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مرکز بهداشت بر چایخانه هایى که
صرفاً قلیان  عرضه مى کنند، نظارت ندارد

گاوخونى؛ مکانى براى «گردشگرى سیاه» 
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حمید عسکرى:       
گلزار خواننده خوبى نیست

تیراندازى در عروسى حادثه آفرید

هر ایرانى چقدر بابت 
بدهى مؤسسات
المبورگینى پرداخت کرد؟

 به جاى
 جام جهانى!

 پیشرفت فوق العاده اى در فوتبال ایران داشت و 
خیلى زود تبدیل به یک ستاره شد. البته بماند که 
او دیر رو شد اما در عرض دو سال توانست به هر 
چیزى که مى خواهد برسد. رامین امسال هم راهى 
اوستنده بلژیک شد تا در اروپا بازى کند. حضور این 
بازیکن در اروپا آن هم در آستانه جام جهانى اتفاق 
بسیار خوبى بود. رامین گهگاهى فیلمى از تمرینات 
خود منتشر مى کرد تا نشــان دهد تالشش را دو 

چندان کرده اما ...

اصفهان یخ مى زند اصفهان یخ مى زند 
12

نماینده اصفهان مى گوید روستاهاى خالى، پیشروى کویر و خشک شدن 500 میلیون اصله درخت طى چهار سال،  شرق اصفهان را مستعد نوعى خاص از گردشگرى کرده است

قرارداد سرخابى ها 
زیر ذره بین
 مجلس

3

انتخاب اشتباه رضاییان او را از تیم ملى دور مى کند

صف آرایى ناشناس ها مقابل شناس ها!
 با گذشت چندین ماه از برگزارى دیدارهاى ذوب آهن در نقش جهان، پس از تعویض چمن فوالدشهر 

این تیم بار دیگر به خانه بازگشته و بازى خود برابر نماینده هند را در این ورزشگاه برگزار مى کند.
ذوب آهن اصفهان در مهمترین و حســاس ترین مسابقه امســال خود فردا سه شنبه در ورزشگاه 

فوالدشهر به مصاف تیم آیزاول هندوستان قهرمان لیگ برتر هندوستان مى رود تا ...
4

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: چایخانه  اگر 
فقط عرضه کننده قلیان باشد، بهداشت 

حق ورود ندارد اما در صورت عرضه 
چاى بهداشــت حق ورود و 

پلمب مانند گذشته را دارد.

کاهش کاهش 1515 درجه اى دما در پى بارش برف و باران در بیشتر شهرهاى استان  درجه اى دما در پى بارش برف و باران در بیشتر شهرهاى استان 

س مجلس مجلسلج
2 ت بر چایخانه هایى که

عرضه مى کنند، نظارت ندارد
یط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: چایخانه  اگر 

ن باشد، بهداشت 
رت عرضه 

رود و
د.
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ص
گذشت  با
این تیم
ذوب آه
فوالدش

بازگشت رامبد جوانبازگشت رامبد جوان
 به سینماى کمدى به سینماى کمدى

فردا؛  ذوب آهن - آیزاول هندوستان
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  تابناك| بر اساس اعالم رئیس جمهورى، دولت 
تاکنون 11 هزار و 500 میلیارد تومان خط اعتبارى براى 
بازپرداخت بدهى مؤسســات مالى و اعتبارى غیر مجاز 
هزینه کرده است؛ اما بررســى ها نشان مى دهد این رقم 
هنوز تکافوى تمامى بدهى ها را نــداده و این روند ادامه 

دار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعالم صریح آقاى روحانى مبنى 
بر اینکه دولت پولى از خود ندارد و از جیب مردم نســبت 
به پرداخت بدهى هاى خود در این راســتا اقدام مى کند، 
مى توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت 80 میلیون نفرى 
ایران، هر ایرانى، اعم از کودك، نوجوان، جوان و سالمند، 

143 هزار و 750 تومان بابت تأدیه بدهى این مؤسسات 
هزینه کرده است.

این رقم ســنگین در حالى از جیب شهروندان خارج شده 
است که دو سوى ماجرا را کســانى تشکیل مى دادند که 
طمع سود و بى توجهى به قانون، چاشنى اقداماتشان بوده 
است. از یک سو کسانى که هنوز هویتشان به درستى آشکار 
نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد مؤسساتى 
مالى و اعتبــارى غیر مجاز در قالــب تعاونى هاى اعتبار 
آزاد و... اقدام کرده اند و در دیگر ســوى سپرده گذارانى با 
امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده گذارى در این 

مؤسسات زده اند.

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس از وجود ابهام در قرارداد 
بازیکنان دو تیم بزرگ پایتخت و نیز نبود انضباط مالى در 

مدیریت آنها خبر داد.
سید احسان قاضى زاده هاشمى با اشــاره به درخواست 
برخى نمایندگان مبنى بر تحقیــق از علمکرد مدیریتى 
این دو باشگاه و تصویب آن در کمیسیون متبوعش گفت: 
ابهامات مالى دو باشگاه، عدم انضباط مالى و نیز نحوه و 
میزان کمک هاى دولت به این دو باشگاه بزرگ پایتخت 
موجب شد، نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 

مدیران این دو تیم را به کمیسیون ارجاع دهند.
وى نحوه تصمیم سازى و انتخاب اعضاى هیئت مدیره 

را از دیگر علل تحقیق و تفحص ســرخ آبى هاى تهران 
دانست و افزود: چگونگى درآمدزایى و هزینه کرد استقالل 
و پرســپولیس براى نمایندگان، محلــى از ابهام بوده از 
طرفى اعمال ســالیق گوناگون ادوار مختلف از جانب 
وزارت ورزش و جوانان حداقل طى ده سال اخیر کارآمدى 
مدیریتى این باشــگاه ها را به چالش کشیده است و این 

مباحث باید مورد بررسى و تحلیل مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس در پاسخ به این سئوال 
که آیا شائبه هاى موجود در میزان قراردادهاى بازیکنان و 
عدم شفافیت در آن مد نظر وکالى ملت قرار دارد، گفت: 

اتفاقاً یکى از موضوعات هم همین مسئله است. 

هر ایرانى چقدر بابت بدهى 
مؤسسات پرداخت کرد؟

قرارداد سرخابى ها زیر 
ذره بین مجلس

درگیرى سپاه با داعش 
  فارس| فرمانـده نیـروى زمینـى سـپاه گفت: 
در عملیاتى که ظهر روز شـنبه در غرب کشـور صورت 
گرفت، 18تروریسـت داعش دسـتگیر شـده و چند نفر 
نیز معدوم شـدند. سـردار محمد پاکپور فرمانده نیروى 
زمینى سپاه پاسداران افزود: در این عملیات که در منطقه 
«بمو» صورت گرفت، سه نفر از نیروهاى قرارگاه نجف 
اشرف به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. وى گفت: این 
تروریسـت ها قصد انجام عملیات در شهرهاى مرزى و 

مرکزى را داشتند.

دوران حصر گذشته است
  روز نو| معـاون اول رئیـس جمهور در جلسـه 
شـورایعالى ادارى اسـتان فارس بـا بیان اینکه مسـائل 
اقتصادى و اجتماعى کشـور ریشـه در موضوع سیاست 
دارد تصریح کرد: ما باید با هم برادر باشیم، اصالح طلب، 
اصولگـرا و اعتدالى همه بایـد براى ارتقـاى ایران عزیز 
تالش کنیم . کدام کشور در منطقه رهبرى مثل رهبرى 
ما دارد که در سـال هـاى انقالب، دفاع مقـدس و بعد از 
آن کارنامه اى به این درخشـانى داشـته اسـت. اسحاق 
جهانگیرى اظهار داشت: نمى توان هیچکس و جریانى 
را که با نظام بوده اند حصر کرد گفت: دوران حصر سپرى 
شده و باید با یکدیگر گفتگو کنیم، گفتگو بین جریان هاى 

سیاسى و گفتگوى ملى بین اقوام.

ایران ناوهاى آمریکایى را 
رصد مى کند

  افکار نیوز| یک مقام دفاعـى آمریکایى گفت 
پهپادهاى ایرانى به طور روزافزونى بر فراز خلیج فارس و 
دیگر راه آبه هاى حیاتى در خاورمیانه فعال شده و به صورت 
مرتبط پروازهاى شناسایى در نزدیکى کشتى هاى جنگى 
ایاالت متحده که در حال عبور از تنگه هرمز بوده و یا در 
منطقه در حال عملیات هستند، انجام مى دهند. این ماجرا 
پس از آن عنوان شـد که نـاوگان پنجم نیـروى دریایى 
آمریکا اعالم کرد حضور قایق هاى جنگى ایران در اطراف 
کشـتى هاى آمریکایى در خلیـج فارس از ماه آگوسـت 

تاکنون متوقف شده است.

سفر روحانى به تعویق افتاد
مدیرکل روابط عمومى استاندارى    آفتاب نیوز|
کرمان گفت: به دلیل بارش برف و برودت هوا، سفر رئیس 
جمهور به استان کرمان به تعویق افتاد. نقى عظیمى زاده 
با اعالم این خبر اظهار داشـت: با توجه به اینکه قرار بود 
رئیس جمهور دوشنبه و سه شنبه در استان کرمان حضور 
داشته باشند، به دلیل بارش برف و برودت هوا در تهران، 
این سفر به تعویق افتاد. وى افزود: سفر رئیس جمهور به 

استان پنج شنبه و جمعه هفته جارى انجام خواهد شد.

 انتقاد برفى عارف 
  رویداد 24| رئیـس مجمـع نماینـدگان تهران 
از عملکرد شـهردارى و اسـتاندارى تهران در روز برفى 
پایتخت انتقاد کرد. محمدرضا عارف با اشـاره به بارش 
برف در تهران اظهار داشت: تأسف مى خورم از اقدامات 
شـهردارى و اسـتاندارى که براى بارش متوسـط برف، 
شهر به این وضع درآمده اسـت. رئیس فراکسیون امید 
مجلس اضافه کرد: به طـور جدى موضـوع را از طریق 
استاندارى و شـهردارى پیگیرى مى کنیم تا ببینیم چرا 
على رغم پیش بینى هاى هواشناسـى، شهر بعد از بارش 

برف فلج شد.

نگاه ها به میز مذاکره نیست
  تسنیم| تولیت آستان قدس رضوى در دیدار با 
خانواده شهدا و رزمندگان فاطمیون در سوریه گفت: قبًال 
نگاه مجاهدان و مردم به میزهاى مذاکره بود و سازمان ها 
تصمیم مى گرفتند اما االن تصمیم دسـت مجاهدان در 
میدان اسـت. مجاهدان سرنوشـت را رقم مى زنند. آیت 
ا... ابراهیم رئیسـى افزود: امروز ابتکار عمل در سـوریه، 
یمن و لبنان دست کیست؟ دست برتر براى کیست؟ آنکه 
در میدان توفق دارد آمریکا و صهیونیسـت ها هستند یا 
مردم؟ در همه این کشورها دست برتر براى جبهه انقالب 

اسالمى و مجاهدان در همه عرصه هاست. 

خبرخوان
درخواست عجیب 

  افکار نیوز| بارش بــرف و یخبندان 
شــدید در تهران باعث تعطیلى مدارس شده 
اما شهردار تهران درخواستى عجیب از دانش 

آموزان کرده است. 
محمــد علــى نجفــى در توییتــى از دانش 
آموزان خواســته اســت که از چند ســاعت 
دیگر در کنار مأموران شــهردارى به ســبک 
تر شدن بار شــاخه هاى درختان کمک کنند. 
به نظر مى رســد آقاى شــهردار هنــوز دلیل 
تعطیل شــدن دانش آمــوزان و مــدارس را 
نمى داند کــه چنین درخواســتى از نوجوانان

 دارد.

آموزش جنسى الزامى است
دکتر امان ا... قرایى مقدم    انصاف نیوز|
استاد جامعه شناســى دانشگاه خوارزمى تأکید 
کرد: هیچ چیز در جامعه درست نمى شود مگر 
از راه آموزش و پرورش یکــى از مواردى که 
باید تابوى آن را بشکانیم و خرد کنیم آموزش 
مسائل جنسى اســت؛ چه براى دختران و چه 
براى پســران. ما فکر مى کنیــم آموزش این 
مسائل تابو است و اگر در این رابطه اطالعات 
بدهیم و صحبت کنیم، زمیــن و زمان به هم 
مى رســد و شق القمر مى شــود و ممکن است 
حرمت شکنى شــود و دختران و پسران خیره 
مى شــوند، در حالى که باید این آموزش ها را 
بدهیم که ماجراى سعید طوسى ها اصًال مطرح

 نشود.

سکه جدید به بازار آمد 
  ایسنا| با پیشــنهاد رئیس کل بانک 
مرکزى ســکه هاى 500 تومانى طرح جدید 
ضرب و همزمان به 50 سالگى سازمان بورس 
رونمایى و به بازار عرضه شــد. هشــتم بهمن 
ماه همزمان با پنجاهمین ســالگرد ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار بود. این ســکه ها به 
تعداد 20میلیون قطعه به بــازار عرضه خواهد

 شد. 

تکذیب قطع گاز 
ســخنگوى شرکت    جام جم آنالین|
ملى گاز در رابطه با احتمــال قطع گاز بخاطر 
برف اخیر گفت:  قطع گاز به دلیل کمبود گاز و یا 

افت فشار تکذیب مى شود. 
مجید بوجــارزاده ادامه داد: از شــنبه شــب، 
گاز با باالتریــن حجم مصــرف به خصوص 
در بخش خانگــى روبه رو بوده و بــا توجه به 
برودت هــوا پیش بینى مى شــود حدود 500 
میلیون متر مکعب گاز مصرف شــده باشد و با 
پیش بینى ادامه شــرایط و مصرف گاز خانگى 
تا 550 میلیــون متر مکعــب، برنامه ریزى به 
صورتى انجام شــده اســت تا در میزان تولید 
گاز، انتقــال و نیز ذخیره خطوط آن مشــکلى 

نباشد.

زور کسى به مافیاى 
خودروسازى نمى رسد

  ایسنا| کالنتــرى رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: زور کســى در 
کشــور به مافیاى خودروســازى نمى رســد. 
خودروهایى تولید مى شود که مصرف سوخت 
باالتر از استاندارد و سوختى پایین تر از استاندارد

 دارند.
 شــاید حتى زور رئیــس جمهور نیــز براى 
جلوگیرى از تولیــد این خودروها نرســد. در 
دولت قبل تصویب شد که خودروهاى فرسوده 
باید بــه ازاى خودروهاى جدیــد از رده خارج 
شــوند اما به دلیل قدرت صنعت خودروسازى 
در کمتر از یک مــاه این مصوبه لغو شــد. در 
این شــرایط نباید انتظار هوایى پاك داشــته

 باشیم.

درحالى که قرار بود هیئت بازدیدکنندگان مجلس متشکل 
از اعضاى کمیســیون قضائى و حقوقــى و چند نماینده 
دیگر مجلس دیــروز از زندان اوین و محــل نگهدارى 
بازداشت شدگان در اعتراض هاى اخیر بازدید کنند، بعضى 
اظهارات سخنگوى کمیســیون قضائى مجلس در هفته 
گذشته منجر به ایجاد برخى حواشــى در این راستا شد. 
چند رسانه از قول حجت االسالم حسن نوروزى نماینده 
اصولگراى رباط کریم و بهارستان در مجلس که به عنوان 
ســخنگو در هیئت رئیسه کمیســیون قضائى و حقوقى 
مجلس نیز عضویت دارد، خبرى منتشــر کردند که این 
نماینده مجلس علت خودکشى یکى دو زندانى در مدت 
اخیر را «دق کردن از احساس گناه» مطرح کرده بود. به 
همین دلیل خبرگزارى ایلنا براى روشــن شدن ابعاد این 
ماجرا به سراغ نوروزى رفته و پاى صحبت ها و توضیحات 

این نماینده مجلس نشسته است.
اخیراً در مصاحبه اى علت خودکشى 
یکــى دو زندانى بازداشت شــده در 
جریان اعتراض هــاى دى ماه را «دق 
کردن از احساس گناه» عنوان کردید 
که با واکنش منفــى در افکار عمومى 

روبه رو شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟
این مسائل ناشى از همین سئوال هاى خبرنگاران است. 
خبرنگارى در یک مصاحبه به بنده گفت که مســئوالن 
زندان به یکى از زندانیان قرص داده و او را کشته اند. من 
به عنوان یک قاضى و کســى که ســالیان سال در حوزه 
قضاوت اسالمى کار کردم، به صورت عملى در جریان امور 
قرار دارم و اکنون نیز به عنوان نماینده عضو کمیســیون 
قضائى به زندان ها ســر مى زنم و از وضعیت دستگاه قضا 
مطلعم، گفتم که این حرف ها درست نیست. بنده به عنوان 
قاضى وقتى متهمى را با عنــوان قاچاقچى مواد مخدر، 
کالهبردار، قاتل یا جاعل بازداشت مى کنم، خودم بیش 
از او ناراحتم. بنابر این از متهم مى پرســم آیا سند دارید، 
مى توانید وثیقه بگذارید و مســائلى از این دست را مطرح 
مى کنم که به نحوى آزادش کنم. شناختى که من دارم، 
مى دانم همکارانم چنین مرامى دارند. مسئله این است که 
چه فایده اى براى زندانبان، مسئول زندان، دادستان، رئیس 
دادگسترى و دیگر مقامات دارد که بخواهد به زندانى قرص 

بدهد و او را بکشد.
بحث این بود که از قول شما این مطلب 
منتشر شد که گفته اید زندانیان از سر 

ندامت از غصه دق کرده اند.
خیر. آن خبرنگار ســئوال کرد چرا این زندانى درگذشته 
است، گفتم ممکن است خودش ناراحت بوده است. مسئله 
این است که ممکن است این اتفاق به هزار دلیل رخ دهد. 
بنابر این اوًال باید ثابت شود که کسى از زندانیان درگذشته 

است یا نه. ثانیاً اگر کسى درگذشته، از مغتششین بوده یا نه. 
به هر حال شنیدم که زندانى خاصى که مرحوم شده، جزو 
قاچاقچیان مواد مخدر بوده و هنوز چیزى ثابت نشده است. 

چه کسى این مسئله را گفته است؟ از 
چه کسى شنیدید؟!

شنیدم! از برخى دوســتان و همکاران مجلس شنیدم که 
قاچاقچى بوده اســت. على ایها الحال اگر مرحوم شــده 
باشد، باید ثابت شود، به هر حال این فرد خانواده اى دارد، 
باید کالبدشکافى شود، پزشکى قانونى نظر بدهد و اینطور 

مشخص مى شود که مشکل از کجا بوده است.

آیا براساس گفته یک نماینده مى توان 
با قطعیت اظهارنظــر کرد. باتوجه به 
آنکه اصل موضوع خوراندن قرص به 
زندانیان از ســوى یکى از نمایندگان 

مطرح شد و اتفاقاً این نماینده نیز گفته 
بود که این مســئله را از خانواده یکى 
از زندانیان شنیده است. بماند که به 
نظرمى رسد نزدیکان زندانى نسبت به 
دیگران منبعى قوى تر و موثق تر باشد.

على ایها الحال باید همه احتماالت را درنظر گرفت. من 
کرمانشاه بودم و درباره اعتراض ها در آن منطقه تحقیق 
کردم. برخى بازداشــتى ها در کرمانشــاه گفتند پیش از 
ورود به تجمعات در خانه اى به آنها قرص داده اند آنجا از 
مسئوالن سئوال کردم که اوضاع مغتششین چگونه بوده، 
گفتند بسیارى از کسانى که بازداشــت کردیم، بعد از 24 
ســاعت به خود آمده، ناراحت بوده و گریه مى کردند. این 
بازداشت شدگان مى گفتند چرا ما را اینجا آوردید. مسئوالن 
گفته اند، شــما در خیابان بودید، شیشــه مى شکستید، 
اغتشاش مى کردید. زندانیان مى گفتند ما اصًال نفهمیدیم. 

ما را به خانه اى بردند آنجا قرصى خوردیم و بعد به خیابان 
آمدیم و اصًال نفهمیدم چه شد.

یعنى قبل از برگــزارى تجمع به آنها 
قرص داده بودند؟!

بله. البته نمى خواهم بگویم همه ایران اینطور بوده اما در 
کرمانشاه خیلى از جوانان چنین وضعى داشتند. نمى گویم 
100 درصد این افراد قرص خورده اند اما به هر حال بعضى 

اینطور بودند.
پس مى گویید نه تنها بعد از بازداشت 
قرص نخورده اند، بلکه قبل از ورود به 

تجمع قرص خورده اند؟
به هر حال این اســت. از بنده پرســیدند چــرا این افراد 
درگذشته اند، گفتم باید از خودشــان بپرسید، از عزرائیل 
بپرســید. شــاید از ناراحتى ســنکوپ کرده، شاید دق

 کرده ...

گوشه اى جدید از اغتشاشات اخیر در گفتگو با یک نماینده اصولگراى مجلس

«قرص»

«الدیار» چاپ بیروت نوشــت: پــس از پیروزى ارتش 
ســوریه بر تکفیرى ها در پایگاه ابوالظهور، سردار قاسم 
ســلیمانى مدتى در این  منطقه ماند؛ اما به نظر مى رسد 
وى از تحرکات ارتش ترکیه و اشغال اراضى سوریه بدون 
هماهنگى  نظامى با ایران و نظام سوریه، ناخشنود است.  
این رسانه عرب زبان در ادامه نوشت: بر اساس اطالعات 
منابع آگاه، ســردار  سلیمانى، یکى از افســران بلندپایه 
نیروهاى قدس را به سوى فرمانده ارتش ترکیه در سوریه 
فرستاد تا  پیامى را به او برساند، مبنى بر اینکه ایران نیز 
در حلب حضور داشــته و از حمایت نیروهاى حزب ا... و 

نیروهاى عراقى، برخوردار اســت و ارتش ترکیه پیش 
از نزدیک  شــدن به این مناطق باید با سردار سلیمانى 

هماهنگ کند.  
پس از پیام سردار قاسم ســلیمانى براى فرمانده ارتش 
ترکیه که هدایت کننده حمله ترکیه به اراضى  ســوریه 
اســت، نیروهاى ســپاه قدس و هم پیمانان آن مراکز 
درگیرى را اتخاذ کرده اند و تحلیلگران  بعید نمى دانند که 
در صورت نزدیکى ارتش ترکیه به پایگاه هاى نیروهاى 
هم پیمان ایران،  احتمال بروز برخورد بین ارتش ترکیه و 

این نیروها وجود داشته باشد. 

پیام صریح 
سردار سلیمانى

 به فرمانده ارتش 
ترکیه

عکس قدیمى از ارتفاع باور نکردنى برف در ایران

 در حالى که به تازگى رابعه اسکویى بازیگر پیوسته به جم با انتشار تصویرى زیارتى از بازگشت خود به ایران 
خبر داده بود حاال خبرى درباره بازداشت یکى از کارگردانان جم منتشر شده است.

مهدى مظلومى کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانى که نوروز 
امسال هم کمدى «سه بیگانه» را روى پرده داشت، سه سال 
پیش با رؤیاى پیشرفت در عرصه کارى اش از ایران رفت و در 
ترکیه به شبکه جم پیوست اما چندى پیش به ایران بازگشت و 
حاال با قرار وثیقه اجازه ورود به کشور را پیدا کرده است. گفته 
مى شــود او که ماه قبل با ابراز ندامت گفته بود دلم براى کار 
در تلویزیون ایران تنگ شده است، حاال بیش از دو هفته است 
از مرز آستارا به ایران بازگشــته و البته هنگام ورود بازداشت 
شده است. گفته مى شــود، نامبرده با وثیقه 200 میلیونى آزاد 
شده اســت. هنوز هیچ ارگان رســمى این خبر را تأیید نکرده

 است.

دستگیرى کارگردان پرکار در مرز؟

رســانه هاى رژیــم صهیونیســتى مدعى شــدند «جان 
کرى» وزیر امور خارجه ســابق آمریکا در دیــدار با نماینده
 «محمــود عبــاس» رئیــس تشــکیالت خودگــردان 
فلســطینى بــه او وعــده داده کــه «دونالد ترامــپ» تا

 یکسال دیگر در کاخ سفید نخواهد ماند. کرى 
اخیــراً در دیدار بــا نماینده محمود 

عبــاس در مذاکرات صلح به 
این نماینده فلســطینى 

گفته بــه «ابومازن» 
پیام او را برساند.

بر اساس این گزارش 

که نخستین بار از سوى روزنامه «معاریو» منتشر شده، کرى 
به نماینده محمود عباس گفته که به او بگوید: به هیچ وجه در 
برابر خواست ها و فشارهاى ترامپ درباره روند صلح با رژیم 
صهیونیستى کوتاه نیاید و براى خود زمان بخرد چون به نظر 
او ترامپ تا یکسال دیگر در کاخ سفید نخواهد 
ماند. رسانه هاى محافظه کار و حامى 
ترامپ در آمریکا این اقدام جان 
کرى را اخالل مکرر او در 
روند سیاست خارجى 
دولت جدید آمریکا 

دانسته اند.

ترامپ تا یکسال دیگر در کاخ سفید نیست
ادعاى رسانه هاى رژیم صهیونیستى از پیش بینى «جان کرى»: 

بارش برف سنگین  در بیشتر استان هاى کشور باعث شد تا بعضى پایگاه هاى اطالع رسانى دیروز اقدام به انتشار تصویرى 
قدیمى از روزهایى کنند که زمستان هاى ایران اکثراً پر برف بود. آخرین برف چند مترى که در ایران بارید مربوط به سال 
58 در بویین میاندشت واقع در غرب اصفهان مى شــود که آنقدر زیاد بود که  مردم مجبور شدند براى عبور و مرور، تونل 

زیر برف ها بزنند.
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فیلم ســینمایى «قانون مورفى» تازه ترین ســاخته رامبد جوان 
فیلمبردارى خود را با حضور امیر جدیدى، بازیگر جوان سینماى 
ایران آغاز کرد. آنطور که مشخص است فیلم تازه کارگردان 
فیلم هایى چون «نگار» و «ورود آقایان ممنوع»، بار دیگر به 
سراغ کمدى رفته و مى خواهد این بار ژانر کمدى را همراه با 

ژانر اکشن به مخاطب ارائه کند.
رامبد جوان تجربه موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمدى 
براى خود ثبت کرده و در فیلم هایى همچون «اسپاگتى 
در 8 دقیقه»، «دختر آدم پسر حوا» و «ورود آقایان ممنوع» 
مخاطبان بسیارى را از آن خود کرده است. وى همچنین با 
تولید و کارگردانى برنامه «خندوانه» نشان داده راه برقرارى 
ارتباط با مخاطب را از طریق آثار کمدى به خوبى بلد است و 
شاید این تنها دلیلى باشد که جوان بار دیگر به دنبال ساخت 

آثار کمدى رفته است.
از ســویى فیلم قبلى رامبد جوان با عنــوان «نگار» با بازى 
نگار جواهریان و افســانه بایگان با وجود نقدهاى مثبتى که به 
همراه داشت نتوانست اقبال چندانى در میان عموم مردم پیدا کند. 
این فیلم از لحاظ جلوه هاى ویژه و همچنین صحنه هاى اکشــن و 
بدلکارى کیفیت بسیار باالیى داشــت و تجربه خوبى را براى رامبد 

جوان در سینماى اکشن رقم زد.
حال جوان با تجربه مثبت سینماى اکشن فیلم «نگار» به سراغ ساخت فیلم 
«قانون مورفى» رفته است فیلمى که ترکیبى از دو نوع موفقیت رامبد جوان 

درسینماى کمدى و سینماى اکشن است.
صحبت هاى بســیارى در خصوص بازیگران این فیلم شــنیده مى شود اما 
تاکنون حضور امیر جدیدى به  عنوان بازیگر این فیلم قطعى شده و همچنین 

ارشا اقدسى بدلکار بین المللى سینما طراحى صحنه هاى اکشن «قانون 
مورفى» را بر عهده دارد.

هنوز در خصوص داستان یا موضوع فیلم «قانون مورفى» صحبتى 
به میان نیامده اما نام فیلم نشــان مى دهد که به احتمال فراوان 
شــخصیت هاى اصلى داســتان دچار بدشانســى ها مى شوند. 
«قانون مورفى» واژه اى اســت که در آن شــخص مورد نظر 
در لحظه اى کــه فکرش را نمى کنــد بدترین اتفــاق براى او

 مى افتد.
با وجود شــروع فیلمبردارى «قانون مورفى» هنوز هیچ خبرى در خصوص پایان 
فیلمبردارى یا زمان اکران اثر منتشر نشده است. با توجه به تجربه ناموفق اکران 

فیلم «نگار» در نیمه دوم سال به احتمال فراوان رامبد جوان تالش مى کند فیلم 
«قانون مورفى» را درنیمه اول سال اکران کند و در همین راستا پیش بینى 

مى شود که جوان در صدد اکران نوروزى باشد.
این در حالى است که اشــرف مدیر روابط عمومى شبکه 

نسیم در خصوص زمان پخش سرى جدید «خندوانه» 
گفت: به طور قطع برنامه «خندوانه» با اجراى رامبد 

جوان از اواخر اسفند ماه امســال یا ابتداى نوروز 
97 روى آنتن شــبکه نســیم خواهد رفت. وى 
ادامه داد: گروه عوامل برنامه «خندوانه» این 
روزها سخت مشغول کارهاى فنى و بازبینى 
مجموعه هاى «خندوانه» هستند تا بتوانند 

خود را به نوروز 97 برسانند.
حال باید دید رامبد جــوان که این روزها 
عالوه بر این فیلم پیــش  تولید برنامه 
«خندوانه» را نیز در برنامه دارد مى تواند 
اثرى باکیفیت را راهى ســینما کند و 
از ســویى آیا برنامه «خندوانه» طبق 
قرار قبلى به نوروز 97 خواهد رســید

 یا نه؟

مورفى» تازه ترین ســاخته رامبد جو
ضور امیر جدیدى، بازیگر جوان سینما
ر که مشخص است فیلم تازه کارگرد
گار» و «ورود آقایان ممنوع»، بار دیگر
 و مى خواهد این بار ژانر کمدى را همراه

طب ارائه کند.
به موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمد
کرده و در فیلمهایى همچون «اسپاگت
تر آدم پسر حوا» و «ورود آقایان ممنوع
را از آن خود کرده است. وى همچنین
رنامه «خندوانه» نشان داده راه برقرار
 از طریق آثار کمدى به خوبى بلد است
ى باشد که جوان بار دیگر به دنبال ساخ

ت.
ى رامبد جوان با عنــوان «نگار» با باز
انه بایگان با وجود نقدهاى مثبتى که
ال چندانى در میان عموم مردم پیدا کن
ى ویژه و همچنین صحنه هاى اکشــن
ى داشــت و تجربه خوبى را براى رام

کشن فیلم «نگار» به سراغ ساخت فی
جو موفقیترامبد نوع دو از ترکیب ه

فیلم ســینمایى «قانون م
فیلمبردارى خود را با حض

فیلمبردارى «قانون مورفى» آغازشد

بازگشت رامبد جوان به سینماى کمدى
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 مى افتد.
با وجود شــروع فیلمبردارى «قانون مورفى» هنوز هیچ خبرى در خصوص پایان 
فیلمبردارى یا زمان اکران اثر منتشر نشده است. با توجه به تجربه ناموفق اکران 

فیلم «نگار» در نیمه دوم سال به احتمال فراوان رامبد جوان تالش مى کند فیلم 
«قانون مورفى» را درنیمه اول سال اکران کند و در همین راستا پیش بینى 

مى شود که جوان در صدد اکران نوروزى باشد.
این در حالى است که اشــرف مدیر روابط عمومى شبکه 

نسیم در خصوص زمان پخش سرى جدید «خندوانه» 
برنامه «خندوانه» با اجراى رامبد  قطع گفت: به طور

جوان از اواخر اسفند ماه امســال یا ابتداى نوروز 
97 روى آنتن شــبکه نســیم خواهد رفت. وى 
ادامه داد: گروه عوامل برنامه «خندوانه» این
روزها سخت مشغول کارهاى فنى و بازبینى 
مجموعه هاى «خندوانه» هستند تا بتوانند 

7خود را به نوروز 97 برسانند.
حال باید دید رامبد جــوان که این روزها 
عالوه بر این فیلم پیــش  تولید برنامه 
«خندوانه» را نیز در برنامه دارد مى تواند 
اثرى باکیفیت را راهى ســینما کند و 
از ســویى آیا برنامه «خندوانه» طبق 
7قرار قبلى به نوروز 97 خواهد رســید

نه؟ یا

فیلمبردارى «قانون مورفى» آغازشد

فیلمبردارى خود را با حض
ایران آغاز کرد. آنطور
فیلم هایى چون «نگ
و سراغ کمدى رفته
ژانر اکشن به مخا
رامبد جوان تجرب
براى خود ثبت کر
8در 8 دقیقه»، «دخت
مخاطبان بسیارى
تولید و کارگردانى بر
ارتباط با مخاطب را
شاید این تنها دلیلى

آثار کمدى رفته است
از ســویى فیلم قبلى
نگار جواهریان و افســا
همراه داشت نتوانست اقبا
این فیلم از لحاظ جلوه هاى
بدلکارى کیفیت بسیار باالیى

جوان در سینماى اکشن رقم زد.
حال جوان با تجربه مثبت سینماى اک
که استفیلم رفته « مورف «قانون

حمید عسکرى خواننده پاپ، محمدرضا گلزار را یکى از 
هنرمندانى دانست که کارش را بلد است و درباره گلزار 
گفت: او خیلى در کارش رشد کرده و مى توانیم بگوییم 
االن پیشرفت خوبى کرده است و در این هیچ شکى 
نیست که او یک سوپراستار است. چیزى که در مورد 
رضا صادق است این است که تا ساعت ها مى ایستد 
و با روى خوش با مــردم عکس مى گیرد درحالى که 
ممکن است من و خیلى ها خســته شویم و به لحاظ 

بدنى توانش را نداشته باشیم.
او همچنین درباره صدا و خوانندگى گلزار گفت: رنگ 
صداى رضا خوب است اما از نظر من خواننده خوبى 
نیست. حمید عســکرى درباره اینکه اولین انتخاب 
فریدون جیرانى براى فیلم ســینمایى «قصه پریا» 
بود گفت: در آن زمان من با آقاى مرتضى شایســته  
قرارداد سه ساله داشتم. تست گریم هم انجام شد اما 
حواشى و سوءتفاهماتى به وجود آمد که قسمت نشد 
در آن کار ایفاى نقش کنم. اما فریدون جیرانى یکى 
از بهترین کارگردانان سینماى ماست و اگر قسمت 

مى شد در کار ایشــان ایفاى نقش 
کنم افتخار بزرگى نصیبم 
مى شــد. بازیگرى خیلى 

کار ســختى است ولى 
من دیگــر کًال بازى 

نخواهــم 
کرد.

حمید عسکرى:  گلزار 
خواننده خوبى نیست

صادره» قابل دفاع است
در «م

بازى رضا عطاران

قرارداد سه ساله داشتم. تست گریم هم انج
حواشى و سوءتفاهماتى به وجود آمد که قس
آن کار ایفاى نقش کنم. اما فریدون جیر در
از بهترین کارگردانان سینماى ماست و اگ

مى شد در کار ایشــان ایفاى نقش 
کنم افتخار بزرگى نصیبم 
مى شــد. بازیگرى خیلى 

کار ســختى است ولى 
دیگــر کًال بازى  من

نخواهــم
کرد.

پانته آ بهرامپانته آ بهرام::  

بچه ندارم، فقط 2 تا گربه دارم!
پانته آ بهــرام از بازیگران ســینما و تلویزیون، با 
حضــور در برنامــه «من و شــما»، در پاســخ به 
این ســئوال کــه چقــدر دیوانگــى در زندگى اش 
داشــته، عنوان کرد: خیلى زیــاد این اتفــاق رخ نداده

 است.
وى ســپس درباره سن و ســالش گفت: مدام در فضاى 
مجازى مى گوییم بیایید این اعداد را از زندگى مان حذف 
کنیم؛ ســن و وزن. هیچکدام به آن عمل نمى کنیم. من 
خوشم نمى آید که بپرسند چند سالت است. تو وقتى 12 
ساله اى دوست دارى، 15 ساله باشى؛ وقتى 15 ساله اى، 
دوست دارى 18 ساله باشــى و هیچ وقت از سنى که در 
آن هســتى رضایت ندارى. اما وقتى این مسئله را حذف 
کنیم، زندگى شادترى خواهیم داشت و من با این مسئله 
موافقم و مدت هاســت این اعداد را از زندگى ام حذف 

کردم.
بهرام در ادامه درباره نمره انضباطش گفت: من همیشه 
نمــره انضباطم 18 بود. مــن شــخصیت آرام، به طرز 
کالفــه کننده اى معصــوم و به طرز حوصله ســر برى 
ساکتى داشــتم و براى همین اصًال انضباط من باید 20 
مى شد؛ اما، چون مى خواستم با بچه هاى دیگر همراهى 
کنم دو نمره اى از من کم مى شــد. بعد ها احساس کردم 

نمى خواهم اینطور به زندگى ادامه دهم؛ چون کســالت 
آور بود و شــاید همین یکى از دالیلى بود که باعث شد 

بازیگر بشوم.
ظلى پور درباره تکرار نشــدن خیلى از نقش هاى خوب 
در کارنامه این بازیگر و عــدم حضور دوباره در فیلم هاى 
طنز پرســید. بهرام براى اولین بار اعالم کــرد که بعد 
از «توکیو بدون توقف» از مهــران مدیرى براى حضور 
در چند کار پیشنهاد داشــته؛ اما قبول نکرده است. وى 
گفت: مهران مدیرى عزیز براى یکى دو کار خود از من 
دعوت به همکارى کرد؛ وسوســه جذابى هم بود چون 
کار هاى ایشــان همیشــه پر مخاطب بوده؛ اما احساس 
خطر در من باعث شد نپذیرم و براى همین ایشان دیگر 
از من دعوت نکردنــد و گفتند براى چــى دعوت کنم، 
وقتى نمى آیى! (مى خندد)، امــا االن دلم یک کار طنز 
خوب مى خواهد که آن روى ســکه هم کمى مشخص

 شود.
در بخشــى دیگر از گفتگو ظلــى پور دربــاره اینکه آیا 
بهرام فرزندى دارد پرســید که او گفت: من بچه ندارم، 
فقط دو تا گربــه دارم! وى در انتها در خصوص مســئله 
ازدواج خود نیز گفت: بگذارید این مســئله جزئى از اسرار 

بماند!

ه ترکیبى از دو نوع موفقیت رامبد جو
ست.

 بازیگران این فیلم شــنیده مى شود
 بازیگر این فیلم قطعى شده و همچنی

طراحى صحنه هاى اکشن «قانون 

م «قانون مورفى» صحبتى 
 دهد که به احتمال فراوان 
ر بدشانســى ها مى شوند. 
نظر در آن شــخص مورد
ـد بدترین اتفــاق براى او

درسینماى کمدى و سینماى اکشن اس
صحبت هاى بســیارى در خصوصب
تاکنون حضور امیر جدیدى به  عنوان
ارشا اقدسى بدلکار بین المللى سینما ط

مورفى» را بر عهده دارد.
هنوز در خصوص داستان یا موضوع فیلم
به میان نیامده اما نام فیلم نشــان مى
شــخصیت هاى اصلى داســتان دچار
«قانون مورفى» واژه اى اســت که د
در لحظه اى کــه فکرش را نمى کنــ

ان 

اما 
ین 

«قانون مورفى» رفته است فیلمى که یا نه؟

ر را یکى از 
رباره گلزار 
یم بگوییم 
هیچ شکى 
که در مورد 
 مى ایستد 
رحالى که 
 و به لحاظ 

فت: رنگ 
نده خوبى 
ن انتخاب 
صه پریا» 
شایســته  
ا ا ش جام شد اما ا

سمت نشد 
رانى یکى 
گر قسمت 

تتست ا عاع ااف د للبل ااقا ااصادره»
م

صص
» در

ااطاران ططع ااضا اابازىر

بچهبچه
پانته آ بهــرام از باز
حضــور در برنامــه
این ســئوال کــه چقــ
داشــته، عنوان کرد: خیلى

 است.
س وى ســپس درباره سن و
مجازى مى گوییم بیایید این
کنیم؛ ســن و وزن. هیچک
نمى آید که بپرسند خوشم

5ساله اى دوست دارى، 15س
8دوست دارى 18 ساله باشـ
آن هســتى رضایت ندارى
کنیم، زندگى شادترى خوا
موافقم و مدت هاســت ای

کردم.
بهرام در ادامه درباره نمره
8نمــره انضباطم 18 بود. م
کالفــه کننده اى معصــو
ساکتى داشــتم و براى هم
مى شد؛ اما، چون مى خواس
نمره اى از من کم م کنم دو

حسین  محمد
قاسمى  با اشــاره به جغرافیا و 

مختصات شخصى هر فیلم در خصوص تهیه 
کنندگى و رویکرد بین المللــى فیلم «مصادره» اولین 

ساخته مهران احمدى تأکید کرد: واقعیت من فیلم هایم را 
صرفاً براى موفقیت بین المللى نمى سازم و معتقدم که اثر باید در 

ابتدا با کیفیت باال و در خور مردم ایران ساخته شود. حال پس از این 
گزینه مى توان به رویدادهاى بین المللى نیز فکر کرد.

قاســمى با اشــاره به بازى خوب رضا عطاران در فیلم «مصادره» 
خاطرنشان کرد: ما سعى کردیم که فیلم از همه لحاظ کیفیت باال 

و قابل قبولى داشته و یک کمدى سالم ساخته شود و به همین 
دلیل اعتقاد دارم مى توان به «مصادره» در جشنواره فیلم 

فجر امسال امیدوار بود. در وهله دوم از نظرم بازى 
رضا عطاران در این فیلم بسیار قابل دفاع و 

ارزشمند است.
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ونانصدرنشینى AEK با شجاعى سوژه رسانه هاى یونان

مربى جوان ســیاه جامگان نقشى شــبیه به دوران 
بازیگــرى اش را بــراى ســرمربى این تیــم بازى 
مى کند. سیاوش اکبرپور در زمانى که بازى مى کرد با 
قدرت دوندگى و جنگندگى باالى خود باعث مى شد 
موقعیت هاى خوبى نصیب عنایتى شــود و او نقش 
مهمى در 2 بار آقاى گلى عنایتى با پیراهن استقالل 

داشت.
حاال ســیاوش اکبرپور نقشــى شــبیه بــه دوران 
بازیگرى اش در تیم سیاه جامگان دارد، او در طول 
بازى به تصمیم هاى داورى اعتراض مى کند و 
تالش مى کند جو کنار زمین را کنترل کند تا رضا 
عنایتى با آرامش تیمش را در زمین هدایت کند.

هرچند فعال زوج عنایتى- اکبرپور موفق 
نشــده اند ســیاه جامگان را از قعر 
جدول جــدا کنند؛ ولــى آنچه 
مسلم اســت این دو شکل 
بازى این تیم را به شکل 
تغییــر محسوســى 

داده اند و همچنان  
مشــهدى هــا 
امیدوار به بقا 
در لیگ 
تر  بر
هستند.

ســعید آذرى در مورد بازى روز سه شــنبه با ایزاول در 
مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا گفت:  شرایط تیم ما 
خوب است. بعد از پیروزى مقابل استقالل خوزستان به 
مکان سوم جدول رسیدیم و تیم از نظر روحى و روانى 
در شرایط مناسبى قرار دارد. تمرینات خوبى هم انجام 

شده و از هر نظر براى این بازى آماده هستیم.
وى ادامه داد: ایزاول چیزى براى از دســت دادن ندارد 
و بازیکنانش با تمام وجود بــازى خواهند کرد. ما نباید 

خود را مقابل ایــن حریف از پیش برنــده بدانیم. زیرا 
در آن صورت ممکن است به مشــکل بربخوریم. من 
به بازیکنان هم هشــدار مى دهم که خود را تیم پیروز 
مســابقه ندانند. به قول پوریاى ولى حتى یک پوست 
خربزه هم ممکن اســت باعث زمین خوردن شــود. 
بنابراین اگر در این بازى دقت نکنیم ممکن است حریف 
هندى مثل همان پوســت خربزه باعث شود به زمین

 بیفتیم.

در حالیکه فرنگى کاران تیم ملى چند روز پیش 
از آغاز جام تختــى، اردوى تدارکاتى خود را در 
ماهشــهر میزبان این رقابت ها برپا کرده بودند، 
بدلیل مسمومیت شدید غذایى و آنفلونزا راهى 

بیمارستان شدند.
 30 فرنگى کار ایران در ســى و هشتمین دوره 
رقابت هاى بین المللى کشتى فرنگى جام تختى، 
یک هفته قبل از آغاز این رقابت ها با صالحدید 
کادر فنى تیم ملــى اردوى تدارکاتى خود را در 
شــهر بندرى ماهشهر در اســتان خوزستان به 
عنوان میزبان رقابت هاى جام تختى برپا کردند 
تا با تغییر مکان اردوهاى تیــم ملى با آمادگى 
روحــى و روانى هر چه بیشــتر در این رقابت ها 
حاضر شــوند. اما وضعیت غذاى محل اسکان 

فرنگــى کاران تیم ملى در ماهشــهر از کیفیت 
الزم برخوردار نبود و همین امر از روز نخســت 
کشتى گیران را با مشکالت جدى مواجه کرد و 
در نهایت مسمومیت غذایى و همچنین آنفلوآنزا، 
کار 17 فرنگى کار ایران کــه باید در جام تختى 

به مصاف حریفانشــان مى رفتند را 
به بیمارستان کشــاند و این موضوع 

حتى تا روز وزن کشى نیز ادامه داشت 
و کشتى گیران هر روز مجبور به استفاده 

از ســرم بودند. در این میــان آلودگى هواى 
خوزستان و وجود ریزگردها در آسمان این استان 
که به معضلى چند ساله تبدیل شده نیز در تشدید 

بیمارى کشتى گیران نقش داشته است.
البته با حضور کادر اجرایى فدراســیون کشتى 
در ماهشهر و رســیدگى فورى به این موضوع، 
وضعیت غذایــى کشــتى گیران بهبــود پیدا 
کرد و این موضوع حل شــد هــر چند عوارض 
مســمومیت حتى تا پایان مســابقات نیز ادامه

 داشت.

قهرمان اصفهانى تیم ملى یخ نوردى براى اولین بار در 
تاریخ رشته یخ نوردى در رشــته لید به مدال طال دست 

پیدا کرد.
محمدرضا صفدریــان ملى پوش اصفهانــى تیم ملى 
یخ نوردى در مرحله دوم جام جهانــى یخ نوردى که در 
ایتالیا در حال برگزارى اســت، در رشته لید یا سرطناب، 
شگفتى ساز شــد و براى اولین بار توانست مدال طال را 
براى ایــران در طول ادوار جام هــاى جهانى یخ نوردى 

کسب کند.
 به گزارش فارس، صفدریان که در این هفته  بسیار خوش 
درخشیده اســت، در آغاز هفته و در مســابقات جهانى 
سوئیس نیز توانسته بود در رشــته سرعت به مدال برنز 
آن رقابت ها دست یافته و اولین مدال جهانى تاریخ رشته 
یخ نوردى ایران را در رده سنى بزرگ ساالن به دست آورد.
صفدریان که اکنون با ایــن دو مدال، اولین هاى ورزش 
یخ نــوردى ایران به نام او ثبت  شــده، پیــش  از این در 
چهارمین  مرحله جام جهانــى یخ نوردى و نیز قهرمانى 

اروپا در سال 2016 با کسب مقام پنجم جهان در رشته 
سرعت و مقام هشتم جهان در رشته لید، بهترین نتیجه 
تاریخ این رشــته را براى کشــورمان به ارمغان آورده 
بود تا تمام رکوردشکنى هاى این رشــته به نام او ثبت  

شده باشد.
به گزارش فارس، این ورزشــکار اصفهانى در ادامه نیز 
رقابت هاى متعددى پیش رو دارد که مجموع امتیازات 
این رقابت ها رنکینگ جهانى وى را مشخص خواهد کرد؛ 
وى پیش  از این راجع این موضوع به خبرنگار فارس گفته 
بود: ما در سال 6 مسابقه بین المللى داریم و براى اینکه 
رنکینگ جهانى ما حفظ شود و ارتقا پیدا کند باید در تمامى 
مسابقات شرکت بکنیم ولى با توجه به اینکه حامى مالى 
قوى اى نداریم، فقط فدراسیون هزینه شرکت در یکى از 
مســابقات را به ما پرداخت مى کند و بقیه مسابقات را با 
هزینه شخصى خود به  عنوان تیم ملى شرکت مى کنیم 
که امیدواریم امسال هم با پیدا کردن حامى مالى بتوانیم 

در این مسابقات شرکت کنیم.

 
با گذشت چندین ماه از برگزارى دیدارهاى ذوب آهن در نقش جهان، پس از تعویض 
چمن فوالدشهر این تیم بار دیگر به خانه بازگشته و بازى خود برابر نماینده هند را 

در این ورزشگاه برگزار مى کند.
ذوب آهن اصفهان در مهم ترین و حساس ترین مسابقه امسال خود فردا سه شنبه در 
ورزشگاه فوالدشهر به مصاف تیم آیزاول هندوستان قهرمان لیگ برتر هندوستان 
مى رود تا در صورت پیروزى در برابر نماینده هند جواز حضور در مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا را پیدا کند.
ذوب آهن امسال با توجه به شــرایطى که براى تیم نفت تهران به وجود آمد مجوز 
حضور در دوره پلى آف را کسب کرده و همچنین هفتمین دوره حضور خود را در لیگ  
قهرمانان آسیا با مربى گرى امیر قلعه نویى تجربه مى کند، این دیدار از اهمیت باالیى 
برخوردار است و به طور قطع بازیکنان جوان و جویاى نام ذوب آهن در این دیدارها 

به نحوى بهتر دیده مى شوند.
ذوب آهن در سال 2010 تا باالترین سطح این رقابت ها نیز پیش رفته 

و نایب قهرمانى آسیا را از نیز کســب کرده، لیگ قهرمانان 
از شرایط متفاوتى نســبت به لیگ ایران برخوردار است 
و این امر مى تواند انگیزه بسیار زیاد و متفاوتى را در بین 
بازیکنان به وجود آورد و اگر ذوب آهن این رقابت حساس 

را از دست دهد، اجازه ورود به لیگ قهرمانان را ندارد.
از اواســط نیم فصل نخســت لیگ برتــر فوتبال تیم 
ذوب آهن با توجه به تعمیرات ورزشــگاه خانگى خود 
مجبور به انتقال دیدارهایش به نقش جهان شد اما پس 

از گذشت تنها چندین ماه ورزشگاه فوالدشهر در 
یک پروژه سنگین و تالش شبانه روزى براى 

میزبانى از این دیدار حســاس آماده شده و 
روز سه شنبه همزمان با دیدار ذوب آهن و 

آیزاول این ورزشگاه بازگشایى مى شود.
چمن ورزشــگاه فوالد شــهر پس از 
سال ها تعویض شد، چمنى که بسیارى 
از بازى هاى سپاهان و ذوب آهن را در 

لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا چندین ســال میزبانى کرده است، در حال حاضر 
ورزشگاه فوالد شهر در شــرایط ایده آلى براى برگزارى مسابقه روز سه شنبه به سر 

مى برد.
به گزارش تسنیم تیم آیزاول هندوســتان براى دیدار برابر ذوب آهن بامداد امروز 
دوشنبه وارد اصفهان مى شــود. این دیدار روز سه شنبه ســاعت 17 در ورزشگاه 
فوالدشهر اصفهان برگزار مى شود. شاگردان امیر قلعه نویى در صورت پیروزى در 

این مســابقه، به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا صعود مى کنند 
و در گروه B این رقابت ها با تیم هاى الدحیل قطر، 
الوحده امارات و لوکوموتیو ازبکستان رقابت خواهد 
کرد. ذوب آهن پیش از ایــن 6 مرتبه در رقابت هاى 

جام باشگاه هاى آســیا حضور یافته و 
بهترین مقام این تیم، کســب 

عنوان نائب قهرمانى جام باشگاه هاى آسیا در ســال 2010 است. هفتمین حضور 
ذوب آهن در آسیا در حالى رخ مى دهد که این تیم جایگزین تیم نفت تهران شده که  

نتوانست مجوز حرفه اى گرى را به دست آورد.

دیدا ر ذوب آهن را رایگان ببینید
تماشــاى دیدار ذوب آهن و نماینده هنــد در پلى آف لیگ قهرمانان آســیا براى 
فوتبال دوستان رایگان است. ذوبى ها که پس از چند ماه مهمان بودن در ورزشگاه 
نقش جهان، ورزشگاه فوالدشهر را آماده دیدارهاى خانگى خود کرده اند از ساعت 
17 روز سه شنبه 10 بهمن ماه به مصاف آیزاول هند خواهند رفت. در پایان جلسه 
هماهنگى این دیدار هم مقرر شد درهاى ورزشگاه فوالدشهر از ساعت 15 به روى 

هواداران گشوده شود. با خرید تمام بلیت هاى این مســابقه توسط یک اسپانسر، 
تماشاى این دیدار که قرار است از شبکه ورزش هم به صورت زنده پخش شود براى 

فوتبال دوستان رایگان است.

در ترکیــب حریــف هندى 6 خارجى ناشــناس 
ذوب آهن

وجود 6 بازیکــن خارجى آیزاول هند در ترکیــب خود از 
به ایران ســفر مى کنند. سود مى برد که همه این نفرات 
ملیــت شــان متفــاوت جالب اینکه هر 6 بازیکن مذکور 
افغانســتان، ژاپن، لیبریا، اســت؛ بازیکنانى از کشورهاى 
البته هیچ کــدام از آن ها نیجریه، رومانى و ساحل عاج که 
خود ندارند.ســابقه آنچنانى در فوتبال کشور 
سرشــناس ترین خارجى در ایــن بین مســیح ســایقانى 
افغانستانى از سال 2015 آیزاول اســت. این مدافع 31 ساله 
در آمده و در 13 بازى به بــه عضویت تیم ملى کشــورش 
ملى هم در کارنامه اش میدان رفته و موفق شــده دو گل 
آیــزاول ســابقه ملى ثبت کند. سایر بازیکنان خارجى 

ندارند و حضورشان در خاصى در رده بزرگســاالن 
تیم هاى ملى کشــور 
خود بــه رده هاى پایه 

محدود مى شود.
نکته دیگرى که درباره 
خارجى هاى آیزاول برمى گردد، 
عدم اســتفاده از همه آنها در بازى روز 
سه شنبه اســت. طبق قوانین اى اف سى فقط 
4 بازیکن خارجى از یک تیم مى توانند در یک مســابقه به 
میدان بروند و باید دید سرمربى آیزاول کدام بازیکنان را از فهرست 

خود خارج مى کند.

س ترین مسابقه امسال خود فردا سه شنبه در 
ول هندوستان قهرمان لیگ برتر هندوستان 
اینده هند جواز حضور در مرحله گروهى لیگ 

ى که براى تیم نفت تهران به وجود آمد مجوز 
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طح این رقابت ها نیز پیش رفته 
 کرده، لیگ قهرمانان 
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در ترک6 خارجى ناشــناس 
ذوب آهن

آیزاول هند در ترکیــب خود از 
سود مى برد که همه این نفرات 
6جالب اینکه هر 6 بازیکن مذکور 
اســت؛ بازیکنانى از کشورهاى 
نیجریه، رومانى و ساحل عاج که 
ســابقه آنچنانى در فوتبال کشور 
در ایــن بین مســیح ســایقانى 
1آیزاول اســت. این مدافع31 ساله 
بــه عضویت تیم ملى کشــورش 
رفته و موفقشــده دو گل میدان
ثبت کند. سایر بازیکنان خارجى

خاصى در رده بزرگســاالن 

خارجى
عدم اســتف
سه شنبه اســت. ط
4 بازیکن خارجى از یک تیم مى
ک میدان بروند و باید دید سرمربى آیزاول

خارج مىکند. خود

صف آرایى ناشناس ها مقابل شناس ها!
فردا؛  ذوب آهن - آیزاول هندوستان

بازگشت ستاره ایرانى به ترکیب اصلى AEK براى طرفداران 
این تیم خوش یمن بود چون باعث بازگشت به صدرجدول شد.

مسعود شجاعى در بازگشت دوباره به ترکیب اصلى AEK در 
بازى برابر المیا نمایش درخشانى ارائه داد به نحوى که بسیارى 
از رســانه هاى یونان بازى خوب این بازیکن را در برد 2-0 و 

بازگشت به صدر جدول تاثیرگذار دانستند.
شجاعى که بعد از چند هفته نیمکت نشینى در ترکیب اصلى به 
میدان رفته بود در سیســتم 1-3-2-4 مانوئل خیمنز به عنوان 
بازیکن پشت مهاجم بارها با بازیســازى و حضور به موقع در 
حمالت زرد و مشکى پوشــان آتن خودى نشان داد تا جایى که 

دیروز  به تصویر اول روزنامه هاى این کشور تبدیل شد.
این درحالى است که سایت باشگاه AEK نیز گزارشى تصویرى 
از برد شیرین این تیم برابر المیا روى خروجى خود قرارداد که در 
بیشتر این تصاویر حضور مسعود شجاعى و خوشحالى او با سایر 

بازیکنان از جمله کاپیتان AEK جالب توجه بود.

قهرمان اصفهانى یخ نوردى که جاودانه مى شود

صفدریان بازهم شگفتى آفرید

اکبرپور همچنان به 
عنایتى پاس گل مى دهد  

آذرى: نباید خود را از پیش برنده بدانیم

4 کشور گزینه میزبانى تراکتورى ها مقابل االهلى

کار 17 کشتى گیر ملى پوش به بیمارستان کشید 

گزینه هاى میزبانى تراکتورسازى مقابل االهلى در زمین 
 AFC بى طرف مشخص شدند. پس از جلسه هیات رییسه
مقرر شد تیم هاى عربســتانى و اماراتى باید در قطر بازى 
کنند و قانون «زمین بى طرف“ براى نمایندگان آن ها اجرا 
نخواهد شد اما در مصوبه هیات رییسه کنفدراسیون فوتبال 
آسیا حرفى درباره ایران زده نشد و استقالل و تراکتورسازى 

باید در زمین بى طرف از الهالل و االهلى میزبانى کنند.

تراکتورسازان که پس از یک سال دورى به این رقابت ها 
بازگشــتند، هنوز براى اعالم کشورى که بخواهند در آن 
مقابل االهلى میزبانى کنند به نتیجه نرسیده اند اما چهار 
کشور عمان، عراق، لبنان و قطر از اصلى ترین گزینه هاى 

این باشگاه هستند. 
البته انتخاب کشــور میزبان براى تراکتورسازان راحت 
نیســت و فرایند پیچیده اى خواهد داشت که باید عوامل 

مختلف نظیــر حضــور پرتعداد هــواداران، 
هزینه هاى احتمالى و همچنین سخت شدن 
کار براى حریف عربستانى در نظر گرفته شود 

تا نماینده ایران بتواند على رغم بازى 
در کشــور بیگانه، بتواند نتیجه 

مناســبى را براى حریف خود 
بگیرد.
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یک سال با 4پارگى رباط صلیبى
 در سپاهان

 پیشرفت فوق العاده اى در فوتبال ایران داشت و خیلى زود 
تبدیل به یک ستاره شد. البته بماند که او دیر رو شد اما در 
عرض دو سال توانست به هر چیزى که مى خواهد برسد. 
رامین امسال هم راهى اوســتنده بلژیک شد تا در اروپا 
بازى کند. حضور این بازیکن در اروپا آن هم در آستانه جام 
جهانى اتفاق بسیار خوبى بود. رامین گهگاهى فیلمى از 
تمرینات خود منتشر مى کرد تا نشان دهد تالشش را دو 
چندان کرده اما بیش از این فیلم ها، ویدئوى المبورگینى 

سوارى او به چشم آمد.
 رامین با انتشار چند ویدئو از طرف خود و دوستانش، نشان 
داد که بیش از هر چیز در اروپا به المبورگینى ســوارى 

عالقه دارد؛ کارى که نه کاوه رضایــى کرده، نه کریم 
انصارى فرد ونه جهانبخش و حتى سردار آزمون. رامین 
در اولین روزهاى حضورش در بلژیک دست به این کار 
زد و وقتى هم در اردوى تیم ملى حاضر شد، همه بیش 
از اینکه تاثیر اروپا را در ساق هاى او ببیند، در چهره اش
 دیدند. رضائیان به شکلى که کامال براى ملى پوش ها 
سوژه شد، ریش ها و موهاى خود را رنگ کرده بود. حتى 
سردار که خیلى جوان تر از رامین رضائیان است و خیلى 
زودتر از او به اروپا رفت، هیچگاه چنین تاثیرى از زندگى 
در این قاره به چهره اش نگرفــت اما رامین برعکس او 

بود.

از ســوى دیگر رامین با همه ارتباط خــود را قطع کرد 
و اگر حتى ســراغ پیشکسوت هاى پرســپولیس بروید 
و از آنها درباره رضائیان بپرســید مى گویند بهتر است 
درباره اش حرف نزنید! این بازیکن با سیاست هاى اشتباه، 
تمام مشاوران خود را از دســت داد و این روزها شبیه به 
جزیره اى جدا افتاده اســت. ظاهرا او تصور مى کرد راه 
درست را مى رود ولى حاال مشخص شده نبود مشاوران 
خوب در کنارش چه اثرات مخربى در فوتبالش داشــته 
است. بى شــک اگر یک نوجوان هم به رامین مشاوره 
مى داد، هیچگاه به او توصیه نمى کرد در هفته هاى اول 
حضورش در بلژیک ویدئوى المبورگینى سوارى از خود 

منتشر کند تا حتى رسانه هاى بلژیک را هم علیه خود کند. 
حاال رامین روزهاى سختى را در بلژیک سپرى مى کند 
و با این شرایط باید خواب بازى مقابل کریس رونالدو و 
مراکش و اسپانیا را ببیند. وریا غفورى بازیکن کم حاشیه 
استقالل، اینقدر آماده است و اینقدر خوب بازى مى کند 
که بعید به نظر مى رسد با وجود او، کى روش حتى در یکى 
از بازى ها هم به حضور فیکس رامین در ترکیب فکر کند.

بى شک هیچوقت دیر نیست و رامین رضائیان مى تواند با 
یک تغییر رویه، دوباره شرایط را به گذشته بازگرداند. کریم 
انصارى فرد مى تواند براى او یک الگوى خوب باشــد و 

حتى مسعود شجاعى.

بازیکنان و مربیان تیم قرمزپوش اهوازى به خاطر 
شکســت دادن ســپاهان 

پــاداش مالــى دریافت 
مى کننــد. قرمزپوشــان 
فوالد خوزستان در هفته 

بیست ویکم برابر سپاهان 

به برترى رسیدند تا رتبه دوم جدول را پس از یک 
هفته از آن خود کنند و اکنون باید براى بازى بعدى 

برابر نفت آبادان آماده شوند.
باشگاه فوالد خوزســتان که امســال در زمینه 

پرداخت مبالغ قراردادها 
جــزو  پاداش هــا  و 

خوش حســاب ترین تیم هاى لیگ اســت، این 
بار یک پــاداش نقدى ویژه براى بــردن بازى با 
سپاهان به حســاب هاى بازیکنان و مربیان فوالد 
واریز مى کنــد تا قرمزهــاى اهوازى بــا روحیه 
باالترى آماده بــازى با طالیى پوشــان آبادانى

 شوند.

پارگى رباط صلیبى رسول نویدکیا چهارمین مصدومیت 
مشابه بازیکنان ســپاهان در طول یک سال اخیر بود 
که لزوم بازنگرى مدیران و مربیان سپاهان را در امر 

بدنسازى مى طلبد.
به گزارش ایمنا، با پارگى رباط صلیبى زانوى رسول 
نویدکیا حاال تعداد مصدومیت هاى مشابه بازیکنان 
ســپاهان در یک ســال اخیر به چهار مورد رسیده 
است. محمود قائد رحمتى زمستان سال گذشته در 
دیدارى تدارکاتى دچار این مصدومیت شد، سپس در 
اردیبهشت ماه سال جارى مسعود حسن زاده در نیمه 
نخست دیدار برابر تراکتورسازى مصدومیت مشابه 
پیدا کرد و در تمرینات پیش فصل نیز صابر دیده ور 

دچار پارگى رباط صلیبى شد.
هرچند نمى توان تمــام و کمال علت پارگى رباط 
صلیبى بازیکنان ســپاهان در یــک فصل اخیر 
را گردن بدنســازى بازیکنان این تیم انداخت 
و در این بین باید پارامترهاى روانى و شــانس 

را هم دخیل دانســت، اما در هر صورت باید به نقش ویژه بدنســاز 
برزیلى ســپاهان در میزان آمادگى پایین بازیکنان ســپاهان در دو 
فصل اخیر که بعضًا منجر به مصدومیت هاى طوالنى مدت شــده،

 اشاره کرد.
رافائل فوگاگیرو، بدنساز برزیلى سپاهان که همراه عبدا... ویسى از 
برزیل آمد یکى از آخرین یادگارهاى این سرمربى در سپاهان است که 
باید پاسخگوى این میزان مصدومیت طوالنى مدت در سپاهان باشد.

موضوع دیگرى که در رابطه با بدنســازى در تیم سپاهان به چشم 
مى خورد و مورد تأیید کارشناســان نیز قرار گرفته است، افت بدنى 
بازیکنان این تیم از اواســط نیمه دوم است که به خصوص در فصل 
جارى با تعــداد گل هاى زیادى کــه ســپاهان در 15 دقیقه پایانى 

مسابقات دریافت کرده نمود پیدا مى کند.
در هر صورت فصل جارى با انجام 9 دیدار دیگر براى ســپاهان به 
پایان مى رسد، اما براى فصل بعد با توجه به مصدومیت هاى فراوان 
بازیکنان ســپاهان در دو فصل اخیر، به نظر مى رســد کادر فنى و 
مدیریتى باشگاه سپاهان باید در تقویت کادر بدنسازى تیم بازنگرى 

انجام دهند.

انتخاب اشتباه رضاییان او را از تیم ملى دور مى کند

المبورگینى به جاى جام جهانى!

بازى روز سه شــنبه صنعت نفــت آبادان و اســتقالل، عالوه بر 
حساســیت فوق العاده براى راهیابى به فینال جام حذفى، یک 
سوژه جذاب دیگر هم دارد و آن تقابل سوشا مکانى با استقالل 
بعد از حدود 22 ماه از دربى تاریخى 82 در 27 فروردین 1395 
است. آن بازى آخرین رویارویى سوشا با استقاللى ها بود و مدتى 
بعد از آن بازى سوشــا از ایران رفت تا در اروپا به فوتبال خود 

ادامه دهد.در آن بازى پرسپولیس با نتیجه 3-0 از استقالل پیش 
بود اما یک دقیقه پس از گل سوم پرسپولیس، سوشا مکانى روى 

یک سانتر معمولى از استقاللى ها اشــتباه کرد و توپ را مقابل 
پاى جابر انصارى انداخت تا او دروازه خالى پرســپولیس را
 باز کنــد. در نهایــت آن بازى بــا نتیجه 4-2 به ســود 
پرســپولیس به پایان رســید امــا همین اشــتباه و چند 
اشــتباه مشــابه از مکانى باعث شد تا پرســپولیس در 
پایان فصــل از نظر تفاضل گل کم بیــاورد و نایب قهرمان 
لیگ پانزدهم شــود. کم نیستند کســانى که معتقدند او 
مقصر قهرمان نشــدن پرســپولیس در لیــگ پانزدهم

 بود.اما سوشا مکانى که هنوز هم عالقه زیادى به پرسپولیس 
دارد و از بازگشت به این تیم استقبال مى کند این بار قصد 
دارد با درخشــش خود مقابل رقیب ســنتى پرسپولیس، 
هواداران این تیم را خوشــحال کنــد. او از روزى که به 
صنعت نفت پیوســته 2 بازى براى این تیم انجام داده 

و در هیچکدام موفق به بســته نگه داشتن دروازه 
خود نشده اســت و امیدوار است با گل نخوردن 

در بازى با اســتقالل این طلســم را بشکند 
و اســتقالل را در رســیدن به  قهرمانى 

جام حذفــى نــاکام بگــذارد و دل 
هواداران پرسپولیس را به دست

 بیاورد.

پاداش ویژه فوالدى ها براى شکست سپاهان

ســردار آزمون، مهاجــم تیــم ملــى ایــران از برنامــه ویدئو چک 
کــه از شــبکه ورزش پخــش مى شــود شــکایت کــرد. آزمون کــه این 
روزها در اردوى روبیــن کازان حضــور دارد در این باره  اظهار داشــت: در ایــن برنامه به 
من توهین شــد و من هم از حقم نمــى گذرم و از ویدئو چک شــکایت مى کنــم. امیدوارم 
برنامه هاى ورزشى رسانه ملى با دقت بیشــترى تهیه شــوند تا اینقدر راحت به ورزشکاران

رشته هاى مختلف توهین نشود. 
به گزارش فارس، دربرنامه ذکر شده مجرى به انتقاد از وضعیت فعلى سردار آزمون پرداخته و 

وى را متهم به موارد حاشیه اى کرده است.

پیشکســوت فوتبال اصفهان گفت: اگر پپ گواردیوال هم 
سرمربى سپاهان شود و بازیکنان در همین شرایط روحى و 
روانى باقى بمانند و تماشاگران و پیشکسوتان سپاهان از این 

تیم حمایت نکنند، کارگر نخواهد بود.
حسین چرخابى در گفت وگو با فارس در اصفهان با اشاره به 
انتخاب منصور ابراهیم زاده به  عنوان سرمربى تیم فوتبال 
سپاهان، اظهار کرد: سابقه مربى گرى منصور ابراهیم زاده 
نشــان دهنده کار او اســت و من امیدوارم این تغییرات و 

جابجایى ها بتواند به وضعیت سپاهان کمک کند.
وى افزود: همه بر این نکته آگاه اند که وضعیت ســپاهان 
وضعیت خیلى خوبى نیست و من در مشکالت سپاهان تنها 
سرمربى را مشکل نمى دانم و اعتقاد دارم همه باید بیایند و 

دست به دست هم دهند تا مشکالت سپاهان حل شود.
پیشکسوت سپاهان در بیان مشکالت این تیم گفت: سپاهان 
از لحاظ روحى و روانى در شرایط فوق العاده ضعیفى به سر 
مى برد و بازیکنان سپاهان در مجموع از لحاظ فنى در وضعیت 
مطلوب و خوبى قرار دارند و آن ها خیلى بهتر از آنچه تا این 
هفته از لیگ به نمایش گذاشته اند، مى توانند بهتر فوتبال بازى 
کنند ولى از لحاظ روحى فوق العاده ضعیف شده اند و باشگاه 

سپاهان نیز باید علت این افت روحى را بررسى کند.
وى تصریح کــرد: اولین گامى که منصــور ابراهیم زاده در 

سپاهان باید بردارد که بسیار نیز حائز اهمیت است، این که 
علل افت روحى بازیکنان را بررسى کند چرا که شاید مسائل 

فنى و تمرینى در جلسه دهم نیز بررسى نشود.
چرخابى با اشاره به نقش هواداران سپاهان در خروج از بحران 
این تیم، تاکید کرد: شرایط به گونه اى نیست که هواداران 
بخواهند فالن شخص در ترکیب قرارگرفته و یا روى نیمکت 
بنشیند؛ بلکه شرایط به گونه اى اســت که همه افرادى که 
در اصفهان هستند و به نحوى باشــگاه سپاهان را دوست 
دارند، باید تا لحظات پایانى لیگ از ســپاهان حمایت کنند 
تا شاهد ایجاد مشکل براى سپاهان نباشیم چراکه همین 
مشکالت براى اســتقالل نیز پیش آمد و آن تیم تا دسته 
سوم لیگ هم سقوط کرد و نباید این اتفاقات براى سپاهان 
رخ دهد.وى اظهار داشت: اکنون بحث ابراهیم زاده و قنبرى 
و بقیه نیست؛ بلکه زمان اتحاد و انسجام براى خارج کردن 
سپاهان از بحران است و حتى رسانه هاى محلى اصفهان 
در رأس و پیشکسوتان و تماشــاگران نیز باید در این زمینه

 گام بردارند.
وى عنوان کرد: نباید فراموش کرد که حتى اگر پپ گواردیوال 
هم سرمربى سپاهان شود و بازیکنان در همین شرایط روحى 
و روانى باقى بمانند و اگر تماشاگران و پیشکسوتان سپاهان 

از این تیم حمایت نکنند، کارگر نخواهد بود.

بازیکنانو مربیان تیم قرمزپوش اهوازى به خاطر
شکســت دادن ســپاهان 

پــاداش مالــى دریافت 
مى کننــد. قرمزپوشــان 
فوالد خوزستان در هفته 

بیست ویکم برابر سپاهان 

را پس از یک  به برترىرسیدند تا رتبه دوم جدول
هفته از آن خود کنند و اکنون باید براى بازى بعدى 

برابر نفت آبادان آماده شوند.
باشگاه فوالد خوزســتان که امســال در زمینه 

پرداخت مبالغ قراردادها 
جــزو  پاداش هــا  و 
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4یک سال با 4پارگى رباط ص
 در سپاهان

پارگى رباط صلیبى رسول نویدکیا چهارمین مصدومیت 
مشابه بازیکنان ســپاهان در طول یک سال اخیر بود 
که لزوم بازنگرى مدیران و مربیان سپاهان را در امر 

بدنسازى مى طلبد.
به گزارش ایمنا، با پارگى رباط صلیبى زانوى رسول 
نویدکیا حاال تعداد مصدومیت هاى مشابه بازیکنان 
ســپاهان در یک ســال اخیر به چهار مورد رسیده 
است. محمود قائد رحمتى زمستان سال گذشته در 
دیدارى تدارکاتى دچار این مصدومیت شد، سپس در 
اردیبهشت ماه سال جارى مسعود حسن زاده در نیمه 
نخست دیدار برابر تراکتورسازى مصدومیت مشابه 
پیدا کرد و در تمرینات پیش فصل نیز صابر دیده ور 

دچار پارگى رباط صلیبى شد.
کمال علت پارگى رباط  هرچند نمى توان تمــام و
صلیبى بازیکنان ســپاهان در یــک فصل اخیر 
را گردن بدنســازى بازیکنان این تیم انداخت 
و در این بین باید پارامترهاى روانى و شــانس 

را هم دخیل دانســت، اما در
آ برزیلى ســپاهان در میزان
فصل اخیر که بعضًا منجر به

 اشاره کرد.
رافائل فوگاگیرو، بدنساز برز
برزیل آمد یکى از آخرین یادگ
باید پاسخگوى این میزان مص
موضوع دیگرى که در رابطه
مى خورد و مورد تأیید کارشن
بازیکنان این تیم از اواســط
جارى با تعــداد گل هاى زیا
مسابقات دریافت کرده نمود
در هر صورت فصل جارى با
پایان مىرسد، اما براى فصل
بازیکنان ســپاهان در دو فص
مدیریتى باشگاه سپاهان باید

انجام دهند.

هاجــم تیــم
خــش مى ش
ور دارد در این
ى گذرم و از وی
یشــترى تهی

جرى به انتقاد
ست.

ســردار آزمون، مه
کــه از شــبکه ورزش پخ
روزها در اردوىروبیــنکازان حضــو
من توهین شــد و من هم از حقم نمــى
دقت بی برنامه هاى ورزشى رسانه ملى با

رشته هاى مختلف توهین نشود.
گزارش فارس، دربرنامه ذکر شده مج به

وى را متهم به موارد حاشیه اى کرده است

شکایت سردار آزمون از یک برنامه تلویزیونى

زمانى براى اتحاد

سرمربى جدید سپاهان از روز سه شنبه در تمرینات این تیم 
حاضر خواهد شد.

 مدیران سپاهان بعد از قطع همکارى با کرانچار در نهایت 
به منصور ابراهیم زاده رســیدند و او را به عنوان سرمربى 
جدید خود معرفى کردند. تیم سپاهان بعد از شرایط سختى 
که در لیگ هفدهم تجربه کرد، مجبور به قطع همکارى با 
زالتکو کرانچار شد. در این بین در سطح مدیریت باشگاه نیز 
تغییراتى ایجاد شد و با کنار رفتن محسن طاهرى از سمت 
مدیرعاملى، مسعود تابش به عنوان سرپرست جدید باشگاه 

معرفى شد.
ابراهیم زاده در دو مقطــع زمانى به عنوان کمک مربى در 
سپاهان فعالیت کرده است. او یکبار به عنوان دستیار فرهاد 
کاظمى و یکبار هم به عنوان دستیار اول لوکا بوناچیچ حضور 
در سپاهان را تجربه کرده است. این مربى سابقه حضور در 
ذوب آهن به عنوان مربى و ســرمربى را دارد که در همین 
مدت به عنوان سرمربى موفق شد ذوب آهن را هم به فینال 

لیگ قهرمانان و نایب قهرمانى آسیا برساند.
ابراهیــم زاده بعد از جدایــى از ذوب آهــن، در تیم هاى 
پیکان ، نفت ، راه آهن و مس کرمان سابقه سرمربیگرى 

دارد و مدتــى اســت در خــارج از کشــور امــور
 شخصى اش را پیگیرى مى کند. او در حال 

حاضر در ایران نیست و بر اساس اعالم 

مسئوالن سپاهان روز سه شنبه براى عقد قرارداد به اصفهان 
مى آید تا تمرینات این تیم را زیرنظر بگیرد.

سپاهان که 9 دیدار باقى مانده این فصل خود را با هدایت این 
سرمربى به میدان خواهد رفت، در دیدار هفته بیست و دوم 
خود باید به مصاف پرسپولیس برود و به احتمال زیاد ابراهیم 

زاده در این دیدار بر روى نیمکت سپاهان مى نشیند.
ى ر ز ن پ

د، مجبور به قطع همکارى با 
 در سطح مدیریت باشگاه نیز 
تن محسن طاهرى از سمت 
نوان سرپرست جدید باشگاه 

نى به عنوان کمک مربى در 
یکبار به عنوان دستیار فرهاد 
ستیار اول لوکا بوناچیچ حضور 
ت. این مربى سابقه حضور در 
دارد که در همین ــرمربى را

 شد ذوب آهن را هم به فینال 
ى آسیا برساند.

 از ذوب آهــن، در تیم هاى 
 کرمانسابقه سرمربیگرى

ـارج از کشــور امــور
کند. او در حال

ساعالم

م ر لز و رو س پو پر و
زاده در این دیدار بر روى نیمکت سپاهان مى نشیند.

ابراهیم زاده از سه شنبه در اصفهان

 گورادیوال هم در چنین شرایط روحى نتیجه نمى گیرد

 22ماه پس از حادثه!
آبادان و اســتقالل، عالوه بر 
ى به فینال جام حذفى، یک 
ل سوشا مکانى با استقالل 
5 فروردین 1395 7 در 27 82
شا با استقاللى ها بود و مدتى 
ت تا در اروپا به فوتبال خود 

3نتیجه 3-0 از استقالل پیش 
رسپولیس، سوشا مکانىروى

شــتباه کرد و توپ را مقابل 
زه خالى پرســپولیس را
4ا نتیجه 4-2 به ســود 
ا همین اشــتباه و چند 
شد تا پرســپولیس در
ــاورد و نایب قهرمان
وســانى که معتقدند او
زدهمس در لیــگ پانزدهم

رسپولیس ه زیادى به پرسپو
د این بار قصدل مى کند این

ــنتى پرسپولیس،  ســنتى
ـد. او از روزى که به 
ین تیم انجام داده 

 داشتن دروازه 
گل نخوردن 

ا بشکند 
مانى 

ل 

بارش شدید برف در نقاط مختلف ایران، مشکالتى به وجود آورده است.  على کریمى که این روزها تبدیل به یک منتقد جدى در همه زمینه ها شده، این بار از مسئوالن ستاد 
بحران کشور انتقاد مى کند. کریمى دیروز پستى در این زمینه منتشر کرد و نوشت:« آقایون مدیران بحران که هر سال کلى سمینار میزارین دقیقاً کجایین؟! نکنه زیر کرسى لم 

دادین. حیف اسم مدیر که براى امثال شما استفاده میشه»

حمله على کریمى این بار براى بارش برف



06سالمتسالمت 3148 سال چهاردهمدوشنبه  9 بهمن  ماه   1396

 
  

خشکى و خارش پوســتى که آرام نمى شود و شــب ها بى خوابتان 
مى کند، دردى بى درمان نیســت. گرچه داروهــاى مختلفى براى 
برطرف کردن حساسیت هاى پوستى و درمان اگزما تجویز مى شود، 
اما عوارضى که استفاده طوالنى مدت از این داروها به دنبال مى آورد، 

ممکن است شما را هم از مصرف آنها پشیمان کند.
مصرف گیاهان دارویى و کمک گرفتن از برخى درمان هاى خانگى، 
یکى از راه هاى آرام کردن این درد است؛ راهى که در ادامه این مطلب، 

آن را براى تان تشریح مى کنیم.

روى پوست تان کره بمالید
از کره به عنوان یک کرم موضعى، براى کاهش حساسیت و خارش 
پوست کمک بگیرید. روى پوســت ترك خورده و 
پوسته شده، کمى کره گیاهى بمالید و آن را با گاز 

بپوشانید.اســتریل ضدحساسیت 

زردچوبه بخورید
یکى از داروهاى ضدالتهاب طبیعى که مى تواند پوست آسیب دیده 
شما را آرام کند، زردچوبه اســت. اگر این ادویه را به مقدار زیادى در 
غذاهاى تان استفاده کنید، از خاصیت ضدالتهابى آن براى آرام شدن 
پوست تان بهره خواهید برد. زردچوبه، سرشار ازآنتى اکسیدان هاست 
و با مصرف کردنش رادیکال هاى آزادى را که پوســت تان را نشانه 

گرفته اند، از بین خواهید برد.

روى پوست تان سرکه بمالید
سرکه ســیب، داروى طبیعى دیگرى براى آرام کردن پوست هایى 
است که از حساسیت رنج مى برند. ســرکه، یک ضدعفونى کننده 
طبیعى است و اگر یک پنبه را به آن آغشته کنید و روى قسمتى که 
خارش و التهاب آزارش مى دهد، بکشــید، پوست تان آرام مى گیرد. 
البته اگر پوست تان خراشیده، زخم شده یا روى آن جوش هایى سبز 
شده، سراغ ســرکه نروید، چراکه در این صورت، سوزش و تشدید 

ن آســیب دیدگى هــم بــه  مشکالت تا

اضافه خواهد شد.

بذر کتان بخورید
دانه هاى روغنى کتان را که میزان زیادى امگا3 در خود دارند، 

به غذاى تان اضافه کنید. بذر کتان مى تواند مکمل خوبى براى 
ساالدهاى تان هم باشد و درصورتى که هر روز سراغ آن بروید، 
التهابى که پوست تان را تحریک پذیر کرده، زودتر درمان مى شود.

سراغ آلوئه ورا بروید
از عطارى، چند بــرگ آلوئه ورا بخرید و ژل طبیعــى آن را با ایجاد 
خراش روى برگ ها، خارج کنید. ژل  آلوئــه ورا، ضماد خوبى براى 
پوست هاى درگیر با اگزما، خشکى و التهاب است و مى  تواند خارش، 

سرخى و تحریک پذیرى پوست را کمتر کند.

ماهى بخورید
مصرف مداوم ماهى هاى چرب مثل قزل آال، ساردین و ماهى تن، به 
کاهش مشکالت پوستى کمک مى کند. این خوراکى محبوب که 

سرشار از امگا3 است، نمى گذارد قارچ ها در پوست تان خانه کنند 
و با کاهش التهاب بافت ها، خارش، تورم و سرخى پوست را 

کاهش مى دهد. گذشــته از مصرف خوراکى ماهى، شما مى توانید 
روغن ماهى را به عنوان دارویى براى چرب کردن پوســت، مورد 
اســتفاده قرار دهید و در صورتى که به این روغن دسترسى داشته 

باشید، از آن براى بهبود وضعیت پوست تان کمک بگیرید.

برخى افراد که در طول روز رژیم غذایى خود را حفظ مى کنند، زمان 
ورود به خانه و حتى خروج از محل کار در ســاعت هاى پایانى روز 

رژیم غذایى خود را فراموش مى کنند.
بســیارى از افراد براى کاهش وزن از رژیم هاى غذایى الغرى 
اســتفاده مى کنند؛ بیشــتر آنها در طول روز، در محل کار یا اداره 
بر رعایت رژیم غذایى خود اصرار دارند و حتى ســاعت ها چیزى 
نمى خورند، اما زمانى که در حال بازگشــت از محل کار هستند یا 
به خانه رسیده اند به میزان فراوان غذا مى خورند و دچار پرخورى 

مى شوند.
کارشناســان اعتقاد دارند مصرف انواع خوراکــى و تنقالت در 
ساعت هاى پایانى شب، سبب چاقى و اضافه وزن در افراد مى شود.

پژوهش ها نشان مى دهند شــب ها به دلیل در اختیار قرارداشتن 
مواد غذایى در آشپزخانه یا رستوران ها و آزاد بودن وقت، فرد کمتر 

مى تواند در مقابل وسوسه خوردن مواد غذایى مقاومت کند.
همچنین در شب، دگرگونى هاى هورمونى بیشتر است و به دلیل 
ترشــح هورمون کورتیزول، افراد تمایل بیشترى به مصرف غذا 

پیدا مى کنند.
کارشناسان توصیه مى کنند افراد وعده صبحانه و نهار مقوى و شام 
سبک در ساعت هاى اولیه شب میل کنند و چنانچه تا زمان خواب 
احساس گرسنگى کردند، از خوراکى هاى سالم مانند ماست، میوه 

و برخى دمنوش هاى گیاهى استفاده کنند.

گرسنه ماندن در طول ســاعت هاى کارى به مدت طوالنى سبب 
خستگى فراوان و تمایل به خوردن مواد غذایى در شب مى شود که 
به دلیل ساعت خواب و تحرك نداشتن، این خوراکى ها بیشتر به 

قند و چربى و اضافه وزن در فرد تبدیل مى شوند.
البته برخى افراد نیز داراى اختالل  غذا خوردن در نیمه شب و حتى 
پس از خوردن میزان زیاد شام هستند که این افراد باید به پزشک 
متخصص مراجعه کنند تا مشکل آنها شناســایى و راهکار هاى 

درمانى برایشان در نظر گرفته شود.

براى پیشگیرى از سرماخوردگى هاى مکرر، توصیه شده شبى یک 
عدد شلغم متوسط بخارپز خورده شود، شلغم سیستم ایمنى بدن را 

تقویت مى کند و در پیشگیرى از سرماخوردگى بسیار مؤثر است.
در صورتى که دچار زکام(سرماخوردگى) شده اید، مى توانید نعناع ، 
پونه ، آویشن و مرزنجوش را به مقدارمساوى دم کرده و در طول روز 
چند بار بنوشید مخصوصاً اگر یک ساعت قبل از ناهار و شام بخورید، 

بسیار عالى است.
همچنین مى توانید از بخور دادن آنها نیز بهره ببرید. براى پیشگیرى 
از ابتال به ســرماخوردگى درطول شب، ســر و گردن و کف پاها را 

پوشانیده و از خوابیدن در جاى سرد پرهیز شود.
در سرماخوردگى هاى ساده که عالیم آن محدود به آبریزش 
بینى، عطسه و خستگى است و عالئم عفونت باکتریال مانند 

تب و گلودرد چرکى را ندارد، از مصرف نابجاى آنتى بیوتیک و کورتون 
پرهیز کنید.

پوشانیدن ناحیه ســر، پیشــانى، گردن و کف پا در هواى سرد از 
مهمترین اقدامات پیشــگیرى کننده از ســرماخوردگى در فصول 
سرد است، اگر عالیم سرماخوردگى بیش از چهار پنج روز به طول 
انجامیده و عالیمى از عفونت هاى باکتریال وجود داشته باشد، باید با 
مراجعه به پزشک و تشخیص دقیق بیمارى داروهاى مورد نیاز تجویز 

و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود.

 

چرا شب ها زیاد غذا مى خوریم؟

توصیه هایى براى سالمت چشم ها
چشم ها نقش مهمى در سالمت انسان بازى مى کنند و اقدامات بسیارى وجود دارد که 

با کمک آنها مى توان سالمت این عضو مهم و حساس را تضمین کرد.
هر سال میلیون ها انسان دچار مشکالت چشمى مى شوند برخى از این مشکالت به 
نابینایى یا از دست رفتن موقت بینایى منجر مى شود و بخشى از آنها با عینک و لنزهاى 

طبى قابل درمان است.

مراجعه مرتب به چشم پزشک
 بهترین اقدام براى اطمینان یافتن از سالمت چشم ها، معاینه مرتب آنهاست. اگرچه 
ممکن است فرد در بینایى مشکلى نداشته باشــد، اما تا پیش از بررسى دقیق چشم 
پزشــک نمى توان به طور 100 درصد از این موضوع مطمئن شــد. همچنین معاینه 
چشم ها نه تنها نیاز به عینک را تعیین مى کند، بلکه در تشخیص بیمارى هاى چشمى 

مؤثر است.
 مصرف خوراکى هاى مفید براى بینایى 

حفظ بینایى چشم ها با مصرف خوراکى هاى مناسب امکانپذیر است. معموًال مصرف 
هویج براى سالمت چشم ها توصیه مى شود اما خوراکى هاى بسیارى وجود دارند که به 
حفظ قدرت بینایى کمک مى کنند. مصرف رژیم غذایى سرشار از میوه ها و سبزیجات 
سالمت چشم ها را بهبود مى دهند. سبزیجات داراى برگ هاى سبز تیره حاوى لوتئین 

و زاکسانتین هستند که از بروز آب مروارید جلوگیرى مى کنند.

 کنترل وزن
 داشــتن اضافه وزن و چاق بودن، فرد را در معرض بیمارى هایى همچون دیابت قرار 
مى دهد که مى تواند در نهایت به از دست رفتن بینایى منجر شود. نتایج مطالعات نشان 

داده کاهش قابل توجه وزن بر پیشگیرى از آسیب 
دیدگى چشمى ناشى از فشار خون باال، دیابت و چاقى تأثیر مثبت دارد.

استفاده از عینک آفتابى مناسب
مهمترین نقش عینک آفتابى، حفظ سالمت چشم ها در برابر اشعه فرابنفش است.

استراحت دادن به چشم ها
 اگر در تمام طول روز به صورت مداوم با رایانه کار مى کنید و از اســتراحت دادن به 
چشم ها غافل هستید، در پایان روز دچار خستگى در چشم ها مى شوید. کارشناسان به 
افراد توصیه مى کنند به ازاى هر 20 دقیقه کار کردن با کامپیوتر، باید مدت 20 ثانیه 

به فاصله دور نگاه کنند.

بیشتر مواقع افکار مختلف، یکى پس از دیگرى، سیل 
آســا به ذهنمان هجوم مى آورند و لحظه اى راحتمان 
نمى گذارنــد. این افکار که گاهى حول یک ســوژه و 
گاهى چند سوژه مى چرخند، این قدرت را دارند که تمام 
فکر و ذهنمان را به خود مشغول کرده و قدرت تمرکز 
را از ما بگیرند. حتى برخى از افراد این افکار را همچون 
صدایى ضعیف در مغز خود مى شنوند و نمى توانند آنها 

را نادیده بگیرند.
هجوم افــکار دالیــل متفاوتى همچون بــاال بودن 
اضطراب، عدم خواب کافــى، مصرف برخى داروها و 
یا ابتال به بیمارى هاى خاص، مانند اختالل دوقطبى 
دارد.  کارشناســان بــراى کنترل افــکار روش هاى 
گوناگونى ارائــه داده اند که از آنهــا مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد.

تمرکز روى زمان حال، نــه آینده و نه 
گذشته

برخى از افراد به مواردى که اتفاق نیافتاده و شاید هم 
هرگز اتفاق نیافتد، فکر مى کنند و برخى دیگر دست 
از خاطراتى که نمى توانند در آنها تغییرى ایجاد کنند، 
برنمى دارند. فقط روى زمان حال متمرکز شوید، تا از 

هجوم افکار گوناگون نجات پیدا کنید.

تنفس عمیق
واکنش هاى فرد نســبت به ترس باعث مى شود که 
ضربان قلب و نرخ تنفس او افزایش یابد. این وضعیت 
زمانى که افــکار گوناگون به ذهن هجــوم مى آورد 

نیز پیش مى آیــد. در اینگونه مواقع بــا انجام دادن 
تنفس هاى عمیق مى توانیــد از اضطراب و در نتیجه 

هجوم افکار بکاهید.

انحراف ذهن
وقتى افکار خاصى به سراغتان آمد، با انجام دادن کار 
مورد عالقه تان، ذهنتان را آرام کنید. بدین ترتیب فکر 

خود را به سمت موضوعى دیگر منحرف کنید.

 ورزش
بررسى هاى گوناگون نشان داده است که فعالیت هاى 
منظم ورزشى، نه تنها حال جســم، بلکه روح و روان 

بســیار  خوب مى کنند. بنابراین براى کنترل را 
ر  فــکا هــر روز ورزش کنید. پیــاده روى و ا

دویدن آهسته یا ورزش هاى مشابه 
مى توانند در این زمینه مؤثر باشند.

 اسانس اسطوخودوس
گیــاه اســطوخودوس ویژگى هاى آرام 
بخشــى دارد. محققان متوجه شــده اند که 
استشــمام اســانس این گیاه مى تواند ذهن و 

فعالیت بیش از حد مغز را آرام کند.
 محققان معتقدند روش هــاى فوق، بهترین 
روش براى رهایى از هجوم افکار هســتند 
که با به کارگیرى آنهــا مى توانید ذهن 

خسته تان را آرام کنید.

5 روش براى دور کردن افکار منفى

مصرف «شلغم» سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند

و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود.

پیشگیرىاز آسیب داده کاهش قابلتوجه وزن بر

ساعت هاىپایانى شب، سبب چاقى و اضافه وزندر افراد مىشود.
پژوهشها نشانمى دهند شــب ها به دلیل در اختیار قرارداشتن
مواد غذایى در آشپزخانه یا رستوران ها و آزاد بودن وقت، فرد کمتر

مى تواند در مقابل وسوسه خوردن مواد غذایى مقاومت کند.
همچنین در شب، دگرگونى هاى هورمونى بیشتر است و به دلیل
ترشــح هورمون کورتیزول، افراد تمایل بیشترى به مصرفغذا

پیدا مى کنند.
کارشناسان توصیه مى کنند افراد وعده صبحانه و نهار مقوى و شام
سبک در ساعت هاى اولیه شب میل کنند و چنانچه تا زمان خواب
احساس گرسنگى کردند، از خوراکى هاى سالم مانند ماست، میوه

و برخى دمنوش هاى گیاهى استفاده کنند.

ب
ه
ا از
پوش

آنهــا مى توان به موارد 
کرد. اره ر

ب ترس باعث مى شود که 
ضربان قلب و نرخ تنفس او افزایش یابد. این وضعیت 

زمانى که افــکار گوناگون به ذهن هجــوم مى آوردز

زش ورز
اىگوناگون نشان داده است که فعالیت هابررسى ها
زشى، نه تنها حال جســم، بلکه روح و روانمنظم ورز

بســیار  خوب مى کنند. بنابراین براى کنترلرا
ر  فــکا هــر روز ورزش کنید. پیــاده روى وا

دویدن آهسته یا ورزش هاى مشابه 
مى توانند در این زمینه مؤثر باشند.

 اسانس اسطوخودوس
گیــاه اســطوخودوس ویژگى هاى آرام 
بخشــى دارد. محققان متوجه شــده اند که 
استشــمام اســانس این گیاه مى تواند ذهن و

فعالیت بیش از حد مغز را آرام کند.
 محققان معتقدند روش هــاى فوق، بهترین

روش براى رهایى از هجوم افکار هســتند 
که با به کارگیرى آنهــا مى توانید ذهنذهن

خسته تان را آرام کنید.

روى پوست تان کره بمالید
از کره به عنوان یک کرم موضعى، براى کاهش حساسیت و خارش 
پوست کمک بگیرید. روى پوســت ترك خورده و 
پوسته شده، کمى کره گیاهى بمالید و آن را با گاز 

بپوشانید.اســتریل ضدحساسیت 

روى پوست تان سرکه بمالید
سرکه ســیب، داروى طبیعى دیگرى براى آرام کردن پوست هایى 
است که از حساسیت رنج مى برند. ســرکه، یک ضدعفونى کننده 
طبیعى است و اگر یک پنبه را به آن آغشته کنید و روى قسمتى که 
خارش و التهاب آزارش مى دهد، بکشــید، پوست تان آرام مى گیرد. 
البته اگر پوست تان خراشیده، زخم شده یا روى آن جوش هایى سبز 
شده، سراغ ســرکه نروید، چراکه در این صورت، سوزش و تشدید 

ن آســیب دیدگى هــم بــه  مشکالت تا

سراغ آلوئ
از عطارى، چند بـ
خراش روى برگ
پوست هاى درگیر
سرخى و تحریک

ماهى بخو
مصرف مداوم ماه
کاهش مشکالت
سرشار از امگا3اس
و با کاهش التهاب
گ کاهش مى دهد.
روغن ماهى را به
ده اســتفاده قرار
بببباشید، از آن براى

زیادى امگا3 در خود دارند، 
مى تواند مکمل خوبى براى 

تى که هر روز سراغ آن بروید، 
ذیر کرده، زودتر درمان مى شود.

و ژل طبیعــى آن را با ایجاد رید
آلوئــه ورا، ضماد خوبى براى ل

التهاب است و مى  تواند خارش، 
مترکند.

زل آال، ساردین و ماهى تن، به 
این خوراکى محبوب که  کند.

ا در پوست تان خانه کنند 
رم و سرخى پوست را 

وراکىماهى، شما مى توانید 
چرب کردن پوســت، مورد

 این روغن دسترسى داشته 
ت تان کمک بگیرید.

پوست تان را زره پوش کنید
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هجوم 2 سیاه پوش به آپارتمان 2 برادر
 در نیمه شب زمستانى

برادر
سارقان بالشتى بین سر یکى از مالباختگان و اسلحه شان قرار دادند 
و از او خواستند آخرین وصیت خود را انجام دهد به او گفتند فردى 

یک میلیارد به آنها داده است تا او را بکشند.
به گزارش فارس، بامداد 21 دى ماه امســال بــود که مأموران 
کالنترى نیاوران در جریان یک فقره سرقت قرار گرفتند و سریعًا 
به محل اعالمى اعزام شــدند. بنابر گفته شاهدان صحنه، دو دزد 
وارد خانه اى در آپارتمان ده واحده اى شده بودند و وقتى که وسایل 
خانه را به همراه یک خودروى BMW دزدیده بودند با کتک زدن دو 

مالباخته که در خانه حضور داشتند از محل متوارى شدند.
مالباختگان دو برادر به نام هاى «شرمین» و «کامران» بودند که به 
دلیل جراحت هاى وارده از شب واقعه به پزشکى قانونى رفته و نامه 
خود را نیز به بازپرس شعبه هشتم دادسراى ویژه سرقت، قاضى 
رسولى تحویل دادند. آنها مدعى بودند که نیمه شب حوالى ساعت 
سه و نیم الى چهار دو مرد نقابدار و سیاه پوش وارد خانه شان شده 
اند و بعد از اینکه با چاقو و اسلحه گرم به جانشان افتاده اند تمامى 
جواهرات، پول ها، ارز خارجى و وســایل ارزشمند دیگرشان را به 

همراه یک خودروى BMW به سرقت برده بودند.

شکات در تشریح جزئیات حادثه به قاضى رسولى گفتند: «آن شب 
هر دو ســارق در حالى که کلید داشتند وارد خانه ما شدند و قبل از 
اینکه ما متوجه ورود غیر قانونى شــان شویم با ضرب و زور چاقو 
دست و پایمان را بســتند. ما هنوز هم آن لحظه ها را از یاد نمى 
بریم و آنها در حالى که مى دیدند از دست و پاى ما خون مى رود 

مى گفتند باید جاى دالرها و پول هاى تان را به ما بگویید.»
بنابر اطالعات پرونده دزدان دو برادر را تهدید به مرگ کرده بودند 
در حالى که برادر بزرگ تر از آنها تقاضاى سجاده نماز کرده بود تا 
بتواند نماز آخرش را بخواند و بعد از آن سارقان چند بار او را مجبور 
کرده بودند اشــهد خود را بخواند تا او را بکشــند. سارقان نقابدار 
پس از اینکه برادر کوچک تر موفق شــده بود خودش را رها کند 
و با فریادهاى دزد دزد! همســایه ها را از ماجرا با خبر کند از محل 

متوارى شدند. 
مأموران اداره اول پلیس آگاهى تهران به خانه این دو شــاکى در 
نیاوران رفتند و متوجه شدند سارقان فرارى در آپارتمان را تخریب 
نکرده اند و با کلید وارد شــده اند. یک لنگه کفش مردانه در آنجا 
کشف شد که به نظر مى رسید متعلق به یکى از سارقان فرارى بود.

مأموران سرایدار خانه را دســتگیر کردند که او با مشاهده فیلم 
دوربین هاى مداربسته گفت: «تصویر به دست آمده از سارقان 
از نظر ظاهرى شبیه دوستانش "حامد" و "مسعود" است و به 
نظر مى رسد آنها مرتکب سرقت شده باشند. چند هفته قبل از 
این سرقت من و خانواده ام براى عروسى به شهرستان رفته 
بودیم که پنج روز مسعود به عنوان ســرایدار جایم ماند. او در 
این مدت با کلید یدك وارد خانه شــده و از آنجا عکس گرفته 

بود.»
با اعتراف وى، حامد شناســایى و بازداشت شــد. او مدعى بود 

درسرقت نقشى نداشــته و روزى که سرقت رخ داده نزد برادرش 
بوده که تصادف کرده است. مأموران براى بررسى صحت ماجرا 
به تحقیق از مسئوالن بیمارســتان پرداختند که معلوم شد چنین 
بیمارى در آنجا بسترى نبوده و حامد در آن ساعت در بیمارستان 

نبوده است.
تحقیقات از او و مرد سرایدار در حالى ادامه دارد که پلیس در تعقیب 
دیگر همدست فرارى آنهاست. همچنین مأموران در تالش براى 

کشف اموال سرقتى و خودروىBMW سرقتى هستند.

2 جوان با در دست داشتن قمه و ساطور به زنان و کودکان 
آبادانى حمله مى کردند و آنها را هدف سرقت هایشان قرار 

مى دادند.
سرهنگ ســید محســن تقى زاده رئیس پلیس آبادان با 
توجه به افزایش پرونده هاى ســرقت کیف قاپى از زنان 
و کودکان در سطح شهر دســتور داد تا تیمى از مأموران 
کالنترى 15 کارون براى دستگیرى عامل این سرقت ها 

وارد عمل شوند.
مأموران در گام نخســت تحقیقات به سراغ طعمه هاى 
زورگیران خشن رفته و پى بردند دو جوان الغر اندام سوار بر 
موتورسیکلت قرمزرنگ و با در دست داشتن قمه و ساطور، 
طعمه هایشان را که بیشتر زنان و کودکان هستند هدف 

سرقت هایشان قرار داده اند. 
بدین ترتیب تجسس هاى پلیسى به صورت میدانى آغاز 
شد تا اینکه ساعت 9 شامگاه پنج شنبه 5 بهمن ماه امسال 
مأموران مشاهده کردند که دو جوان با در دست داشتن قمه 
و ساطور، پیرزنى را روى زمین خوابانده و قصد سرقت کیف 

و وسایل با ارزش او را دارند.

خیلى زود مأموران براى دستگیرى متهمان وارد عمل شدند 
که یکى از دزدان توانست پا به فرار بگذارد و سارق دیگر که 
خود را در محاصره مأموران دید با حمله به سمت آنها قصد 
فرار داشت که تیم پلیســى موفق شدند این سارق قمه به 

دست را دستگیر کنند.
مأموران در بازرسى از متهم متوجه شدند که سارق چهار 
شلوار و دو کاپشن به تن کرده است و در تحقیقات مشخص 
شد دزدان پس از هربار سرقت براى گمراه کردن مأموران 

اقدام به تغییر لباس هایشان مى کنند.
سارق جوان گفت: «در خیابان هاى تاریک به سراغ زنان 
سالخورده و کودکان مى رفتیم و با تهدید چاقو و قمه، دست 
به سرقت کیف و وسایل با ارزش آنها مى زدیم.» وى افزود: 
«بخاطر اعتیاد به مواد مخدر هروئین مجبور به سرقت بودم 
که با همدستى یکى از دوســتانم و با تهدید قمه و ساطور 

زورگیرى مى کردیم.»
بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات بیشــتر در اختیار 
مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار گرفته و تجسس هاى 

براى دستگیرى متهم فرارى پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان گفت: مأموران انتظامى 
عامالن تیراندازى که منجر به مصدومیت ســه نفر در مراسم 

عروسى شده بودند را دستگیر کردند.
سرهنگ سید جواد رضوى اظهار داشــت: جمعه شب به علت 
رسم غلط تیراندازى، ســه نفر از مهمانان یک مراسم عروسى 
مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. وى با بیان اینکه مأموران 
انتظامى بالفاصله به محل اعزام شدند، گفت: با انجام اقدامات 
پلیسى در کمترین زمان عامالن تیراندازى  شناسایى و دستگیر 
شدند. سرهنگ رضوى عنوان داشت: دو نفر متهم پس از تشکیل 

پرونده در اختیار مرجع قضائى قرار گرفتند.
فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان خاطر نشان کرد: انتظار 
مى رود بزرگان قبایل و طوایف، افراد داراى نفوذ، صاحبان قلم 
و رســانه ها با اقدامات فرهنگى خود خطرات استفاده از سالح 
در مراسم را به شهروندان یادآور شوند تا شاهد حوادث تأسفبار 

اینچنینى نباشیم.

فرمانده انتظامى شهرستان کنگان استان بوشهر از 
دستگیرى قاتل افغان تحت تعقیب پلیس اینترپل 

در کنگان خبر داد.
 سرهنگ رهام رضایى اظهار داشت: برابر با پرونده 
واصله از دایره مهاجرت و اتبــاع پلیس اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان بوشــهر و مســتند به 
گزارش پلیس بین الملل ناجــا (اینترپل) مبنى بر 
متوارى شدن یک قاتل از کشور افغانستان به شهر 
کنگان، موضوع در دستور کار پلیس اطالعات این 

فرماندهى قرار گرفت.
 وى گفت:پــس از انجــام تحقیقــات الزم، رصد 
اطالعاتى و انجام اقدامات فنــى حضور متهم در 
شهرســتان کنگان محرز شد که پس از اخذ دستور 
قضائى الزم و با همکارى اکیــپ اعزامى از پلیس 
اطالعات استان بوشهر قاتل به هویت «ف» فرزند 

«م» دستگیر شد.
  این مقام انتظامى افزود: متهم در بدو دستگیرى در 
خصوص هویت واقعى خود اظهارات ضد و نقیضى 
داشت که پس از روبه رو شدن با ادله و مدارك 
لب به اقرار گشود و پس از تکمیل تحقیقات 

تحویل مراجع قضائى شد.

پرونده عامالن قتل  5 کشاورزحمله سارق با ساطور به زنان و کودکان 
 در راه دادگاه

فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان گفت: مرد 50 ساله اى در دشتستان یکى از شهرستان هاى استان بوشهر  توسط افراد 
ناشناس به قتل رسید.

به گزارش مهر، سرهنگ سید جواد رضوى اظهار داشت: شنبه شب مرد میانسالى  که جلوى درب منزلش مورد اصابت گلوله 
افراد ناشناس قرار گرفت، بعد از انتقال به درمانگاه جان باخت. وى خاطرنشان کرد: ساعت 19 و 30 دقیقه شنبه  شب مرد 50 
ساله اى جلوى درب منزلش در روستاى «طلحه» از پشت سر از سوى ســه نفر سرنشین خودروى پراید مورد اصابت گلوله 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان افزود: متأسفانه فرد مزبور با انتقال به درمانگاه با وجود تالش کادر پزشکى جان باخت. 

وى بیان داشت: تحقیقات نیروى انتظامى براى شناسایى و دستگیرى قاتل یا قاتالن شروع شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
فارس با اشاره به مهار آتش سوزى کارخانه کاغذسازى 
صفاشــهر گفت: در آتش ســوزى این کارخانه 47 نفر 

مصدوم شدند.
عالى منش با اشــاره به افزایش تعــداد مصدومان در 
حادثه کارخانه کاغذســازى صفاشــهر ادامه داد: 47 
نفر در ایــن حادثه مصــدوم شــدند. وى اضافه کرد: 
27 نفر از مصدومــان به بیمارســتان ولیعصر خرمبید 
اعزام و 20 نفر نیز در محل و به صورت ســرپایى مداوا 

شدند. 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
فارس تصریح کــرد: از مجموع 27 مصدوم اعزامى 26 
مصدوم پس از درمان از بیمارستان ترخیص شدند و تنها 
یک مصدوم همچنان در بیمارســتان ولیعصر خرمبید 

بسترى است. 
عالى منش بیــان کــرد: در ســاعت 14 و 47 دقیقه 
بعد از ظهــر روز شــنبه آتــش ســوزى در کارخانه 
کاغذســازى صفاشــهر در محــور صفاشــهر- آباده 
اتفاق افتاد و چهار  دســتگاه آمبوالنس به محل اعزام

 شد.

شلیک مرگبار 
به مرد میانسال جلوى در خانه اش

آخرین جزئیات 
فوت دختر زلزله زده 

کرمانشاهى

آتش به جان کارخانه کاغذسازى افتاد 

دبیرخانــه کمیته ویژه رســیدگى به ســانحه نفتکش 
«ســانچى» اعالم کرد که هویت ســه پیکر پیدا شده 
حادثه این نفتکش مشخص شد. این پیکرها متعلق به 
«میالد آروى»، «مجید نقیان» و «محمد کاووســى»

 است.
گفتنى است؛ کشــتى ســانچى متعلق به شرکت ملى 

نفتکش ایران، روز 16 دى ماه امسال در محدوده دریایى 
چین با کشتى فله بر چینى «کریستال» تصادف کرد و بر 
اثر این اتفاق کشــتى نفتکش دچار انفجارهاى متعدد و 
حریق و سپس غرق شــد و32 خدمه این نفتکش همه 
در این حادثه مفقود شدند که فقط پیکر سه تن از خدمه 

پیدا شد.

تیراندازى در عروسى حادثه آفرید
هویت 3  پیکر خدمه نفتکش سانچى

 شناسایى شد

مددجوى معلول 17 ساله کرمانشاهى که یک دختر عقب 
مانده ذهنى بود، به دلیل عفونت ریوى درگذشت.

روز جمعه یکى از مددجویان تحت پوشــش ســازمان 
بهزیستى که دخترى 17 ســاله و داراى معلولیت عقب 
ماندگى ذهنى بود، بر اثر عفونت ریوى، در کانکس محل 
زندگى خود فوت کرد و خانواده ایــن مددجو نیز یکى از 
خانواده هایى است که با سپردن فرزند خود به بهزیستى تا 
بهبود شرایط زندگى و فراهم شدن اسکان دائم، موافقت 

نکردند.
 

احتمال افزایش فوت زلزله زده هاى معلول

مدیر کل بهزیستى استان کرمانشــاه در این باره اظهار 
داشت: رئیس بهزیستى سرپل ذهاب را به محل زندگى 
دختر 17 ساله عقب افتاده معلول ذهنى فرستادم و وى 
دلیل فوت ایــن مددجو را به گفته پزشــکان، عفونت 

ریوى اعالم کرده است.
امید قادرى افزود: بارها به خانواده هاى تحت پوشش 
سازمان بهزیستى که فرزندى با درجه معلولیت شدید 
دارند گفته ایم که فرزند خــود را به مراکز نگهدارى از 
معلوالن بهزیستى بســپارند، اما این خانواده ها به هر 
دلیلى با این موضوع مخالفــت مى کنند و کمتر از 10 
درصد این خانــواده ها فرزند خود را به ما ســپرده اند. 

وى تصریح کرد: نگهــدارى از معلوالن بــه ویژه با 
درجه معلولیت شــدید، آن هم در چادر و کانکس هاى 
فعلى سخت است و اغلب این افراد دچار انواع عفونت 
مى شوند و متأسفانه به دلیل سیستم ایمنى ضعیف بدنى 

که دارند، احتمال فوت آنها نیز افزایش پیدا مى کند.
 قادرى اضافه کرد: بــراى مصدومان زلزله زده ضایعه 
نخاعى تحت پوشــش بهزیستى اســتان کرمانشاه، 
ظرف دو هفته یک مرکز مجهز 35 تخته را راه اندازى 
و همه آنها را به این مرکز منتقل کردیم، اما پس از چند 
روز همه این افراد توسط خانواده  شان، به کانکس ها و 

چادرهاى محل زندگى خود برگشتند.

دستگیرى قاتل تحت 
تعقیب پلیس بین الملل 

بازپرس پرونده قتل پنج کشاورز در روستاى «دهنو» 
استان سیســتان و بلوچســتان در ارتباط با آخرین 
وضعیت این پرونده گفت: پرونده در شرف رسیدگى 
در دادگاه براى صدور رأى اســت. اکبریان از صدور 
کیفرخواســت پرونده عامالن قتل پنج کشــاورز در 

روستاى دهنو در اواسط دى ماه خبر داده بود.
 22 مهر ماه ســاعت یک بامداد ســه نفــر ابتدا با 
یکى از کشــاورزان ســرمزرعه درگیر مى شوند و او 
را با ســالح شــکارى هدف قرار مى دهند و سپس 
همراهــان وى را به گلوله بســته و از محل متوارى 

مى شوند.
پس از اطالع از این حادثه بازپرس سر صحنه حاضر 
شــده و با تشــکیل پرونده قضائى تحقیقات براى 
شناســایى عامالن این جنایت و افشاى راز قتل آغاز 

مى شود.
این اتفاق ساعت یک بامداد 22 مهر به وقوع پیوست 
و از همان زمــان تحقیقات ویــژه اى دراین باره آغاز 

شد. 

آن زمان فردى در تماس با پلیس از وقوع جنایت در 
مزرعه اى در روستاى دهنو واقع در شهرستان هیرمند 
خبر داد و بالفاصله عوامــل انتظامى در محل حادثه 
حاضر شــدند. آنها پیکرهاى غرق در خون شش نفر 
را دیدند که فقط یکى از آنها زنده بود و پنج نفر دیگر 

جان خود را از دست داده بودند.
اظهارات شــهود حاکى از آن بود که ابتــدا یکى از 
مقتــوالن با آن ســه نفــر درگیــر شــد و هدف 
گلوله قــرار گرفت. ســپس بقیــه در ایــن ماجرا 
دخالــت کردنــد کــه ســه مهاجــم آنهــا را نیز 
هدف قــرار دادنــد و بعــد از ارتــکاب قتــل فرار 

کردند.
تالش هــاى پلیــس و نهادهــاى مربوطــه براى 
شناســایى و دســتگیرى عامــالن قتــل در کمتر 
از یک ماه نتیجه داد و همه آنها بازداشــت شــدند. 
متهمــان در بازجویى ها به جرم خــود اعتراف کرده 
و درگیرى ســر مزرعه را علت اصلى این قتل اعالم 

کردند.
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دلت را با انــدرز نیکو زنــده کن، هــواى نفس را بــا بى اعتنایى 
به حــرام بمیران، جان را بــا یقین نیرومند کن و بــا نور حکمت 
روشنایى بخش و با یاد مرگ آرام کن، به نابودى از او اعتراف 
گیر و با بررســى تحوالت ناگوار دنیا به او آگاهى بخش و از 
دگرگونــى روزگار و زشــتى هاى گردش شــب و روز او را 

موال على (ع)بترسان.

آگهى مزایده آگهى مزایــده

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچهاداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

دانشگاه آزاد 
واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد بوفه آموزشکده سما خود را از طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت ها یا افراد واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى 
به دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد مراجعه و نسبت به ارائه درخواست همکارى به همراه اسناد ثبتى 

شرکت و یا پروانه کسب اقدام نمایند. 
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال (ده میلیون ریال) مى باشد. که مى بایست به حساب سپرده شماره 0220000819008 
نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در مزایده دانشگاه آزاد 

اسالمى نجف آباد ارائه گردد. 
2- بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال (دویست هزار ریال) مى باشد. که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 

ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش را موقع خرید اسناد تحویل نمایند.
3- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
آدرس محل بوفه: نجف آباد، امیرآباد، خیابان دکتر مفتح، آموزشکده سما

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزى
تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020- 031

تلفن حوزه معاونت سما: 42292419 و 42292358- 031
mail:monaghese@iaun.ac.ir

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/957/ش مورخ 1396/11/02 
شوراى اسالمى شــهر، نســبت به فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 153/40 
مترمربع واقع در خیابان دکتر شریعتى کوى گلشن را به مبلغ پایه 13/000/000 ریال به 
ازاء هر مترمربع اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/11/28 به امور مالى این شهردارى 

مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراســت: پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

 96/11/29
زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 96/11/29 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100/000/000 ریال مى باشد. 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشى از 
مقررات مالى دولت در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى و تجارى خود واقع در سطح استان را از طریق 
مزایده به مستأجر واجد شرایط براى مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع 
بیشتر از شرایط به سایت (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده 
تا تاریخ 95/11/18 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه 
دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12/00 ظهر روز شنبه 96/11/28 
به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل 
داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا زمان بازگشــایى پاکت هاى متقاضیان مورخ 96/11/30 رأس ساعت 
09/00 صبح در محل اداره کل مى باشد متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد 

اجاره بازدید به عمل آورند. 

نوبت اول 

نوبت اول 

شهردارى درچه

م الف: 134895 

روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان
 استان اصفهان

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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دستگیرى عامالن رعب در 
بهارستان 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: طى عملیات 
ویژه پلیسى عامل رعب و وحشت در شهر جدید بهارستان 
و عامل آتش زدن خودروها در خیابان 24 مترى اصفهان 

دستگیر شد.
سـرهنگ حسـن یاردوسـتى در گفتگو با مهر با اشاره به 
دستگیرى عامالن دو اقدام مجرمانه در شهرستان اصفهان 
اظهار داشـت: این مجرمان طى دو عملیات ویژه پلیسى 
جداگانه دستگیر شده اند. وى افزود: یکى از این مجرمان 
عامل رعب و وحشـت در بهارسـتان بـوده کـه در قالب 
اقداماتى مجرمانه قصد آتش زدن پمپ بنزین بهارستان 

را داشته است.
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان همچنیـن بـه 
دستگیرى عامل آتش زدن خودروها در خیابان 24 مترى 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این مجرم نیز با درایت مأموران 
نیروى انتظامـى شناسـایى و طى عملیات ویژه پلیسـى 

دستگیر شد.

اجراى نمایش
«سیندرال و منیژه» 

نمایش «سـیندرال و منیژه» با نویسـندگی و کارگردانی 
فرانک کیانی از 12 تا 29 بهمن سـاعت 19 در هنرسراي 

خورشید به روي صحنه می رود.
منیـژه، دخترکارگـردان اسـت کـه پدرش15سـال قبل 
عکاس ژورنالیسـت بـوده ، زمانـى که براى عکاسـى به 
کشورافغانستان مى رود دیگر برنمى گردد و در پایان معلوم 
مى شود که دراثر سـانحه اي حافظه اش را ازدست داده، 
دخترش منیژه در رشـته کارگردانى مشغول به تحصیل 
بوده و بـراى طرح دانشـگاه تئاتر «سـیندرال» را انتخاب 
مى کند و در واقع از لحاظ روحى به آرزوهاى دور و درازش 
مى اندیشـد که در همین حین یک عکاس افغانسـتانى 
در پـروژه کارى منیژه کارمى کند که در پایان مشـخص 
مى شود که وي شـاگرد پدرمنیژه بوده و عکاسى را نزد او 
آموخته و االن به ایران سـفر کرده که هم عکاسى کند از 

کشور استادش وهم گمشده هاى استادش را پیداکند.

آغاز پیش ثبت نام 
حج تمتع 97

پیش ثبت نام حج تمتـع 97 براى افرادى که تـا 30 آبان 
1385 در بانک ودیعه گذارى کردند آغاز شد.

مدیـرکل حـج و زیـارت اسـتان اصفهـان گفـت: افـراد 
واجد شـرایط براى پیش ثبـت نام مى توانند بـه تارنماى
 reserve.haj.ir مراجعـه و پس از اعـالم براى ثبت نام 
نهایى اقدام کنند. غالمعلى زاهدى افزود: هنوز سـهمیه 
اسـتان اصفهان پیـش بینى نشـده و افزایـش یا کاهش 
ظرفیت براى حج آینده مشخص نیست. مدیرکل سازمان 
حج و زیارت استان اصفهان گفت: حجاج پس از مشخص 
شـدن کاروان مابه تفاوت را پرداخت و افـرادى که قصد 
انتقال فیش خود را به دیگـرى دارند مى تواننـد به دفاتر 
زیادى مراجعه کنند.  اعالم کاروان ها و تشرف به حج تمتع 

سال آینده به توافق بین دو کشور بستگى دارد. 

15 تن چوب بلوط قاچاق 
کشف شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرسـتان نجف آباد 
گفـت: 15 تن چـوب بلـوط قاچاق بـراى تهیه زغـال در 
کهریزسـنگ از توابع این شهرستان کشـف و ضبط شد. 
محمد محمدى افزود: یگان حفاظت این اداره روز شـنبه 
هنگام بازرسـى و بررسـى چاه هاى تولید زغـال ، 15 تن 
چوب بلوط قاچاق را در کهریزسنگ نجف آباد کشف کرد.

6000 نفر در آران 
مبتال به دیابت هستند

سرپرسـت شـبکه بهداشـت آران و بیدگل گفت: با تغییر 
سبک زندگى مردم و اسـتفاده بیش از حد مواد شیرینى زا 
آمار دیابتى ها در آران و بیدگل به شـش هزار نفر رسـیده 
اسـت. مسـعود دهقانى در جلسه با مسـئوالن شهرستان 
اظهار داشـت: باعث نگرانى اسـت که بیش از شش هزار 
نفر از مردم آران به دیابت مبتال هستند و ساالنه بیش از 10 
درصد از فوتى هاى شهرستان از مبتالیان به دیابت هستند.

خبر

معاون صنایع دستى استان اصفهان با بیان اینکه ادعاى 
فروشندگان و اتحادیه صنایع دســتى در مورد کاهش 
میزان فروش صنایع دســتى نقض مى شــود، گفت: 
صادرات صنایع دستی در سطح کشور افزایش یافته است.

جعفر جعفر صالحى در گفت و گو با  ایســنا اظهار کرد: 
دولت براى افزایش توریست تالش خود را کرده است و 
اگر فروشندگان صنایع دستى ادعایى در خصوص کاهش 
میزان فروش دارند باید علت آن را کشف کنند و راه حل 

مناسبى براى آن بیابند. 
وى افزود: اگر فروشــندگان سلیقه مشــتري را در نظر 
بگیرند، بازار هدف را بشناسند و صنایع دستى را به خوبى 

ترویج دهند، همچنین با شناسایى آسیب هاى وارد شده 
به این حوزه، مى توان با آسیب شناسى و حل سریع این 

مشکالت بر آن فائق شویم.
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى ادامه داد: براى پیشگیرى از سوء 
استفاده تورلیدرنماها که باعث آسیب هاى گردشگرى 
و صنایع دستى مى شوند، اقداماتى نظیر ایجاد کدبندى 
(کد هاى سه رقمى) مغازه هاى میدان نقش جهان و در 
کنار آن یک بروشور به عنوان راهنماى خرید محصوالت 
صنایع دســتى مرغوب و با کیفیت در دست چاپ قرار 

گرفته است و در تمام هتل ها توزیع خواهد شد.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: همزمان با 
ایام مبارك دهه فجر 29 پروژه عمرانى با هزینه اى بالغ 

بر یکهزار و صد میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.
ایرج مظفر در گفتگو با ایمنا اظهارداشــت: سیاســت 
شــهردارى اصفهان در دوره جدید تکمیل پروژه هاى 
نیمه تمام به خصوص پروژه هاى شاخص از جمله مرکز 
همایش هاى بین المللى، پروژه نمایشگاه، رینگ چهارم 
حفاظتى و از همه مهمتر قطار شهرى است. وى افزود: 
در حال حاضر 380 میلیارد تومــان پروژه فعال در قالب 
63 پروژه بــاالى یک میلیارد تومان در ســطح مناطق 
15گانه شهر اصفهان در دست اقدام است. معاون عمران 

شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه هایى از جمله 
سالن هاى ورزشى، فرهنگســراها، پیاده روسازى ها و 
آســفالت معابر در مناطق 15گانه شــهردارى اصفهان 
در دست اجراســت، تصریح کرد: در حال حاضر هشت 
سالن ورزشى و استخر در ســطح مناطق، 16پروژه در 
مرکز همایش هــاى بین المللــى، پروژه هایى در محل 
جدید نمایشگاه، خیابان سازى مشتاق سوم در محدوده 
پینارت، احداث خیابــان آزادگان در منطقه 13 و احداث 
خیابان شهید رضاییان در منطقه ده در دستور کار است.
وى گفت: شهردارى اصفهان مناسب سازى، لکه گیرى و 

آسفالت معابر را در دستور کار قرار داده است.

بهره بردارى از 29 پروژه 
شهر اصفهان در دهه فجر

کاهش فروش صنایع دستى 
درست نیست

بــه منظــور افزایش توجــه به نقــش مهــم ازدواج 
درزندگــى فــردى واجتماعى افــراد و نیز شــناخت 
آســیب هاى اجتماعــى پدیــده طالق، نخســتین 
همایــش ازدواج، طــالق و جامعــه ســالم در 
دانشــگاه آزاد اســالمى شــاهین شــهر برگــزار 

مى شود.
به گزارش روابــط عمومى دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحد شاهین شــهر، مســعود نصرى رئیس این واحد 
دانشــگاهى با اشــاره به هدف برگزارى این همایش 
اظهار داشــت: توجه به نقش مهــم ازدواج در زندگى 
فــردى و اجتماعــى افراد، داشــتن آگاهــى ودانش 
کافــى، مهمترین الزمــه انتخاب عقالیــى وتصمیم 
گیــرى بخردانــه مــى  باشــد. درغیــر اینصــورت 
ریســمان وحــدت خانــواده بــه ضعف و سســتى 
مى گراید و سرانجام گسسته مى شود که در همین راستا 

و به جهت انجام یک حرکت علمى و فرهنگى، دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شاهین  شهر اقدام به برگزارى همایش 
منطقه اى ازدواج، طالق وجامعه سالم در اسفندماه سال 

جارى مى کند.
نصرى هدف اصلى ایــن همایــش را افزایش  دانش

خانواده ها درجهــت تحکیم بنیان خانــواده وبالطبع 
تحکیم جامعه خواند و تصریح کرد: این همایش شامل 
ســخنرانى هاى کلیدى، ارائه مقاالت ونشست هاى 
 علمى، تخصصى و برگزارى جشــنواره هاى آموزشى، 
پژوهشى وفرهنگى اســت که با برنامه ریزى منسجم 
در کمیته هاى علمى و اجرایى ســعى بر آن داریم که 
در این همایش از همفکــرى و همراهى متخصصین و 
عالقه مندان استفاده کنیم تا با داورى مقاالت به آخرین
 یافته هاى علمى در زمینه ازدواج و طالق دست یابیم.

این همایش روز 8 اســفندماه برگزار مى شــود و براى 

دریافت مقاالت این همایش یــک روزه ، تا پایان وقت 
ادارى 20 بهمن ماه فرصت باقى است و نویسندگان و 
شــرکت کنندگان   مى توانند با ورود به سایت دانشگاه 
شاهین شهر، ابتدا در ســایت همایش ثبت نام کنند و 
فایل مقاله هاى خود را در سایت دانشگاه و در پروفایل 

شخصى خود آپلود کنند.

نصف جهان  کمبــود زمین در شــهر افوس باعث 
مهاجرت 30 خانوار به شهرهاى همجوار شده است.

احمد برهانى، رئیس شوراى شهر افوس گفت: شهر 
افوس از توابع شهرستان بویین میاندشت است. این 
شهر به دلیل موقعیت گردشگرى و چشم انداز زیبایى 
که دارد در چند ســال اخیر مورد استقبال خریداران  
زمین که غیر بومى هستند واقع شده و به همین دلیل 

با گران شدن اراضى مسکونى روبه رو شده است.
برهانى با اشــاره بــه  اینکه گران شــدن اراضى 
مسکونى، سکونت براى زوج هاى جوان این منطقه 
را سخت کرده است گفت: گران شدن و کمبود زمین 
براى ساخت و ســاز منجر به مهاجرت 30 خانوار 
افوسى به شهرهاى همجوار شده که این تهدیدى 

براى جمعیت افوس است.
 به گفته وى چشمه افوس، کوه افوس، سد افوس 
و چشــمه هاى زیاد در این شــهر، از جاذبه هاى 
گردشگرى بکر آن است که شهر افوس را به شهر 

هزار چشمه معروف کرده است.
رئیس شــوراى شــهر افــوس ضمن اشــاره به
جاذبه هاى گردشــگرى، به طرح گردشگرى هم 
اشاره کرد و گفت: کمبود زمین و نبود اعتبار، دو دلیل 
براى عدم پیاده سازى طرح گردشگرى جهت جذب 

گردشگر و کسب درآمد پایدار است.
برهانى در تشــریح کمبود زمین بیان کرد: اراضى 
افوس یا در تملک منابع طبیعى و راه و شهرسازى 
اســت یا در تملک مالکان شــخصى  و ما زمینى 
براى طــرح انبوه ســازى بــراى رشــد جمعیت 

نداریم.

لباس به گونه اى یکى از اولین اختراعات بشر محسوب 
مى شود. گذشته از جنبه پوشانندگی که پیوسته َمد نظر 
بوده است، همواره او را از گرما و سرما، مصون داشته 
و در اثر مرور زمان به نوعی، جنبه نمایشــی نیز یافته 
اســت؛ بدین منظور انواِع هنرهــاى تزیینى در آن به 
کار رفته و ابداعات و ابتکارات متنوعى در تحقق جنبه 

دکورى لباس صورت گرفته است. البته پوشش ها و به 
تبع آن رشــته  هنر طراحى لباس نیز پیوسته پا به پاي 
توسعه و پیشرفت تمدن و همگام با زمان تغییر کرده 
است؛ لباس ها در هر مکان، عصر و دوره اي در قالب و 
فرمی تازه ریخته شده و دستخوش تغییرات و تحوالت 
بسیاري شده اند. نقش تربیتی و فرهنگی لباس بر انسان 

و جوامع مختلف پوشیده نیست. لباس همواره به عنوان 
وسیله اي مناسب در جهت تعارضات فرهنگی نیز به کار 
گرفته شــده و امروزه در تهاجم فرهنگی غرب، لباس 
نیز به عنوان بهترین وســیله مورد استفاده قرار گرفته 

است. 
مجموعه موزه مد و لباس به منظور اشــاعه فرهنگ 

پوشش ایرانى و اســتفاده از پتانسیل موجود در کشور 
براى صادرات البسه و ترویج طرح هاى ایرانى در جهان 
ساخته مى شود و عالوه بر صادرات و اشتغالزایى، باعث 
ترویج فرهنگ ایرانى در کشورهاى دیگر نیز مى شود. 
از اهداف این مجموعه ها به مقابله گذاشــتن طرح ها 
در مجموعه، باال بردن کیفیــت، تولید انبوه و کاهش

هزینــه هــا، دعــوت از کمپانى هاى بــزرگ براى 
جذب خریــدار و موزه هــاى فرهنگى لباس اســت. 
با توجــه به مــوارد فوق وجــود مراکزى بــا عنوان 
موزه مد و لباس با اهداف ذکر شــده در هر شــهرى 
با توجه به تفاوت فرهنگ ها کامــًال ضرورى به نظر 

مى رسد. 

در پى نشت گاز سمى منواکسیدکربن از آبگرمکن، 
لوله بخارى، روشن کردن اجاق داخل حمام، استفاده 
از زغال بــراى گرمایش ده نفر در شهرســتان هاى 
مبارکــه، نجف آبــاد و فالورجان مســموم و راهى 

بیمارستان شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: ســاعت 2 و 34 دقیقه بامداد شنبه در اراضى 
مبارکه ســه نفر شــامل دو زن 28 و30 ساله و مرد 
50 ســاله به دلیل نشــت منواکســیدکربن از لوله 
بخارى دچار مســمومیت تنفسى شدند که به وسیله 
آمبوالنس هاى 115 به بیمارستان محمد رسول ا...

(ص) مبارکه منتقل شدند. 
غفور راستین همچنین افزود: ساعت 22 و 33 دقیقه جمعه شب حادثه اى مبنى بر انتشار گاز منواکسیدکربن از 
آبگرمکن در منزلى در گلدشت نجف آباد به اورژانس 115 اعالم شد و به دنبال آن واحدهاى امدادى اورژانس 

پیش بیمارستانى به محل اعزام شدند. 
وى ادامــه داد: در ایــن حادثــه چهــار نفــر شــامل یــک مــرد، یــک زن و دو کــودك مســموم 
شــدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانى روى آنها به بیمارســتان شــهید منتظرى نجف آباد منتقل

 شدند. 
راســتین درباره حادثه مســمومیت دیگرى کــه روز جمعه در نجف آبــاد رخ داد گفت: در ایــن حادثه دو 
زن به دلیل اســتفاده از زغال براى گرمایش دچار مســمومیت شــدند که توســط آمبوالنــس اورژانس 

پیش بیمارستانى به بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد منتقل شدند. 
مدیــر حــوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهــان همچنیــن در توضیــح حادثــه دیگرى در
پیربکران فالورجان اظهار داشــت: عصر روز جمعه یک زن براثر روشــن کردن اجاق در داخل حمام دچار
 مسمومیت تنفسى شد که پس از اعالم به سامانه 115 و حضور تکنسین هاى اورژانس، به بیمارستان شفاى 

کلیشاد منتقل شد. 
از ابتداى سال جارى تاکنون نزدیک به 156 نفر در استان اصفهان بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن دچار 

مسمومیت شدند که 14 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. 

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: چایخانه  اگر فقط عرضه کننده قلیان باشد، بهداشت 
حق ورود ندارد اما در صورت عرضه چاى بهداشت حق 

ورود و پلمب مانند گذشته را دارد.
حسین صفارى اظهار داشت: متأسفانه برخى از نمایندگان 

مجلس که باید حامى حقوق مردم باشند با خارج کردن 
چایخانه ها از شــمول اماکن عمومى، پــاى مردم را به 
چایخانه ها و کشیدن قلیان که مرحله اول اعتیاد است، 

باز کردند.
وى بیان داشــت: در مرحله اول چایخانه ها را از شمول 

اماکن عمومى خارج کردند و به کمیسیون مربوطه ارجاع 
داده شد اما هنوز مشخص نیست که مشمول چه گروهى 

قرار بگیرند.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه بازرسان بهداشت از این به بعد 

نمى تواننــد در چایخانه هایى که صرفــًا قلیان عرضه
مى کنند نظارت داشته باشــند، تصریح کرد: در صورتى 
که در چایخانه ها چاى عرضه شود بر اساس قانون تهیه 
و توزیع مواد غذایى، مى توانیم ورود کرده و با شناسایى 

تخلف، درب آن را پلمب کنیم.
وى با اشــاره به اینکه اشــتغالزایى را بهانه بازگشایى 
چایخانه ها کردند، ادامه داد: نباید براى جبران بیکارى به 

دنبال اشتغالزایى کاذب باشیم.
صفارى اضافه کرد: در صورتى کــه در چایخانه ها تنها 
قلیان عرضه شود تنها با شــکایت مردمى، ما مى توانیم 
دخل و تصرف داشته باشــیم در غیر این صورت دست 

مرکز بهداشت کوتاه است.
وى با بیان اینکه امروز قبح قلیان ریخته است، گفت: در 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد که قلیان مرحله 
اول اعتیاد شناخته شده است و 50 درصد معتادان از همین 

مرحله آغاز کرده اند.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
با تأکید بر اینکه امروز قانونگذاران خود قانون را دور زدند 
و با وجود اینکه چایخانه ها بر اساس قانون مشمول اماکن 
عمومى بودند و به دلیل تهدید علیه بهداشــت عمومى، 
جمع آورى شــدند، اضافه کرد: در حال حاضر مجلس 
به راحتى روى قانونى که خود تصویب کرده است، خط 

بطالن کشید.
وى گفت: چایخانه پاتــوق بســیارى از ناهنجارهاى 

اجتماعى است.
صفارى افزود: امــروز قلیان نه تنها بــه دلیل آلودگى 
میکروبى بلکه بــا آلودگى شــیمیایى کــه دارد و نیز 
تنباکوهایى که از رنگ مصنوعى درســت شــده است، 

حاوى فلزات سنگین بوده و سبب سرطان ریه مى شود.

مدیر گر وه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

مرکز بهداشت بر چایخانه هایى که
صرفًا قلیان  عرضه مى کنند، نظارت ندارد

رئیس شوراى شهر افوس:

کمبود زمین باعث مهاجرت
30 خانوار شد

مبانى نظرى در طراحى داخلى موزه و خانه مد و لباس 
 زهراالسادات اعتضادى

منواکسیدکربن 10 نفر را در 2 روز  
راهى بیمارستان کرد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر برگزار مى کند

نخستین همایش منطقه اى ازدواج، طالق و جامعه سالم

با حضور سفیر روسیه در استاندارى اصفهان سرکنسول 
جدید این کشور در شهر گنبد هاى فیروزه اى معرفى شد. 
 استاندار اصفهان در این دیدار با اشاره به سوابق طوالنى 
و ارزشــمند روابط و همکارى هاى بین ایران و روسیه 
گفت: در دوره اخیر نیز همکارى منطقه اى بین دو کشور 
به ویژه در مقابله با تروریسم و همکارى هاى اقتصادى و 

فرهنگى رشد چشمگیرى داشته است.
مهرعلیزاده با بیــان اینکه اصفهان و ســن پترزبورگ 
ویژگى هاى مشــترك فراوانى دارند خواســتار تعمیق 

مناســبات و افزایش ارتباطات به ویژه در زمینه ســفر 
تورگردان ها، برگزارى نمایشــگاه صنایع دستى، پرواز 

مستقیم بین اصفهان و این شهر خواهر خوانده شد.
سفیر روسیه هم در این دیدار هدف از سفر به اصفهان را 
معرفى سرکنسول جدید دانست و گفت: هماهنگى هاى 
دو کشور به خصوص در موضوع سوریه موجب شد که 
پدیده تروریســم و تهدیدات آن تا حد زیادى با شکست 
مواجه شود و ما با ایران در واقع در موضوع سوریه هم نظر 

و هم سنگر هستیم. 

«لوان جاگاریــان» افزود: در موضوع برجام به شــدت 
منتقد آمریکا هســتیم و از مواضع جمهورى اســالمى 
ایران با قوت دفاع مى کنیم و معتقدیم ایران به تعهدات 
خود کامًال پایبند بوده اســت. وى درباره لغو روادید بین 
گردشگران ایران و روســیه قول همکارى داد و افزود: 
امیدواریم میزبان خوبى براى تیم ملى ایران در مسابقات 

جام جهانى روسیه باشیم.
در این مراســم «بوریس بورمیســتروف» بــه عنوان 

سرکنسول جدید روسیه در اصفهان معرفى شد.

معرفى سرکنسول جدید روسیه در اصفهان
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تیم بُتن دانشجویى نقش جهان دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) موفق به کسب سه مقام برتر براى 
سومین سال پیاپى در مسابقات تکنولوژى ساخت و تولید 
بتن مؤسسه بین المللى بتن آمریکا به عنوان معتبرترین 

مسابقات بتن کشور شد.
به گزارش آنا، در بیســتمین دوره مسابقات تکنولوژى 
ساخت و تولید بتن مؤسسه بین المللى بتن آمریکا شاخه 
ایران که به میزبانى این مؤسســه برگزار شــد، 58 تیم 
شرکت کننده از دانشگاه هاى کشور در 9 رشته تخصصى 
به رقابت با یکدیگر پرداختند.  این مســابقات در تهران 
برگزار شد.تیم بتن دانشجویى نقش جهان دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد اصفهان(خوراســگان) در چند سال اخیر 
با راهنمایى استادان و تالش و مشــارکت دانشجویان 
عالقه مند رشته مهندسى عمران به ترازهاى باال و عالى 

در مسابقات ملى و بین المللى رسیده اند.
مؤسسه بتن آمریکا یکى از معتبرترین مؤسسات علمى در 
جهان است که در سال 1904 در آمریکا تأسیس شد. این 
مؤسسه غیرانتفاعى که بیش از یکصد سال از عمر خود را 
سپرى کرده است با هدف آموزش حرفه اى و مهندسى، 
تحقیقات علمى، پژوهش و توسعه استانداردهاى طراحى 
و اجراى سازه هاى بتنى و مواد و مصالح مربوطه در سطح 

جهان فعالیت مى کند.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار داشت: برابر 
آنچه آب منطقه اى اصفهان اعــالم کرده، میزان ذخایر 
موجود در سد زاینده رود که عمدتًا براى تأمین آب شرب 
شــهرهاى پایین دست اســت، اگر نگوییم در وضعیت 

بحرانى است، در وضعیت نامناسبى قرار دارد.
فتح ا... معین صبح دیروز در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، افزود: هرچند سرانه مصرف آب در کشور 
نسبت به میانگین دیگر کشورها بیشتر است اما شهر و 
اســتان اصفهان باالترین صرفه جویى را در مصرف آب 
شرب کشور داشته و این نشــان از همکارى شهروندان 
اصفهانى است.معین با بیان اینکه قطعًا مطالعاتى که در 

دولت اصالحات و دولت آقاى احمدى نژاد در خصوص 
انتقال آب به حوضه زاینده رود انجام شــده، راه حل هاى 
مناسبى اســت که عدول از آنها کشــور را دچار مشکل 
خواهد کرد، خاطرنشــان کرد: تونــل کوهرنگ که از 
برنامه ریزى براى ساخت آن گذشته است، حتى به شکل 
پمپاژ از پایین تونل باید به بهره بردارى برسد تا بخشى از 
نیاز آب اصفهان را تأمین کند و زندگى مردم بیش از این 
دچار مشکل نشود. رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
تصریح کرد: امیدواریم در این فصل که بودجه دولت در 
حال تصویب است، شــاهد اراده حکومت براى احیاى 

مجدد زاینده رود باشیم.

درخشش دانشجویان 
دانشگاه آزاد اصفهان

نمایندگان مجلس 
حق اصفهان در آب را بگیرند

کارگاهى براى کاریکاتوریست ها
کارگاه «کاریکاتـور بـه وقـت انقـالب» بـا موضوع 
بررسـى روایت هاى دیدنى کارتونیسـت ها روى جلد 
مجـالت و کاغذ نشـریات سـال هاى اولیـه انقالب 
اسـالمى ایران، 11 بهمـن مـاه در خانـه هنرمندان 

برگزار مى شود.
الهام دزفولیان، مدرس ایـن کارگاه در گفتگو با ایمنا 
اظهار داشت: کاریکاتور چه پیش از انقالب و چه پس 

از آن همگام با مردم در صحنه حضور پیدا مى کند .
عضـو خانـه کاریکاتـور اصفهـان خاطرنشـان کرد: 
کارگاه هـاى خانه کاریکاتور اصفهـان پیش از این به 
صورت هفتگى برگزار مى شد، اما از آغاز بهمن ماه، به 
صورت دو هفته در ماه برگزار مى شود و عالقه مندان 
براى شـرکت در کارگاه این هفته مى توانند سه شنبه 
10 بهمن مـاه، رأس سـاعت 16 به خانـه هنرمندان 

اصفهان مراجعه کنند.

نمایش آثار«تونى کرگ» 
در اصفهان

بیش از دو کانتینر بزرگ از آثار«تونى کرگ»  حاصل 
سفر این هنرمند به اصفهان اسـت و اینک برگزارى 
نمایشگاهى از آثار او در موزه هنرهاى معاصر اصفهان 
به خلق رویـداد هنرى بزرگى در نصـف جهان منجر 

خواهدشد. 
«تونى کرگ» از بزرگ ترین هنرمندان مجسمه ساز 
در دنیاسـت که آثار او بیشـتر براى فضاهاى شهرى 

مورد استفاده قرار مى گیرد.

خبر

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

برابر آراء صادره هیئت / هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آ گهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند، 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001133 مورخ 1396/09/30 خانم زهرا رفیعى الحسینى به 
شماره شناسنامه 911 کدملى 1283578611 صادره از اصفهان فرزند حســن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165/49 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 و 4 فرعى از 4450 
و 4450 – اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001134 مورخ 1396/09/30 آقاى سعید اکبرى به شماره 
شناسنامه 19 کدملى 6229958139 صادره از میمه فرزند عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 165/49 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 و 4 فرعى از 4450 و 4450- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/11/9 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/11/24  م الف: 33700 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /11/188
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند، 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001240 مورخ 1396/11/02 آقاى ابراهیم شیرانى به شماره 
شناسنامه 385 کدملى 1283598256 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2785- اصلى 

واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023001241 مورخ 1396/11/02 آقاى مرتضى اورك شیرانى به 
شماره شناســنامه 278 کدملى 1283300011 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شــماره 139660302023001242 مورخ 1396/11/02 آقاى محمد اورك شیرانى به 
شماره شناسنامه 1606 کدملى 1284676404 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شــماره 139660302023001243 مورخ 1396/11/02 خانم بدرى اورك شیرانى به 
شماره شناســنامه 293 کدملى 1284546756 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 7 و یک پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 5- برابر راى شماره 139660302023001244 مورخ 1396/11/02 آقاى محمدابراهیم اورك شیرانى 
به شماره شناسنامه 1904 کدملى 1284756386 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 14 و دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2785- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 6- برابر راى شماره 139660302023001245 مورخ 1396/11/02 خانم مینا بکرانى باالنى به شماره 
شناسنامه 337 کدملى 1285035178 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به 7 و یک پنجم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2785- اصلى 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که قسمتى موروثى و قسمتى به صورت عادى واگذار گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 96/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/24  م الف: 34627 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /11/195
ابالغ افراز

شماره: 139621702023019085- 96/10/5 رسول افیونى زاده فرزند جعفر چون آقاى حمید صفر نورا... 
شریک شما در ششدانگ پالك ثبتى شماره 5370/35 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به استناد آئین نامه قانون 
افراز فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاى افراز پالك فوق را نموده اند لذا در مورخ چهارشنبه 
مورخ 1396/11/25 ساعت 9 صبح به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى افراز حاضر خواهند 
شد بدین وسیله به اطالع مى رساند که جهت تنظیم صورت مجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوید. عدم حضور شما مانع از رســیدگى نخواهد گردید.  م الف: 34823 صفایى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /11/251
ابالغ افراز

شماره: 139621702023019085- 96/11/5 جلیل افیونى زاده فرزند جعفر چون آقاى حمید صفر نورا... 
شریک شما در ششدانگ پالك ثبتى شماره 5370/35 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به استناد آئین نامه قانون 
افراز فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاى افراز پالك فوق را نموده اند لذا در مورخ چهارشنبه 
مورخ 1396/11/25 ساعت 9 صبح به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى افراز حاضر خواهند 
شد بدین وســیله به اطالع مى رســاند که جهت تنظیم صورت مجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در 
محل حاضر شوید. عدم حضور شما مانع رسیدگى نخواهد گردید.  م الف: 34822 صفایى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /11/252
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973731501045 شماره پرونده: 9509983731500602 شــماره بایگانى شعبه: 
950612 خواهان: خانم مهین حیدرى باغبادرانى فرزند رحمت اله به نشــانى اصفهان خ شیخ بهایى ك ش 

بهشتى نژاد بن بســت صبا پ 40/1 خوانده: آقاى محمدعلى گاجى فرزند رضا به نشانى اصفهان فوالدشهر 
پارکینگ 18 فرودگاه زنجیره اى یاس خواســته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- تامین خواسته 3- الزام 
به تنظیم سند رســمى ملک دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید.  راى دادگاه: در 
خصوص دادخواست خانم مهین حیدرى باغبادرانى فرزند رحمت اله به طرفیت آقاى محمدعلى کاجى فرزند 
رضا به خواســته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمى و تحویل پالك هاى 
خریدارى شده با احتساب کلیه خسارات دادرســى که خواهان به موجب الیحه مورخ 96/5/3 صرفا خواسته 
خود را نسبت به مزرعه واقع در گلدشت به مســاحت 20 مترمربع اعالم و تقاضاى رسیدگى نموده است که 
با توجه به محتویات پرونده و مالحظه فتوکپى مصدق بیع نامه مــورخ 89/6/21 که حکایت از انتقال 200 
مترمربع از ملک مزروعى واقع در گلدشت بلوار ابوذر با حدود اربعه مشخص توسط خوانده به خواهان داشته 
و با توجه به نظریه کارشناسى مورخ 96/2/25 به شماره 90 و نظریه تکمیلى شماره 291 مورخ 96/6/19 که 
مشخص گردید ملک مزبور با جانمایى و مطابقت با حدود اربعه مذکور در مبایعه نامه میزان 150/5 مترمربع 
معادل 5/976 حبه در پالك ثبتى 391/3624 و میزان 49/5 متر باقى مانده در پالك ثبتى 391/3625 معادل 
6/305 حبه از 72 حبه واقع گردیده است که حسب استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
1396/12/382410 مورخ 96/4/3 خوانده در پالك ثبتــى 391/3625 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان یک 
دانگ مشاع از 6 دانگ و از پالك ثبتى 391/3624 تمامت چهار حبه و دو سوم حبه مشاع از 72 حبه را مالکیت 
داشته است و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه حاضر نگردیده و دفاعى 
به عمل نیاورده لذا دادگاه خواسته خود را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 219-10- 220- 362 
قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفتر 
اسناد رس مى و انتقال رسمى چهار حبه و دو سوم حبه (برابر 117/5 مترمربع) از پالك ثبتى 391/3624 بخش 
9 ثبت اصفهان و 6/305 حبه از 72 حبه پالك ثبتــى 391/3625 بخش 9 ثبت اصفهان (معادل 49/5 متر) 
و تحویل آن طبق کروکى و عکس هوایى ضمیمه نظریه کارشناســى و پرداخت هزینه دادرسى طبق تعرفه 
قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نسبت به مازاد خواسته خواهان (33 متر به میزان یک حبه و 
116- سیصد و هفتاد و پنجم از پالك ثبتى 391/362) با توجه به عدم مالکیت خوانده قرار رد دعوى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 7633 برزن رئیس 

شعبه پنجم حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد /11/253
فقدان سند مالکیت

رقیه شــکرالهى با وکالت آقاى ایرج بهارلوئى طى وکالتنامه شماره 12196- 96/10/21 دفتر 423 اصفهان 
فرزند مطلب باستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى است 
سند مالکیت خود به شــماره 060716 را که به میزان تمامت ششدانگ از ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 
409/10170 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شــاهین شــهر) که در ص 212 دفتر 853 ذیل ثبت 
192474 بنام رقیه شکرالهى فرزند مطلب ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند صلح 84138 مورخ 
1395/03/30 دفترخانه 129 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب 
سند شماره 76499 مورخ 1393/9/29 در رهن بانک مسکن قرار داشــته و نحوه  گم شدن جابجایى اعالم 
شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ. ق. ث مراتب آگهى 
مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 34824 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /11/261 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001223 مورخ 1396/10/30 آقاى اکبر آیتى ســجزه ئى 
به شماره شناســنامه 56 کدملى 5659611192 صادره از کوهپایه فرزند حســینعلى بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 62/31 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5534- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/9 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 96/11/24  م الف: 34617 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/265
حصر وراثت

آقاى اسماعیل بیگى ریزى داراى شناسنامه شماره 43 به شــرح دادخواست به کالسه 484/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیلى بیگى ریزى به شناسنامه 555 در 
تاریخ 1396/10/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- على بیگى ریزى فرزند رضا ش.ش 87 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- عباس على بیگى 
ریزى فرزند رضا ش.ش 601 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- اسماعیل بیگى ریزى فرزند رضا 
ش.ش 43 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- فرخنده بیگى ریزى فرزند رضا ش.ش 265  ت.ت 
1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- کبرى بیگى ریــزى فرزند رضا ش.ش 595 ت.ت 1342 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 1482 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /11/266
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640709756 شــماره پرونده: 9609983640701020 شماره بایگانى شعبه: 
961040 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى محســن گلدان فرزند محمدرضا کدملى 
1170116108 خواهان آقاى کاظم حسن خانى ریزى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محسن گلدان 
فرزند محمدرضا به خواسته وجه چک شــماره 625570- 079412 مورخ 96/9/26 بانک ملى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983640701020 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/16 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 

طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت شــهود در دادگاه حاضر گردد. م الف: 1484 شعبه 4  دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/267
مزایده اموال غیر منقول

اجراي احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایى 950081موضوع علیه محسن جزینى 
درچه وله جوادشفیعى سودرجانى در تاریخ 96/11/25 به منظور فروش ملکى 35/66حبه از72حبه یک باب 
منزل مسکونى داراى 129مترعرصه وحدود70متراعیانى دریک طبقه باقدمت بیش از50سال داراى سیستم 
باربرخشت وگل سقف خشت وگل هاى طاق وچشــمه اى ،کف موزاییک،درب وپنجره آهنى –ملکى آقاى 
محسن جزینى درچه واقع در شهرابریشم یزداباد خ شهیدبهشتى جنب مسجد سید کدپستى8178916716  
که داراى سابقه ى ثبتى به شماره ى –مى باشــدوملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از 
ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده دردفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 297/235/341ریال ارزیابی شده است . متقاضیان 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور درمحل این اجرا  از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده 
برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به 

همراه داشته باشد. م   الف:  1035 حمیدیان - اجراي احکام  دادگستري فالورجان/  11/268 
احضار

شماره نامه:9610113654001139 شماره پرونده:9309983655600118 شماره بایگانى شعبه :961965 
آگهی احضار متهم نظر به اینکه  درپرونده کالسه 961965 شعبه 102دادگاه کیفرى دوفالورجان متهمین1-
حسین محمدى فرزندنورمحمد2-مرتضى رحیمى فرزندغالم سخى 3-سیدمحمدحسینى فرزندعباس4-

عباس جمالى فرزندسرور5-عباس خدادادى فرزندمحمود  به اتهام مشارکت  ایرادضرب وجرح عمدى  موضوع 
شکایت نعمت اله شــفیعى فرزندعباس وکاوه احمدى فرزندمجیدمجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در 
اجراي ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشــار درج 
وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد درتاریخ 1396/12/21ساعت 8صبح جهت رسیدگی به اتهام خود 
دردادگاه انقالب فالورجان  حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه 
وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 1040

ریس شعبه102کیفرى دو فالورجان/11/273  
ابالغ

شــماره دادنامه:96099736554002471 تاریخ تنظیم:96/10/4 شماره پرونده:9509983654901378 
شماره بایگانی شعبه:961201 دادنامه- متهم : آقاى محمد بهداروند فرزند خدامراد به نشانى-مجهول المکان
اتهام:1-نگهدارى 3عددوافور ویک دســتگاه ترازو2-نگهدارى 1کیلوتریاك/40گرم شیشه /2گرم سوخته 
تریاك/170گرم تفاله تریاك/ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رســیدگی را اعالم وبه شــرح ذیل 
مبادرت به صــدور راي مینماید راي دادگاه: در خصوص اتهام آقــاى محمدبهداروند فرزندخدامراد مجهول 
المکان دائربرحمل ونگهدارى به میزان یک کیلوگرم تریاك دوگرم سوخته تریاك وچهل گرم شیره تریاك 
ودویست وهفتادگرم تفاله وسه عددوافور باتوجه به گزارش مرجع انتظامى کشف موادنزدمتهم واینکه متهم 
در هیچ یک ازجلسات تحقیقات مقدماتى ورسیدگى حاضر نگردیده ودفاعى ننموده است بزه منتسب به وى 
محرزاست دادگاه بااستنادبه ماده 5و20قانون اصالح مبارزه بامواد مخدر متهم به پرداخت پانزده میلیون ریال 
جزاى نقدى ودوسال حبس وچهل ضربه شالق بابت نگهدارى تریاك وشیره وتفاله ویک میلیون ریال جزاى 
نقدى به علت نگهدارى وافور محکوم مى نماید راي صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان است. م الف: 1039 دادرس دادگاه انقالب شهرستان فالورجان/11/274 
ابالغ 

شــماره دادنامه:9609973654101907 تاریخ تنظیم:96/10/23 شماره پرونده:9509983655701601 
شماره بایگانی شعبه:960941 دادنامه - پرونده کالســه 9509983655701601شعبه 103دادگاه کیفرى 
دوشهرستان فالورجان (103جزایى ســابق)تصمیم نهایى شــماره9609973654101907 شاکی :خانم 
سمیه عبدالهى جونقانى برزوبه نشانى اصفهان-اتوبان ذوب اهن شهرك قدس مجتمع یاس1واحد16 متهم 
: امیرسلیمیان فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المکان  دائربرجعل امضا و اثرانگشت در مدارك وام واستفاده 
ازسندجعل شده دربانک مهراقتصادفالورجان موضوع شکایت خانم سمیه عبدالهى جونقانى فرزند برزو(درسال 
1389)باتوجه به محتویات پرونده شکایت شاکى نظریه کارشــناس رسمى دادگسترى که از اعتراض ابالغ 
مصون مانده است ودادنامه شــعبه 13دادگاه حقوقى اصفهان و دیگرقرائن و امارات موجود در پرونده بااین 
وصف ك متهم علیرغم ابالغ بانشراگهى دردادگاه حاظر نشده و دفاعى نکرده است بزه منتسب به وى را محرز 
تشخیص داده  و به استناد ماده536قانون مجازات اســالمى بخش تعزیزات مصوب 1375وى را به تحمل 
دوسال حبس براى جعل و دوسال حبس براى ارتکاب بزه استفاده ازسندجعل شده محکوم میکند ك مجازات 
اشدقابل اجرااست راي صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است م الف: 

1038 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفري دو فالورجان/11/275 
حصر وراثت

شهربانو ترابى دهاقانى داراى شناسنامه شماره 101 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3145 ش ح /10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه سلطان نصیرى قمبوانى 
بشناسنامه 818/1708 در تاریخ 96/7/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر- سه دختر: 1- عبداله ترابى به ش ش 103 نسبت با متوفى فرزند 2- على اکبر ترابى 
دهاقانى به ش ش 130 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا ترابى دهاقانى به ش ش 4 نســبت با متوفى فرزند 
4- فاطمه ترابى به ش ش 64 نسبت با متوفى فرزند 5- شهربانو ترابى دهاقانى به ش ش 101 نسبت با متوفى 
فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33985 شعبه دهم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/276

حصر وراثت
مرتضى امیدى داراى شناسنامه شماره 1270284711 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3148 ش ح/10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفدر امیدى فراموشجانى 
بشناسنامه 3 در تاریخ 96/10/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر- دو دختر- یک همسر: 1- محسن امیدى به ش ش 1305 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى 

امیدى به ش ش 1- 028471- 127 نســبت با متوفى فرزند 3- اعظم امیدى به ش ش 2143 نســبت با 
متوفى فرزند 4- اکرم امیدى به ش ش 6752 نسبت با متوفى فرزند 5- سلطنت حاجى وند به ش ش 1090 
نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 33986 شعبه دهم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/277
حصر وراثت

اصغر عبد یزدان داراى شناسنامه شماره 623 با وکالت آقاى مصطفى نوروزى مهیارى به شرح دادخواست 
به کالسه 96- 3139 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدحسین عبد یزدان بشناســنامه 182 در تاریخ 96/9/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو برادر: 1- اصغر عبد یزدان به ش ش 623 نسبت با متوفى برادر 
2- احمد عبد یزدان به ش ش 172 نسبت با متوفى برادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33987 شعبه دهم حقوقى  

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/278
حصر وراثت

جاوید کرم زاده دویل داراى شناسنامه شماره 380 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 3140 ش ح/10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على جان کرم زاده 
دویل بشناسنامه 104 در تاریخ 96/6/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر- سه دختر- یک همسر 1- داود کرم زاده به ش ش 1996 نسبت با متوفى فرزند 
2- جاوید کرم زاده دویل به ش ش 3813 نسبت با متوفى فرزند 3- جمشید کرم زاده دویل به ش ش 540 
نسبت با متوفى فرزند 4- اعظم کرم زاده دویل به ش ش 1672 نسبت با متوفى فرزند 5- فهیمه کرم زاده 
دویل به ش ش 15778 نسبت با متوفى فرزند 6- پروین کرم زاده دویلى به ش ش 1730 نسبت با متوفى 
فرزند 7- رحیمه تقى زاده خرائم به ش ش 67360 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33988 

شعبه دهم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/279
حصر وراثت

مسعود رضائى شاهزاده على اکبرى  داراى شناسنامه شماره 2175 به شرح دادخواست به کالسه 3184-96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى رضائى 
شاهزاده على اکبرى به شناسنامه 7 در تاریخ 94/12/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر- دو دختر- یک همسر 1- مهدى رضائى شاهزاده على اکبرى 
به ش.ش 1422 نسبت با متوفى فرزند 2- مسعود رضائى شــاهزاده على اکبرى به ش.ش 2175 نسبت 
با متوفى فرزند 3- فرهاد رضائى شــاهزاده على اکبرى به ش.ش 3027 نســبت با متوفى فرزند 4- مینا 
رضائى شاهزاده على اکبرى به ش.ش 1104 نسبت با متوفى فرزند 5- فلور رضائى شاهزاده على اکبرى 
به ش.ش 2934 نسبت با متوفى فرزند 6- مهرانگیز اسماعیلى شاهزاده على اکبرى به ش.ش 42 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33969 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/281
حصر وراثت

شهین امینى تهرانى داراى شناسنامه شــماره 1695 به شرح دادخواست به کالسه 96-3154 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على امینى تهرانى به شناسنامه 2815 
در تاریخ 96/9/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر- شش دختر 1- رسول امینى تهرانى به ش.ش 830 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا امینى تهرانى 
به ش.ش 1043 نســبت با متوفى فرزند 3- فخرى امینى تهرانى به ش.ش 489 نســبت با متوفى فرزند 
4- پریوش امینى تهرانى به ش.ش 1158 نسبت با متوفى فرزند 5- پروانه امینى تهرانى به ش.ش 689 
نسبت با متوفى فرزند 6- شهناز ام ینى تهرانى به ش.ش 294 نسبت با متوفى فرزند 7- شهین امینى تهرانى 
به ش.ش 1695 نسبت با متوفى فرزند 8- بدرى امینى تهرانى به ش.ش 735 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 33956 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/282
حصر وراثت

پگاه عسکرى خشــوئى داراى شناســنامه شــماره 750 به شــرح دادخواست به کالســه 3179-96 
از این شــورا درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان عفت 
شــریعتى نجف آبادى به شناســنامه 1387 در تاریــخ 96/10/2 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى 
گفته ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه دو پســر- یک دختــر 1- رضا عســکرى 
خشــوئى بــه ش.ش 7-010113-127 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- پوریا عســکرى خشــوئى به 
ش.ش 753 نســبت بــا متوفى فرزند 3- پگاه عســکرى خشــوئى به ش.ش 750 نســبت بــا متوفى 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــى مى نماید

 تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33966 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /283 /11
حصر وراثت

محمدامین امین زاده گوهرى داراى شناسنامه شماره 10353 به شرح دادخواست به کالسه 96-3167 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شاه على رصاف به 
شناسنامه 57967 در تاریخ 96/10/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر- دو دختر 1- محمد امین امین زاده گوهرى به ش.ش 10353 نسبت با متوفى 
فرزند 2- زهرا امین زاده گوهرى به ش  ش 1092 نســبت با متوفى فرزند 3- زهره امین زاده گوهرى به 
ش.ش 18524 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 33967 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /11/284

مدیــرکل ثبت اســناد و امــالك اســتان اصفهان با 
بیان اینکــه 234 هزار و 571 تقاضا براى صدور ســند 
مالکیــت در اســتان اصفهــان اعالم شــده اســت، 
گفت: از این تعــداد 89 هــزار و 109 پرونــده منجر 
به رأى مثبت شده و 33 هزار و 185 پرونده رأى منفى 
گرفته اند و 112 هزار و 277 پرونده نیز در صف انتظار

است.
على بهبهانى در گفتگو با ایمنا، در خصوص تعداد سند 
مالکیت صادر شــده طى چهار ســال اخیر در اصفهان 
اظهار داشــت: از مهرماه 1392 تا پایــان دى ماه 96 
تعداد یک میلیون و 87 هزار و 932 سند مالکیت صادر

شده است.
وى با بیــان اینکه در اجــراى قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
تاکنون تعــداد  234 هــزار و 571 تقاضا در ســامانه
ثبت شده است، افزود: از این تعداد 89 هزار و 109 پرونده 
منجر به رأى مثبت شده است و 33 هزار و 185 پرونده 
نیز رأى منفى گرفته  اند و 112 هزار و 277 واحد ملکى 

نیز در مرحله رسیدگى براى دریافت سند ملکى است.
مدیرکل ثبت اســناد و امــالك اســتان اصفهان در 
تشــریح روند صدور ســند در مناطق حاشیه اى گفت: 
قانون ســاماندهى و حمایت از تولید و عرضه مســکن 
مصــوب دوم اســفند ســال 1388، قانونى بســیار 
مطلوب در جهت صدور ســند براى ساکنان شهرهاى 
زیر 25 هزار نفر و روســتاهاى باالى 25 خانوار مصوب 
شــد که متقاضیان بر اســاس این قانون مى توانند با
مراجعه به بنیاد مســکن انقالب اســالمى و تشکیل 
پرونده و ارســال مدارك بــه ادارات ثبــت، مقدمات 

صدور سند مالکیت خود را فراهم کنند.
بهبهانى با اشــاره به اینکه از ســال 92 تاکنون تعداد 
35 هزار و 953 ســند مالکیت براى ســاکنان شهرها 

و روســتاهاى مشــمول این قانون صادر شده است، 
اظهار داشــت: در حال حاضر هر میــزان پرونده که از

طریق اداره بنیاد مسکن به ادارات ثبت ارائه شود برابر با 
قانون در اسرع وقت به آنها رسیدگى مى شود.

وى در خصوص شــرایط صدور ســند بــراى امالك 
قولنامه اى خاطرنشــان کرد: دارندگان امالك داراى 
ســند مشــاع یا قولنامه مى توانند با اســتفاده از قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رســمى براى ثبت نام به سایت سازمان ثبت 
 www.ssaa.ir اســناد و امالك کشور به نشــانى
مراجعه کنند و درخواست خود را براى ششدانگ کردن 

ملک خود ارائه دهند.
بهبهانى با اشــاره به اینکــه از نیمه دوم ســال 92 تا 
پایان آذر 96 تعداد 40 هزار و 197 ســند براى امالك 
دولتى در اســتان اصفهان صادر شــده اســت، گفت:
ادارات، ســازمان ها و دســتگاه هاى دولتــى بــراى

ثبت امــالك خــود مى توانند پــس از اخــذ گواهى 
بند «د» از کمیســیون مستندســازى درخواست سند

 کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با بیان اینکه 
صدور سند براى امالك شهردارى نیز مانند قانون صدور 
سند براى اشخاص حقیقى اجرایى مى شود، افزود: در 
صورت درخواست سند از سوى شــهردارى نسبت به 
صدور اســناد مالکیت طبق قوانین و مقررات موضوعه 

اقدام مى شود.
وى با اعالم ایــن خبر که از مهر ماه ســال 92 تا پایان 
دى ماه 96 تعداد پنج هزار و70ســند بــراى موقوفات 
استان صادر شده اســت، گفت: در این بازه زمانى تعداد 
دو مورد جعل ســند مشاهده شــده که با قید فوریت با 
صدور حکم قضائى نســبت به صدور سند براى ملک 
مزبور اقدام و از زمین خوارى جلوگیرى شــده اســت 
که به طور قطع، جعل و صدور اســناد یکى از مصادیق 

زمین خوارى است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان:

112 هزار واحد ملکى 
در صف دریافت سند هستند
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کارت زرد فرماندار دهاقان 
فرماندار شهرستان دهاقان گفت:جلسه شوراى ادارى 
یک جلسه سیاسـتگذارى و برنامه ریزى است و باید 
مسـئوالن ادارات حضور داشـته باشـند و نمى توانند 

شخص جایگزینى را در جلسه شرکت دهند.
على اصغـر قاسـمیان در جلسـه شـوراى ادارى این 
شهرسـتان، اظهار داشـت: در سـال جارى ده جلسه 
شـوراى ادارى تشـکیل شـده، امـا مسـئوالن ایـن 
شهرستان حضور مستمرى در این جلسات ندارند در 
صورتى که این جلسات مى تواند گره گشاى بسیارى 
از مشـکالت شهرسـتان باشـد؛ برخى از مسـئوالن 

ادارات به همین دلیل کارت زرد دریافت مى کنند.
وى بـا بیـان اینکه مسـئوالن نمـى توانند شـخص 
جایگزینى را در جلسه شـرکت دهند، تصریح کرد: از 
جلسات آینده عذر و بهانه اى از مسئوالن براى حضور 
نداشتن در جلسه شـوراى ادارى قبول نخواهد بود و 

نمایندگان آنها محترمانه از جلسه اخراج مى شوند.

ساخت «ثنا» در اصفهان کلید خورد
مراحل ساخت فیلم داسـتانى «ثنا» به کارگردانى محمد 
انصارى و سـجاد بهزادى در اصفهان آغاز شد.نویسنده و 
کارگردان فیلم «ثنا» در گفتگو با ایمنا اظهار  داشت: «ثنا»  
فیلمى داستانى و نیمه بلند است که در آن به زندگى یک 
دختر دستفروش پرداخته مى شود.  محمد انصارى با اشاره 
به آغاز سـاخت این فیلم گفت: از پنجم بهمن ماه مراحل 
ضبط این فیلـم در اصفهـان آغاز شـده و براى شـرکت 
در جشـنواره فیلم کودك و نوجوان، جشـنواره احسـان و 

نیکوکارى و همچنین شبکه هاى مختلف آماده مى شود.

خبر

نایب رئیس اول اتحادیه مصنوعات چوبى شهرســتان 
اصفهان با اشــاره بــه وجود رکــود ســنگین در بازار 
ساخت وساز مسکن، گفت: رکود در ساخت وساز مسکن 
ســبب رکود در فعالیت واحدهاى صنفى زیرمجموعه 

اتحادیه ما شده است. 
اصغر گلشن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه در 
چند سال گذشته با رکود سنگین در کشور مواجه بوده ایم 
که مشکالتى را براى اصناف ایجاد کرده است. وى گفت: 
این رکود به ویژه در صنعت ساختمان خسارت هایى را به 
دنبال داشته که نشان از وضعیت نامناسب توان مالى مردم 

در ساختمان سازى یا اقدام به این کار دارد.

وى با اشاره به فعالیت هاى زیرزمینى در این صنعت، اظهار 
داشت: افراد و واحدهاى فاقد جواز کسب یا فرار کنندگان 

مالیاتى به صورت زیرزمینى در حال فعالیت هستند.
گلشن نصاب هاى ســیار غیرمجاز را یک معضل بزرگ 
براى صنعــت مصنوعات چوب عنــوان و تصریح کرد: 
کسانى با راه انداختن و زدن بنرى اقدام به نصب هاى سیار 
مى کنند و چون پول اجاره، آب، برق و... نمى دهند یا اینکه 
فاقد مجوز هستند قیمت شکنى در بازار کرده و زیر قیمت 
اتحادیه نرخ مى دهند؛ این افراد مشکالتى را براى مردم 
ایجاد کرده اند، هیچکس هم نمى تواند جلودار آنها باشد 

و قانونمندشان بکند.

اســتاندار اصفهان گفت: پروژه بزرگ قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران اهمیت خاص خود را دارد که حتى یک 

روز زودتر به نتیجه رسیدن آن مهم است.
محســن مهرعلیزاده در دیدار با مدیــر کل، معاونان و 
مدیران حوزه وزارت راه و شهرســازى اســتان، اظهار 
داشــت: 30 درصد از پروژه هاى اساسى و 30 درصد از 
بودجه استان در این بخش اســت و مأموریت این حوزه 

ارتباط مستقیم با زندگى مردم دارد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه هیچ مسئولى به عمد، قصد 
کم کارى ندارد؛ گفت: گاهى در مشکالت درشت نمایى 
مى شود و مسئوالن باید تالش کنند با صداقت، خود را 

به مردم نشان دهند و عملیاتى تر کار کنند تا مردم نتایج 
آن را مشاهده کنند.

وى با تأکید بر اینکه مســئوالن این بخش باید از این 
بروکراسى ســنگین دســت بردارند و مســائلى را که

مى تواند مردم را راضى و خشــنود کند، سریع تر انجام 
دهنــد، افــزود: زمانــى کــه مــى شــود کارى را با 
ســرعت به انجام رســاند، دلیلى بــراى تأخیر وجود 

ندارد.
وى توسعه فرودگاه اصفهان را بسیار مهم دانست و تأکید 
کرد: این پروژه باید با تمام توان پیگیرى شــود چرا که 

فرودگاه اصفهان در شأن این استان نیست.

تأکید بر اجراى سریع تر 
پروژه قطار اصفهان- تهران

دلیل رکود در 
بازار مصنوعات چوبى 

حصر وراثت
فضل اله ساالرى داراى شناســنامه شماره 1146 به شرح دادخواست به کالســه 96-3180 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران کریمیان سیچانى به شناسنامه 
65 در تاریخ 92/5/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر- چهار دختر 1- فضل اله ساالرى به ش.ش 1146 نسبت با متوفى فرزند 2- فتح اله ساالرى به 
ش.ش 45 نسبت با متوفى فرزند 3- اسداله ساالرى به ش.ش 461 نسبت با متوفى فرزند 4- عزت ساالرى 
به ش.ش 265 نسبت با متوفى فرزند 5- عصمت ساالرى به ش.ش 1528 نسبت با متو فى فرزند 6- اشرف 
ساالرى به ش.ش 77 نسبت با متوفى فرزند 7- عفت ساالرى به ش.ش 365 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 33968 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/285
حصر وراثت

آذر طالبى اســمعیالن داراى شناسنامه شماره 79 به شرح دادخواست به کالســه 96-3188 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على ایران دوســت انارکى به 
شناسنامه 2 در تاریخ 96/8/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو دختر- یک همسر 1- مریم ایراندوست انارکى به ش.ش 19 نسبت با متوفى فرزند 2- ملیحه 
ایران دوست انارکى به ش.ش 2173 نسبت با م توفى فرزند 3- آذر طالبى اسمعیالن به ش.ش 79 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33937 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/287
حصر وراثت

ریحانه حمزه نیسیانى داراى شناسنامه شماره 1271174073 به شرح دادخواست به کالسه 96-3189 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد حمزه به شناسنامه 
48 در تاریخ 96/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پسر- یک دختر- یک همسر 1- حســن حمزهء نیسیانى به ش.ش 1273721543 نسبت با متوفى 
فرزند 2- محمدرضا حمزهء نیســیانى به ش.ش 5-207526-127 نســبت با متوفى فرزند 3- ریحانه 
حمزهء نیسیانى به ش.ش 3-117407-127 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا اکبرى نیسیانى به ش.ش 
725 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى  مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33938 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/288
حصر وراثت

امیررضا نقنهء داراى شناسنامه شماره 1283 به شرح دادخواست به کالسه 96-3193 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرتضى نقنهء به شناســنامه 213 در تاریخ 
96/10/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر- دو 
دختر- یک همسر 1- حمیدرضا نقنهء به ش.ش 397 نسبت با متوفى فرزند 2- امیررضا نقنهء به ش.ش 
1283 نســبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا نقنهء به ش.ش 626 نسبت با متوفى فرزند 4- فرشته نقنهء 
به ش.ش 846 نسبت با متوفى فرزند 5- فرحناز نقنهء به ش.ش 822 نسبت با متوفى فرزند 6- مهرانگیز 
وفائى به ش.ش 212 نسبت با متو فى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33939 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /11/289
حصر وراثت

خانم پریسا حیدرى فارســانى داراى شناسنامه شماره 969 به شرح دادخواســت به کالسه 96-3194 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت عسگرى سده 
به شناســنامه 18 در تاریخ 96/4/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر- سه دختر: 1- ابراهیم حیدرى فارسانى به ش.ش 1127 نسبت با متوفى فرزند 
2- داریوش حیدرى فارسانى به ش.ش 12 نســبت با متوفى فرزند 3- شاپور حیدرى فارسانى به ش.ش 
230 نسبت با متوفى فرزند 4- شهال حیدرى فارســانى به ش.ش 1301 نسبت با متوفى فرزند 5- پریسا 
حیدرى فارسانى به ش.ش 969 نسبت با متوفى فرزند 6- سهی ال حیدرى فارسانى به ش.ش 180 نسبت 
با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33940 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/290
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1014/96 دادنامه 1179-96/10/30 مرجع 
رسیدگى شعبه یازده خواهان: بابک خسروى نشانى: نجف آباد خ شــریعتى خ مولوى کوى بهار پالك9، 
وکیل خواهان: تینا صادقى پور به نشانى: نجف آباد خ 15خردادمرکزى نرسیده به چهارراه امام،خوانده: عقیل 
ناصرى پبدنى نشانى: مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 580297(40/000/000 
ریال) و 580298(45/000/000 ریال) جمعا به مبلغ 85/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
بابک خسروى با وکالت تینا صادقى پور به طرفیت عقیل ناصرى پبدنى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/247/500 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/05/30-95/03/30 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 

نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. 7652/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11/291/11
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على نوروزیان جونقانى دادخواستى به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت محمدرضا 
سلیمانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1984/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/19 ســاعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 7653/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/292

 حصروراثت 
محمودعابدینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 499 به شرح دادخواست به کالسه 1205/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا عابدینى نجف آبادى 
بشناسنامه 17374 در تاریخ 72/10/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.احمد عابدینى ش ش 349، 2.غالمحسین عابدینى نجف آبادى ش ش 500، 3.محمود 
عابدینى نجف آبادى ش ش 499، 4.ماه بیگم عابدینى ش ش 493، (فرزندان متوفى)، 5. سلطنت طیبى 
نجف آبادى ش ش 534، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7654/م 

الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/293
 ابالغ

کالسه پرونده978/96 شماره دادنامه1169-96/10/30 مرجع رســیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: حمیدکریمى فرزند کریم به نشــانى نجف آباد،بلوارشهید حججى کوى 
شهید غفورى بن بست شهید حسن برخور پ10، خوانده صمد مردانى فرزند طهمورث به نشانى مجهول 
المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم مطالبه 29/000/000 ریال بابت خسارات ناشى از تعمیرات و اجرت 
آن و افت قیمت خودرو و اجرت المثل ایام خواب خودرو بانضمام مطلق خسارات وارده و کلیه هزینه هاى 
دادرسى گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى حمیدکریمى فرزند کریم بطرفیت صمد مردانى فرزند طهمورث بخواسته 
مطالبه 29/000/000 ریال بابت خسارات ناشى از تعمیرات و اجرت آن و افت قیمت خودرو و اجرت المثل 
ایام خواب خودرو بانضمام مطلق خســارات وارده و کلیه هزینه هاى دادرســى، شورا با بررسى محتویات 
پرونده و مستندات ابرازى از ناحیه خواهان، و استعالم از بیمه شــخص ثالث بیمه ایران که خواهان مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان بابت خسارات وارده به اتومبیل دریافت نموده، با عنایت 
به نظر کارشناسى محترم دادگسترى ارزش قطعات خسارت دیده به ارزش یک میلیون و هفتصد و بیست 
هزارتومان و افت قیمت به مبلغ یک میلیون تومان تعیین و برآورد مى گردد. على هذا شورا با امعان نظربه 
اینکه خوانده علیرغم نشرآگهى در جلسه حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز تقدیم ننموده است. لذا شورا دعوى 
مطروحه را محرز و ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و 
سى و سه هزار تومان (بابت خسارت اتومبیل و افت خودرو) و مبلغ دویست و پنجاه هزارتومان بابت هزینه 
کارشناســى، هزینه دادرســى و مبلغ چهل و دو هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و درخصوص مابقى خواسته مطالبه اجرت المثل ایام خواب خودرو، نظربه 
اینکه مطالبه آن خسارت عدم النفع مى باشد. و خســارت عدم النفع قابل مطالبه نیست لذا طبق تبصره 2 
ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7658/م الف- قاضى 

شوراى حل اختالف 11 حوزه قضائى نجف آباد/11/294
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدعزیزیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمدرضا بوگرى به 
شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 985/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/21 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7660/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/11/295
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مجیدمختارى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت مهدى عینى فرزند 
عین اله به شوراى حل اختالف تیران شعبه چهارم شهرستان تیران واقع در رضوانشهر تسلیم نموده که پس 
از ثبت به شماره 446/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/12/12 ساعت 16 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 

آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 7661/ م الف شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف/ 11/296
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1603/96 شماره دادنامه1853/96 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رسول بهارلویى به نشانى امیرآباد خ مفتح ك 

معلم پ23 خوانده مهناز قاسمى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى رسول بهارلویى 
بطرفیت مهناز قاسمى به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 139200 
مورخ 96/03/31 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید 
خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  
مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست 
و هشتاد و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ سررسید 96/03/31 
لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد  مى باشد. 7662/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/297

ابالغ
 کالسه 492/95 شماره دادنامه472-96/08/08 مرجع رســیدگى کننده: شعبه چهارم حقوقى شوراهاى 
حل اختالف تیران خواهان: اکبر غالمى اسفیدواجانى فرزند حسن با وکالت جعفر چرغان به نشانى نجف 
آباد خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل ط2واحد2 خوانده احمد جبارى مردکانلو 
فرزند رحمت اله به نشانى تهران بلوار شهیدکلهر بلوار امام زاده کوى دانش بن بست اول پ8 طبقه همکف 
منزل احمد جبارى. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست اکبرغالمى اسفیدواجانى فرزند حسن باوکالت جعفر 
چرغان بطرفیت احمدجبارى مردکانلو فرزند رحمت اله بخواسته مطالبه مبلغ 150000000 ریال بانضمام 
وجه التزام و خسارت قراردادى بصورت على الحساب 40000000 ریال بانضمام خسارت شورا با بررسى 
محتویات پرونده، مالحظه دادخواست تقدیمى، رسید عادى مورخ 95/06/02 و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگى و عدم ارائه الیحه دفاعیه، خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و 219 
و ... قانون مدنى و مواد 2 و 198 و 197 و 502 و 503 و 519 و 521 و 522 از قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امورمدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150000000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2595000 بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. و درخصوص وجه التزام قراردادى از قرار روزانه 600000 ریال به استناد 
ماده 975 قانون مدنى و نظریه مشــورتى 1147/92/7 مورخ 92/09/09 و ماده 197 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراین شعبه و ظرف همین مدت پس از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى حقوقى 

تیران مى باشد. 7663/م الف- قاضى شعبه 4 حقوقى حل اختالف تیران/11/298
 اخطار اجرایى

شماره 776/96 به موجب راى شماره 1172 تاریخ 96/06/14 حوزه 5 شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضا رحیمى اسفیدواجانى فرزند على 2.الیاس همایى 
فرزند احمد به نشانى 1.نجف آباد پلیس راه جنب رســتوران آزادى خ تیر انتهاى خیابان سنگبرى مهدیه 
کدپ8516944886، 2.مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ 45/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/312/500 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ 95/10/25 لغایت اجراى حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه که توســط اجراى احکام 
محاســبه خواهد شــد. همچنین محکوم علیهم محکوم به پرداخت مبلــغ 2/250/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتى مى باشد. محکوم له: حمیدرضا رحیمى به نشــانى: نجف آباد ویالشهر-خ اصلى خ 106 پ7 
کدپ8581945523. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 7664/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/299
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/459925 چون مصطفى مهدیه فرزند على باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 790/8635 
مفروز و مجزى شده از  8249 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بشماره دفتر امالك الکترونیکى 
139520302030003734 بنام مصطفى مهدیه فرزند على و سند شماره 861274ب/94 صادر و تسلیم 
گردیده که از طریق تفکیک مالک گردیده است که پس از آن معامله دیگرى هم انجام نشده و در رهن و 
بازداشت نمى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود 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 شــد. تاریخ انتشار 1396/11/09، 7668/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/300
 ابالغ

شماره دادنامه: 9609973731501068 شــماره پرونده: 9609983731500606 شماره بایگانى شعبه: 
960611 خواهان: مهرداد مظاهرى تهرانى فرزند عبدالحسین باوکالت احسان رفیعیان نجف آبادى فرزند 
اکبر به نشــانى اصفهان خ وحید ابتداى خیابان مارنان مجتمع ناژین 3 واحد 6 کدپستى 8175713471 
خوانــده: محمدمهدى بابایى فرزند اکبر به نشــانى نجف آباد، نهضت آباد خیابان اســتاد شــهریار کوثر 
هفتم منزل شخصى محمدمهدى بابایى خواســته ها: 1.مطالبه خسارات دادرســى 2.مطالبه وجه چک 
3.پرداخت حق الوکاله 4.مطالبه خســارت تاخیرتادیه.راى دادگاه درخصوص دعــوى مهرداد مظاهرى 
فرزند عبدالحسین با وکالت احســان رفیعیان فرزند اکبر بطرفیت محمدمهدى بابایى فرزند اکبر بخواسته 
مطالبه مبلغ 280/000/000 ریال و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به استناد چهار فقره 
چک بشماره 901/20009132 مورخ 94/03/25 به مبلغ 70/000/000 ریال و 901/20009133 مورخ 
94/04/25 به مبلغ 70/000/000 ریال و 901/20009134 مورخ 94/05/25 به مبلغ 70/000/000 ریال 
و 901/20009135 مورخ 94/06/25 به مبلغ 70/000/000 ریال به عهده بانک مســکن شعبه تیران و 

کرون  باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چکها که توسط بانک مربوطه 
نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و توجها به عدم حضور 
خوانده با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع و اینکه دلیلــى بر برائت ذمه خویش ارائه ننوده فلذا دادگاه دعوى 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال بابت اصل خواســته و خسارت دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک هاى موصوف لغایت زمان اجراى 
حکم بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان اســت. 7671 /م الف رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 

نجف آباد،برزن/11/301
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610103730309594 شماره پرونده: 9609983730302962 شماره بایگانى شعبه: 
962992 ابالغ شونده حقیقى: مهدى الدیوارى فرزند دایخ به نشــانى: ... تاریخ حضور: 97/02/01 شنبه 
ساعت 9 محل حضور: نجف آباد. علت حضور: درخصوص دعوى زینب الدیراوى بطرفیت شما در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. 7672/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد/11/302
 اخطار اجرایى

شماره 597/96 به موجب راى شماره 96/829 تاریخ 96/06/19 حوزه 9 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مجیدباورصاد فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت نفقه معوقه خواهان ماهیانه مبلغ دویســت و هشتاد هزارتومان درسال 1393 و 
ماهیانه مبلغ ســیصد هزار تومان از 94/01/01 الى 12/30 و ماهیانه مبلغ ســیصد و بیست هزارتومان از 
سال 1395 و ماهیانه مبلغ ســیصد و چهل هزار تومان از مورخ 96/01/01 الى 96/06/11 و ماهیانه مبلغ 
دویست هزارتومان از مورخ 96/05/01 بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشترك ضمنًا مبلغ هفتصد و شصت 
هزارتومان بعنوان نیم عشر دولتى برعهده محکوم عله مى باشد. محکوم له: فاطمه قلى پور فرزند خداداد به 
نشانى: آزادگان فاز3 جنب پارك. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7673/م الف-شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/303

فقدان سند مالکیت
شــماره 1396/08/459831 – تاریخ 1396/11/05 – آقاى مجید شفیعى قهدریجانى به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که یک جلد سند مالکیت 
مربوط به ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مربــوط به پالك ثبتى 185 فرعــى از 386 اصلى واقع در 
قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  به سریال –د/94 – 811526  که بنامش ثبت شده مفقود گردیده است 
. بنابراین چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 1047 حبیب 

اکبرى- معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 11/305 
ابالغ

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدى امضاء 
کنندگان ذیل تشکیل و پرونده 937/96 از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده 
، ختم دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى آقاى مختار 
عباسى فرزند نصراله به طرفیت على الریجانى فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شماره 864625 – 12/25/عهده بانک ملت به همراه مطلق خسارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده نسبت به اصالت 
ســند تجارى ایرادى مطرح نکرده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، 
مستندا به مواد 307 ، 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب 
خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ صد و نود و پنج 
هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجراى حکم مطابق شــاخص تورم صادر مى نماید . رأى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف 1046  . قاضى 

شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 11/306 
ابالغ

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدى امضاء 
کنندگان ذیل تشکیل و پرونده 938/96 از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده 
، ختم دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى آقاى مختار 
عباسى فرزند نصراله به طرفیت على الریجانى فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال 
بابت وجه دو فقره چک به شماره 286/465549 – 81/05/30     286/465550  -81/06/30 به همراه 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن 
که خوانده نسبت به اصالت ســند تجارى ایرادى مطرح نکرده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده ، دعواى 
خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 307 ، 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و و 522 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواســته و از باب تقصیر خوانده در 
عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت 
مبلغ چهل و هشت هزارتومان بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شــاخص تورم صادر مى نماید . رأى صادره شده غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف 

1045  . قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 11/307 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
طرح اعطاى تسهیالت اشــتغال روستایى در استان ها 
آغاز شده و در اصفهان در مرحله اول مقرر شده 50درصد 
از سهم اصفهان در اختیار بانک هاى عامل قرار گیرد، 
با این حال تنها 20 درصد این اعتبارات  تخصیص داده 

شده است.
ناهید تاج الدین در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: متأسفانه 
نرخ کاهش جمعیت روســتایى کشــور در پنج ســال 
اخیر نســبت به متوســط 30 سال گذشته ســه برابر 
شــده اســت و دلیل عمده آن مهاجرت هاى شغلى از 
روستاهاســت؛ البته در اصفهان و به خصوص شــرق 
اصفهان سرعت سقوط جمعیت حتى از این هم بیشتر

بوده است.
نماینده مردم اصفهان گفت: بر اساس نتایج سرشمارى 
ســال 90، تعداد روستاهاى اســتان اصفهان، یکهزار 
و831  مورد اعالم شــده و این در حالى اســت که در 
سرشمارى انجام شده در سال 95 حدود 237 روستاى 
خالى از ســکنه توسط مأموران سرشــمارى شناسایى 
شــد اما با قطعیت نمى توان گفت که ایــن رقم تعداد 
واقعى روســتاهاى خالى از سکنه را نشــان مى دهد، 
چون ممکــن اســت تعــدادى از ایــن روســتاها، 
اقامتــگاه ثانــوى قلمــداد شــود و ســاکنان آن در 
روزهاى خاصى از ســال به روســتا بیایند و در زمان 
مراجعه مأمور سرشــمارى، هیچ فردى در روستا نبوده 

است.
تاج الدین ادامه داد: متأســفانه روســتاهاى استان به 

خصوص روستاهاى شرق به شدت در معرض کاهش 
جمعیت و خالى شدن از سکنه و  در نهایت تخلیه کامل 
قرار گرفته اند. برخى از این روســتاها یعنى روستاهاى 

خالى از ســکنه در شهرســتان هاى اصفهان، نایین، 
شاهین شهر و میمه، شهرضا، کاشان، اردستان، تیران و 
کرون و برخوار، شناسایى شده اند اما بیشتر این روستاها 

در شرق استان هستند.
عضو کمیســیون اجتماعى گفت: من دو هفته پیش در 
دیدار با دکتر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشــگرى اشاره کردم که حتى یکى 
از قابلیــت هاى شــرق اصفهان براى گردشــگرى، 
گردشگرى ســیاه اســت و با توجه به پیشروى کویر و 
مردن بیش از 500 میلیون درخت طى یک بازه زمانى 
چهارساله، تاالب گاوخونى مى تواند مکان گردشگرى 
ســیاه باشــد، چراکه در چند ســال اخیر، گردشگرى 
«سیاه» در دنیا رواج یافته است که هدف گردشگران از 
پرداختن به آن، تفریح و خوشگذرانى نیست، بلکه آنها 
مکان هایى را براى گردش انتخاب مى کنند که چندان 
خوشایند نیســتند و حتى گاهى گردشــگران را به غم 
فرو مى برد! این نوع گردشگرى، «گردشگرى سیاه»، 
تلخ یا غمبار نامیده مى شــود و من معتقدم این بالى 
طبیعى و تهدید را حتى مى توان در شــرق به فرصت 

بدل کرد.

نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد

گاوخونى؛ مکانى براى «گردشگرى سیاه»

نرخ کاهش جمعیت 
روستایى کشور در پنج 

سال اخیر نسبت به متوسط 
30 سال گذشته سه برابر 

شده است
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رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در حاشیه دیدار با شهردار 
اصفهان اظهار داشــت: هر ماه جلســه اى مشــترك 
میان اتــاق بازرگانى و شــهردارى اصفهــان برگزار 

مى شود.
سید عبدالوهاب ســهل آبادى با بیان اینکه در جلسات 
بین شــهردارى و اتاق بازرگانى مباحث عمران، آبادانى 
و توسعه شهر و اقتصادى بحث و تبادل و نظر مى کنند، 
اذعان داشت: یکى از طرح هایى که در جلسات بین اتاق 
بازرگانى و شهردارى بررسى و پیگیرى مى شود احداث 
بندر خشــک در اصفهان به صورت مشارکتى است اما 
متأسفانه در مرحله کاغذ بازى اســت و باید وزارت راه و 

مسکن و استاندارى مجوزات الزم را صادر کنند.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان تأکید کرد: گروهى را در 
اتاق بازرگانى براى پیگیرى و به نتیجه رساندن طرح بندر 
خشک در اصفهان مشــخص و موظف کردیم که تمام 

مقدمات آن با پیگیرى استاندار فراهم شده است.
سهل آبادى مهمترین موضوع گردشگرى را برند شهرى 
اصفهان عنوان و بیــان کرد: انتخاب برند شــهرى با 
پیگیرى هاى مستمر در سطح استانى و ملى و تشکیل 
شــورایى در این زمینه به زودى رونمایى مى شود. وى 
اضافه کرد: ایــن برند مى تواند نقــش مهمى در جذب 

گردشگران داشته باشد. 

مسئول دبیرخانه برنامه ملى ثبت سرطان دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: به صورت میانگین ساالنه 300 
کودك در اســتان اصفهان به بیمارى ســرطان مبتال 

مى شوند.
زهرا روانخــواه در گفتگو با ایمنا با بیــان اینکه در حال 
حاضرسرطان پســتان رایج ترین نوع سرطان بین زنان 
اصفهانى است، اظهار داشــت: سرطان هاى شایع زنان 
در استان اصفهان به ترتیب سرطان هاى سینه، پوست، 
تیروئید، روده بزرگ و خون اســت. وى در ادامه گفت: 
سرطان پوست، پروستات، روده بزرگ، مثانه و خون نیز 
بیشترین نوع ســرطان در بین مردان این استان است. 

روانخواه همچنین در خصوص وضعیت شیوع سرطان 
بین کودکان اســتان اصفهان تصریح کرد: 60 درصد از 
کودکان مبتال به ســرطان در اســتان مبتال به سرطان 
خون هستند. طبق آمارها پس از سرطان خون شایع ترین 
سرطان کودکان تا سن 14 ســال در استان اصفهان به 
ترتیب ســرطان مغز و اعصاب و لنفوم است. وى با بیان 
اینکه در استان اصفهان ساالنه هشــت تا 9 هزار مورد 
سرطان جدید ثبت مى شود، اظهار داشت: بیمارستان هاى 
سیدالشــهدا(ع)، الزهرا(س)، امام حسین (ع) و میالد از 
جمله بیمارستان هاى فعال در زمینه درمان سرطان در 

استان اصفهان هستند.

احداث بندرخشک 
در مرحله کاغذبازى است

ساالنه 300 کودك اصفهانى به 
سرطان مبتال مى شوند

دیدار با «او» 
در پاتوق فیلم کوتاه

چهلمین نشست پاتوق فیلم کوتاه اصفهان به اکران و 
نقد دو فیلم کوتاه و رونمایى از فیلم کوتاه «او» ساخته 

مسعود طهماسبى اختصاص دارد.
سرپرسـت پاتوق فیلم کوتاه اصفهان بـه ایمنا گفت: 
دوشـنبه هر هفته به همـت انجمن سـینماى جوان 
اصفهان، مؤسسه تنظیم و نشـر آثار امام خمینى (ره) 
و جهاد دانشگاهى واحد اصفهان پاتوق فیلم کوتاه در 
نگارستان امام خمینى(ره) برپا مى شود و در چهلمین 
نشست این پاتوق، دو فیلم کوتاه با نام هاى «ولگرد» 
به کارگردانى آنا شفر و «طوفان و سنجاقک» ساخته 

شهرام مکرى اکران مى شود.
عالقه مندان براى شرکت در چهلمین نشست پاتوق 
فیلم کوتاه، مى توانند امروز دوشنبه 9 بهمن ماه، رأس 
ساعت 16و30دقیقه به نگارسـتان امام خمینى (ره) 

واقع در میدان فیض مراجعه کنند.

9 درصد سد زاینده  رود 
آب دارد

آب  شـرکت  بهـره  بـردارى  و  حفاظـت  معـاون 
منطقه اى اصفهان آب ذخیره شـده در سد زاینده رود را 
131 میلیون متـر مکعب و تنها حـدود 9 درصد از حجم 
کلى این مخزن اعالم کرد. روابط عمومى شـرکت آب 
منطقه اى اصفهان روز یک شنبه به نقل از على بصیرپور 
افزود: این میزان نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد 
کاهش یافته است، یعنى پارسال در چنین روزهایى بالغ 
بر 260 میلیون متر مکعب آب در سـد زاینـده رود وجود 
داشـت. وى همچنین اضافه کرد: این میزان نسـبت به 
متوسـط بلندمدت حوضه آبى زاینـده  رود نیز 80 درصد 
افت داشته است. به گفته معاون حفاظت و بهره  بردارى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان، گزارش ها حاکى است 
که حجم آب ورودى به سد نیز حدود 65 درصد نسبت به 

سال گذشته کاهش داشته است.

توقیف کارگاه غیرمجاز 
محصوالت خوراکى

کارگاه غیـر مجاز بسـته بندى پفیـال و برنجک مهر 
و موم شد. 

مدیر شـبکه بهداشـت و درمان خمینى شـهر گفت: 
متخلف در منزل خـود پفیال و برنجک را در شـرایط 
غیر بهداشتى با مواد اولیه نامطلوب و رنگ شیمیایى 
تولید مى کرد. احمد باقرى اظهار داشت: کارشناسان 
بهداشـت محیط باحکم قضائى پلیس در بازرسـى از 
این مکان 6تن ذرت و 40 گونى پفیال و 30 کیلوگرم 

رنگ شیمیایى را کشف و توقیف کردند.

پروژه راه شهرضا به مبارکه 
افتتاح نشد

نماینده مردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـوراى 
اسالمى با اشـاره به اختصاص 9 میلیارد تومان براى 
راه هاى شهرستان شـهرضا، گفت: بوروکراسى هاى 
سخت ادارى مانع از افتتاح پروژه راه شهرضا به مبارکه 

در دهه فجر شد.
سـمیه محمـودى  بـا اشـاره بـه خـروج دسـتگاه 
سى تى اسـکن از شـهرضا، افـزود: عـدم توافـق بین 
دانشگاه علوم پزشـکى و بخش خصوصى سبب شد 
که دستگاه سى تى اسکن از شهرضا خارج شود. وى با 
اشاره به اینکه از آب زاینده رود هیچ سهمى به شهرضا 
نمى رسد، بیان کرد: 99 میلیارد تومان از اعتبارات مازاد 
استان اصفهان در اختیار مجمع نمایندگان قرار گرفت، 
در ابتدا پیشنهاد شـد این اعتبار به شهرستان هاى که 
از حوضه زاینده رود آب برداشـت مى کنند، اختصاص 
یابد که با اعتراض سـایر نمایندگان مواجه شد و پس 
از تقسـیم اعتبار پنج میلیـارد و 800 میلیـون تومان 
از این مبلغ به شـهرضا تعلق گرفت. وى با اشـاره به 
اختصاص 2/5میلیـارد تومان براى پـروژه فاضالب 
شهرضا، اظهار داشـت: یکى از مشکالت شهرستان 
شهرضا این است که ردیف بودجه ندارد. محمودى با 
اشاره به تغییر فرماندار شهرضا، بیان کرد: مقصر تغییر 
فرماندار شـهرضا استاندار قبلى اسـت که 24 ساعت 
قبل از اینکه بخواهد برود ابالغ تغییر فرماندار را زد و 

تا 15 روز آینده فرماندار شهرضا مشخص مى شود.

خبر

نصف جهان در حالى که بارش برف سنگین بسیارى از
کــرده  ســفیدپوش  را  یــران  ا هــاى  اســتان 
اســت و هــر چنــد شــهر اصفهــان از چنیــن 
بــارش هایــى بــى نصیــب مانــد امــا خبرهــا از 
شهرستان هاى مختلف استان اصفهان حاکى است که 
بارش برف در این بخش ها باعث خوشــحالى مردم و 

کشاورزان شده است.
در همین باره فاطمه زهرا ســیدان، کارشناس مسئول 
پیش بینى اداره کل هواشناســى اصفهان با بیان اینکه 
شنبه شب بارش برف و باران از بسیارى از مناطق استان 
گزارش شد اظهار داشت: بیشترین میزان بارش برف در 
فریدونشهر با 5 سانتیمتر و آران وبیدگل با 7/8میلیمتر 
آب حاصل از برف به ثبت رســید. سیدان گفت: بارش 
برف در کاشــان، اردســتان، نایین و نطنز هم  جریان 
داشت. سیدان براى هواى امروز کالنشهر اصفهان، مه 

آلودگى و از بعدازظهر وزش باد پیش بینى کرد. 
ابراهیم هنرمند دیگر کارشــناس هواشناسى اداره کل 
هواشناسى استان هم گفت: در شهر خوانسار 2 سانتیمتر 
برف بر زمین نشسته است و در اردستان هم 4/7میلیمتر 
برف و باران باریده اســت. این کارشــناس اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان افزود: همچنین دماى هوا 

براى روز دوشنبه (امروز) 5تا 8درجه سردتر مى شود.

دومین برف زمستانه در نطنز 
در همین حال رئیس اداره هواشناسى نطنز گفت: بارش 
برف زمستانى نطنز را ســفیدپوش کرد. ناصر عزیزى 
افزود: این بارش ها در حالــى در نطنز براى دومین بار 
در زمستان امسال آغاز شده است که در بخش امامزاده 
نیز اولین برف زمستانى زمین را سفید پوش کرد. رئیس 
اداره هواشناسى نطنز گفت: بارش برف در شهر نطنز تا 
صبح دیروز به پنج سانتیمتر رسیده که میزان مذاب آن 
4/6میلیمتر بوده ولى بارش برف در روستاها و ارتفاعات 

بیشتر است.

مدارس تعطیل شد
برف و یخبندان ســبب شــد آموزش و پرورش دیروز

مــدارس را در برخــى از شهرســتان هاى اســتان 
اصفهان تعطیل اعالم کنــد. بنابراین گزارش مدارس 
در مقطــع پیــش دبســتانى و دبســتان در مقطــع 
اول، دوم و ســوم و تمــام مقاطــع در منطقــه 
برزوانــد تعطیــل شــد. همچنیــن مــدارس پیش 
دبســتانى و ابتدایــى دوره اول و دوم شــهرهاى 
نطنــز و بــادرود و روســتاهاى بخــش مرکــز نیز 
در شــیفت صبــح تعطیل اعالم شــد. تمــام مقاطع 
تحصیلى از جمله پیش دبســتانى، ابتدایــى دوره اول 
و دوم و متوســطه دوره اول و دوم منطقه امامزاده نیز 

دیروز تعطیل بود.

امدادرسانى به 2 خانواده 
معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان گفت: 
شــنبه شــب در حوالى عوارضى کاشــان برف شدید 
گزارش شــد و یک خانواده در بــرزك گرفتار کوالك 
شــده بودند که اســکان دادیم، یک خانــواده هم در 
کردعلیا از توابع تیران و کرون امدادرســانى شــدند. 
داریوش کریمــى اظهار داشــت: در محورهاى غربى 
باتوجه به بارندگى برف نیروهــا آماده باش بودند اما در 
مجموع مشکل خاصى در جاده هاى سطح استان نبوده 
اســت و دو مورد برف و کوالك، ســه مورد جاده اى، 
چهار خدمات حضورى و دو مورد شــهرى امدادرسانى 

شدند.
 کریمى خاطرنشــان کــرد: در 24 ســاعت منتهى به 

صبح روز یک شــنبه 45 نفر در مجموع امدادرســانى 
شدند.

لغزندگى برخى محورهاى مواصالتى 
بارش برف برخى از محورهاى مواصالتى اســتان را 

لغزنده کرده است. 
رئیس مرکز مدیریت راه هاى اداره کل راهدارى وحمل 
ونقل جاده اى استان گفت: براثر بارش برف محورهاى 
اردستان –اصفهان، موته –گلپایگان، اصفهان –نایین، 
اصفهان –کاشان، اصفهان –نطنز و کاشان- اردهال بر 

اثر بارش برف لغزنده و مه گرفته است. 
محمدعلى اسماعیل زاده با اشاره به وجود مه غلیظ در 
این محورها به رانندگان توصیه کرد: براى تردد عالوه 
بر همراه داشــتن زنجیر چرخ به منظور کاهش حوادث 
جاده اى اصول ایمنى و فاصله طولى خودروها را رعایت 

کنند. وى گفت: مســافران اســتان مــى توانند براى 
کسب اطالعات از وضعیت جاده هاى استان با سامانه 

141تماس بگیرند.

کشته شدن 7 نفر 
 لغزندگى یکــى از جاده هــاى اصفهــان، مهمترین 
حادثه جــاده اى دیروز کشــور را رقــم زد. بنابراین 
گــزارش، رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان از 
کشــته شــدن هفــت نفــر در حادثــه واژگونــى 
اتوبوس در محور شــاهین شــهر بــه مورچه خورت 

خبر داد. 
سرهنگ حسین پورقیصرى با اشاره به حادثه واژگونى 
یک اتوبوس در نزدیکى شاهین شهر، اظهار داشت: در 
این حادثه متأسفانه هفت نفر کشــته و 21 نفر زخمى 
شــدند. وى ادامه داد: چهــار نفر از کشــته هاى این 

تصادف خانم و ســه نفر مرد بودند. رئیــس پلیس راه 
استان اصفهان گفت: شــش نفر از قربانیان در صحنه 
تصادف در دم جــان باختند و یک نفر خانــم نیز بعد از 
انتقال به بیمارستان گلدیس شــاهین شهر جان خود 
را از دســت داد. وى تصریح کرد: این حادثه ســاعت  
2و 50 دقیقه بامداد روز یک شــنبه در محور شــاهین 
شهر به مورچه خورت در نزدیکى پاسگاه پلیس راه رخ 
داده اســت. پورقیصرى در ادامه با بیان اینکه اتوبوس

 از تهــران به ســمت شــیراز در حرکت بوده اســت، 
اظهــار داشــت: علــت تصادف هــم ســرعت باال، 
عدم توانایى راننده در کنترل خــودرو و لغزندگى جاده 

بوده است.
در همین حال مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان اعالم کرد که نیروهاى امدادى همراه 
با آمبوالنس از هشت ایستگاه به محل این حادثه اعزام 
شــدند. غفور راســتین ادامه داد: در این حادثه21 نفر 
هم مصدوم شــدند که هفت زن و یک کودك در بین 

مصدومان حادثه دیده مى شود.

پروازهاى پایتخت روانه اصفهان شد
بارش ســهمگین برف دیــروز در تهران و نامســاعد 
شــدن شــرایط جــوى باعــث شــد پروازهــاى 
فرودگاه هاى امــام خمینى (ره) و مهرآبــاد به فرودگاه 
شهید بهشــتى اصفهان تغییر مسیر دهند. گفتنى است؛ 
باند فرودگاه امام خمینى(ره) به دلیل بارش برف سنگین و 
کوالك بسته شده بود. روابط عمومى فرودگاه بین المللى 
شهیدبهشــتى اصفهان نیز دیروز در اطالعیه اى اعالم 
کرد به  دنبال ورود سامانه بارشى حاکم بر قسمت هایى 
از کشور، بعضى از پروازهاى خروجى فرودگاه بین المللى 
اصفهان به فرودگاه هایى که از شــرایط نامناسب جوى 
برخوردار هســتند، به دلیل رعایت استانداردهاى ایمنى 

پرواز امکان دارد با تأخیر  انجام شود.

کاهش 15 درجه اى دما
اما رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
دیروز با بیان این که در اکثر نقاط اســتان شاهد بارش 
برف و باران بودیم اعالم ک رد: در روزهاى آینده دماى 
هوا بین 10 تا 15 درجه ســانتى گراد در ســطح استان 
اصفهان کاهش یافته، همچنین طى سه روز آینده شاهد 

یخبندان خواهیم بود.
حســن خدابخش اظهار داشــت: طى روزهاى آینده 
بیــن 10 تا 15 درجه ســانتى گراد در ســطح اســتان 
اصفهــان دماى هــوا کاهش داشــته و هوا ســردتر 
مى شــود، همچنین تــا دو روز آینده شــاهد یخبندان 
خواهیم بود و احتمال وقوع مه در جاده ها و کاهش دید 

وجود دارد. 

کاهش 15 درجه اى دما در پى بارش برف باران در بیشتر شهرهاى استان 

اصفهان یخ مى زند 

نصف جهان  امســال تولیدات داخلى ســراجان در 
مقایســه با تولیدات چینى ها بهتر و ارزان قیمت تر 

است.
رئیس اتحادیه ســراجان اصفهان به نصف جهان 
گفت: امســال کیفیت کیف ایرانى 30 درصد بهتر 
از واردات چینــى و 30 درصد هــم از واردات چینى 

ارزان تر است.

فالح خرم آرائى همچنین گفت:  در چند سال اخیر 
واردات بى رویه منجر به کساد شدن بازار داخلى شده 
و این براى همه اصناف مشــکل ساز شده است، به 
همین دلیل طى مکاتبات صورت گرفته توانســتیم 

امسال درصدى از واردات را کاهش دهیم.
 براى حمایت از تولید کنندگان و رونق بازار کسب و 
کار، ارائه تسهیالت بانکى به صنوف از جمله سراجان 
تصویب شــد. خرم آرائى با بیــان این مطلب خاطر 
نشان ساخت: سقف تسهیالت بانکى از 800 میلیون 
تومان تا یک میلیارد تومان است که به تولیدکنندگان 
پرداخت مى شود. در حال حاضر تولیدکنندگان براى 

دریافت تسهیالت بانکى ثبت نام کرده اند.
وى در تشــریح اینکــه وضعیــت کیفــى و کّمى 
سراجان اصفهان در مقایسه با دیگر استان ها چگونه 
است عنوان کرد: از لحاظ رتبه بندى کّمى به ترتیب 
تهران، مشهد و اصفهان در کشور مطرح هستند و از 

لحاظ رتبه بندى کیفى هم به ترتیب تهران، اصفهان 
و مشهد معرفى شدند.

رئیس اتحادیه ســراجان اصفهان بــا اعالم اینکه 
340 واحد صنفى پروانه دار در شهرســتان اصفهان 
مشــغول به کارنــد و تعــداد 60 واحد هــم براى 
دریافت پروانه کسب در دســت اقدام هستند گفت: 
در کل 400 واحــد صنفــى ســراجى در اصفهان 
فعالیــت دارنــد و اصلــى تریــن مشــکل این 
صنــف، تداخل صنفــى اســت یعنــى کیف در 
مانتو فروشــى ها، در لــوازم التحریــرى ها و در 
کفاشى ها هم عرضه مى شود که این براى واحدهاى 
صنفى سراجان مشکل ساز اســت و بازار کسب و 

کارشان با تداخل صنفى روبه رو کرده است.
خرم آرائى  ادامــه داد: فعالیــت واحدهاى صنفى 
سراجان در قالب کیف، کمربند نوار کیف، زیپ کیف، 

ساك، چمدان و کیف پول است. 

نصف جهان   تقویــم فعالیت هاى فرهنگى شــامل 
مناسبت هاى ملى و مذهبى توسط شهردارى ایمانشهر 

طراحى و در سال آینده اجرایى مى شود.
شــهردار ایمانشــهر درباره فعالیت در حوزه فرهنگى  
گفت: شــهردارى تقویم فعالیت هاى فرهنگى شامل 
مناســبت هاى ملى و مذهبى را طراحى کرده اســت 
که نقش شــورا و شــهردارى در اجراى برنامه ها و

 مناسبت هاى مختلف پیش بینى شده است.

عباس ا... یــارى اظهار داشــت: با طراحــى تقویم 
فعالیت هاى فرهنگى قصد داریم در ســال آینده یک 
حرکــت پویا در زمینــه همکارى بــا مجموعه هاى 
فرهنگى مثل ســتاد نماز جمعه، پایگاه هاى مقاومت 
بسیج و آموزش و پرورش داشته باشیم. وى همچنین 
در خصوص جذب سرمایه گذار و جلب مشارکت هاى 
مردمى به اقدامى که شهردارى داشته است اشاره کرد 
و عنوان داشت: در حوزه کشــاورزى و صنایع وابسته 

به کشــاورزى، شــهردارى اقدام به راه اندازى  دفتر 
جذب ســرمایه گذار و جلب مشــارکت هاى مردمى 
با شــعار «فرش قرمز براى ســرمایه گــذاران  پهن 

مى کنیم»  کرده است. 
به گفته شهردار ایمانشــهر دفتر جذب سرمایه گذار و 
جلب مشارکت هاى مردمى به عنوان کریدور اتصال 
ســرمایه گذاران و عالقه مندان به سرمایه گذارى، با 

هماهنگى مدیریت شهرى اجرایى مى شود.

زمین خوار میلیاردى در گلپایگان دستگیر شد.  فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان گفت: این فرد اقدام به تصرف 
بیش از 4هزار مترمربع زمین متعلق به اراضى ملى به ارزش یک میلیارد و 200میلیون ریال کرده بود. سرهنگ 
حسین بساطى افزود:مأموران پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى این شهرستان به همراه مأموران یگان حفاظت 
منابع طبیعى به منظور رفع تصرف به منطقه مورد نظر اعزام شدند و قطعه زمینى به مساحت 4 هزار و 14مترمربع 
را رفع تصرف کردند.وى گفت: در این رابطه قطعه زمین متصرف شده به اداره منابع طبیعى بازگردانده شده و متهم 

اصلى پرونده نیز دستگیر و همراه پرونده براى سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد.

پرورش ماهى در استخر هاى ذخیره آب کشاورزى زمینه اشتغال سه هزار و 500نفر را در استان اصفهان فراهم کرده 
است. مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان با اشاره به فعالیت 900کشاورز پرورش دهنده ماهى در 
استان گفت: با همت وتالش این کشاورزان در کنار مزارع کشاورزى  ساالنه شش هزار و500 میلیون تن ماهى تولید 
و به بازار عرضه مى شود. مجتبى فوقى با اشاره به صادرات ماهى پرورشى از این استان به کشورهاى روسیه، امارات و 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس گفت: اصفهان تنها استان کشور است که ماهى قزل آالى تازه  به روسیه صادر مى کند.

هرمز هیرمندپور که 50سال است کشاورزى مى کند به منظور استفاده بهینه از آب در کنار زمین هاى کشاورزى اش 
سه استخر پرورش ماهى راه اندازى کرده و ساالنه 50تن ماهى قزل آال برداشت و به 20استان کشور ارسال مى کند.

این کشاورز موفق پنج ســالن تکثیر و تولید بچه ماهى هم راه اندازى کرده تا اصفهان قطب تأمین بچه ماهى کشور 
شود.

شهردار ایمانشهر:

براى سرمایه گذاران، فرش قرمز پهن مى کنیم

رئیس اتحادیه سراجان شهرستان اصفهان:

کیفیت کیف ایرانى  بهتر از کیف وارداتى است

صادرات قزل آالى تازه از اصفهان به روسیه 

دستگیرى زمین خوار میلیاردى در گلپایگان


