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موادغذایى که هرگز نباید خام مصرف شوندوضعیت امنیت جانى در سینما بسیار بد استافزایش اشتغال چینى ها و تایلندى ها در صنعت گوهرت راشى ایران! پیدا شدن 53 کودك رها شده در اصفهان از ابتداى سال سالمتفرهنگ استان جهان نما

تازه ترین خبرها از جشنواره فیلم فجر اصفهان

احتمال افزایش تعداد فیلم ها وجود دارد 

حریق بزرگ در سردترین شب سال
12
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تصادف شدید      
ستاره جوان استقالل

طومار شیخ بهایى هنوز معتبر است؟

فعًال ذخیره سازى میوه  
شب عید نداریم از تجربه تلخ3

 جام حذفى
 درس گرفتیــم

4

جشنواره فیلم فجر اصفهان از 13 بهمن ماه در حالى 
آغاز به کار مى کند که احتمال افزایش 13 فیلم 

قطعى شده همچنان وجود دارد و پنج فیلم کودك و 
نوجوان نیز در حاشیه آن به صورت رایگان به نمایش 

درمى آید.

امیر قلعه نویى  دیروز در نشســت خبرى قبل از 
دیدار مقابل آیزاول هند در مرحله پلى آف لیگ 
قهرمانان آســیا، گفت: دیدار پلى آف است. این 
مسابقه سختى خودش را دارد. این بازى برایمان 
خیلى مهم اســت. از جام حذفــى درس بزرگى 
گرفتیم که امیدواریم به ما براى بازى امروزکمک 
کند.وى افزود: بازى آنقدر مهم بوده که ما از دو 

روز قبل به اردو رفتیم.  

9

فرصتى براى کالسیک بازانفرصتى براى کالسیک بازان
خودروهاى شخصیت هاى مطرح تاریخى کشور را در نمایشگاه اصفهان ببینیدخودروهاى شخصیت هاى مطرح تاریخى کشور را در نمایشگاه اصفهان ببینید

12

جزئیات آتش گرفتن یک انبار چوب در حصه

3

هومن سیدى به دنبال هومن سیدى به دنبال 
دومین سیمرغدومین سیمرغ

2

افشاگرى افشاگرى 
خواننده مطرح خواننده مطرح 
پــاپپــاپ

مربى پیکان گفت «سعید» دوشخصیتى است!
داور والیبال ایران گفت: وقتى بازى تمام شد معروف به من فحاشى کرد و من هم گفتم که فحاشى اش 

را گزارش خواهم کرد.
مرتضى اکرمى در خصوص اتفاقات بازى تیم هاى والیبال خاتم اردکان و پیکان اظهار داشت: متأسفانه 
سعید معروف وقتى کم مى آورد به داور حمله مى کند تا بازى را از دست داور خارج کند اما خوشبختانه 

در این چند سال من چنین اجازه اى را به او ندادم.
5

مربىى
داور والیبیب
را گزارشش
مرتضىى
سعید معع
در اینچچ

داور دیدار جنجالى والیبال:

ان! ای اش ت نعتگوه

رد 

4

د: بازى آنقدر مهم بوده که ما از دو 
دو رفتیم. 
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درگفتگوى  نصف جهان با رئیس اتحادیه 
عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان مطرح شد؛

امیر قلعه نویى در نشست خبرى قبل از دیدار 
مقابل آیزاول هند: 
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معاون وزیر راه و شهرسازى با اشاره به خاستگاه سامانه سرد 
و بارشى که موجب بارش نزوالت آسمانى شده است گفت: 
این سامانه بارشى از روى اقیانوس اطلس شکل مى گیرد 
و هنگام ورود به ایران بیشترین انرژى را دارد، اما در زمان 
حرکت به سمت شرق و شمال شرق هیچ  منبع رطوبتى 

براى تغذیه آن وجود ندارد.  
داود پرهیزگار ادامه داد: این بارش ها خشکسالى را رفع نمى 
کند اما این سامانه بخشى از کمبود آب را جبران مى کند 
اگرچه  باید دقت داشت که خشکسالى در کشور پابرجاست.

در همین حال رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسى هم گفت: از اول مهر تا پایان 

روز شنبه (7 بهمن ماه) کل کشور 40 میلیمتر بارش دریافت 
کرده اســت. این میزان بارش در مقایســه با بازه زمانى 
بلندمدت 60 درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت 

به سال قبل 37 درصد کاهش بارش داریم.
شاهرخ فاتح با بیان اینکه 10 اســتان شرایط وخیمى به 
لحاظ بارشى طى چند ماه گذشته داشتند، گفت: استان هاى 
سیستان و بلوچستان 92 درصد، قم 89 درصد، خراسان 
جنوبى 88 درصد، کرمــان 87 درصد، یــزد 83 درصد، 
اصفهان 82 درصد، خراسان رضوى و مرکزى 79 درصد، 
تهران 78 درصد و چهارمحال و بختیارى 77 درصد کاهش 

بارش داشته اند.

 نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
با اشاره به آغاز به کار گشت شــبانه نیروى انتظامى در 
حالى که پیش از این گشت سپاه آغاز به کار کرده بود، 
گفت: وظیفه ســپاه حفاظت از امنیت ملى کشور است. 
هر چیزى که امنیت کشور و منافع ملى کشور را تهدید 
کند، سپاه وارد خواهد شــد. اما نیروى انتظامى ضابط 
قوه قضائیه اســت و باید حضور داشته باشد و هرجایى 
هم که جــرم مشــهودى را ببیند مى توانــد ورود پیدا 

کند. 
 کمال دهقانى تأکیدکرد: گاهى اوقات نیروى انتظامى در 
مأموریت هاى خود از سپاه براى برقرارى امنیت استفاده 

مى کند. نیروى سپاه هم براى محافظت از یک منطقه 
یا حفظ و نظم و امنیت عمومى شهر به نیروى انتظامى  

کمک مى کند.
 نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
در پاســخ به اینکه آیا گشت همزمان ســپاه و نیروى 
انتظامى موازیکارى نیســت، گفت: گاهى با همکارى 
هم انجام مى شــود چون هدف این اســت که امنیت 
را برقــرار کنیم و اگر قرار شــد یکجایى بــراى مثال 
گروگانگیرى شود و در آن پروژه فنى عمل کنند و نیاز 
باشد که دستگاه ها به یکدیگر کمک کنند باید این اقدام 

انجام شود.

سامانه بارشى رفت 
 خشکسالى هنوز پابرجاست

مشکلى در گشت همزمان سپاه 
و نیروى انتظامى نیست

2پرونده روى یک میز
  تسنیم| بنابر آنچه مهران عبدا... پور، وکیل 
مدافع حمید بقایى گفته، پرونده موکل وى براى رسیدگى 
در مرحله تجدید نظر به همان شعبه اى ارجاع شده که قرار 
است به پرونده سعید مرتضوى در ارتباط با تخلفات تأمین 
اجتماعى رسیدگى کند. آنطور که مجتبى نظرى، وکیل 
سازمان تأمین اجتماعى گفته، قرار است دو روز بعد از 
رسیدگى به پرونده بقایى یعنى 16 بهمن ماه سال جارى 

به پرونده مرتضوى رسیدگى شود.

باب المناقشه
  نامه نیوز | عباس عبدى در روزنامه «اعتماد» 
درباره تبرئه سعید طوسى نوشــت: ...احکام دادگاه ها 
نه تنها «فصل الخطاب» نیستند، بلکه «فتح الخطاب» 
و «باب المناقشه» هستند و این براي جامعه ایران بسیار 
خطرناك است. مردم درست یا نادرست گمان می کنند 
که حکم متناسب با اتهام نیست و آن را عادالنه نمی دانند، 
این را می توان از طریق نظرسنجی از مردم پرسید. البته 
این بدان معنا نیست که حکم صادره لزوماً ناعادالنه است. 
اتفاقاً اگر حکم صادره ناعادالنه باشد و مردم چنین گمان 
کنند، خوب است. هنگامی باید تأسف خورد که حکم 
صادره عادالنه (مطابق قانون) باشد ولی کماکان مردم 

اعتماد به دادگاه صادرکننده حکم نداشته باشند.

توییت از رختخواب
  فارس| «دونالد ترامــپ» در جواب مجرى 
برنامه تلویزیونى «آى تى وى» انگلستان مبنى بر اینکه 
آیا برخى از توییت هایش را از رختخواب مى فرستد گفت: 
شاید بعضى وقت ها از رختخواب توییت کنم، شاید در 
حال خوردن صبحانه یا ناهار باشــم ولى در کل، موقع 
توییت هاى اول صبح یا عصر ممکن است در حال انجام 
هر کارى باشــم اما در طول روز معموًال خیلى مشغول 
هستم. وى گفت: اگر این نوع وسیله هاى ارتباطى را در 
اختیار نداشته باشم نمى توانم از خودم دفاع کنم. اخبار 
جعلى زیادى درباره من منتشر مى شــود، اخبارى که 

نادرست یا ساختگى هستند.

این جور پسندیده اند
  اعتمادآنالین | على خرم، دیپلمات سابق 
کشــورمان درباره تغییر ســاختار وزارت خارجه اظهار 
داشت: مهم این است که آقاى ظریف بتواند کار کند اگر 
او فکر مى کند که با این روش مى تواند به نتیجه برسد 
نباید مانع او شد.این یک موضوع سلیقه اى است و ممکن 
است یکى وزیر شود و این شیوه را تغییر دهد ولى دکتر 
ظریف این شیوه را پسندیده اند. به نظر من براى این کار 
فرمولى نیست که شــما با یک روش مشخص نتیجه 

مشخصى بگیرید.

تشکیل 9 پرونده کالن قاچاق
  تسنیم| دبیر کمیســیون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســتان تهران با اعالم خبر تشکیل 9 پرونده 
کالن قاچاق طال در سال جارى، از تشدید نظارت هاى 
فرودگاهى به دنبال برگزارى چند نمایشــگاه طال در 
کشورهاى همســایه خبر داد. على اکبر پوراحمد نژاد 
گفت: متأسفانه تجربه نشان داده که به دنبال برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى طال، قاچاق مصنوعات طال 
در کشور بیشتر شده و از این رو با توجه به برگزارى چند 
نمایشگاه خارجى طال در دو سه کشور همجوار ایران، 
نظارت ها و کنترل هاى فرودگاهى را تشــدید کردیم و 
پلیس فرودگاه ها نیز در این بخش اقدامات خود را بیش 

از پیش افزایش داده است.

اطالعات جعبه سیاه رسید
هــادى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
حق شناس عضو هیئت  عامل سازمان بنادر و دریانوردى، 
اظهار داشت: اطالعات جعبه سیاه نفتکش سانچى و نیز 
شناور فله بر کریســتال به همراه مصاحبه هاى صورت 
گرفته از پرسنل شناور چینى در اختیار سازمان بنادر و 
دریانوردى قرار گرفته و تصمیم بر این است که موضوع 
در کمیته هاى تخصصى مطرح شود و به بحث گذاشته و 

در نهایت علت سانحه مشخص شود.

خبرخوان

پرویز پرستویى، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با انتشار 
پستى در صفحه  اینستاگرام خود، ماجراى جالبى از یک 
رزمنده در دوران دفاع مقدس در رابطه با شوخ طبعى اش 

با وجود مجروحیت شدید نقل کرد.
پرســتویى در اینســتاگرام نوشــت: «ترکش خمپاره

 پیشانى اش را چاك داده بود. ازاو پرسیدم: چه حرفى براى 

مردم دارى؟ بالبخند گفت: از مردم کشــورم مى خواهم 
وقتى براى خط کمپوت مى فرستند،عکس روى کمپوت 
هارو نکنن! گفتم: داره ضبط مى شه برادر یه حرف بهترى 
بگو. با همون طنازى گفت:آخه مى دونى سه بار به هم 
رب گوجه افتاده...! شرم بر کسانى که با اختالس هاشون 

خون چنین آدم هایى رو پایمال کردند!»

حجت االسالم والمســلمین ســید مهدى طباطبایى 
کــه بــه گفتــه خــودش احمــدى نــژاد را از زمان 
شــهردارى مى شــناخته اســت در گفتگو بــا پایگاه 
اطالع رســانى «جماران» از کســانى گفت که پشت 
احمدى نژاد بودند و براى رسیدن به اهداف خودشان او 
را جلو مى انداختند. بخــش هایى از اظهارات این چهره 
معروف نزدیک به مرحوم هاشمى رفسنجانى را بخوانید:

■بنــده از روزى کــه آقــاى احمــدى نــژاد را 
دیــدم و شــناختم بــه نظــرم رســید کــه فــردى 
داراى قــدرت و انــرژى اســت ولــى متأســفانه
 تجربه هاى ناشى از معاشــرت با انسان هاى ارزشمند 
و واال را نداشــت در واقع از بى نظمى و بدنظمى اوضاع 
کشور به یک مقامى رسید. اینطور آدم ها پرورش قارچ 
گونه یعنى ناگهانى دارند و برایشان یک قدرت ناگهانى 
پیش مى آید. از آنجایى کــه ما به صورت ذاتى در انجام 
کارهاى مهم کم جرأت هستیم  آدم جرى جلوتر مى افتد. 
نکته دیگر این است که برخى براى آنکه به منافع خود 
برسند چنین افرادى را جلو مى اندازند. عده اى آمدند به 
احمدى نژاد پروبال و احساس قدرت دادند تا از او براى 

منافع خود استفاده کنند.
■ احمدى نــژاد براى بــاال رفتن خود  یک سلســله 
کمک هایى مى کرد. یعنى افــرادى  مى آمدند و امتیاز 
مى گرفتند او نیز این خدمات را به آنهــا ارائه مى کرد. 
خیلى وقت ها در شــهردارى افراد کوچک مى رفتند و

 درخواست هایى مى کردند اما به محض آنکه مشکلشان 
حل نمى شد افراد برجســته تر را پیش قدم مى کردند و 
شاید در یک روز چندین دیدار از این قسم با احمدى نژاد 
صورت مى گرفت. من  اسم اشخاص را نمى گویم، اما 
به طور کلى باید بگویم نیروهاى توانمند نظامى، سیاسى 
و اجتماعى رفت و آمد داشتند و خبرش به من مى رسید. 

■ بعد از مدتى همان هایى که به دفتر احمدى نژاد رفت 

و آمد داشتند کمک کردند رئیس جمهور شود و همان ها 
هم در قدرت رفت و آمد داشتند. من معتقدم آقاى احمدى 
نژاد فردى بود که انرژى و اســتعداد داشــت و افرادى 
سوءاستفاده گر دور او را گرفتند و او را یارى کردند تا به 
اینجا رسید. اگر با احمدى نژاد همان اوایل به طور قانونى 

برخورد مى شد اینطور نمى شد. 
■ قوه قضائیه محل حکم است، جاى مصلحت نیست. 

اما ، رفتارش مصلحتى است. سبک برخورد قوه قضائیه 
کامًال روشن است که تبدیل به روش امنیتى شده است تا 
قضائى. سیستم امنیتى باید مصلحت نگر باشد ولى قوه 
قضائیه باید تصمیم به عدالت بگیــرد. در مورد احمدى 
نژاد هم آنچه در بین مردم شــایع اســت این است که
 نگرانى هاى اشخاصى مانع از بررسى عملکرد او مى شود 

که این اگر درست باشد بسیار خطرناك است.

■ پیشنهاد من این است در اتاق فکرى که احمدى نژاد 
رشد کرد یک خانه تکانى شود و دوستانى که له نظام و 
مسئولین مشاوره دادند امروز ثمره عملکرد خود را ببینند. 

کمى هم به آراء منتقدین احمدى نژاد مراجعه کنند.
■ احمدى نژاد امروز هم تقابل جدیدى شــروع کرده و 
روى همان ریل که برایش چیدند حرکت مى کند اما این 

دفعه فرماندار و برنامه ریز خودش است.

روزنامــه «الدیــار» چــاپ بیــروت نوشــت: امیــر 
قطــر اخیــراً بــه ترکیــه ســفر کــرد و دیــدارى 
چهــار ســاعته بــا «رجــب طیــب اردوغــان» 
رئیس جمهور ترکیه داشت. این روزنامه در ادامه آورده 
است: امیر قطر به اردوغان گفت که عربستان و امارات 

قصد دارند دوحه را با جنگنده هاى خود بمباران کنند.
اردوغان پس از این سخنان خطاب به امیر قطر مى گوید 
مى دانم چطور باید در این خصوص رفتار کنم. او سپس 
با «ملک سلمان» تماس مى گیرد اما دو ساعت معطل

 مى شود و در نهایت به او خبر مى دهند که سلمان بیمار 
است و در آخر، «محمد بن ســلمان» با رئیس جمهور 

ترکیه صحبت مى کند.
اردوغان خطاب به ولیعهد سعودى مى گوید: من به شما 
از جانب ترکیه، ملتش و ارتشش مى گویم، اگر عربستان 
ســعودى به قطر حمله کند، ما عربستان را موشکباران 
مى کنیم و جنگنده هایمان را بى رحمانه به ســراغتان 

مى فرستیم. زمانى که ولیعهد سعودى سعى کرد موضع 
خود را توضیح دهد، اردوغان خطاب به او گفت که دیگر 

نمى خواهم صحبت کنم و تلفن را روى او قطع کرد.
اردوغان اما پس از آن با تشــکیل جلســه اى که سران 
ارتش در آن حضور داشتند خطاب به آنان گفت که خود 
را آماده  هر اقدامى درصورت هرگونه تحرك ســعودى 

علیه قطر کنند.

على اصحابى با حضــور در برنامه «فرمــول یک» از 
وضعیت امروز موسیقى ایران گالیه کرد و درباره اینکه 

با پول آدم ها را بزرگ مى کنند توضیح داد.
این خواننده موســیقى پاپ با اشاره 

به وضعیت موسیقى امروز ایران 
گفت: این روزهــا «مگاهیت» 
شدن خیلى آســان شده است. 
او در پاســخ به اینکه چرا فکر 

مى کنــى ایــن روزها 

موزیک راحت مى گیرد، تصریح کرد: مى دانید که پول 
مى دهند و آدم ها را گنده مى کنند، بعد هم طرف در عین 
گندگى یکدفعه محو مى شود. این خواننده یادآور شد: 
کسى که خط مى دهد 500 میلیون روى کسى سرمایه 
گذارى مى کند و او را تــا اوج مى برد اما همه مى 
دانیم اینها در اوج بزرگى یکدفعه کنار مى روند و 

خداحافظ.
اصحابى از آوردن نام اشخاص پرهیز کرد و گفت: من 
که نمى توانم اسم بیاورم اما کسانى که فرق سبک هاى 
مختلف را هم نمى دانند، یکدفعه بزرگ مى شوند. آنها با 

پول بزرگ و خیلى زود محو مى شوند.
خواننده «تو که عشق منى» افزود: با دوستى صحبت 
مى کردیم و درباره فالن فرد من گفتم چقدر شعر کار 
او بد است! اما دقیقًا همان کار هیت شد. این حرف 
از روى حب و بغض نیست؛  دلم براى اتفاقاتى که 
دارد در موسیقى مى افتد مى ســوزد. بعضى ها 
از همین قطعه ها دو ســال است 15 میلیارد 

تومان درآورده اند.

بهزاد خســروى، کارشناس مســائل اقتصادى با تأکید 
بر جدیت بررســى صنعت گوهرتراشــى و توجه به آن، 
تصریح کرد: در کشور ما 22 هزار بقعه متبرکه وجود دارد 
که عالوه بر این اماکن، وجود حرم هاى مطهر در مشهد ، 
شیراز و قم نیز پتانسیل باالیى را براى گردش مالى ایجاد 
کرده است. البته این اماکن به محل هایى براى فروش 

اجناس چینى و تایلندى تبدیل شــده اند. وى ابراز کرد: 
مى توان گفت که 500 هزار نفر از مردم کشور در اماکن 
مذهبى و بقاع متبرکه فروشنده کاالهاى چینى و تایلندى 

هستند.
خسروى بیان کرد: تسبیح، دستبند، انگشتر و سایر صنایع 
دســتى چینى و تایلندى که در این اماکن به فروش مى 
رسند در واقع از مواد خام و ســنگ هاى قیمتى و نیمه 
قیمتى ایرانى که توسط چینى ها و تایلندى ها در کشور 
خودشان تبدیل به اقالم مصرفى شــده اند، تولید شده 

است.
این کارشــناس مســائل اقتصادى تصریح کرد: نباید 
فراموش کرد که صنعت گوهر تراشى با داشتن دو تریلیون 
دالر گردش مالى در جهان پس از نفت و توریسم، سومین 
میزان باالى گــردش مالى در جهان را داراســت و این 
ظرفیت در کشور ما وجود دارد که به قطب گوهرتراشى 

تبدیل شویم.

پخش شدن گزارشــى در خصوص کشف گسل جدیدى 
در تهران با قدرت بــاال، واکنش مرد پیش بینى زلزله ایران 

را در پى داشت.
على اصغر برهمند، مرد پیش بینى زلزله ایران در گفتگو با رکنا 
در خصوص این گسل گفت: آنچه ما در خصوص فعال شدن 
گسل هاى شمال تهران پیش بینى کرده بودیم تحقق یافته 
است و آن همین گسل جوانى است که کشف شده است. مرد 
پیش بینى زلزله ایران در ادامه گفت: این گســل به موازات 
گسل شــمال تهران قرار گرفته است و احتمال وقوع زلزله 
بزرگ در آن وجود دارد و قدرت این گسل تا 6 ریشتر مى رسد. 
وى در ادامه بیان کرد: البته احتمال دارد بازلزله هاى کوچک 

انرژى این گسل کمتر شود.   برهمند در ادامه با بیان اینکه 
قسمتى از این گسل از نزدیکى برج میالد مى گذرد گفت: 
کارشناسان قدرت برج میالد را در برابر زلزله تا 9 ریشتر برآورد 

کردند. اما با این حال تهران محل امنى براى زندگى نیست.
مرد پیش بینــى زلزلــه ایــران در ادامه اظهار داشــت: 
گســل جوان بــه معنــاى این اســت که یک گســل 
ســابقه قبلى نداشــته و حاصل فعالیت صفحــات زمین 
محســوب مى شــود، این گسل بســیار بزرگ و طوالنى
 اســت، از مــردم مــى خواهیــم تــا فرصــت 
هســت اقــدام بــه مقــاوم ســازى خانــه هــاى 

خود کنند.

تخریب آثار باستانى
 به دست نگهبان آنها 

  میزان | صبح روز یک شنبه مسئوالن 
میراث فرهنگى ایذه متوجه تخریب آثار باستانى 
پایگاه «آیاپیر» در ایذه استان خوزستان شدند. 
این تخریب به دســت نگهبان شیفت شب رخ 
داده و هنوز علت آن مشــخص نیست. موارد 
آسیب دیده شامل آثار منقول و سنگى بوده که 
تعدادى ســنگ قبرهاى متأخر اسالمى، هاون 
سنگى، بام غلطان، پایه ستون و سنگ آسیاب 
را شامل مى شــود. با وجود این، رئیس پایگاه 
میراث فرهنگى استعفا کرده هر چند مى گوید 
این استعفا ربطى به تخریب آثار به دست نگهبان 

آنها ندارد.

همایون 
سرود را نمى خواند

 رکنا| در مراســمى که 10 خرداد 1397 
براى بدرقه تیــم ملى انجام خواهد شــد؛ قرار 
است ارکستر ملى و ارکستر سمفونیک تهران 
قطعه اى را با اجراى دو خواننــده برگزار کنند. 
طى روزهاى اخیر از انتخاب همایون شجریان 
و ساالر عقیلى خبرهایى منتشر شد اما شجریان 
خبر اجراى ســرود تیم ملى توســط خودش را 
تکذیب کرد وگفت: تا به امروز کســى در این 
مورد با من صحبت نکرده است و از اصل ماجرا 

بى خبر هستم.

برف علیه روزنامه ها!
با ســفیدپوش شــدن     نصف جهان |
تهران و بسته شدن فرودگاه ها، روزنامه ها که 
هرروز صبح از پایتخت به شهرستان ها ارسال 
مى شد، پشــت برف ماندند و به دست ساکنان 
غیر تهرانى نرسیدند. جالب آنکه خبرگزارى ها 
نوشتند کیوسک هاى مطبوعاتى در خود تهران 
برفى و یخ زده هم با مشــکل توزیع روزنامه از 
جمله دیر توزیع شدن و مشترى نداشتن مواجه 
بودند. سیستم توزیع نشریات و مطبوعات یکى 
از مشکالتى اســت که بارها از سوى مدیران 
مطبوعاتى بر ضرورت اصالح آن تأکید شــده 

است.

 تبدیل مزار مشروطه خواه 
تبریزى به زباله دان!

  ایرنا | «میرزاآقــا فرشــى» در ردیف 
شخصیت هاى برجسته سیاســى، فرهنگى و 
اقتصادى آذربایجان و تبریز در دوران مشروطه 
است که به دلیل سهل انگارى مسئوالن، مزار 
این آزادیخــواه بنام، غریبانه وضعیت بســیار 
نامناســبى به خود گرفته و تبدیل به زباله دان 

شده است.

سردترین شب سال 
  مهر | با وجود اینکه سامانه بارشى نیمه 
باالیى نقشه جغرافیایى ایران را در برگرفته است 
اما یک شنبه شب سردترین شــب در اردبیل 
تجربه شد. هر چند پیش آگاهى ها مرتب از وقوع 
یخبندان خبر مى داد اما اردبیلى ها ســرمایى 
غیر قابل بــاور را ســپرى کردنــد. مدیر کل 
هواشناســى اســتان اردبیــل در ایــن باره 
گفت:کمترین دمــا با 26 درجه زیــر صفر در 

فرودگاه اردبیل به ثبت رسیده است.

مرگبارترین برف  ایران
   انتخاب | بارش هاى سنگین برف در 
دنیا معموًال با نابســامانى ها و خساراتى همراه 
اســت. این بارش ها گاهى قربانیــان زیادى 
هم گرفته اســت. بارش ســنگین بــرف در 
ایران در 1351 هجرى شمســى هم در زمره 
پرتلفات ترین نمونه ها در دنیاست که بیش از 

چهار هزار قربانى گرفت.

حجت االسالم والمسلمین سید مهدى طباطبایى:

بد نظمى ،احمدى نژاد را به مقام رساند

تهدید جدى اردوغان د ر پى درخواست قطر از ترکیه:

عربستان را بى رحمانه موشکباران مى کنیم

کشف جدید، احتمال جدید افشاگرى خواننده مطرح پاپ

افزایش اشتغال چینى ها و تایلندى ها 
در صنعت گوهرت راشى ایران!

ماجراى جالب وصیت یک رزمنده  

این خواننده موســیقى پاپ با اشاره
به وضعیت موسیقى امروز ایران 
گفت: این روزهــا «مگاهیت» 
شدن خیلى آســان شده است. 
او در پاســخ به اینکه چرا فکر 

ایــن روزها مى کنــى

کسى که خط مى دهد 500 میلیون روى
گذارى مى کند و او را تــا اوج مى
دانیم اینها در اوج بزرگى یکدفعه

خداحافظ.
اصحابى از آوردن نام اشخاص پرهیز
که نمى توانم اسم بیاورم اما کسانى که
مختلف را همنمىدانند، یکدفعه بزرگ
پول بزرگ و خیلى زود محو مى شوند.
خواننده «تو که عشق منى» افزود: با
مى کردیم و درباره فالن فرد من گفت
بد است! اما دقیقًا همان کار هیت او
از روى حب و بغض نیست؛  دلم بر
دارد در موسیقى مى افتد مى سـ
ا از همین قطعه ها دو ســال

اند. توماندرآورده
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فیلم سینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» پنجمین ساخته هومن سیدى 
امسال براى کسب سیمرغ بلورین در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر به 

رقابت با سایر رقبا مى پردازد.
«آفریقا»، «سیزده»، «خشــم و هیاهو» و «اعترافات ذهن خطرناك من» 
از جمله آثارى هستند که سیدى تا به حال کارگردانى آنها را بر عهده داشته 
و نقدهاى مثبت و منفى فراوانى را براى خود کسب کرده است. از نگاه اکثر 
مخاطبان و منتقدین فیلم «سیزده» همچنان بهترین فیلم هومن سیدى است 
که در همان سال هم توانست جایزه ویژه هیئت داوران بهترین کارگردانى از 

سى و دومین جشنواره فیلم فجر را نصیب سیدى کند.
سیدى فیلم «مغزهاى کوچک زنگ زده» را ملودرام ترین اثر خود تلقى کرده 
و احتمال مى رود که این فیلم جزو یکى از شانس هاى اصلى کسب سیمرغ 
بهترین کارگردانى باشد. سیدى در فیلم «یک تکه نان» در کنار رضا کیانیان 
بازى کرد و ســپس نقش کوتاهى را در «چهارشنبه سورى» اصغر فرهادى 

ایفا کرد.
او براى بازى در نقش اصلى «پابرهنه در بهشت» بهرام توکلى انتخاب شد. 
این فیلم اولین فیلم بلند بهرام توکلى بود که باعث شــهرت او شد و سیدى 

هم کاندیداى جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشن خانه سینما شد. 
در کارنامه هنرى وى فیلم هاى دیگرى مثل «شــب بیرون»، «خط ویژه» 
مصطفى کیایــى، «نیمرخ ها» ســاخته ایرج کریمى، «در مــدت معلوم»، 

«پل خواب» و «مادرى» به چشم مى خورد.
عالوه بر دریافت جایزه بازیگرى از انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایى 
ایران، در سى و سومین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد در بخش سوداى سیمرغ به هومن سیدى براى فیلم «من دیه گو 

مارادونا هستم» تعلق گرفت.
در خالصه داســتان فیلم «مغزهاى کوچک زنگ زده» آمده است: داستان 

مغزهایى است که زنگ زده اند و هومن سیدى به آنها ضد زنگ مى زند.
نوید محمدزاده، فرید سجادى حسینى، فرهاد اصالنى، نازنین بیاتى، هامون 
ســیدى، الدن ژاوه وند، مهیار راحت طلب و مهــرداد بهاءالدینى از جمله 
بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند. نوید محمدزاده و 
فرهاد اصالنى در نقش دو برادر، کاراکترهاى اصلى این فیلم را برعهده دارند.

هومن سیدى به دنبال دومین سیمرغ
الناز شاکردوست بازیگر سینما و تئاتر چند روز پیش در حین فیلمبردارى فیلم «دو طبقه روى پیلوت» 
دچار سانحه و بیرون زدگى مهره هاى کمر شد. پس از آن عکسى از شاکردوست در فضاى مجازى 
منتشر شد که خبر از توقف فعالیت وى در عرصه بازیگرى به مدت طوالنى و همچنین توقف پروژه 
«دو طبقه روى پیلوت» مى داد.   فارغ از این موضوع و با توجه به اینکه این قبیل حوادث در سینماى 
ایران بارها تکرار شده خبرنگار میزان به سراغ رزیتا غفارى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون رفته و درباره 

این قبیل حوادث با او به گفتگو نشسته است.
آیا شما تا به حال در سر صحنه فیلمبردارى دچار حادثه شده اید؟

در ابتدا بگویم که براى الناز شاکردوست به شدت ناراحتم. بله من طى این سال ها حوادث زیادى را 
در صحنه هاى فیلمبردارى تجربه کرده ام البته هیچکدام از آنها باعث توقف پروژه و یا عدم فعالیت 

خود من نشده است.
به نظر شما وضعیت امنیت در مراحل فیلمبردارى آثار سینمایى چگونه 

است؟
متأسفانه استاندارد تولید فیلم در ایران بسیار پایین است. وضعیت امنیت جانى بازیگران و سایر عوامل 

پشت صحنه در سینما به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تجربه شخصى نسبت به این حوادث داشته اید؟

من تجربه مشاهده حوادث بسیار تلخى را داشتم حال برخى از این حوادث براى بازیگران اتفاق افتاده 
و خبرى مى شود اما حوادث بسیار سخت ترى براى عوامل فیلم و همچنین گروه فیلمبردارى به وقوع 
پیوسته که هیچگاه خبررسانى نشده است. به شخصه شاهد سقوط و برق گرفتگى بسیارى از عوامل 

پشت صحنه بوده ام که بسیار دردناك است.
این عدم امنیت جانى در پروژه هاى سینمایى از کجا مى آید؟ 

سینما از لحاظ امنیت عوامل به هیچ وجه حمایت نمى شود. عوامل حتى بیمه حوادث هم نمى شوند 
که اگر اتفاقى افتاد بتوان به راحتى مراحل درمان را طى کرد. من سال ها در این حرفه کار مى کنم و 

هنوز هیچ پروژه اى را ندیده ام که مسائل امنیتى رعایت شده باشد.
این اتفاقات تا چه حد به خود بازیگران مرتبط است؟

ارتباط مستقیم دارد. برخى بازیگران هستند که مى خواهند خودشان صحنه هاى بدلکارى و اکشن را 
انجام دهند که این هم خطر را دوچندان مى کند. از نظر من بازیگران باید به شدت احتیاط کنند و اگر 

صحنه اى امنیت جانى آنان را به خطر مى انداخت به هیچ وجه آن را قبول نکنند.

گفتگو با رزیتا غفارى به بهانه حادثه اى که 
براى  الناز شاکردوست پیش آمد

وضعیت امنیت جانى 
در سینما 

بسیار بد است

به نظر شما وضعیت امنیت در مراحل فیلمبردارى آثار سینم
است؟

متأسفانه استاندارد تولید فیلم در ایران بسیار پایین است. وضعیت امنیت جانى بازیگران
پشتصحنه در سینما به هیچ وجه قابل قبول نیست.

تجربه شخصى نسبت به این حوادث داشته اید؟
من تجربه مشاهده حوادث بسیار تلخى را داشتم حال برخى از این حوادث براى بازیگر
و خبرى مى شود اما حوادث بسیار سخت ترى براى عوامل فیلم و همچنین گروه فیلمب
پیوسته که هیچگاه خبررسانى نشده است. به شخصه شاهد سقوط و برق گرفتگى بس

پشت صحنه بوده ام که بسیار دردناك است.
این عدم امنیت جانى در پروژه هاى سینمایى از کجا مى آید
سینما از لحاظ امنیت عوامل به هیچ وجه حمایت نمى شود. عوامل حتى بیمه حوادث
که اگر اتفاقى افتاد بتوان به راحتى مراحل درمان را طى کرد. من سال ها در این حرفه

هنوز هیچ پروژه اى را ندیده ام که مسائل امنیتى رعایت شده باشد.
این اتفاقات تا چه حد به خود بازیگران مرتبط است؟

ارتباط مستقیم دارد. برخى بازیگران هستند که مى خواهند خودشان صحنه هاى بدلک
انجام دهند که این هم خطر را دوچندان مى کند. از نظر من بازیگران باید به شدت احت

صحنه اى امنیت جانى آنان را به خطر مى انداخت به هیچ وجه آن را قبول نکنند.

یت جانى 
نما 

 است

فریبرز ایروانى، فرزند ملکه رنجبر درباره وضعیت جسمانى مادرش گفت: حال مادر بسیار خوب است و 

روز به روز بهبودى پیدا کرده و به شرایط متعادل جسمانى رسیده است.

وى افزود: نگرانى هاى اولیه درباره حال مادر رفع شده و همه چیز در دست کنترل است، بهبودى حاصل 

در به تنهایى راه مى رود و تنها مسائل مربوط به سالمندى و سن 
شــده و رضایت کامل وجود دارد. ما

باالست که باید خود را با آن تطبیق دهیم.

نى درباره روند درمانى و پزشکى ملکه رنجبر اظهار داشت: پرستاران مربوط به روند پزشکى حال 
ایروا

مادر دیگر براى رسیدگى به او حضور ندارند چون جاى ناراحتى وجود ندارد و نیاز به حضور آنان نیست 
و حال مادر کامًال خوب شده است.

یح کرد: در حال حاضر پرســتار همیشــگى مادر که پیش از بیمارى نیز همواره از او 
وى در ادامه تصر

نگهدارى مى کرد در کنار اوست. تنها فعالیت کم و حضور نداشتن در جامعه که باعث مى شود هنرمند 
شاد نباشد در مادر نیز وجود دارد.

ملکه رنجبر سالمتى کامل خود را به دست آورد

حضور نواده ستارخان در پشت صحنه سریال جدید ورزىنیکى کریمى در دنباله «مصائب شیرین» بازى مى کند دنباله فیلم «مصائب شیرین» گفته بود، سرانجام این فیلم سینمایى را با بازى نیکى کریمى در لندن مقابل دوربین فیلم به دالیل مبهمى هنوز امکان اکران پیدا نکرده است اما داودنژاد که از چند ماه پیش از قصد خود براى ساخت در حالى که فیلم «فرارى» علیرضا داودنژاد سال گذشته در جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران قرار گرفت، این 
سعادت رضایى بازى مى کردند و هنوز لیست کامل بازیگران و عوامل فیلم «مصائب شیرین 2 » رسانه اى نشده در «مصائب شیرین» که در سال 77 ساخته شد، رضا، مونا و محمدرضا داودنژاد، احترام سادات حبیبیان و اقدس در آن قرارداده بودند، اگرچه با تفاوت هایى که به زمان و مکان متفاوت مربوط مى شود.شیرین» را در این فیلم خواهیم دید، گفته است: بله، آنها در همان شرایطى قرار مى گیرند که پدر و مادرهاى خود را کشور بروند.داودنژاد که در سال 77 «مصائب شیرین» را ساخت پیش تر درباره اینکه سرنوشت بچه هاى «مصائب برود. قرار است گروه سازنده پس از فیلمبردارى در انگلیس براى ادامه فیلمبردارى گروه به تهران و سپس شمال در نقش خودش در این فیلم بازى مى کند و قرار است ترالن پروانه نیز هفته   آینده در شهر منچستر مقابل دوربین داودنژاد همچنان مشغول فیلمبردارى فیلم جدیدش در انگلستان است و به تازگى خبر رسیده که نیکى کریمى برده است.

است.

«سام سردار ملى»، نواده سردار پر افتخار ایران، ســتارخان در پشت صحنه سریال «ایراندخت» که قرار 
است در ایام دهه فجر از شبکه یک سیما پخش شود، حاضر شد.  بنا بر این گزارش، در این دیدار محمدرضا 
ورزى توضیحاتى را درباره محتواى سریال در اختیار وى قرار داد و تأکید کرد محتواى اثر کامًال بر اساس 
مستندات تاریخى ساخته شده است. ســریال «ایراندخت» روایتى تاریخى از دالورى ها و پایمردى هاى 
ستارخان، دوستان و هم پیمانان اوست و به زندگى این بزرگمرد تاریخ ایران مى پردازد. مجموعه تلویزیونى 
«ستارخان» در ده قسمت 50 دقیقه اى آماده شده است و از پنج شنبه 12 بهمن از شبکه یک پخش خواهد 

شد.
این سریال روایتى از ســال هاى پایانى زندگى این سردار بزرگ اســت که محمدرضا ورزى کارگردان و 
مصطفى شریفى تهیه کننده آن هستند.سعید نیک پور، شکرخدا گودرزى، حسین مسافر آستانه، مسعود 
آب پرور، شایسته ایرانى و سام قریبیان، پندار اکبرى، آرزو نبوت، على زارع، باران زمانى، داریوش کاردان، 
ژرژ پطروسى، بهزاد خداویسى، رضا فیاضى، فخرالدین صدیق شــریف، شهراد بانکى، حمیرا عظیمى و

عزت ا... مهرآوران در این سریال ایفاى نقش مى کنند. تیتراژ این سریال را ساالر عقیلى با موسیقى بابک 
زرین و شعرى از رؤیا میرفخرایى خوانده است.

 گالیه  بازیگر «لیسانسه ها» از

 بازیگران باتجربه
  بیکارى

 نقش مى کنند. تیتراژ این سریال را ساالر عقیلى با موسیقى بابک 
 است.

ا» از

ربه

سیاوش چراغى پور، بازیگر سینما و تلویزیون درباره 
وضعیت عرصه بازیگرى گفت: گالیه اى غم انگیز 
به عنوان یک بازیگر دارم و آن هم بیکارى خیلى از 

همکارانم است.
وى دربــاره دلیل بیکارى برخــى بازیگران اظهار 
داشت: نداشتن سیستم نظارتى بر حضور بازیگران در 
آثار سینمایى، تلویزیونى و تئاتر و نبود نهادهایى که 
افراد در آن خود را ثبت کرده باشند و از آن طریق وارد 
عرصه بازیگرى شوند باعث شده است مجموعه اى 
از آدم هایى که صالحیت ندارند مداوم در آثار مختلف 
حضور داشته باشند و در عین حال بازیگران با تجربه 
که سال ها زحمت کشیده اند، تحصیل کرده و براى 

بازیگرى تالش کرده اند بیکار باشند.
بازیگر «لیسانسه ها 2» ادامه داد: بیکارى در میان 
بازیگران با تجربه بیــداد مى کند و این غصه و درد 
است. این بازیگران کار دیگرى بلد نیستند در نتیجه 
خانه نشین شده اند، اسمى از آنها برده نمى شود و 

کسى نیست که در این باره پاسخگو باشد.

چراغى پور بــر نگاه حمایتى مدیــران از بازیگران 
تأکید و بیان کرد: کار من مدیریت نیست نمى توانم 
پیشنهاد دهم اما راهکارى وجود دارد که مدیران و 
متخصصان در حوزه سینما، تلویزیون و تئاتر کنار 
هم نشسته، برنامه ریزى و طرح ارائه دهند تا از این 
بازیگران و هنر و دانش آنها براى نسل جوان استفاده 

شود و هم بیکارى آنها رفع شود.  
وى در ادامه تصریح کرد: هنرمنــدان عزت و آبرو 
دارند و نمى توانند دستشان را به سوى دیگران دراز 
کنند در چنین وضعیتى مشکالت اقتصادى چگونه 

باید حل شود.  
این بازیگر دربــاره حضــور بازیگران ســینما و 
سوپراســتار در عرصه تئاتر توضیح داد: در این باره 
قضاوت نمى کنم اما اعتقادم این اســت کسى که
 مى خواهد در هر میدانى اعــم از تئاتر، تلویزیون 
و ســینما بازى کند قدمش روى چشــم اما بداند 
ماندگارى با کســى اســت که کارش را بلد است. 
بازیگر باید راه رفتن روى صحنه را بلد باشد، حرف 

زدن و دیالوگ گفتن را بلد باشد، زبان بدن را بشناسد. 
بازیگ رى که وارد نبوده و بازیگر تئاتر نیست بعد از دو 
نمایش در اثر سوم در جا مى زند بنابراین باید آموزش 

بازیگرى بگذراند.
چراغى خاطرنشان کرد: درحوزه سینما هم همین 
شــرایط وجود دارد. در عرصه سینما نیز تخصص 
مهم است و اگر افراد بدون تخصص وارد شوند و در 
جایگاهى قرار گیرند در ادمه مسیر حضور موفق و 

نتیجه بخشى نخواهند داشت.

دوبلور «یانگوم» کــه عالوه بر ایــن کاراکتر، 
شخصیت هایى چون «هانیکو» و «اوشین» هم با صداى او در 

ذهن مخاطبان نقش بسته اند، انگار خودش عالقه  چندانى به  این کاراکترهاى 
ژاپنى و کره اى ندارد. او درباره  وضعیت دوبله و آثارى که این روزها دوبله مى شوند، 

چنین مى گوید: این روزها اغلب کارها کره اى هستند و سریال هاى کره اى هم همیشه یک 
روال دارند. چهره شان یک جور است، من هم نسبت به آنها شاکى هستم اما حتماً مردم دوست 

دارند. مینو غزنوى درباره فعالیت هاى این روزهایش اظهار داشت: این روزها با مجموعه «سایمدانگ» 
به مدیر دوبالژى خانم زهره شکوفنده همکارى دارم و صداپیشگى شخصیت اصلى سریال را بر عهده 

دارم. این ســریال با ایفاى نقش بازیگر نقش «یانگوم» براى تلویزیون اینترنتى «تیوا» دوبله مى شود. 
همچنین در سریال «پیشتازان فضا» با آقاى محمود قنبرى همکارى دارم و در یک سریال کره اى دیگر براى 

تلویزیون با آقاى علیرضا باشکندى همکارى مى کنم. وى در ادامه همچنین از آغاز دوبله سریال جدیدى براى 
تلویزیون خبر داد و گفت: خانم زهره شکوفنده مدیر دوبالژ این سریال خواهند بود اما جزئیات آن هنوز مشخص 

نشده است. غزنوى درباره  حضور پیشکسوتان در عرصه دوبله و کمرنگ شدن آنها اظهار داشت: دوبله به هر حال 
سلیقه اى است و به سلیقه مدیر دوبالژ بستگى دارد که از چه کسانى در آن آثار استفاده کنند. پیشکسوتان عرصه 
دوبله نیز حضور دارند و به تناوب از حضورشان استفاده مى شود اما باید از وجودشان به خوبى استفاده شود.  او در پایان 
با اشاره به اغلب آثارى که به کره اى دوبله مى شوند، یادآور شد: مسلم است که ما هم دوست داریم کارهاى غیرکره اى 
دوبله کنیم، فیلم ها و داستان هاى بهترى را دوبله کنیم که تنوع هم داشته باشند. اما این به مسئوالن و کسانى که 

فیلم را خریدارى مى کنند برمى گردد.
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کاپیتان آیزاول هند به عنوان یکى از نفرات باتجربه این تیم امروز نقش زیادى مقابل 
ذوب آهن خواهد داشت.

تیم آیزاول هند امروز در چارچوب رقابت هاى مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا مقابل ذوب آهن ایران قرار مى گیرد. آیزاول که از 6 بازیکن خارجى در 
ترکیب خود سود مى برد، بازوبند کاپیتانى اش را هم یک لیبریایى بر دست 
مى بندد.آلفرد جاریان 29 ساله تنها بازیکن لیبریایى تیم آیزاول هند است 
که از سال 2015 در این تیم حضور دارد و حاال بازوبند کاپیتانى را بر دست 
مى بندد. این بازیکن سابقه حضور در تیم محمدان بنگالدش را نیز در 
کارنامه دارد و در مدت 3 سال حضور در آیزاول 33 بازى براى تیمش 

انجام داده است.
مهاجم نوك حریف هندى ذوب آهن در این مدت فقط دو گل براى 
آیزاول به ثمر رسانده؛ اما در بازى امروز انگیزه زیادى دارد تا دروازه 

رشید مظاهرى را باز کند.
جالب اینکه جاریان لیبریایى ســال گذشــته دو بــار به اردوى 
تیم ملى کشــورش دعوت شــده؛ اما حتى یک بــازى ملى در

 کارنامه اش دیده نمى شود.
از آنجایى که فوتبال لیبریا با ژرژ وه آ شــناخته مى شــود، نام 
این کشــور که مى آید ناخودآگاه ذهن ها سمت این بازیکن 
افسانه اى مى رود که حاال ریاســت جمهورى کشورش را 
برعهده دارد. جاریان بازیکن آیزاول از نظر چهره نیز شباهتى 

به ژرژ وه آ دارد و همچنین هموطن او محسوب مى شود.

المپیاکوس در شب گلزنى مهاجم ایرانى خود مقابل آستراس تریپولى به تساوى رضایت داد.
در آخرین بازى هفته نوزدهم ســوپر لیگ یونــان ، تیم المپیاکوس بــا بهره مندى از کریم 

فهرست خود، انصارى فــرد در راس خط حمله و غیبت احســان حاج صفى در 
در ورزشگاه کولوکوترونیس به مصاف آستراس تریپولى رفت.
والتر ایگلسیاس در دقیقه 21 موفق به گلزنى براى آستراس 
تریپولى شد، اما کریم انصارى فرد که هفته گذشته دو گل 
براى المپیاکوس به ثمر رسانده بود، دوباره تیمش را نجات 

داد و یک پنالتى گرفت و با فریب گلر آستراس، 
توپ را با شوت محکم به سمت راست 

دروازه زد تا کار به تساوى کشیده 
شود.

در ادامه مســابقه تالش 
المپیاکوس براى گلزنى و 

گرفتن صدر جدول سوپر لیگ 
از پائوك ثمرى نداشت و بازى خارج از خانه برابر 
آستراس تریپولى با تساوى یک بر یک براى یاران 
انصارى فرد به پایان رسید تا این تیم 42 امتیازى شود 

و در رده دوم قرار بگیرد.
انصارى فرد با گلى که  مقابل آســتراس تریپولى زد، 
تعداد گل هاى این فصلش را 12 گل رساند تا همچنان 

صدرنشین جدول گلزنان سوپر لیگ یونان باشد.

امیر قلعه نویى  دیروز در نشست خبرى قبل از دیدار مقابل آیزاول هند در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا، گفت: دیدار پلى آف 
است. این مسابقه سختى خودش را دارد. این بازى برایمان خیلى مهم است. از جام حذفى درس بزرگى گرفتیم که امیدواریم 

به ما براى بازى فردا کمک کند.
وى افزود: بازى آنقدر مهم بوده که ما از دو روز قبل به اردو رفتیم. یک ماه است این تیم را آنالیز مى کنیم. مى دانیم در 10 بازى 
 آنها 4 برد، 3 تساوى و 3 شکست کسب کردند. تمام تالشمان را مى کنیم تا در این بازى عملکرد خوبى داشته باشیم. تیم ما 
خوشبختانه شرایط ایده آل را پیدا کرده اســت و از ابتدا برنامه ریزى ما براى همین نوع بازى بود که متاسفانه به دلیل برخى 
مشکالت درون تیمى نتوانستیم این عملکرد را داشته باشیم که این موضوع را باز نمى کنم. به جز اکبر ایمانى مابقى نفرات در 

اختیار ما هستند. نهایت تالش مان را مى کنیم تا مصدومان به موقع برسند و بتوانند به تیم کمک کنند.
قلعه نویى در مورد میزان آمادگى بازیکنان تیمش تصریح کرد: بعد از بازى با استقالل خوزستان گفتم فقط تا فردا وقت شادى 
داریم و بعد از آن باید به فکر دیدار پلى اف باشیم. تجربه بازى با فجر به کمک کرد تا در این بازى مصمم باشیم. از تجربه تلخ 
جام حذفى درس گرفتیم. تالش مى کنیم تا در لیگ و آسیا موفق باشیم. ذوب آهن مى تواند در ایران و آسیا حرف هاى زیادى 
براى گفتن داشته باشد. باید منیت را کنار بگذاریم. بعد از بازى با استقالل خوزستان فقط به فکر پلى اف بودیم. بازیکنان به 

اهمیت این مسابقه رسیدند.
سرمربى ذوب آهن در مورد میزان شناختش از فوتبال هند و اینکه آیا حریف بازیکن سرشناسى دارد، گفت: آنها قهرمان هند 
شدند و یک مربى حرفه اى پرتغالى دارند. این تیم شش بازیکن خارجى دارد که طبق قانون باید از چهار بازیکن استفاده کنند. 
شما بهتر مى دانید چند سالى هست که هند هزینه سرسام آورى در فوتبال انجام مى دهد تا بتواند به سطح اول فوتبال آسیا 
بازگردد. به هیچ وجه این حریف را دست کم نمى گیریم. شناخت کافى از آنها داریم باید در دیدار مقابل آنها تمرکز کافى داشته 
باشیم. باید به فرامینى که داده مى شود عمل کنند و اسیر اتفاقات نشویم.گاهى در فوتبال شما فکر همه چیز را کردید اما یک 
مرتبه یک اخراج غیر قابل پیش بینى برنامه شما را بهم مى زند مثل اتفاقى که در بازى ایران و عراق رخ داد یا اینکه شما شرایط 
خوبى دارید ولى یک پنالتى خالف جریان بازى اتفاق مى افتد. باید مراقب باشیم و تمرکز کنیم تا با قدرت به گل برسیم و در 

نهایت برنده بازى شویم.
امیر قلعه نویى در ادامه گفت: به نظرم در این چند ساله تیم ذوب آهن یکى از بهترین تیم هاى لیگ فوتبال ایران بوده است. این 
تیم با توجه به مشکالتى که داشته کمترین پرداختى را نسبت به سایر تیم هاى لیگ برترى  داشته است و کادر فنى و بازیکنان 
30 درصد پول گرفته اند اما با این شرایط ما باز هم کارمان را ادامه دادیم، اگر کمبودهایى که االن احساس مى شود در نیم فصل 

اول نبود مطمئناً فاصله ذوب آهن با صدر جدول کم بود و ما مى توانستیم جزء مدعیان قهرمانى باشیم. 
وى در ادامه در خصوص نتایج تیم فوتبال سپاهان هم گفت: در خصوص نتایج تیم سپاهان باید بگویم اگر این تیم نتیجه 
نمى گیرد بدانید که تیم هاى بزرگ مثل منچستریونایتد هم که ساختار بزرگى داشتند نوسان زیادى داشتند، مطمئناً سپاهان 
بهتر خواهد شد و این اتفاق که تیم هاى بزرگ ممکن است آسیب ببینند وجود دارد و در حال حاضر سپاهان هم به این مشکل 

گرفتار شده است. 

امیر قلعه نویى در نشست خبرى قبل از دیدار مقابل آیزاول هند: 

از تجربـــه تلخ
 جام حذفى
 درس گرفتیم

ـى بــه دلیل 
ـگاه پرســپولیس از مهــدى طارمـ

باشـ

ن بازیکن شکایت کرد. 
ش در برنامه 90 از ای

صحبت های

باشگاه پرسپولیس از مهدى طارمى جدى است 
شکایت 

 باشگاه پرسپولیس براى 
شواهد امر پیداست

و آنطور که از 

 تابستانى در تالش 
از کردن پنجره

حق و هم چنین ب
احقاق 

ى که در برنامه 
ن بازیکن در حرف های

ت. هم چنین ای
اس

روغ گویى کرد.
گاه را متهم به د

نود زد باش

خداداد همیشه حرف هایش را رك و صریح مى گوید.   درباره اتفاقاتى که در فوتبال مى افتد، 
بعضى وقت ها داستان هاى عجیبى نقل مى شود. خداداد عزیزى هم به تازگى از چیزهایى 
حرف زده که مى تواند بسیار مهم باشــد. او مى گوید، در اردوى بعضى تیم ها اتفاقاتى

 مى افتد که شرمش مى آید درباره اش حرف بزند. 
خداداد مى گوید: «راســتش فعال فضاى ایران طورى نیســت که بشــود در این باره 
حرف زد. شــاید 10، 15 ســال دیگر که فضا بازتر شــد، بتوان در این بــاره حرف زد. 
ولى مســئوالن در جریان باشــند و جلوى این مســایل را بگیرند. کارى نکنند مردم از 

فوتبال زده شوند.»

کاپیتان آیزاول هند به عنو
ذوب آهن خواهد داشت.
تیم آیزاول هند امروز در
آســیا مقابل ذوب آهن
ترکیب خود سود مى
مى بندد.آلفرد جاری
5که از سال 2015 د
مى بندد. این بازی
کارنامه دارد و در
انجام داده است.
مهاجم نوك حر
آیزاول به ثمر ر
رشید مظاهرى
جالب اینکه ج
تیم ملى کشــ
 کارنامه اش
از آنجایى که
اااین کشــور
م اافسانه اى
برعهده دارد
به ژرژ وه آ دا

قاتى که در فوتبال مى افتد، 
ى هم به تازگى از چیزهایى 
وىبعضى تیم ها اتفاقاتى

ـت که بشــود در این باره 
وان در این بــاره حرفزد. 
گیرند. کارى نکنند مردم از 

«ژرژ وه آ» شماره 2
کاپیتان حریف هندى ذوب آهن!

شعار جدید در یونان: 
کریم آقاى گل!

خداداد عزیزى از چه چیز عجیبى حرف مى زند؟

ریم ز ى بهر وسب پی یم ن یو ی وپر م وز
فهرست خود،س خط حمله وغیبت احســان حاج صفى در

رونیس به مصاف آستراس تریپولى رفت.
1قیقه 21 موفق به گلزنى براى آستراس
م انصارى فرد که هفته گذشته دو گل 
مر رسانده بود، دوباره تیمش را نجات 

 و با فریب گلر آستراس، 
به سمت راست 

ى کشیده

ش 
ى و 

لیگ 
بازى خارج از خانه برابر 
ى یک بر یک براى یاران 
2 این تیم42 امتیازى شود 

ل آســتراس تریپولى زد،
ننننانن 12 گلرساند تا همچ

پر لیگ یونان باشد.

 احمد نوراللهى اگر چه در اولین بازى اش بعد از بازگشت به لیگ، عملکرد خوبى جلوى گسترش نداشت اما 
وقتى به عنوان بازیکن تعویضى جلوى پیکان به میدان رفت نشان داد که در حال نزدیک شدن به روزهاى 
خوبش است. مهر با اشاره به این نکته نوشته که برانکو با توجه به عملکرد نوراللهى جلوى پیکان تصمیم 
گرفته از او به عنوان زوج ربیع خواه در بازى با ســپاهان استفاده کند تا شماره 8 قرمزها به ترکیب اصلى 

تیمش برسد.

تیم فوتبال سپاهان در شــرایطى باید در هفته بیست و دوم 
رقابت هاى لیگ برتر در ورزشــگاه آزادى برابر پرسپولیس 
صف آرایى کند، کــه 3 بازیکن کلیدى ایــن تیم به دلیل 
مصدومیــت و محرومیت در این مســابقه حضور نخواهند 

داشت.
رســول نویدکیا هافبک تاثیرگذار ســپاهانى ها در مقابل 
فوالدخوزســتان با پارگى ربــاط صلیبى روبرو شــد و به 

طور کامل فصل را در آســتانه دیدار برابر شاگردان برانکو 
ایوانکوویــچ از دســت داد. جالل على محمــدى هم در 
تمرینات پیش از دیدار برابر فوالدخوزســتان با مصدومیت 
مواجه شد و تا 2 هفته دیگر براى بازگشت به میادین زمان 

نیاز دارد.
اما سومین بازیکن کلیدى ســپاهان که مقابل پرسپولیس 
غائب خواهد بود، عزت پورقاز اســت که بــه دلیل اخراج 

در بــازى گذشــته از حضــور در ایــن مســابقه محروم
خواهــد بــود تــا ابراهیــم زاده در اولیــن روز رســمى 
خود روى نیمکت طالیى پوشــان کار ســختى را پیش رو 

داشته باشد.
ابراهیم زاده امروز  اول تمرین خود را با تیم فوتبال سپاهان 
برگزار مى کند و خیلى زود باید در مورد جانشــینان این سه 

بازیکن تأثیرگذار تصمیم گیرى کند.

پرسپولیس از طارمى شکایت کرد 

نوراللهى
 جلوى سپاهان
 فیکس است؟

سپاهان بـا 3 غائب کلیدى به پرسپولیس رسید
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از 
جمعه 
شــته  گذ
در میــان همه 
تصاویر دیدار استقالل 
پــارس جنوبى یک عکس 
بیش از همه دست به دست شد. 
عکســى که هفته هاى قبــل ورژن 
قرمزش را دیده بودیم و حاال دخترکى آبى 
پوش با شمایل مردانه نگاهها را به خود جلب کرد. او 

کــه 
دوستانش 

گوینــد  مــى 
مدتهاست تصمیم داشته 
که حضور در ورزشگاه آزادى و 
تشویق استقالل از جایگاه هشت را 
تجربه کند حاال این تجربه را عملى کرده و 
با گریمى مردانه راهى استادیوم آزادى شده است؛ 
نامش سمیرا است و سال هاســت به طور حرفه اى 
تکواندو کار مى کند و یک فوتبالى پیگیر است. گفت و گوى 

خبرآنالین با این دختر استقاللى را در ادامه بخوانید.
شنیده ایم ورزشکار حرفه اى هستى. 

بله. تکواندو کارم و از بچگى یعنى حدود 16 سال پیش به طور 
مستمر در این ورزش بوده ام.

*و عالقمند به فوتبال؟
فوتبال دیدن را خیلی دوست دارم؛ حتى همه فوتبال هاى 

روز اروپا را هم دنبال مى کنم. 
و استقاللى دو آتیشه؟

صد درصد! عاشق استقالل هستم.
چه شــد که به فکــر رفتن به 

استادیوم افتادى؟
من همیشه دوست 

داشتم بازى تیمم را از نزدیک ببینم و هیجان حضور در جو استادیوم 
را تجربه کنم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و واقعا هم در استادیوم 
هیجان عجیبی داشتم. برخالف تصور خیلی ها جو استادیوم خیلی بد 
نبود که هیچ اتفاقا عالی بود. خیلی وقت بود به این فکر میکردم که بروم 

که باالخره توانستم و خدا هم کمکم کرد.
منقلب نشدى؟

نه اصال! 
احتماال استرس زیادى داشتى؟

براى من هیجانش بیشتر از استرســم بود و همین کمکم کرد که 
استرس را از خودم دور کنم.

در گیت هاى بازرســى به مشکل نخوردى و 
مشکوك نشدند؟

چرا؛ شک کردند اما خودم را نباختم و تا آخرین لحظه قوى 
جلو رفتم. فقط این که بعد از شــادي هر گل مجبور بودم 

سکوت کنم کار سختى بود.
یعنى حتى اطرافیانت هم نفهمیدند که دخترى 

و گریم دارى؟
چرا نیمه دومم چندتا از هوادارها متوجه شدند اما خوشبختانه همکاري 

کردند و اتفاقى نیفتاد.
براى گریــم چقدر هزینه کــردى و اینکه به 
گریمور گفتى براى چه کارى مى خواهى گریم 

شوى؟
من گفتم مى خواهم بروم استادیوم 
و ایشــان هــم قبــول کردند. 

هزینه اش هم خیلى زیاد نشد. 
موهایت کوتاه بود؟
موهایم را کوتاه کرده بودم.

البد تصمیم سختى بوده 
اینکه موهایــت را کوتاه 

کنى.
بله. چند ماهى بود که تصمیم گرفته 
بودم به ورزشــگاه بروم و براى همین 
موهایم را در تمام این چندماه کوتاه نگه 
داشتم. البته کمى دیر براى رفتن 

تصمیم قطعى گرفتم.
به نظــرت این همه 
ســختى ارزشش را 

داشت؟ 
بله واقعا می ارزیــد. فرصت زندگى 
محدود است و ورود به استادیوم کمترین 
حق یک خانم مى تواند باشد و خدا را 
شکر که من توانستم بروم. گرچه من 
به آینده امیــدوارم و امیدوارم که راه 
ورود براى خانم ها باز مى شود و یک 
روزى با پوشش خودمان و به عنوان 

یک زن وارد آزادى مى شویم.
خانــواده موافــق 

بودند؟
تمام خانواده من استقاللى هستند. 
آنها خیلى استرس داشتند و سعى 
مى کردند من را منصرف کنند اما 
پافشــارى من آنها را قانع کرد و 
در نهایت برایم آرزوى موفقیت 

کردند.
باز هم این اتفاق 
را تکرار مى کنى؟
دوســت دارم این بــار قانونی 
بروم مخصوصا بــازي هاي 
آسیایی استقالل را از نزدیک 
ببینم. ایــران کلى دخترهاى 
فوتبال دوست دارد و امیدوارم 
مســوولین این مجوز را به ما 

بدهند.
و اگــر قانونى 

نشد؟
 من خیلى دوست دارم شهرآورد 

را از نزدیک ببینم.

روایت دخترى که با ریش پسرانه بازى استقالل را دید و  منقلب نشد

آرزویم دیدن شهرآورد است

داور والیبال ایران گفت: 
وقتى بازى تمام شد معروف 

به من فحاشى کرد و من هم گفتم 
که فحاشى اش را گزارش خواهم کرد.

مرتضى اکرمى در خصــوص اتفاقات بازى 
تیم هاى والیبال خاتم اردکان و پیکان اظهار داشت: 

متاسفانه سعید معروف وقتى کم مى آورد به داور 
حمله مى کند تا بازى را از دست داور خارج کند 
اما خوشــبختانه در این چند سال من چنین 

اجازه اى را به او ندادم.
وى ادامه داد: در بازى روز یکشنبه در ست 
دوم به او یک بار کارت زرد و پس از آن هم 
کارت قرمز دادم، وقتى بازى تمام شد 
او به من فحاشى کرد و من هم گفتم 
که فحاشــى اش را گزارش خواهم 

کرد و معروف در جواب عنوان کرد که اگر عرضه دارى این کار را 
انجام بده.

داور والیبال ایران با اشاره به این که خیلى از بازى هاى 
پیکان را قضــاوت کرده، تصریــح کرد: در 
بازى  هاى قبلى پیکان که من داور مسابقه 
بودم معروف اعتراض هاى زیادى انجام 
مى داد اما اندازه اعتراض ها و توهین هایى 

که حاال انجام داد نبود.
وى خاطرنشان کرد: مربى پیکان با من تماس گرفت و به خاطر 
توهین هاى معــروف از من عذرخواهى کــرد و گفت که معروف 
دوشخصیتى اســت. بازى پیکان و خاتم اردکان هیچ مشکلى به 
لحاظ قضاوت نداشت اما به خاطر این که با معروف مماشات شده 
او هر روز رفتار بدترى از خود نشان مى دهد اما باید یک جایى جلو 

او گرفته شود.
اکرمى ادامه داد: امیدوارم این بار کمیته انضباطى یک تصمیم قاطع 

بگیرد. شاید پیش از این داوران، توهین هاى معروف را گزارش 
نمى کردند و همین مسئله باعث تکرار فحاشى هاى او شده است. 
اگر کمیته انضیاطى برخورد نکند دیگر بازى هاى پیکان را داورى 
نخواهم کرد. وقتى معروف به من توهین کند انگار به همه داوران 
توهین کرده است. امیدوارم این بار محرومیت خوبى براى او در 

نظر بگیرند.

سعید معروف تا اطالع ثانوى محروم شد
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطالعیه اى اعالم کرد که سعید 
معروف تا اطالع ثانوى از حضور در مســابقات لیگ برتر محروم 
شد. بر اساس اعالم سازمان لیگ با توجه به گزارش ناظر مسابقه 
پیکان و خاتم اردکان، سعید معروف کاپیتان تیم پیکان به علت 
اهانت به داور مسابقه طبق بند 5-9 آئین نامه انضباطى تا اطالع 
ثانوى و تشکیل کمیته انضباطى از حضور در مسابقات لیگ برتر 

محروم شد.

داور دیدار جنجالى والیبال:

مربى پیکان گفت
 «سعید» دوشخصیتى است!

پس از آغاز بارش برف در بســیارى از شــهرهاى کشور، در 
فوالدشهر نیز رحمت الهى نازل شــد. با بارش شدید برف در 

فوالدشهر حدود 15 ســانتى متر برف بر روى چمن ورزشگاه 
فوالدشهر نشسته بود که بســیارى از کارشناسان و رسانه ها 

اعتقاد بر این داشتند که این مسئله مشکالتى را براى دیدار پلى 
آف آسیا به وجود مى آورد و ممکن است تیم فوتبال ذوب آهن 

بر خالف میل خود ورزشگاه محل بازى را به نقش جهان تغییر 
دهد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: وضعیت ورزشگاه فوالدشهر 
براى میزبانى از نماینده هند خوب است و جاى نگرانى نیست.

سعید آذرى در مورد وضعیت ورزشگاه فوالدشهر پس از بارش 
برف اظهار کرد: چمن ورزشگاه فوالدشهر با کاور پوشانده شده 

بود و برف روى آن بارید که کار ما را خیلى راحت کرد. 
وى ادامه داد: باشــگاهى که در مدت 60 روز حدود 75 مترمکعب 
خاك را جابه جا، بتن ریزى و زیرســازى کرده و دو زمین را ساخته 
است، برف 15 سانتى مترى نمى تواند جلوى کارش را بگیرد و تسلیم 

برف نمى شویم. .
آذرى در مورد شرایط تیم فوتبال ذوب آهن براى رویارویى با تیم آیزاول 

هند در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 2018 آسیا، خاطرنشان کرد: مسائل 
فنى به من مربوط نمى شــود، اما تیم در شرایط خوبى به سر مى برد و با 

توجه به پیروزى که ذوب آهن در اهواز مقابل استقالل خوزستان به دست 
آورد به عنوان نماینده کشور، آماده مبارزه خوب مقابل نماینده هند است.

                                        آذرى: تسلیم
           برف 15 سانتى  نمى شویم    

در روزهاى اخیر بر سر قرارداد تبلیغاتى جدید  کارلوس کى 
روش با یک بانک و حضور او در ایونت هاى تبلیغاتى این 
شرکت که تعدادى از آنها با بازى هاى لیگ هم همزمان 

شده بود ، به راه افتاده است.
البته همزمانى یکى از این برنامه ها با روز بازى هاى 
لیگ هم مزید بر علت شده بود براى افزایش 
انتقادات . بخصوص پرسپولیســى ها که 
از دعوت نشــدن علیپور به تیم ملى در 
شگفتى هستند ، اصرار مى کنند چرا 
کادرفنى تیم ملى او را نمى بیند. این 
درحالى اســت که کى روش یک 
هفته اى مى شــود که در تهران 
است. او جلسه ریکاورى بازیکنان 
تیمش را شخصا زیر نظر داشته 
و در اردو کنــار بازیکنــان بوده 
است. خودش مثل همیشه تمام 
بازى هاى هفته لیگ را در اتاق 
مانیتورینگ آکادمى فوتبال ملى 
زیر نظر گرفته است و تقریبا مثل 
همیشــه همه چیز تحت کنترل 

است.
مهدى تاج هم درباره این حاشیه ها به 
خبرآنالین گفت:«درباره این مطالبى 
که گفته یا نوشته شده باید بگویم 
تمام شان نادرست است. همه این 
اقداماتى که درباره قــرارداد آقاى 
کى روش گفته مى شــود با کنترل و 
هماهنگى فدراسیون فوتبال رخ داده 
و ایشان کارى را بدون هماهنگى انجام 

نداده اند.»

رسول نویدکیا هافبک تیم فوتبال سپاهان براى پیگیرى کارهاى درمان خود به تهران سفر خواهد کرد. 
نویدکیا در دیدار برابر فوالدخوزستان با پارگى رباط صلیبى مواجه شد و به همین دلیل ماه ها از میادین 

دور خواهد بود.
این بازیکن پس از مشورت با پزشک باشگاه تصمیم گرفته تا معاینات 
بیشــترى را روى زانوى آســیب  دیده اش در تهران انجام دهد، تا در 

صورت امکان زودتر به شرایط مسابقه برگردد.

ذوب آهن - آیزاول هند؛ امروز در فوالدشهر

 رسمى شدن چهارمین سهمیه
بخت با ذوب آهن یار بود و این تیم یک بار دیگر آسیایى شد. مشکالت نفت تهران موجب شد تا قهرمان جام 

حذفى از آسیا کنار گذاشته شود و یک سهمیه به ذوب آهن، تیم چهارم فصل قبل برسد.
ذوب آهن حاال در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان یک بازى ساده پیش رو دارد. این تیم امروز در 

ورزشگاه فوالدشهر میزبان آیزاول هند است.
آیزاول در فصل قبل قهرمان هند شد ولى در این فصل چندان تیم قدرتمندى شنان 

نداده و فعال در لیگ ششم است. سرمربى این تیم یک مربى پرتغالى به نام پائولو 
س  است.منــه ز

در آنسو ذوبى ها در حال حاضر در اوج قرار دارند، آنها بهترین نتایج را در دور برگشت لیگ گرفتند و 
خود را در رده سوم باال کشیدند.

به نظر مى رسد امیر قلعه نویى مشــکلى براى حضور در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا و هم 
گروه شدن با الدحیل قطر، الوحده امارات و لوکوموتیو تاشکند نخواهد داشت. گروه ذوب آهن 

هم چندان سخت نخواهد بود و این تیم از مصاف با تیم هاى عربستانى معاف مى شود.
ذوب آهن اگر موفق به صعود شود هفتمین حضورش در مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا را تجربه خواهد کرد.
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واکنش مهدى تاج
 به حاشیه هاى قرارداد 

تبلیغاتى کارلوس کى روش

از 
جمعه 
شــته گذ

در میــان همه 
تصاویر دیدار استقالل 
پــارس جنوبى یک عکس 
بیش از همه دست به دست شد. 
ســى که هفته هاى قبــل ورژن 
 را دیده بودیم و حاال دخترکى آبى 
 مردانه نگاهها را به خودجلب کرد. او

ى ز یوم ى ر ر ى ری ب
نامش سمیرا است و سال هاســت به طور حرفه اى 
تکواندو کار مى کند و یک فوتبالى پیگیر است. گفت و گوى 

خبرآنالین با این دختر استقاللى را در ادامه بخوانید.
شنیده ایم ورزشکار حرفه اى هستى. 

6بله. تکواندو کارمو از بچگى یعنى حدود 16 سال پیش به طور
مستمر در این ورزش بوده ام.

*و عالقمند به فوتبال؟
فوتبال دیدن را خیلی دوست دارم؛ حتى همه فوتبال هاى 

روز اروپا را هم دنبال مى کنم. 
و استقاللى دو آتیشه؟

صد درصد! عاشق استقالل هستم.
چه شــد که به فکــر رفتن به 

استادیوم افتادى؟
من همیشه دوست

براى گریــم چقدر هزینه کــردى و اینکه به 
گریمور گفتى براى چه کارى مى خواهى گریم 

شوى؟
من گفتم مى خواهم بروم استادیوم 
و ایشــان هــم قبــول کردند. 

هزینه اش هم خیلى زیاد نشد. 
موهایت کوتاه بود؟
موهایم را کوتاه کرده بودم.

تصمیم سختى بوده البد
اینکه موهایــت را کوتاه 

کنى.
بله. چند ماهى بود که تصمیم گرفته 
بودم به ورزشــگاه برومو براى همین

موهایم را در تمام این چندماه کوتاه نگه 
داشتم. البته کمى دیر براى رفتن 
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داور والیبال ایران گفت: 
وقتى بازى تمام شد معروف

به من فحاشى کرد و من هم گفتم 
که فحاشى اش را گزارش خواهم کرد.

خصــوص اتفاقات بازى  مرتضى اکرمى در
تیم هاى والیبال خاتم اردکان و پیکان اظهار داشت: 

متاسفانه سعید معروف وقتى کم مى آورد به داور 
حمله مى کند تا بازى را از دست داور خارج کند 
اما خوشــبختانه در این چند سال من چنین 

اجازه اى را به او ندادم.
وىادامه داد: در بازى روز یکشنبه در ست 
دوم به او یک بار کارت زرد و پس از آن هم 
کارت قرمز دادم، وقتى بازى تمام شد 
او به من فحاشى کرد و من هم گفتم 
گزارش خواهم که فحاشــى اش را

کرد و معروف در جواب عنوان
انجام بده.

داور والیبال ایران
پیکان را
بازى  ه
بودم
مى د
که حاال ان
وى خاطرنشان کرد: مربى پی
توهین هاى معــروف از منع
دوشخصیتى اســت. بازى پ
لحاظ قضاوت نداشت اما به خ
او هر روز رفتار بدترى از خود

او گرفته شود.
ماکرمى ادامه داد: امیدوارم این

صمیم قطعى گرفتم.
به نظــرت این همه 
ســختى ارزشش را 

داشت؟
له واقعا می ارزیــد. فرصت زندگى 
محدود است و ورود به استادیوم کمترین 
حق یک خانم مى تواند باشد و خدا را 
شکر که من توانستم بروم. گرچه من 
ه آینده امیــدوارم و امیدوارم که راه 
ورود براىخانم ها بازمى شود و یک
روزى با پوشش خودمان و به عنوان

ک زن وارد آزادى مى شویم.
خانــواده موافــق

بودند؟
مام خانواده من استقاللى هستند. 
نها خیلى استرس داشتند و سعى 
مى کردند من را منصرف کنند اما 
افشــارى من آنها را قانع کرد و 
در نهایت برایم آرزوى موفقیت 

ن اتفاق 
ى کنى؟
ر قانونی
ي هاي 
 نزدیک 
ترهاى 
میدوارم 
 را به ما 

انونى 

شهرآورد 

  منقلب نشد

د است

در روزهاى اخیر بر سر قرارداد تبلیغاتى جدید  کارلو
یک بانک و حضور او در ایونت هاى تبلیغ روش با
شرکت که تعدادى از آنها با بازى هاى لیگ هم ه

، به راه افتاده است. شده بود
البته همزمانى یکى از این برنامه ها با روز باز
براى علت شده بود مزید بر لیگ هم

انتقادات . بخصوص پرسپولیســى
اااز دعوت نشــدن علیپور به تیم
شگفتى هستند ، اصرار مى ک
کادرفنى تیمملى او را نمىب
درحالى اســت که کى رو
هفته اى مى شــود که د
است. او جلسه ریکاورى با
تیمش را شخصا زیر نظر
و در اردو کنــار بازیکنــ
است. خودش مثل همیش
بازى هاى هفته لیگ را
مانیتورینگ آکادمى فوتب
زیر نظر گرفته است و تقر
همیشــه همه چیز تحت

است.
مهدى تاج هم درباره این حاش
خبرآنالین گفت:«درباره این
که گفته یا نوشته شده باید
تمام شان نادرست است. ه
اقداماتى که درباره قــرارد
ک کى روش گفته مى شــود با
هماهنگى فدراسیون فوتبال

و ایشان کارى را بدون هماهنگى
نداده اند.»

واکنش مهدى تاج
 به حاشیه هاى قرارداد
تبلیغاتى کارلوس کى رو

کردند.
باز هم این
را تکرار مى
دوســت دارم این بــار
روم مخصوصا بــازي
ن را از سیایی استقالل
بینم. ایــران کلى دخت
فوتبال دوست دارد و ام
مســوولین این مجوز

دهند.
و اگــر قا

نشد؟
من خیلى دوست دارمش

ا از نزدیک ببینم.

رسول نویدکیا هافبک تیم فوتبالسپاهان براىپیگیرى کارهاى درمان
نویدکیا در دیدار برابر فوالدخوزستان با پارگى رباط صلیبى مواجه شد

دور خواهد بود.
مشورت با پزشکب این بازیکن پس از
روىزانوى آســیب  دید بیشــترى را
صورت امکان زودتر به شرایط مسابق

ذوب آهن - آی

 رسمى
بخت با ذوب آه
حذفى از آسیا کن
ذوب آهن حاال
ورزشگاه فوال
آیزاول در فص
نداده و فعال در

س  است.منــه ز
در آنسو ذوبى ها در حال حاضر در اوج قرار

خود را در رده سوم باال کشیدند.
به نظر مى رسد امیر قلعه نویى مشــکلى براى
گروه شدن با الدحیلقطر، الوحده امارات و لوکومو
هم چندان سخت نخواهد بود و این تیم از مصاف
ذوب آهن اگر موفق به صعود شود هفتمین ح

قهرمانان آسیا را تجربه خواهد کرد.

کند
مى 

سفر
ان 
تهر

به 
ان 

درم
ى 
برا

کیا 
وید

ن
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و
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شوند
مصرف 

موادغذایى که هرگز نباید خام 
براى  بدن 

تأمین انرژى مورد نیاز خود به آنچه مى 
خورید، وابســته است. برخى مواد 

غذایى در حالــت خام از ارزش 
تغذیه اى بیشترى برخوردار 

هســتند، در شرایطى که 
برخى دیگر در حالت 

مغذى تر  پختــه 
هستند.

سیب زمینى
سیب زمینى یکى از مواد غذایى پر مصرف است، 

اما از خوردن آن به صورت خام باید پرهیز کرد. 
مصرف سیب زمینى خام موجب نفخ و اثرات 

ناخوشایند معده اى روده اى مى شود، زیرا این 
ماده غذایى حاوى نشاسته هایى است که در برابر 

گوارش مقاوم هستند. اگر سیب زمینى به مدت 
طوالنى در محیطى گرم یا مرطوب نگهدارى شود، 

مى تواند سبز شده و سمى به نام سوالنین تولید 
کند. اگر سیب زمینى سبز شده است، از مصرف آن 

باید در هر حالتى پرهیز کنید، زیرا سوالنین
 مى تواند موجب مسمویت غذایى شود.

هات داگ
هات داگ یک خوراکى مغذى محسوب نمى شود، 
اما مصرف خام آن مى تواند خطرناك باشد. این 
تصور اشتباه وجود دارد که هات داگ پیش از اینکه 
براى فروش عرضه شود، یک مرحله پخت را پشت 
سر گذاشته و از این رو مى توان آنها را پس از خرید 
و بدون هیچ روش پخت و پز اضافه مصرف کرد. 
هات داگ هاى بسته بندى شده مى تواند با باکترى 
لیستریا آلوده شده باشد، که این باکترى تنها با 
حرارت دیدن مجدد هات داگ از بین مى رود.

بادام تلخ
بادامى که مى شناسیم و از مصرف 
آن لذت مى بریم به نام بادام شیرین 
شناخته مى شود و فواید سالمت مختلفى 
را نیز ارائه مى کند. اما گونه اى دیگر به 
نام بادام تلخ نیز وجود دارد که حاوى 
اسید هیدروسیانیک، ترکیبى خطرناك 
از سیانید هیدروژن و آب است. تنها 70 
گرم بادام تلخ براى مرگ یک فرد بالغ 
کافى است. اما اگر بادام تلخ را بپزید، 
مى توانید آن را مصرف کنید.

 بادمجان
با احتیاط به بادمجان خام نزدیک شوید. 
بادمجان خام حاوى سوالنین است که یک ماده
 سمى مشکل آفرین است و همانگونه که اشاره شد
 در سیب زمینى سبز شده نیز وجود دارد.
 بادمجان هاى جوان یا آنهایى که زود برداشت مى شوند، 
حاوى بیشترین میزان از این سم هستند. البته براى تجربه 
اثرات معده اى روده اى ناخوشایند ناشى از مسمویت با 
سوالنین باید مقدار زیادى بادمجان خام مصرف کنید، اما 
بهترین گزینه، پختن این ماده غذایى پیش از مصرف است. 
افزون بر این، برخى افراد ممکن است به مقادیر اندك 
بادمجان خام نیز آلرژى داشته باشند.

جوانه ها
جوانه ها از جمله مواد غذایى سالم در نظر گرفته مى شوند. با وجود این، 
جوانه هاى یونجه و تربچه مى توانند حاوى باکترى هاى مضر اى.کوالى، 
سالمونال و لیستریا باشند. جوانه ها در شرایط گرم و مرطوب پرورش 
داده مى شوند که محیطى مناسب براى تکثیر

 این باکترى ها نیز محسوب مى شود. بر همین اساس، اگر قصد خرید 
جوانه ها را دارید، آنها را به صورت تازه خریدارى کنید 
و پیش از مصرف، شستشو و پختن را فراموش
 نکنید.

شیر
ممکن است نام شیر خام را شنیده 

باشید. ما شیر را نمى پزیم، اما 
شیر خام وجود دارد و مى تواند یک 

خوراکى خطرناك باشد. شیرى که به 
صورت مستقیم از گاو دوشیده شده 
و پاستوریزه نشده است، مى تواند 

حاوى باکترى هاى مضر اى.کوالى و 
سالمونال باشد. 

آرد
مصرف آرد خام مى تواند به اندازه 

مصرف تخم مرغ خام مشکل آفرین 
باشد. طى سفر خود از ساقه گندم تا 
قفسه سوپرمارکت، آرد ممکن است 

با عوامل بیمارى زا مانند باکترى 
اى.کوالى در تماس باشد، که تنها در 

صورت پختن از بین مى روند.

لوبیا قرمز
لوبیا قرمز یکى دیگر از مواد غذایى پر مصرف است که در

 صورت استفاده به روشى اشتباه مى تواند خطرناك باشد. لوبیا قرمز
 سرشار از پروتئین، فیبر و آنتى اکسیدان هاست، اما مصرف آن

 به صورت خام مى تواند معده را حسابى به دردسر اندازد.
 لوبیا قرمز نپخته حاوى فیتوهماگلوتینین سمى است که مى تواند شرایط 

ناخوشایند معده اى روده اى و عالئمى مشابه با مسمومیت غذایى را ایجاد کند. 
پیش از مصرف لوبیا قرمز حداقل به مدت 10 دقیقه آن

 را بجوشانید.

فقط میل رام نشدنى به خوردن خوراکى هاى شیرین 
یا کربوهیدراتى نیســت که احتمــال دیابتى بودنتان 

را فریــاد مى  زنــد و تنها پرکارشــدن 
کلیه هاى تان نیست که از 

باالرفتــن احتمال 
دچارشدنتان به 

خبر  دیابت 
مى دهد.

خستگى 

شدید و ضعف و بى حالى ناگهانى، از نشانه هاى شایعى 
هستند که افزایش احتمال ابتال به دیابت را مشخص 
مى کنند. وقتى در کســرى از ثانیه، احساس مى کنید 
همه انرژى و توان بدنتان از دســت رفته 
و در بندبنــد وجودتــان، ضعف و 
بى حالى را احساس مى کنید، 
بایــد به نا  بســامان بودن 
وضعیــت قندخونتــان 
شک کنید. متخصصان 

معتقدنــد دیابت، یکــى از شــایع ترین بیمارى هاى 
درمان ناپذیر قرن ماست.

اگر بدون آنکه زمان زیادى از غذاخوردنتان گذشــته 
باشــد، بى قرار و آشــفته بــه دنبال یــک خوراکى 
کربوهیدراتى مى گردید، اگر زیاد عرق مى کنید یا اینکه 
بدون نوشــیدن آب فراوان، مدام دستشویى مى روید، 
حتمًا یک آزمایش خون ســاده را انجــام بدهید. بعید 
نیست که شما هم یکى از قربانیان این بیمارى فراگیر 

قرن باشید.

مى لرزید، ضعف کرده اید و ناى راه  رفتن ندارید؟

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره هاى 2362- 2366 الى 2369- 2371 الى 2373 همگى مورخ 96/10/27 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 8 قطعه زمین واقع در بلوار دانشگاه با کاربرى مسکونى طبق کارشناسى پیوست به شرح 
ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در 

مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

1- قطعه شماره 126 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
2- قطعه شماره 125 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/300/000 ریال.

3- قطعه شماره 10- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/850/000 ریال. 
4- قطعه شماره 5- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
5- قطعه شماره 6- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/850/000 ریال.
6- قطعه شماره 9- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/650/000 ریال.
7- قطعه شماره 2- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
8- قطعه شماره 4- 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 176 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده (مرحله اول)نوبت دوم
شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد به استناد مصوبه ى یازدهمین جلسه رسمى شوراى 
اسالمى شهر به شماره 107/539 مورخ 1396/09/28، تعداد چهار قطعه زمین با کاربرى 
مسکونى متعلق به خود را واقع در جوشــقان قالى- خیابان شهید صادق پور از طریق 
برگزارى مزایده عمومى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1396/11/10 
لغایت 1396/11/23 همه روزه تا ساعت 14 به منظور دریافت مشخصات مورد اجاره و برگ 

پیشنهاد قیمت به شهردارى جوشقان قالى مراجعه نمایند.
ضمنًا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر با تلفن 55662322 
واحد امــالك تماس گرفتــه و یــا بــه درگاه اینترنتى شــهردارى به آدرس
 @ joshaqanNews  و یا کانال تلگرام www.jowsheqan-e-qali.ir 

مراجعه فرمائید.

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى

آگهى مزایده فروش اموال غیرمنقول  _نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 2361 مورخ 1396/10/27 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت 
خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحى به صورت مکانیزه با اعتبارى بالغ بر 2/500/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و 
از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مناقصه (مرحله اول)نوبت دوم
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مى گوید قهرمان کشــتى بود اما از 14 سالگى تاکنون 
16 بار به دلیل جرائم مختلف به زندان افتاده است.

«فریدون» 40 ســاله متهمى اســت که 16 بار از سن 
14 سالگى به زندان افتاده است و در آخرین پرونده اش 
در نقش هاى مختلف مانند کارمند بانک، بیمه، کانون 
بازنشستگان و... به سراغ طعمه هایش که زنان و مردان 
سالخورده بود رفته و دســت به سرقت طال و پول هاى 

آنها مى زد.
این پرونده 20 فروردین ماه ســال جارى با حضور زن

64 ساله اى در اداره پلیس تشــکیل شد که اعالم کرد 
مردى در نقش کارمند بانک زنگ خانه را به صدا در آورد 

و ادعا کرد که برنده جایزه بانک شده ام.
این زن ادامه داد: «کارمند بانک وقتى وارد خانه شــد 
ابتدا خواســت تا مدارکم را برایش بیــاورم و زمانى که 
به ســمت اتاق رفتم و وقتى کمد دیوارى را که داخلش 
مدارك شناسایى و طالهایم بود رسیدم احساس کردم 
کارمند بانک پشت سرم است.» وى افزود: «تا خواستم 
اعتراضى کنم در چشم به هم زدنى طال و پول هایم را 

سرقت کرد و پا به فرار گذاشت.»
مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران با افزایش این 
پرونده ها به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحیه 

3 تجسس هاى فنى خود را آغاز کردند.
تحقیقات پلیســى ادامه داشــت تا اینکــه مأموران با

چهره نگارى متهم از سوى طعمه هایش پى بردند که 
وى فریدون یکى از سارقان سابقه دار است.

ردیابى هاى پلیسى در حالى ادامه داشت که هر روز به 
شاکیان پرونده فریدون اضافه مى شد تا اینکه کارآگاهان 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران موفق به شناســایى 

مخفیگاه متهم در منطقه شکوفه شدند.
بدین ترتیب عملیات دســتگیرى فریــدون کلید زده 
شد و وى ساعت 10 شــامگاه 27 دى ماه سال جارى 

دستگیر شد.
فریدون پس از سرقت، طالها و پول هاى طعمه هایش 
را داخل خودروى پژو 206 که در یک پارکینگ نگهدارى 
مى کرد جاساز کرده بود که پس از دستگیرى همه آنها 
را در اختیار مأموران قرار داد. رکنا با این متهم سابقه دار 
گفتگویى انجام داده که در ادامــه بخش هایى از آن را 

مى خوانید.
سابقه دارى؟

از 14 سالگى به علت سرقت، شرارت، حمل مواد مخدر 
و... دستگیر شدم که حدود 16 سابقه دارم.

االن به چه جرمى دستگیر شدى؟
سرقت طال و پول زنان و مردان میانسال.

به چه شیوه اى سرقت مى کردى؟
از دو سال پیش ســرقت هایم را شروع کردم و در نقش 
کارمند بانک، اداره بیمه، کانون بازنشســتگان و... وارد 
خانه هاى طعمه هایم مى شــدم و در فرصتى مناسب 
و در ســناریوهاى مختلف پول و طالهایشان را سرقت 

مى کردم.
چطور طعمــه هایت را شناســایى 

مى کردى؟
معموًال کسانى که پول زیادى همراهشان است از بانک 
به سرعت خارج مى شوند که به سرعت به خانه برسند 
و من براى اجراى نقشــه ام مردان و زنان پیر که براى 
گرفتن حقوق بازنشستگى به بانک مراجعه مى کردند 
را تحت نظر مى گرفتم و آنها را تا نزدیکى خانه شــان 
تعقیب مى کردم و از طریق همسایه ها مشخصات آنها 

را به دست مى آوردم.
چطور وارد خانه مى شدى؟

مثًال زنگ خانه شــان را مى زدم و مى گفتم که کارمند 
بانک هستم و پولى که از بانک گرفتید اشتباهى پرداخت 
شد و پول شــما دست من اســت. وقتى آنها جلوى در 
مى آمدند مرا با یک دسته پول مى دیدند و با چرب زبانى 
اعتمادشــان را جلب مى کردم و از آنها مى خواستم که 
پولى که از بانک گرفتند را بیاورند تا پول خودشــان را 
که بیشــتر اســت تحویل بگیرند. وقتى پول را به من
مى دادند از آنها مى خواستم کاغذ و خودکار بیاورند که 
رســید پول ها را امضا کنند که در همین فرصت من با 

پول هایى که در دستم بود پا به فرار مى گذاشتم.
طالها را چطور سرقت مى کردى؟

در بعضى از ســرقت ها زنان و مردان میانســال به من 
اعتماد مى کردند، دعوت مى کردند که وارد خانه شان 

شــوم که در این مرحله آنها را به بهانــه آوردن پول و 
مدارك شناسایى به سمت محل نگهدارى پول، مدارك 
شناسایى و طالها مى کشــاندم و در فرصتى مناسب 

دست به سرقت طال و پول ها مى زدم.
چقدر پول به دست آوردى؟

نزدیک به 200 میلیون تومان پــول نقد و حدود 800 
میلیون تومان طال به دست آوردم.

چرا آنها را داخل خودرویت نگهدارى 
کردى؟

چون اگر جایى مى گذاشتم که دم دستم باشد همه اش 
خرج مى شد و از وقتى که فهمیدم تحت تعقیب هستم 
آنها را جمع کردم که پس از دســتگیرى، براى گرفتن 

رضایت از شاکیان، اموال سرقتى را پس دهم.
طالها را نفروختى؟

بخش کمى از آنها را فروختم که هنوز پولى نگرفتم.
از کجا مى دانستى که تحت تعقیب 

هستى؟
عکسم در رسانه ها و کانال هاى تلگرامى منتشر شده 

بود.
تا کى مى خواهى دزدى و خالف کنى؟

توبه کردم و دیگر دست به این کارها نمى زنم.
16 بار زندان رفتى توبه نکردى؟

از روى ناچارى بود، بدهکار بودم اما دیگر توبه کردم و 
دست به سرقت نمى زنم.

به غیر از دزدى کار دیگرى هم انجام 
مى دهى؟

مغازه لوازم التحریر داشــتم و مدتى هــم در کار طال 
مشغول بودم.

طالهاى قیمتى را نفروختى؟
نه، چون مالخرم آنهــا را به قیمت پایینــى مى خرید، 
به طــور مثال یک زنجیر ســکه با قدمت 170 ســال 
دزدیدم که با توجه به وزنش شــاید شش میلیون از من
 مى خریدند ولى قیمت واقعى آن نزدیک به 200 میلیون 

تومان است.
مى دانــى از چه کســانى و در چه

محل هایى سرقت کردى؟
بله، آدرس همه آنها را به یاد دارم.

ورزشکارى؟
بله، کشتى گیر بودم و حتى قهرمان هم شدم اما افسوس 

که پا به دنیاى تبهکارى گذاشتم.
چطور وارد دنیاى تبهکارى شدى؟

پدر و مــادرم فوت کــرده بودنــد و من الگویــى براى
زندگى ام نداشتم به همین دلیل وارد دنیاى تبهکارى شدم.
بنا به این گزارش، با توجه به گسترده بودن سرقت هاى 
فریدون در سطح شهر، بازپرس پرونده با تقاضاى چاپ 
عکس متهم خواست تا کسانى که در دام سرقت هاى 
فریبکارانه این متهم قرار گرفته اند به پایگاه سوم پلیس 

آگاهى تهران مراجعه کنند.

کارآگاهان پلیس آگاهــى با انجام کار اطالعاتى 
گســترده، قاتل فرارى که پس از ارتکاب قتل در 
زاهدان به اســتان مازندران متوارى شده بود را 

شناسایى و دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان 
گفت: در پى قتل جوانى 18 ساله در مرداد ماه سال 
گذشته با ضربات چاقو و فرار قاتل از صحنه جرم 
و اطالع از مخفى شــدن وى در یکى از مناطق 
استان مازندران، شناســایى و دستگیرى متهم 
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهى قرار گرفت. 
ســرهنگ ابراهیم مالشــاهى اظهار داشــت: 
کارآگاهان پلیس پس از انجــام کار اطالعاتى و 
اشــراف اطالعاتى، هویت قاتل فرارى را که در 

شهرستان زاهدان دست به قتل زده و متوارى شده 
بود و هم اکنون با نام مستعار در استان مازندران 
زندگى مى کرد، را به دست آورده و مورد شناسایى 

قرار دادند. 
وى ادامه داد: مأموران با هماهنگى مقام قضائى، 
متهم را در مخفیگاهش در مازندران دســتگیر 
کردند و در بازجوى هاى بــه عمل آمده متهم به 
قتل جوان 18 ساله با ضربات چاقو اعتراف کرد. 
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان 
با اشاره به اینکه انگیزه قتل اختالفات شخصى از 
سوى قاتل عنوان شده است، تصریح کرد: متهم 
دستگیر شده پس از تشــکیل پرونده مقدماتى 
براى سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى تحویل 

داده شد.

فرمانده انتظامى اســتان خراســان رضوى از دســتگیرى 
گردانندگان باند سرقت مسلحانه هفت میلیارد تومانى از یک 

تبعه خارجى خبر داد.
سردار قادر کریمى گفت: 6 مرداد ماه سال گذشته یک راننده 
تاکسى بین شهرى که از تایباد عازم مشهد بود با یک دستگاه 
خودروى ســوارى پژو 405 نقره اى در جاده مواجه شــد که 
سرنشینان آن، خودروى تاکســى را با تهدید اسلحه متوقف 
کردند. وى افزود: سه سرنشــین پژو 405 با تهدید اسلحه و 
با توسل به زور از سرنشین تاکسى که یک تبعه خارجى بود 
مقادیر زیادى ریال ســعودى، درهم امارات و دینار کویت به 
ارزش تقریبى هفت میلیارد تومان به همراه گذرنامه وى به 

سرقت برده و متوارى شدند.
فرمانده ارشد انتظامى استان خراسان رضوى گفت: با گزارش 
این سرقت مسلحانه به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 و اهمیت 
موضوع، طرح مهار بالفاصله به اجرا گذاشته شد و مشخصات 
ظاهرى ســارقان و خودروى آنها به تمامى تیم هاى گشتى 
پلیس استان خراسان رضوى و استان هاى همجوار اعالم شد. 
سردار کریمى خاطر نشــان کرد: کارآگاهان مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى در چند مرحله به شهرستان تایباد و گمرگ 
مرز «دوغارون» اعزام شدند و به تحقیقات خود ادامه دادند. 
وى اظهار داشت: پلیس در ادامه تحقیقات به سرنخ هایى رسید 
که منجر به شناسایى دو تن از عامالن اصلى این باند سرقت 
مسلحانه شد. ردزنى هاى اطالعاتى کارآگاهان حاکى از آن بود 

که این دو متهم به کشور ترکیه گریخته اند.
سردار کریمى گفت: در بررسى ها مشخص شد عامالن سرقت 

قبل از سفر با مراجعه به یک صرافى، بخشى از وجوه سرقتى 
را به ریال تبدیل و یک دســتگاه تریلر و خودروى ســوارى 
گرانقیمت نیز خریدارى کرده اند. وى افزود: پس از گذشت 19 
ماه از وقوع این سرقت، کارآگاهان به اطالعاتى دست یافتند که 
خبر از بازگشت متهمان به ایران و اختفاى آنها در مشهد مى داد.
سردار کریمى ادامه داد: پس از گمانه زنى هاى زیاد در خصوص 
محل تردد این دو سارق و کنترل و مراقبت هاى پوششى، محل 
اختفاى این افراد شناسایى شد و پلیس در اقدامى غافلگیرانه، 
آنها را دستگیر کرد. این مقام انتظامى گفت: دو متهم در برابر 
شواهد و مستندات موجود به سرقت مسلحانه با همدستى سه 

نفر دیگر اعتراف کردند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى اظهار داشت: فرماندهى 
انتظامى شهرستان تربت جام در عملیاتى مشترك با فرماندهى 
انتظامى شهرســتان فریمان و کارآگاهان مبــارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى خراســان رضوى وارد عمل شده و در 
آخرین مرحله از این عملیات، پس از چندین ساعت کنترل و 
مراقبت هاى نامحسوس سه عضو دیگر این باند دستگیر شدند 
و در بازرسى ها دو دستگاه خودروى سوارى پژو 405 و 206 
نیز کشف شد. سردار کریمى افزود : تحقیقات کارآگاهان براى 

کشف ابعاد مجهول این سرقت مسلحانه ادامه دارد.

بازیکن جوان استقالل پس از سانحه واژگونى 
خودرو در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان 

شهداى خلیج فارس در بوشهر بسترى است.
«مهــدى قائدى»  بــراى پیگیــرى کارهاى 
دانشگاه خود به بوشهر ســفر کرده بود. ساعت 
یک و30دقیقه بامداد دوشنبه این بازیکن جوان 
اســتقالل به همراه برخى از دوستانش سوار بر 
خودرو ام وى ام در حال برگشــت از تماشــاى 
مسابقات فوتبال ساحلى بود که خودروى آنها به 
علت سرعت زیاد در اتوبان امام على (ع) بوشهر واژگون مى شود. پنج سرنشین خودرو زخمى شدند 
که دو نفر جراحات سطحى داشتند و بعد از مداواى سرپایى از بیمارستان ترخیص شدند. یک نفر در 
آى سى یو بسترى است و مهدى قائدى هم به علت خونریزى داخلى به اتاق عمل رفت و بعد از انجام 

عمل، در آى سى یو بیمارستان شهداى خلیج فارس بسترى شد.

کبد بازیکن استقالل نیاز به پیوند ندارد 
رئیس بخش پیوند اعضاى بیمارستان شهداى خلیج فارس بعد از ظهر دیروز درباره آخرین وضعیت 
قائدى اظهار داشــت: کبد قائدى عمل شــده اســت و فعًال کبد او نیاز به پیوند ندارد. االن هم در 
ICU به ســر مى برد. در حال حاضر فقط کبد قائدى عمل شــده و طحالش هم تخلیه شده است.

 وضعیت او رو به بهبود اســت. علیرضا باقرى در پاســخ بــه اینکه آیا قائــدى مى تواند به تهران 
منتقل شــود، گفت: این کار اصًال لزومى ندارد. همه کارهایى که باید براى قائدى انجام مى شده، 
انجام شــده است. کســى که کبدش عمل شــده صالح نیســت که چه به صورت زمینى چه به 
صورت هوایى به جاى دیگــرى منتقل شــود. او در حال حاضــر زیر بهترین دستگاه هاســت.
 وى درباره وضعیت همراه مهدى قائدى، تصریح کرد: هنوز مرگ مغزى او تأیید نشده ولى وضعیت 

خوبى هم ندارد.
به گزارش ایســنا، ظهر دیروز برخى از منابع خبرى محلى در بوشــهر اعــالم کردند که وضعیت 
«احمدرضا شاکر» همراه قائدى مساعد نیست و این جوان 17 ساله در وضعیت بسیار ناگوارى به سر 

مى برد و احتمال مرگ مغزى و پیوند اعضا وجود دارد.

بــارش بــرف در تهــران باعث 
«Tail Heavy» (ســنگین 
شــدن دم) فوکر 100 هما شده که 
در نتیجه با بر هم خــوردن توازن 
وزنى هواپیما، دماغه آن بلند شده 

است.

قهرمان کشتى از 14 سالگى دزدى مى کرد!

جنایت در شرق، دستگیرى در شمال 

دزدان طال در تبریز با حفر تونل، 10 کیلو طال را به تاراج بردند.
سارقان با حفر تونل زیرزمینى داخل گاوصندوق طال فروشى شده و اقدام 
به سرقت کردند. به ادعاى صاحب مغازه بیش از 10کیلو طال به سرقت 

رفته است.

 ترفند عجیب براى سرقت طال

یک اتفاق نادر
 در فرودگاه 
مهرآباد 

انهدام باند سرقت 7 میلیاردى از تبعه خارجى

پلیس کرمانشاه از مردم خواســت متهم آدم ربایى و آزار و 
اذیت زنان را شناسایى کرده و در صورت شکایت به پلیس 

آگاهى مراجعه کنند.
به گزارش میزان، مأموران پلیس کرمانشاه پس از شکایت 
چند زن در مورد آزار و اذیت از ســوى مرد مســافرکش 
توانستند متهم را که در پوشــش راننده مسافربر اقدام به 

اذیت و آزار زنان در استان کرمانشاه مى کرد دستگیر کنند.
این متهم اکنون در زندان به سر مى برد و بنا به در خواست 
دستگاه قضائى تصویر بدون پوشش وى در رسانه ها منتشر 
مى شود تا اشخاصى که از وى شکایت دارند، براى پیگیرى 
شکایت خود به شــعبه هفتم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب کرمانشاه یا اداره مبارزه با جرائم جنایى شعبه مبارزه 
با آدم ربایى پلیس آگاهى کرمانشــاه واقع در میدان لشکر 

مراجعه کنند.

آزار و اذیت زنان از سوى
 شیطان کرمانشاه

تصادف شدید 
ستاره جوان استقالل
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چه بســا خواســته هایى دارى که اگــر داده شــود مایه 
هالکت دیــن تو خواهــد بود، پــس خواســته هاى تو به 
گونه اى باشــد که جمال و زیبایى تــو را تأمین و رنج و 
سختى را از تو دور کند، پس نه مال دنیا براى تو پایدار 

موال على (ع)و نه تو براى مال دنیا باقى خواهى ماند.

شهردارى گز برخوار در نظر دارد:
الف) تعداد 6 باب مغازه با کاربرى تجارى جنب ورزشگاه کوثر.

ب) یک واحد پارکینگ عمومى به مساحت 20/000 مترمربع در حاشیه بلوار خلیج فارس.
ج) اتاقى به متراژ 14 مترمربع واقع در ضلع غربى ساختمان ادارى شهردارى به منظور ارائه 

خدمات تایپ و تکثیر.
را از طریق مزایده عمومى و در قالب قرارداد رهن و اجاره یکســاله واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه 96/11/19 به 
دبیرخانه شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر با 
شــماره تلفن 45721961- 031 داخلى 123 تماس گرفته و یا به سایت شهردارى به نشانى

 www.gazborkhar.ir مراجعه فرمائید.

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

آگهى مزایده (نوبت اول)چاپ دوم
دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شــهردارى فالورجان در نظر دارد 
درخصوص نصب تلویزیون شهرى جهت تبلیغات از طریق مشارکت اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود جهت ارائه پیشنهادات 
خود و آگاهى از شرایط مشارکت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 96/11/17 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى 

مراجعه نمایند.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37430019- 031 تماس 

حاصل نمایند. 
جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى فراخواننوبت دوم

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئ ت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق 
مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/11/21 
جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى اردســتان مراجعه نموده و قیمت 
پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.
1) یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید بهشتى

2) یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك هفت تیر
3) پنج قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در شهرك امام حسن (ع)

4) مزایده واگذارى امتیاز بهره بردارى از مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک شهردارى واقع در 
شرق کمربندى شهر اردستان در قالب قرارداد اجاره یک ساله 

محسن حیدرى- شهردار اردستان

آگهى مزایده مرحله دومنوبت اول

شهردارى گوگد در نظر دارد باستناد مجوزهاى شماره 159 مورخ 1396/02/02 و 10 مورخ 96/08/17 شوراى محترم اسالمى شهر گوگد 
سه دستگاه از خودروهاى ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده 
و بازدید به شهردارى مراجعه نمایند و حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخه 96/11/18 قیمت پیشنهادى خود را اعالم و کمیسیون 

عالى معامالت متعاقباً در روز پنجشنبه  مورخه 96/11/19 تشکیل خواهد شد.
1- کامیون کمپرسى بى بن تیپ ND1191A 38، مدل 1396 با ظرفیت جمعًا 19 تن، رنگ سفید روغنى، اعتبار بیمه نامه 96/11/27 با 

قیمت پایه 1/800/000/000 ریال. (نوبت دوم)
2- کامیونت کمپرسى (وانت) نیسان مدل 89 رنگ آبى روغنى، اعتبار بیمه نامه 97/05/19 با قیمت پایه 250/000/000 ریال (نوبت دوم)

3- موتورسیکلت توسن دامپر کابرى کشاورزى صنعتى، مدل 1388، فاقد پالك انتظامى، اعتبار بیمه نامه 97/05/19 با قیمت پایه 
15/000/000 ریال (نوبت دوم)

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات آزاد اس ت.
- هزینه هاى نشر آگهى، نقل و انتقال (مالیات و عوارض و دفترخانه) و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شماره تلفن تماس: 21- 57330020- 031

حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

آگهى مزایده- نوبت دوم

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/334 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نســبت به واگذارى یک قطعه زمین به مساحت 
تقریبى 20 هکتارى واقع در محدوده طرح 180 هکتارى واگذارى از طرف اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج 
آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/11/25 به شــهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب 
اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب 
اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شــهردارى تماس حاصل و یا به سایت

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

عهده برنده مزایده مى باشد.
محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

آگهى تجدید مزایدهنوبت اول 

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد به استناد مصوبه  یازدهمین جلسه رسمى شوراى اسالمى شهر به 
شماره 107/539 مورخ 1396/09/28 تعداد 14 قطعه از اراضى منطقه  کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم 
شهرى را از طریق برگزارى مزایده  عمومى به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 
1396/11/10 لغایت 1396/11/23 همه روزه تا ساعت 14 به منظور دریافت مشخصات مورد اجاره و برگ 

پیشنهاد قیمت به شهردارى جوشقان قالى مراجعه نم ایند. 
ضمنًا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر با تلفن 55662322 واحد امالك تماس 
گرفته و یا به درگاه اینترنتى شهردارى به آدرس www.jowsheqan-e-qali.ir و یا کانال تلگرام  

joshaqanNews @ مراجعه فرمایند.

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى

آگهى مزایده  اجاره  اموال غیرمنقول _ نوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد مساحت 600 متر مربع از زمین پارك اندیشه واقع در شهرك آزادگان را جهت نصب تجهیزات 
و وسائل بازى کودکان طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، به صورت قرارداد 
اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر 
اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد نظر و آگاهى از شرایط واگذارى و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایســت 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شــرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شــماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

مجید صفارى- شهردار بادرود 

آگهى مزایده شماره 5172 مورخه 96/11/09

شهردارى جوشــقان قالى در نظر دارد به استناد مصوبه  یازدهمین جلســه رسمى شوراى اسالمى 
شهر به شــماره 107/539 مورخ 1396/09/28، تعداد دو باب واحد تجارى متعلق به خود را واقع در 
جوشقان قالى- منطقه  کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم شــهرى از طریق برگزارى مزایده عمومى به 
صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1396/11/10 لغایت 1396/11/23 همه روزه تا 
ساعت 14 به منظور دریافت مشخصات مورد اجاره و برگ پیشنهاد قیمت به شهردارى جوشقان قالى 

مراجعه نمایند.
ضمنًا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر با تلفن 55662322 واحد امالك تماس 
گرفته و یا به درگاه اینترنتى شهردارى به آدرس www.jowsheqan-e-qali.ir و یا کانال تلگرام

joshaqanNews@ مراجعه فرمایند.

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى

 آگهى مزایده اجاره اموال غیرمنقول _نوبت اول

نوبت اول



استاناستان 09093149 سال چهاردهمسه شنبه  10 بهمن ماه   1396

دستگیرى20 قاچاقچى چوب
رئیس اداره منابع طبیعى آران و بیدگل گفت: در ســال 
جدید با دستگیرى 20 نفر از قاچاقچیان، در مقایسه با 
سال گذشته قاچاق چوب 50 درصد کاهش داشته است. 
رضا شفیعى افزود: در سال جارى نزدیک به 11 تن چوب 
تاغ، طى 15 عملیات از قاچاقچیان چوب کشف و ضبط 
شد و 20 نفر نیز دســتگیر و به مقامات قضائى تحویل 
داده شده اند. طبق آمارهاى موجود نزدیک به 50 درصد 
نسبت به سال قبل کاهش قاچاق چوب را شاهد بوده ایم.

اصفهان 
آخر هفته سردتر مى شود

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
هواى اصفهان با توجه به ورود سامانه ناپایدار جوى از 
شمال غرب به استان طى روزهاى پایانى هفته جارى 
سردتر مى شود. حســن خدابخش با بیان اینکه از روز 
سه شــنبه (امروز) موج ناپایدارى از سمت شمال غرب 
به اســتان اصفهان نفوذ مى کند، تصریح کرد: با نفوذ 
این سامانه در برخى مناطق شمال غربى و غربى استان 
شاهد بارش خواهیم بود ضمن اینکه احتمال بارش در 
شمال شرق استان نیز وجود دارد. رئیس اداره پیش بینى 
هواشناسى اســتان اصفهان وزش باد شدید براى اکثر 

مناطق استان اصفهان را پیش بینى کرد.

فعالیت 400 نیروى خدماتى
 در شب برفى 

رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان اعالم 
کرد: یک شنبه شب در مناطق 15 گانه و منطقه ناژوان 
اصفهان با استفاده از 400 نیروى شهردارى در قالب 16 
اکیپ مجزا عملیات نمک پاشى و ایمن سازى معابر شهر 
انجام شد. غالمرضا ساکتى اظهار داشت: در هر اکیپ 
بین 20 تا 25 نفر کارگر حضور داشتند، همچنین استفاده 
از ماشین آالت ویژه و دســتگاه هاى نمک پاش، ایمن 
سازى خیابان ها و بزرگراه ها انجام شد. وى گفت: 400 
نفر دیگر از مأموران شهردارى در حالت آماده باش بودند 

تا در صورت ادامه بارش برف از آنها استفاده کنیم.

رفع تصرف از زمین هاى ملى
بیش از یک هکتار از زمین هاى ملى برخوار رفع تصرف 
شد. رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان 
برخوار گفت: متصرفان با کاشــت نهال پسته در شرق 
بیابان هاى دهچى شهرستان ،زمین هاى ملى را تصرف 
کرده بودند. ناصر نورمحمدیــان افزود: با حکم مراجع 
قضائى نهال هاى کاشته شده در این منطقه با کمترین 
آسیب به آنها از زمین هاى تصرفى جمع آورى شد. وى 
افزود:یگان حفاظت منابع طبیعى این شهرستان با دخل 

و تصرف در زمین هاى ملى قاطعانه برخورد مى کند.

زندگى کافکا نمایش شد
نمایش «دام» به کارگردانی اسماعیل موحدي از 20 تا 
30 بهمن ساعت 18و45دقیقه در سالن اصلی تاالر هنر 
به روي صحنه می رود. این نمایش براساس نمایشنامه 
«دام» به نویسندگی  «تادئوش روژه ویچ» و با ترجمه 
محمدرضا خاکی در مورد زندگى «فرانتس کافکا» یکى 
از تأثیرگذارترین نویسندگان ادبیات داستانى جهان است.

 همکارى دانشگاه هاى وین 
با دانشگاه هنر اصفهان 

به دنبال سفر هیئت بلند پایه اى از وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى به کشور اتریش و حضور مسئوالن دانشگاه 
هنر اصفهان در این سفر، زمینه هاى همکارى بین این 
دانشگاه با دانشگاه هاى اتریش به ویژه وین بررسى شد.
دانشگاه هنر اصفهان روز دوشنبه اعالم کرد: مسئوالن 
این دانشگاه در سفر به اتریش از گروه حفاظت و مرمت 
دانشگاه هنرهاى کاربردى وین و گروه باستان شناسى 
دانشــگاه وین بازدید و براى همکارى دو جانبه اعالم 

آمادگى کردند.
در این بازدیدها مسئوالن هر ســه دانشگاه به بررسى 
زمینه هاى همکارى از جمله تبادل اســتاد و دانشجو 

پرداختند.

خبر

اتفاقات رخ داده طى ماه هاى گذشــته و چند سقوط از 
سى و سه پل اصفهان، باعث شده که موضوع نرده گذارى 
این پل تاریخى 400 ســاله مطرح شود و سرنوشت این 
موضوع همچنان در انتظار تصمیم مســئوالن میراث 

فرهنگى است.
به گزارش تســنیم، معاون میراث فرهنگــى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان 
اصفهان درباره طرح نرده گذارى و حفاظت از دهانه هاى 
سى وسه پل با اشــاره به انتقادات مطرح شده پیرامون 
اینکه نرده گذارى پل هویت این بنا را دست خوش تغییر 
مى کند، افزود: ما مى دانیم که این بنا در طول 400 سال 

گذشته بدون حفاظ و به همین شکل بوده اما با توجه به 
اتفاقاتى که در طول سال بر اثر سقوط گردشگران از پل 
رخ مى دهد، ضرورت ایجاد حفاظ و ایمن سازى پل براى 

ما مسجل شد.
ناصر طاهرى با بیان اینکه شهردارى اصفهان یک نمونه 
نرده را در یک دهنه از پل نصب کرده و استعالم درستى 
آن را از میراث فرهنگى انجام داده است، گفت: این طرح 
با توجه به حساسیت هاى ایجاد شــده داراى نظر هاى 
متعددى در شوراى فنى اســت که عده اى برسر مصالح 
نرده گذارى، اســتفاده از چوب یا شیشه، نکاتى را مطرح 

مى کنند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: با وجود آنکه بارندگى هاى سال 
گذشــته، نرمال بود اما مصرف بى رویه شهروندان باعث 
ایجاد مشکل شــد زیرا مصرف را بر حسب داشته هایمان 
تنظیم نمى کنیم و باور نداریم که مصرف بیش از نیاز آب، 

اتالف منابع آب است.
غالمرضا نعمتى، در آیین پایانى ششــمین جشنواره ملى 
داناب، اظهار  داشت: طرح محدودیت هاى آب، در دهه قبل، 
با نوعى ترس همراه بود و مسئوالن و مردم نسبت به بحران 
آب، نگرانى نداشــتند، ولى امروز همه به درك مشــترك 

رسیده اند که با یک بحران جدى روبه رو هستند.

نعمتى افزود: خشکسالى، یک پدیده علمى و دوره اى است 
که در طول تاریخ بوده است، اما مشــکل اصلى، ناشى از 
مصرف بى رویه و بیش از اســتاندارد آب است که بیش از 
داشته هایمان مصرف کرده ایم و این رفتار ما موجب افت 
منابع آب هاى زیرزمینــى و ایجاد نگرانى هاى جدى براى 

تأمین آب در آینده شده است.
نعمتى افزود: براى مدیریت منابع آب، مشــکل بزرگ این 
است که هنوز نمى دانیم چقدر از منابع آب را مصرف مى کنیم 
و برآوردهاى تخمینى چاره کار براى کنترل میزان مصرف 
نیست و پروژه نصب کنتورهاى هوشــمند و جلوگیرى از 

حفارى هاى غیرمجاز نیازمند آگاهى عمومى است.

مصرف بى رویه
بحران آب را تشدید کرده است

سى وسه  پل اصفهان 
نرده اى مى شود

نصف جهان  درآمدهاى کــم و مالیات زیاد علت تعطیل 
شدن تعدادى از واحدهاى صنفى عکاسى و فیلمبردارى 
اســت که برخى از آنان بدون مجوز  مشغول به فعالیت 

زیرزمینى هستند.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهرستان اصفهان 
گفت: برخى آتلیه ها به دلیل درآمــد کم و مالیات هاى 

زیاد تعطیل مى شــوند و برخى براى اینکه از پرداخت 
مالیات هــاى زیــاد رهایى یابنــد، بــه فعالیت هاى 
زیرزمینــى بدون مجــوز مشــغول مى شــوند. پس 
پرداخت مالیات باید بر مبناى درآمد باشــد نه بیشــتر

 از آن.
اکبر امامى، جامعه عکاســان را بالغ بر 700 واحد صنفى 

پروانه دار عنوان کرد و گفت: عکاسى یک هنر تخصصى 
است و باید به نحو صحیح انجام شود ولى برخى عکاسان 
غیر حرفه اى از عکسى هایى که در شبکه هاى مجازى 
وجود دارد کپى کــرده و از آن عکس به نام خودشــان 
استفاده مى کنند که این کار به دور از شأن و اخالق هنرى 

یک عکاس است. 

امامى همچنین درپاسخ به موافقت و یا مخالفت خود با 
توســعه  تکنولوژى گفت: تکنولوژى زود وارد کشور ما

 شد و باید قبل از ورود آســیب شناسى و با برنامه ریزى 
و آگاهى دهى صحیح وارد مى شد. به شخصه با توسعه 
تکنولوژى مخالف نیستم ولى باید هر برنامه و کارى را با 

برنامه ریزى صحیح اجرا کرد.

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 53 
کودك رها شده در استان اصفهان از ابتداى سال جارى 

تاکنون تحویل مراکز بهزیستى شده است.
مجتبى ناجــى در گفتگو با ایمنا با بیــان اینکه در حال 
حاضر  38 خانه کودك و نوجوان در مقاطع سنى مختلف 
در سراسر استان اصفهان دایر اســت، اظهار داشت: از 
این تعداد هفت مرکز در شهر اصفهان و مابقى در دیگر 
نقاط استان دایر است. وى اضافه کرد: یک شیرخوارگاه 
دولتى ویژه کودکان زیر ســه سال نیز در شهر اصفهان 

فعال است.
وى با بیان اینکه از ابتداى امســال تاکنون 53 کودك 
رها شده در اســتان اصفهان با حکم مراجع قانونى به 
بهزیستى ارجاع داده شــده است،  تصریح کرد: در حال 
حاضر 400 کــودك در خانه هاى کــودك و نوجوان 
بهزیستى نگهدارى مى شود که از این تعداد 31 درصد 
مجهول الهویه و 40 درصد آنها بدسرپرســت و داراى 

والدین معتاد بوده اند.
معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان با تأکید بر 
اینکه تعدادى از این کودکان به دلیل بدسرپرســتى و 
یا بى سرپرســتى با صالحیت از طریق مراجع قانونى 
به خانه هاى کــودك و نوجوان بهزیســتى ارجاع داده 
مى شوند، گفت: این کودکان تنها تا زمانى تحت پوشش 
بهزیستى هســتند که وضعیت سرپرســتى آنها توسط 

خانواده کودك مشخص شود.
ناجى با بیــان اینکــه 22 کــودك داراى معلولیت در 
خانه هاى کــودك و نوجــوان بهزیســتى نگهدارى 

مى شود، افزود: این کودکان را مى توانیم تنها به خانواده 
اعم از افراد درجه یک یا سایر بستگان تحویل دهیم.

ناجى در خصــوص تعداد کــودکان واگذار شــده به 
متقاضیان فرزندخواندگى خاطرنشــان کرد: از ابتداى 

ســال 96 تاکنون، 57 کودك به زوج هــاى متقاضى 
فرزندخواندگى واگذار شده که از این تعداد، 36 نفر پسر 

و 21 نفر دختر بوده است.
وى با تأکید بر اینکه طرح جدیدى از ابتداى تیرماه امسال 
با عنوان مراقبت مشارکتى کودکان در استان اصفهان 
اجرا شد، تصریح کرد: در این طرح کودکانى که وضعیت 
حضانت یا سرپرستى آنها مشخص نیست با شرط موقت 
بودن حضانت، به خانواده هایى که داوطلب هســتند، 

واگذار مى شوند.
ناجى با اشــاره به اینکه 235 خانواده متقاضى حضور 
در طرح مراقبت مشــارکتى کودکان هســتند، گفت: 
51 کــودك از ابتداى تیر ماه امســال بــه متقاضیان 
واگذار شــد که نکته حائز اهمیت در این طرح، عالقه 
متقاضیــان داراى فرزند براى مشــارکت در این طرح

 بوده است.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 
هفت متقاضى، کودکان معلول را براى فرزندخواندگى 
در این طرح انتخاب کرده اند، افزود: این کودکان داراى 
بیمارى صعب العالج یا معلولیت هاى شدید بوده اند که 
ترویج این امر خداپســندانه نیازمند فرهنگســازى در 

رسانه هاست.
ناجى در تشــریح روند فرزندخواندگى با اشاره به اینکه 
برخى از زوج ها هفت ســال در انتظــار فرزندخواندگى 
بوده اند، گفت: بیش از دو هزار زوج در اســتان اصفهان 
در انتظار پذیرش فرزندخوانده هســتند که متقاضیان 
در شهرستان ها به ادارات بهزیستى و در شهر اصفهان 
به اداره پذیرش در خیابان احمدآباد مراجعه کنند تا روند 

بررسى صالحیت ها را طى کنند.

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان خبر داد

پیدا شدن 53 کودك رها شده در اصفهان از ابتداى سال

نصف جهان  شوراى شهر و شهردارى زاینده رود 
براى اشــتغالزایى بیش از 600 نفر بیکار در حال 
بررسى طرح هاى گردشــگرى با مشارکت بنیاد 

مسکن و ذوب آهن است.
رئیس شوراى شهر زاینده رود گفت: زاینده رود از 
توابع شهرستان لنجان بوده و جمعیتى بالغ بر ده 
هزار و 600 نفر دارد که شغل اکثر آنها کشاورزى 
است و 30 درصد هم در کارخانه هاى ذوب آهن 
وصنایع نظامى در جوار زاینده رود، مشــغول به 

کارند.
عبدالعلى قاسمى همچنین گفت: با وجود بحران 
خشکسالى و افزایش تعداد بیکاران  شهر، شوراى 
شهر و شهردارى برآن شد تا بیکاران شهر را براى 
اشتغالزایى ثبت نام کند که طى آن توانستیم 600 

نفر بیکار را ثبت نام کنیم.
موقعیت مکانى شــهر زاینده رود بــه گونه اى 
اســت که رودخانه زاینده رود از وسط شهر عبور 
مى کند و وجــود جاذبه هاى گردشــگرى بکر 
مثل تپه هاى جنوبى، شــالیزارها و آثار تاریخى 
همچون امامزاده سید احمد(ع) با قدمت بیش از 
500 سال و پل تاریخى بهجت آباد با قدمت بیش 
از 150 سال، طرح هاى گردشگرى را ترسیم مى 
کند. قاسمى با بیان این مطلب افزود: در تالش 
هستیم که بعد از بررسى مشاوره  با بنیاد مسکن 
و ذوب آهن نشســتى براى اجرایى شــدن این 
طرح ها داشته باشــیم. لذا با تحقق این مهم هم 
مشــکل اشــتغالزایى جوانان و هم درآمد پایدار 

شهردارى حل خواهد شد.

رئیس شوراى شهر زاینده رود:

زاینده رود
 600 نفر بیکار دارد

 رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهرستان اصفهان خواس تار شد:

پرداخت مالیات بر مبناى درآمد باشد

رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان گفت: فــردى که با 
شــگرد انجام تبلیغات در کانال شــخصى خود در یکى 
از شــبکه هاى مجازى مبلغ 50 میلیون ریال از شهروند 
اصفهانى کالهبردارى کرده بود توسط مأموران پلیس 

فتاى استان شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش پلیس، ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى 
با اعالم این خبر اظهار داشــت: در پى شــکایت یکى 

از شــهروندان مبنى بر اینکه فردى با دریافت مبلغ 50 
میلیون ریــال از او در قبال انجام تبلیغــات کارى براى 
او در یکى از شــبکه هاى مجازى دیگر جوابگوى تلفن 
و پیام هاى او نیست بررســى موضوع در دستور کار این 

پلیس قرار گرفت.
وى افزود: شــاکى در شــکایت خود اظهار داشت که با 
مشاهده یکى از کانال هاى پربازدید تصمیم گرفتم چند 
روز تبلیغات خود را در آن کانال قرار دهم به همین دلیل با 
مدیر کانال ارتباط برقرار کرده و درخواست درج تبلیغات 
خود را در کانالش کردم و مدیر آن کانال با نیرنگ و فریب 
مبلغ 50 میلیون ریال از بنده دریافت کرد که پس از مدتى 
نه تنها تبلیغ را درج نکرد بلکــه دیگر جوابگوى تلفن و 

پیام هاى ارسالى براى او نبود.
رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: با انجــام اقدامات 
تخصصى در فضاى مجازى متهم در خارج از اســتان 

اصفهان شناسایى و دستگیر شد.

کالهبردارى با شگرد تبلیغات در فضاى مجازى

اعظم محمدى

در شهرستان فریدونشــهر به مناسبت دهه فجر، 
نمایشگاه و فروشــگاه کتاب با تخفیف 50 درصد 

براى بازدید عموم برپا خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
فریدونشــهر در خصوص برنامه هــاى فرهنگى 
براى ایام دهه فجر عنوان کــرد: برنامه هایى که 
به مناسبت دهه فجر آماده سازى شده است اعم از 
جنگ فجر، اجراى تئاتر و نمایش، شب شعر انقالب، 
دیدار با خانواده شهداى هنرمند، تجلیل از هنرمندان 
شهرستان، برپایى نمایشــگاه و فروشگاه کتاب با 
تخفیف 50 درصد، برپایى صنایع دستى و هنرهاى 
ســنتى، برپایى نمایشــگاه علوم قرآنى، نشست 
هنرمندان با مسئوالن شهرستانى و برگزارى جشن 
انقالب در روستاها توســط کانون هاى فرهنگى 

است.
نور محمد رحیمــى، همچنین در بحــث ارتقاى 
فرهنــگ انقالبى به ســه هدف اشــاره و عنوان 
کرد: بازگو کردن حما ســه هــاى  دوران انقالب 
براى نوجوانان و جوانان، برپایى نشــاط اجتماعى 
براى جوانان و مبارزه با آســیب هــا به خصوص
 آســیب هاى اجتماعى که در قالب تئاتر و نمایش 
اجرا مى شــود، از اهداف اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى شهرستان فریدونشهر در راستاى ارتقاى 

فرهنگ انقالبى است.
رحیمى در بحث ارتقاى ســطح فرهنگ عمومى 
جامعه به نصف جهان گفت: یکســرى شاخص ها 
در بحث جوانان برنامه ریزى و تدوین شــده است 
که از جمله آنها ســبک ازدواج و زندگى و الگوى 

مصرف مى باشد. 

برگزارى نمایشگاه کتاب با تخفیف
 50 درصد در فریدونشهر

جشنواره فیلم فجر اصفهان از 13 بهمن ماه در حالى آغاز 
به کار مى کند که احتمال افزایش 13 فیلم قطعى شده 
همچنان وجود دارد و پنــج فیلم کودك و نوجوان نیز در 

حاشیه آن به صورت رایگان به نمایش درمى آید.
معاون هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى در 
گفتگو با ایمنا اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
همزمان با کل کشور در تاریخ 13 بهمن ماه با اکران فیلم 

« هایالیت» افتتاح مى شود. 
پرویز طاهرى با بیان جزئیات پنــج فیلم ویژه کودك و 
نوجوان که در حاشیه این جشنواره اکران مى شود ادامه 
داد: فیلم هاى « قهرمانان کوچک»،«دنیاى کیف ها»، 
«دزد و پرى»، «شکالتى»و «فیلشاه» از 14 تا 18 بهمن 

ماه به مدت پنج روز به صورت رایگان در سانس 10 صبح 
سینما سپاهان و فلسطین ویژه مدارس اکران مى شود که 
از این میان به طور استثنا فیلم «فیلشاه» هم در بخش 

کودکان و هم در بخش مسابقه فجر حضور دارد.
وى با اشاره به قیمت بلیت و ســانس اکران فیلم هاى 
جشنواره گفت: مبلغ بلیت فیلم هاى جشنواره 10 هزار 
تومان است که عالقمندان مى توانند از گیشه سینماها 
و سایت سینما تیکت اقدام به تهیه آن کنند. این فیلم ها 
در دو ســانس 18:30 و 20:30 در سینماهاى سپاهان و 
فلسطین اکران مى شــود و امکان اضافه شدن سانس 
22:30 براى فیلم هاى پر مخاطب نیز پیش بینى شــده 

است. 

تازه ترین خبرها از جشنواره فیلم فجر اصفهان

احتمال افزایش تعداد فیلم ها وجود دارد 
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رئیس اداره آبفــاى گلپایــگان گفــت: در گلپایگان 
حدود 40 ســانتیمتر و گلشهر 80 ســانتیمتر نشست 
چاه را داشــتیم کــه این مســئله غیرقابل بازگشــت

 است.
ناصر دهقانى با اشاره به کاهش بارندگى در مرکز کشور 
اظهار کرد: متأســفانه در برخى مراکز نشست چاه هاى 
آب مشاهده شــده و در گلپایگان حدود 40 سانتیمتر و 
گلشهر 80 سانتیمتر این نشســت ها به وقوع پیوسته 
که غیرقابل بازگشــت اســت در حالى که ما طى سال 
جارى تا پایان دى ماه 15 میلیمتر بارندگى در شهرستان 
داشتیم که این میزان در زمان مشابه سال گذشته 190 

میلیمتر بوده اســت که 92 درصد کاهــش بارندگى را 
نشان مى دهد.

وى در تشریح وضعیت آورد آبى گلپایگان بیان داشت: 
طى سال جارى حدود 4/5میلیون مترمکعب حوضه آبى 
گلپایگان آورد داشته که این میزان طى مدت مشابه سال 
گذشته 20 میلیون مترمکعب بوده است، حجم آب سد 
کوچرى هم اکنون 40 میلیون مترمکعب است در حالى 
که سال گذشــته این رقم بالغ بر 70 میلیون مترمکعب 
بوده است و امســال متأســفانه ذخیره برفى در سمت 
الیگودرز وجود ندارد و ورودى آب به سد گلپایگان داخل 

تونل 2مترمکعب بر ثانیه است.

عضو مرکز تحقیقات فیزیک نظرى تریســیتاى ایتالیا 
گفت: در نمونه بردارى هاى اولیه  از ریه یک شــهروند 
اصفهانى که 48 ســاعت در معرض هواى این شهر بود 

ذرات آهن دیده شد.
امید غفارپســند در گفتگو با ایمنا با تأکیــد بر اینکه به 
منظور سنجش نوع و میزان آالینده هاى موجود در هواى 
اصفهان آزمایشى را بر روى ریه شهروندى اصفهانى که 
به مدت 48 ســاعت هواى آلوده این شهررا تنفس کرد، 
انجام دادیم، تصریح کرد: در آزمایشــات و بررسى هاى 
اولیه ذرات ریز آهن در ریه این فرد مشاهده شد و این در 
حالى است که هنوز نمى دانیم منشأ وجود این ذرات در 

هواى اصفهان چیست. وى با بیان اینکه در آزمایشات بر 
روى ریه این شهروند اصفهانى ذرات گرد و غبار نیز دیده 
شده است، تصریح کرد: این مســئله به واسطه نابودى 
منابع طبیعى و منابع آبى در چند سال اخیر بوده که این 
امر به زودى مشکل عظیم همه ایران از جمله اصفهان 

خواهد بود.
غفارپسند با اشاره به اینکه مصرف بى رویه آب منجر به 
پیدایش بیابان هاى خشــک تر از قبل و پدیده ریزگردها 
شده است، خاطرنشان کرد: نتایج آزمایشات انجام شده 
بر روى ریه این شهروند اصفهانى بیانگر وجود ذرات گرد 

و غبار منطقه اى و فرامنطقه اى در اصفهان است.

 نشست40 سانتیمترى
چاه هاى گلپایگان

مشاهده ذرات آهن در ریه 
شهروند اصفهانى

تولد 4قلوها در اصفهان
مدیرعامل بیمارستان عسکریه اصفهان گفت: مادر 22 
ساله چادگانى روز شنبه در نخستین زایمان سه دختر و 

یک پسر به دنیا آورد.
محمدرضا شــاه ناصر با بیان اینکه مراقبت هاى قبل از 
زایمان این مادر در چادگان انجام شده است، افزود: این 
خانم براى انجام عمل سزارین به بیمارستان عسکریه 
منتقل شده است. وى گفت: در حال حاضر حال عمومى 
نوزادان و مادر آنها خوب است و این چهار نوزاد که شامل 
سه دختر و یک پسر هستند در بخش آى سى یو کودکان 
بیمارستان عسکریه نگهدارى مى شوند. شاه ناصر افزود: 
وزن هر یک از این کودکان حدود یک کیلو و 300 گرم 
است که براى رسیدن به وزن مطلوب بین یک تا دو ماه 
در این بخش نگهدارى مى شوند.وى گفت: سعى داریم 
حداکثر تخفیف در پرداخت هزینه ها را براى والدین این 
نوزادان در نظر بگیریم چرا که تولد چهار فرزند براى این 

خانواده ها هزینه هاى زیادى را به دنبال دارد.

وقتى اعداد زنگ مى زنند!
نمایشگاه ویدئو اینستالیشــن محمدرضا معصومیان با 
عنوان «اعداد زنگ زده» در گالرى متن برگزار شــده 
است. معصومیان پیش از این در زمینه ساخت پرفورمنس 
موزیک نیز فعالیت داشته است و این نمایشگاه نخستین 
پروژه ویدئو اینستالیشن اوست. عالقه مندان براى بازدید 
از این نمایشگاه مى توانند تا فردا صبح ها ساعت 10 تا 
13 و بعدازظهرها ساعت 17 تا 20 به گالرى متن، واقع در 

آبشار اول، پالك 25 مراجعه کنند.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:9610113757302306 شماره پرونده: 9609983757306634 شماره بایگانى 
شعبه: 961703  احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/11/10 در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 961703 
به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/12/13 ساعت 10/30 صبح 
خواهان: بانک ملى شعبه علویجه به نمایندگى عباســعلى ظهرابى خوانده: بابک مماند فرزند 
برزو به نشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشــت خواسته: الزام 
خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک بشــماره 942301 مورخه 96/09/07 به مبلغ سیصد 
میلیون ریال عهده بانک ســپه از جارى 1475800111402 با احتســاب هزینه دادرســى و 
خسارت تاخیر درتادیه. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد بانک ملى شعبه علویجه به نمایندگى 
عباسعلى ظهرابى دادخواستى به طرفیت آقاى بابک مماند فرزند برزو مبنى بر الزام به پرداخت 
یک فقره چک بشماره 942301 مورخه 96/09/07 به مبلغ ســیصد میلیون ریال با احتساب 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه مطرح نمودند که در شــعبه دادگاه بخش مهردشت 
تحت کالسه 961703 تحت رسیدگى مى باشــد. بنابه اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده باستناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 96/12/13 ساعت 10/30 صبح در این 
شــعبه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهدشد. 7645/ م الف 

کریمیان- مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/236
 ابالغ

شماره پرونده: 850/95 شماره دادنامه: 320- 96/7/1 خواهان: حسن بهوندى ف: عین ا... به 
نشانى: شاهین شــهر گلدیس فاز 2 خ طیب فرعى 2 شرقى پ 137 خوانده: رستم پوراسدیان 
ف: مهراب به نشــانى مجهوالمکان موضوع: الزام به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى 
سند یک دســتگاه خودرو پژو پارس مدل 82 به شــماره 181- 24 ص 18 به انضمام هزینه 
دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه 
به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشــورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید: راى شــورا: درخصوص دادخواست آقاى حسن 
بهوندى به طرفیت خوانده: رســتم پوراسدیان به خواســته: الزام به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمى جهت انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 82 به شماره 181- 24 ص 
18 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد که یک دس تگاه خودرو از 
خوانده به استناد قرارداد عادى خریدارى نمودم که در پلیس راهور به نام خوانده مى باشد که 
مجهول المکان است لذا درخواســت صدور حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند خودرو 
را دارم. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلســه دادرســى حاضر 
نگردیده و الیحه اى نیز ضممیه نگردیده است. شورا پس از بررسى پرونده و مدارك موجوى 
با عنایت به استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخ 95/12/15 که به نام خوانده مى باشد و 
انتقال به نام کسى دیگر صورت نگرفته است و در تصرف خواهان است و مبایعه عادى مورخه 
88/9/10 به شماره 0358 احراز مى گردد بیع صحیحا واقع شده، لذا مستند به ماده 198 قانون 
آیین دادرسى مدنى و ماده 219 و 221 و 222 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
حضور در یکى از دفترخانه هاى اسناد رسمى به انتقال قطعى سند خودرو پژو پارس مدل 82 به 
شماره 181- 24 ص 18 در حق خواهان صادر مى گردد. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شــهر مى باشد. م الف: 1724 حبیب اسالمیان- قاضى 

شعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/269
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم- در پرونده 950173 ح 2 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از 
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه حسنعلى شریفیان به پرداخت مبلغ 
342/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ 8/560/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و مبلغ 100/000 /17 هزینه االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف ملک محکوم علیه نموده و اشخاص ثالث 
نیز دو سوم دیگر از ســهم خود را از این ملک معرفى نمودند که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: مقدار 21/6 حبه از 72 حبه 
کل پالك ثبتى 440/85 به مساحت 2448 متر مربع ملکى حسنعلى شریفیان جزى و محسن 
شریفیان و محمود شریفیان به ارزش 48/960/000 تومان محل ملک در سمت شرق اتوبان 
تهران اصفهان در مجاور حوضچه فاضالب شاهین شهر با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/12/3 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شــاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت 
داده شوند. م الف: 2611 محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر /11/270
حصر وراثت

خانم ســعیده خواجه بشناسنامه شماره 613 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 652/96  تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است 

که شادروان شهناز مرادى بشناسنامه شــماره 2 در تاریخ 1396/10/13 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- امین خواجه فرزند منوچهر شماره شناسنامه: 24 نسبت با 
متوفى: پسر 2- ســعیده خواجه فرزند منوچهر شماره شناســنامه: 613 نسبت با متوفى: دختر 
3- مریم خواجه فرزند منوچهر شــماره شناسنامه: 3149 نســبت با متوفى: دختر 4- فاطمه 
خواجه فرزند منوچهر شماره شناسنامه: 2838 نسبت با متوفى: دختر 5- منوچهر خواجه فرزند 
فرضعلى شماره شناسنامه: 1817 نسبت با متوفى: همســر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2607 شعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/271
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103760005163 شــماره پرونده: 9609983760000681 شماره 
بایگانى شعبه: 960839 تاریخ تنظیم: 96/11/4  تاریخ حضور: 1396/12/14 ساعت حضور: 
9:30 درخصوص دعوى علیرضا اسدى جزى به طرفیت فاطمه برومند جزى فرزند حبیب در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 2616 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/272
حصر وراثت

فرشته تبریزى زاده داراى شناسنامه شماره 39 با وکالت مع الواسطه خانم مریم ستارى به شرح 
دادخواست به کالسه 96- 3133 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان على تبریزى زاده بشناسنامه 2096 در تاریخ 90/1/17 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- سه دختر- یک 
همسر 1- حمید تبریزى زاده به ش ش 112 نسبت با متوفى فرزند 2- جهانگیر تبریزى زاده به 
ش ش 580 نسبت با متوفى فرزند 3- فرشته تبریزى زاده به ش ش 39 نسبت با متوفى فرزند 
4- سیما حمامى تبریزى به ش ش 530 نســبت با متوفى فرزند 5- سوریه حمامى تبریزى به 
ش ش 75 نسبت با متوفى فرزند 6- تاج الملک حقیقى قهجاورستانى به ش ش 361 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33989 شعبه دهم حقوقى  

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/280
حصر وراثت

فرهاد منصف داراى شناســنامه شماره 40624 به شــرح دادخواست به کالسه 96-3185 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نسرین تاج 
مقتبس به شناســنامه 3 در تاریخ 85/7/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- یک دختر- یک همسر- یک مادر 1- فرهاد منصف 
به ش.ش 40624 نسبت با متوفى فرزند 2- فرشــاد منصف به ش.ش 1365 نسبت با متوفى 
فرزند 3- فرانک بنم ش منصف به ش.ش 718 نســبت با متوفى فرزنــد 4- اکبر منصف به 
ش.ش 481 نسبت با متوفى همسر 5- طلعت خانم موقن به ش.ش 434 نسبت با متوفى مادر 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 33936 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /11/286
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001227 مورخ 1396/10/30 آقاى احمدرضا 
امیرخانى به شماره شناســنامه 30 کدملى 1140975242 صادره از خمینى شهر فرزند على 
عسگر بر ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 3/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
1 فرعى از 3649 که قبال پالك 3649/2 بوده- اصلى واقــع در بخش 1 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/25 م الف: 34980 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /11/304
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973759201347 شــماره پرونده: 9609983759200164 شماره 
بایگانى شــعبه: 960166 تاریخ تنظیم: 1396/10/26 خواهان: آقاى پنجعلى حاتمى ناغانى 
فرزند رمزعلى به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شــاهین شهر فردوسى فرعى 21 
غربى پ 36 خوانده: آقاى على نقى زاده به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت 
راى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى پنجعلى حاتمى ناغانى فرزند رمزعلى به طرفیت 
آقاى على نقى زاده به خواســته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بابت خسارت وارده به منزل 
به استناد نظریه کارشناس و مطالبه مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى در مرحله 
تامین دلیل و مطالبه خســارات دادرســى دادگاه با عنایت به محتویات پرونــده نظریه اینکه 
مطابق رونوشت ســند مالکیت به شــماره 929537 مورخ 94/2/16 مالک ششدانگ پالك 

ثبتى 301/39120 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان خواهان مى باشد و مطابق رونوشت 
کارشناس تامین دلیل خواهان پرونده در طبقه همکف سکونت دارد و در اثر نشست آب از طبقه 
فوقانى ساختمان دچار خسارت گردیده و مبلغ 12/000/000 ریال برآورد خسارت شده است 
و از طرفى خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان 
را حمل بر صحت تلقى و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198، 515، 519 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده به پرداخت مبلغ دوازده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و 
از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همیــن مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان م ى باشــد. م الف: 2618 اسالمیان رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /11/308
ابالغ قرار تأمین

شــماره پرونده: 509/96 ش یازدهم ح شــماره دادنامه: 548- 96/10/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: على کمالى فرزند اسماعیل 
به نشانى: دولت آباد، خ ســلمان غربى، کوچه ابوریحان، روبروى بن بست 4 خوانده: شرکت 
شرآوران اسپادانا به نشــانى: مجهول المکان خواســته: صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: 
با بررســى محتویات پرونده در وقت فوق العــاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت 
درخواست تأمین خواســته نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار مینماید. قرار تأمین 
خواسته: درخصوص دادخواست على کمالى به طرفیت شرکت شرآوران اسپادانا خواسته صدور 
تأمین خواســته معادل صد میلیون ریال 100/000/000 ریال بابت فاکتور با توجه به بررسى 
محتویات و اوراق پرونده و نظریه مشورتى شــورا و مالحظه مستندات درخواست خواهان و با 
عنایت به اینکه خواهان به موجب فیش سپرده به شــماره 227073 به مبلغ ده میلیون ریال 
10/000/000 ریال خسارت احتمالى طرف دعوى را تودیع نموده است لذا درخواست وى وارد 
تشخیص و مستندا به ماده 9 قانون شوراى حل اختالف مصوب 94/08/01 و بند () ماده 108 
و مواد 115، 116 و 117 قانون ایین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار 
تأمین و توقیف معادل صد میلیون ریال 100/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر 
و اعالم میگردد. قرار صادره ظرف مدت (ده/10) روز پس از ابالغ قابل اعتراض بوده و پس از 
ابالغ قابل اجرا میباشد. م الف: 2620 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/309 
ابالغ

شــماره پرونده: 313/96 ش11ح شــماره دادنامه: 413- 96/9/11 خواهان: آقاى قاســم 
کریمى فرزند حسن به نشــانى: اصفهان خ پروین خ حکیم شفائى ســوم  مقابل کوچه حکیم 
شفائى دوم منزل شــخصى واحد 8 خوانده: آقاى محمود جمشــیدى به نشانى: شاهین شهر 
فردوســى 2 شــرقى صندق رفاه بازنشســتگى کارمندان نفت خواســته: مطالبه وجه چک 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شــورا ختم رسیدگى اعالم و به شــرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مینماید. رأى شــورا: درخصوص دادخواست قاســم کریمى به طرفیت محمود 
جمشیدى به خواســته مطالبه مبلغ R 16/700/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد یک 
فقره چک به شــماره 12/9212/119660- 1395/10/24 عهده بانک ملى شــعبه شاهین 
شــهر به انضمام خســارات تاخیر تادیه و حق الوکالــه وکیل با توجه بــه محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و بــا توجه به اظهارات خواهان

 در جلسه رسیدگى مورخه 96/9/5 خوانده علیرغم ابالغ واقعى/ قانونى در شورا حاضر نگردیده 
و نظر به اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخ 
96/9/5 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاى دین و مســتندات به ماده 9 قانون 
شــوراهاى حا اختالف مواد 310، 311، و 313 از قانون تجارت و تبصرهاى الحاقى مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519، و 522 از قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 16/700/000 ریال بابت 
 125000 R 3/340/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ R اصل خواسته و پرداخت مبلغ
ریال بابت هزینه الصاق تمبر به دادخواست و ضمائم آن و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک (1395/10/24) لغایت زمان پرداخت براساس شــاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى 
که محاســبه آن با اجراى احکام و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدیدنظر

 خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگســترى شاهین شهر میباشــد. م الف: 2232 وحید 
هادى- شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک) /11/310
اخطار اجرایى

شماره: 411/96 ش4ح به موجب رأى شــماره 515 تاریخ 96/5/6 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهین نعمت الهى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/160/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
000 /397 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر به انضمام هزینه درج آگهى در روزنامه و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/5/26 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له رضا براتى کیا فرزند قاسم 
نشانى: شاهین شهر- خ عطار- بلوار شهید شــریفى- بن بست 10 شمالى پالك 51 واحد 3، 
ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى به عهده محکوم علیه میباشــد. ماده 34 قانون اجراى 

احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 2603 مهدى پور- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /11/311
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4182/26 مورخ 96/11/3 آقاى حسین بیدرام فرزند رضا وکالتنامه از طرف 
صفرعلى زینلى قلعه ناظرى (مالک) به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا 
شهود رسما گواهى شده مدعى اســت سند مالکیت خود به شــماره 068473 را که به میزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 409/4722 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین 
شــهر) که در ص 203 دفتر 400 ذیل ثبــت 95662 به نام منصور بیــدرام فرزند محمدعلى 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 28914 مورخ 85/12/15 دفترخانه 
80 شــاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند 
شــماره 28915 مورخ 85/12/15 دفتر 80 در رهن  بانک تجارت قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند 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 باشد 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 ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 2605 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /11/312
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759504923 شــماره پرونده: 9609980350800310 شماره 
بایگانى شــعبه: 960209 تاریخ تنظیم: 1396/10/26 ابالغ وقت رســیدگى و د ادخواست و 
ضمائم به آقــاى رحمن کریمیان نعمتى بیگدلى فرزند عباســقلى و فاطمــه کریمیان نعمتى 
بیگدلى فرزند بندر خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفیت خواندگان آقاى رحمن 
و فاطمه همگى کریمیان نعمتى بیگدلى به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609980350800310 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شــاهین شهر ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/23 ســاعت 09:00 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2601 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /11/313
ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامــه: 960103759209507 شــماره پرونــده: 9509983759200661 
شــماره بایگانى شــعبه: 950676 تاریخ تنظیم: 96/10/26 محکوم له: میرمحمد حسین- 
امیرحسین- کیومرث- تورانداخت- نصرت مجتبایى محکوم علیه: احمدرضا نیکوئى- داراب 
شــیرانى- لیال غیبى ده- فاطمه رحیمى- جلیــل صادقى- امید صالحــى پیرو آگهى هاى 
منتشره در جراید بدینوســیله به احمدرضا نیکوئى- داراب شــیرانى- لیال غیبى ده- فاطمه 
رحیمى- جلیــل صادقى- امید صالحى که مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى شــود طبق 
اجراییه صادره از 9610423759200349 در پرونده کالسه 950676 به موجب دادنامه شماره 
9509973759201492 مورخ 1395/10/25 صادره از شعبه دوم به موجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509973759201492 حکم به بطالن 
اسناد قطعى شــماره 41352 مورخ 94/1/24 دفتر 143 شاهین شهر و شماره 14232 مورخه 
93/9/19 دفتر 408 شاهین شــهر و محکوم علیها لیال غیبى ده میرزایى و فاطمه رحیمى به 
طور تساوى و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه (166320 تومان) در حق محکوم له صادر و اعالم 
مى گردد در ضمن هزینه هاى اجرا بر عهده محکوم علیه است که در اج را قابل محاسبه است. 
بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر 
یا اخذ تامین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجراییه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد 
اجراییه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى 
از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجراییه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول 
اجراییه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 2599 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /11/314
حصر وراثت

بهنود یوســفى به شناسنامه شــماره 1960373722 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 646/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان گودرز یوسفى به شناسنامه شماره 1031 در تاریخ 96/9/9 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- بهنود یوســفى فرزند گودرز شماره شناسنامه 
1960373722 نســبت با متوفى پســر 2- بهراد یوســفى فرزند گودرز شــماره شناسنامه 
1960544926 نسبت با متوفى پسر. 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 نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
گردید. م الف: 2598 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه(مجتمع 

شماره یک) /11/315 

مدیر کل گمرك اســتان اصفهان گفت: صادرات از این 
استان طى ده ماهه امسال تا پایان دى در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزن 61 درصد و از نظر ارزش 

32 درصد افزایش یافته است.
اسدا... احمدى ونهرى افزود: در این مدت 851 قلم کاال 

به مقصد 104 کشور جهان صادر شده است.
وى اضافه کرد: عمده ترین کاالهاى صادراتى از استان 
اصفهان، آهن آالت و فوالد به ارزش 349 میلیون دالر، 
محصوالت پتروشیمى 317 میلیون دالر و فرش 135 

میلیون دالر بوده است.
مدیرکل گمرك اصفهان ادامه داد: مهمترین کشورهاى 
مقصد کاالهاى صادراتى این استان طى ده ماه گذشته، 
کشــورهاى عراق، امارات عربى متحده، افغانســتان، 

پاکستان و تایلندبوده است.
وى درباره واردات کاال به اســتان اصفهــان در ده ماه 
گذشــته نیز گفت: طى این مدت 72 هــزار و 422 ُتن 
کاال به ارزش 324 میلیــون و 251 هزار دالر به گمرك 
اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزن 9 درصد و از حیث ارزش 22 درصد افزایش 

یافته است.
احمدى ونهــرى مهمترین کاالهــاى وارداتى گمرك 
اصفهان را در این مدت ماشــین آالت مکانیکى با 38 
درصد، ماشــین آالت برقى با 19 درصد، اجزا و قطعات 
منفصله ماشین آالت 11 درصد، کاغذ و مقوا با 3 درصد 

و پنبه 3 درصد اعالم کرد.
وى عمده ترین کشورهاى صادرکننده به مقصد گمرك 
اصفهان را چین با 19 درصد، آلمــان با 15 درصد، کره 

جنوبى با 13 درصد و کشور ایتالیا با 12 درصد نام برد.

صادرات استان اصفهان 
32 درصد افزایش یافت

نصف جهــان  بــارش بــرف و وزش گاه و بیــگاه باد 
باعث پاك شدن هواى شــهر اصفهان بعد از مدت ها

 شد. مطابق شــاخص هاى اعالم شــده توسط اداره 
محیط زیست اصفهان،  اصفهانى ها پیش از ظهر دیروز 
هوایى بسیار سالم را به ریه هاى خود فرستادند هرچند 
به ازاى آن، رنگ و بوى کامًال زمســتانى را هم به جان

 خریدند.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان گفــت: دماى هواى کالنشــهر اصفهان یک 
شنبه شب گذشته به منهاى 7 درجه سانتیگراد رسید و 
این میزان سرما از ابتداى سال جارى تاکنون بى سابقه 

بود.
فاطمــه زهرا ســیدان میانگین بارش هــاى اصفهان 
را 3/4میلیمتر اعالم کــرد و ادامه داد: زرین شــهر با 
12/7میلیمتــر و ســمیرم بــا کمتــر از 0/1 میلیمتر 
بیشــترین و کمترین بــارش ها را به خــود اختصاص

 دادند.
وى درباره هواى امروز نیــز گفت: دوباره با فعالیت موج 
ناپایدار شرایط افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید در 
بیشــتر مناطق و بارش به ویژه در غرب و شمال استان 
پیش بینى مى شــود، همچنین از سه شــنبه(امروز) تا 
اواخر هفته جارى شاهد کاهش محسوس دما در استان 

خواهیم بود.

 به 872 نفر در اصفهان امداد رسانى شد
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در 
پى بارش سنگین برف در این استان، یک شنبه گذشته 
توســط عوامل امدادى جمعیت هالل احمر و پلیس راه 
به 872 نفر در راه مانده و گرفتار در برف امداد رســانى

 شد.
 منصور شیشــه فروش  در گفتگو باایرنــا افزود: 243 
نفر در راه مانده در این اســتان اســکان و تغذیه شدند 
و بــه 213 خودرو کــه در بــرف مانده بودند توســط 
جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان امدادرســانى

 شد. 
وى با اشاره به اینکه در استان اصفهان در 25 مورد حادثه 
به هموطنان امدادرسانى شده است، گفت: 18 مورد از 
این حوادث مربوط به برف و کوالك، چهار مورد حوادث 

جاده اى و یک مورد هم گرفتارى در کوهستان بود. 
وى گفت: در پى بارش برف برخى از روستاهاى مناطق 
شــمالى اصفهان از جمله شهرســتان هاى اردستان 
و نایین با مشــکل قطعى برق روبه رو شــده بود که با 
تالش کارکنان اداره برق این شهرســتان ها مشکل در 

کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شد.

پایش کامل بناهاى تاریخى 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 

اســتان اصفهان از پایش کامل بناهاى تاریخى پس از 
بارش برف یک شنبه شب در سراســر استان اصفهان 

خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: همزمان با اعالم سازمان 
هواشناســى و همچنین مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان مبنى بر ورود توده بارشــى به استان اصفهان، 
پرســنل بناهاى تاریخى و همچنین همــکاران یگان 
حفاظت میراث فرهنگى اســتان به حــال آماده باش 
بودند. وى افزود: بــا توجه به اینکه بیشــترین بارش 
برف از مناطق غرب استان آغاز شــده و در نهایت این 

بارش ها در اکثر مناطق اســتان از جمله مرکز و شــهر 
اصفهان گســترش یافته، پرســنل بناهاى تاریخى به 
ویژه در شهرســتان هاى اصفهان، نطنــز و نایین کار 
برف روبى و پاك سازى بناهاى تاریخى استان را انجام 

دادند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفــت: هیچگونه گزارشــى مبنى بر 
آســیب از بناهــاى تاریخــى تحــت پوشــش اداره 
کل در سراســر اســتان به ویــژه پل هــاى تاریخى 

دریافت نشد.

از سرماى استخوان سوز تا نجات 800نفر

 بعد از برف



استاناستان 11113149 سال چهاردهمسه شنبه  10 بهمن ماه   1396

خانه سالمندان لنجان 
افتتاح مى شود

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان 
گفت: در صورت همکارى ادارات، خانه ســالمندان 
ورنامخواست که برروى موقوفه حاج رجبعلى ملکى 
در حال ساخت است در 22 بهمن ماه افتتاح مى شود.

حسین صفرى اظهار داشت: این پروژه در مساحتى 
حدود 15هزار متــر مربع با زیر بنایى به مســاحت 
حدودى2500 متر مربع  و هزینه اى بالغ بر دو میلیارد 
و 500 میلیون تومان ســاخته شده اســت که این 
مجموعه تاکنون 97 درصد پیشرفت فیزیکى داشته 

است.
وى در ادامه خاطر نشان شد: در صورتى که ادارات آب 
و فاضالب، گاز و همچنین ادارات راه وشهرسازى و 
شهردارى ورنامخواست با اداره اوقاف و امور خیریه به 
منظور ارائه خدمات به این مجموعه همکارى کنند در 
22 بهمن ماه سال جارى طى مراسمى شاهد افتتاح و 

بهره بردارى از آن خواهیم بود.

ویزیت رایگان 200 نفر از 
اهالى اردستان

بیش از 200 نفر از بیماران زیر پوشش تأمین اجتماعى 
شهر اردســتان ویزیت رایگان شــدند. مدیر درمان 
ســازمان تأمین اجتماعى اســتان گفــت: گروهى 
چهار نفره از پزشــکان متخصص در قالب کلینیک 
تخصصى سیار با استقرار در درمانگاه اردستان، بیش 
از 200 بیمار زیر پوشــش این بیمه را رایگان ویزیت 
کردند. علــى اعتصام پور افزود: با حضور پزشــکان 
متخصص قلب، گوارش، ارتوپدى و ســونوگرافى 
در درمانــگاه تأمین اجتماعى اردســتان، همچنین 
بیمارانى کــه به خدمات بســترى نیاز داشــتند به
 بیمارســتان هاى دکتــر شــریعتى و دکتر غرضى 

اصفهان ارجاع داده شدند.

25 هزار دام سنگین 
واکسینه شدند

رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان برخوار گفت: 
بیش از 25 هزار رأس ســنگین در مقابل تب برفکى 
واکسینه شدند. مجید فلسفى منش تصریح کرد: فاز 
اول واکسیناسیون علیه تب برفکى صورت گرفت که 
مرحله اول از دهم مهرماه آغاز شد و تا یک ماه ادامه 
داشت. رئیس شبکه دامپزشــکى شهرستان برخوار 
اعالم کرد:  در فاز نخســت با همکارى چهار اکیپ 
دولتى و خصوصى عملیات مایه کوبى علیه بیمارى 

تب برفکى در برخوار صورت گرفت.
وى اعــالم کرد: انجــام عملیات واکسیناســیون، 
رعایت اصول امنیت زیســتى و کنترل ورود، خروج 
و تردد دام در پیشگیرى از ابتال به این بیمارى نقش 

مهمى دارد.

خبر

فرماندار اصفهان در جلسه مشترك ساماندهى امور جوانان، 
شوراى زکات و ستاد اقامه نماز شهرستان اصفهان از لزوم 
بررســى رابطه بى هویتى در جوانان و مشــارکت آنها در 

آشوب هاى اخیر گفت.
احمد رضوانى در جلسه مشترك ساماندهى امور جوانان، 
شوراى زکات و ستاد اقامه نماز شهرستان اصفهان اظهار 
داشــت: اگر کارى انجام نمى دهیم اما تالش براى نماز 
واجب است و با توجه به هجمه هاى زیادى که امروز نسبت 
به قشر جوان و نوجوان وجود دارد باید ترویج فرهنگ نماز 
را در مدارس و دانشــگاه هاى اصفهان با جدیت بیشترى 
دنبال کنیم. وى با بیان اینکه تمام دستگاه ها نیاز است تا 

از امکانات خود براى ترویج فرهنگ نماز اســتفاده کنند، 
افزود: در شرق اصفهان کشاورزان به دلیل مشکالت پیش 
آمده در ســختى زندگى مى کنند و اقدامات شوراى زکات 
شهرستان کمک بسیارى در رفع مشــکالت آنها داشته 
اســت. فرماندار اصفهان با بیان اینکه یکى از مشکالت 
امروز، مسائل هویتى جوانان است، عنوان کرد: همه ما به 
عنوان مسئوالن نظام و پدران خانواده باید به این مسائل 
توجه کنیم، در حوادث اخیر نیز با بررسى میانگین سنى افراد 
شرکت کننده در آشوب ها، متوجه عمق موضوع مى شویم 
و ناامیدى که بیــن جوانان و مردم تزریق مى شــود یک 

خطر است.

رئیس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان گفت: آمارهاى 
بین المللى قابل اعتماد نیست چرا که بسیارى از اعمالى 
که در دنیا جرم نیست مانند شرب خمر و همجنس بازى، 

در ایران جرم است.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمسلمین ابراهیم 
رنجبر دیروز در جلســه ســتاد اقامه نماز شهرســتان 
اصفهان با بیان اینکه ســتاد مرکزى اقامه نماز درآمدى

 ندارد و بــراى انجــام برنامه هاى خود نیــاز به کمک 
دســتگاه هاى مختلف دارد، تصریح کرد: ســتاد اقامه 
نماز کشــور 36 میلیون تومان بودجه به ســتاد استان 
اصفهان داده اســت، ما همیشــه احتیاج به پول نداریم 

بلکــه دســتگاهى مى تواند اعــالم کند کــه در یک 
بخش مى تواند به ما در انجــام برنامه هاى خود کمک 

کند.
وى با بیان اینکه در یک آمار بین المللى اعالم شده بود 
که ایران از لحاظ جرم و جنایت و خشــم و ناامیدى در 
دنیا اول است، اظهار داشــت: این آمارهاى بین المللى 
قابل اعتماد نیست چرا که بسیارى از اعمالى که در دنیا 
جرم نیست مانند شرب خمر و همجنس بازى، در ایران 
جرم است همچنانکه آمارهایى که مراکز بین المللى ارائه 
مى دهند دنباله رو صهیونیست ها هستند و کدامیک از ما 

به این آمارها واقعاً اعتماد داریم؟

آمارهاى بین المللى
 قابل اعتماد نیست

تزریق ناامیدى در بین جوانان 
یک خطر است

حصر وراثت
آقاى مهران فرقانیان به شناسنامه شماره 723 به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 645/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان مها فرقانیان به شناسنامه شــماره 6-195273- 015 در تاریخ 1392/4/2 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- مهران فرقا نیان فرزند على شماره شناسنامه 723 
نسبت با متوفى پدر 2- ندا رســتمیان مرادپور فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1634 نسبت با 
متوفى مادر. 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 نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2597 شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/316
حصر وراثت

آقاى محمود بم زاده به شناسنامه شــماره 5097 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 639/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان یعقوب بم زاده به شناسنامه شماره 1499 در تاریخ 96/10/8 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1- سوسن حیدرى هفشجانى فرزند عیدى شماره شناسنامه 46835 
نسبت با متوفى همسر 2- مریم دریاچه فرزند عباس شماره شناسنامه 23 نسبت با متوفى مادر 
3- زهرا بم زاده فرزند یعقوب شماره شناسنامه 2460 نسبت با متوفى فرزند 4- محمود بم زاده 
فرزند یعقوب شماره شناسنامه 5097 نسبت با متوفى فرزند 5- محمد بم زاده فرزند یعقوب شماره 
شناسنامه 1270504711 نســبت با متوفى فرزند . 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 نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
گردید. م الف: 2592 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /11/317
ابالغ

شماره پرونده: 470/96 ش5ح شــماره دادنامه: 644- 96/10/21 خواهان: آقاى قاسم جمالى 
ارمندى فرزند نصراله به نشانى: شاهین شهر حاجى آباد خ فتح المبین کوچه شهید علیرضا عابدى 
خوانده: آقاى  حسین طاطاوى نژاد و خانم سارا مهدى آبادى به نشانى مجهول المکان موضوع: 
الزام به انتقال سند رســمى خودرو گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت 
تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص 
دادخواست قاسم جمالى ارمندى به طرفیت حسین طاطاوى نژاد و سارا مهدى آبادى به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمى یک دســتگاه خودروى پراید به شماره انتظامى 523م28- ایران 53 
به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى. خواندگان علیرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه 

مقرر حضور ندارند. به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته 
اســت خودروى مذکور را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و ثمن آن را پرداخته است و فک 
پالك به نام خواهان نیز صورت گرفته است لیکن تاکنون انتقال سند صورت نگرفته است، شورا 
نظر به مستندات ابرازى خواهان و فک پالك از سوى خوانده ردیف اول با توجه به پاسخ استعالم 
پلیس راهور مورخ 96/8/3 خودرو به نام خوانده فک پالك گردیده و سند قطعى شماره 108389 
مورخ 92/2/2 که حکایت از انتقال قطعى سند خودرو از سوى دارنده  اولیه به خوانده ردیف دوم 
سارا مهدى آبادى مى باشد، خواسته خواهان را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 10، 220، 
301 قانون مدنى خوانده ردیف دوم خانم ســارا مهدى آبادى را ملزم به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و تنظیم سند خودرو پراید به شماره انتظامى 523م28- ایران 53 به نام خواهان مى 
نماید، همچنین مستندا به مواد 515، 519 قانون آیین دادرسى حکم به محکومیت خوانده ردیف 
اول حسین طاطاوى نژاد به پرداخت مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و پس از آن ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 2590 رضوانى قاضى شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /11/318
حصر وراثت

منیژه پورسلطانیان بشناسنامه شماره 491 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 638/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
حسن على اسماعیل زاده سورجانى بشناسنامه شماره 70 در تاریخ 1396/9/21 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- علیرضا اســماعیل زاده سورجانى فرزند حسنعلى شماره 
شناسنامه: 1960297155 نســبت با متوفى: فرزند 2- دانیال اســماعیل زاده سورجانى فرزند 
حسنعلى شماره شناســنامه: 1960475320 نســبت با متوفى: فرزند 3- معراج اسماعیل زاده 
سورجانى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه: 2707 نسبت با متوفى: فرزند 4- منیژه پورسلطانیان 
فرزند حسنعلى شماره شناسنامه: 491 نسبت با متوفى: همسر 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 نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید. م الف: 2588 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر  /11/319
مزایده

مزایده اموال منقول- در پرونده 950317 و به موجب اجرائیه 931259  مورخ 95/6/17 صادره 
از شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه فرزاد کیانى به پرداخت تعداد 250 سکه بهار 
آزادى وهه در حق محکوم له نسترن شریعتى و مبلغ 505/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر 
توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یک دستگاه 

سوارى پژو آردى دوگانه سوز رنگ نوك مدادى مدل 1390 و به شماره انتظامى 43- 838 ل 45 
و شاسى 356544 با توجه به نوع، سیستم و تیپ- مدل (سال ساخت)- میزان کارکرد- وضعیت 
اتاق، بدنه، رنگ، شاسى و شرایط فنى و گیربکس و آج الستیک ارزش خودرو در شرایط فعلى به 
میزان /125/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/11/24 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام شعبه سوم دادگاه شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به 
حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و 
اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود ودر روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در 
مزایده شرکت داده شوند. م الف: 2594 محسنى- دادورز اجراى احکام مدنى شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر  /11/320
حصر وراثت

زهرا روح االمین گرگابى بشناسنامه شماره 9868 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 654/96 ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان حیدر روح االمین گرگابى بشناسنامه شماره 37 در تاریخ 96/10/24 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- زهرا روح االمین گرگابى فرزند امین ا... شماره 
شناسنامه: 9868 نسبت با متوفى: همسر 2- محمدحسین روح االمین گرگابى فرزند حیدر شماره 
شناسنامه: 5- 020183- 510 نسبت با متوفى: فرزند 3- فاطمه روح االمین گرگابى فرزند حیدر 
شماره شناسنامه: 2- 029850- 510 نسبت با متوفى: فرزند 4- فاطمه شاه رجبیان فرزند اصغر 
شماره شناسنامه: 6 نسبت با متوفى: مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
گردید. م الف: 2609 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)  /11/321
آگهى مزایده اموال غیر منقول

شماره :95/844 - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 95/844  
موضوع علیه ورثه مرحوم حسین دانشورى و له عباس نجفى پور مطلق در تاریخ 96/12/02 به 
منظور مقدار 3,028 حبه مشاع از 7 حبه مشــاع از باقیمانده سه دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و 

اعیان منزل مسکونى پالك ثبتى شماره 1038 فرعى از اصلى 1 بخش 9 اصفهان (فالورجان)
پس از کســر ثمنیه عرصه و اعیان ملکى وراث محکوم علیه مرحوم ورثه حسین دانشورى به 
وراثت از رضا دانشورى به آدرس اصفهان خیابان آتشــگاه بعد از کوچه 89 و 87 کوچه روشن 
و ستاره جنب یک قطعه زمین خالى از سکنه  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام شوراى فالورجان اطاق 284  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 148/750/000 تومان  ارزیابى شده است. متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى 
مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند م/الف : 1049 دادورز اجراى احکام دادگسترى 

فالورجان/ 11/353 
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 542/96 دادنامه 925-96/09/07 مرجع 
رسیدگى شعبه هشتم خواهان: محمدرضا یزدانیان نشــانى: نجف آباد خ امام روبروى داروخانه 
دکتر لطفى، خوانده: طالب خلفى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه چهار فقره چک 
به شماره 3812 و 3813 و 3814 و 3815 جمعا به مبلغ 80/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 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 محمدرضا یزدانیان به طرفیت طالب خلفى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت 
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 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/600/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید95/11/25 
و 96/01/25 و 96/03/25 و 96/05/25 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. 7682/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11/354/8

براساس مصوبه مورخ 1396/05/17 شوراى 
پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزى ج.ا.ایران، امر 
مدیریت دارایى ها و بدهى هاى تعاونى اعتبار 
افضل توس (در حال تصفیه) از تاریخ مذکور، 

برعهده بانک آینده، واگذار شد.
بانک آینده، با درك موقعیت زمانى و مسئولیت 
اجتماعى خود، بالفاصله، نسبت به شناسایى 
ســپرده گذاران تعاونى و متعاقبًا دارایى هاى 
آن اقدام کرده و خوشبختانه موفق شد تا پایان 
دى ماه سال جارى، تکلیف بیش از 99 درصد 
ســپرده گذاران تعاونى اعتبار افضل توس را 
براساس نظرات نمایندگان سران قوا و بانک 
مرکزى ج.ا.ایران، به نحــو قابل قبول، تعیین 
کند. بر اســاس خط اعتبارى تخصیص داده 
توسط بانک مرکزى ج.ا.ایران بر حسب دستور 
العمل هاى ابالغــى، تا پایان دى ماه ســال 
جارى سپرده این سپرده گذاران به حساب آنها 
واریز و یا براى ایشان، کارت بانکى صادر شده 
است. قابل ذکر است؛ از جمع 365600 (سیصد 
و شصت و پنج هزار و ششــصد) سپرده گذار 
تعاونى، صرفًا تعداد 3352 (سه هزار و سیصد 
و پنجــاه و دو) نفر آنها باقى مانــده اند که در 
صورت ابالغ بانک مرکزى ج.ا.ایران، در مورد 
ایشان، اقدامات الزم با فوریت معمول خواهد 

شد.
یــادآورى مــى نمایــد؛ ایــن اقــدام بانک 
آینــده، تاکنــون، چند بــار توســط مقامات 
بانک مرکــزى ج.ا.ایــران، مورد تشــویق

 قرار گرفته است.
ضمنًا، مرکز ارتباط بانک آینده و همچنین میز 
امداد پیش بینى شــده براى همین منظور، به 
طور شبانه روزى پاســخگوى سپرده گذاران 
تعاونى اعتبار افضل تــوس (در حال تصفیه) 
بوده و در هر شعبه تعاونى، همکارانى از بانک 
آینده، از ابتداى کار حضــور یافته و در محل 
شــعبه، در تعامل نزدیک با این سپرده گذاران

 هستند.

موفقیت بانک آینده 
در ساماندهى تعاونى 
اعتبارى افضل توس

اعظم محمدى

بحث بازار میوه شب عید یکى از مواردى است که همه 
ساله در روزهاى پایانى سال داغ مى شود و نحوه تأمین 
و ارائه این قلم مورد نیاز خانوارهاى ایرانى باید با برنامه 
ریزى مورد بررســى قرار گیــرد. روزنامه نصف جهان 
پیرامون اینکه اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره بار 
براى ذخیره سازى میوه شب عید در اصفهان، چه برنامه 
ریزى داشته یا دارد و اینکه آیا بازار  با مشکل سرمازدگى 
و کم محصولى مواجه نیســت، گفتگویى اختصاصى با 
ناصر اطرج، رئیس اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره 
بار  اصفهان ترتیب داد که پیرو کنــدوکاو در این باره، 
به مباحث دیگر اعــم از وضعیــت واردات و صادرات

 میوه ها، ایجــاد تعادل بین تولیدکننــدگان و مصرف 
کنندگان و اعالم نرخ گذارى امروز میوه ها در اصفهان 

هم اشاره شده است.
نزدیک پایان ســال است؛ اتحادیه 
عمده فروشــان میوه و تره بار براى 
ذخیره ســازى میوه هاى شب عید 
در اصفهان چه برنامه ریزى داشته 

یا دارد؟
فعًال ذخیره ســازى میوه  شــب عید نداریم زیرا تولید 
مرکبات زیاد بوده و در حال حاضر نیازى به ذخیره سازى 
نیســت. البته ناگفته نماند دولت مقدارى ذخیره سازى 

براى شب عید داشته است.
هر ســاله نزدیک پایان سال شاهد 
همکارى دولــت در تأمین میوهاى 
شب عید هســتیم. به طور کلى نظر 
شــما درباره ورود دولت به ذخیره 

سازى میوه چیست؟ 
معموًال در چنین مسائلى کارشناســان هر صنفى وارد 
شوند به یقین با مدیریت بهترو مشکالت کمترى روبه 
رو خواهند شد زیرا آشــنایى به اینکه چه زمانى بارى به 
بازار عرضه  شود توسط کارشناسان اتحادیه ها بررسى و 
اجرا شود، بهتر است. هدف اتحادیه عمده فروشان میوه 
و تره بار این است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
متضرر نشوند و قیمت ها به همین منوال پیش برود و ما 
هم با بازرسان اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
همکارى مى کنیم و در تالشــیم که اگر اتفاق خاصى 
نیافتد و مثًال بار درختان ســرمازده نشود، محصوالت 

را با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسانیم.
شما مى گویید کارشناسان هر صنفى 
با آگاهى و تخصص اقدام مى کنند، 
پیرو این موضوع، اشــاره کنید که 
اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره 
باراصفهــان براى کنتــرل قیمت و 
ایجاد تعادل بین حقوق تولید کننده 
و مصرف کننده چه سیاستى را اتخاذ 

کرده است؟
سیاســت اتحادیه براى ایجاد  تعادل بین تولید کننده 
و مصرف کننــده، نرخ گذارى میوه و تره بار اســت که 

هیچکدام متضرر نشوند.

بر اساس اینکه براى ایجاد تعادل، 
نرخ گــذارى اتحادیه بــه گونه اى 
است که دو طرف متضرر نشوند، نرخ 
گذارى امروز مرکبات، سیب درختى 
و پیاز و سیب زمینى در بازار اصفهان 

چگونه بوده است؟
نرخ گذارى امروز بدین شــرح اســت؛ هرکیلو پرتقال 
تامسون جنوب از 3700 تومان به پایین، پرتقال تامسون 
شــمال از 2200 به پایین، انواع پرتقــال خونى جنوب 
4500 تومان و شمال3500  تومان، پرتقال کوهستان 
از 2800 تومان به پایین، انواع سیب درختى از سه هزار 
تومان به پایین، نارنگى بنــدرى 7500 تومان، نارنگى 
برگى شمال از 3200 تومان به پایین و موزخارجى 5800 
تومان و قیمت صیفى جات هر کیلو پیاز ســفید و قرمز 
2600 به پایین، پیاز زرد از 2500 تومان به پایین و سیب 

زمینى 1500 تومان است.
نرخ گــذارى میوه هاى زمســتانى 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته، در اصفهان چه تغییراتى 

داشته است؟
فرق چندانى نداشته است.

مرکبات بیشــترین مصرف در بین 
میوه هاى عرضه شده دراصفهان را 
دارد، در حال حاضر وضعیت تأمین 
این میوه ها در اصفهان به چه صورت 

است؟ 
اصفهان تولید مرکبات ندارد و آنها را از شمال و جنوب 
کشــور وارد مى کند. در حال حاضر90 درصد مرکبات 

درشمال ذخیره سازى شده و 10 درصد دیگر، بار درختان 
اســت. همچنین بین 60 تا 70 درصد مرکبات جنوب، 
بار درختان اســت و حدود 40 درصد ذخیره سازى شده 
است. اگر بار درختان فوق دچار سرمازدگى نشوند آنگاه 
مرکبات به همین منوال، شــب عید عرضه مى شود در 

غیر اینصورت  دچار کمبود و گرانى مى شویم.
شما به واردات مرکبات از شهرهاى 
دیگر به اصفهان اشاره کردید. پیرو 
ایــن وضعیــت، واردات میوه هاى 
خارجى به اصفهان در چه ســطحى 

است؟
میوه هاى وارداتى شامل موز، آناناس، نارگیل و انبه است 
که قیمت آنها به دالر بستگى دارد و جهانى است. البته 
زمستان فصل انبه نیست و واردات آناناس و نارگیل هم 
تغییر چندانى نداشته است. ولى موز بیشترین واردات را 
داشته  که خرید آن به قیمت دالر بستگى دارد به انضمام 
اینکه موز قیمت جهانى دارد و در صورت افزایش قیمت 
جهانى، موز در بــازار ایران هم گران مى شــود. با این 
حساب قیمت موز نسبت به شش ماه گذشته 20 درصد 

افزایش قیمت داشته است.
در مقابل واردات، وضعیت صادرات و 
نرخ گذارى فعلى این محصوالت از 

اصفهان چگونه است؟
محصوالت صادراتى فعلى اصفهان، صیفى جات برگى 
مثل سیب زمینى، شلغم و لبو به کشورهاى روسیه، عراق 
و افغانستان است. وضعیت فعلى صادرات، تغییر چندانى 
نداشته است و براى مثال هرکیلو سیب زمینى با قیمت 

زیر هزار تومان صادر مى شود.

برخى از شــهرهاى استان اصفهان 
تولیدکننده سیب درختى هستند. با 
توجه به این موضوع، تأمین وعرضه 
فعلى ســیب درختى در اصفهان چه 

وضعیتى دارد؟
در حال حاضــر صادرات ســیب درختــى از اصفهان 
خیلى کــم  اســت و اگــر به همیــن منــوال پیش 
بــرود، افزایش قیمــت چندانــى نخواهیم داشــت.
 ولى اگر صــادرات روى ســیب درختى انجام شــود 
قیمت افزایش پیدا مــى کند و چنانچــه صادرات بى 
رویه صورت پذیــرد، موجب کمبود ســیب درختى در 
اصفهان و افزایش 30 الى 40 درصدى قیمت آن خواهد

 شد. 
ضمن وظایفى که اتحادیه در بحث 
نرخ گذارى، واردات و صادرات میوه  
و نیز ذخیره سازى میوه شب عید دارد 
به مشکالتى هم که با آن درگیراست، 

اشاره کنید.
یکى از مشــکالت اتحادیه، با ســازمان مالیاتى درباره 
افزایش مالیات بر ارزش افزوده است در حالى که در زمان 
رکود باید مالیات کاهش و تسهیالت افزایش یابد. براى 
تشریح این موضوع باید گفت کشاورز در مقابل محصولى 
که به بار اســت، تا وقت برداشــت محصول از غرفه دار 
مساعده نقدى دریافت مى کند ولى در این فاصله احتمال 
ســرمازدگى محصول وجود دارد که غرفه دار با مشکل 
مواجه مى شود و باید تا یکسال دیگر صبر کند تا محصول  
خوب حاصل شــود. با توجه به این موضــوع ، پرداخت 

مالیات براى غرفه دار بسیار سخت است.

 درگفتگوى نصف جهان با رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان مطرح شد؛

فعًال ذخیره سازى میوه  شب عید نداریم
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مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفــت: 51 هزار و 
189نفر از مددجویان که در شهرهاى بیش از 20 هزار نفر 
زندگى مى کنند از خدمات بیمه پایه و کارت درمان بهره مند 
مى شوند.حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه ارائه خدمات 
درمانى و رفع نیاز مددجویان یکى از اولویت هاى اصلى این 
نهاد است، اظهار داشت: براى ارائه خدمات به بیمه شدگان 
امداد با 450 مرکز درمانى در ســطح استان قرارداد منعقد 
شده اســت.وى افزود: این قرارداد با 70 پزشک خانواده، 
101 پزشک متخصص و فوق تخصص، 102 داروخانه،40 
بیمارستان و 137 مرکز پاراکیلینیک با هدف ارائه خدمات 
درمانى کم هزینه صــورت مى گیرد.مدیر کل کمیته امداد 

اســتان اصفهان با بیان اینکه بیمه شــدگان با مراجعه به 
پزشــک خانواده و تشکیل پرونده ســالمت به پزشکان 
خانواده مراجعه مى کنند، بیان کرد: بیماران در صورت نیاز به 
خدمات پزشکان متخصص و فوق تخصص با ارجاع نسخه 
از طرف پزشک خانواده از خدمات پزشکى استفاده مى کنند.

وى با بیان اینکــه 51 هزار و 189 نفــر مددجوى تحت 
حمایت در 9 ماهه سال جارى از 168 هزار خدمت درمانى 
بهره مند شدند، گفت: 11میلیارد و 250میلیون تومان بابت 
حق بیمه درمان این افراد هزینه شده و امیدواریم با تأمین 
منابع مالى از طرف دولت مطالبات معوق مراکز درمانى را 

پرداخت کنیم.

نایب رئیس کمیته آب اتاق بازرگانــى اصفهان با بیان 
اینکه رژیم طبیعى زاینده رود تغییر کرده اســت گفت: 
مبناى تخصیص آب طومار شیخ بهایى است اما این به 
این معنى نیســت که میزان حقابه هاى معین در طومار 

شیخ بهایى تامین نشود.
لطف ا... ضیایى در گفتگو با ایمنا، با در خصوص صحبت 
هاى اخیر استاندار اصفهان مبنى بر اینکه «طومار شیخ 
بهایى قابلیت اجرایى ندارد»، اظهار کرد: از منظر قابلیت 
عمل به طومار صحبت استاندار درست است زیرا نظام 
تقسیم آب طومار بر مبناى رژیم طبیعى زاینده رود تنظیم 

شده است.

وى افزود: در اثر احداث سد زاینده رود و انتقال هاى بین 
حوضه اى مانند چشــمه لنگان و کوهرنگ دو و همین 
طور تخصیص ها به استان هاى مختلف، رژیم طبیعى 
زاینده رود به هم خورده است. از این رو طومار شیخ بهایى 
همانند گذشته قابلیت اجرایى ندارد و صحبت استاندار از 

این منظر صحیح است.
نایب رئیس کمیته آب اتاق بازرگانى اصفهان اضافه کرد: 
اما باید توجه داشت اعتبار طومار به لحاظ سند حق آبه ها 
از میان نرفته است و مسلما منظور استاندار نیز این نبوده 
که اعتبار این سند از بین رفته بلکه حق آبه ها به عنوان 

حق قانونى همچنان پابرجا و الزم الرعایت است.

بهره مندى 51 هزار مددجو از 
خدمات بیمه پایه 

طومار شیخ بهایى هنوز 
معتبر است؟

پروازها از سرگرفته شد
پروازهاى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران که به دلیل مسدود 
شدن فرودگاه مهرآباد در پى بارش شدید برف متوقف 

شده بود ، صبح دیروز دوشنبه از سرگرفته شد.
رضا معمار مدیر روابــط عمومى فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان گفت: مسافران پروازهایى که 
به تاخیر افتادند توسط شرکت هاى هواپیمایى مربوطه 
در برخى از هتل هاى اصفهان اسکان یافته اند و بنا 
به اعالم شرکت هاى یاد شده برخى از مسافران این 
پروازها که مقصدشان شهرهاى جنوبى کشور بوده 
است بنا به درخواست خود، اصفهان را با سایر وسایل 

نقلیه عمومى ترك کرده اند. 

خانه تاریخى صدورى کاشان 
مرمت شد

رئیــس اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان کاشان از مرمت و ساماندهى 
خانه تاریخى صدورى خبر داد. محسن جاورى اظهار 
کرد: مرمت خانه تاریخى صدورى با اعتبارى بالغ بر 
800 میلیون ریال از محل اعتبارات ملى پایگاه میراث 
فرهنگى ســیلک در حال انجام است. خانه تاریخى 
صدورى در 19 خرداد ماه سال 1395 در فهرست آثار 

ملى کشور به ثبت رسیده است.

مشارکت در پرداخت زکات
حجت االسالم سید داوود حسینى نماینده ولى فقیه در 
اداره جهاد کشاورزى اصفهان تصریح کرد: در موضوع 
زکات و پرداخت آن بیشترین همکارى را اداره جهاد 
کشاورزى اصفهان داشته است و 90 درصد دامداران 
و باغــداران و ... در ابتدا از پرداخــت زکات ممانعت 
مى کردند اما با آشنایى آن ها با برکات زکات، خودشان 
عالقه مندانه زکات سالیانه را پرداخت مى کردند. وى با 
بیان این که جامعه پزشکان و پرستاران نیز در پرداخت 
زکات فعال هستند و هزینه ویزیت را بسیار کم دریافت 
مى کنند و یا اصًال دریافت نمى کنند، عنوان داشت: 
معدن داران و بازاریان نیز در پرداخت زکات پیش قدم 
شده اند و بسیار خوشحال هستند که مى توانند به فقرا 

کمک کنند.

رانندگان از سفرهاى 
غیرضرورى خوددارى کنند

رئیس پلیس راه استان اصفهان به رانندگان توصیه 
کرد؛ باتوجه به وضعیت ناپایدار جوى در صورت امکان 
از سفرهاى غیر ضرورى بویژه در مسیر شمال و غرب 

این استان خوددارى کنند.
سرهنگ حسین پورقیصرى در گفتگو با ایرنا همچنین 
از رانندگانى که قصد تردد در این جــاده ها را دارند 
خواست که وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ مجهز 
کنند و لباس گرم، غذاى کنسرو شده و سوخت کافى 

به همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از بــاز بودن تمام 
جاده هــاى این اســتان خبــر داد و گفــت: برغم 
بارش هاى ســنگین برف اکنون تمامى جاده هاى 

استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

موزه تاریخ طبیعى براى 
همیشه تعطیل مى شود؟

دبیر انجمن موزه داران استان اصفهان دلیل تعطیلى 
موقت موزه تاریــخ طبیعى اصفهــان را مرمت آن 
برشمرد و به ایمنا گفت: ســاختمانى که موزه تاریخ 
طبیعى در آن قرار دارد متعلق به شهردارى اصفهان 
اســت که به صورت موقت و طبق قــرارداد به وى 
تحویل داده شــد تا موزه تاریخ طبیعى که موزه اى 

خصوصى است در آن برپا شود.
عبــاس نکویى افــزود: در حال حاضــر نیز تالش

 مى کنیم تا با برگزارى جلسه با شهردارى و شوراى 
شهر و همچنین استاندارى اصفهان بتوانیم این موزه 
را همچنــان در مکان کنونى باقى نگــه داریم، این 
موزه به مدت بیست ســال در این مکان قرار داشته 
اســت و جابجایى آن مى تواند به اشیاء موزه آسیب 

برساند.

خبر

فرماندار گلپایگان با اشــاره به حواشــى سازى یکى از 
رسانه هاى شهرستان که با درج برخى از مطالب موجب 
دلسردى و بروز مسایلى در شهرستان شده است، افزود: 
وظیفه فرماندار هماهنگى و پیگیرى امور است و بیل و 
کلنگ در دست داشتن نیســت منتهى برخى مریضند و 
مریضى آنها عود مى کند که مى نویسد «فرماندار گفت: 

من براى گلپایگان هیچ کارى نکرده ام».
به گزارش مهر، حسین فراست در شوراى ادارى گلپایگان 
بیان داشــت: یا در کانال منتسب به این رسانه به تازگى 
نوشته شده« آقاى استاندار به فریاد گلپایگان برسید»، من 
مى خواهم بپرسم در گلپایگان چه اتفاقى رخ داده که مانند 

مورچه اى که در آب افتاده فکر کنیم، دنیا را آب برده؟ چه 
موردى پیش آمده که من فرماندار از آن خبر ندارم؟ سیل 
آمده؟ زلزله شده؟ بیمارى شیوع پیدا کرده؟ بیمارستان 
براى بیماران تخت ندارد؟ چه شــده که این جمالت را 

مى نویسند؟ ما مى دانیم اینها شانتاژبازى است.
وى افزود: من از مدیران دســتگاه هاى نظامى، امنیتى، 
انتظامى و .... که در جلسه حضور دارند سوال مى کنم چه 
خبر شده که با چنین جمالتى در کانال این رسانه مواجه 
مى شویم. بدیهى است یک روزنامه باید احترام خودش 
را خودش داشته باشد، روزنامه است، روزى نامه است یا 
زورنامه. اگر روزنامه اســت آنقدر وزین است که مردم 

دنبال مطالب آن هستند، اگر روزى نامه هم باشد به دنبال 
مطالبى است که روزى اش تأمین شود و اگر زورنامه است 

به زور دست مردم مى دهند.
فراســت تصریح کرد: روزنامه باید داراى مطالب علمى 
و مفید باشد که اگر جایى براى عرضه گذاشتند هواخواه 
داشته باشــد نه اینکه ما به زور بگوییم تیراژ من اینقدر 
است. مردم این روزنامه را بخوانید. بدیهى است جمله اى 
که در این کانال بیان شده خیلى معنا دارد من مى خواهم 
به آقاى دادستان بنویسم که ایشــان پیگیرى کنند در 
گلپایگان چه اتفاقى افتاده که کسى به فریادش نرسیده و 

یا مسئولین از آن غافل بوده اند.

انتقاد تند فرماندار گلپایگان از رسانه هاى محلى

روزنامه است یا زورنامه؟!

با تالش آتش نشانان حریق گسترده انبار پالت چوب بامداد 
دیروزکه اصفهان سردترین شب سال را سپرى کرد،  اطفا 

شد.
مدیر روابط عمومى و ســخنگوى ســازمان آتش نشانى 
شهردارى اصفهان در گفت وگو با فارس اظهار کرد: ساعت 
00:32 بامداد روز دوشنبه با اعالم خبر حریق انبار پالت چوب 
واقع در محله حصه اصفهان، بالفاصله اکیپ شش ایستگاه  
با پشتیبانى 8 دستگاه خودرو اطفائیه فوق سنگین و سنگین، 
یک دستگاه خودروى آب رســان و خودرو حامل دستگاه 
تنفسى به همراه مدیر منطقه 3 عملیاتى و افسران کشیک 

وقت راهى محل مذکور شدند.
محمد شریعتى افزود: پس از رســیدن اکیپ اول و بررسى 
محل، شاهد آتش سوزى سنگین در انبار حدود هزار و 200 
مترى پالت هاى چوب بودند که به طور کامل شــعله ور و با 
توجه به وجود مواد مشــتعل در محل، وزش باد و مجاورت 
انبار با منازل مسکونى و مغازه احتمال سرایت حریق به دیگر 
نقاط بسیار قوت گرفته بود که بالفاصله اکیپ هاى عملیاتى 
به دو اکیپ مجزا تقسیم و اکیپ اول اقدام به تخلیه ساکنان 
منازل مجاور و اکیپ دوم جهت جلوگیرى از گسترش حریق 

از چهار ضلع نسبت به اطفاى محل اقدام کردند.
مدیر روابط عمومى و ســخنگوى ســازمان آتش نشانى 
شــهردارى اصفهان با تأکید بر الزامى بودن شرایط ایمنى 
براى انباردارى، خصوصاً مواد سریع االشتعال اظهار داشت: 
در این انبار روباز، مقدار بسیار زیادى پالت هاى چوبى با ارزش 
حرارتى باال به صورت ناایمن روى هم نگهدارى مى شد که 
همین امر باعث نفوذ اکسیژن الزم بین مواد قابل اشتعال 
و گسترش سریع حریق و شعله ور شــدن آتش شده بود و 
هر لحظه احتمال سرایت  به ســاختمان هاى مجاور قوت 
مى گرفت که با رشــادت و همت آتش نشــانان و در میان 
شعله و دود در سردترین شب سال اصفهان، حریق به طور 
کامل اطفا و از سرایت به ساختمان هاى مجاور جلوگیرى
 شد.وى در پایان خاطرنشــان کرد: در این حریق یکى از 
آتش نشانان از ناحیه دســت دچار حادثه شد که براى ادامه 
درمان ســریعاً به بیمارســتان انتقال داده شد؛ علت دقیق 
عامل این آتش سوزى و میزان خســارات منوط به بررسى 
بیشتر توسط تیم کارشناسان پیشگیرى از حریق سازمان 
آتش نشانى است که البته این حریق على رغم گستردگى 

زیاد، خسارت جانى نداشت.

سومین نمایشگاه تخصصى «خودرو و موتورسیکلت هاى 
کالســیک، خودروهاى آفرود» از امروز دهم بهمن ماه در 
محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان آغاز مى شود 
و از 14 بهمن ماه امسال به مدت پنج روز برپا خواهد بود. در 
این نمایشگاه حدود 100 خودرو کالسیک، 50 خودرو آفرود 
و 30 موتورسیکلت کالسیک را در معرض نمایش عموم 

قرار خواهد داد.
ایــن نمایشــگاه بــا همــکارى کمیتــه خودروهــا و 
موتورسیکلت هاى کالســیک و کمیته خودروهاى آفرود 
هیأت موتورسوارى و اتومبیل رانى استان اصفهان در 8 هزار 
مترمربع فضاى نمایشگاهى و در چهار سالن برگزار مى شود 
و تنوع بیشترى نسبت به سال گذشته خواهد داشت؛ از جمله 
ویژگى هاى این نمایشگاه مى توان به نمایش خودروهاى 
شخصیت هاى مطرح تاریخى کشورمان مانند معتمدالدوله، 

پسر ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان قاجار اشاره کرد.
همچنین انواع مدل هاى خودروهاى کالسیک با برندهاى 
کادیالك، کرایسلر، بنز، BMW، پژو، رنو و فولکس در این 

نمایشگاه در معرض بازدید عمومى قرار خواهد گرفت؛ در 
این نمایشــگاه دو غرفه ویژه به اتومبیل هاى تولید داخل 
در دهه هاى گذشــته اختصاص یافته که در یکى از آنها، 
محصوالتى مانند خودروهاى بیوك و شــورلت در آن به 

نمایش در خواهد آمد.
در یک غرفه دیگر، تمامــى مدل هاى خودرو پیکان تولید 

کشورمان از ابتدا تا پایان تولید به نمایش درمى آید و حس 
نوســتالژى منحصر به فردى را به بازدیدکنندگان منتقل 
خواهد کرد؛ در ســومین نمایشــگاه تخصصى «خودرو 
و موتورســیکلت هاى کالســیک، خودروهــاى آفرود» 
یک غرفه نیز به موتورســیکلت هاى دهــه 1940 به بعد 
اختصاص یافته اســت.اتفاق ویژه اى که در این نمایشگاه 
خواهد افتاد، نظرسنجى از بازدیدکنندگان درباره خودروها 
و موتورســیکلت هاى پرطرفدار اســت؛ به این ترتیب که 
بازدیدکنندگان با استفاده از برگه هاى نظرسنجى، نظر خود 
را درباره بهترین خودروها و موتورسیکلت هاى به نمایش 
درآمده اعالم مى کنند و در نهایت به پرطرفدارترین خودروها 
جوایزى تعلق مى گیرد؛ ضمن اینکه به بازدیدکنندگانى که در 
این نظرسنجى شرکت کرده اند نیز جوایزى به قید قرعه اهدا 

خواهد شد.
ساعت بازدید از سومین نمایشــگاه تخصصى «خودرو و 
موتورسیکلت هاى کالسیک، خودروهاى آفرود» 15 تا 22 

در نظر گرفته شده است.

فرصتى براى کالسیک بازان
جزئیات آتش گرفتن یک انبار چوب در حصه

حریق بزرگ در سردترین شب سال

ساسان اکبرزاده

ستاد و کمیته هاى دهه فجر انقالب اسالمى استان اصفهان 
در نشستى مطبوعاتى و رسانه اى، به تشریح برنامه هاى سال 

جارى در دهه فجر پرداختند. 
براساس برنامه هاى اعالم شده، ســردار سرلشکر رحیم 
صفوى سخنران ویژه یوم ا... 22 بهمن بوده و برنامه هاى 
جشن ویژه دهه فجر استان اصفهان از 17 بهمن آغاز خواهد 
شــد. این درحالى اســت که همزمان با ورود حضرت امام 
راحل(ره) به میهن اســالمى در 12 بهمن ماه، برنامه هاى 
ویژه اى همچون حرکت 1500 دستگاه ناوگان تاکسیرانى، 
کالسکه کودکان، گروه سرود 1357 نفره را خواهیم داشت. 

رئیس ستاد دهه فجر انقالب اسالمى استان اصفهان در این 
نشست مطبوعاتى که در تاالر اجتماعات شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى برگزار شده بود، گفت: احیاى اسالم ناب 
محمدى، دفاع از مظلوم، مبارزه با استبداد و استکبار و... از 
اهداف عالى پیروزى انقالب اسالمى بود و پیروزى انقالب 
یک نعمت الهى اســت که با رهبرى امام راحل(ره) در این 

کشور اتفاق افتاد و شکر این نعمت، خدمت به مردم است. 
جعفر عسگرى، وظیفه دلسوختگان در ایام دهه فجر را تبیین 
آرمان هاى انقالب و باعث نشاط دوستداران انقالب دانست 
و اظهار داشت: ظلمى که حکومت استبدادى شاهنشاهى از 
جمله فقر، فساد و فحشا، دی ن ستیزى و... داشت باعث شد تا 
مردم والیتمدار و دوستدار دین به صحنه آمده و این حکومت 
را به زباله دان تاریخ بســپارند و باید واقعیت جامعه قبل از 
انقالب براى نوجوانان و جوانان امروز ترسیم شود که ما از آن 

تاکنون غفلت کرده ایم. 
وى با اشاره به علل شکل گیرى انقالب هم گفت: وابستگى 
به غرب، دین ستیزى و... از علل شکل گیرى انقالب بوده و 
نسل جوان باید با تحقیق و پژوهش، عملکرد 39 ساله انقالب 

اسالمى را بررسى کند. 
عسگرى با بیان اینکه انقالب ما خدامحور و انسان گرا بود و 
فلسفه الهى داشت افزود: سیستم هاى فرهنگى ما در کشور 

آنگونه که باید، انقالب و دستاوردهاى آن را تبیین نکردند. 
رئیس ســتاد دهه فجر انقالب اسالمى اســتان اصفهان، 
استقالل در تصمیم گیرى، حفظ تمامیت ارضى کشور، عزت 
و کرامت ایران اسالمى، ارتقاى جایگاه ایران در جهان، صدور 
انقالب، افزایش قدرت دفاعى، امنیت، پیشرفت در حوزه هاى 
معنوى و سیر تکاملى و... را از دستاوردهاى انقالب اسالمى 

برشمرد و تأکید کرد: این دستاوردها نباید نادیده گرفته شود 
چرا که جوانان و نوجوانان وارثان انقالب بوده و باید همواره 
در مقابل فتنه هاى مختلف، هوشیار بوده و از این دستاوردها 

مطلع باشند. 
جعفرى گفت: همه باید مســئوالنه از انقالب اســالمى 
مراقبت کرده و روح امید و نشاط را در جامعه گسترش دهند 
و از دستاوردها، مراقبت کنیم. از سوى دیگر وظیفه جوانان، 
دیندارى، مطالعه تاریخ معاصر، تحمل مشکالت و... است. 
مدیران نیز باید با مــردم صادقانه برخورد کنند، حرف هاى 
مردم را گوش دهند و وعده هاى دروغین ندهند و پاسخگوى 

مطالبات بحق مردم بوده و با مردم ارتباط داشته باشند. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان در 
ادامه افزود: ستاد بزرگداشت دهه فجر استان اصفهان داراى 
22 کمیته بوده و در دهه فجر، برنامه هایى تدارك دیده شده 

است. وى خاطرنشان کرد: برنامه ریزى براى تقویت حرکت 
در فضاى مجازى، تبلیغات شــهرى تحت عنوان «براى 
ایران»، حرکت 1500 دستگاه ناوگان تاکسیرانى به سوى 
گلستان شهدا و حرکت کالســکه کودکان از میدان فیض 
به سوى گلستان شهدا در روز 12 بهمن همراه با برگزارى 
سخنرانى، گلباران و اجراى گروه سرود 1357 نفره آموزش 
و پرورش، نشست پیشگامان انقالب، افتتاح پروژه ها، دیدار 
با خانواده شهدا، غبارروبى مزار شهدا و... از جمله برنامه هاى 
دهه فجر سال جارى در استان اصفهان است. البته الزم به 
یادآورى است که بخاطر دهه فاطمیه، جشن هاى دهه فجر 

از 17 بهمن به بعد آغاز خواهد شد. 
وى افزود: همایش ها و نشست هاى تخصصى، برگزارى 
محافل انس بــا قرآن، برگزارى جشــنواره هاى فرهنگى 
ورزشى، مسابقات ورزشى، نورافشانى در 15 نقطه شهرى 

و پل خواجو در یوم ا... 22 بهمن، برگزارى تریبون آزاد و... از 
دیگر برنامه هاى دهه فجر سال جارى خواهد بود. 

■■■
در ادامه مسئوالن کمیته هاى مختلف به بیان برنامه هاى 

خود در دهه فجر سال جارى در استان اصفهان پرداختند. 
داریوش وکیلى رئیس کمیته ایثارگران گفت: در ایام ا... دهه 
فجر، این کمیته 30 برنامه را همچون برگزارى یادواره هاى 
متعدد در سطح استان با مشارکت دستگاه ها، دیدار با جانبازان 
در مناطق مختلف، شرکت گسترده در مراسم 12 بهمن و 22 
بهمن، برگزارى مسابقات رالى، فوتسال و والیبال جانبازان، 
مسابقات قرآن براى خانواده شــهدا، به صدا درآمدن زنگ 
مقاومت در روز 12 بهمن و برگزارى یادواره شهداى زرهى 

براى اولین بار در استان و... به انجام خواهد رساند. 
وکیلى گفت: در ایام دهه فجر در استان، 906 گلزار شهداى 

استان عطرافشانى مى شوند. 
محمدجواد احمدى، رئیس کمیته فرهنگى و دانش آموزى 
ستاد دهه فجر هم از برگزارى 65 برنامه پیشنهادى به نواحى 
و مناطق آموزش و پرورش در سطح استان در دهه فجر سال 
جارى خبر داد و گفت: برگزارى نمایشــگاه دستاوردهاى 
انقالب، مســابقات کتابخوانى، افتتاح و تحویل 21 پروژه 
ســاختمانى، نواختن زنگ انقالب در مــدارس و با حضور 
مسئوالن، تجلیل از همکاران، برگزارى شب شعر، برگزارى 
نماز وحدت در گلستان شــهدا، دیدار با خانواده شهدا و... از 

دیگر برنامه هاست. 
مهدى قربانى، رئیس کمیته کودك و نوجوان ستاد دهه فجر 
که مجموعه هاى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، 
بهزیستى، کمیته امداد، هالل احمر، صدا و سیما و... را تحت 
پوشش دارد به تشریح برنامه هاى دهه فجر در این بخش ها 
اشاره کرد و گفت: برپایى نمایشگاه آثار کودکان و نوجوانان 
با موضوع انقالب، حضور کارکنان در گلزار شــهدا، برپایى 
نمایشگاه دســتاوردهاى انقالب، اجراى 10 محفل ادبى و 
شب شعر با موضوع انقالب و... از برنامه هاى مجموعه هاى 
تحت پوشش است. رئیس کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان گفت: در ایام دهه فجر ســال جارى در استان 

اصفهان، این کمیته 54 عنوان برنامه را به اجرا مى گذارد. 
سرهنگ هوشنگ محمودى، رئیس کمیته نیروهاى بسیج 
نیز مشارکت و تقویت جشن هاى مردمى در شهرستان ها، 
دیدار با خانواده هاى شــهدا، فضاسازى تبلیغاتى و پاسخ به 
شبهات، برگزارى برنامه هاى ورزشى، نشست استانى زن، 
انقالب و هویت بازیافته، جلســات و محفل انس با قرآن، 
رژه موتورسواران و... را از برنامه هاى دهه فجر سال جارى 
برشمرد.ابراهیم رضایى، رئیس کمیته دانشجویى هم با بیان 
اینکه محوریت برنامه هاى دهه فجر در سال جارى برگزارى 
12 جلسه کرسى هاى آزاداندیشــى در سطح استان است، 
جشنواره هاى مشترك نشریات دانشجویى، عطرافشانى مزار 
شهیدان دانشجو و... را از برنامه ها خواند. وى در ادامه افزود: 
ما در استان اصفهان 365 دانشجوى شهید داریم و در کشور 

دومین استان از این نظر هستیم.
افسانه قاسمى، رئیس کمیته بانوان ستاد دهه فجر استان 
اصفهان هم گفت: همایش استانى جوانان، نشاط اجتماعى 
و انقالب اسالمى، همایش آموزش حقوق شهروندى ویژه 
دانش آموزان، کارگاه پیشگیرى از افسردگى در شهرستان ها 

و... از برنامه هاى دهه فجر است.  

آغاز جشن هاى ویژه دهه فجر از 17 بهمن
برنامه هاى کمیته هاى دهه فجر استان اصفهان اعالم شد

خودروهاى شخصیت هاى مطرح تاریخى کشور را در اصفهان ببینید


