبر نیز 
باید گفت، گفته مى شود یکى از اعضاى اصلى هیئت مدیره 

حســین انتظامى  معاون مطبوعاتى این مؤسسه 
ت  ر ا ز ارشاد است.و

توقف یک توقیف 
«خبر ورزشى»  تعطیل بشو نیست!

بازیکنان جدید تیم فوتبال پیکان همگى باالى 30 سال 
ســن دارند! تیم فوتبال پیکان که امســال به لیگ برتر 
صعود کرده و مجید جاللى را به عنوان ســرمربى تیم 
خود برگزیده تا کنون پنج بازیکن باالى 30 سال جذب 
کرده و به احتمال فراوان ســهمیه ششــم لیگ برترى 
پیکان نیز با رحمان احمدى که او نیز 36 سال سن دارد، 
پر خواهد شــد. جاللى که همــواره دم از جوانگرایى 
در فوتبال مى زند، حاال بهــادر عبدى، على حمودى، 
امیرحســین صادقى، آرش برهانى و محمد قاضى را 

جذب کرده که همگى باالى 30 سال سن دارند. 
عبدى 32 ساله، حمودى 30 ســاله، صادقى 35 ساله، 

برهانى 33 ساله و قاضى 32 ســاله بازیکنانى هستند 
که فصل آینده پیراهن پیکان را مى پوشند. در این میان 
احتماالً رحمان احمدى نیز اضافه مى شــود که او هم 

36 سال سن دارد.
بدون احتساب احمدى، به این نتیجه مى رسیم که پنج 
خرید قطعى پیکان تاکنون 162 سال سن دارند و این 
مســئله براى مربى اى که همواره از جوانگرایى سخن 
مى گوید، چندان جالب نیســت. البته پیکان بازیکنان 
دیگرى نیز دارد که آنها اکثرا زیر 30 سال سن دارند اما 
به هر حال ســهمیه هاى لیگ برترى این تیم با نفرات 

مسن تر پر شده است.

اســتقاللى ها با جذب کاوه رضایى به طور ناخواسته 
لطفى بزرگ در حق هــواداران پرســپولیس کردند. 
قرار بود کاوه رضایى پرسپولیسى شود. این بازیکن با 
سرخپوشان تهرانى مذاکراتى جدى داشت اما در نهایت 
مسیرش را عوض کرد و سر از استقالل درآورد. جدا از 
اینکه کاوه رضایى پرسپولیسى ها را سر کار گذاشته بود 
و این کار او چندان جالب نبود، سرخپوشان تهرانى هم 
فکر مى کردند که با توجه به جذب رضایى، دیگر نیازى 

به مهدى طارمى نخواهند داشت. 
طارمى آقاى گل فصل گذشته شده بود اما وقتى دم از 
رفتن زد و بر حرفش پافشارى کرد، مسئوالن پرسپولیس 

هم تقریبًا قید او را زدند تــا اینکه جذب کاوه رضایى 
منتفى شــد. پس از آن بود که پرسپولیســى ها دوباره 
به فکر نگه داشــتن طارمى افتادند و این بار مذاکراتى 
جدى با او انجام دادند. دیروز هم اعالم شــد طارمى 
که از محبوبیت باالیى بین هواداران این تیم برخوردار 
اســت، در باشــگاه پرســپولیس حضور یافته و در 
جلسه اى یک ساعته با مســئوالن این تیم، قراردادش 
را براى دو فصــل دیگــر تمدید کرده اســت. حاال 
پرسپولیسى ها باید از استقاللى ها تشکر کنند چون اگر 
کاوه رضایى به استقالل نمى رفت، معلوم نبود آقاى گل 

لیگ برتر پانزدهم سر از کدام تیم درمى آورد.

0201 برنامه دایى براى آشتى 
کى روش و برانکو

در این لیگ جایى 
براى گلرها نیست

کریمى در آستانه 
پیوستن به دینامو زاگرب 

اســطوره فوتبال ایران قصد دارد اختالفات اخیر بین ســرمربیان 
تیم ملى و پرسپولیس را با برپایى یک دورهمى در رستوران خود 
برطرف کند. دایى معتقد اســت هر دو چهره بــراى فوتبال ایران 
زحمت کشــیدند و نباید این اختالفات به وجود آیند چراکه ادامه 
آن در کار تیم ملى و باشــگاه ها خلل ایجاد خواهد کرد و به فوتبال 

کشور کمک نمى کند.
آقــاى گل جهــان عنــوان کــرده حضــور کــى روش در تیم 
ملى و برانکــو در پرســپولیس موجب موفقیت و رشــد فوتبال 
ایران شــده و اگر این دو چهره اختالفاتشــان را کنــار بگذارند 
مطمئنــًا جهــش چشــمگیرى در آینــده فوتبــال ایــران رقم 

مى خورد.
اختالفات کى روش و برانکو در روزهاى گذشــته تمامى نداشته 
ولى دایى در نظر دارد یک دورهمى دوســتانه در فودکورت اونیو 
که رســتوران خود اوســت تدارك دیده و از هر دو مربى دعوت 
کند که آنها را آشتى دهد تا کار تیم ملى و باشگاه ها بدون اختالف 
ادامه یابد. شــهریار فوتبال ایران چهره محبوبــى بین کى روش و 
برانکو اســت و هر دو مربى احترام خاص و عالقــه زیادى به او

دارند.

لیگ شــانزدهم لیگ جا ماندن گلرهاســت. دروازه بانان باسابقه 
زیادى هنوز تیمى براى بازى کردن پیــدا نکرده اند و جالب اینکه 
کمتر تیمــى را در این فصل مى توان یافت که دروازه بان نداشــته 

باشد. 
استقالل (رحمتى)، پرسپولیس (بیرانوند)، ذوب آهن (مظاهرى)، 
تراکتورسازى (اخبارى)، ســایپا (فالح زاده)، نفت (شیح ویسى)، 
گســترش فوالد (دِخســوس)، ســپاهان (دروازه بان برزیلى)، 
ماشــین ســازى (دروازه بان برزیلى)، صنعت نفــت (هورى)، 
فوالد (طهماسبى) و پدیده (روشــنگر و گردان) دروازه بان هاى 
خودشــان را دارند. فقط مى ماند چهار تیم پیکان، صبا، اســتقالل 
خوزستان و ســیاه جامگان که در این میان استقالل خوزستانى ها
اعالم کــرده انــد بــا گــودرز داودى جــوان وارد لیــگ برتر 

مى شوند. 
از این طرف امثال سوشــا مکانى، باقر صادقى، حامد لک، وحید 
طالب لو، محســن فروزان، رحمان احمدى و علیرضا سلیمى تیم 
ندارند و به اندازه آنها هم تیم وجود ندارد. این نفرات یا باید قید بازى 
در لیگ برتر را بزنند و یا اینکه با تیمى قرارداد بسته و فعًال به عنوان 

گلر دوم استارت بزنند.

على کریمى هافبک جوان تیم فوتبال ســپاهان کــه این روزها به 
شدت مورد توجه دینامو زاگرب کرواسى قرار دارد طى سفرى به 
این کشور مذاکراتى را با این تیم انجام داد که البته شنیده مى شود 
مذاکرات خوبى نیز بین باشــگاه فعلى او یعنى سپاهان و باشگاه 
کروات انجام شــده و این احتمال وجود دارد که طرفین به توافق 

نهایى نیز برسند.
برهمین اساس مدیر برنامه هاى این بازیکن گفت: این مذاکرات 
از آنجایى انجام شــد کــه یک بنــد در قــرارداد کریمى وجود 
داشــت و این اجازه را مى داد تــا در صورتى کــه او از تیم هاى 
اروپایى پیشــنهاد داشته باشــد تحت شرایطى از ســپاهان جدا 

شود.
وى ادامه داد: بنابراین طى روزهاى گذشته با کریمى راهى کرواسى 
شده و در حال حاضر نیز با مساعدت مسئوالن سپاهان، مذاکرات 
به خوبى بــا دینامو پیش رفتــه و توافقات خوبى براى پیوســتن 
کریمى به دینامو زاگرب انجام شده اســت و پیشرفت زیادى نیز 
در مذاکرات داشــتیم. مدیر برنامه هاى کریمى گفت: قرار است 
دوشــنبه براى توافق نهایى و امضــاى قرارداد راهى کرواســى 

شویم.

دو سئوال مهم در مورد عدم پخش یورو 
هنوز هم کسی دقیقاً نمی داند بین تلویزیون ما و شبکه 
بین اســپورت چه اتفاقی رخ داده و ادعاهاي طرف 
قطري تا چه حد صحت دارد؟ اما جالب است بدانید 
میرحسینی رئیس قبلی شبکه3  کمتر از یک ماه پیش 
از خریداري شدن حق پخش مسابقات یورو2016 
خبر داده بود: «نه تنها حــق پخش رقابت هاى جام 
ملت هاى اروپا پرداخت شده، بلکه تمام بدهى هاى 
مالى این شبکه تسویه حساب شده است.» با وجود 
این مشــخص نیســت چه اتفاقی رخ داده که حاال 
پخش این تورنمنت با چالش مواجه شــده است. 
به هر حال این یک واقعیت اســت که نسبت قابل 
توجهی از مردم کشورمان، تصاویر تلویزیون ایران 
را هم از طریق دیش هاي ماهواره اي دریافت می کنند 
و اتفاق جدید، آنها را از تماشاي یورو محروم کرده 

است.
یک بحــث دیگر که جســته و گریختــه به گوش 
می رســد این اســت که حتی اگر تلویزیون ایران 
حق پخش جام ملت هاي اروپــا را خریداري کرده 
باشد، باز پخش ماهواره اي این مسابقات غیرقانونی 
است، چرا که امتیاز پوشــش این مسابقات فقط به 
محدوده جغرافیایی ایران واگذار شــده، اما پخش 
ماهواره اي باعث خروج آن از این دایره می شــود 
و دریافت تصاویر را براي ســاکنین ســایر نقاط 
جهان هم امکانپذیــر می کند. اگر اینطور باشــد، 
باید پرسید پس چرا شــبکه اي مثل ZDF  آلمان از 
آغاز یورو، بیشتر مســابقات این تورنمنت را روي 
ماهواره هاتبرد به شکل مستقیم پخش کرده و هیچ 
اتفاقی هم نیفتاده است؟ آیا این منع قانونی فقط براي 
ایران وجود دارد یا داستان واقعی چیز دیگري است 
و به همــان ماجراي خریداري نشــدن حق پخش 

مربوط می شود؟!

کرنر
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یکى از دروازه بان هایى که هنوز تیم جدید خود 
را انتخاب نکرده  و در بازار گلرهاى به جا مانده 
از لیگ همچنان ســرگردان بود، شهاب گردان 
بود. اما دروازه بان باتجربه و شمالى سپاهان بعد 
از سال ها حضور در تیم هاى اصفهانى، قرارداد 
خود را با باشگاه پدیده امضا کرد تا بعد ازهفت 
سال، بازگشتى دوباره به شهر مشهد داشته باشد. 
شــهرى که نقطه آغاز اتفاقات خوب فوتبالى 
بــراى ســتاره 
سابق زردپوشان 
بود. گــردان از 
سال 84 تا 88 در 
ابومســلم بازى 
کرد و بعــد از 
بازى هاى خوب 
در ایــن تیم به 
اصفهــان رفت 
تا حراســت از 
دروازه ذوب آهن 
را به عهده بگیرد. 
درخشــش گردان در ذوب آهن باعث شــد تا 
براى یک فصل فرصت پرسپولیســى شدن را 
هم پیدا کند؛ تجربه اى که چندان براى او خوب 
نبود. بعد از پرســپولیس او دوباره به اصفهان 
برگشت و این بار پیراهن دیگر تیم شهر اصفهان 
را براى چهار فصل متوالى بــه تن کرد. گردان 
در این مدت قهرمانى لیگ و جام حذفى را هم 
با ســپاهانى ها تجربه کرد. او در لیگ پانزدهم 
همانند رحمان احمــدى در نیمى از بازى هاى 
سپاهان به میدان رفت و شــش کلین شیت در 
کارنامه خود ثبت کرد. بعــد از حضور عبدا... 
ویسى در رأس نیمکت سپاهان، شهاب گردان 
به همراه احمدى در لیست مازاد قرار گرفت تا با 
شهر اول زندگى اش در این سال ها خداحافظى 
کند. او حاال دوباره به مشــهد برگشته و این بار 
پیراهن پدیده را به تن خواهدکرد. پدیده مشهد، 
پنجمین تیم شهاب گردان در دوران بازیگرى 
حرفه اى او به حســاب مى آید. قرارداد گردان 

یک ساله است.

بازگشت گردان به
 نقطه شروع

خریدهاى جاللى
 162 سال سن دارند!

لطفى که استقالل به 
پرسپولیس کرد!

حضور دوباره جاسم کرا
حتى براى خود این
نبود. او در آخریــ
استقالل دســت

تاریخ لیــگ برتر
هافبک کــه در
سابقه سیلى زد

ارسالور
الزم، حکى هاى 
ت کرد.16 آذرى را تأیید  ارشاد اسر



دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان :
اللَُّهمَّ اْفَتْح لِی ِفیِه أَبَْواَب الِْجَناِن َو أَْغِلْق َعنِّی ِفیِه أَبَْواَب النِّیَراِن َو 

ِکیَنه ِفی ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن. َوفِّْقِنی ِفیِه لِِتالَوِه الُْقْرآِن َیا ُمْنِزَل السَّ
خدایا در این روز درهاى بهشت را به رویم باز کن

و درهاى آتش دوزخ را به رویم بربند، و به تالوت قرآن موفقم 
بدار، اى فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان.

در هر صبح و شــام از خدا بترس و از فریبــکارى دنیا بر نفس خویش 
بیمناك باش و هیچگاه از دنیا ایمن مباش، بدان که اگر براى چیزهایى 
که دوســت مى دارى یا آنچه را که خوشــایند تو نیســت، خــود را باز 
ندارى، هوس ها تو را به زیان هاى فراوانى خواهند کشید، سپس نفس 
خود را بــاز دار و از آن نگهبانى کن و به هنگام خشــم، بر نفس خویش 

موال على (ع)شکننده و حاکم باش. 

موضوع و اعتبار مناقصه: خرید سنگ قبور اموات به همراه حکاکى و تحویل در گلزار شهداء نجف آباد یا شعاع حداکثر  
پنج کیلومترى آن با اعتبارى به مبلغ 3/500/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت. 

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى کد اقتصادى و گواهینامه صالحیت پیمانکارى یا پروانه کسب 
مرتبط باشند. 

همچنین داشتن توانائى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناس و فرد بصیر و مطلع شهردارى الزامى مى باشد.  
شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى روز  پنج شــنبه مورخ 95/04/24 به ا مور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 95/04/27 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیبا بانک ملى به شماره 

0104544156001 درآمد شهردارى مى باشد.  
شــرکت کنندگان باید مبلغ (175/000/000) ریال را طى فیش واریزى به حساب ســپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، 

دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

مسعود منتظرى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

فف ن اا شش ا ال گگل لل ت کاکاکک اا اا نگگقق ااخخ ناق ا ا اکثاکض ا اشاش ااا اآ ااففآ

آگهى تجدید مناقصه آگهى تجدید مناقصه  نوبت اول
نوبت اول

شــهردارى جندق در نظر دارد با توجه بــه موافقت نامه 
شــماره 228726 مورخ 1394/08/25 با اعتبارى بالغ بر 
1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریــال) مرحله اول طرح 
نسبت به خرید و نصب دوربینهاى سطح شهر اقدام نماید. لذا 
عالقه مندان میتوانند از تاریخ درج آگهى به مدت یک هفته 
جهت دریافت استعالم مناقصه به دبیرخانه شهردارى مراجعه 

نموده و پیشنهادات خود را به شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 03146342200

محمدعلى حشمت- شهردار جندقمحمدعلى حشمت- شهردار جندق

آگهى مناقصه آگهى مناقصه  مرحله اول مرحله اول نوبت دوم
نوبت دوم

نگاه نگرانن نسل ههاى آیینده را با مصررف بهیینه آبب به آررامش تتبدیل ککنیم نگاه نگران نسل هاى آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم 
77--11 تیــرماه، هفتـه صرفه جـویى در مصـــرف آب شـــرب تیــرماه، هفتـه صرفه جـویى در مصـــرف آب شـــرب

روابط عمومى و آموزش همگانى روابط عمومى و آموزش همگانى 
شرکت آب و فاضالب روستایى شرکت آب و فاضالب روستایى 

استان اصفهاناستان اصفهان

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات احداث خیابان شهید آیت شمالى شهردارى منطقه دو نجف آباد با برآورد اولیه به 
مبلغ 6/546/314/349 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات عمرانى سال 1395 شهردارى، براساس 

فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 1395. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه 
بوده و همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج راه و ترابــرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت 

راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى روز  پنج شــنبه مورخ 95/04/24 به ا مور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 95/04/27 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیبا بانک ملى به شماره 

0104544156001 درآمد شهردارى مى باشد.  
شــرکت کنندگان باید مبلغ (330/000/000) ریال را طى فیش واریزى به حساب ســپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول 

و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

مسعود منتظرى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

فف نن نطقنطقهد داا شش الل اش تش دآآ شش اا ا اخ اثاثخ دا ا اتا آآلل ه ناق ا ت ا هض ه ل لا ا د آآ اا ادد اآ دآ

آگهى مناقصه آگهى مناقصه  نوبت اول
نوبت اول

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 


