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قیمت تخم مرغ تا شنبه     
 کاهش مى یابد

                      لواشک هایى که خمارى مى آورد!

کیک توهم زا؛ از فضاى 
مجازى تا دنیاى واقعیت «عالمه» به 4

دروازه سپاهان 
امنیت مى دهد
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عزت  پورقاز، مدافع تیم سپاهان که در دیدار هفته هفتم 
برابر پرسپولیس با آسیب دیدگى از ناحیه کمر و گردن 
مواجه شد، در دیدار با سایپا به میدان رفت و عملکرد 

خوبى از خود بر جاى گذاشت. 
عزت پورقاز در خصوص مصدومیت خود که در ابتدا 
بسیار خطرناك به نظر مى رســید به نصف جهان 
گفت: این مصدومیــت اتفاقى بود که پیش آمد و 
چون جاى حساسى بود نمى شد ریسک کرد و باید 

استراحت مى کردم. 
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هزینه اى  که در دولت هاى نهم و دهم به یکى از مهمترین کارخانجات کشور تحمیل شد

بازیگر محبوب تلویزیون
 با دوفیلم در جشنواره فجر 
حضور دارد

سیامک انصارى
 در سوداى
 اولین سیمرغ
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ســیامک انصــارى، بازیگــر 
سینما، تئاتر و تلویزیون امسال 
با دو فیلم راهى سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر خواهد شد.

4

گلر ارمنستانى سابق سپاهان در گفتگو با نصف جهان واکنش جالبى  به 
شکسته شدن رکوردش در لیگ برتر ایران داشت.

قبل از بررسى این واکنش بگذارید همه اتفاقات  شکسته شدن این رکورد که 
در رسانه ها نیز بازتاب یافت را بررسى کنیم.  

اهمیتى ندارد؛ به اصفهانى ها سالم برسانید!
واکنش آرمناك پطروسیان به شکسته شدن رکوردش در گفتگو با نصف جهان:
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این نتایج در شــأناین نتایج در شــأن
 تیم  تیم 99 جامه نبود! جامه نبود!

عزت پورقاز در گفتگو با نصف جهان:

رضا میرزایى در گفتگو با نصف جهان:رضا میرزایى در گفتگو با نصف جهان:
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سخنگوى وزارت امور خارجه کشــورمان مى گوید که 
مقامات فرانسوى تحت تأثیر اطالعات و القائات نادرست 

قرار دارند.
بهرام قاسمى دیروزدر نشســت خبرى خود، در پاسخ به 
سئوالى در خصوص ســفر «امانوئل ماکرون» به ایران 
گفت: سفر وى در دستور کار اســت، تاریخى براى آن 
لحاظ نشده و هیچ شروطى در تبادل هیئت ها و مذاکرات 
ما وجود ندارد. روابط ما مثبت است و این تعامالت ادامه 
خواهد یافت و بحث شرط موضوعى انحرافى است که 
کسانى که آن را مطرح مى کنند با نیات خاصى آن را دنبال 
مى کنند. قاســمى ادامه داد: طى هفته هاى اخیر برخى 

سخنان نابجا از سوى مقامات فرانســه اعالم شده که 
ما بهنگام پاسخ داده ایم. ما در بسیارى از مواضع نظرات 
مشترکى داریم ولى در برخى زمینه ها نداریم که بر این 
اساس از گفتگوها اســتقبال مى کنیم. عالوه بر مسائل 
مالى درباره مسائل منطقه اى صحبت هاى زیادى است 
که باید انجام شود زیرا آنها با اطالعات نادرست و تحت 
تأثیر القائات صحبت مى کنند. یک هوشیارى بسیار زیاد 
در این خصوص الزم است. به آنها یادآورى خواهیم کرد 
که چگونه ایران توانسته با تروریسم مقابله کند و به آنها 
یادآورى خواهیم کرد که اگر نقش ایران نبود آنها امروز 

در چه وضعیتى مى توانستند قرار بگیرند.

مدیر طرح حفاظت از تاالب هاى ایران در خصوص دالیل 
آتش ســوزى  تاالب «زریوار» در شهرستان مریوان استان 
کردستان گفت: اینکه گفته مى شــود مردم از سر دلسوزى 
این تاالب را آتش زدند حقیقت دارد، چرا که مردم این منطقه 
معتقدند با سوزاندن نیزار،  پوشش گیاهى رشد بهترى خواهد 
داشت. ممکن است این آتش سوزى ها در سال هاى گذشته 
هم اتفاق مى افتاده اما چون خبرى نمى شده جنجالى ایجاد 

نمى کرده است.
تاکنون تاالب «میقــان» در اراك، تــاالب «زریوار» در 
کردستان و تاالب «پریشان» در فارس طعمه حریق شدند 
اما دالیل آنها مبهم اعالم شد. ابوالفضل آبشت در خصوص 

تاالب میقان و آتش سوزى روزهاى اخیر این تاالب نیز گفت: 
ورود فاضالب و زهاب تصفیه خانه هاى اطراف این تاالب 

باعث تغییر پوشش گیاهى در این منطقه شده است.
وى افزود: پوشش گیاهى این منطقه نیزار نیست و 50 هکتار 
آتش سوزى در همین منطقه نیزار به دلیل وجود فاضالب بوده 

است البته خطاى انسانى هم در بروز آن دخیل بوده است.
مدیر طرح حفاظت از تاالب هــاى ایران درخصوص ایجاد 
حریق از سوى شکارچیان براى شــکار پرندگان مهاجر در 
این منطقه تصریح کرد: اطمینان ندارم که این آتش سوزى 
به قصد و غرض اتفاق افتاده اما در حال پیگیرى دالیل اصلى 

آن هستیم.

سفر ماکرون به ایران 
در دستور کار است

تاالب را از سر دلسوزى
 آتش زدند!

سهم شما از بودجه 97 
 مشرق| سهم هر ایرانى از مصارف بودجه در 
الیحه سال 1397، حدود چهار میلیون و 891 هزار تومان 
در سال است. به عبارتى هر ایرانى حدود 408 هزار تومان 

در ماه از بودجه سال آینده سهم دارد. 

ناکارآمد و اسرافکار
مجمع عمومى ســازمان ملل براى بازه    مهر |
زمانــى 2019-2018، بودجه اى پنج میلیــارد و 396 
میلیون دالرى را تصویب کرد که اندکى کمتر از بودجه 
پنج میلیارد و 400 میلیون دالرى پیشنهاد شده از سوى 
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل ســازمان ملل متحد است. 
آمریکا با تقبــل 22 درصد از این بودجــه، بزرگ ترین 
تأمین کننده مالى ســازمان ملل محسوب مى شود. در 
همین راستا، «نیکى هیلى» سفیر آمریکا در سازمان ملل 
مدعى شد ناکارآمدى و اسراف از مشخصه هاى سازمان 
ملل است و واشنگتن دیگر اجازه نخواهد داد از سخاوت 

مردم آمریکا سوء استفاده شود.

کوچ خانواده هاشمى
مراحل پایانى احداث دکورمنزل    نامه نیوز|
مرحوم آیت ا...هاشمى رفسنجانى براى برپایى موزه 
در حال طى شدن است. فعًال عنوانى که خانواده آن 
مرحوم براى تابلوى ســردر انتخاب کرده اند: «خانه 
موزه هاشمى رفسنجانى» است. منزل مرحوم على 
اکبرهاشمى رفسنجانى در منطقه جماران تهران قرار 
دارد. گفته مى شود خانواده وى بعد  از برگزارى مراسم 
سالگرد مرحوم هاشمى، از این خانه نقل مکان کرده و 

در منطقه پاسداران ساکن مى شوند.

توصیه احمدى نژادى
روزنامه «شرق» از قول کاظم    آفتاب نیوز|
جاللى، رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس نوشــت: 
زمانى که آقاى دکتر روحانى ریاست جمهورى را در 
سال 92 تحویل مى گرفت، ظاهراً آقاى احمدى نژاد 
به آقاى روحانى مى گوید ما که رفتیم، ولى مراقب این 
دو برادر باش، بدبختت مى کنند. تا جایى که تحلیل 
ماست، در ذهن آقاى روحانى هم این گفته بى تأثیر 
نبوده اســت؛ اگرچه ایشــان بعداً متوجه شدند دکتر 
الریجانى دنبال این اســت که به ایشان صادقانه در 
راستاى اداره درست کشور و حل چالش ها کمک کند.

توصیه رسانه اى سید حسن
حجت االسالم و المسلمین سید حسن   جماران|
خمینى در دیدار ســردبیر و اعضاى تحریریه روزنامه 
«وقایع اتفاقیه»،  به دست اندرکاران این روزنامه که قرار 
است دوباره منتشر شود توصیه کرد: مخاطب را بشناسید 
و آن را گم نکنید، چرا که ســرمایه یک رسانه مخاطب 
مستقیم آن است و لذا براى به دست آوردن دل کسى که 
یکبار شما را مى خواند مخاطب اصلى را نرنجانید و کارى 

نکنید که آنها دچار سردرگمى شوند. 

برادر معاون اول، آزاد شد
  ایسنا| مهدى جهانگیرى با قرار وثیقه آزاد شده 
است.جهانگیرى نایب رئیس اتاق بازرگانى تهران مدتى 
پیش در کرمان بازداشت و پس از آن به تهران منتقل شد. 
حجت االسالم والمسلمین منتظرى دادستان کل کشور 
مهر ماه امسال درباره پرونده مهدى جهانگیرى گفت: وى 
اکنون در بازداشت است و پرونده نیز در مرحله تحقیقات 
مقدماتى قرار دارد. این پرونده در کرمان تشــکیل شده 
است. مهدى جهانگیرى برادر اسحاق جهانگیرى معاون 

اول رئیس جمهور است.

اعتراض امام جمعه رودبار 
  ایلنا | بعد از انتصابات استاندار گیالن، امام جمعه 
رودبار نســبت به آن اعتراض کرد. وى با انتقاد از اینکه 
بخشدار منصوب شده از جوانان اهل تسنن رضوانشهر 
است، گفت: براى من جاى سئوال است که آقاى استاندار 
مشــاورین عاقل دارد یا ندارد؟ آقاى استاندار! انتصاب 
بخشدار مرکزى در رودبار محقق نخواهد شد. بگذارید 
رودبار آرامش خود را حفظ کند. مردم شهید پرور و 418 
خانواده شهید واالمقام شهرســتان رودبار اجازه چنین 

انتصابى را نخواهد داد. 

توئیتر

خبر شیوع استفاده ازکیک توهم زا طى روزهاى گذشته 
در فضاى مجازى دست به دست مى شد و این در حالى 
است که سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع 
را تأیید نمى کند و معتقد اســت تنها یک مورد از فروش 
کیک توهم زا گزارش شــده و این موضوع به هیچ وجه 

فراگیر نبوده است.
به گزارش آنا، این خبر در حالى واکنش هاى زیادى را به 
همراه داشت که در اطالعات تکمیلى آن آمده بود دو الى 
سه گرم از این کیک مى تواند دو فرد را به صورت کامل 
متوهم کند و این دست کیک هاى حاوى مواد توهم زا به 

صورت گسترده در میان مصرف کنندگان مورد استقبال 
قرار گرفته است.

پرویز افشار، سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
این اظهارات گفت:  مردم بهتر است این گونه اطالعات را 
از ستاد رسمى مبارزه با مواد مخدر پیگیرى کنند زیرا این 
موضوع به هیچ وجه عمومیت ندارد و در کشور یک فرد 

سودجو اقدام به فروش این کیک کرده است.
وى با تأکید بر اینکه رسانه هاى جمعى و صدا و سیما نباید 
باعث تشویش اذهان عمومى بشوند، اضافه کرد: ارائه این 
ســبک اخبار اعتماد مردم را خدشه دار مى کند و آرامش 
آنها را بر هم مى زند همانطور که چند وقت پیش موضوع 
دستمال مرطوب مطرح شد در حالى که این موضوع اصًال 

عمومیت نداشته و مربوط به مدت ها قبل مى شد.
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ترکیبات 
مارى جوآنا، حشــیش، علــف و گل از راه تدخین یا به 
اصطالح مصرف سیگارى مورد استعمال قرار مى گیرد، 
عنوان کرد: این مواد توهم زا مى توانند به صورت خوراکى 
نیز مورد اســتفاده قرار گیرند اگرچه کمتر در این سبک 
مورد استفاده قرار مى گیرد و حال فرد سودجویى با این 
دست مواد اقدام به تولید کیک کرده و با قیمت گزافى آن 

را به فروش رسانده است.

در پنجمین نشست از سلسله جلسات تحلیلى-تخصصى 
«بسیج و ایران فردا» در سازمان بســیج اساتید کشور، 
مصلح زاده  کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه 
به بیان نقش ایران در عدم ســقوط دولت هاى عراق و 

سوریه پرداخت.
این اســتاد روابط بین الملل تأکید کرد: ســال 2011 در 
اجالس تونس، 70 کشور طرح ســقوط دولت سوریه را 
کلید زدند. این ائتالف ظرف مدت زمان اندك توانســت 
دولت سوریه را تا آستانه سقوط پیش ببرد، به نحوى که تا 
700 مترى کاخ «بشار  اسد»پیش رفته بودند. در این زمان 

بود که خود رئیس جمهور سوریه نیز کار را تمام شده درنظر 
مى گرفت و حتى قصد خروج از کشورش را داشت. در این 
زمان بود که جلســه اى اضطرارى با حضور مستشاران 
نظامى ایران در دمشــق برگزار شد. با کمک مستشارى 
ایران، روح تازه اى به جریان مقاومت در سوریه دمیده شد.

مصلح زاده وضعیت جنــگ تروریســت ها در عراق را 
نیز شــبیه ســوریه ارزیابى کرده و گفت: در سال 2014 
تروریست ها با منابع مالى و تجهیزاتى که قطر و سعودى و 
بسیارى دیگر از آن 70 کشور متجاوز به سوریه در اختیار 
آنها گذاشته بودند، توانستند ظرف مدت بسیار کوتاهى تا 
13 کیلومترى بغداد و کاخ ریاست جمهورى پیش روند. در 
این زمان بود نخست وزیر عراق پس از ناامیدى از کمک 
آمریکایى، از ایران درخواســت کمک کــرد و باز هم در 
شرایطى که زمان اندکى تا سقوط کامل عراق نمانده بود، 
کمک مستشارى ایران موجب شد تا به سرعت تکفیرى ها 

از بغداد دور شوند.
مصلح زاده به سقوط اربیل و درخواست کمک «مسعود 
بارزانى» از ایران اشاره کرد و افزود: در همین ایام بود که 
اربیل نیز در آستانه سقوط قرار گرفت و بارزانى راهى جز 
تماس با ایران را نیافت و پس از آن، ســردار سلیمانى با 
تنها 68 نیرو شــبانه وارد اربیل شــد و هیمنه داعش را 

درهم شکست. 

در هفته گذشــته، برخى رســانه هاى خبرى به انتشار 
تصاویرى از محتویــات کیفى اقدام کردنــد که آن را 
متعلق به حمید بقایى، معاون اجرایى دولت دهم دانستند 
اگرچه او خودش این موضوع را تکذیب کرد. محتویات 
این کیف اعم از سکه، یورو، دالر، اوراق مشارکت مربوط 
به مســکن مهر و پارس جنوبــى، کارت هدیه و یک 
دفترچه حساب ســپرده، متعلق به بقایى بود. به دنبال 
انتشــار این خبر، یکى از اعضاى ســابق هیئت مدیره 
«کانون جهانگردى و اتومبیلرانى جمهورى اســالمى 
ایران» که نامى از او برده نشــده، در گفتگو با مشرق، 
اطالعات و جزئیات بیشترى را درباره این کیف و ارتباط 
آن با حمید بقایى را بازگو کرد. بخش هایى از اظهارات 

او را مى خوانید:
 

■ ســال 89 یا 90 بود که به منزل آقاى بقایى دستبرد 
زدند و بعدازاین ماجرا، ایشان مرا صدا زد و گفت این کیف 
پیش شما به امانت باشد، من هم چند وقتى از این کیف 
نگهدارى کردم تا اینکه همســرم دلهره گرفت و گفت 
اگر به منزل ما هم دستبرد زده شود، چه کنیم؟! من این 
مسئله را با آقاى بقایى در میان گذاشتم و گفتم منزل ما 
هم امن نیست که ایشان گفتند یک صندوق امانات به 
نام خودت و شــخص دیگرى بازکن و کیف را در آنجا 
نگهدارى کن؛ به نحوى که اگر خودت حضور نداشتى، 
من بتوانم از شخص دیگرى این کیف را تحویل بگیرم. 
من هم رفتم یک صندوق امانــات به نام خودم تحویل 
گرفتم و اعالم کردم که همســرم هم مى تواند از این 
صندوق استفاده کند. شاید آقاى بقایى مى دانست ممکن 
است من به دردسر بیافتم براى همین مى گفت که نفر 

دومى هم باشد که بتواند سراغ صندوق امانات برود.
■ آقاى بقایى براى اولین بــارى که این کیف را به من 
تحویل داد، یک موى بلند زنانه، به شــکل جالبى روى 
این کیف قرار داده بود که امانتدارى بنده را بســنجد. 

ماهم نمى دانســتیم داخل کیف چه بــود و بعداً متوجه 
شــدیم؛ نمى دانم به من اعتماد داشت یا نداشت ولى به 
هر جهت مى خواســت بنده را امتحان کند. مثًال گاهى 
اوقات مقدارى پول به من تحویل مى داد و مى گفت این 
200 هزار تومان است، اما وقتى من مى شمردم، متوجه 
مى شدم که 250 هزار تومان است و به ایشان مى گفتم 
که 50 هزار تومان اضافه اســت، به هر جهت به دنبال 

آزمایش من بود.

■ هر زمانى که بــا خانواده به ســفر مى رفتند کیف را 
تحویل من مى دادند و بعد از برگشت تحویل مى گرفتند؛ 
از زمانى هم که کیف را در صندوق امانات گذاشــتیم، 

خیالشان کمى راحت تر شد.
■ من تصور نمى کردم داخل کیف این میزان پول باشد. 
من فکر مى کردم اسناد و مدارك خاصى است که ایشان 
درون کیف قرارداده تا به دســت کسى نیافتد. عقالنى 
نیســت این میزان پول درون یک کیف باشد. نمى دانم 

این پول از کجا آمده و براى چه منظور بوده، ولى مى دانم 
قراردادن این میزان پول درون یک کیف حماقت است. 
وقتى بازپرس جلوى من کیف را باز کرد، من داشــتم 
سکته مى کردم. جعبه اى درون کیف بود که یکى گفت 
جعبه اســلحه کلت اســت. تا این را گفت، من خودم را 
باختم ولى جعبه که باز شد، دیدم بیشتر از صد عدد سکه 
طال درون جعبه بود، اگر اسلحه درون کیف بود که من 

بیچاره شده بودم.

دکتر بهرام عکاشه، استاد دانشگاه و پدر علم زلزله شناسى 
ایران در گفتگویى با جام جم آنالین مهمترین مشکل ما را 
عدم آمادگى در برابر زلزله مى داند و معتقد است تا زمانى 
که این آمادگى فراهم نیست باید همچنان نسبت به وقوع 
زلزله نگران بود. بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید:

■ برخى، زلزله هاى اخیر را به پدیده و عوامل فضایى یا 
یونوسفر [پدیده هارپ] نســبت مى دهند. پدیده اى که 
هنوز اثبات نشده اســت. برخى دانشمندان به آن اعتقاد 
دارند و برخى نیز کامًال مخالف هســتند.درواقع برنامه 
یونوسفر، یک پروژه پژوهشى اســت که براى بررسى 
و پژوهش درباره الیه هاى یونوسفر با استفاده از امواج 
رادیویى تأسیس شده اســت. مخالفان تأثیر این پدیده 
بر وقوع زلزله مى گویند زلزله انرژى درون زمین اســت 
که جمع شده و زمانى که زیاد مى شــود آزاد مى گردد 

بنابراین نمى توان گفت با آســمان وفعــل و انفعاالت 
فضایى در ارتباط است. درمقابل، عده اى نیز براین عقیده 
اند که یونوسفر مانند ماشه اى است که سبب آزاد شدن 
انرژى داخل زمین مى شود. البته همه اینها یک حدس 
است. دانش بشــر هنوز به این ادراك نرســیده که آیا 
فرکانس هاى الکترومغناطیسى مى توانند عامل حرکت 
زمین باشند یا نه. هرچند به طورکامل نیز نمى توان این 

فرضیه را رد کرد. 
■ هیچ کشــورى حتى ژاپــن وروســیه و آمریکا هم 
نمى توانند بگویند یــک زلزله پدیده اصلــى بوده و یا 
پدیده دیگرى در پشت سر آن رخ خواهد داد. تا به االن 
علم هم نتوانسته به این سئوال پاسخ دهد. در 90درصد
 زلزله هاى 5 ریشــترى هیچ زلزله اى پشت سرآن رخ 
نداده و در مواردى نیز داشــتیم که بــه دنبال یک زلزله 

5ریشترى زلزله 7ریشترى رخ داده است. لذا هیچ قانون 
وقاعــده اى در این مورد وجود ندارد. دانش بشــرى در 
مورد زلزله همانند یک کودك هفت هشت ساله است. 
بســیار زمان نیاز دارد تا پخته شــود. تمــام نظرات در 
این خصوص برپایه شــک وتردید قرار دارد به طورى 
که ژاپنــى ها عقیده دارنــد عوامل فضایــى تأثیرگذار 
هســتند وبســیارى از دانشــمندان دیگر بــا این نظر

 مخالفند. 
■ در منطقه تهران هزاران گسل وجود دارد که در میان 
آنها چند صدتا توانمند هستند و مى توانند فاجعه بیافرینند. 
مثل گسل شمال تهران وگسل رى. گسل شمال وجنوب 
رى باالى 6 ریشتر و گسل شمال تهران باالى 7ریشتر 
قدرت دارنــد و مى تواننــد فاجعه آفرین باشــند. همه

گســل هاى تهران خطرناك هستند به خصوص گسل 

شمال تهران که از لواسانات شــروع مى شود و تا کرج 
نیز ادامه دارد. این گسل پتانسیل یک زلزله7/2ریشترى 
را داردکه رخ دادن آن مســاوى اســت با نابودى تمام 

خانه هاى تهران.
■ در ایران وحتى در آســیا مدتى اســت که باران بسیار 
کم مى بارد. بســیارى همین مســئله را به رخدادهایى 
چون زلزله نســبت مى دهند. مى توان این مســائل را 
بایکدیگــر مرتبط دانســت ولــى هنوز نمــى توانیم 
به طور اصولى وسیســتماتیک در بــاره آن اظهار نظر

کنیم.
 ■ طبیعى است که انرژى یک گســل در انرژى گسل 

دیگر القا شود. حتى ممکن است سبب ریزش سنگ هاى 
آسمانى نیز شود. البته اینها فقط ممکن هاست مهم این 

است که همیشه آماده باشیم.

جنجال یک دختر
  تسنیم|  اخیراً تصاویرى از حضور یک 
ژیمناست دختر ایرانى در رقابت هایى به میزبانى 
شهر کوآالالمپور در کشــور مالزى منتشر شده 
که در آنها مشــخص اســت لباس مخصوص 
ژیمناســتیک این ورزشــکار دختر درست مانند 
همان لباسى است که ورزشکاران غیرمسلمان در 
زمان مسابقه بر تن مى کنند. محسن سلیمانى دبیر 
فدراسیون ژیمناستیک در این باره اظهار داشت: 
اینکه گفته مى شود اعزام این ژیمناست به مالزى 
زیر نظر فدراسیون بوده، درست نیست. این رویداد 
در سطح باشگاهى بوده و فردى که عنوان مى شود 
در اعزام دخالت داشــته، حتى خودش هم یک 

باشگاه ثبت شده ندارد. 

خودسوزى
 در حال افزایش است

  فارس و ایلنا | پزشکى قانونى کشور 
در گزارشى اعالم کرد: در هشت ماهه سال جارى 
هزار و106 نفر بر اثر ســوختگى در کشور جان 
خود را از دســت دادند که از این تعــداد 618 نفر 
مرد بودند. در هفت ماهه امســال نیز استان هاى 
تهران با 139، اصفهان با 130 و خوزستان با 117 
فوتى بیشترین آمار تلفات سوختگى را داشته اند. 
بر اساس آمارهاى موجود در ده سال گذشته 20 
هزار و 982 نفر بر اثر ســوختگى در کشور جان 
خود را از دست داده اند. در همین حال محمدجواد 
فاطمى، رئیس مرکز تحقیقات سوختگى دانشگاه 
علوم پزشکى ایران با اشاره به اینکه خودسوزى در 
ایران در حال افزایش است، گفت: خودسوزى در 
برخى استان ها مانند ایالم، کردستان، کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان و شــمال خوزستان بسیار 

شایع است.

«سرباز مهارت» نداریم
  ایسنا| رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 
ستاد کل نیروهاى مسلح به اظهارات معاون وزارت 
ورزش جوانان درخصوص جذب «سرباز مهارت» 
واکنش نشــان داد. پیش از ایــن محمد مهدى 
تندگویان گفته بود که تا پایان امســال صدهزار 
و سال آتى 500هزار جوان تحت عنوان «سرباز 
مهارت» جذب خواهند شــد. حاال سردار موسى 
کمالى مى گوید: چیزى به نام «ســرباز مهارت» 
نداریم و اینطور نیســت که مانند سرباز معلم یا... 
جذبى تحت عنوان «ســرباز مهارت» نیز انجام 
شود بلکه منظور آموزش مهارت به سربازان است.

ازدواج
 7800 مرد باالى 60 سال 

ســیف  ا... ابوترابى    جام جم آنالین |
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه 
در طول 9 ماهه اول ســال هزار و76 ازدواج ثبت 
شده مربوط به زنان سالمند باالى 60 سال و هفت 
هزار و812 ازدواج مربوط به مردان باالى 60 سال 
است، گفت: نرخ ثبت طالق نیز از سال 90 تا 95 از 
رقم 1/9به 2/1رسیده است. همچنین 133 هزار 
و 366 واقعه طالق در پایگاه به ثبت رسیده است.

ازدواج 3 دختر 
زیر 10سال در خراسان

مدیــرکل ثبــت احوال     رویداد24|
خراسان شمالى گفت: آمار ازدواج دختران زیر ده 
سال در استان زیاد نیست و طى هشت ماه امسال 
فقط سه واقعه ازدواج زیر ده سال در میان دختران 
ثبت شده است. کورش بهادرى مدیرکل ورزش و 
جوانان این استان پیش تر اعالم کرده بود که طبق 
آمار اداره کل ثبت احوال استان سال گذشته شش 
ازدواج زیر ده سال و یکهزار و 102 ازدواج بین ده 
تا 14سال ثبت شده است. خراسان شمالى داراى 
قومیت هــاى کرمانــج، ترك، تــات، ترکمن 
و اقلیــت بلــوچ اســت کــه در برخــى از این 
قومیت ها ازدواج دختران در ســنین پایین انجام

 مى شود.

یکى از یاران نزدیک حلقه احمدى نژاد مطرح کرد

ماجراى موى زنانه روى کیف معروف بقایى!

سردار سلیمانى چگونه2 کشور را نجات دادکیک توهم زا؛ از فضاى مجازى تا دنیاى واقعیت

دانش بشر درباره زلزله، کودکانه است
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بازیگر سریال «پدرساالر» گفت: سینماى ایران تکرارى و خنثى شده است. 
سال هاست فیلم اکشن، پلیسى و جنایى خوب نداریم. اگر براى این 
آثار فیلمنامه نوشته شود قطعاً بازیگرانى مثل من هم مى توانند به 

خوبى در نقشى تازه در فیلم بازى کنند.
ســیامک اطلســى درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه 
بازیگــرى گفت: در حــال حاضر کــم کار تر از گذشــته 
شده ام و دلیل این کم کارى در ابتداى امر کاهش چشمگیر 

پیشنهادات به من است.
وى ادامه داد: آخرین بار در سریال «هشت و نیم دقیقه» به 
کارگردانى شهرام شاه حسینى به صورت جدى جلوى دوربین 
رفته ام و از آن به بعد پیشنهادى نبوده که مرا براى بازى به خود 
جذب کند. البته پیشنهاداتى براى تلویزیون دارم که به آنها فکر 

مى کنم و به احتمال فراوان به زودى به تلویزیون خواهم آمد.
بازیگر ســریال «پدر ساالر» درخصوص کم کار شــدن خود در عرصه 
بازیگرى تصریح کرد:کسى به پیشکســوتان فکر نمى کند و بالطبع نقشى هم 
براى من و هم نســالن من وجود ندارد. تمام هم دوره اى هاى من در خانه نشسته اند و 

هیچکس خبرى از آنها نمى گیرد. 
وى با گالیه از توجه بیش از حد به جوانان در سینماى ایران اضافه کرد: دوست دارم نقش هاى بزرگ و تأثیرگذار بازى کنم 
و از بازى کردن در نقش هاى تکرارى پدر خانواده خسته شده ام. در حال حاضر بیشتر همه به سوى جوانگرایى رفته اند و 

همه فیلمنامه ها براى جوانان نوشته مى شود.
سیامک اطلســى با تأکید بر لزوم تنوع در سینما خاطرنشان کرد: ســینماى ایران تکرارى و خنثى شده است. ما نیازمند 
پرداختن به ژانرهاى مختلف هستیم. سال هاست فیلم اکشن، پلیسى و جنایى خوب نداریم. اگر براى این آثار فیلمنامه 
نوشته شود قطعاً بازیگرانى مثل من هم مى توانند به خوبى در نقشى تازه در فیلم بازى کنند. به شخصه بازى در آثار پلیسى 

را بسیار دوست دارم.

تهیه کننــده مجموعه تلویزیونــى «پایتخت» 
در خصوص آخرین وضعیت تولید این ســریال 
نوروزى گفت: با توجه به خبرهاى منتشر شده، 
هم اکنون مراحل پســت پروداکشن، موسیقى، 
صداگــذارى و جلوه هاى ویــژه این مجموعه 
تلویزیونــى به صورت همزمــان در حال انجام 
اســت و این مراحل به دلیل حجم باال، بخش 

اعظم پروسه تولید است.
الهام غفورى درخصوص احتمال ساخت سرى 
بعدى «پایتخت» بیان کرد: هیچ گمانه زنى براى 

تداوم تولید «پایتخت» نــدارم؛ تا امروز هم اگر 
ادامه داشته، به دلیل استقبال مخاطبان و دیده 
شدن مجموعه بوده است. بدیهى است استقبال 
مخاطبان همیشــه دلیل اصلى ادامه و ساخت 

فصل هاى بعدى «پایتخت» بوده و خواهد بود.
تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «على البدل»  
درباره ساخت موسیقى ســریال «پایتخت 5» 
ادامه داد: در حــال حاضر آریا عظیمى نژاد براى 
ســاخت موســیقى «پایتخت 5» در استانبول 
مشغول کار است و منتظریم با تلفیق موسیقى 

اصلى «پایتخت» با موســیقى ترکى و عربى، 
تغییرات اساسى در موسیقى سرى جدید داشته 

باشیم.
غفورى در پایان خاطرنشــان کرد: در ســریال  
«پایتخت 5» با توجه به تنوع لوکیشن ها، طرح 
قصه جذاب از سوى محسن تنابنده، خشایار الوند 
و همچنین عوامل حرفه اى و کارگردانى سیروس 
مقدم، تمام فاکتورهاى الزم براى جذب مخاطب 
رعایت شــده و امیدوارم این مجموعه هم مثل 

قبل مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

تصویربردارى ســریال «شبکه» به 
کارگردانــى احمد معظمــى و تهیه 
کنندگى ابوالفضل صفــرى همچنان 

ادامه دارد.
مرتضى متولى، مدیر تولید این پروژه 
درباره روند تولید این مجموعه گفت: 
کار با نظم و نظارتى که حاکم بر پروژه 
اســت به خوبى پیش مى رود، احمد 
معظمى نیز با حساســیت و وسواس 

خاصى کار را جلو مى برد.
وى در ادامه گفت: فیلمنامه «شــبکه» 
فیلمنامه متفاوت و تأثیرگذارى است 
که براى نگارش آن قریب به دو سال 
زمان صرف شده و این سریال ، سریال 
پربازیگرى است که چندى پیش ایرج 

نوذرى نیز به جمع ما اضافه شد.
 نوذرى مدتى اســت که از تلویزیون 
دور است و با نقشــى متفاوت از آثار 
گذشته اش در «شــبکه» حاضر شده 
اســت. باید بگویم تا اینجــا دانیال 
حکیمــى، محمود  پاك نیــت ، نگین 
معتضدى، علیــرام نورایــى و کمند 
امیرســلیمانى جلوى دوربین رفتند و 
چند بازیگر نیز به تازگى اضافه شدند 
که نام آنها از طریق مشاور رسانه اى 

پروژه متعاقباً اعالم خواهد شد.
«شــبکه» در چند فصل تولید خواهد 
شــد که فصل اول آن «سارقان روح» 
نام دارد و در 15 قســمت با محوریت 
امنیت نرم و آســیب هــاى اجتماعى 
در حال ســاخت اســت. نابودى و به 
قهقرا کشیده شــدن شخصیت هاى 
داســتان پرده از رازهایى برمى دارد 
که در نتیجه آن براى اولین بار در این 
سال ها به وقایعى اشاره مى شود که 
پیش از این در مجموعه هاى تلویزیونى 
ندیده ایم. اتفاقــات رخ داده در این 
مجموعه همگى برگرفته از پرونده هاى 
واقعى است و نتیجه تحقیقات پیاپى و 
پژوهش هاى طوالنى مدتى است که 
خروجى اش در اختیار کارشناســان 
متعددى در حــوزه هاى مختلف دینى، 
روانشناســى، فرهنگــى و گروهى از 
فعاالن اجتماعى گذاشــته شده و در 
جلســاتى جداگانه نظرات آنها روى 

طرح ها ارزیابى و اعمال شده است.

سیامک انصارى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون امسال با دو فیلم 
راهى سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد شد.

انصارى سال گذشته فیلم ساعت پنج عصر ســاخته مهران مدیرى را در 
صف جشنواره داشت اما این فیلم به جشنواره نرسید و در اکران عموم نیز 

نتوانست توقعات را برآورده کند.
وى تاکنون در آثار متفاوت ســینمایى به ایفاى نقش داشته و مجموعًا در 
18 فیلم نقش آفرینى کرده است.این در حالى است که اکثریت انصارى را 
بیشتر براى بازى در آثار تلویزیونى و مخصوصًا همکارى با مهران مدیرى 

مى شناسند.
«خرگیوش»، «دراکوال»، «جــرم»، «دعوت»، «بى پولــى»، «مرباى 
شیرین»، «نسل سوخته» و «کمکم کن» از جمله آثارى است که انصارى 
با بازى در آنها توانســته توانایى خود در ایفاى نقش هاى مختلف را به رخ 

بکشد.
انصارى، فارغ التحصیل رشــته کارشناسى نمایش و تلویزیون از دانشکده 
هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى است. او تا به حال به سمت هاى بازیگر، 
کارگردانى 40 نمایش در زمان تحصیل و بازى در سه فیلم کوتاه تجربى 
فعالیت کرده است. وى امسال همکارى مشترکى را با مانى حقیقى در دو 
فیلم تجربه کرده است. «خوك» نام فیلم حقیقى در مقام کارگردان است 

که انصارى در آن نقش آفرینى کرده است.
این بازیگر در فیلم «خوك» با بازیگرانى همچون حســن معجونى، لیال 
حاتمى، لیلى رشیدى، پریناز ایزدیار، پیمان معادى، ویشکا آسایش و على 

مصفا همبازى شده است.
عالوه بر «خوك» انصارى امسال بار دیگر با حقیقى اما این بار در مقام تهیه 
کننده همکارى کرده است. وى در فیلم «بمب» به کارگردانى پیمان معادى 
به ایفاى نقش پرداخته است که حقیقى تهیه کنندگى آن را بر عهده دارند.

پیمان معادى، لیال حاتمى، حبیب رضایى، ســیامک انصارى، ســیامک 
صفرى، بهادر مالکى و رامین پورایمان بازیگران کنار انصارى در فیلم دوم 

پیمان معادى هستند.
نکته جالب توجه در این دو فیلم تکرار سه بازیگر یعنى لیال حاتمى، پیمان 
معادى و سیامک انصارى است. حال باید دید انصارى مى تواند در تجربه 
همکارى با حقیقى و معادى به اولین ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد 

دست پیدا کند یا نه؟
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هیچکس خبرى از آنها نمى
وى با گالیه از توجه بیش از

و از بازى کردن در نقش هاى
همه فیلمنامه ها براى جوانا
ب سیامک اطلســى با تأکید

پرداختن به ژانرهاى مختلف
نوشته شود قطعاً بازیگرانىم
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سیامک انصارى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون امسال با دو فیلم 
راهى سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد شد.

انصارى سال گذشته فیلم ساعت پنج عصر ســاخته مهران مدیرى را در 
صف جشنواره داشت اما این فیلم به جشنواره نرسید و در اکران عموم نیز 

نتوانست توقعات را برآورده کند.
وى تاکنون در آثار متفاوت ســینمایى به ایفاى نقش داشته و مجموعًا در 
18 فیلم نقش آفرینى کرده است.این در حالى است که اکثریت انصارى را 
بیشتر براى بازى در آثار تلویزیونى و مخصوصًا همکارى با مهران مدیرى 

مى شناسند.
«خرگیوش»، «دراکوال»، «جــرم»، «دعوت»، «بى پولــى»، «مرباى 
شیرین»، «نسل سوخته» و «کمکم کن» از جمله آثارى است که انصارى 
در ایفاى نقش هاى مختلف را به رخ با بازى در آنها توانســته توانایىخود

بکشد.
دانشکده  انصارى، فارغ التحصیلرشــته کارشناسىنمایش و تلویزیون از
هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى است. او تا به حال به سمت هاى بازیگر، 
کارگردانى 40 نمایش در زمان تحصیل و بازى در سه فیلم کوتاه تجربى 
فعالیت کرده است. وى امسال همکارى مشترکى را با مانى حقیقى در دو 
فیلم تجربه کرده است. «خوك» نام فیلم حقیقى در مقام کارگردان است 

است. که انصارى در آن نقشآفرینى کرده
این بازیگر در فیلم «خوك» با بازیگرانى همچون حســن معجونى، لیال 
ایزدیار، پیمان معادى، ویشکا آسایش و على حاتمى، لیلى رشیدى، پریناز

مصفا همبازى شده است.
عالوه بر «خوك» انصارى امسال بار دیگر با حقیقى اما این بار در مقام تهیه 
کننده همکارى کرده است. وى در فیلم «بمب» به کارگردانى پیمان معادى 
به ایفاى نقش پرداخته است که حقیقى تهیه کنندگى آن را بر عهده دارند.

پیمان معادى، لیال حاتمى، حبیب رضایى، ســیامک انصارى، ســیامک 
صفرى، بهادر مالکى و رامین پورایمان بازیگران کنار انصارى در فیلم دوم 

پیمان معادى هستند.
نکته جالب توجه در این دو فیلم تکرار سه بازیگر یعنى لیال حاتمى، پیمان 
معادى و سیامک انصارى است. حال باید دید انصارى مى تواند در تجربه 
مرد معادى به اولین ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر همکارى با حقیقى و

دست پیدا کند یا نه؟

بازیگر محبوب تلویزیون
 با 2فیلم در جشنواره فجر حضور دارد

سیامک انصارى
 در سوداى

 اولین
 سیمرغ

دوست دارم در فیلم  هاى پلیسى بازى کنم
بازیگر پدرساالر:

«پایتخت 6»  هم ساخته مى شود؟ 

بازگشت ایرج نوذرى
 به تلویزیون با «شبکه»

واره رسید
نبول» به جشن

ارراه استا
«چه

ســینمایى  فیلم 
«چهارراه اســتانبول» آخرین ســاخته 

مصطفى کیایى به دفتر سى و ششمین جشنواره فیلم فجر تحویل 
داده شد تا حضور این کارگردان در جشنواره امسال قطعى شود.

کیایى امسال با دست گذاشتن روى یکى از جنجالى ترین اخبار سال گذشته ریسک 
فراوانى را در عرصه فیلمسازى کرده است. وى جشــنواره امسال را با فیلم «چهارراه 

اســتانبول» تجربه مى کند. نام قبلى این فیلم سینمایى «پالسکو» بوده اســت و به واقعه آتش سوزى 
ساختمان پالسکو در تهران مى پردازد.کیایى در سال 1388 با فیلم متوسط «بعد از ظهر سگى سگى» 
به عرصه کارگردانى پا گذاشت اما بسیار زود خاطره آن فیلم را اثر موفقى به نام «ضد گلوله» از ذهن ها 
پاك کرد. وى توانست برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از سى امین جشنواره فیلم فجر را براى فیلم 

«ضدگلوله» از آن خود کند.
سوژه هاى جنجالى فیلم هاى کیایى باعث شده تا وى طرفداران فراوانى را در سینماى ایران از آن خود کند. 

فیلم هایى همچون «خط ویژه»، «عصر یخبندان» و «بارکد» از جمله همین آثار هستند.
بهرام رادان، محسن کیایى، سحر دولتشاهى، رعنا آزادى ور، ماهور الوند، مهدى پاکدل، مسعود کرامتى، 
پوریا رحیمى سام، بابک بهشاد، سعید چنگیزیان، خسرو احمدى و تینو صالحى از جمله بازیگرانى هستند 

که در «چهارراه استانبول» به ایفاى نقش پرداخته اند.
 «چهارراه استانبول» ششمین ساخته سینمایى مصطفى کیایى بعد از فیلم هاى «بعد از ظهر سگى سگى»، 
«ضد گلوله»، «خط ویژه»، «عصر یخبندان» و «بارکد» است و مانند ساخته هاى قبلى این کارگردان 

اثرى پر بازیگر محسوب مى شود.
 

برنامه «دورهمى» با بیشترین جذب مخاطب در فضاى استودیویى، در هر برنامه میزبان 
جمع کثیرى از بینندگان مى شود. 

یک سئوال همیشــه براى مخاطبان شــبکه نســیم وجود دارد که چگونه در برنامه 
تلویزیونى «دورهمى» شرکت کنند؟

عوامل «دورهمى» یک هفته پیش از ضبط برنامه، با انتشار فراخوان ثبت نام در صفحه 
اصلى اینستاگرام خود، از مخاطبان براى حضور در برنامه دعوت کردند. اما با استقبال 

باالى مخاطبان و ثبت نام سه هزار نفرى، خیلى زود پایان این فراخوان اعالم شد و تا 
اطالع ثانوى دسترسى به صفحه ثبت نام بسته شده است و براى اعالم فراخوان جدید 

باید منتظر ماند.
گفتنى اســت؛ شــما مى توانید براى حضور در برنامــه تلویزیونــى «دورهمى»، با 
مراجعه به صفحه اینســتاگرام  این برنامــه «Dorehami» و کانــال تلگرامى 

«Avvalmarket_Official» ثبت نام کنید.

مى خواهید در برنامه «دورهمى» حضور پیدا کنید؟
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هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که هواداران این تیم باید صبور باشند و به آنها زمان بدهند. 
حمید بوحمدان در گفتگویى درباره تساوى تیمش مقابل مشکى پوشان در اصفهان اظهار داشت:  ما معموًال در خیلى  از بازى ها 

فرصت هاى زیادى را از دست داده ایم و جالب اینجاست که تیم هاى حریف بدون ایجاد موقعیت به ما گل مى زنند! ما در 
همین بازى مى توانستیم با استفاده از موقعیت ها چهار گل به مشکى پوشان بزنیم.

وى در واکنش به شعارهاى هواداران ذوب آهن علیه امیر قلعه نویى گفت: نمى دانم در این مورد چه باید بگویم. ما خودمان 
هم از نتایج تیم ذوب آهن ناراحت هستیم. ما خوب بازى مى کنیم و از لحاظ فنى مشکل نداریم. اعتقادم این است که هواداران 

باید صبور باشند. باالخره بدشانسى هاى ما تمام مى شود. آنها نباید عجول باشند.
بوحمدان در پایان با اشاره به نتایج ضعیف ذوب آهن در لیگ امسال خاطرنشان کرد: ما هم از این نتایج ناراحت هستیم و مى دانیم که 
خوب امتیاز نگرفتیم. با این حال بچه ها و کادر فنى تالش مى کنند که در بازى هاى آینده خوب بازى کنند و این نتایج را جبران کنیم.

 بازیکن جوان و با آتیه سپاهان معتقد است تیمى که 9 جام قهرمانى لیگ 
برتر و حذفى را در کارنامه خود  دارد نباید در نیم فصل این نتایج 

را کسب مى کرد.
رضا میرزایى در گفتگویى با روزنامه نصف جهان در مورد 
نتایج بد سپاهان در نیم فصل اول گفت: این یکى از بدترین 

نیم فصل هایى بود که سپاهان تجربه کرده بود. تیمى که با 9 
جام رنگارنگ یکى از پر افتخارترین تیم هاى لیگ برتر است، 

تنها سه برد را در 15 بازى کسب کرد و این به هیچ عنوان پذیرفتنى 
نخواهد بود. همه کارشناسان دیدند که تیم ما فوتبال خوب و با کیفیتى 
بازى مى کرد اما به بازى خوب هرگز امتیاز نمى دهند! و واقعًا آقاى 

کرانچار و سپاهان بدشانسى هاى عجیبى در این باره آوردند.
وى افزود: مــا در زدن ضربات آخر فوق العاده بد شــانس بودیم. 

هرگز فکر نمى کردیم با وجود ساســان انصــارى و «مروان 
حسین» و ستاره هاى دیگر تیم مان، مشکلى به نام گلزنى 
داشته باشــیم. اما انگار بدشانسى گریبانگیر ما شده  بودکه 
توپ هایمان گل نمى شود. ساسان انصارى بازیکنى بود که 

در یک نیم فصل براى فوالد 16 گل زده اما این فصل نتوانست 
آن موفقیت قبلى را تکرار کند و مدام توپ هایش به دیرك مى خورد و یا 

با فاصله کمى به بیرون مى رفت. به نظرم این بدشانسى همه تیم را تحت تأثیر 
خودش قرار داده بود و امیدوارم هرچه سریع تر شرایط تغییر کند. شما حتى به دیدار 

با سایپا به عنوان اولین دیدار ما در نیم فصل دوم نگاه کنید. این همه موقعیت گل، دو 
توپمان به دیرك دروازه اصابت مى کند و در نهایت بازى را به تساوى کشاندیم. آخر 

بدشانسى چقدر باید باشد!
هافبک سپاهان در خصوص اعتراض هواداران این تیم گفت: البته هواداران سپاهان حق 

دارند که به شرایط تیم معترض باشند. آنها همیشــه تیم محبوبشان را در رتبه هاى باالى 
جدول دیده اند و هر فصل توقع یک جام را دارند. براى همین هضم شرایط فعلى تیم برایشان 

آسان نیست.
وى ادامه داد: اما من مطمئنم این روزها تمام مى شــود و با اضافه شدن بازیکنانى مثل مهدى 
شریفى و مسعود حسن زاده و خارجى هایى که جذب تیم شــده اندتیم به روند خوب خودش باز 
خواهد گشت. امیدوارم از دیدار با سایپا نیز مردم خوب اصفهان تیم را تنها نگذارند و مثل همیشه 

ما را حمایت کنند.
میرزایى در مورد خریــد «ابراهیم عالمه» نیز اظهار داشــت: من خودم که بــازى هاى  مقدماتى 
جام جهانى را پیگیر بودم از این خرید خوشــحال شــدم. عالمه هم در دیدار با ایران و هم دیدار با 
تیم هاى چین، ازبکســتان و سوریه توانست درخشش خوبى داشته باشــد و قطعًا در سپاهان هم 
مى تواند به یک نقطه اطمینان تبدیل شود. ضمن اینکه ســایر گلرهاى جوان ما نیز مى توانند از 

تجربیات خوب او استفاده کنند.
بازیکن با آتیه سپاهان در مورد عملکرد خودش در نیم فصل اول نیز گفت: من در 11 بازى فرصت 
حضور در ترکیب تیم را پیدا کردم، یک گل مقابل سیاه جامگان به ثمر رساندم و مقابل پرسپولیس 

هم به عنوان بازیکن تعویضى وارد زمین شدم و یک پاس گل هم به على محمدى 
دادم. به نظرم عملکرد بدى نداشتم اما مهم نتیجه گرفتن تیم است.  

نصف جهان  خبرگزارى ایمنا در تحلیلى جالب توجه  
نوشته که تماشاگران منتســب به سپاهان در دیدار 
بیرون از خانه این تیم رویه متفاوتى را در پیش گرفتند 
که باعث شد برخالف بسیارى از بازى هاى خانگى 
این فصل تیم اصفهانى، تصویرى زیبا از آنها به بیرون 

از ورزشگاه مخابره شود.
سپاهان در کنار همه ناکامى هایى که در فصل جارى 
تجربه کرده یک رکورد عجیب، ویژه و البته بســیار 
منفى نیز از خود به جاى گذاشته است و آن اینکه به 
ازاى هر مسابقه خانگى که در لیگ هفدهم با حضور 
تماشاگران خود در ورزشگاه نقش جهان برگزار کرده، 
بدون استثنا بخاطر ســوءرفتار برخى هوادارانش از 

سوى کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال جریمه 
شده است.

رفتار برخى از هواداران منتسب به سپاهان باعث شده 
است تا جمع جرایم باشــگاه اصفهانى در نیم فصل 
نخســت لیگ هفدهم به 95 میلیون تومان برسد و 
عالوه بر آن، سپاهان در یک مسابقه خانگى حساس 

و مهم از حمایت تماشاگران خودى محروم شود.
در دیدار با ســایپا از هفته شــانزدهم لیگ برتر، اما 
هواداران سپاهان تصویر متفاوتى را از خود به جاى 
گذاشتند و از رفتار آنها در ورزشگاه شهید دستگردى 
فقط اخبار خوشــایند به بیرون درز کــرد. هواداران 
اصفهانى که در این مسابقه به مانند بسیارى دیگر 

از دیدارهاى بیرون از خانه ســپاهان براى تشویق و 
حمایت از تیم محبوبشان خود را با اتوبوس به تهران 
رسانده بودند، این بار رفتار متفاوتى از خود بروز دادند.

این بار دیگر خبرى از فحاشى و شعار علیه تیم خودى 
یا رقیب نبود، بلکه هواداران ســپاهان به یک دلیل 
متفاوت مورد توجه ویژه قــرار گرفتند. آنها نه تنها 
از ابتداى بازى بى وقفه ســپاهان را تشویق کردند 
که در پایان مسابقه هم با تشویق طالیى پوشان از 
عملکرد آنها در این دیدار تقدیر کردند تا از این طریق 

رضایتشان را از تالش بازیکنان نشان داده باشند.
هواداران سپاهان این بار به جاى آنکه با رفتارهاى 
نابهنجــار و ناپذیرفتنى موجب ســرافکندى تیم 
محبوبشان شوند و خرج روى دست باشگاه اصفهانى 
بگذارند، یک وجه زیباتــر از فرهنگ هوادارى را به 
نمایش گذاشتند تا به جاى تقبیح، در خور تحسین 

و قدردانى باشند.
مسابقه سایپا و سپاهان به دلیل عدم حضور واحد سیار 
در ورزشگاه شهید دستگردى از هیچ شبکه تلویزیونى 
به صورت زنده پخش نشد. به همین دلیل کمتر کسى 
توانست این دیدار مهم از هفته شانزدهم لیگ برتر را 
ببیند. با وجود دیده نشدن اما فقط اخبار خوب و مثبت 
از رفتار تماشاگران منتسب به سپاهان روى خروجى 

خبرگزارى ها و سایت هاى خبرى قرار گرفت.
به گزارش نصف جهان، با توجه به این تحلیل  جالب 
ایمنا و اینکه هواداران سپاهان در عمده دیدارهاى 
خارج از خانه ســپاهان به ویژه در تهــران رفتارى

 حرفــه اى و مؤدبانه و در نقش جهــان رفتارهایى 
دور از شأن را داشــته اند و با توهین هاى خود فقط 
جیب سپاهان را خالى و کمیته انضباطى را پولدارتر 
کرده اند، بد  نیست که نقش جهان را ورزشگاهى در 
تهران فرض کنند و به رفتارهاى مؤدبانه خارج از خانه 

خود ادامه دهند.

واکنش آرمناك پطروسیان به شکسته شدن رکوردش در گفتگو با نصف جهان:واکنش آرمناك پطروسیان به شکسته شدن رکوردش در گفتگو با نصف جهان:

رکورد بسته اهمیتى ندارد؛ به اصفهانى ها سالم برسانید!اهمیتى ندارد؛ به اصفهانى ها سالم برسانید!
نگهداشتن دروازه 

در فوتبال ایران در 
اختیار بهرام مودت، 

گلر سابق پرسپولیس 
است که طى بازه 

زمانى 131 روزه و 
به مدت 844 دقیقه 

موفق به بسته 
نگهداشتن دروازه  
خود شده است

نصف جهان  گلر ارمنســتانى ســابق سپاهان در 
گفتگو با نصف جهان واکنش جالبى  به شکسته 

شدن رکوردش در لیگ برتر ایران داشت.
قبل از بررسى این واکنش بگذارید همه اتفاقات  
شکسته شــدن این رکورد که در رســانه ها نیز 
بازتاب یافت را بررسى کنیم. دروازه بان شماره یک 
پرسپولیس موفق شد با بســته نگهداشتن دروازه  
تیمش تا دقیقه 72 دیدار با فوالد به رکورد تاریخى 

عدم دریافت گل در تاریخ لیگ برتر دست یابد.
علیرضا بیرانوند، که از فصل گذشــته با حضور در 
پرسپولیس توانسته به پیراهن تیم ملى نیز دست 
یابد، در این فصل شانس بزرگى را براى دستیابى 
به رکورد کلین شــیت فصل در اختیار داشــت و 
براى این منظور باید تا دقیقــه 72 جدال با فوالد 
خوزستان دروازه اش را بسته نگه مى داشت که این 

اتفاق هم افتاد.
علیرضــا بیرانونــد با کمــک ســاختار دفاعى 
فوق العاده پرســپولیس که اجازه کمترین فرصت 
را به حمله وران حریــف نمى دهد در دیدار مقابل 
فــوالد خوزســتان عبــور از چهار رکــورددار از 
حیــث بســته نگهداشــتن دروازه را پیــش رو 
داشــت کــه در نهایت توانســت به ایــن مهم 
تاریخى دســت یابــد. او تــا پیش از جــدال با 
فــوالد خوزســتان رکورد بســته نگهداشــتن 
دروازه اش را به 633 دقیقه رســاند. شــماره یک 
پرســپولیس بعد از دریافــت گل در دقیقه 87 از 
جالل الدین على محمدى در جدال با ســپاهان  
مقابل نفت آبادان، استقالل تهران، سایپا، پدیده 
مشــهد، پارس جنوبى جم، ذوب آهن اصفهان و 
سپیدرود رشــت گلى دریافت نکرده. بسته ماندن 
دروازه در هفت دیدار رکــورد او را به 630 دقیقه 
رســاند و ســه دقیقه از دیدار مقابل سپاهان این 
رکورد به 633 دقیقه رســید تا علیرضــا بیرانوند 
تنها 72 دقیقه با رکورد رشــک برانگیز آرمناك 
پطروسیان فاصله داشته باشد. در رده اول جدول 

برترین دروازه بان از حیث بسته نگهداشتن دروازه  
تا پیش از دیدار دو تیم پرسپولیس و فوالد، آرمناك 
پطروســیان با 704 دقیقه قرار داشت؛ دروازه بان 
ارمنستانى سابق ســپاهان در لیگ اول حرفه اى 
با بسته نگهداشتن دروازه اش به مدت 704 دقیقه 
این رکورد 17 ســاله را از خود به جا گذاشته بود تا 
در نهایت علیرضا بیرانوند موفق شود این رکورد 

تاریخى را به خود اختصاص دهد.
علیرضا بیرانوند براى رسیدن به این رکورد ابتدا از 
رکورد على حســن صف ( 668 دقیقه) گذشت. او 
در گام بعدى در دقیقه 41 بازى با فوالد خوزستان 
از رکورد «فرناندو دخســوس» گذشــت. وحید 
طالب لو، دروازه بان سابق استقالل نیز با رکوردى 
690 دقیقه اى در رده دوم جا داشــت که علیرضا 
بیرانوند در دقیقــه 57 از آن عبور کــرد. علیرضا 
بیرانوند کــه در دقیقه 72 که حکم دســتیابى به 
رکورد تاریخى و 17 ساله را روبه روى خود مى دید 
روى ضربه رحیم زهیوى دروازه اش به خطر افتاد 
که توانست آن را مهار کند و جشن رکورد خود را 

اینگونه تکمیل کرد.
او اکنون باید براى دستیابى به رکوردهاى تاریخى 
در فوتبــال ایران با بزرگانى چــون بهرام مودت، 
احمدرضا عابدزاده، ناصر حجازى و رضا قفلســاز 
تالش خود را آغاز کند و بایــد دید این بار خواهد 
توانســت این رکورد رشــک برانگیز را ارتقا دهد 

یا خیر.
رکورد بسته نگهداشتن دروازه در فوتبال ایران در 
اختیار بهرام مودت، گلر سابق پرسپولیس است که 
طى بازه زمانى 131 روزه و بــه مدت 844 دقیقه 
موفق به بسته نگهداشتن دروازه  خود شده است. در 
رده دوم این رکورد نیز ناصر حجازى قرار دارد که 
به مدت 837 دقیقه دروازه اش را از حریفان حفظ 
کرده و در رده ســوم این رکوردهاى شگفت انگیز 
نیز احمدرضا عابدزاده قرار دارد که او نیز به مدت 
802 دقیقه دروازه اش را بســته نگه داشته است. 

در رده  هاى بعدى رکوردداران بســته نگهداشتن 
دروازه فوتبال ایران نیز رضا قفلساز (754 دقیقه) و 

محمدرضا مهربان (685 دقیقه) قرار دارند.
به گزارش نصف جهان، باز هم تأکید کنیم در ثبت 
این رکورد به جز نمایش هاى خوب بیرانوند مثل 
بازى با سپیدرود فاکتور دیگرى هم دخیل هستند. 
بازى خوب مدافعان این تیم و ساختار دفاعى خوب 
پرسپولیس در مجموع تأثیر زیادى روى ثبت این 
رکورد داشته است. اما یک عامل دیگر را هم باید در 
نظر گرفت. عاملى که هر بار توپ از مدافعان و خود 
بیرانوند عبور کرد اجازه باز شدن دروازه او را نداد. 

این عامل تیرك دروازه پرسپولیس است.
بیرانوند بعد از دیدار باسپاهان و از بازى با استقالل 
تهران در هفته دهم گل نخورد. در بازى هاى بعدى 
اما چهار بار دروازه اش تا آستانه باز شدن پیش رفت 
اما تیرك دروازه به کمک گلر پرسپولیس آمد. در 
بازى با پارس جنوبى جم ضربه پنالتى محســن 
فروزان به هر دو تیــرك دروازه خورد و به بیرون 
رفت. در بازى با ذوب آهن ضربه پنالتى مرتضى 
تبریزى به تیرك دروازه خورد و راهى اوت شــد. 
روز یک شنبه هم ضربه آکروباتیک فرشاد جانفزا 
به تیرك خورد و به بیرون رفت. در واقع چهار بار 
تیرك دروازه بــه یارى بیرانوند آمــده تا او بتواند 

رکورددار کلین شیت در لیگ برتر ایران شود.
اما یک رقیب دیگر ممکن است  از رکورد شکنى جدید 
بیرانوند به  همین زودى عبور کند.سیدحسین حسینى 
در صورت کلین شیت مقابل اســتقالل خوزستان 
و مقاومت 24 دقیقه اى برابر تراکتورســازى رکورد 

بیرانوند را خواهد شکست.
سیدحسین حسینى که از زمان حضور «وینفرد شفر» 
به دروازه بان اول آبى پوشان تبدیل شده چراغ خاموش 
و بى سر و صدا رکورد جالب توجهى را به نام خود ثبت 
کرده اســت. او از دقیقه 22 دربى 85 که دروازه اش 
توسط على علیپور آقاى گل فعلى لیگ از روى نقطه 

پنالتى باز شد تا کنون گلى دریافت نکرده است.

حســینى در شــش دیدار مقابــل نفــت تهران، 
سیاه جامگان، گســترش فوالد، پیکان، سپاهان و 
صنعت نفت آبادان موفق به ثبت کلین شــیت شد. 
با احتســاب 68 دقیقه از دربى 85 و 540 دقیقه حاال 
حســینى با رکورد 608 دقیقه اى در تعقیب بیرانوند 

قرار گرفته است.
وى در صورت ثبت کلین شیت در دیدار هفته آینده 
تیمش مقابل استقالل خوزستان به عدد 698خواهد 
رســید و اگر بتواند در بازى هفته هجدهم مقابل 
تراکتورسازى 24 دقیقه مقاومت کند در عرض دو 
هفته رکورد بیرانوند را خواهد شکست. بنابراین گلر 
اول آبى هاى پایتخت تنها 114 دقیقه تا جاودانگى 

در لیگ برتر فاصله دارد.
برگردیم سراغ آرمناك پطروسیان که در ابتداى  

این گزارش به واکنش او به شکســته شدن 
رکوردش اشاره کردیم. بعد از قطعى شدن 

شکسته شدن رکورد گلر سابق سپاهان 
در لیــگ برتر با او تمــاس گرفتیم و 
ضمن تبریک ایام کریســمس این 
موضوع را به او اطــالع دادیم که 
رکــوردش توســط بیرانوند گلر 
پرسپولیس شکسته شده است. 
واکنش او جالب بود: رکوردم 
شکســته شــده؟! اهمیتى 
ندارد! در این ســال ها هم 
بى خبــر بودم کــه آیا این 
رکــورد وجــود دارد و یا 
اینکه شکســته شــده 
است. خوشحالم در آن 
سال ها توانستم تا آنجا 
که مــى توانــم دروازه 

سپاهان را بسته نگه دارم 
و اصًال رکورد برایم اهمیتى 
ندارد. راستى؛  سالم مرا به 

مردم اصفهان برسانید!

ى با
 روز
8 دق
بسته
درو
است

اختیار بهرام
گلر سابق پرس

ــش دیدار مقابــل نفــت تهران،
ســترش فوالد، پیکان، سپاهان و
ن موفق به ثبت کلین شــیت شد.

5 دقیقه از دربى 5
8رد 608 دقیقه اى

بت کلین شیت
تقالل خوزستان
واند در بازى هف
2 دقیقه مقاومت
نوندرا خواهد شک
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صله دارد.
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واکنش او به ش
 کردیم. بعد از ق
کورد گلر سابق
تمــاس گ  با او

یام کریســمس
 اطــالع دادیم
ســط بیرانوند

کسته شده است
ب بود: رکوردم
ده؟! اهمیتى
ســال ها هم 
 کــه آیا این 
ود دارد و یا 
ته شــده 
لم در آن 
م تا آنجا 
ـم دروازه 

ه نگه دارم 
رایم اهمیتى 
 سالم مرا به 

رسانید!

است که طى
131 زمانى

به مدت 844
موفق به ب
نگهداشتن د
خود شده

ت کلین شــیت شد.
0 و 540 دقیقه حاال 85
ى در تعقیب بیرانوند

 در دیدار هفته آینده
8ن به عدد 698خواهد
فته هجدهم مقابل
ت کند در عرض دو
کست. بنابراینگلر
1 دقیقه تا جاودانگى

سیان که در ابتداى
شکســته شدن 

قطعى شدن 
ق سپاهان 
گرفتیم و
س این 
م که 
 گلر 
ت. 
م 
 

رضا میرزایى در گفتگو با نصف جهان:

قهرمانى لیگ 
ن نتایج 

رد 
ن 
9 با 9

است، 
ذیرفتنى

ب و با کیفیتى 
 واقعًا آقاى 

ند.
س بودیم. 

مروان 
نى 
که 
که 

وانست 
 مى خورد و یا 

مه تیم را تحت تأثیر 
یر کند. شما حتى به دیدار 

. این همه موقعیت گل، دو 
 را به تساوى کشاندیم. آخر 

فت: البته هواداران سپاهان حق 
 محبوبشان را در رتبه هاى باالى 
برایشان مین هضم شرایط فعلىتیم

 و با اضافه شدن بازیکنانى مثل مهدى 
 شــده اندتیم به روند خوب خودش باز

فهان تیم را تنها نگذارند و مثل همیشه 

ــت: منخودم که بــازى هاى  مقدماتى 
هم دیدار با ایران و در دیدار با م. عالمه هم
خوبى داشته باشــد و قطعًا در سپاهان هم 
ســایر گلرهاى جوان ما نیز مى توانند از 

1صل اول نیز گفت: من در 11 بازى فرصت 
مگان به ثمر رساندم و مقابل پرسپولیس 

گل هم به على محمدى 
 تیم است.  

  سعید نظرىاین نتایج در شأن تیم 9 جامه نبود!

بوحمدان: ذوب آهنى ها صبور باشند 

فکر کنید 
نقش جهان 
در تهران است! 
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نصف جهــان خواندن بخش هایى از یادداشــت ارسالى 
دست اندرکاران تئاتر «چشم هاى معصوم مهتاب» به 
روزنامه نصف جهان خالى از لطف نیست. این تئاتر چندى 
پیش در حمایت از کودکان کار در فرهنگسراى کوثر به 

اکران در آمد...
طى یک برنامه خیریه تئاتر به نفع کودکان کار، ما پس 
ازهماهنگى هاى الزم  با مدیران و مسئوالن مربوطه، از 
فوتبالیست هاى تیم سپاهان دعوت به عمل آوردیم که با 
حضور خود در جمع حاضران و کودکان کار از این قشر بى 
حامى حمایت کنند تا به لطف حضور خود  و حمایت دسته 
جمعى مردم وهمه دوستان در فصل سرما هیچ کودکى 
مجبور به این نباشــد که دستفروشى کند تا خرج خود و 
خانواده اش را در بیاورد.پس از اعالم دعوت ما شــاهد 
اتفاقى شدیم که بسیار خوشایند بود:کاپیتان تیم سپاهان 
به همراه سایر بازیکنان این تیم دعوت ما را پذیرفتند و 

براى این امر خیر پیش قدم شدند. 
این طالیى ها ما را در تماشاى این تئاتر همراهى کردند و 
در نهایت حسین پاپى به نمایندگى از تیم سپاهان از مردم 
درخواست کرد با کودکان کار مهربان تر باشند. در ادامه، 

سپاهانى ها خود را به عنوان سفیران حمایت از کودکان 
کار معرفى کردند که رخدادى خوشایند بود. از این لطف 
پسران طالیى شهرمان که بگذریم حاال به نتیجه سریع 

این بازخوردها رسیده ایم. 
دوستانى که شــاهد حضور بازیکنان محبوب در جمع 
کودکان بوده اند پس از دیدن این برخورد انسان دوستانه 
و بى ادعاى کاپیتان تیم شروع به همراهى ما نمودند. تا 
االن هیئت هاى ورزشى زیادى اعالم آمادگى کرده اند 
که براى حمایت از این کودکان حاضرند هر گونه اقدامى 
انجام دهند. حتى براى آنها کالس هاى رایگان ورزشى 
در نظر گرفته شــده تا کودکان تا مراحل قهرمانى پیش 
بروند. شنیده بودیم اخالق ورزشى در بین جامعه فوتبال 
حرف اول را مى زند ولى به چشم خود دیدیم و تأثیر آن را 

نیز مشاهده کردیم.
این برخورد انسان دوستانه بچه هاى تیم فوتبال سپاهان 
به همه دوســتداران فوتبال ثابت کرد که این تیم بدون 
دلیل محبوب ترین تیم فوتبال در استان اصفهان نیست. 
مى خواهیم در پایان به ســپاهانى ها و پسران طالیى 

بگوییم که این بار شما قهرمان کودکان کار شدید!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: شــریفات به دلیل 
مشکالت خانوادگى از ذوب آهن خداحافظى کرد که دلیل 

مشکالتش را هم باید از خودش بپرسید.
ســعید آذرى در گفتگویى در مورد دلیــل خداحافظى 
اســماعیل شــریفات از ذوب آهن، اظهار داشت: دلیل 
خداحافظى شریفات را باید از خودش بپرسید. این بازیکن 
با توجه به مشــکالت خانوادگى که داشــت تصمیم به 

خداحافظى از ذوب آهن گرفت و علت این مشکالت را از 
خود او سئوال کنید. 

آذرى در پاسخ به این سئوال که آیا خداحافظى شریفات 
به انتقاداتى که اخیراً در مورد او شــده بود ارتباط دارد یا 

خیر، گفت: چیزى در این مورد نمى دانم. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد جذب بازیکن جدید 
براى نیم فصل دوم، اضافه کــرد: قلعه نویى دو بازیکن 
دیگر را براى نیم فصل دوم مســابقات درخواست کرده 

است که به دنبال جذب آنها هستیم. 
وى ادامه داد: قلعه نویى هنوز اســامى دو بازیکن مدنظر 
خود را اعالم نکرده و تنها پســت هاى آنها را به باشگاه 
گفته که یک بازیکن در پست هافبک بازیساز و دیگرى 
را براى پست مهاجم نیاز دارد. قلعه نویى قرار است نفراتى 
که مدنظر دارد را پیدا و به باشــگاه معرفى کند تا مراحل 

انعقاد قرارداد آنها را انجام دهیم. 
آذرى گفت: زمان نقل و انتقــاالت نیم فصل دوم از 28 
آذرماه آغاز شده و تا 26 دى ماه ادامه دارد که قطعاً در این 

مدت بازیکنان جدید به ترکیب تیم اضافه خواهند شد. 

خشایار بیدمشکى 

عزت  پورقاز، مدافع تیم ســپاهان کــه در دیدار هفتــه هفتم برابر 
پرسپولیس با آسیب دیدگى از ناحیه کمر و گردن مواجه شد، در دیدار با 

سایپا به میدان رفت و عملکرد خوبى از خود بر جاى گذاشت. 
عزت پورقاز در خصوص مصدومیت خود که در ابتدا بسیار خطرناك به 
نظر مى رسید به نصف جهان گفت: این مصدومیت اتفاقى بود که پیش 
آمد و چون جاى حساسى بود نمى شــد ریسک کرد و باید استراحت 
مى کردم.  اما االن شرایط خوبى دارم و خوشحالم که در دیدار با سایپا 

به میدان رفتم و شرایط براى بازگشتم به روزهاى اوج فراهم است.
مدافع تیم ســپاهان در برخوردى که در میانه میدان انجام شد، دچار 
مصدومیتى خطرناك شــد. پورقاز در مورد ضرورت پرشى که منجر 
به مصدومیت او شد با وجود اینکه توپ در میانه میدان بود، مى گوید: 
نمى خواســتم توپ از آنجا در بیاید. در آن چند دقیقه تیم پرسپولیس 
تحت فشار بود و ما مى خواستیم این شرایط ادامه داشته باشد. ضمن 
اینکه وظیفه من همین است و هرجا هم که بوده ام همینطورى بازى 
کرده ام. فوتبال همیشه همین بوده و گاهى مصدومیت اتفاق مى افتد؛ 

یک روز مى زنى و یک روز مى خورى.
وى در مورد شرایط ســپاهان در نیم فصل اول افزود: ما در نیم فصل 
اول افت و خیز زیادى داشــتیم. در مهلت نقل و انتقاالت دو بازیکن 
خارجى را جذب کرده ایم تا تیم ما از این رونــد بیرون بیاید. مهدى 
شریفى و مسعود حسن زاده هم به ما اضافه شده اند که البته حسن زاده  
تمرینات سبکى را پشت سر مى گذارد. اردوى خوبى هم در پایان نیم 
فصل در جزیره کیش برگزار کردیــم. امیدواریم بتوانیم در نیم فصل 
دوم سپاهان را به جایگاهى که شایسته آن است، برسانیم تا هواداران 

هم اینقدر عذاب نکشند. در نیم فصل اول 
باال و پایین زیاد داشــتیم و امیدوارم در 

نیم فصل دوم روند خوبى داشته باشیم 
که ثابت باشــد تا دل هــواداران هم 
شاد شود. ســپاهان تیم بزرگى است 
که هواداران بســیار پرشورى دارد و 
امیدوارم در ادامه مســابقات آنها را 

خوشــحال کنیم. تیم ما طورى شده 
که با اضافه شدن چند نفر به ثبات خواهد 

رسید. در نیم فصل اول دست آقاى کرانچار در 
برخى پست ها خالى بود.  تعطیالت نیم فصل زمان خوبى 

براى ترمیم نقاط قوت و ضعف تیم بود و قاعدتًا تیم ما هم بهتر 
شده و ما هم تمام سعى و تالشــمان را براى بهبود شرایط تیم 
به کار خواهیم گرفت. وقتى همه بازیکنان ما به شرایط بازى 

برسند قدرت بیشترى از سپاهان را در میادین خواهید دید.
پورقاز در مورد کیفیت دو خرید خارجى ســپاهان هم اظهار 
داشــت: «ابراهیم عالمه» گلر تیم ملى سوریه است که همه 
ایرانى ها بازى هاى خوب او در رقابت هــاى مقدماتى جام 
جهانى را دیده انــد  و به نظرم او مى توانــد با تجربه باالیش 
امنیت بهترى بــه دروازه ما بدهد. در مــورد هافبک آلبانیایى 
«ادون حســنى» هم او رزومه خوبى در فوتبال آلبانى داشته و 
فیلم هایى که از او دیدم نشــان داد که بازیکن با کیفیتى است. 
امیدوارم در ســپاهان هم بتوانــد این کیفیت هــا را از خود بروز

 بدهد.

عزت پورقاز در گفتگو با نصف جهان:

«عالمه» به دروازه سپاهان 
امنیت مى دهد

فصل اول م
یدوارم در 

ه باشیم 
ن هم 
است 
دارد و 
آنها را 

ى شده 
ت خواهد 

قاى کرانچار در 
الت نیم فصل زمان خوبى 

 تیم بود و قاعدتًا تیم ما هم بهتر
ــمان را براى بهبود شرایط تیم 
مه بازیکنان ما به شرایط بازى 

ن را در میادین خواهید دید.
خارجى ســپاهان هم اظهار
 تیم ملى سوریه است که همه
جام رقابت هــاى مقدماتى ر

و مى توانــد با تجربه باالیش 
هافبک آلبانیایى هد. در مــورد

 خوبى در فوتبال آلبانى داشته و 
ن داد که بازیکن با کیفیتى است. 
ــد این کیفیت هــا را از خود بروز

هان:

سپاهان 

کیانى: ذوب آهن؟ تابعم!

هافبک جنگنده تراکتور نســبت به شــایعاتى مبنى بر حضورش در ذوب آهن واکنش نشان داد. 
مهدى کیانى، کاپیتان باتجربه تراکتور از پیروزى تیمش مقابل استقالل خوزستان ابراز خوشحالى 
کرد و امیدوار اســت در هفته آینده نیز بتوانند جنگ 6 امتیازى با پرســپولیس را به سود خود خاتمه 
دهند. کیانى در مورد اینکه تراکتور با شــروع نقل و انتقاالت زمســتانى توانســته تیمى کامل را 
مهیاى ادامه مسابقات کند گفت: ما تغییر و تحوالتى داشــتیم و مسلمًا در ادامه بهتر از این خواهیم 
شــد و امیدوارم نتایج خوب تراکتور ادامه داشته باشــد. هفته آینده بازى سختى مقابل پرسپولیس 
خواهیم داشــت و این یک بازى 6 امتیازى براى ما محســوب مى شــود. ما تراکتور هستیم و تیم 
دست و پا بســته اى نیســتیم و امیدوارم با 3 امتیاز از تهران بازگردیم.  او در مورد حواشى به وجود 
آمده با باشــگاه ذوب آهن گفت:  من اکنون عضو باشگاه تراکتور هســتم و هر تصمیمى تراکتور 
بگیرد تابع آن خواهم بود. فعًال با تراکتــور قرارداد دارم و هر تصمیمى کــه تراکتور بگیرد تابع آن

 هستم. 

هواداران ناراضى تیم فوتبــال صنعت نفت آبادان علیه 
مدیرعامل باشگاه شعار سر دادند. بعد از شکست سنگین 
4 بر صفر صنعت نفت آبادان مقابل استقالل، هواداران 
ناراضى آبادانى علیه عیسى زاده، مدیرعامل باشگاهشان 
شعار «حیا کن، رها کن سر» سر دادند و معتقد بودند او 
مقصر عــدم نتیجه گیرى این تیم اســت. این در حالى 
بود که مدیرعامــل نفتى ها بعد از بازى روى ســکو ها 
و بین هواداران حضــور پیدا کرده بود تــا درمورد این 
شکســت با آنها صحبت کند اما با ایــن عکس العمل 
هواداران رو به رو شد. عیســى زاده در نهایت با دخالت 
مأموران یــگان ویژه از بین تماشــاگران خارج شــد. 
هواداران صنعت نفت با نارضایتى از عملکرد تیمشان در 
این دیدار حاضر به ترك ورزشگاه نشدند و دقایقى روى 
ســکو ها ماندند. در ادامه کمالوند به سمت تماشاگران 

صنعت نفت رفــت و گفت:  نمى خواســتند تیم ما ببرد 
که همین اتفــاق هم  افتاد. هفت ماه اســت که همین 

شرایط را داریم. 

ایمــان مبعلى در دقیقــه 57 بازى فوالد خوزســتان و 
پرسپولیس با نظر ســیروس پورموسوى تعویض شد. او 
به وضوح از تعویض راضى نبود و بعد از خروج از زمین، 
لگدى هم به ساك پزشک تیم زد که گفته مى شود باعث 
احضار او به کمیته انضباطى باشگاه فوالد خوزستان هم 
شده است. اما شاید این لگد زدن پشت پرده هاى دیگرى 

هم داشته باشد.
 در روزهاى گذشته زمزمه هاى پیشنهاد مالى قابل توجه 
تیم لیگ یکى بادران به ایمان مبعلى شنیده شده است. 
بعضى اخبار حتى از توافق کامل بیــن مبعلى و بادران 
حکایت دارند و گفته مى شــود قرار است مبعلى شرایط 
جدایى از باشــگاه فوالد را خودش فراهم کند. لگد  به 
ساك پزشک تیم، شاید گام اول او براى جدایى از فوالد 
بود. او حاال مى تواند به بهانــه تعویضش دراین دیدار، از 
وضعیت خود در فوالد نزد مدیران باشگاه گالیه کند و آنها 
را براى جدا شدن از این تیم متقاعد کند. به ویژه اینکه او 
در نیم فصل اول هم انتظارات کادر فنى را برآورده نکرده 
و البته با حضور حسن بیت ســعید در فوالد، این احتمال 

وجود دارد که او در نیم فصل دوم نیمکت نشــینى هاى 
بیشترى را هم تجربه کند. هر چه هست به نظر مى رسد 
اولین مرحله پروژه جدایى از فوالد، با لگد به ساك پزشک 

تیم، با موفقیت اجرا شده است! 

لژیونر و ملى پوش هندبال کشــورمان نیاز تیم ملى 
را قبل از رقابت هاى قهرمانى آســیا تنها هماهنگى 
دانست و گفت: اولویت اصلى تیم ملى هندبال کسب 

سهمیه جهانى است. 
ا...کرم استکى در گفتگویى اظهار داشت: من از روز 
دوم اردوها به جمع تیم پیوستم. خدا را شکر همه چیز 
در اردو خوب بوده و مربى خوبى هم در رأس تیم قرار 
گرفته است. تنها نیاز به چند بازى تدارکاتى داریم که 
آن نیز از سوى فدراسیون هماهنگ شده و قرار است 

به اسلوونى و قطر برویم. 
وى افزود: ما در مسابقات قهرمانى آسیا اول به فکر 
کسب سهمیه رقابت هاى جهانى هستیم و بعد از آن 

به فکر ایستادن روى سکو. تا آنجایى که اطالع 
دارم همه تیم هاى آسیایى مطرح همچون 

کره جنوبــى، ژاپن، قطــر و بحرین 
همگى در اردو بــوده و برنامه ها 

و بازى هاى تدارکاتى خوبى 
را دنبال مى کنند.

ملــى پــوش هندبــال 
کشورمان تصریح کرد: تیم 
هندبال ایران پتانسیل 
باالیى دارد و آینده 
شنى  و ر

پیش روى ماست. تیم ما قبل از این افتخارات زیادى 
کســب داشــته و هم اکنون نیز به دنبال 

مدال خوبى در آسیاست. 
وى در پاســخ بــه این 
ســئوال که با توجه به 
فاصله کمتر از یک ماه 
تا مســابقات قهرمانى 
آسیا آیا به نظرتان این 

تعــداد اردو و برنامه 

تدارکاتى بــراى تیم کافى اســت یا خیــر، گفت:
 بچه ها بازیکنان خوبى براى تیم هایشــان هستند 
و همه بــا تجربه مى باشــند. به نظرم تنهــا نیاز ما 
برگزارى چند بــازى تدارکاتــى و در نهایت ایجاد 
هماهنگى بین بازیکنان اســت. بــراى هماهنگى 

تیمى با انجام بازى هاى تدارکاتى و اجراى
 تاکتیک هاى مربى مى توانیم به شرایط 

ایده آلى برسیم. 
 هجدهمیــن دوره مســابقات هندبال 
قهرمانى آسیا در بخش مردان 

اواخــر دى مــاه 

ل  جارى در کره ســا
جنوبى برگزار مى شود. این رقابت ها جنبه 
انتخابى رقابت هاى جهانى را نیز دارد. تیم 
ملى هندبال کشورمان نیز به همین منظور از 
اول تا سوم دى ماه در تهران اردو زد و سپس 
براى برپایــى اردوها و برگــزارى بازى هاى 

تدارکاتى راهى اسلوونى و قطر شده است. 

استکى در رؤیاى جام جهانى
هندبال کشــورمان نیاز تیم ملى 
ى قهرمانى آســیا تنها هماهنگى 
یت اصلى تیم ملى هندبال کسب 

 .
فتگویى اظهار داشت: من از روز 
تیم پیوستم. خدا را شکر همه چیز 
 مربى خوبى هم در رأس تیم قرار 
ز به چند بازى تدارکاتى داریم که 
سیون هماهنگ شده و قرار است 

ویم. 
سابقات قهرمانى آسیا اول به فکر 
ت هاى جهانى هستیمو بعد از آن 

ى سکو. تا آنجایى که اطالع
 آسیایى مطرح همچون 

و بحرین ن، قطــر
ده و برنامه ها 

اتى خوبى

دبــال 
رد: تیم 
نسیل 
ینده 
شنى

پیش روى ماست. تیم ما قبل از این افتخارات زیادى 
کســبداشــته و هم اکنون نیز به دنبال 

مدال خوبى در آسیاست. 
وى در پاســخ بــه این 
ســئوال که با توجه به 
فاصله کمتر از یک ماه 
تا مســابقات قهرمانى 
آسیا آیا به نظرتان این 

تعــداد اردو و برنامه 

تدارکاتى بــراى تیم کافى اســت یا خیــر، گفت:
 بچه ها بازیکنان خوبى براى تیم هایشــان هستند 
و همه بــا تجربه مى باشــند. به نظرم تنهــا نیاز ما 
برگزارى چند بــازى تدارکاتــى و در نهایت ایجاد 
هماهنگى بین بازیکنان اســت. بــراى هماهنگى 

تیمى با انجام بازى هاى تدارکاتى و اجراى
 تاکتیک هاى مربى مى توانیم به شرایط 

ایده آلى برسیم. 
لللللللبالللل  هجدهمیــن دوره مســابقات هند
هقهرمانى آسیا در بخش مردان 

اواخــر دى مــاه 

ل  جارى در کره ســا
جنوبى برگزار مى شود. این رقابت ها جنبه 
انتخابى رقابت هاى جهانى را نیز دارد. تیم 
ملى هندبال کشورمان نیز به همین منظور از 
اول تا سوم دى ماه در تهران اردو زد و سپس 
براى برپایــىاردوها و برگــزارى بازىهاى 

تدارکاتى راهى اسلوونى و قطر شده است. 

از خودش بپرسید!

سپاهانى ها، قهرمان کودکان کار

  مبعلى از فوالد به بادران؟

مدیرعامل مقصر شد

 تبعات ماجراى مهدى قائــدى و صفحه 
اینســتاگرامش ادامه دارد. بازیکن جوان 
آبى ها   بعد از اینکه دو بازى پیاپى در ترکیب 
ابتدایــى تیمش حضور داشــت، جایى در 
میدان مســابقه پیدا نکرد. خبرآنالین با 
اشــاره به این ماجرا نوشته: «قائدى این 
روزها بدجور اسیر حاشــیه شده و اتفاقاتى 
افتــاده که شــاید تا حدودى بــه خودش 
هم ربط نداشــته باشــد اما بــه هر حال 
او را در وضعیت ســختى قرار داده اســت.
 وضعیتى که شاید حاال بتواند قائدى را در 
مسیر انتقال قرضى به یک تیم لیگ برترى 
قرار دهد. البته که شــلوغى خط هافبک و 
حمله استقالل نیز شــاید بى تأثیر نباشد. 
حضور بازیکنان مؤثر استقالل و البته اضافه 
شدن محسن کریمى و برزاى اتفاقى است 
که باعث مى شــود حتى کمتــر از قبل به 

قائدى جوان بازى برسد.»

قرضى
 برو یک تیم دیگه!
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یک متخصص تغذیه گفت: مکمل هایى وجود دارد 
که به خوبى جلوى اشتها را مى گیرد و از اضافه وزن 

پیشگیرى مى کند. 
مرتضى صفوى در خصوص رفع اشــتهاى کاذب 
گفت: مى توانیم از طریق تغذیه با مواد غذایى حجیم 
مثل ساالد، سبزیجات، سوپ هاى سبزى و در کل 
مواد غذایى داراى فیبر شامل میوه ها و... از اشتهاى 

کاذب جلوگیرى کنیم. 
وى افزود: از راه هاى دیگر کم شــدن اشــتها این 
اســت که مواد غذایى کم کالرى پرحجم را قبل از 
غذا اســتفاده و همچنین نیم ساعت قبل از خوردن 
غذا یک تا دولیوان آب میــل کنید تا حجم معده پر 
شــود. در این صورت دیگر تمایلى به خوردن غذا 

وجود ندارد. 
صفوى گفت: مکمل هایى وجود دارد تا جلوى اشتها 
را بگیرد و از اضافه وزن پیشــگیرى کند. در حال 
حاضر این مکمل ها به صورت ترکیباتى نظیر سرکه 
سیب، چاى سبز،کرفس و شوید در دسترس است که 
به صورت قرص هاى گیاهى داراى پروانه ساخت، 

مى توانید تحت نظر پزشک مصرف کنید. 
وى در ادامه افزود: این قرص هاى گیاهى داراى فیبر 
مناسب هستند و اگر قبل از غذا میل شود، در معده باز 
شده و به دلیل حالت حجم دهى در بدن، مانند ساالد 

یا سبزى عمل مى کند. 
وى گفت: مکمل هاى ضداشتها بهترین مورد براى 
کم کردن اشتها و اضافه وزن هستند که البته باید 

حتماً تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود. 

بسیارى از مردم از آمدن زمستان استقبال کرده و آن را 
فصلى ایده آل در برابر فصل گرم تابستان مى دانند اما 
در این میان، گروهى نیز هستند که از فصل سرما دل 

خوشى نداشته و آن را دوست ندارند.
فصل زمســتان براى بســیارى از افراد همراه با بروز 
دردهاى دوره اى مفصلى است و این موضوع مى تواند 

بنا به دالیل متعددى رخ دهد.
در این مطلب به بررســى راهکارهایــى براى کاهش 

میزان دردهاى مفصلى در فصل سرما مى پردازیم.
براى بســیارى از مردم جهان، سرد شدن هوا مصادف 
با دردهاى دوره اى مفاصل و رنج و درد زیادى است و 
از ســوى دیگر کاهش هر درجه از دماى هوا، به معنى 
کاهش فشار هواست و این موضوع خود منجر به بروز 

دردهاى مفصلى مى شود.
علت این موضوع، افزایش بافت عضالنى در پى کاهش 
فشار هوا بوده و در نتیجه فشار بیشترى به مفاصل وارد 

مى شود.
در حالت عادى، این پدیده قابل مشــاهده نیســت و 
مشــکلى ایجاد نمى کند، اما براى کسانى که به طور 
عادى با التهاب و درد مفاصل مواجه هســتند، شرایط 
فرق کرده و کاهش دما و فشار محیط، منجر به افزایش 

درد و التهاب مفصلى مى شود.
در ادامه به معرفــى راهکارهایى براى کاهش تأثیرات 

سرما و کاهش فشار هوا بر مفاصل مى پردازیم:
ورزش درمانى: داشــتن تمرینات مداوم ورزشــى 
مى تواند منجر به کاهش خشک شدگى، درد و التهاب 
مفاصل شــود و عملکرد کلى آنها را بهبود مى بخشد. 
ورزش موجــب ســهولت حرکت مفاصل و تقســیم 
مناســب فشــار روى ماهیچه و مفصل مى شود و در 
نتیجه عضالت بدن تقویت شــده و فشار کمترى به 
مفاصل وارد مى شــود. به طور کلى داشتن تمرینات 
ورزشى مناســب مى تواند تا حد زیادى درد مفاصل را 

کاهش دهد.

بدن خود را گرم و فعــال نگه دارید: در فصل 
زمستان و مواجهه با ســرما، افراد به طور طبیعى میل 
به کرختى و نداشتن حرکت پیدا مى کنند. این موضوع 
سبب افزایش دردهاى مفصلى شده و توصیه مى شود 
در زمان توقف در محیط باز و مواجهه با هواى ســرد، 
تحرك خود را حفظ کرده و از بى حرکت ماندن پرهیز 
کنید. به این ترتیب خون در بدن شما به خوبى جریان 
یافته و عالوه بر گرم شــدن، به بهتر شــدن شرایط 

مفاصل شما کمک مى کند.
حرکات کششى انجام دهید: انجام منظم حرکات 
کششــى، عالوه بر کمک به بهبود تحرك شما، بدن 
تان را آماده تر نگه داشــته و به آن انعطاف مى بخشد. 
سفت شدن مفاصل مى تواند ناشى از نداشتن تحرك و 

زندگى ساکن باشد.
آب کافى بنوشید: کم آب شدن بدن با دردهاى 

عضالنى و مفصلى همراه اســت و از ســوى 
دیگر در فصل زمســتان به دلیل ســرد 

شدن هوا، کمتر احســاس تشنگى 
مى کنیم. آب ماده حیاتى، موتور 

محرکــه بــدن محســوب 
شده و نوشــیدن میزان 

مناسب آب عملکرد 
مفاصــل را بهبــود

مى بخشد.
غذایــى  رژیــم 

مناسب: داشــتن رژیــم 
غذایى مناســب و تأمین مواد 

غذایى مــورد نیاز انســان مى تواند 
به بهبود عملکرد اعضــاى بدن از جمله 

مفاصل کمک کنــد. در رژیــم غذایى خود 
به ویژه در فصل زمســتان از میزان کافى امگا 

 ،C ویتامین ،K 3، اســیدهاى چــرب، ویتامیــن
ویتامین D و ماهى اســتفاده کرده و تخم مرغ، شیر، 

ماســت، پنیر و میوه هایى مانند کیوى، توت فرنگى، 
طالبى و آناناس را بیشتر مصرف کنید.

با پزشک متخصص مشورت کنید: در صورتى 
که دردهاى مفصلى شما بیش از چند روز ادامه داشت، 
حتمًا به پزشــک متخصص اســتخوان مراجعه کنید 
و بر اســاس نظر وى از روش هاى درمانى مناســب

بهره مند شوید.

 شایع ترین علت مرگ در سراسر دنیا حمله قلبى است. متخصصان همواره 
بر عالئم حمالت قلبى نظیر درد قفسه سینه، تنگى نفس، عرق سرد و 
غیره تأکیددارند. اما تحقیق جدید محققان نشان مى دهد که حمالت 
قلبى در مراحل اولیه با یک عالمت یعنى تعریق شدید، قابل تشخیص 
است.پمپاژ خون در بدن در زمان ضعیف شــدن قلب بسیار دشوار مى 
شود از این رو بدن براى انتقال خون از انرژى بیشترى استفاده مى کند 
و بعد از گذشت مدتى، بدن براى برگشت به حالت قبل بیش از حد معمول 
عرق مى کند. البته عالئم متداول حمله قلبى شامل درد قفسه سینه، درد 
ناحیه شانه و کتف، احساس ناراحتى در فک و گردن است. زنگ خطر 

زمانى به صدا درمى آید که بدن ناگهان شروع به عرق کردن شدید کند.
عرق هاى شبانه هم نشانه شایع حمله قلبى هستند، اما برخى زنان ممکن 

است آن را با عالمت یائسگى اشتباه بگیرند.
حمله قلبى زمانى رخ مى دهد که منبع خون به قلب به ناگاه مســدود
 مى شود. این شرایط با توقف پمپاژ خون به سراسر بدن، موجب سکته 
قلبى مى شود.افراد سیگارى، دیابتى، مبتال به فشــارخون باال و افراد 
داراى اضافه وزن، در معرض باالترین ریسک بیمارى قلبى قرار دارند. 
ورزش منظم و حفظ وزن ســالم به کاهش ریسک حمله قلبى ُکشنده 

کمک مى کند.

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه استفاده از مواد 
غذایى حاوى رنگدانه و داراى آنتى اکســیدان به 
سالمت بدن افراد کمک بســیارى زیادى مى کند، 
گفت: جایگزین کردن تمام غذاهاى سنتى به جاى 
فست فودها ســبب تقویت سیســتم ایمنى بدن و 

خون رسانى بیشتر مى شود.
ضیاءالدین مظهرى درباره نــکات تغذیه اى که در 
آلودگى هوا باید رعایت شــود، اظهارداشت: اولین 
گام در این زمینه این است که کودکان،  سالمندان، 
بیماران و به خصوص افراد آســیب پذیر در 
روزهاى آلوده در فضاى باز تا حد امکان 
تردد نکنند. وى با بیــان اینکه در برخى 
موارد ریزگردهاى میکروبى بسیار ریزى 
که در حد چنــد میکرون هســتند حتى با 
استفاده از ماسک هاى فیلتردار نیز وارد بدن 
مى شــوند، افزود: بنابراین ضرورت دارد که با 
استفاده از مواد غذایى مناســب سیستم ایمنى بدن 
خود را تقویت کنیم و تا حد امکان در معرض آلودگى 

هوا قرار نگیریم.
این متخصــص تغذیه تأکیــد کرد: اســتفاده از 
مواد غذایى حاوى رنگدانه و داراى آنتى اکســیدان 
به سالمت بدن افراد کمک بسیارى زیادى مى کند 
که شامل سبزیجات، میوه ها، دانه ها و مغزها هستند 
و براى سالمتى به ویژه در زمان آلودگى هوا بسیار 

مناسب هستند.
مظهرى با اشاره به اینکه اســتفاده از شیر و لبنیات 
کم چرب در زمــان آلودگى هوا بــراى مراقبت از 
بدن بسیار حائز اهمیت اســت، یادآور شد: توصیه 
ما مبنى بر این اســت که افــراد در زمان هایى که 
آلودگى هوا شدید اســت، به جاى نوشیدن نوشابه 
و شــربت، آب فراوان بنوشــند.وى بــا تأکید بر 
اینکــه افرادى کــه کم خونى دارند یا بــه عبارتى

 با فقر آهن مواجه هســتند، بیشتر در معرض خطر 
آلودگى هوا قرار دارند، اضافه کرد: بهتر اســت این 
افراد از تردد در فضاهایى که آلودگى هوا شدید است 

خوددارى کنند.

خدا حافظى با دردهاى مفصلى در زمستان

شــدن شرایط به بهتر وه بر گرم شــدن،
ا کمک مىکند.

ششى انجام دهید: انجام منظم حرکات 
بهبود تحرك شما، بدن  عالوه بر کمک به

 تر نگه داشــته و به آن انعطاف مى بخشد. 
 مفاصل مى تواند ناشى از نداشتن تحرك و 

ن باشد.
کبنوشید: کم آب شدن بدن با دردهاى 

 مفصلى همراه اســت و از ســوى 
صل زمســتان به دلیل ســرد 

 کمتر احســاس تشنگى 
ب ماده حیاتى، موتور 

ــدن محســوب 
ــیدن میزان 

ب عملکرد 
را بهبــود

غذایــى 
داشــتن رژیــم 

ســب و تأمین مواد
ورد نیاز انســان مى تواند 

از جمله  ملکرد اعضــاى بدن
ک کنــد. در رژیــم غذایى خود 

فصل زمســتان از میزان کافى امگا 
،C ویتامین ،C K اى چــرب، ویتامیــنK

ماهى اســتفاده کرده و تخم مرغ، شیر،   و

گام در این زم
بیماران
روز
تردد
موار
که در
استفاده
مى شــوند
استفاده از موا
خود را تقویت
هوا قرار نگیری

این متخصــص
مواد غذایى حا

به سالمت بدن
که شاملسبز
براى سالمت و
مناسب هستند
با اشا مظهرى
کم چرب در ز
بدن بسیار حا
ما مبنى بر این
آلودگى هوا ش
شــربت، آب و
اینکــه افرادى
 با فقر آهن مو
آلودگى هوا قر
افراد از تردد در
خوددارى کنند

مؤثرترین راه براى 
خالص شدن از چاقى

عرق شدید 
نشانه اولیه 
حمله قلبى 

است

در هواى آلوده 
دستکم غذاى سالم 

بخورید

(( فراخوان))
اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان درنظردارد به منظور تامین برق مصرفى ساختمانهاى ادارى خود درمراکز 
شهرستان ها نسبت به نصب سلولهاى خورشیدى فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه مطابق با استانداردهاي وزارت 
نیرو وشرکت توانیر باشرایط زیر اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتهاى داراى صالحیت از شرکت توزیع نیروي برق دعوت 

به همکارى مى نماید .
1-اعتبار طرح از محل تخصیص اعتبارات استانى و به صورت اسناد خزانه اسالمى با سررسید یک تا سه سال مى باشد .

2-پروژه مورد نظر درشهرستانهاى اصفهان ، خمینى شهر ، نجف آباد ، تیران وکرون، خوانسار، چادگان، فریدونشهر، 
گلپایگان ، کاشان ، آران وبیدگل ، نائین ، خوروبیابانک، شهرضا، سمیرم، دهاقان، اردستان، نطنز ، لنجان ، شاهین شهر ، 

فالورجان ، برخوار و مبارکه  انجام و بر روي پشت بام (مسطح وشیروانی ) انجام  مى پذیرد.
3-تضمین شــرکت درمناقصه به مبلــغ 120/000/000 ریال بصــورت ضمانتنامه بانکى دروجــه اداره کل آموزش 

فنى وحرفه اى استان اصفهان بااعتبار سه ماهه.
4-کلیه شرکتها مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه وبراي دریافت 
اطالعات بیشــتربه آدرس : اصفهان ، میدان آزادى ، خیابان هزارجریب ، مقابل جهاد کشــاورزى ، اداره کل آموزش 
فنى وحرفه اى اســتان اصفهان، طبقه دوم ، دفترفنى مراجعه نمایند ویا با شماره 36693157-031 ویا شماره همراه 

09131231300 تماس حاصل نمائید.
5-مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1396/10/05 لغایت 1396/10/10 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

6-آخرین مهلت بارگذاري وتحویل پیشنهادها تاپایان وقت ادارى مورخ 1396/10/20 است.
7-زمان بازگشایى پاکتهاى پیشنهاد قیمت تاریخ 23 /1396/10 میباشد.

8-مبلغ برآورد اولیه 14/000/000/000 ریال میباشد.
9-بازدید از محلهاي اجراي پروژه با هماهنگى دفترفنى اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان بالمانع مى باشد .
10 - با توجه به اینکه بازگشائی پاکات عالوه بر سامانه به صورت حضوري نیز انجام می شود لذا ارسال پاکتهاي الف وب 
وج به آدرس  اصفهان – میدان آزادى – خیابان هزارجریب – مقابل جهاد کشاورزى – اداره کل آموزش فنى وحرفه اى 

استان اصفهان – واحد دبیرخانه الزامی میباشد.
11- کلیه شرکت کنندگان الزامًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به بارگذاري پاکتهاي الف وب 

وج اقدام نمایند.
12- داشتن توکن جهت بارگذاري الزامی است.

13-کدفراخوان ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 200963343000002

اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان

چاپ اولچاپ اول
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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه به طور فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت الوان زر ریس نطنز (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 269 نطنز شناسه ملى 10260063623
با توجه به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع ســالیانه مورخ 1396/09/22 حد نصاب الزم جهت رسمیت جلسه حاصل 
نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت الوان زر ریس نطنز (سهامى خاص) و یا نمایندگان و وکالى قانونى 
آنها دعوت به عمل مى آید تا در جلســه نوبت دوم مجمع عمومى عادى سالیانه که به طور فوق العاده در روز پنج شنبه 
1396/10/21 رأس ساعت 11  صبح در محل شرکت واقع در شهرســتا ن نطنز قطب صنعتى اوره خیابان دوم، تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال  مالى منتهى به 1395/12/30 
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى 

3- بررسى و تصویب صورت مالى و سود و زیان شرکت منتهى به 1394/12/29 و 1395/12/30 
4- انتخاب بازرسان و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنان 

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد. 

هیئت مدیره شرکت الوان زر ریس نطنز

آگهى مزایده زمین شماره 2519-96 مورخ 96/10/4
«تجدید مزایده شماره 2168-96 مورخه 96/9/9»

شهردارى  مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات و براساس کد ردیف 
702001 دفترچه بودجه سال 1396 شهردارى، تعدادى از پالك هاى تجارى، مسکونى و صنعتى تحت 
تملک خود واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد از تاریخ نشــر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه 

شهردارى مشکات مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد. 

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

5- شماره هاى تماس: 031-55683737
روابط عمومى شهردارى مشکات

چاپ اولچاپ اول
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افرادى که بــا جمع آورى بطرى مشــروبات الکلى 
خارجى از سطل هاى زباله شمال شهر تهران، آنها را با 
مشروبات دست ساز و اسانس هایى خاص پرکرده و با 

مبلغى هنگفت به فروش مى رساندند دستگیر شدند.
پلیس پایتخــت اعضاى یــک باند تهیــه و توزیع 
مشــروبات الکلى در شمال شــهر را منهدم کرد. بر 
اساس این گزارش، مأموران کالنترى 163 ولنجک 
اعضاى این باند را در حالى دستگیر کردند که این افراد 
با جمع آورى بطرى هاى مشروبات الکلى خارجى از 
سطل هاى زباله، اقدام به پر کردن آنها با مشروبات 
دست ســاز مى کردند و این مشــروبات را به اسم 

مشروبات خارجى به فروش مى رساندند.
به گفته مسئوالن این پرونده، اعضاى این باند پس 
از جمع آورى بطرى مشروبات خارجى از سطل هاى 

زباله  شمال شهر تهران، با هزینه اى ده هزار تومانى 
این بطرى هــا را پر کرده و با اضافه کردن اســانس 
مشروبات الکلى خارجى، آنها را با قیمتى بیش از 200 
هزار تومان به فروش مى رساندند. عالوه بر مشروبات 
الکلى دست ساز، بطرى هاى خالى مشروبات خارجى 
و اســانس ها، تعداد قابل توجهى برچسب برندهاى 

خارجى مشروبات الکلى نیز کشف و ضبط شد.

 رئیس پلیــس مبارزه بــا موادمخدر تهــران بزرگ در 
حاشــیه برگزارى طرح مبارزه و برخورد با قاچاقچیان و 
خرده فروشان پایتخت، از دستگیرى یک باند خانوادگى 
مادر و پسر خبر داد که مقادیر قابل توجهى از موادمخدر 
را جابه جا کرده و در حالى که قصــد تحویل این مواد را 

داشتند دستگیر شدند.
ســرهنگ محمد بخشــنده در این باره گفت: از مدتى 
قبل مأموران پلیس مبارزه بــا موادمخدر تهران بزرگ 
از فعالیت افرادى در زمینــه خرید و فروش موادمخدر با 
خبر شده بودند و رســیدگى به موضوع را در دستورکار 
خود قرارداده و متوجه شــده بودند که زن و مردى اقدام 
به توزیع موادمخدر در محدوده خیابان ایران و بهارستان 
کرده اند. وى با بیان اینکه مأموران به شکل نامحسوس 
تحقیقات خود را روى این افراد آغــاز کردند، افزود: در 
ادامه تحقیقات، مأموران مطلع شدند که این افراد قصد 
دارند تا با خودروى ســوارى 405 مقادیر قابل توجهى 

موادمخدر را از محدوده بزرگراه آزادگان وارد شهر کنند 
که در همین راستا مأموران اقدام به تعقیب این افراد کرده 
و پس از اطمینان از وجود موادمخدر در خودروى این افراد 
اقدامات خود براى دســتگیرى دو متهم را آغاز کردند. 
رئیس پلیس مبــارزه با موادمخدر تهــران بزرگ ادامه 
داد: مأموران براى دستگیرى این افراد وارد عمل شدند 
و به آنان دستور توقف دادند؛ اما دو متهم بدون توجه به 
دستور ایست پلیس پا به فرار گذاشتند که در ادامه تعقیب 
و گریز، مأموران با رعایت قانون به کارگیرى سالح اقدام 
به شلیک چندین تیر به سمت الستیک این خودرو کرده و 
سرانجام دو سوداگر مرگ را در بزرگراه آزادگان زمینگیر 

و دستگیر کردند.
بخشنده با بیان اینکه این دو قاچاقچى مادر و پسر بودند، 
گفت: در بازرسى از خودروى متهمان 150 کیلوگرم مخدر 
تریاك کشف و ضبط شــد. به گفته وى، پس از تشکیل 
پرونده براى دو متهم، آنان براى ادامه روند رسیدگى به 

جرم، روانه دادسرا شدند.

 مادرم از قضیه خبر ندارد
متهم اصلى این پرونده؛ پسر جوانى حدوداً 30 ساله است؛ 
قدى نسبتًا کوتاه ولى بدنى ورزیده دارد؛ به قول خودش 

ورزشکار است؛ از اهالى کرمانشاه.
سابقه دارى؟

نه؛ هیچى.
اعتیاد دارى؟

نه.
پس چطور حاضر شــدى 150 کیلو 
تریاك را جابه جا کنى؟ آن هم همراه 

مادرت؟
مادرم اصًال از قضیه خبر نداشــت. خودم هم همینطور. 

اصًال من پول ندارم که این همه مواد داشته باشم.
یعنى اصًال خبر نداشــتى مواد داخل 

ماشین هست؟
نه وا...، من مسافرکشــم؛ یک بسته به صورت تلفنى به 
من داده شده و آدرس حدودى مقصد را هم به من دادند؛ 
قرار شد من به سمت مقصد حرکت کنم و فردى با من 
تماس بگیرد و این بسته را تحویل بدهم. بخدا من اصًال 

بسته را باز نکردم.
خب پس چرا وقتى مأمورها را دیدى 

فرار کردى؟
وقتــى اســلحه گرفتند بــه ســمتم ترســیدم؛ آنقدر 
که فــرار کــردم؛ مــادرم اصــًال در جریــان هیچى

 نیست.
چقدر پول گرفتــى براى جابه جایى 

150 کیلو تریاك؟
به خدا به من گفتند 1/5میلیون تومــان مى دهند؛ من 
واقعًا وسوسه شــدم؛ حتى یک ریال از این پول را هم به 

من ندادند.

مأموران پلیس آگاهى شهرســتان گرمسار با یک 
سرنخ کوچک شیطان گرمسار را دستگیر کرد.

فرمانده انتظامى گرمســار گفت: مردى که کودك 
هشت ساله را در گرمســار یکى از شهرستان هاى 
اســتان ســمنان ربوده و مورد آزار قــرار داده بود، 

شناسایى و دستگیر  شد.
ســرهنگ ابوذر قربانى با اشاره به دستگیرى مردى 
که کودك هشت ساله را ربوده بود، ابراز داشت: هفته 
گذشته درپى تماس یک خانواده گرمسارى با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر ربایش، آزار و اذیت 
کودك هشت ساله خود توســط یک مرد، مأموران 
پلیس بالفاصله در صحنه حاضر شــدند و موضوع 
را مورد بررســى قرار دادند. وى افــزود: کارآگاهان 
پلیس آگاهى پس از گفتگوى اولیه با این کودك، به 
سرنخ ماجرا که یک خودرو بود رسیدند و تحقیقات 

تخصصى پیرامــون آن آغاز 
شد.

ایــن مقــام 
مى  نتظا ا

ادامــه 
داد: در 

تحقیقات شبانه روزى کارآگاهان پلیس آگاهى، این 
خودرو که صاحب آن فرد دیگرى بود کشف شد و با 
فراخوان وى راننده متخلف آن، که مردى 30 ساله 
و اهل یکى از شهرستان هاى اســتان همجوار بود 
شناسایى شد. سرهنگ قربانى گفت: پرونده این فرد 

متخلف تکمیل و وى به زندان فرستاده شد.

تصادف دو پژو در استان خراسان شمالى پنج کشته   و سه 
مصدوم برجاى گذاشت.

فرمانده انتظامى بجنورد در شــرح ایــن حادثه گفت: در 
برخورد دو خودروى سوارى پژو در محور بجنورد- اسفراین 
پنج نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند که سه نفر از کشته 
شــدگان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراســان 

شمالى بودند.
سرهنگ على پاکدل اظهار داشــت: این حادثه صبح روز 
دوشنبه در محور بجنورد- اسفراین رخ داده است. وى افزود: 
در این حادثه سه نفر از خودروى دولتى و دو نفر از خودروى 
خطى به علت شدت جراحات وارده در صحنه فوت کردند و 

دو نفر مصدوم نیز به مراکز درمانى منتقل شدند. 
سرپرست آتش نشانى بجنورد نیز گفت: گروه هاى امداد 
و نجات به محــل حادثه در حوالى روســتاى کالته نقى 

اعزام شدند و بالفاصله کار امدادرسانى و خارج کردن افراد 
محبوس شده را آغاز کردند.

مجید گریوانى اظهار داشــت: در این حادثه آتش نشانان 
به همراه امدادگران هالل احمــر و اورژانس افراد فوتى و 

مصدومان را از خودرو خارج کردند. 
بر اســاس این گزارش در این حادثه خودروى آموزش و 
پرورش شهرستان شــیروان با خودروى سوارى عمومى 
بین شــهرى برخورد کرد. پلیس راه هنوز علت حادثه را 

اعالم نکرده است.
محور بجنورد- اســفراین به علت دو طرفه بودن و قرار 
گرفتن در مسیر کوهســتانى یکى از مسیرهاى پر تردد 
استان خراسان شمالى محسوب مى شود. این محور ارتباط 
استان هاى شمالى به جنوب کشــور را از طریق سبزوار 

برقرار مى کند.

ســازمان گمرك ایران از کشــف لواشــک هاى 
آلوده به تریاك توســط مأموران این ســازمان خبر

 داد.
مأموران گمرك در بازرســى از محموله هاى پستى 
از داخل لواشــک هاى لول شــده، تریاك کشف

 کردند. قاچاقچیان مواد مخدر، لواشک را لول کرده و 

در داخل لواشک هاى لول شده تریاك جاسازى کرده 
بودند اما مأموران امانات پستى گمرك فرودگاه امام 
خمینى (ره) موفق شــدند مواد مخدر جاسازى شده 
در این لواشــک ها را با رصد اطالعات و هوشیارى 
و همچنین به کمک دســتگاه هاى کنترلى کشف 

و ضبط کنند. 

زن جوان و دو کودکش از طبقه پنجم ســاختمانى 
به پایین ســقوط کرده و دو نفرشــان جان خود را از 

دست دادند.
ساعت 11 روز دوشنبه سقوط مرگبار سه عضو یک 
خانواده در رضوان شهربه پلیس گیالن اعالم شد. بنا 
به روایت شــاهدان زن جوان ابتدا دختر 9 ساله خود 
را از طبقه پنجم یک پاســاژ به پایین پرتاب مى کند 
و ســپس خودش را به همراه نوزادش به پایین پرت 
مى کند.  متأسفانه مادر و نوزاد در دم فوت کردند ولى 
دختر 9 ساله که روى سقف ســمند افتاده بوده فعًال 
زنده مانده است. همچنین مردم صداى دختر بچه که 

فریاد مى زد «منو نکش» را شنیده اند.

پلیس امنیــت پایتخت در طــرح برخورد با 
اراذل و اوباش، خودروى لوکســى را توقیف 
کرد که صاحب آن فرد پولــدارى بود که با 
ایجاد تغییراتى در بدنه این خودرو آن را شبیه 
خودروهــاى پلیس کرده بــود و در مناطق 
شمال شهر با آن پرســه زنى و عرضه اندام 

مى کرد.
رئیس پلیس پایتخت در مراسم اجراى طرح 
برخورد با اراذل و اوبــاش و مخالن نظم و 
امنیت عمومى با اعالم این خبر، گفت: طى 
24 ســاعت منتهى به روز دوشنبه مأموران 
پلیس امنیت با اجراى 137 عملیات در نقاط 
مختلف تهران اقدام به دستگیرى 216 نفر 
از اراذل و اوباش و مزاحمان محالت کردند. 

سردار حســین رحیمى  با بیان اینکه 50 نفر 
از این افراد به دلیل آنکه کمتر از 20 ســال 
سن داشتند ارشــاد شــده و با اخذ تعهد به 
خانواده هایشــان تحویل داده شدند، اظهار 
داشت: همچنین در اجراى این طرح 59 قهوه 
خانه و پاتوق اوباش اعمال قانون و نسبت به 
پلمب آن اقدام شــد. وى افــزود: همچنین 
مأموران در بازرســى از این افراد 350 فقره 
انواع سالح سرد، شــامل قمه، چاقو، باتوم، 
پنجه بکس  ... را بــه همراه برخى از آالت و 

ادوات نظامى کشف و ضبط کردند.
ســردار رحیمى با بیان اینکه از برخى از این 
افراد موارد روانگردان، دســتبند، گاز اشک 
آور، افشــانه و... کشــف و ضبط شد، گفت: 

متهمان از این مــوارد در مزاحمت هاى خود 
اســتفاده مى کردند. وى با بیــان اینکه 63 
دستگاه موتورسیکلت که از سوى این افراد 
مورد اســتفاده قرار گرفته بود توقیف شــد، 
خاطرنشان کرد: اوباشگرى، عربده کشى، به 
آتش کشیدن خودروهاى مردم، تیراندازى، 
خفت گیرى، آسیب زدن به اموال عمومى و 
خصوصى و... نیز از جمله جرائم این افراد بود.

سردار رحیمى درباره ســطح اراذل و اوباش 
دستگیر شده نیز اظهار داشت: اکثر این افراد 
اراذل و اوباش سطح 2 بودند اما در میان آنان 

اراذل و اوباش سطح یک نیز وجود دارد.

 آتــش زدن درخــت بــراى 
خودنمایى

رئیس پلیس پایتخــت با اشــاره به برخى 

از جرائم انجام شــده از ســوى ایــن افراد 
تصریح کرد: به عنــوان مثال گروهى از این 
مجرمان که چهار نفر بودنــد اقدام به آتش 
زدن درختان در محدوده ســعادت آباد کرده 
بودند و هیــچ هدفى از ایــن کار خود به جز 
خودنمایى نداشــتند. این اوباش درختان را 
به آتش مى کشــیدند و پس از آن مقابلش 
مى ایســتادند و آن را نــگاه مى کردند. وى 
اضافه کرد: همچنین در میان دستگیرشدگان 
اوباشــى قرار دارد که در فضــاى مجازى 
اقــدام بــه خودنمایــى و تهدیــد دیگران

 کرده بود.

 توقیف خودروى لوکس قالبى 
پلیس

ســردار رحیمــى همچنین از دســتگیرى 

فردى که با خودروى لوکس و تبدیل آن به 
خودروى پلیس با چسباندن برچسب اقدام به 
تردد در معابر شمالى تهران کرده بود، گفت: 
این فرد وضع مالى خوبــى دارد و با تبدیل 
خــودروى لوکس خود به خــودروى پلیس 
اقدام به خودنمایى و بعضًا سوء استفاده از آن 
کرده بود که توسط مأموران پلیس دستگیر

 شد.
وى درباره تــرس برخى از شــهروندان از 
گزارش اقدامات مجرمانــه اراذل و اوباش 
به پلیس خاطرنشــان کرد: مردم اطمینان 
داشته باشند که گزارش هاى آنان به پلیس 
محرمانه است و به هیچ عنوان چنین مواردى 
منتشر نمى شــود. کما اینکه عملیات هاى 
اخیر نیز بعضًا بــا گزارش هاى مردمى انجام

 شده است.

دستگیرى مادر و پسر موادفروش
 در تعقیب و گریز پلیس 

دستگیرى 216 نفر از اراذل و اوباش طى 24 ساعت

خودنمایى با خودروى قالبى پلیس 

شیطان کودك آزار در دام پلیس

تجارت کثیف با جمع آورى بطرى از س طل هاى زباله

لواشک هایى که خمارى مى آورد!

خودکشى وحشتناك مادر به همراه 2 کودکش 
5 کشته در تصادف مرگبار 2 پژو

کودك هشت ساله را ربوده بود، ابراز داشت: هفته 
با مرکز شته درپى تماس یکخانواده گرمسارى

آزار و اذیت  0ت هاى پلیسى110 مبنى بر ربایش،
ك هشت ساله خود توســط یک مرد، مأموران 
س بالفاصله در صحنه حاضر شــدند و موضوع

رد بررســى قرار دادند. وى افــزود: کارآگاهان 
س آگاهى پساز گفتگوى اولیه با این کودك، به 
خ ماجرا که یک خودرو بود رسیدند و تحقیقات 

صصى پیرامــونآن آغاز

ن مقــام 
مى ىا ظ
ــه 
 در 
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دبیرخانه شهردارى تسلیم نم ایند ضمنًا هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه 

مى باشد. 

شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره 367 مورخ 95/6/16 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به فروش 21 قطعه زمین با کاربرى تجارى و مسکونى واقع در شهرك 413 
پالك، خیابان آیت اله کاشانى محله ملک آباد و بلوار ولى عصر(عج) با قیمت کارشناسى 

به شرط ذیل اقدام نماید. 
1- متقاضیان مى توانند از روز ســه شــنبه مورخ 1396/10/12 لغایت روز شنبه مو رخ 
1396/10/23 با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام 
شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده از دبیرخانه شهردارى باغبادران اقدام 

نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده 
به حساب 3100005159008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل 

آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

اردشیر محمدى شهردار باغبادران

نوبت اولنوبت اول

چاپ  دومچاپ  دوم

چاپ اولچاپ اول

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه در 274- 4- 96
3/197/297/167160/000/000جارىسطح منطقه 3 اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
 تاریخ انتشار: 96/10/05

«مراسم یوم ا... 9 دى ســاعت 15 نهم دى ماه در میدان 
انقالب اصفهان با سخنرانى حجت االسالم والمسلمین 
حاجى صادقى از مدرسان حوزه علمیه با حضور گسترده 

مردم والیتمدار برگزار خواهد شد». 
رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دى استان اصفهان در 
نشستى خبرى، با اعالم این مطلب به تشریح برنامه هاى 

سالروز گرامیداشت 9 دى و دهه بصیرت پرداخت. 
جعفر عســگرى برگــزارى مراســم ســالگرد مرحوم 
اســتاد پرورش در حســینیه بنى فاطمه با ســخنرانى 
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدى، حرکت اسکیت 
بازان،  موتورســواران و دوچرخه ســواران به ســمت 
مصالى اصفهان، برگزارى مراســم یوم ا... 9 دى ویژه 
250 نفر از نخبگان بسیجى خواهر در حسینیه ستاد سپاه 
صاحب الزمان(عج) با سخنرانى خانم دکتر خزعلى و... را 
از اهم ویژه برنامه هاى دهه بصیرت و یــوم ا... 9 دى در 
اصفهان برشمرد اما گفت: شاخص ترین مراسم حماسه 
9 دى در اصفهان، روز نهم دى ماه ســال جارى ساعت 
15 در میدان انقالب اسالمى اصفهان همراه با سخنرانى 
حجت االسالم والمسلمین حاجى صادقى از مدرسان حوزه 
علمیه و با حضور گســترده مردم فهیم استان اصفهان 

برگزار خواهد شد. 
وى با اشاره به شعار امسال ستاد بزرگداشت 9 دى افزود: 
امسال شعار محورى «تجلى قدرت الهى در شکست فتنه 

آمریکایى» بوده است. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
اظهار داشت: در فتنه سال 88، برخى که ادعاى برادرى و 
همراهى نظام را داشتند به دالیل مختلف از ارزش هاى 
انقالب فاصله گرفتند و فتنه را به قصد براندازى نظام در 
کشور ایجاد کردند اما مردم فهیم و با بصیرت و شهیدپرور 
ایران اسالمى، به پاس پاسدارى از ارزش هاى اسالمى، 
یکبار دیگر به صورت خودجوش در 9 دى به صحنه آمدند 
و آن را خنثى کردند. این درحالى اســت که فتنه سال 88 
عالوه بر خسارات سنگینى که به بار آورد موجب حماسه 
9 دى هم شد که این حماسه دستاوردهایى براى کشور به 

ارمغان داشت. 
عسگرى با اشاره به دســتاوردهاى حماسه 9 دى گفت: 
نمایش افزایش جایگاه مردمى، تقویــت باورها با وجود 
جنگ نرم و فتنه هاى پیچیده، ایجــاد اتحاد ملى، عمق 
بخشــى به بصیرت افزایى، غربالگرى انقالبیون واقعى، 
منفعل شدن جریان فتنه، حفظ اســتقالل سیاسى و... از 

جمله دستاوردهاى حماسه 9 دى بود. 
وى ادامه داد: در حماسه 9 دى همه مردم با بصیرت حضور 
داشتند و این حماسه باعث شد بصیرت مردم عمیق تر شود. 
رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دى استان اصفهان تأکید 
کرد: بزرگداشــت 9 دى معیار خوبى براى انقالبى بودن 
افراد به شمار مى رود. این در حالى است که ما نفوذى هاى 

دشمنان را در فتنه سال 88 شناختیم. 
عسگرى البته به خسارات فتنه ســال 88 هم اشاره کرد 

و گفت: تشــویش اذهان عمومى و شکاف در بین مردم، 
امیدوار کردن دشــمن به سوءاستفاده از جریانات داخلى، 
آتش ســوزى که خســارات مالى و جانى داشت، حرمت 
شکنى، افزایش فشــارها و تحریم هاى دشمن، افزایش 
جرائم امنیتى و... خسارات زیاد و غیرقابل بازگشتى بود که 

ایران اسالمى در فتنه سال 88 متحمل شد. 
وى از رسانه ها خواســت تا ضمن تبیین رخداد حماسه 
9 دى، نسبت به اطالع رسانى هر چه بهتر و بیشتر براى 
حضور گسترده مردم در مراســم حماسه 9  دى اصفهان 
اقدام کرده و به رســالت خود در این راستا به خوبى عمل 

کنند و بصیرت مردم را افزایش دهند. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
همچنین اعالم کرد یقیناً یکى از خواســته هاى مردم در 
مراسم یوم ا... 9 دى امسال، برخورد قهرآمیز نظام با سران 

فتنه خواهد بود که این مطالبه گرى مردم از مسئوالن، باید 
به خوبى انعکاس یابد. 

 ***
در ادامه این نشست خبرى، اعضاى ســتاد بزرگداشت 
حماسه 9 دى اســتان اصفهان از دســتگاه هاى اجرایى 
مختلف، به بیان نقطه نظرات و برنامه هاى خود در حماسه 

9 دى اصفهان پرداختند. 
معاون ســیماى مرکز اصفهان در این زمینه گفت: صدا 
و ســیماى مرکز اصفهان همچون سال هاى گذشته در 
سه حوزه خبر، معاونت سیما و رادیو در زمینه حماسه 9 دى 

برنامه هاى مختلفى را  آغاز کرده و ادامه مى دهد. 
ســیدعلى معصوم زاده افزود: پخش برنامه هاى مستند 
مرتبط با حماســه 9 دى، برنامه هاى ترکیبى، فیلم هاى 
ســینمایى، بحث و تحلیل فتنه 88 در برنامــه بازتاب و 

گفتگوى هفته، پخش برنامه هاى گوناگون در برنامه هاى 
اصفهان امروز، اینجا اصفهان، زنده رود، ســتاره چینى و 
پوشــش اصلى مراسم حماســه 9 دى در اصفهان و... از 
برنامه هاى صدا و ســیماى مرکز اصفهــان در این ایام 

خواهد بود. 
 وى خاطرنشان کرد: در حوزه خبر نیز پوشش حماسه 9 
دى در میدان انقالب اســالمى، مصاحبه با شخصیت و 
چهره هاى ماندگار اســتان و پخش برنامه ها به مناسبت 
حماسه 9 دى از صداى مرکز اصفهان در دستور کار است.

***
حجت ا... امینى معاون رســیدگى به امور مساجد استان 
اصفهان هم با تشــریح اتفاقات ســال 88 گفت: مرکز 
رسیدگى به امور مساجد در سالروز حماسه 9 دى، اقداماتى 
چون برگزارى مراســم تبیین، همایش هاى منطقه اى و 

شهرستانى با محوریت ائمه جمعه و... را اجرایى مى کند. 
حمیدرضا صادق  زاده جانشین مجمع امر به معروف و نهى 
از منکر اســتان اصفهان هم گفت: مطالبه گرى در 9 دى 
در همه زمینه ها باید مدنظر باشد که اگر این امر صورت 
پذیرد، گره هاى جامعه باز مى شود ولى متأسفانه ما در امر 
به معروف و نهى از منکر مطالبه گرى به صورت تخصصى 

انجام نمى دهیم و مشکالتى ایجاد مى شود.
وى مطالبه گرى از مســئوالن در این ایــام را ضرورت 
خواند و گفت: ما در 9 دى بایــد به دنبال احقاق حقوق در 
همه زمینه ها باشــیم و امر به معروف و نهى از منکر رمز 

بصیرت افزایى است.
***

مجید صالحــى، مدیر عملیــات ســپاه صاحب الزمان 
(عج) اســتان اصفهان هم با بیان اینکه امسال در 9 دى، 
بسیج برنامه هاى مختلفى را تدارك دیده، گفت: هشت 
برنامه محورى اجتماع و گردهمایى اســاتید دانشگاه ها، 
گرامیداشــت 9 دى در بخش هاى مختلف، گردهمایى 

کارمندان بسیجى و... از جمله این برنامه هاست. 
***

سرهنگ ابوالقاســم چلمقانى، رئیس پلیس راهور مرکز 
اســتان هم از محدویت هاى ترافیکــى در روز 9 دى در 
محدوده میدان انقالب گفت و اینکه این محدودیت هاى 
ترافیکى از ساعت 12 ظهر 9 دى اعمال مى شود و بر این 
اساس توقف هرگونه وســیله نقلیه در طول خیابان هاى 
شهید مطهرى به ســوى میدان انقالب اسالمى ممنوع 
مى باشــد. وى توصیه کرد مردم از وسائط نقلیه عمومى 

استفاده کنند تا ترافیک روانى را در این روز شاهد باشیم.
***

محمدتقى خلیــل زاده، مدیر روابط عمومــى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى هم از حضور گسترده کانون هاى 
فرهنگى-  هنرى مســاجد، ادیان توحیــدى و کارکنان 
این اداره، در مراسم حماســه 9 دى در اصفهان خبر داد و 
برنامه هاى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى را در این 

ایام تشریح کرد. 

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دى استان اصفهان: 

بزرگداشت 9 دى، معیار انقالبى بودن افراد است ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده
شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG واقع در ضلع 
شرقى میدان امام خمینى از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت 

کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
مهدى دوستى- شهردار پیربکران 

نوبت دومنوبت دوم
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گشایش نمایشگاه آثار 
کمال الملک در سراى عامرى ها

نمایشـگاه آثار کمال الملک در نگارخانه سـهراب خانه 
تاریخى عامرى ها در کاشان گشـایش یافت.آثار کمال 
الملک شـامل 50 تابلو (پرتره و مناظـر طبیعى) در خانه 
تاریخى عامرى ها تا هشتم دى ماه براى بازدید عموم به 

نمایش در آمده است. 

معدن سنگ طرقرود پلمب شد
سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز 
گفت: معدن سـعادت سـنگ طرقرود به دلیـل رعایت 
نکردن مقررات زیست محیطى و آلودگى محیط زیست 
پلمب شد. مهدى صادقى اظهارداشت: پلمب این واحد با 
توجه به اخطارهاى مکرر به علت آالیندگى شدید زیست 
محیطى، پس از تکمیل پرونده و با استناد به حکم قضائى 

توسط مأموران انتظامى طرقرود صورت گرفت.
وى خاطرنشان کرد: در این معادن سنگ الشه تولید مى شد و 
میزان آالیندگى آنها بسیار فراتر از حد استاندارد بود و محیط 

زیست منطقه را در معرض تخریب قرار داده بود.

کاهش 26 درصدى 
تصادفات فوتى در تیران 

مدیراداره راهـدارى و حمل و نقل جاده اى شهرسـتان 
تیران و کرون گفت: تصادفات فوتى امسـال شهرستان 
تیران و کرون در مقایسه با سـال قبل 26درصد کاهش 
یافته است.محمدرضا زواران با اشاره به رصد تصادفات 
جاده اى، شهرى و روستایى اظهار داشت: میزان تلفات 
تصادفات امسـال شهرسـتان تیران و کرون در مقایسه 
با سـال قبل 26درصد کاهش یافته که ارتقاى فرهنگ 
ترافیـک، بهبود نقـاط پرحادثـه و افزایش گشـت هاى 
راهـدارى و پلیـس راه در کاهـش تصادفـات مؤثر بوده 
اسـت. وى افزود: خـواب آلودگـى، عدم توجه بـه جلو و 
گذشـتن از سـرعت مطمئنه علت اصلى تصادفات این 

منطقه بوده است.

زمستان واقعى از راه رسید
کارشــناس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: دماى هوا در ســطح اســتان اصفهان 
تا روز چهارشــنبه بین 10 تا 12 درجــه کاهش خواهد 
داشت، یعنى از امروز سه شــنبه تا روز چهارشنبه شاهد 
کاهش دماى اســتان اصفهان هستیم.ساناز جعفرى با 
بیان اینکه از اوایل وقت سه شــنبه(امروز) موجى وارد 
اســتان مى شــود، افزود: از این رو پیش بینى مى کنیم 
بارش هایى را در سطح اســتان اصفهان شاهد باشیم.

وى تصریح کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر فعالیت 
سامانه ناپایدار تا عصر روز سه شنبه(امروز) بر روى استان 
است.جعفرى بیان داشت: امروز در برخى مناطق استان 
به ویژه نواحى غرب، جنوب، جنوب شرق و مرکز بارش را 
پیش بینى مى کنیم.وى با بیان اینکه این سامانه بارشى 
براى کالنشــهر اصفهان ضعیف اســت، ادامه داد: در 
مناطق مرتفع و سردسیر استان بارش ها به شکل برف 

خواهد بود.

انهدام باند میلیونى سارقان 
داخل خودرو 

رئیس پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان از دسـتگیري 
اعضاي یک بانـد چهار نفـره سـارقان داخل خـودرو و 
کشف یک میلیارد ریال اموال مسروقه در اصفهان خبر 
داد.سـرهنگ ستار خسـروي گفت: در پی وقوع چندین 
مورد سـرقت داخل خـودرو در منطقه شـرق اصفهان، 
شناسـایی سـارق یا سـارقان در دسـتور کار کارآگاهان 
پایگاه شـرق پلیس آگاهـی قرار گرفـت.وى افـزود: با 
انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی، سه سارق و یک مالخر شناسایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی طی دو عملیات ضربتی دستگیر 
شـدند.این مقام انتظامی با اشـاره به اینکه سـارقان در
 بازجویـی هـاي تخصصـی کـه توسـط کارآگاهـان 
پلیـس آگاهـی به عمـل آمـد، به سـرقت یـک میلیارد 
ریـال امـوال از خـودروي شـهروندان اعتـراف 
کردنـد، بیـان داشـت: درایـن رابطـه متهمـان بـراى 
انجـام اقدامـات قانونـی بـه مراجـع قضائـی تحویـل

 داده شدند.

خبر

رئیس پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان از اجراى 
طرح نظارت و بازرســى واحدهاى صنفى و پلمب 84 
واحد صنفى متخلف در شهر اصفهان به دلیل نداشتن 
پروانه کســب و عدم رعایــت مقــررات مربوطه خبر

 داد.
سرهنگ اکبر عاصمى اظهار داشت: در راستاى ارتقاى 
امنیت اجتماعى و ساماندهى صنوف فاقد پروانه کسب، 
طرح نظــارت و کنترل بــر اصناف در شــهر اصفهان 
توســط مأموران اداره نظارت بر اماکــن عمومى اجرا

 شد. 
وى افزود: در همین راســتا مأموران نظارت بر اماکن 

عمومى پلیس از هزار و 341 واحد صنفى بازدید کردند.
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــى اســتان اصفهان 
به پلمب 84 واحــد صنفى متخلف به علت نداشــتن 
پروانه کســب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
و صــدور 352 اخطاریه پلمــب در این مدت اشــاره 

کرد.
ســرهنگ عاصمى با اعالم تداوم و تشــدید این گونه 
برنامه ها و اقدامات کنترلــى و نظارتى پلیس، از عموم 
شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 
موضوع را بــه مرکز فوریت هاى پلیســى 110 اطالع 

دهند.

معاون شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه حجم فعلى ســد زاینده رود نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته حدود 26 درصد کاهش را نشان مى دهد، 
گفت: درحدود 10 درصد از حجم کلى ســد زاینده رود 

داراى آب است.
على بصیرپور با اشــاره به میزان حجم ســد زاینده رود 
اظهار داشت: حجم مخزن سد زاینده رود در سال جارى 
144 میلیون مترمکعب اســت و این در حالى است که 
سال گذشته حجم مخزن ســد زاینده رود 170 میلیون 
مترمکعب بوده است. وى با بیان اینکه میانگین بلندمدت 
آب در سد زاینده رود 633 میلیون مترمکعب بوده است، 

افزود: میزان تغییرات نســبت به سال گذشته منفى 15 
درصد و نسبت به دراز مدت، منفى 77 درصد بوده است.

معاون شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان با اشاره 
به میزان بارندگى ها بیان داشت: بارندگى در شهرستان 
چلگرد در سال جارى 73 میلیمتر و در سال گذشته 403 

میلیمتر بوده است.
بصیرپور با بیان اینکه میزان بارندگى شهرستان چلگرد 
در بلندمدت 382 میلیمتر است، خاطرنشان کرد: تغییرات 
بارندگى در این شهرستان نسبت به سال گذشته منفى 
83 درصد و نســبت به دراز مدت منفى 82 درصد بوده

 است.

کاهش 26 در صدى حجم سد 
زاینده رود نسبت به سال قبل

پلمب 84 واحد صنفى متخلف 
در اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه ساالنه 
21 میلیارد مترمکعــب گاز در اســتان اصفهان مصرف 
مى شود، گفت: حدود 70 درصد این گاز در بخش صنایع و 

نیروگاه هاى استان مصرف مى شود.
مرتضى علوى با اشاره به وضعیت پوشش شبکه گازرسانى 
در استان اصفهان اظهار داشت: تمامى بخش هاى استان 

اصفهان چه خانگى و چه صنعتى از گاز بهره مند هستند.
وى با بیان اینکه در بخش خانگى، شهرى و روستایى بیش 
از 99 درصد مردم از گاز استفاده مى کنند، افزود: فقط چهار 
شهر در شرق استان از جمله خوروبیابانک، جندق و فرخى 
فاقد گاز است که امیدواریم امسال در قالب CNG بخش 
عمده اى از گاز این شهرستان ها را تأمین کنیم و بخشى را 

هم ابتداى سال 97 به بهره بردارى خواهیم رساند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه 
روستاهاى داراى 20 خانوار استان از گاز استفاده مى کنند، 
تصریح کــرد: تعداد  هزار و 338 روســتا از گاز اســتفاده 

مى کنند.
وى گفت: اســتان اصفهان در حال حاضر استان سبزى 
است یعنى بیش از 96 درصد مردم از گاز استفاده مى کنند، 
در صنعت نیز همین وضعیت را داریم و بیش از هشت هزار 

صنعت در استان از گاز طبیعى استفاده مى کنند.
علوى با بیــان اینکه تقریباً دو هــزار و 400 صنعت فاقد 
گاز هستند و برخى از صنایع مراجعه کرده و مشترك گاز 
شــده اند که به صورت تدریجى خطوط آنها در دســت 
اجراست، بیان داشت: با مصوبه اى که شوراى اقتصاد در 
اختیار شرکت گاز گذاشته، یکى از برنامه هاى ما این است 

که طى دو سال آینده تمامى صنایع را گازدار کنیم.
وى خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نفت و شرکت ملى گاز 
این است که گاز طبیعى را جایگزین سوخت مایع کند، اگر 
صنایع به صورت تدریجى مراجعه نکنند سوخت مایع آنها 

محدود شده و ادامه کار دچار مشکل خواهد شد.
علوى با اشاره به آلودگى هواى اصفهان افزود: گاز طبیعى 
مى تواند در کاهش آلودگى تأثیرگذار باشد که در این راستا 
باید صنایع مراجعه کرده و نسبت به تبدیل سوخت خود از 

سوخت مایع به سوخت گاز طبیعى اقدام کنند.

فرسودگى در شــبکه هاى گازى استان 
اصفهان نداریم

علوى در پاسخ به این ســئوال که شبکه هاى گازرسانى 
اســتان در چه وضعیتى قــرار دارد، گفت: شــبکه هاى 

گازرسانى ما 50 درصد فوالدى و 50 درصد پلى اتیلن است، 
پلى اتیلن آخرین تکنولوژى است که همه دنیا براى توزیع 

گاز طبیعى به صورت زیرزمینى از آن استفاده مى کنند.
وى با بیان اینکه لوله هاى پلى اتیلن در داخل کشور تولید 
شــده و تکنولوژى آن را در اختیار داریم، اظهار داشت: در 
شبکه هاى گازرسانى جدید از لوله پلى اتیلن و شبکه هاى 

قدیمى فوالدى استفاده شــده است و لوله هاى پلى اتیلن 
مقاوم در برابر ُخردگى ها هستند، البته تا حدودى استحکام 
آن دربرابر ضربات مکانیکى و کلنگ ضعیف تر است، اما به 
هر حال شبکه هاى ما در یک جاى تعریف شده وجود دارند.
وى با بیان اینکه شــبکه گاز تحت عنوان شبکه فرسوده 
و ناایمن و نگران کننده در راستاى نشــت گاز در استان 

اصفهان نداریــم، تصریح کرد: شــبکه هاى گاز قدیمى 
هم فوالدى و تحت کنترل اســت و با سیســتمى تحت 
عنوان سیســتم حفاظت کاتودى کنترل مى شوند و اگر 
حوادثى در سطح استان به ندرت مشاهده مى شود، ناشى از 
حفارى هاى ناهماهنگ بوده در غیر این صورت، خردگى و 

سوراخ شدن لوله ها تحت کنترل است.

■■■ 
علوى با بیان اینکه بیش از 26 هزار کیلومتر شــبکه گاز 
در استان اصفهان داریم، افزود: بیش از 10 هزار کیلومتر 
خطوط انشعاب داریم که علمک گاز درب منازل شهروندان 

شامل این موارد بوده و در طول سال نشت یابى مى شوند.
وى ادامه داد: به لحاظ فنى تمهیدات الزم را اندیشیدیم و 

اجازه نمى دهیم که قطعى گاز داشته باشیم.
■■■ 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان در پاسخ به این 
ســئوال که مصرف گاز صنایع بیشتر اســت یا مصارف 
خانگى، گفت: ساالنه 21 میلیارد مترمکعب گاز در استان 
اصفهان مصرف که درحدود 70 درصد این گاز در بخش 

صنایع و نیروگاه هاى استان مصرف مى شود.
وى با بیــان اینکه حدود 30 درصــد گاز خانگى مصرف 
مى شــود، اظهار داشت: به صورت ســاالنه عمده گاز در 

صنایع و نیروگاه هاى استان اصفهان مصرف مى شود.

ساالنه 21 میلیارد مترمکعب گاز 
در استان مصرف مى شود

سیاست 
وزارت نفت و 

شرکت ملى گاز 
این است که گاز 

طبیعى را جایگزین 
سوخت مایع کند، 

اگر صنایع به 
صورت تدریجى 
مراجعه نکنند 

سوخت مایع آنها 
محدود شده و 
ادامه کار دچار 
مشکل خواهد شد

ایــن هفته، اصفهــان یکــى از پرتعدادتریــن زمان هاى 
نمایشگاهى خود در طول ســال را مى گذراند، ده نمایشگاه 
که برخى از آذر ماه آغاز به کار کرده اند و ادامه دارند و برخى 
نیز با شروع فصل سرما افتتاح شده اند و تا اواسط دى ماه به 

طول مى انجامند.
مجموعه خانه صفوى نمایشگاه عکس «پدران سوئدى» 
از «یوهان بومان» را برگزار مى کند. این نمایشــگاه که از 
24 آذر ماه افتتاح شده اســت، تا 6 دى ماه(فردا) ادامه دارد و 
عکس هاى این هنرمند عکاس را در معرض دید عموم قرار 
داده اســت.عالقه مندان به دیدن این عکس ها مى توانند از 
ساعت 10 تا13 و 17 تا 23 به مجموعه خانه صفوى واقع در 

خیابان خاقانى، نبش کوچه 31 مراجعه کنند.
■■■ 

«مکاشفه و تماشا» عنوان نمایشگاه عکس دیگرى است که 
در موزه هنرهاى معاصر واقع در خیابان استاندارى برگزار شده 
است. این نمایشگاه آثار «هانس گئورگ برگر» و نخستین 
عکاسان ایرانى از سه ســفر به قلب جهان شیعه است.این 
گالرى 29 آذر ماه کار خود را آغاز کرده است و تا 12 دى ادامه 
خواهد داشت. ســاعات بازدید از این نمایشگاه عکس 9 تا 

13و30دقیقه و 15 تا 18 است.
■■■ 

نمایشگاه عکس «ســلفى نابلدان» که نمایش آثار حمید 
جانى پور است، در گالرى سایان برگزار شده است. جانى پور 
در حال حاضر عکاس سینماست و در کارنامه خود فیلم هاى 
«از تهران تا بهشت»، «شیار 143»، «نفس» و «بى سایه» را 
دارد و در سال 1396 به عنوان استعداد برتر عکاسان سینماى 

ایران، تندیس دریافت کرده است.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه که از یکم دى گشایش 
یافته اســت و تا 6 دى(فردا) ادامه دارد، مى توانند هر روز از 
ســاعت 16 تا 20 به خیابان ابوذر، بن بست 32 امین، پالك 

17 مراجعه کنند.
■■■ 

موزه هنرهاى معاصر نمایشگاه آثار نقاشى «رضا دوست» 
را از 9 آذر افتتــاح کرده اســت کــه تــا 5 دى ماه(امروز) 
پذیراى عالقه مندان به هنر نقاشــى است. دنبال کنندگان 
نمایشگاه هاى نقاشى براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند 
از ساعت 9 تا 13و30دقیقه و 15 تا 18 به محل موزه هنرهاى 

مراجعه کنند.
■■■ 

نمایشگاه گروهى نقاشــى «انعکاس» گالرى دیگرى در 
موضوع نقاشى در دى ماه اســت که در گالرى گمان برگزار 
مى شود. این نمایشگاه از یکم دى گشایش یافته و تا 7 دى 

ادامه خواهد داشت. ساعات بازدید از این نمایشگاه 9و30دقیقه  
تا 13 و 16 تا 21و30دقیقه است. کیوریتورهاى این گالرى 
پریناز ترکیان و افســانه کوراوند هستند که آثار 17 هنرمند 
نقاش را به نمایش گذاشته اند. عالقه مندان به بازدید از این 
نمایشــگاه مى توانند به محل گالرى گمان واقع در خیابان 

خاقانى، کوچه 30 شهپر، پالك 394 مراجعه کنند.
■■■ 

گالرى نگاه نو نیز نمایشــگاه آبرنگ هاى گروه باران که از 
هنرجویان استاد اصالنى هســتند را برگزار کرده است. این 
نمایشــگاه از یکم دى آغاز به کار کرده و تا 6 دى(فردا) هر 
روز ساعت 16و30دقیقه تا 20 در خیابان آبشار سوم، خیابان 
مسرور، کوچه باغ ارم پذیراى چشمان عالقه مندان به هنر 

نقاشى است.
■■■ 

مدت زمانى بود که گالرى هاى اصفهان نمایشگاهى با موضوع 
هنر خوشنویسى برگزار نکرده بودند و هنرمندان این رشته 
کمتر شاهد نمایشگاه هایى در این حوزه هنرى بودند که با 
توجه به تعدد هنرمندان اصفهانى در خوشنویسى این موضوع 
دور از انتظار است. با وجود این، در روزهاى نخست دى ماه و 
زمستان 96 نمایشگاه خوشنویسى «بر لوح دل» و نمایشگاه 
نقاشى خط آثار هنرآموختگان محمدرضا شفیعى در دو گالرى 

برگزار شده است.
نمایشگاه خوشنویسى «بر لوح دل» که متشکل است از آثار 
هنرآموختگان مکتب هنر از 25 آذر در گالرى کوثر افتتاح شده 
و تا 7 دى ادامه خواهد داشت. بازدید از این نمایشگاه هر روز 

از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 18 میسر است. آدرس این گالرى 
میدان نقش جهان، جنب عالى قاپو است.

■■■ 
و اما حوزه هنرى استان اصفهان نمایشگاه نقاشى خط آثار 
هنرآموختگان محمدرضا شفیعى را در برنامه نمایشگاه هاى 
این ماه خود قرار داده اســت. این نمایشگاه که از 29 آذر ماه 
درهاى گالرى نقش خانه را به روى بازدیدکنندگان گشوده 
است تا 12 دى ماه نمایش دهنده این آثار نقاشى خط خواهد 

بود.
هنردوستان اصفهانى مى توانند هر روز از ساعت 9 تا 13 و 16 
تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند. گالرى نقش خانه در خیابان 

آمادگاه، مجتمع سوره واقع شده است.
■■■ 

«ذهن به مثابه مخمصه» عنوان نمایشگاه طراحى است که 
گالرى اکنون برگزار کرده است. این نمایشگاه مجموعه اى 
است از آثار پریناز شفیع زاده که از یکم دى گشایش یافته و تا 
6 دى(فردا) هر شب ساعت 17 تا 21 میزبان چشمان طراحان 
و دنبال کنندگان هنر طراحى است. خیابان خاقانى، کوچه 14، 

بن بست حریر، پالك 9 نیز آدرس این گالرى است.
■■■ 

گالرى بیان هم نمایشگاه متفاوتى در حیطه روشنایى با عنوان 
«چراغ روشن چراغ خاموش» افتتاح کرده است. شروع این 
نمایشگاه از یکم دى و ادامه آن  تا 20 دى ماه است. ساعات 
بازدید از نمایشــگاه 10 تا 13 و 17 تا 21 هر روز است؛ این 

گالرى در خیابان استقالل شمالى، نبش کوچه 17 قرار دارد.

گالرى گردى زمستانه در اصفهان

برپایى10 نمایشگاه در گالرى هاى نصف جهان
اجراى شبکه مخابراتى سلوالر نسل چهارم 

در دانشگاه صنعتى اصفهان

استقبال اصفهانى ها از طرح پاییزه کتاب

به همت محققان دانشکده برق و کامپیوتر دانشــگاه صنعتى اصفهان، شبکه مخابراتى سلوالر نسل چهارم به صورت 
نرم افزار در این دانشگاه طراحى و پیاده سازى شد. عضو هیئت علمى دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتى اصفهان 
با اشاره به پیچیدگى شبکه هاى مخابرات سلوالر، 
آنتن ایستگاه هاى مخابراتى بر روى دکل ها و یا بام 
ساختمان ها را تنها اجزاى قابل رؤیت این شبکه ها 
عنوان کرد و گفت: این شبکه ها مسئولیت برقرارى 
ارتباط رادیویى با دســتگاه هاى تلفن همراه را بر 

عهده دارد.
محمد حسین منشئى، شبکه هسته به عنوان بخش 
پنهان این سیســتم ها را شبکه اى شامل انبوهى از 
تجهیزات الکترونیکى از قبیــل پایگاه هاى داده و 
سوئیچ هاى الکترونیکى عنوان کرد و ادامه داد: احراز 
اصالت کاربران، مدیریت حرکت تلفن هاى همراه و تضمین ارائه با کیفیت سرویس و شارژ کاربران بر مبناى میزان استفاده 

آنها از خدمات، از وظایف شبکه هسته به شمار مى رود.
وى افزود: شبکه هسته به طور معمول با بهره گیرى از فیبرهاى نورى که در زمین حفر شده با شبکه دسترسى (ایستگاه 
هاى مخابراتى) در ارتباط است و بسته هاى دیجیتالى که باید به کاربران داده و یا از آنها گرفته شود، توسط این فیبرهاى 

نورى بین شبکه دسترسى و شبکه هسته مبادله مى شود.

کتابفروشى هاى اصفهان بعد از تهران و خراسان رضوى بیشترین مشارکت را در طرح پاییزه کتاب داشته اند.
معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: اصفهان با مشارکت صد کتابفروشى و 

فروش 52هزار و 185نسخه کتاب به 22هزار و 935نفر، در رتبه سوم پرفروش ترین استان ها قرار گرفت.
پرویز طاهرى افزود: این طرح در کتابفروشى هاى 
شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، نجف آباد، 
شاهین شهر، شهرضا، کاشان، نایین، زرین شهر، 

فوالدشهر، سمیرم و نطنز اجرا شد.
وى ترویج فرهنگ مطالعــه و جلب توجه مردم به 
کتاب و کتابخوانى را از اهــداف اجراى این طرح 
دانست و گفت: در کتابفروشــى هاى عضو طرح 
پاییزه کتاب، متقاضیان کتاب هایى با موضوع هاى 
فرهنگى، اجتماعى و آموزشى را با تخفیف 20تا25 

درصد خریدارى کردند.
وى افزود:در طرح پاییزه کتاب، هر فرد تا ســقف 
صدهزار تومان خرید از تخفیف 20درصدى براى کتاب هاى عمومى و تخفیف 25درصدى براى کتاب هاى تخصصى 

و کودك و نوجوان بهره مند مى شد.
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مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان از کارگران و گروه کارهاى خالق و نو آور اصفهانى 
در بخش هاى خدمات، صنعت و کشاورزى دعوت کرد تا در 
دوازدهمین جشنواره امتنان از کارکران نمونه شرکت کنند.

پرنده با بیان اینکــه فرآیند ثبت نام در بیســت ونهمین 
جشنواره کارگران نمونه تا 25 دى ماه ادامه خواهد داشت، 
افزود: طبق اعالم مدیرکل اجتماعــى وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعى ثبت نام در جشــنواره کارگــران، گروه 
کارنمونه و واحدهاى نمونه در ســامانه امتنان به نشــانى

 emtenan.mcls.gov.ir انجام خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: پس ازانجام مرحله ثبت نام، کمیته 

داوران نسبت به ارزیابى واجدین شرایط اقدام و نفرات برتر 
انتخاب و از برترین هاى استانیدر هفته کارگر تجلیل خواهد 
شد.  پرنده با بیان اینکه براى پویایى جشنواره انتخاب کارگر 
نمونه باید نگاه خود به جامعه را تغییر دهیم، گفت: وقتى نام 
کارگر را مى آوریم، منظور ما فقط افراد شاغل در واحدهاى 
تولیدى و صنعتى و کشاورزى نیست، بلکه هر فردى که تابع 
قانون کار باشد کارگر محسوب مى شود و مى تواند در این 
جشنواره شرکت نماید. پرنده همچنین گفت: نفرات اول هر 
بخش نیز براى حضور در جشنواره ملى به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى معرفى و در صورت موفقیت به عنوان نمونه 

کشورى انتخاب خواهند شد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
ارتقاى سطح ایمنى و محیط زیستى واحدهاى فعال در 
شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان را گام موثرى در 
حفظ محیط زیست صنعتى ترین استان کشور دانست 
و از عزم  ویژه این شــرکت در احداث تصفیه خانه هاى 
فاضالب شهرى و صنعتى و همچنین تولید انرژى هاى 

نو خبر داد.
محمد جواد بگى مشکالت زیست محیطى، آلودگى هوا 
و بحران آب را از  ابر چالش هاى کشــور در سال هاى 
اخیر عنوان و تصریح کرد: شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان در سالهاى اخیر با توجه ویژه به توسعه 

تصفیه خانه هاى صنعتى و ارتقاى سطح ایمنى و محیط 
زیستى واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان، گام هاى مناسبى در این راستا برداشته

 است.
وى با بیان اینکه شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
احداث تصفیه خانه هاى صنعتى در کشور پیشتاز هستند، 
گفت: تاکنون 12 تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت بیش 
از 12 هزار متر مکعب در روز به منظور جلوگیرى از ورود 
پساب هاى صنعتى به محیط زیست و همچنین تامین 
آب مورد نیاز فضاى سبز شهرك ها و نواحى صنعتى این 

استان احداث شده است..  

ثبت نام در جشنواره امتنان 
تا25دى 

عزم احداث تصفیه خانه 
توسط شهرك هاى صنعتى

تجلیل از فرزندان 
شهداى مدافع حرم 

مراسم غنچه هاى مقاومت ویژه تجلیل از فرزندان و 
خانواده هاى شـهداى مدافع حرم در اصفهان برگزار 

مى شود.
مصادف با یوم ا... 9 دى روز بصیرت و میثاق با والیت 
ویژه برنامه اى بـا عنوان غنچه هـاى مقاومت برگزار 

خواهد شد.
این مراسـم با حضور فرزندان و خانواده هاى شهداى 
مدافع حرم، مسئوالن و عموم مردم برگزار خواهد شد.
مراسـم غنچه هاى مقاومـت جمعه 8 دى از سـاعت 
18:15 تا 21 در پیش دبستانى تسنیم وابسته به جامعه 
القرآن الکریم، واقع در چهارراه امام حسین (ع) ابتداى 

بلوار منتظرى، کوچه شهید احمدى برگزار مى شود. 

آموزش سالمت به «سفیران 
سالمت دانشجویى» در مبارکه

اولین کارگاه آموزشى توانمندسازى سفیران سالمت 
دانشـجویى با همـکارى شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان مبارکـه در دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 

مبارکه برگزار شد.
این کارگاه به منظور توانمند سـازى دانشـجویان در 
زمینه بهداشت و سالمت، سفیران سالمت دانشجویى 
واحد مبارکه با حضور در کارگاه آموزشـى، مطالبى با 
محوریت خود مراقبتى، تغذیه سالم واحیاى قلب و ... 

را فرا گرفتند.

خبر

فقدان سند مالکیت  
شماره: 1396/12/446673 خانم خاورلطفى نجف آبادى فرزند شکرعلى باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 391/6031 واقع 
در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 598 دفتر 23 امالك ذیل ثبت 16425 بنام خاورلطفى نجف آبادى فرزند 
شکرعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/05، م الف:  7188حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/130
 تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 103/96/3417/26 تاریخ 96/9/19 چون محمد عرب بیگى فرزند على در اجراى مقررات ماده 147 و 
148 قانون ثبت تقاضاى صدور سند مالکیت مفروزى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه واقع در محدوده پالك 801 
فرعى از 440 اصلى گز جزئ بخش شانزده ثبت اصفهان را نموده است و راى 1010177 مورخ 1388/5/11 هیات 
محترم حل اختالف موضوع قانون اصالحى 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نسبت به ان صادر شده و تحدید 
حدود پالك 440/801 اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصــره 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور تحدید حدود پالك 
1962 فرعى مجزى شده از پالك 801 فرعى از 440 اصلى در روز سه شنبه مورخ 1396/11/3 از ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بموجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در ساعت و روز مقرر در 
این اگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1396/10/5 م الف: 2236 ناصر  صیادى صومعه- رئیس 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/618
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793600175 شــماره پرونده: 9509986793600993 شــماره بایگانى شعبه: 
951003 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793600969 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793602112 حکم به محکومیت خواندگان 1- زهرا رفیعى فرزند محمدمهدى 2- احسان قیصرى 
فرزند علیرضا 3- میالد کریمى علویجه فرزند ســعید 4- بهنام کرکى فرزند ابراهیم همگى به نشانى مجهول 
المکان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 193/075/986 ریال بابت اصل خواسته (بخشى از سه فقره چک به شماره 
275519 به تاریخ 95/01/10 به عهده بانک صــادرات 349260/20 به تاریخ 95/01/10 به عهده بانک ملت، 
117628 به تاریخ 95/01/10) و مبلغ 5/171/900 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (همگى 95/01/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشانى اصفهان خ توحید سرپرستى بانک مهر اقتصاد با وکالت محمدحسین صادقى 
فرزند غالمحسین نشانى: اصفهان بلوار کشاورز روبروى مسجداالنبیا (بانک ملى) ساختمان تجارى ادارى دى 
واحد 18 غربى  صادر گردید به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 29823 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/820

اجراییه
شــماره اجراییه: 9610426793600176 شــماره پرونده: 9509986793600995 شــماره بایگانى شعبه: 
951005 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793600967 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793602017 حکم به محکومیت خواندگان 1- اســماعیل عزیزى فرزند عبداله به نشانى اصفهان، 
اصفهان، خ امام خمینى، خ درخشان ك 18 صنایع چوب عزیزى 2- سید جالل الدین موسوى فرزند سیدناصر به 
نشانى مجهول المکان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 164/229/112 ریال بابت اصل خواسته (بخشى از دو فقره 
چک به شماره هاى 567739/23 به تاریخ 95/02/29 به عهده بانک ملت 326358 به تاریخ 95/02/29 به عهده 
بانک ملى) و مبلغ 4/342/250 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (همگى 95/02/29) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد به نشانى اصفهان خ توحید سرپرستى بانک مهر اقتصاد به وکالت محمدحسین صادقى فرزند غالمحسین 
به نشانى اصفهان، بلوار کشاورز، روبروى مسجداالنبیا (بانک ملى) ساختمان تجارى ادارى دى واحد 18 غربى حکم 
صادر گردید به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 

محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29822 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/821
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794100081 شــماره پرونده: 9509986794100892 شــماره بایگانى شعبه: 
950892 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794101009 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102679 محکوم علیها 1- سیدجالل مهرهادیان 2- سیدعلى میرهادیان 3- نرگس السادات 
میرهادیان 4- اعظم السادات میرهادیان 5- زهرا عباسى 6- اکرم السادات میرهادیان 7- نجمه السادات میرهادیان 
همگى به نشــانى اصفهان، اصفهان، مجهول المکان محکومند به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک به شماره 
080256 عهده بانک سپه (به مبلغ 115000000 ریال) از تاریخ 1394/06/30  لغایت اجراى حکم و مبلغ 300000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان مصطفى خالقى پور فرزند حسن 
به نشانى اصفهان، اصفهان، خ باهنر، کوچه 25 نبش گلستان 1 طبقه همکف و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى 
احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29775 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/824
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794100083 شــماره پرونده: 9609986794100509 شــماره بایگانى شعبه: 
960510 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شما ره 9610096794101015 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102047 محکوم علیه احمد رنجبر توتویى به نشانى اصفهان، اصفهان مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1610000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
مبلغ 120000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به شماره 925198 
مورخ (1395/07/25) لغایت اجراى حکم در حق خواهان مهدى محمدى فرزند نصرت اله به نشــانى اســتان 
اصفهان شهرستان نجف آباد شهر جوزدان خیابان امام کوى عدل پالك 3 کدملى 1091762538 تلفن همراه 
09904243590 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 29812 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/825

اجراییه
شــماره اجراییه: 9610426794100082 شــماره پرونده: 9609986794100511 شــماره بایگانى شعبه: 
960512 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794101014 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102053 محکوم علیه على اصغر بختیارى دوست فرزند محمد به نشانى اصفهان، اصفهان مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40000000 ریال و مبلغ 156500 ریال بابت هزینه دادرسى و 120000 
ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 016382 مورخ (1395/07/20) 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان مهدى محمدى فرزند نصرت اله به نشانى استان اصفهان شهرستان نجف آباد 
شهر جوزدان خیابان امام کوى عدل پالك 3 کدملى 1091762538 تلفن همراه 09904243590 و نیم عشر حق 
االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 

محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29810 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /9/826
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794100084 شــماره پرونده: 9609986794100512 شــماره بایگانى شعبه: 
960513 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794101016 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102065 محکوم علیه ناهید افرازه کار ســیدانى فرزند اصغر به نشانى اصفهان مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 150000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3065000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره هاى 029163 
مورخ (1395/04/25) و 029165 مورخ (1395/06/25) و 029166 مــورخ (1395/07/25) و 029167 مورخ 
(1395/08/25) و 029169 مورخ (1395/10/25) و 133062مورخ (1396/01/20) لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان مهدى محمدى فرزند نصرت اله به نشانى استان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر جوزدان خیابان امام 
کوى عدل پالك 3 کدملى 1091762538 تلفن همراه 09904243590 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجراى 
احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29807 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/827
اخطار اجرایى

شماره: 960237ش/12- 96/7/20 به موجب راى شماره 9601795 تاریخ 96/5/22 حوزه 12 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قعطیت یافته است. محکوم علیه سهیال خراسانى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک شماره 083337- 93/12/20 عهده بانک ملى بابت اصل خواسته 
و مبلغ 375000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (93/12/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان علیرضا جهانى پور به نشانى اصفهان، خ سجاد، خ ش 
کیانى، ك گلزار، پ 24 صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29772 شعبه 12  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/828
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794200051 شــماره پرونده: 9509986794200684 شــماره بایگانى شعبه: 
950684 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794201359 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976794201533 و دادنامه اصالحــى 9609976794200296 خواندگان 1- روح اله جهانگیرى فرزند 
عبدالحسین به نشانى اصفهان مجهول المکان 2- عبدالحسین جهانگیرى فرزند میرزا حسین به نشانى اصفهان، 
خانه اصفهان، کوچه شادى، کوچه خندان، پالك 3 کدپستى 8139958699، 3- امیرحسین سلیمانى کیا فرزند 
محمود به نشانى اصفهان مجهول المکان محکومند به طور تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 5/775/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1394/11/13 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له تعاونى 
اعتبار ثامن االئمه به نشــانى اصفهان میدان بزرگمهر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه کدپستى 813689964 به 
وکالت 1- مسعود مهردادى فرزند رحیم به نشانى اصفهان، میدان بزرگمهر، سرپرستى تعاونى ثامن االئمه کدپستى 
813689964 2- محمدحسین نظرى توکلى فرزند احمد به نشانى اصفهان میدان بزرگمهر سرپرستى تعاونى ثامن 
االئمه کدپستى 813689964 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 29795 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/829

اجراییه
شــماره اجراییه: 9610426794200065 شــماره پرونده: 9609986794200082 شــماره بایگانى شعبه: 
960082 به موجب درخوا ست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794201413 و شماره دادنامه مربوطه 

9609976794201250 محکوم علیهم 1- فاطمه فخارى فرزند حسین 2- ناصر فرزانه وشاره فرزند نعمت اله 
3- مهدى شفیعى وشاره فرزند حسن 4- ولى اله شفیعى همگى به نشانى اصفهان مجهول المکان  محکوم است 
خواندگان به طور تضامنى به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/690/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخ 1395/7/19 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشانى اصفهان میدان 
بزرگمهر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه کدپستى 813689964 به وکالت امیر قاسمیان دستجردى فرزند حسین 
نشانى: اصفهان چهارراه پلیس ابتداى توحید جنوبى مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29792 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/830
اخطار اجرایى

شماره: 960238ش/12 – 96/7/20 به موجب راى شــماره 9601822 تاریخ 96/5/23 حوزه 12 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خانم فاطمه جعفرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 5/800/000 ریال وجه چک شــماره 431479- 95/5/20 بانک ملى بابت اصل 
خواسته و مبلغ 342/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/5/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان علیرضا جهانى پور به نشانى اصفهان خ سجاد خ 
شهید کیانى ك گلزار پالك 24 صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29771 شعبه 12  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/831
اخطار اجرایى

شماره 89- 363 ش 14- 96/9/7 به موجب راى شــماره 798 تاریخ 89/5/25 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد نبى فودانى فرزند محمد شغل آزاد به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سى و هشت هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و در ضمن اعالم مى گردد مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 844683 
عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارت تاخیر در تادیه در حق محکوم له محمدعلى 
اسحقیان درچه فرزند براتعلى شغل آزاد به نشانى درچه خیابان دکتر بهشتى کوچه شهید مرتضى اسحقیان پالك 
107 از تاریخ سررسید چک 88/7/30 لغایت اجراى حکم و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29777 شعبه 14  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/832
اجراییه 

شماره اجراییه: 9610426794500008 شماره پرونده: 9509986794500619 شماره بایگانى شعبه: 950620 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 1140 مورخ 1395/11/17 مربوطه محکوم 
علیهم 1- مصطفى کاظمى فرزند صفرعلى 2- پریناز شمشیرى فرزند جمشید هر دو مجهول المکان محکومند به 
پرداخت تضامنى مبلغ 50/002/199 ریال بابت بخشى از چک شماره 021139 مورخ 1390/03/22 و پرداخت 
مبلغ 2/240/000 ریال هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
در حق محکوم لهم 1- نسرین موم ساز فرزند رضا به نشانى اصفهان خ ارباب روبروى بانک صادرات ساختمان 
بلوط ط 3 واحد 9، 2- بانک مهر اقتصاد به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پ 3 به وکالت نسرین موم 
ساز فرزند رضا نشانى: اصفهان- خ ارباب روبروى بانک صادرات ساختمان بلوط ط 3 واحد 9  و پرداخت نیم عشر 
هزینه حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29803 شعبه 
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 حمید ایروانى، مدیر روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل 
تامین اجتماعى استان اصفهان در واکنش به تجمع تعدادى 
از رانندگان اتوبوس واحد شــهرى در مقابل این اداره کل و 
سخنان رئیس شوراى کارگرى اتوبوسرانى اصفهان گفت: 
صندوق تامین اجتماعى باید با برنامه ریزى صحیح و مدیریت 
منابع و همچنین برقرارى هماهنگى بین میزان هزینه ها و 
درآمد، بســتر ارایه هرچه بهتر خدمات بیمه اى و درمانى را 
براى مخاطبان خود فراهم کنــد.وى به نحوه پرداخت حق 
بیمه کارگران اتوبوسرانى در ســالجارى اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه از مرداد ماه امسال، اتوبوسرانى اصفهان  حق بیمه 
سهم کارفرما و کارگر را پرداخت نکرده است و خواستار ارسال 
لیست حق بیمه کارکنان خود بدون پرداخت هزینه  حق بیمه 
کارگر و کارفرما تا پایان سال شده است. وى به بدهى پنج ماه 
اخیر حق بیمه کارکنان اتوبوسرانى اشاره کرد و گفت: به جز 
پرداخت 50 درصد از حق بیمه کارکنان خود در شهریور ماه 
امسال، اتوبوسرانى اصفهان بیش از 123 میلیارد ریال بابت 
سهم کارفرمایى و کارگران از مرداد ماه تاکنون بدهکار است. 
ایروانى افزود: شرکت اتوبوسرانى اصفهان هم اکنون بالغ بر 
77 میلیارد تومان بدهى معوق و همچنین مبلغ شش میلیارد 
تومان بابت سررسید دفاتر قانونى به سازمان تامین اجتماعى 

بدهکار است.

بدهى
 77 میلیاردى اتوبوسرانى 

به تأمین اجتماعى

فردا همزمان با میالد با سعادت امام حسن عســگرى(ع)، پروژه هاى عمرانى 
منطقه 12 شهردارى اصفهان به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد. 

مجموعه ورزشــى چندمنظوره امیرالمؤمنین(ع) در خیابان بهارستان غربى در 
محله ملک شهر با اعتبار 52 میلیارد ریال احداث شده است. این ورزشگاه داراى 
سالن سرپوشیده، زمین چمن مصنوعى روباز، سالن ورزش هاى رزمى، سالن بدن 
سازى، اتاق بازى کودکان، اتاق مربیان، اتاق اورژانس و مراقبت هاى پزشکى و 
سالن صخره نوردى است. بوستان کوى مهدیه نیز از دیگر پروژه هاى آماده بهره 
بردارى این منطقه است که به منظور ارتقاى سرانه فضاى سبز و ایجاد محیطى 

بانشاط در منطقه در فضایى به مساحت 27 هزارمترمربع با هزینه اى بالغ بر 120 
میلیارد ریال احداث شده است. این بوستان نیز به امکاناتى همچون زمین ورزشى 
روباز، وسایل حرکت درمانى و زمین بازى کودکان مجهز است. همچنین احداث 
خیابان شــهید آریانژاد نیز با هدف کاهش ترافیک خیابان هاى اطراف شهرك 
مهدیه و خیابان امام خمینى(ره) با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال از دیگر 

پروژه هایى است که در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
خیابان حکمت در شهرك نگین ملک شهر نیز براى دسترسى آسان شهروندان 
به دیگر خیابان هاى سطح منطقه با هزینه یک میلیارد و 730 میلیون ریال تکمیل 

شده و فردا به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد.
ساماندهى و احداث خیابان هاى مینو، گلزار شهداى عاشق آباد، نوآوران و پیاده 
روســازى ضلع غربى خیابان کاوه از دیگر طرح هاى آماده بهره بردارى منطقه 
12 است. فردا عالوه بر افتتاح پروژه هاى عمرانى -خدماتى منطقه 12، کلنگ 
پروژه مشارکتى تجارى- ادارى شهید علیخانى در محله ملک شهر به زمین زده 
مى شود. این مجموعه داراى هفت طبقه تجارى، ادارى و چهار طبقه پارکینگ 
به مساحت 221 هزار متر مربع است که 500 میلیارد ریال اعتبار براى اجراى آن 

پیش بینى شده است.

فردا همزمان با برگزارى جشن میالد 
امام حسن عسگرى(ع)؛

پروژه هاى 
عمرانى 

منطقه 12 به 
بهره بردارى 
مى رسد
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آغاز مرمت کف فرش عالى قاپو
مدیر پایگاه ثبـت جهانى میدان امـام(ره) اصفهان از 
آغاز عملیات مرمت کف فرش ایوان عالى قاپو خبر داد.

فریبا خطابخش اظهار داشـت: آخرین مرحله مرمتى 
ایوان عالى قاپو با اجراى کف فرش ایوان آغاز شد.

وى افزود: اجراى کف فـرش ایوان در متراژ 450 متر 
مربع و با آجر فرش هایى در اندازه 26در 26 متر مربع 

براساس اندازه هاى آجرفرش هاى قدیمى آغاز شد.
وى تصریح کرد: پیش از این اسـتحکام بخشى کف 
ایـوان عالى قاپـو با مرمـت کف فـرش قدیمـى و با 
اعتبارى بالغ بر 500 میلیون ریال  صورت گرفته بود.

افزایش67درصدى 
صادرات کاال از کاشان

مسـئول واحد ارزیابى گمرك استان اصفهان مستقر 
در کاشـان از افزایـش 67 درصـدى وزن کاالهـاى 
صادراتـى از ایـن شهرسـتان بـه مقصد کشـورهاى 

خارجى در سال جارى خبر داد.
على مراد نوروزى بیان داشـت: افزون بـر 50 هزار و 
236 تن کاال بـه ارزش بیـش از 164 میلیون و 392 
هزار دالر در 9 ماه گذشته از این شهرستان به خارج از 

کشور صادر شده است.
وى با اشـاره به افزایش 31 درصدى ارزش کاالهاى 
صادراتى نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته افزود: 
بیش از 30 هزار و 149 تن کاال به ارزش 125 میلیون 
و 535 هزار دالر نیز سـال گذشـته از این شهرستان 

صادر شده بود. 

خبر

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهادکشــاورزى 
استان اصفهان گفت: برنامه ریزى دقیقى براى برخورد 
جدى با عوامل ایجاد و گســترش بیمــارى آنفلوآنزاى 
پرندگان صورت گرفته تا شاهد شــیوع این بیمارى در 

سطح استان نباشیم.
امیرحســین افیونى با اشــاره به مهمترین اقدامات این 
معاونت در جهت پیشگیرى از شیوع بیمارى آنفوالنزاى 
فوق حاد پرندگان، اظهار داشت: بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان درحدود 60 کشــور دنیا و حدود 14 استان 
کشور را درگیر کرده، اما خوشــبختانه هیچ گزارشى از 
مشاهده این بیمارى در واحدهاى استان دریافت نشده 

است.
وى ادامــه داد: بر اســاس تجربیات ســال گذشــته، 
برنامه ریزى دقیقى شــکل گرفت تا بــا عوامل ایجاد و 
گسترش این بیمارى برخورد جدى شود تا شاهد شیوع 
این بیمارى در ســطح استان نباشــیم و در این ارتباط 
اقداماتى همچون کنترل دقیق جوجه ریزى و جلوگیرى 
از فعالیت واحدهاى غیرمجاز، ممیزى واحدهاى موجود 
براى تمدید پروانه و مجــوز جوجه ریزى، پیگیرى رفع 
نواقص تأسیساتى و تجهیزاتى واحدها، پیگیرى جدى 
بیمه واحدها، جلوگیرى از بارگزارى جدید در مناطق پر 
تراکم و جلوگیرى از جوجه ریزى تک دوره اى انجام شد.

على اعتصام پــور، مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان در فالورجان گفت: در پلى کلینیک فالورجان در 
سه سال گذشته عالوه بر شبانه روزى کردن پلى کلینیک، 
اکثر ســرویس هاى تخصصى را به پلى کلینیک اضافه
 کرده ایم و اعتقاد داریم که سرویس هاى تخصصى باید در
درمانگاه هاى خارج از شهر اضافه شــود تا از سرگردانى

 بیمه شدگان در بیمارستان ها جلوگیرى کنیم.
وى افزود:عالوه بر اینکه سیســتم ارجاع را مستقر کردیم 
تا اگر بیمارى در درمانگاه نیاز به متخصص خاصى داشته 
باشد، از طریق درمانگاه و سیستم ارجاع به پزشک مربوطه 
ارجاع شود، بدون اینکه نیازى به صرف وقت براى گرفتن 

نوبت در بیمارستان داشته باشد. وى اظهارداشت: اگر کسى 
نیاز به MRI داشته باشد با تفاهم نامه هاى صورت گرفته به 
MRI بیمارستان دکتر شریعتى یا عسگریه مراجعه کند. وى 
اشاره کرد: خط قرمز ما، بد مریض دیدن و ارجاع آن به بیرون 
است که در این زمینه بازرسى هاى محسوس و نامحسوس 

مستقر کرده ایم و با متخلفان برخورد کرده و مى کنیم.
وى اظهارداشت: باید از تمامى جهات سرویس  هاى مورد  
نیاز را براى بیماران فراهم کنیم تا احساس کنند در هتل 
هستند و براى ایجاد چنین خواســته ایى، باید بیمارستان 
و درمانگاه ها مثل یک پــادگان داراى نظــم و انضباط

 باشد.

بازرسان محسوس و 
نامحسوس در مراکز درمانى

آنفلوآنزاى پرندگان هنوز 
به اصفهان نرسیده است

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426794500104 شماره پرونده: 9609986794500264 شماره بایگانى شعبه: 
960264 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794500730 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794500826 محکوم علیه محمودرضا فرمانى نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 112/000/00 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/780/000 ریال هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/03/31 لغایت زمان وصول محکوم 
به در حق محکوم له فتانه نعمتى کیا فرزند اکبر نشــانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان مالصدرا- خ چهارم- پالك 43 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیــزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29829 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/834 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794600015 شماره پرونده: 9509986794600708 شماره بایگانى شعبه: 
950708- 1052/95 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794600491 محکوم علیه پرســتو مقصودى فرد نشــانى: اصفهان- اصفهان مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 62/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/120/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/10/9 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له محمد خسروى فرزند حسین نشانى: اصفهان- خ مرداویج- خ رسالت خ ششم 
پالك 20 طبقه دوم کدپستى 8168975693 همراه 09131175204 کدملى 0491373635 و نیم 
عشر در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29847 شــعبه 16 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /9/835
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794600014 شــماره پرونده: 9609986794600050 شماره بایگانى 
شــعبه: 960050 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794600552 محکوم علیه رضا موحدى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 39/300/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/102/500 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 243179- 93/11/25 
و 243177- 93/12/26 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رســول اردستانى خوراسگانى فرزند 
باقر نشانى: اصفهان- اصفهان خ اباذر ك ش اسالمى درب طوسى و پرداخت نیم عشر در حق اجراى 
احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 

اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29825 شعبه 16 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/836 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794600011 شــماره پرونده: 9609986794600065 شماره بایگانى 
شــعبه: 960065 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794600551 محکوم علیه امید محبى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 80/200/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/315/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 2369/704003- 
95/5/25 و 2369/704019- 94/8/25 و 2369/704018- 94/9/25 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له رسول اردستانى خوراسگانى فرزند باقر نشانى: اصفهان خ اباذر ك شهید برادران اسالمى پ 
9 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 29827 

شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/837  
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794800004 شــماره پرونده: 9509986794800640 شماره بایگانى 
شعبه: 950640 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794800080 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794800587 محکوم علیه باقر حتمى بابادى محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 390000000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1300000 ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى و 
همچنین خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/03/01 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان حسن نریمانى زمان آبادى فرزند علیرضا نشانى: اصفهان- اصفهان خ برازنده خ آل بویه کوى 
گل رز برجهاى آفتــاب منزل علیرضا نریمانى صادر و اعالم میگردد و همچنین نیم عشــر دولت که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول خواهد شد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م 
الف: 29848 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /9/838

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426794800049 شــماره پرونده: 9609986794800092 شماره بایگانى 
شعبه: 960092 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794800137 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794800772 محکوم علیه ســعید میرآخورلو نشــانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 60000000 به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1874035 به عنوان 
خسارت دادرسى و حق الوکاله وکیل مصطفى نیکوروان فرزند محمدعلى نشانى: اصفهان بلوار آئینه 
خانه جنب مسجدالنبى ساختمان آئینه پالك 60- فکس: 6631693 کدپستى 8164654433 دفتر 
وکالت آقاى سید علیرضا موسوى طبق  تعرفه و هزینه نشر آگهى به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ 1395/09/31 سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال ان طبق نرخ شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان محمد على جانى فرزند اصغر نشــانى: اصفهان خ امام خمینى خ شهداى بابوکان بعد 
از میدان حمزه بعد از سه راه روبروى فضاى سبز سردخانه علیجانى صادر و اعالم میگردد و همچنین 
نیم عشر دولت که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول خواهد شــد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 

میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 29836 شعبه 18 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /9/839
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794800009 شــماره پرونده: 9509986794800533 شماره بایگانى 
شعبه: 950533 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794800089 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794800324 محکوم علیه محمدرضا چیت ساز نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794800089 و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 42000000 به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 1310000 به عنوان خسارت دادرســى و حق الوکاله وکیل آقاى محمدرضا سرافرازیان و 
خانم مژگان بدرى زاده به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول 
و ایصال ان طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان محمدرضا عبادى فرزند احمد نشانى: 
اصفهان- اصفهان 4 باغ باال ك کاویان پ 35 صادر و اعالم میگردد و همچنین نیم عشــر دولت که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول خواهد شــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- 
انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال
 پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 29787 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /9/840
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426795300014 شــماره پرونده: 9609986795300033 شماره بایگانى 
شعبه: 960033 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795300168 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795300894 محکوم علیهم: 1- لیال گرامیان به نشانى مجهول المکان 
2- مصطفى ملکیان فرزند عبدالرسول به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربى 
قبل از چهارراه گلزار دفتر وکالت محمود رضا حمیدیا محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 30000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 920000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و 
حق الوکاله طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره هاى 810838 مورخ 
1395/4/10 و 810837 مورخ 1395/4/20 تــا تاریخ اجراى حکم در حق خواهــان مجید فیروزه 
فرزند حسن به نشانى اصفهان، خ مشتاق دوم خ مهر کوچه ارغوان به وکالت مصطفى ملکیان فرزند 
عبدالرسول به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربى قبل از چهارراه گلزار دفتر 
وکالت محمودرضا حمیدیا صادر گردید و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1  ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 29768 شعبه 23 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /9/841
اخطار اجرایى

شماره: 960384- 96/9/19 به موجب راى شماره 9609976795300956 تاریخ 96/7/24 حوزه 23 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا رحمانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت اصل خواسته پرداخت یک 
فقره چک و 1/850/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه چک از تاریخ 96/4/15 در حق محکوم له امیرکیوان صراف فرزند رحیم به نشانى اصفهان، خ 
شمس آبادى مقابل هنرستان امیرکبیر ساختمان اسپادا، طبقه اول و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29838 شعبه 23  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /9/842
ابالغ

شــماره پرونده: 139504002004000465/2 شــماره بایگانى پرونده: 9500050 شماره ابالغیه: 
139605102145000243 درخصوص پرونده اجرایى به شــماره بایگانى 9501453 اجراى ثبت 
اصفهان و بایگانى شماره 9500050 ثبت کوهپایه له بانک تجارت و علیه شرکت سپهر فوالد اصفهان 
و خانم ها منصوره عطائى و بتول علینقیان، طبق گزارش هاى شــماره 7/96- 96/4/7 و 7/1/96- 
96/5/10 و 7/2/96- 96/6/14 کارشناس رسمى دادگسترى، ششدانگ آپارتمان پالك 2486/63 
به انضمام انبارى قطعه 81 فرعى واقع در بخش یک ثبت اصفهان مورد وثیقه اســناد رهنى شــماره 
69322 و 74581 و 74580 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 129 اصفهان به مبلغ هفت میلیارد ریال 
(7/000/000/000 ریال) ارزیابى گردیده است لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
بدینوسیله به شما اخطار مى شود از تاریخ نشر آین آگهى چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مزبور معترض 
میباشید ظرف مدت 5 روز اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ نه میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى ارسال دارید. ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد 
مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان 
قیمت آگهى خواهد گردید. م الف: 30447 اصغر علیخانى کوپائى اجراى اسناد رسمى کوهپایه /9/936

اخطار اجرایى
شماره: 960148ش6- 96/8/9 به موجب راى شماره 96000003600697 تاریخ 96/4/26 حوزه 
6 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قعطیت یافته اســت. محکوم علیهما 1- ولى رحمانى 
مســجدبرى 2- رضا طالئى 3- باقر نصیرى 4- احمدعلــى کرماجانى همگــى مجهول المکان 
محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به شماره 
770430- 94/7/19 و مبلغ 4/740/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید چک 94/7/19 لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص 
بانک مرکزى در حق محکوم علیها به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: مؤسسه مالى و 
اعتبارى صالحین با وکالت سمیرا شیرانى به نشانى اصفهان خ نیکبخت روبروى دادگسترى مجتمع 
ماکان 5 طبقه اول واحد 17  ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29816 شعبه ششم  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/819
اخطار اجرایى

شماره: 951507- 96/9/19  به موجب راى شماره 00811- 960 تاریخ 96/4/25 حوزه 9 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قعطیت یافته اســت. محکوم علیه محمد موفق نیا فرزند رحیم 
شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/625/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (24381022- 95/11/16) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان حسین رفیعى با وکالت حسین پرى زنگنه فرزند على جمعه شغل آزاد به 
نشانى وکیل: زرین شهر خیابان کاشانى روبروى دادگسترى جنب موسسه حقوقى مبشران حق گستر 
دفتر وکالت به انضمام نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 29831 شعبه نهم  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/822
اخطار اجرایى

شماره: 960405- 96/9/20  به موجب راى شماره 01412- 960 تاریخ 96/6/28 حوزه 9 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مرتضى ابوالحسنى کلمه خوارانى 
فرزند محمدرضا شغل گل فروش به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 522739- 96/2/30 تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان فریدون عندلیب فرزند احمد شغل: آزاد به نشانى اصفهان خیابان میرداماد کوچه 
شماره 35 پالك 115 طبقه سوم به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 29820 

شعبه نهم  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/823

 مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: منشأ مشکالت 
ذوب آهن اصفهان، تصمیماتى است که در گذشته گرفته شده است.

احمد صادقى در آستانه 50 ســالگى این شرکت در گفتگو با ایلنا به تشریح 
آخرین وضعیت ذوب آهن اصفهان و اصالحــات صورت گرفته پرداخت و 
گفت: مذاکرات براى ساخت و تأسیس این شرکت در سال 44 شروع شد و در 
سال 1350 به بهره بردارى رسید. وى ادامه داد: ذوب آهن فراز و نشیب هاى 
زیادى داشته است و پیش از آنکه ساخت فاز دوم این کارخانه آغاز شود، ما 
شاهد انقالب بودیم که همین عامل باعث شد کارشناسان روس مجموعه را 
رها کنند و طرح هاى توسعه نیمه تمام بماند. وى اظهارداشت:به طور مثال 
سه فاز براى توسعه ذوب آهن و رسیدن به تولید هشت میلیون تن پیش بینى 
شده بود؛ فاز اول 600 هزار تن، فاز دوم یک میلیون و 900 هزار تن و فاز سوم 
به هشت میلیون تن که بعد از انقالب فاز دوم 9 سال طول کشید تا تکمیل 
شود. صادقى بیان داشت:روال کشور ما اینطور است که مدیریت ها زود تغییر 

مى کند؛ ما مدیرانى داشتیم که 9 ماه یا یک سال مدیریت کرده اند.
وى افزود: امروز از لحاظ باالنس تولید مشــکل داریم و سرمایه گذارى که 
براى طرح توازن انجام دادیم، عمًال بدون استفاده مانده است. وى ادامه داد: 
مجوزهاى جدیدى اخذ کرده ایم تا دوباره این توازن را برقرار کنیم. مدیر عامل 
شرکت سهامى ذوب آهن افزود:امروز ظرفیت فوالدسازى دو میلیون و 700 
هزار تن و چدن سه میلیون و 600 هزار تن است و عمًال امکان این را داریم 
که در شرایط فعلى تولید هر دو  محصول را به میزان دو میلیون و 700 هزار تن 
برسانیم؛ البته اینکه چرا تا به امروز این اتفاق رخ نداده دالیل خاص خودش را 
دارد.وى اظهارداشت: اما با اضافه کردن کانورتر چهارم، توازن برقرار مى شود 
و به ظرفیت سه میلیون و 600 هزار تن خواهیم رسید. وى ادامه داد: مشکلى 
که امروز ما داریم بدهى هاى انباشته است و منشأ این بدهى هاى انباشته، یکى 
از آنها اجراى طرح توازن و به تولید نرسیدن آن است. وى افزود: در واقع یک 
سرمایه گذارى عظیم صورت گرفته، اما به نتیجه نرسیده است و از طرف دیگر، 
ما دو حادثه داشتیم ، واحد کک ســازى از مدار خارج مى شود و ما مجبور به 

واردات این کاال مى شویم آن هم در زمانى که کک باالترین قیمت را داشت.
مدیر عامل ذوب آهن اظهارداشــت:ما براى تامین این مواد اولیه مجبور به 
استقراض شدیم و از طرف دیگر رکود به بازار حاکم شد و همین باعث شد 
بدهى هاى ذوب آهن افزایش پیدا کند. وى افزود:البته خود ما این توان را داریم 
که این بدهى ها را تسویه کنیم و اینطور نیست که نیازمند کمک دولت باشیم، 
اما براى این موضوع به ده سال زمان نیاز داریم. وى ادامه داد:این درحالى است 
که فالن مجتمعى که ذوب آهن سرمایه گذارى کرده است، تحمل ده سال 

صبر را ندارد و سود سهامش را مى خواهد. 
وى بیان داشت:کارخانه االن به مرز سوددهى رسیده و با رسیدن به ظرفیت 

سه میلیون تن، به راحتى مى توان بدهى ها را در بلند مدت تصفیه کرد.
■■■

صادقى با اشاره به اولویت بندى مشکالت ذوب آهن گفت: در حال حاضر این 
مجموعه وضعیت خوبى دارد و شیب ما صعودى شده و در حال عبور از نقطه 
زیان هستیم. وى ادامه داد:مهمترین وظایف ما حفظ منافع سهامداران است 
و امیدواریم سال آینده کامًال مثبت شویم. وى افزود:یکسرى اقدامات از قبیل 
صرفه جویى، کار زیادتر و از خودگذشتگى همکاران سبب شده که ما از نقطه 
صفر عبور کنیم و اکنون به وضعیت سال 91 برگشته ایم؛ به طور مثال نیاز  بود 
که یک شرکت خارجى بیاید و کار ریخته گرى را انجام بدهد اما ما توانستیم 

خودمان این کار را انجام دهیم. 
وى در خصوص وضعیت هزینه هاى سربار نیز گفت: اکنون با انباشت نیروى 
انسانى مواجه هســتیم، ما طى دو سال چالش ســنگین با همکاران داخل 
کارخانه، چارت سازمانى را به شش هزار و 700 نفر رساندیم ولى االن بیش 
از 14 هزار نیرو داریم. در حالى که وقتى من مدیریت را به عهده گرفتم این 
تعداد بیش از 16 هزار نفر بود یعنى  ده هزار نفر در دولت هاى نهم و دهم به ما 
تحمیل شدند. صادقى ادامه داد:ذوب آهن در سال هاى 68-67نزدیک به 32 
هزار نیرو داشت که من در آن ایام آن را به 13 هزار نفر رساندم و مدیران بعد 
از من نیز آن را به شش هزار نفر رساندند، اما در دولت احمدى نژاد ده هزار نفر 
نیروى جدید به ذوب آهن تحمیل شد. وى اظهارداشت:در واقع ما باید ماهانه 
یک هزار و   660 تریلى آهن بفروشیم که بتوانیم فقط خالص یا پایه حقوق 

پرسنل را پرداخت کنیم.
■■■

مدیر عامل ذوب آهن در پاسخ به اینکه چه زمانى مجموعه مى تواند منابع 
و مصارف را به تعادل برســاند، گفت: در حال حاضر  این دو باهم برابر شده 
است و به نفع منابع در حرکت هستیم؛ در سال گذشته و امسال بدهى  هاى 
خود را بسیار کاهش دادیم و بدهى به برخى معادن را صفر کردیم. وى ادامه 
داد:ما طرح ریل راه آهن را اجرایى کردیم اما مشکل اینجاست که راه آهن 
پول نقد براى پرداخت ندارد چون ســازمان مدیریت بودجه در اختیار آنها 
قرار نداده است. این در حالى اســت که راه آهن فاینانس پنج ساله دارد، اما 
نقدینگى ندارد و از طرف دیگر ما نیز  توان مالى نداریم که پنج ســال صبر

 کنیم.
صادقى در خصوص وضعیت بازار صادراتــى ذوب آهن گفت:ما با گرفتن 
استاندارد کرسک انگلستان بازار خوبى داریم و فکر مى کنم صادرات ما در 
پایان امسال به بیش از یک میلیون تن برسد، پیش از این بازار ما افغانستان و 
عراق بود اما االن 14 کشور دیگر اضافه شده است. تا به امروز 870 هزار تن 

صادرات داشته ایم و تا یک میلیون تن نیز قرارداد بسته شده است.

رفتار احمدى نژادى  با ذوب آهن اصفهان
هزینه اى  که در دولت هاى نهم و دهم به یکى از مهمترین کارخانجات کشور تحمیل شد
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رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اردستان گفت: 
طرح امداد و نجات زمستانه با ایجاد منطقه ویژه اسکان 
اضطرارى با ظرفیت 200 نفر در اردستان آغاز شده است.

منصور خانى با بیان اینکه طرح امداد زمستانه تا 25 اسفند 
ادامه دارد، اظهار داشــت: در این راســتا تقویت عوامل 
امداداى و آماده کردن مراکز اســکان اضطرارى انجام 
شده است. وى با بیان اینکه دومرکز اسکان اضطرارى با 
ظرفیت 200 نفر در شهر اردستان و محور روستاى ظفرقند 
تجهیز و آماده شده است، افزود: همچنین چهار نفر نیروى 
نجات گر و یک پرسنل به صورت 24 ساعته با یک دستگاه 
آمبوالنس مجهز و یک دستگاه خودروى ست مجهز آماده 

خدمت رسانى به هموطنان هستند.
رئیس جمعیت هالل احمر اردستان با بیان اینکه هالل 
احمر اردســتان داراى 411 نفر داوطلب فعال و 206 نفر 
نیروى جوان فعال اســت، خاطرنشان کرد: همچنین دو 
تیم امدادى هر کدام به تعداد 33 نفر امدادگر براى مواقع 

ضرورى فعال هستند.
خانى با اشــاره به اینکه  یکى از وظایف اصلى جمعیت 
هالل احمر امداد رســانى به آسیب دیدگان است، گفت: 
هالل احمر یکى از سازمان هایى است که نقشى مهم و 
اثر گذار را در زمان بروز حوادث طبیعى و عملیات امداد و 

نجات بر عهده دارد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: همه ساله با سرد 
شدن هوا، میزان مراجعه کنندگان براى اهداى خون کاهش 
پیدا مى کند و اگر همین روند ادامه پیدا کند و شــهروندان 
مراجعه نکنند، شرایط ذخیره خونى استان بحرانى خواهد 

شد.
مجید زینلى با اشــاره بــه وضع ذخیره خونى در اســتان 
اصفهان اظهار داشت: همه ســاله با سرد شدن هوا میزان 

مراجعه کنندگان براى اهدا خون کاهش پیدا مى کند.
وى افزود: طبیعتاً این منجر به کاهش ذخیره هاى خونى شده 
و ممکن است مشکل ساز شود، از طرفى مراکز درمانى در 
فصول مختلف مصرف کننده خون هستند و کاهشى در نیاز 

اتفاق نمى افتد.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره 
به فراخوان عمومى از ســوى این اداره براى اهداى خون 
همگانى، ادامه داد: هنوز به وضعیت بحرانى نرســیده ایم، 
اما اگر مردم مراجعه نکنند شرایط بحرانى خواهد شد. وى 
در پاسخ به این سؤال که شرایط نسبت به سال هاى قبل به 
چه شکل است؟، تأکید کرد: سال هاى گذشته نیز شرایط به 
همین ترتیب بوده و با شروع زمستان، ذخیره هاى خونى کم 
مى شــود. به گفته زینلى، چهار روز حداقل زمانى است که 
باید خون مورد نیاز براى مراکز درمانى در مرکز انتقال خون 
ذخیره وجود داشته باشد و در حال حاضر ذخیره موجود در 

اصفهان به 5 روز رسیده است.

ایجاد منطقه ویژه 
اسکان اضطرارى در اردستان 

کم خونى در
 رگ هاى اصفهان

نهالکارى200هکتارى
 در آران و بیدگل 

آبخیـزدارى  و  طبیعـى  منابـع  اداره  معـاون 
شهرسـتان آران و بیـدگل از آغـاز طـرح نهالکارى 
200 هکتـار از کانون هـاى بحران فرسـایش بادى 
در منطقـه شـمال سفیدشـهر ایـن شهرسـتان خبر 

داد.
حمیـد گل آرایى گفـت: نهالـکارى در کانـون هاى 
فرسایش بادى در منطقه شمال نصرآباد که از طریق 
مناقصه بـه بخش خصوصى واگذار شـده، با نزدیک 
به 11 میلیارد ریـال از ردیف اعتبارهـاى ملى انجام 

مى شود.
وى با اشـاره بـه اینکـه افزون بـر 50 میلیـون ریال 
بـراى نهـال کارى در هـر یـک هکتـار از اراضـى 
بیابانـى نیـاز اسـت، افـزود: نهـال هـاى تـاغ 
و قـره داغ کشـت شـده در عرصـه هـاى بیابانـى
 به مـدت دو سـال بایـد نگهـدارى و آبیارى شـوند 
و پس از دو سـال گیاه مى تواند به رشـد خـود ادامه 

دهد.

برگزارى چهارمین سالگرد 
درگذشت استاد پرورش  

چهارمین سـالگرد درگذشـت یاور صدیـق انقالب، 
اسـتاد على اکبر پرورش، پنج شـنبه هفتـه جارى در 

اصفهان برگزار مى شود.
در ایـن مراسـم کـه روز پنـج شـنبه پـس از نمـاز 
مغـرب و عشـا در حسـینیه بنـى فاطمـه(س) 
اصفهـان برگـزار مى شـود، حجت االسـالم راشـد 
یـزدى در وصف ایـن اسـتاد  بـه سـخنرانى خواهد

 پرداخت.
اسـتاد سـید على اکبر پرورش یاور صدیـق انقالب 
پس از دوسـال تحمـل بیمـارى در 6 دى 1392 در 
بیمارسـتان شـهید صدوقى اصفهان دیـده از جهان 

فروبست.

اجراى سیاست هاى اقتصاد 
مقاومتى در  دادگسترى

رئیـس کل دادگسـترى اسـتان اصفهـان گفـت: 
سیاست هاى اقتصاد مقاومتى قوه قضاییه در ستادى 
که به ایـن منظور در دادگسـترى اصفهان تشـکیل 

شده، اجرا مى شود.
احمـد خسـروى وفـا افـزود: دسـتورالعمل پیگیرى 
سیاسـت هاى اقتصاد مقاومتـى در دسـتگاه قضا از 

سوى ریاست قوه قضاییه ابالغ شد. 
وى اظهارداشت: این دستورالعمل به منظور استفاده 
مطلـوب از ظرفیـت هـاى قـوه قضاییـه در تحقـق

سیاسـت هاى کلـى اقتصـاد مقاومتـى و هماهنگى 
بخش هـاى مختلف بـا یکدیگـر و با دسـتگاه هاى 
اجرایى ذیربط در راستاى امنیت سرمایه گذارى، رفع 
موانـع حقوقى - قضایـى تولید و اشـتغال و مبارزه با 
مفاسد اقتصادى در چارچوب وظایف و اختیارات قوه 

قضاییه ابالغ شده است.
رئیـس کل دادگسـترى اسـتان اصفهـان افـزود: 
براسـاس تکالیفـى کـه در دسـتورالعمل ابالغـى 
براى سـتادهاى اسـتانى در نظر گرفته شـده است،

با تشـکیل سـه کمیته ‹ حقوقى و نظـارت قضایى›، 
‹ حمایـت قضایى از سـرمایه گـذارى› و ‹ مشـاوره 
و داورى› نسـبت بـه تعییـن وظایف هر یـک از این

 کمیته ها اقدام شده است.

« احمدى» سرپرست
 آموزش و پرورش استان شد

طى حکمــى از ســوى وزیرآمــوزش و پرورش، 
«محمد جواد احمدى» به عنوان سرپرســت اداره 
کل آمــوزش وپرورش اســتان اصفهــان انتخاب 

شد.
گفتنى است محمدحســن قائدیها از ســال 92 به 
عنوان مدیرکل آموزش و پروش اســتان اصفهان 
فعالیت داشــت و در روزهاى اخیر گمانه زنى هایى 
پیرامــون تغییــر وى مطــرح شــده بود کــه از 
ســوى روابــط عمومــى ایــن اداره کل تکذیب 

شده بود. 

خبر

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: سه کانون آلوده به 
بیمارى فوق حاد تنفسى پرندگان در دو شهرستان گلپایگان 

و خمینى شهر تاکنون شناسایى شده است.
شــهرام موحدى اظهار داشــت: در نیمه دوم سال به دلیل 
تغییرات آب و هوایى شاهد بروز بیمارى هاى تنفسى دستگاه 
فوقانى در پرندگان هستیم که سبب شده تاکنون نزدیک به 
100 هزار طیور را به دلیل بروز ایــن نوع بیمارى ها معدوم 
کنیم. وى با بیان اینکه معدوم سازى این تعداد طیور در مقابل 
با تولید 26 تا 27 میلیون قطعه طیورى که در حال پرورش 
داریم، رقم ناچیزى است و نباید تاثیر در افزایش قیمت تخم 
مرغ بگذارد، ادامــه داد: یعنى در واقــع 0/3درصد که هنوز 
به0/5درصد هم نرسیده است، معدوم سازى طیور در سطح 

استان اصفهان داشتیم.
مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان  اعالم کرد: آنچه در 
حال حاضر مهم هســت اینکه پرورش دهندگان طیور باید 
در رعایت مسائل بهداشتى واحدهاى پرورشى دقت الزم را 
داشته باشند. وى که وضعیت بیمارى هاى طیور را در اصفهان 
مناسب ارزیابى کرد، گفت: این به معناى آن نیست که بیمارى 
نداریم، بلکه وضعیت به حد هشدار و خطرناك نرسیده است.

موحدى ادامه داد: چند نمونه از طیور که درگیر بیمارى تنفسى 
دســتگاه فوقانى طیور بودند را به اقتضاى بیمارى یا معدوم 
کردیم یا نمونه گیرى ها را براى آزمایش بیشــتر به تهران 

ارسال کردیم.
***

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر وضعیت بیمارى هاى تنفســى دستگاه فوقانى 
پرندگان بحرانى نیست، افزود: این بیمارى ها شامل چهار 
رسته بیمارى از جمله آنفلوآنزاى فوق وى بیان داشت: اینکه 
چه عاملى باعث بروز این بیمارى شده است و یا تا چه اندازه 
با شیوع این بیمارى ها مواجه هستیم، هدف ما نیست بلکه 

دغدغه ذهنى ما مسائل بهداشتى و قرنطینه اى در روستاها 
اســت که طیور را از دوره گردها و بازارچه هاى هفتگى در 
روستا نخرند و به هیچ عنوان الشه طیور مرده را در محیط 
زیست رها نکنند که توسط کالغ و کبوتر و دیگر جوندگان و 
حتى گربه و سگ خورده شود تا اگر مبتال به بیمارى است، به 

این جانوران سرایت کند.
موحدى ادامه داد: اگر امروز شاهد افزایش قیمت تخم مرغ 
یا مرغ شدیم، به خاطر شیوع این بیمارى نیست بلکه قیمت 
نهاده هاى پــرورش طیور مثــل ذرت و برخى از مکمل ها 

فوق العاده افزایش یافته است.

البته مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان در حالى افزایش 
قیمت تخم مرغ را ناشى از بروز و شیوع بیمارى آنفلوآنزاى 
پرندگان نمى داند که مســئوالن جهاد کشاورزى و شرکت 
مرغ تخم گذار اصفهان تنها عامــل گرانى تخم مرغ را این 

بیمارى مى دانند.

3 کانون بیمارى فوق حاد تنفسى پرندگان در اصفهان شناسایى شد

 بیمارى طیوربه وضعیت هشدار نرسیده است 

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با بیان اینکه 
هر گونه بارگذارى جدید مطابق مصوبه 9 ماده اى 
شورایعالى آب ممنوع است، گفت: تخصیص رقم 
اعتبارى به طرح بن- بروجن در الیحه بودجه 
97، مصوبات شــوراى عالــى آب را بى اعتبار 

کرده است.
ناصر موســوى الرگانى در خصــوص آخرین 
وضعیت طرح بن– بروجن، اظهارداشــت: این 
طرح در محدوده اصفهان تعطیل اســت، اما در 
چهارمحال و بختیارى و محدوده اى که پیش از 
این جز خاك استان اصفهان بود و در دولت دهم 

با سوء استفاده معاون سیاسى وزیر کشور به عنوان خاك چهارمحال و 
بختیارى شناخته شد، با قوت تمام در حال اجرا است.

وى با انتقاد از اینکه مصوبه شوراى عالى آب آنچه که به ضرر کشاورزان 
است را اجرا مى کند، تصریح کرد: متأسفانه این مصوبه آنچه که موجب 
صرفه جویى در آب و رسیدن کشاورزان به آب مى شود را اجرا نمى کند.

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با اشــاره به اینکــه یکى از بندهاى 
مصوبه 9 ماده احیاى حوضه زاینــده رود جلوگیرى از بارگذارى جدید 
بر این حوضه است، گفت: متأســفانه نه تنها طرح بن- بروجن، بلکه 
پروژه هاى دیگر بعد از این طرح نیز در دســتور کار اســتان باالدست 

قرار گرفت.
وى تأکید کرد: متأســفانه شــورایعالى آب حتى از مصوبه خود دفاع 

نکرد اما با آنچه که قانونى مربوط به کشاورزان بود، برخورد کرد.
موسوى الرگانى گفت: کشاورزى که 30 هزار متر باغ دارد، باید منبع آبى 
براى محصوالت خود داشته باشند اما به دلیل بى آبى باید چاه هاى خود را 
ُپر کند، این درحالى است که استان باالدست حتى تا قله کوه بین 700تا 

هزار متر براى باغات هلو و بادام خود لوله گذارى کرده اند.
وى گفت: اراضــى و باغ هاى حاصلخیز کشــاورزى اصفهان به دلیل 
بى آبى، اکنون به سمت کویر شدن پیش مى روند این در حالیست که 

دولت باید منبع آبى براى کشاورزى این مناطق در نظر بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان تصریح کرد: رقم اعتبارى در الیحه 
بودجه 97 براى طرح بن- بروجن مغایر مصوبه شوراى عالى آب بوده و 

در عمل این مصوبه را بى اعتبار کرده است.

طرح بن- بروجن مصوبه شورای عالى آب را بى اعتبار کرد

مدیر عامل شرکت مرغ تخمگذار اصفهان خبر داد :

قیمت تخم مرغ تا شنبه 
کاهش مى یابد

مدیر عامل شرکت مرغ تخمگذار اصفهان گفت: 
قیمت تخم مرغ طى 10 تا 15 روز گذشته تاکنون 

25 درصد افزایش داشته است.

على غالمــى اظهار داشــت: افزایــش قیمت 
نهاده ها مثل ذرت و بروز بیمــارى آنفلوآنزاى 
مرغــى، دو عامل تاثیرگــذار در افزایش قیمت 

تخم مرغ است.
وى با بیــان اینکه مرغ داران بــه دلیل بیمارى 
آنفلوآنــزاى پرندگان از اقدام بــه پرورش مرغ، 
ترس دارنــد، افزود: در حال حاضر ســالن هاى 
مرغدارى ها خالى اســت و مرغداران به خاطر 

ترس از بیمارى، اقدامى انجام نمى دهند.
مدیر عامل شــرکت مرغ تخمگــذار اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر تعــداد جوجه هاى 
تخم گذار کم شده اســت و بازار عرضه و تقاضا 

به هم ریخته و قیمت تخم مرغ باال رفته است.
وى با اظهــار اینکه طى 10 تا 15 روز گذشــته 
قیمت تخم مرغ 15 درصد گران شد و از دو تا سه 
روز گذشته قیمت بار دیگر افزایش 13 درصدى 
داشــت، گفت: قیمت تخم مرغ در حال حاضر 

باالتر از گوشت و مرغ است.
غالمى گفت: به دنبــال قرنطینه 100درصدى 
کانون هاى آلوده به آنفلوآنزاى پرندگان، قیمت 
تخم مرغ رو به کاهش رفته و احتمال دارد که تا 

روز شنبه قیمت کاهش یابد.
وى بیان داشت: قیمت پایه تخم مرغ هفت هزار 
و 200 تومان اســت و تا روز شنبه احتمال اینکه 
قیمت تخم مرغ به شــش هــزار و 950 تومان 

برسد، وجود دارد.
مدیر عامل شرکت مرغ تخمگذار اصفهان گفت: 
در حال حاضر کمبــودى از نظر تعداد تخم مرغ 
در سطح بازار نداریم اما ترس از اینکه با کمبود 
مواجه شــویم باعث شــده که قیمت تخم مرغ 

افزایش پیدا کند.

مسئول برنامه بهداشت و مواد غذایى مرکز بهداشت 
استان در بازدید از چند واحد نانوایى در شهر و بررسى 
التهابات پوستى نانوایان سنگکى پز گفت: به علت 
موضوع سالمتى مردم، در اســرع وقت از آردهاى 
سطح شهر نمونه گیرى و آزمایش هاى الزم انجام 

مى شود.
محمد رضا خواجه با بیان اینکــه آرد اصفهان آرد 
ضعیف و بى کیفیتى است، گفت: کارخانه داران براى 
جبران ضعف آرد از اسید هاى تارتاریک، سیتریک 
و اسکوربیک استفاده مى کنند و این موضوع باعث 
التهاب، ترك و زخم دســت نانوایــان مخصوصا 

سنگکى پز ها شده است.
***

رئیس انجمن صنفــى کارخانه هاى آرد ســازى 
اســتان هم با رد ترکیب هرگونه اســید در فرایند 

تولید آرد، گفــت: کارخانه داران اســتان با نظارت 
نماینده ســازمان غــذا و دارو به  هیــچ عنوان از 
بهبود دهنده هاى شیمیایى، مگر بهبود دهنده هاى 

مجوز دار استفاده نمى کنند.
اکبر ناظمى هرندى گفت: 20 کارخانه تولید آرد در 
استان در چهار هزار و 500 نانوایى شهر اصفهان، آرد 
توزیع و مردم روزانه از این نان ها استفاده مى کنند.

***
نادعلــى کریمى، مدیر کنترل کیفى شــرکت غله 
منطقه اصفهان نیز گفت: هیچگونه افزودنى براى 
جبران ضعف آرد اســتفاده نمى شود و آرد اصفهان 

آردى با کیفیت است.
وى گفت: امسال 280 هزار تن گندم مرغوب براى 
ترکیب با گندم هــاى ضعیف تر خریدارى شــده 

تاجبران ضعف گندم هاى تولیدى را بکند.

آردهاى نانوایان شهر؛ اسیدى یا غیر اسیدى؟ 

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در گردشگرى باید راه 
را براى حضور بخش خصوصى هموار کرد، افزود: بخش 
خصوصى باید بسته گردشــگرى خاص و متنوع براى 

گردشگران تهیه کند.
محســن مهرعلیزاده خواســتار در اختیار قرار گرفتن 
اماکن تاریخى و باســتانى و طرح هایى همچون قطار 
اصفهان–تهران و مجموعه ســالن اجالس به بخش 
خصوصى شــد و گفت: بخش خصوصى دلســوزانه به 

مرمت و نگهدارى این بناها بپردازد و راه هاى درآمدى 
متنوع براى آن پیش بینى کند.

وى ایرالین ویژه اصفهان را براى توســعه گردشگرى 
اســتان ضرورى دانست و گفت: الزم اســت در کنار یا 
زیرمجموعه کارگروه گردشــگرى، شــوراى مشورتى 
ســرمایه گذارى  شــکل بگیرد و حداقــل 70 درصد 
اعضــاى آن فعاالن و ســرمایه گــذران ایــن حوزه

 باشند.

مدیر عامل خبرگزارى آنا در راستاى تجلیل ماه انه از واحدهاى برتر دانشگاهى در امر اطالع رسانى اخبار و انعکاس 
مناسب فعالیت هاى دانشگاه آزاد اسالمى از شش واحد برتر این دانشگاه در ماه آذر قدردانى و تشکر کرد.

یاســر احمدوند در نامه اى 
به شــش رئیس دانشــگاه 
آزاد اســالمى از مدیــران و 
مســئوالن روابط عمومى 
این واحدهاى دانشــگاهى 
تجلیــل کــرد.در نامه هاى 
مدیرعامل خبرگزارى آنا به 
روســاى واحدهاى برگزیده 
آمده اســت: پیــرو تصمیم 
خبرگــزارى دانشــگاه آزاد 
اســالمى مبنى بر قدردانى، 
تشــویق و تجلیل ماهانه؛ از 
واحدهــاى برتر دانشــگاه 
در عرصه اطالع رســانى و 
فعالیت هاى رســانه اى و روابط عمومى آن واحد به پاس اهتمام در تعامل و همدلى بــا این خبرگزارى و تالش 
موثر در اطالع رســانى و ارســال به موقع اخبــار و گزارش هاى فعالیت واحد دانشــگاهى  تجلیــل و قدردانى

 مى شود.
در این نامه هــا، على بحرینــى مدیر روابط عمومــى واحد بندرعباس، مهــدى احمدى مدیــر روابط عمومى 
واحد گرگان، کیومــرث حاجى رحیمیــان مدیر روابط عمومى واحد مســتقل نجــف آباد، قــدرت ا... قندالى 
مدیر روابط عمومى واحد گرمســار، محمود ســلطانى مدیر روابط عمومــى واحد على آباد کتــول و ابوالفضل 
اکبــرى مدیر روابــط عمومى واحــد اراك به عنوان نفــرات برگزیــده و برتر خبرگــزارى آنــا در آذر معرفى

 شدند.

دانشگاه آزاد نجف آباد 
واحد برتر اطالع رسانى شد 

راه سرمایه گذاران گردشگرى هموار شود


