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کودکان سزارینى بیشتر در معرض چاقى قرار دارندعزم جدى در اجراى برنامه جامع کنترل کیفى هوازندگى گوینده «پوآرو» مستند شدایرانى ها باز هم برنده اسکار شدند!  تصاویر دیده نشده از تکه هاى «آسمان» روى برف سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

عرضه قلیان در چایخانه ها همچنان 
غیرقانونى است

درآمد83 میلیاردى کمیته امداد در سال 95
12

5

2

3

مجریان تحویل سال 97 
مشخص شدند 

داور مرموز دربى کیست؟   

قیمت هاى نجومى
 تور هاى مسافرتى در نوروز

 چرا تیم کوهنوردى 
جعبه سیاه را 

تحویـل ندادند؟

2

مسئول بهداشت محیط استان اصفهان گفت: هنوز ابالغیه اى مبنى بر 
مجاز بودن عرضه قلیان به دست ما نرسیده و از نظر ما، عرضه قلیان در 
چایخانه ها غیرقانونى است.حسین صفارى با اشاره به درخواست 55 نفر 

از نمایندگان مجلس که خواستار مستثنى شدن ...

15 روز پس از سقوط هواپیماى تهران- یاسوج در 
سمیرم و در حالى که تیم هاى امدادى همچنان با 
وجود شرایط آب  و هواى نامناسب در منطقه سى 
ســخت کوه دنا به دنبال پیدا کردن جعبه سیاه و 
اجســاد بودند، ناگهان تیم 14 نفره کوهنوردان 
با مدیریت شرکتى خصوصى وارد منطقه شد تا 
به طور ویژه محدوده سقوط هواپیما را به منظور 

کشف جعبه سیاه به طور دقیق جستجو کنند.
3

الوعده وفا، الوحده فنا!الوعده وفا، الوحده فنا!
اماراتى ها امروز در اصفهان قلع و قمع مى شونداماراتى ها امروز در اصفهان قلع و قمع مى شوند

4

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان در گفتگو با اصحاب رس انه خبر داد

کارگردان سریال 
پربیننده این روزهاى تلویزیون:

5

آگهى مزایده عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 713 مورخ 96/11/24 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى پارکینگ وسائط 
نقلیه سنگین واقع در بلوار جانبازان زرین شهر به صورت اجاره براى 
مدت دو ســال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 96/12/23 به 

شهردارى مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/316 مورخ 96/08/25 شوراى محترم اسالمى
 شهر فالورجان و نامه شماره 2047/1/11065 مورخ 96/11/30 فرماندارى فالورجان درخصوص تأیید صورتجلسه 
شوراى هماهنگى ترافیک شهرستان فالورجان نسبت به صدور مجوز تأسیس آژانس بانوان واقع در فالورجان 

محله گارماسه به شرح ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
1) قیمت پایه مجوز تأسیس آژانس بانوان در محله گارماسه براســاس تعرفه دفترچه عوارض محلى سال 96

 مبلغ 31/000/000 ریال مى باشد.
الف) متقاضیان مى بایســت آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شــنبه 

مورخ 96/12/24 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ب) شرکت کنندگان براى آژانس بانوان مى بایست خانم باشند.

ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح 371- 4- 96
2/997/821/295150/000/000جارىمنطقه 4

ترمیم آسفالت نوارهاى حفارى 372- 4- 96
895215/000/000/ 621/ 295/ 4جارىمنطقه 1

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/26 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/27

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 335)
نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/12/15

فراخوان واگذارى مدیریت مراکز سازمان فرهنگى ورزشى و 
تفریحى شهردارى شاهین شهر به صورت یارانه اى (حمایتى)

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

نوبت اول

به استناد مصوبه شــماره 743/ش مورخ 1396/10/27 شوراى اسالمى شــهر و مصوبه هیئت مدیره سازمان فرهنگى 
ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به شماره 4095 مورخ 1396/11/10، این سازمان در نظر دارد به منظور استفاده از 
ظرفیت هاى مشارکتى براى توسعه و بهره بردارى از فضاهاى فرهنگى، اجتماعى و بهره مندى از افراد متخصص و متعهد و 
حرکت در راستاى اقتصاد مقاومتى و عدالت اجتماعى و ارتقاى کمى و کیفى ارائه خدمات در فضاهاى اجتماعى و فرهنگى 
متعلق به سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر، به مدت یک تا پنج سال طبق تشخیص هیئت مدیره 

اقدام به واگذارى مکان هاى زیر به اشخاص حقیقى یا حقوقى که واجد شرایط شرکت در این فراخوان بوده، مى نماید. 
1- فرهنگسراى هنر واقع در محله خانه کارگر، خیابان بوستان، جنب مسجد امام حسن (ع) 

2- ورزشخانه ذوالفقار واقع در بلوار شهید شریفى، بوستان مولوى
افراد واجد شرایط مى توانند حداکثر تا تاریخ 1396/12/22 مدارك مربوطه را به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- 
میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم ارسال نمایند. بدیهى است به درخواست هاى واصله پس از 

این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

بینندهاینروزهاىتلویزیون:پربیننده این روزهاى تلویزیون: پ
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پیچیدگى هاى «آنام»
بیشتر مى شود

پشت پرده پیدا شدن مهمترین
 قطعه هواپیماى سقوط کرده در دنا

5

روایت جدید از جنجال هندبالى
ســرمربى تیم هندبال ســپاهان گفت: با توجه به آنچه اتفاق افتاد، فیلم بازى به کمیته 
انضباطى ارسال شده و قرار است نتیجه به زودى مشــخص شود. آنچه مشخص است 
تیم ســپاهان تخلفى نکرده و منتظر تصمیم گیرى فدراســیون در خصوص نتیجه این 

بازى هستیم.

سرمربى سپاهان: ما مقصر نیستیم
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دسته گل جدیددسته گل جدید
طارمىطارمى

مسئول بهداشت محیط استان اصفهان:

ها همچنان 

وز ابالغیه اى مبنى بر
ظر ما، عرضه قلیان در 
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٠٢جهان نما ٣١٧٧سه شنبه  ١٥ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

١٥ روز پس از سقوط هواپيماى تهران- ياسوج در سميرم 
و در حالى كه تيم هاى امدادى همچنان با وجود شرايط 
آب  و هواى نامناسب در منطقه ســى سخت كوه دنا به 
دنبال پيدا كردن جعبه سياه و اجساد بودند، ناگهان تيم ١٤ 
نفره كوهنوردان با مديريت شركتى خصوصى وارد منطقه 
شد تا به طور ويژه محدوده ســقوط هواپيما را به منظور 
كشف جعبه ســياه به طور دقيق جســتجو كنند. در روز 
١٢ اسفند ماه از ادامه فعاليت تيم امدادى هالل احمر در 
منطقه كوه دنا جلوگيرى شده و هليكوپترى اختصاصى 
به منظور انتقال تيم كوهنوردان براى جستجوى جعبه 
سياه راهى منطقه وقوع حادثه مى شود. به گفته ساكنان 
محلى، حوالى ساعت ٧ صبح اين تيم كوهنورد به منطقه 
ســى ســخت دنا اعــزام شــد و و نهايتاً بعــد تالش 
نصف روزه، بعد از ظهر همان روز موفق به كشف جعبه 

سياه هواپيماى آسمان مى شوند.
در حالى كه از ادامه فعاليت تيم هاى امدادى براى كشف 
اجســاد و آثار به جا مانده از هواپيما جلوگيرى شده بود، 
اين تيم كوهنورد از تحويل جعبه ســياه به مســئوالن 
اســتاندارى و تيم هاى امداد و نجات ممانعت كرده و با 
وجود درگيرى هاى ادامه دار، تــا دريافت هزينه كامل 
جستجويشان از ستاد مديريت بحران، اين امر را به تعويق 
انداختند. اين در حالى است كه بنابر ادعاى حاضران در 
محل، تيم كوهنوردى در ميان درگيرى هاى لفظى بار ها 
تأكيد كرده اند كه در قبال كشــف جعبه ســياه هواپيما 
سازمان مديريت بحران وعده پرداخت مبلغ ١٥٠ ميليون 
تومان را به اين شركت خصوصى داده است و اين نزاع تا 
جايى پيش مى رود كه جعبه سياه به عنوان گرو در اختيار 
تيم كوهنورد اعزامى به منطقه نگه داشته شده و يك روز 
پس از كشف، در قبال دريافت كامل وجه اين جعبه سياه 

به مسئوالن هالل احمر تحويل داده شد.

در اين ميان، گفته ها حاكى از آن اســت كه تيم اعزامى 
اين شركت خصوصى قصد انتقال غيرقانونى جعبه سياه 
را به تهران داشته است. بر اين اساس عضو هيئت رئيسه 
كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراى اسالمى مهر تأييدى 
بر اين شنيده ها مى زند و اظهار مى كند كه گروه اعزامى 
كوهنوردان به منطقه سقوط هواپيماى تهران-ياسوج 

از واگذارى جعبه سياه به دادســتانى ممانعت كرده و با 
واكنش هاى مديريت بحران و معاونت عمرانى استاندارى 

كهگيلويه و بوير احمد روبه رو شده اند.
پارسايى در ادامه اظهارات خود عنوان كرد: درگيرى هاى 
فيزيكى و گرو نگهداشتن جعبه سياه هواپيماى آسمان 
در قبال دريافت وجه، عدم تأييد كشف جعبه سياه از جانب 

سازمان هواپيمايى كشورى، منجر به پيش فرض هايى 
نسبت به انتقال غيرقانونى جعبه سياه به تهران مى شود. 
در شــرايطى كه اين جعبه به طور سالم تقديم دادستانى 
جهت پيگيرى علت وقوع حادثه شــده است، ابهامات 
موجود نسبت به اين مسئله، مســئوالن ستاد مديريت 

بحران را زير سئوال مى برد.

يك مقام مســئول در بنــدر امام خمينى(ره) اســتان 
خوزستان در گفتگو با تسنيم از كشف و توقيف ١٢٦ هزار 
تن ذرت آلوده در  گمرك اين استان خبر داد. وى با بيان 
اينكه عمده  ذرت هاى آلوده توسط واردكنندگان بخش 
خصوصى وارد اين استان شده است، گفت: بخشى از اين 
محصوالت نيز توسط سازمان هاى دولتى وارد كشور و 
محوطه بندرى امام خمينى(ره) شده است. الزم به ذكر 
است، عمده ذرت هاى آلوده از كشور برزيل طى شش ماه 

اخير وارد ايران شده بود. 
به گفته اين مقام مسئول، بعد از تأييد و احراز آلوده بودن 
ذرت هاى مورد اشــاره توسط اداره اســتاندارد استان،  

انبارهاى نگهدارى اين ذرت ها پلمب شده است.
گفتنى است، محموله هاى ذرت آلوده طى ماه هاى اخير 
در حالى وارد محوطه بندرى امام خمينى(ره) شــده بود 
كه فشارهاى مختلفى به مقامات براى ترخيص بى سر 
و صداى اين ذرت ها اعمال شد اما واردكنندگان تاكنون 

موفق به دستيابى به اهداف خود نشده اند.
سه ســال قبل نيز ٢٢ هزار تن ذرت آلوده وارد محوطه 
بندرى امام خمينى(ره) شــده بود كه در آن زمان نيز از 
ترخيص محموله آلوده ذرت جلوگيرى به عمل آمد. الزم 
به ذكر است پرونده مورد اشاره هنوز به طور كامل بسته 

نشده است.

دبير شــوراى عالــى امنيت ملى كشــورمان بر خالف 
مالقات هاى قبــل با مقامات خارجى، ايــن بار با لباس 
نظامى و در قامت يك ژنرال به اســتقبال لودريان وزير 
خارجه فرانسه رفت. «ژان ايو لودريان» وزير امور خارجه 
فرانسه كه بامداد  ديروز (دوشــنبه) به منظور رايزنى و 
گفتگو با مقامات كشورمان وارد تهران شد، پيش از ظهر 
ديروز با حضور در دبيرخانه شــوراى عالى امنيت ملى با 
على شمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان 
ديدار و گفتگو كرد. على شمخانى بر خالف معمول كه با 
لباس  رسمى با مالقات كنندگان ديدار مى كند، اين بار با 

لباس نظامى با وزير خارجه فرانسه مالقات كرد.

ســفر لودريان به تهران در حالى صورت مى گيرد كه او 
و رئيس جمهور اين كشور در طى اين مدت اظهارات و 
ادعاهاى بى پايه و اساســى را نسبت به نقش منطقه اى 
ايران و همچنين برنامه دفاع موشكى جمهورى اسالمى 
بيان كرده اند. لودريان هشتم اسفند ٩٦ در سفر به مسكو 
و در نشست خبرى مشترك با «سرگئى الوروف»، وزير 
خارجه روسيه ضمن ابراز نگرانى از برنامه موشكى ايران،  
تأكيد كرد: بايد اقداماتى اتخاذ كرد تا برنامه موشــكى 
ايران به تهديدى عليه منطقه تبديل نشود. ما بر اجراى 
كامل توافق هسته اى ايران تأكيد داريم و بايد به مفاد آن 

پايبند باشيم.

كشف ١٢٦ هزار تن 
ذرت آلوده برزيلى در گمرك

استقبال از لودريان 
در  قامت يك ژنرال

صدقات به لبنان و يمن مى رود؟
  باشگاه خبرنگاران جوان | پرويـز فتـاح 
رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) بابيان اينكه امسال بالغ 
بر٣٢٠ ميليارد تومان صدقه جمع كرديم در پاسـخ به اين 
ابهام كه آيا صدقه ها در لبنان و يمن هزينه مى شود گفت: 
تمام٣٢٠ ميليارد تومان صدقه جمع آورى شـده به دقت 
توزيع مى شود و حتى يك ريال به غير از آنكه شرع اجازه 
داده توزيع نمى شود. بعضى مى گويند صدقات به خارج از 
كشور مى روند، اما ما شرعًا مسئول هستيم و ١٠٠ درصد 
صدقات مختص به مردم همان استان و شهرستان است و 

بايد در آنجا توزيع شوند.

چرا تحريك مى كنيد؟
عباس سليمى نمين درباره اظهارات    خبرآنالين|
هفته پيش احمد خاتمى در نماز جمعه تهران نوشت: در حالي 
كه افرادي با ارتكاب جنايت مي كوشند نيروهاي تأمين كننده 
امنيت كشور را عصبي سازند و به واكنش هاي تند با صاحبان 
يك  گرايش وا دارند، كاش امام جمعه موقت محترم تهران 
بدون هيچگونه توصيفات احساسات برانگيز آنان را در عمل 
به قانون دعوت به بردباري مي كردند، زيرا نيروي انتظامي 
كه در برابر ديدگانش جنايتي هولناك را نسبت به همكارش 

شاهد بوده به اندازه كافي خشمگين است. 

افزايش ازدواج با خارجى ها 
فاطمه اشـرفى، رئيس انجمن     انصاف نيوز|
حمايـت از زنان و كـودكان پناهنده درباره سـخنان اخير 
معاون رئيس جمهـور در حوزه  زنان، مبنـى بر وجود ٨٠٠ 
دختر ايرانى كه به صورت برده از سوى شوهران افغانستانى 
خود مورد استفاده قرار مى گيرند گفت كه اين صحبت ها 
به دليل افزايش ازدواج غيرقانونى و بدون آگاهى است كه 
در مناطق مرزى و روستاها با مردان خارجى اتفاق مى افتد 
و مشـكالتى پس از آن براى بانوان ايرانى و فرزندانشان 

ايجاد مى شود.

٥ ميليون الكلى داريم؟
عباس جعفرى دولت آبادى، دادسـتان   انتخاب|
تهران با اشـاره به ادعاى يكى از مسئولين مبنى بر وجود 
پنج ميليون معتاد به مشـروبات الكلى انتقاد كرد و افزود: 
نظام اسالمى پيام آور سعادت براى مردم است و اصل سوم 
قانون اساسى ايده آل هاى يك دولت نمونه اسالمى را بيان 
مى كند؛ اين در حالى اسـت كه برخى مسـئوالن به جاى 
پرداختن به وظايف خود، با ارائه آمارهاى خالف واقع، در 

پى دامن زدن به نااميدى مردم هستند.

تكذيب مرگ يك درويش
دادسـتان تهـران مرگ يكـى از     عصر ايران|
دروايش در بازداشت را تكذيب كرده و گفت كه او در جريان 
درگيرى در خيابان پاسداران كشته شده بود. از يكى دو روز 
گذشته خبرهاى غيررسمى و تأييد نشده درباره كشته شدن 
يكى از دراويش در بازداشت منتشر شده بود كه هم اكنون 

از سوى دادستان تهران، تكذيب شد.

٢٥ هزار ميليارد كجاست؟
  ايسنا| چند مؤسسـه اعتبـارى غيرمجـاز طى 
سال هاى اخير توانسته اند ٢٥ هزار ميليارد تومان از مردم 
جذب كنند. اعالم رسمى اين است كه بانك مركزى در دو 
سال اخير حداقل ٢٠ هزار ميليارد تومان خط اعتبارى براى 
جبران خسـارت سـپرده گذاران اين مؤسسات اختصاص 
داده است. جداى از هر حاشيه اى سئوال اينجاست كه اين 
٢٥ هزار ميليارد تومان كجا رفته و سهامداران و مديران اين 
مؤسسات با اين ارقام هنگفت چه كرده اند كه اكنون بايد 
از پول بانك مركزى و به عبارتى پـول مردم براى تعيين 

تكليف سپرده گذاران خرج شود؟

ماه شهدا
  باشگاه خبرنگاران جوان | عليرضاكريميان 
مدير روابط عمومى بنياد شهيد و امور ايثارگران به مناسبت 
٢٢ اسـفند روز بزرگداشت شـهدا گفت:بر اساس آخرين 
تحقيقـات، ١٣ درصـد شـهداى كشـور در اسـفند ماه به 

شهادت رسيده اند.

خبرخوان
آرايش هاى پر هزينه

  فارس| ســخنگوى وزارت بهداشت 
اعالم كرد: طبق بررســى هاى انجام شده هر 
ايرانى متوسط در سال ٢/٢درصد صرف مسائل 
آرايشى و پيرايشى همچون خريد لوازم آرايش، 
كوتاه كردن مو، رنگ مو و ... مى كند. در واقع به 
طور متوسط هر ايرانى در سال بيش از صد هزار 
تومان هزينه آرايش و پيرايش خود داشته كه در 
برخى از شهرها به ١٤٠ هزار تومان نيز در سال 
مى رسد و اين ٦ درصد كل هزينه خانوار در حوزه 

بهداشت و درمان است. 

توزيع ٢٤هزار ميليارد ريال 
پول نو 

مديركل نشــر و ريالــى بانك    مهر |
مركزى از توزيع ٢٤ هزار ميليارد ريال پول نو در 
آستانه شب عيد خبر داد و گفت: محدوديتى بابت 
توزيع اســكناس تانخورده وجود ندارد. مسعود 
رحيمى گفت: اين رقم در قالب اسكناس هاى 
رايــج از جمله ١٠٠٠ تومانــى، ٢٠٠٠ تومانى، 
٥٠٠٠ تومانــى، ١٠٠٠٠ تومانــى و همچنين 

چك پول ٥٠ هزار تومانى خواهد بود. 

مردم ٨٠٠ ميليارد تومان 
سكه خريدند!

  رويداد٢٤ | تازه تريــن آمــارى كه 
مديركل ريالى و نشــر بانــك مركزى اعالم 
كرد نشان داد كه در جريان پيش فروش سكه، 
تاكنون حــدود ٦٠٠ هزار قطعه فروخته شــده 
است، اين تعداد رقمى حدود ٨٠٠ ميليارد تومان 
را در بــر مى گيرد. طرح پيش فروش ســكه با 
قيمت قطعى از ٢٨ بهمن ماه و در قالب بســته 
سياستى بانك مركزى براى كنترل بازار ارز به 

اجرا درآمد. 

شايعه غيرعقاليى 
  ايسنا| رئيس كل دادگسترى كهگيلويه 
و بويراحمد مى گويد شــايعه زنده ماندن برخى 
مسافران سانحه هواپيماى تهران-ياسوج غير 
عقاليى اســت. حجت االســالم و المسلمين 
غالمرضا مزارعــى افزود: با توجــه به ميزان 
سرعت هواپيما و شدت برخورد و متالشى شدن 
پيكره هواپيما و بقاياى اجســادى كه تاكنون 
در پزشكى قانونى اســتان به دست آمده است؛ 
اصًال تصور اينكــه برخى از مســافران پرواز 
تهران- ياســوج زنده باشــند، غير عقاليى و 

غير ممكن است.

باز هم ردپاى ٢٠٣٠
مجتبى    باشگاه خبرنگاران جوان |
ذوالنورى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس درباره اينكه درخواســت ثبت 
«نام مادر» در مراحل ثبت نــام براى دريافت 
كارت ملى هوشمند و همچنين مسئله نام پدر و 
مشخصات همسر كه هم اكنون از صفحه ثبت 
نام حذف شده اســت، ارتباطى به اجراى سند 
٢٠٣٠ دارد يا خير گفت: موضــوع فوق بايد به 

دقت بررسى شود.

برج ميالد سقوط نمى كند
  باشگاه خبرنگاران جوان | علــى 
درويش پور، مدير عامل برج ميالد بابيان اينكه 
جاى نگرانى وجود ندارد كه گــود مجاور برج 
ميالد موجب ســقوط آن شــود گفت: مسائلى 
كه در فضاى مجــازى تحت اين عنوان مطرح 
مى شود شــايعه پراكنى اســت. وى گفت: اين 
گودبردارى در سال ٩٠ براى احداث دو هتل دو 
قلو و يك مركز تجارت جهانى در قالب مشاركت 
طراحى شــد اما به دليل ضــرورت بازنگرى و 
مشكالتى كه آن شــريك تجارى داشت كار 
متوقف شــد و االن در مديريت جديد، شهردار 
تهران به دنبال تعيين تكليف اين وضعيت است.

حضور دو نفر از عوامل ايرانى در فيلم «كودك خاموش» 
برنده جايزه اسكار بهترين فيلم كوتاه، باعث شد كه بار 
ديگر نام ايرانى ها در تاريخچه نامزدها و برندگان اسكار 

ثبت شود.
در مراسم نودمين دوره جوايز سينمايى اسكار كه صبح 
دوشنبه به وقت ايران در آمريكا برگزار شد، فيلم «كودك 
خاموش» در رقابت با چهــار فيلم كوتاه ديگر در نهايت 
موفق شــد جايزه بهترين فيلم كوتاه ايــن جوايز مهم 

سينمايى را به دست آورد.
در اين فيلم كوتاه كه «كريس اوورتون» انگليسى آن را 
كارگردانى كرده، على فراهانــى، فيلمبردار ايرانى مقيم 
بريتانيا فيلمبردارى را بر عهده داشــته اســت و ساخت 
موسيقى آن نيز با امير صادقى كنجانى، آهنگساز ايرانى 

بوده است.
على فراهانى، مدير فيلمبردارى اين فيلم كوتاه، يكى از 
حاضران در سالن دالبى تئاتر لس آنجلس محل برگزارى 
مراسم اعطاى جوايز اسكار بود؛ اما امير كنجانى اعالم 
كرده بود كه به سبب رفتار تبعيض آميز مقامات آمريكايى 
با شهروندان ايرانى، با وجود داشتن ويزا، در اين مراسم 

شركت نمى كند.
داستان فيلم كوتاه «كودك خاموش» كه تاكنون چندين 
جايزه بين المللى به دست آورده اســت، درباره كودكى 
چهارســاله و فاقد شنوايى اســت كه زندگى صامتى را 
پشت ســرمى گذارد؛ تا اينكه يك مددكار اجتماعى به 
او روش برقرارى ارتباط از طريق زبان اشاره را آموزش

 مى دهد.

نمايشگاه موزه لوور در ايران از ديروز آغاز  شد. در 
بين اشياى ارزشمندى كه از موزه لوور براى نمايش 
به ايران آمده است دو شىء هم ايرانى هستند. اين 
دو اثر كه سال ها در موزه لوور نگهدارى مى شده 
حاال در قالب نمايشــگاه اين موزه به موطن خود 

برگشته اند.
تبر منقــوش به نام پادشــاه عيالمــى (اونتاش 
ناپيريشا) يكى از آثار ايرانى اين نمايشگاه است كه 
قدمتش به حدود ١٣٠٠ پيش از ميالد مى رسد و در 
كاوش هاى «رومن گيريشن» از چغازنبيل كشف 

شده است. پادشاه عيالمى اونتاش ناپيريشا حدود ١٣٠٠ تا ١٣٤٠ پيش از ميالد در محوطه كنونى چغازنبيل، 
واقع در چهل كيلومتر جنوب شرقى شوش، يك مركز دينى با مساحت تقريبى ١٠٠ هكتار احداث كرد. روى 
اين تبر كه تيغه آن مثلثى شكل است، نام حكمرانى حك شده كه بنيانگذار اين شهر بوده است. اين تبر در 

پرستشگاه «كريريشا» كشف شده كه روبه روى ورودى شمال غربى زيگورات قرار دارد.
براساس قوانين آن زمان آثار باستانى كشف شده در جريان كاوش باستان شناسى فرانسوى ها در چغازنبيل، 

آثار كشف شده بين موزه لوور و ايران تقسيم شدند و اين اثر سر از موزه لوور در آورد.

 معاون اول رئيس جمهور در گفتگو با روزنامه «شرق»، 
زواياى جديد از علت ورودش به انتخابات رياســت 
جمهورى امســال را تشريح كرده اســت. اسحاق 
جهانگيرى  در اين باره گفت: اولين كســى كه باب 
اين موضوع را باز كرد مرحوم هاشمى رفسنجانى بود.
معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه 
آيا اين گفتگو مربوط به شــش ماه قبل از انتخابات 
بود، افزود: بله، من در خاطراتم صحبت هاى ايشان 
را با تاريخش نوشته ام. بار اول كه ايشان در اين باره 
صحبت كرد من به شوخى گذراندم اما در ديدار بعدى 
متوجه شدم كه ايشــان خيلى جدى هستند. آقاى 
هاشمى نگران بودند كه حمله به دولت زياد مى شود 
و بايد كســى براى دفاع از آقاى روحانى باشد. گفتم 
اگر اينطور هم باشد بهتر است كس ديگرى از ايشان 
دفاع كند چون من معاون اول آقاى روحانى هستم و 

نمى شود كانديدا شوم. گفتند ايشان از شما مى خواهد. 
دفعه دوم، دو سه ماه  قبل از درگذشتشان به من گفتند 
شما به طور جدى آماده باشيد. آقاى هاشمى گفتند 
با جمعى صحبت كرده اند و تأكيدشــان اين بود كه 
ما به صورت جمعى اين تصميــم را گرفته ايم. آقاى 
روحانى حتماً بايد كانديدا شــود و در كنار ايشان هم 

بايد افرادى باشند.
وى درباره منظور مرحوم هاشمى از جمع و اينكه چه 
كسانى در آن جمع بودند گفت: استنباط من اين بود 
كه با آقاى خاتمى يا آقاى ناطق نورى و حسن آقاى 
خمينى صحبت كردند. البته ايشان نام نبردند. بعد از 
درگذشت ايشان تقريباً كسى پيگير نبود و دوستان 
اصالح طلب به اين تحليل رسيدند كه بايد اين اتفاق 
بيافتد. آقاى خاتمى با من صحبت كردند، آقاى عبدا... 
نورى خيلى اصرار داشتند و بعد شوراى اصالح طلبان 
آمدند و پيگيرى مى كردند. آن اواخر به داليل مختلفى 
گفتم چرا با من صحبت مى كنيد بــا آقاى روحانى 
صحبت كنيد. آقاى روحانى هم سه بار در اين مورد با 
من صحبت كردند دو دفعه اول خيلى موافق نبودند و 
فكر و تصميم را به من واگذار كردند من گفتم تصميم 
گرفتم نيازى به فكر كردن نيست از نظر من منتفى 
است اما بار ســوم گفتند حتماً بايد اين كار را بكنيد. 
گفتند يك ساعت بيشتر وقت نيست. با آقاى خاتمى 
تلفنى مفصل صحبت كردم و متوجه شدم ايشان هم 

تأكيد دارند كه ثبت نام كنم و من هم ثبت نام كردم.

با فرارســيدن ايام نوروز، شــاهد افزايش حداقل دو 
برابرى قيمت تور ها به ويژه تورهاى خارجى هستيم.

تركيه يكى از كشورهايى است كه بسيارى از مسافران 
ايرانى، اين كشور را به عنوان مقصد سفر خود در ايام 
نوروز انتخاب مى كنند. در طول سال به ويژه در فصل 
زمســتان يك تور مسافرتى شش شــبه به آنتاليا را 
مى توان با حداكثر قيمــت يك ميليون و ٤٠٠ تومان 
خريدارى كرد. اين در حالى است كه قيمت همين تور 
از اواخر اسفند تا نيمه فروردين، حدود سه برابر افزايش 

قيمت داشته است. 
دبى، دومين مقصد پر طرفدار مسافران ايرانى در نوروز 
است. قيمت يك تور پنج شــبه به دبى در طول سال 
حدود يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است اما قيمت 
يك تور پنج شبه به اين شــهر در ايام نوروز به حدود 

چهار ميليون تومان هم مى رسد. 
كشور ارمنستان هم به دليل سهولت سفر و عدم نياز 
به ويزا و داشتن جاذبه ها طبيعى، هر ساله ميزبان تعداد 
زيادى از گردشگران ايرانى است. مسافران ايرانى در 
ايام عادى سال مى توانند با حدود يك الى يك م يليون 
و ٢٠٠ هزار تومان، يك مسافرت پنج شبه به ارمنستان 
را تجربه كنند. اين در حالى است كه با نزديك شدن به 
ايام نوروز و تالش آژانس هاى مسافرتى براى به دست 
آوردن سود بيشتر آن هم با خالى كردن جيب مسافران، 

قيمت يك تور پننج شبه به كشور ارمنستان با بيش 
از دو برابر افزايش قيمت، به حدود دو ميليون و ٥٠٠ 

هزار تومان مى رسد.
تور هاى گرجســتان و تفليس نيز همانند ديگر تور ها 
مسافرتى ايام نوروز، با بيش از دو برابر افزايش قيمت 
همراه است. به طورى كه قيمت يك تور پنج شبه به 
تفليس كه در ايام عادى سال حدود ٧٠٠ هزار تومان 
است، با فرا رسيدن تعطيالت نوروز به حدود دو ميليون 

تومان مى رسد.

پشت پرده پيدا شدن مهمترين قطعه هواپيماى سقوط كرده در دنا

 چرا تيم كوهنوردى جعبه سياه را تحويل ندادند؟

ايرانى ها باز هم برنده اسكار شدند! 

يك روايت تازه از انتخابات رياست جمهورى امسال

جهانگيرى: نامزد شدنم، درخواست جمعى بود

 تبر٣٠٠٠ ساله به ايران بازگشت

قيمت هاى نجومى تور هاى مسافرتى در نوروز
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كارگردان سريال پربيننده اين روزهاى تلويزيون:

پيچيدگى هاى «آنام» بيشتر مى شود
كارگــردان ســريال تلويزيونــى «آنــام» 
گفــت: آنچــه از محيــط پيرامــون، نقدهــا و 
صحبت ها در رسانه ها اعم از فضاى اجتماعى و 
خبرگزارى ها مشاهده مى شود نشان از يك اتفاق 

خوب با پخش اين سريال است.  
جواد افشار در همين راستا افزود: از طريق روابط 
عمومى صدا و سيما اخبار خوبى به دستم رسيده كه 
نشان از  استقبال بسيار خوب مخاطبان از سريال 
«آنام» دارد. آذرى ها به شــدت «آنام»را دوست 
دارند و پس از سال ها از اين سريال حس خوبى به 
آنها دست داده است. شخصيت ها و داستان اصلى 
«آنام» از مردم آن منطقه و زندگى آنان است، در 
اين اثر با آذرى ها تحقير آميز برخورد نشده بلكه 

داراى جايگاه واقعى هستند.
اين كارگردان درباره روند محبوبيت سريال«آنام» 
بيان كرد: مــا در مدت پخش ســريال تا امروز از 
بازخوردها نقاط قوت و مثبتــى دريافت كرديم. 
ســريال هر چــه جلوتــر رود پيچيدگــى ها و 
جذابيت هاى آن بيشتر شده و مخاطب از آن لذت 

خواهد برد.
افشار درباره اينكه چرا به ســراغ پرداختن به ايده 
سريال «آنام» و ساخت آن رفته، اظهار كرد: وقتى 
فيلمنامه اميرعباس پيام كه در حال نگارش بود را 

خواندم احساس كردم مى تواند مخاطب را جذب 
كند بنابراين تصميم به ساختن آن گرفتم.

كارگردان «آنــام» درباره مراحل توليد ســريال 
اظهار كرد: حــدود دو ماه فيلمبــردارى در كليبر 
و تبريز داشــتيم كه همچنان بايد بــراى انجام 
پايان فيلمبردارى به آنجا برگرديم. دى ماه سال 
گذشته پيش توليد «آنام»را آغاز كرديم و همچنان 
فيلمبردارى ادامه دارد چون متأســفانه در اواسط 
توليد به دليل مشكالت مالى وقفه ايجاد شد كه 
اگر اين وقفه رخ نمى داد تا دى ماه «آنام»به پايان 

مى رسيد.
افشار درباره چگونگى حضور گلچهره سجاديه در 
نقش «مارال» و «ماه گل» با توجه به اينكه گزيده 
كار است و كمتر در  تلويزيون بازى مى كند توضيح 
داد: ســجاديه از بازيگران مورد عالقه بنده است، 
چندين بار قصد همكارى با او را داشتم اما به داليل 
مختلف اين اتفاق رخ نداد. وقتى براى اين همكارى 
به او اطمينان دادم كه يــك كار و نقش متفاوت 
خواهد شد پذيرفت كه با تأمل تصميم بگيرد چون 
عالقه اى به حضور در آثار تصويرى نداشت. طى 
جلساتى كه گفتگو كرديم و فيلمنامه را مطالعه كرد 
متقاعد شد كه در «آنام»به شكل شايسته حضور 

خواهد داشت. همين اتفاق نيز افتاد و سجاديه بازى 
ماندگار و جذابى را از خود ارائه داد.

افشــار با بيان اينكه ســكانس هاى پازل گونه و 
فراوانى از ساخت سريال «آنام» باقى مانده است، 
خاطرنشان كرد: براى ادامه ساخت «آنام» منتظر 
فراهم شدن شرايط هســتيم. قرارداد بازيگران و 
عوامل نيز به پايان رسيده، اميدواريم صدا و سيما 
حمايت كرده تا پايان امسال فيلمبردارى «آنام» 

تمام شود.

 
آذرى ها به شدت 

«آنام»را دوست دارند و 
پس از سال ها از اين سريال 

حس خوبى به آنها دست 
داده است

زندگى گوينده «پوآرو» مستند شد
«اكبر آقا آكتور صدا» مستند پرتره اكبر منانى نويسنده، دوبلور، مدير دوبالژ و گوينده پيشكسوت، 

به تهيه كنندگى و كارگردانى ابوالفضل توكلى در شبكه مستند سيما توليد شد.
توكلى درباره ساخت اين مســتند گفت: «اكبر آقا آكتور صدا» كه در ادامه ساخت مستندهاى 
«پيشكسوتان دوبله» توليد شد، به فصل هايى از زندگى اكبر منانى از اثرگذارترين هنرمندان 

عرصه دوبله و گوينده شخصيت هاى ماندگارى مانند «پوآرو»، «زبل خان» و... پرداخته است.
كارگردان «نقاش صدا» افزود: از سال ٩٥ كه توليد مجموعه مستند «پيشكسوتان دوبله» را آغاز 
كردم، نام استاد منانى در ليست گروه توليد بود و ايشان قبول نمى كردند. بعدها متوجه شدم 
از قرار گرفتن مقابل دوربين گريزانند و به همين دليل از ايشان تصاوير و عكس زيادى وجود 
ندارد، باالخره با درخواســت هاى مكرر من كه مجذوب آثار ماندگارشان در هنر دوبله هستم، 

موافقت كردند و در نهايت شهريور امسال ساخت مستند پرتره اى از اكبر منانى كليد زده شد.
وى ادامه داد: البتــه بازخوردهاى مثبت تجربه هاى قبلى ما در ســاخت مســتند زندگينامه 
پيشكســوتانى مثل بهروز رضوى، جالل مقامى، ايرج رضايى، ناصر ممدوح، محمود قنبرى و 
غالمعلى افشاريه و ابوالحسن تهامى در بين اهالى دوبله و هنر در اين تصميم بى تأثير نبود و 
باعث خرسندى من است كه استاد منانى بعد از سال ها دورى جستن از دوربين ها باالخره به 

بنده اطمينان كردند.
كارگردان مجموعه مستندهاى «پيشكسوتان دوبله» درباره مراحل توليد اين مستند گفت: 
بخش هايى از «اكبر آقا آكتور صدا» در استوديو ضبط شكرستان و همچنين استوديو 
جام جم در تهران و بخش هايى از آن در شهر اصفهان، لوكيشن هاى دبيرستان 
هاتف محل تحصيل استاد و ميدان نقش جهان تصويربردارى شده و تدوين 

آن نيز به تازگى تمام شده است.
به گفته توكلى اين مســتند در ٦٣ دقيقه به جنبه هاى مختلفى از زندگى 
حرفه اى اكبر منانى مى پردازد؛ پيشكسوتى كه عالوه بر مديريت 
دوبالژ آثار ماندگار، دو كتاب نيز درباره هنر 

دوبله منتشر كرده است.

شهره لرستانى  درخصوص ساخت اولين فيلم 
سينمايى خود با نام «فال» گفت: متأسفانه هنوز 
نتوانستم فيلم اول خود را بسازم. حدوداً يكسال 
است كه براى ساخت اين اثر دوندگى مى كنم 

اما هنوز بى نتيجه مانده است.
وى در همين راستا ادامه داد: نمى دانم چرا در 
اين ســينما همه مى توانند فيلم بسازند به جز 
من. من پيگيرى هاى بسيارى را براى ساخت 
فيلمم انجام دادم اما انگار تا اسم شهره لرستانى

 مى رسد همه فرار مى كنند.
بازيگر سريال «ســه در چهار» درباره احتمال 
شــروع فيلمبردارى اثر خود در ابتداى سال٩٧ 
تأكيد كــرد: در حال حاضر درگير مشــكالت 
بســيارى هســتم و اينكه زمان قطعى براى 
ساخت فيلمم بگويم اشتباه است. تا مشكالتى
 همچون مشــكل مالى و همينطــور مجوز و 
پروانه ساخت حل نشود نمى توانم كار را شروع

 كنم.
لرســتانى درباره آخريــن فعاليت هاى خود در 
عرصه بازيگرى خاطرنشــان كــرد: به تازگى 
فيلمبردارى فيلم سينمايى «به وقت خمارى» 
به كارگردانى محمدحسين لطيفى را به پايان 
رسانده ام و مشغول بازى در يك سريال و يك 

فيلم سينمايى هستم.

شهره لرستانى: 

تا اسم من مى آيد 
همه فرار مى كنند

لحظه سال تحويل و ١٣ روز نوروز، از جمله ايامى است 
كه هر ساله در برگزارى آن بيشترين سهم را  صداوسيما  
با توليدات تلويزيونى و راديويى خود براى شــبكه هاى 
سراسرى دارد. از اين رو طبق روال هميشگى از اواسط 
بهمن ماه زمزمه برنامه هاى سال تحويل و سريال هاى 
نوروزى در رسانه ها پررنگ تر از ديگر اخبار رسانه ملى 
است.تهيه كنندگان و مجريان تلويزيونى براى به نمايش 
درآوردن ايده ها و خالقيت هاى شــبكه هاى ســيما، 
هر كدام ســعى دارند تا به بهترين نحو اجرا و زمانبندى 

ويژه برنامه نوروز خود را روى آنتن ببرند.
شــبكه يك ســيما، برخالف ســال پيش كه با برنامه 
تلويزيونى «ســين مثل سريال» ســال جديد را جشن

 مى گرفت، امسال همان گروه برنامه ساز «فرمول يك» 
بعد از يك وقفه كوتاه در اســفند ماه، با اجراى سيد على 
ضيا لحظات تحويل بهــار ٩٧ را در برنامه اى با عنوان 

«يك/يك» جشن مى گيرند.
همچنين در شبكه ٣ سيما همانند ســال هاى گذشته 
احسان عليخانى اجراى برنامه تحويل سال را به عهده 
دارد. گروه احســان عليخانى از ماه ها قبل طرح خود را 
به شبكه ٣ تحويل داده اند و در حال تدارك يك برنامه 

جذاب براى مخاطبان هستند.
ويژه برنامه امسال شبكه ٢ براى ســال تحويل را يك 

مجرى ممنوع التصوير اجرا مى كند.
زمانى كه پخش سرى جديد برنامه «سين مثل سريال» 
كه اجراى آن را محمد ســلوكى بر عهده داشت به امير 
حسين مدرس واگذار شد ممنوع التصويرى اين مجرى 

تلويزيون به نوعى تأييد شد.

دليل اين اتفاق اين بود كه محمد سلوكى بدون اعتنا به 
هشدارهاى مسئوالن وزارت ارشــاد راهى تركيه شد و 
اجراى اختتاميه جشنواره عصر را به عهده گرفت. همين 
مسئله موجب شد تا نخستين تبعات آن، ممنوع التصويرى 
اين مجرى باشــد. حال به نظر مى رســد ممنوع كارى 
سلوكى به پايان رسيده است چون طبق گزارش رسيده 
محمد سلوكى قرار است در ويژه برنامه اى اجراى برنامه 

سال تحويل شبكه ٢ را انجام دهد.
عوامل سازنده اين برنامه قصد دارند از هنرمندان مطرح 

و شناخته شده براى حضور در اين برنامه استفاده كنند.
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نصف جهان در هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم ذوب آهن 
اصفهان در فوالدشهر میزبان الوحده امارات است.

  شاگردان امیر قلعه نویى که در 13 دیدار قبلى خود در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آسیا تنها 2 شکست داشته اند و موفق به کسب 9 
پیروزى شده اند از آمادگى کاملى براى این دیدار برخوردار هستند؛ 
ذوب آهن این هفته و در بوشهر برابر پارس جنوبى جم به تساوى 

رضایت داد و در جدول لیگ برتر دوم است.
سبز پوشان اصفهانى در آسیا پس از شکست غیر منتظره در قطر 
و مقابل الدحیل، موفق شــدند در دیدار خانگى خود در فوالدشهر 
لوکوموتیو را با 2 گل بدرقه کنند؛ ذوبى ها از اهمیت این بازى آگاه 
هستند و مى دانند کسب 3 امتیاز در این دیدار خانگى مى تواند مسیر 

آن ها را براى صعود از گروه خود هموار کند.
 نماینده امارات در لیگ قهرمانان آسیا نمایش ضعیفى در 2 دیدار 
برگزار کرده خود دارد و در هر 2 بازى شکست خورده است؛ الوحده 
بعد از شکست سنگین 5 بر صفر در هفته اول برابر لوکوموتیو، هفته 
گذشته نیز در خانه با نتیجه نزدیک 3 بر 2 متحمل شکست شد و 

بدون امتیاز در قعر جدول این گروه قرار دارد.
 ذوب آهن اصفهان بعد از برد شــیرین و قاطع در برابر لوکوموتیو 
تاشکند، باید آماده پیکار با الوحده امارات شــود. دیدارى که اگر 
با پیروزى ذوب آهن همراه شود، مى تواند راه صعود این تیم را به 
مرحله حذفى مسابقات هموار کند. سبزپوشان اصفهانى از شرایط 
بسیار بهترى نسبت به حریفشان براى این بازى برخوردار هستند.

شاگردان قلعه نویى با شروع نیم فصل دوم لیگ برتر، از نظر سبک 
بازى و نتیجه گیرى وضعیت کامًال متفاوتى را با قبل تجربه کرده 
و بازگشت پرشکوهى را به لیگ داشــتند. آنها توانستند با سرعت 
زیادى امتیازات از دست رفته را جبران کرده و با شایستگى کامل 
در رتبه دوم جدول جاى گرفتــه و به عنوان بهترین تیم نیم فصل 
دوم مطرح شوند.سبزپوشان حتى در بازى برابر الدحیل قطر اگرچه 
شکست را پذیرا شدند و در 15 دقیقه پایانى دیدار اختیار اوضاع از 

دستشان خارج شد؛ اما در مجموع، نمایش خوبى را ارائه دادند.
ذوب آهن در تمامى خطوطش از وضعیت خوبــى برخوردار بوده 
و بیشــتر بازیکنانش در اوج آمادگى به ســر مى برند. سبزپوشان 
اصفهانى در درون دروازه از رشید مظاهرى بهره مى برند که این 
روزها کامًال آماده بوده و حتــى در بازى آخر این تیم مقابل پارس 

جنوبى چندین مرتبه ناجى تیمش شد.
خط دفاعى ذوب آهن با وجود جوانى و کم تجربگى عملکرد خوبى 
در لیگ برتر داشــته و مدافعان این تیم کامــًال با هم هماهنگ 

شده اند.
در خط میانى نیز ذوب آهــن بازیکنان خوب و خالقى مثل بختیار 

رحمانى، حدادى فر و حتى رجب زاده را در اختیار دارد که قادر هستند 
در بدترین شرایط ورق را به نفع تیم خود برگردانند. در خط حمله 
نیز وضعیت این تیم خوب و مطلوب به نظر مى رسد، حضور مهاجم 
با هوش و فرصت طلبى مثل مرتضى تبریــزى در کنار کى روش 

استنلى خط حمله این تیم را زهردار و پرقدرت کرده است.
نکته خوشــایند بازى  امروز این است که نقطه ضعف تیم الوحده، 
دقیقًا در مقابل نقطه قوت ذوب آهن قرار گرفته است. خط دفاعى 
الوحده کامًال تضعیف شده و در 4 بازى آخرى که در لیگ قهرمان 
آســیا و لیگ برتر امارات پشت سر گذاشــته اند، با 14 گل خورده، 
عملکردشان فاجعه آمیز بوده است.این امر فرصت مناسب و ایده آلى 
براى مهاجمان فرصت طلب ذوب آهن محسوب مى شود تا با کسب 
یک برد قاطع و اندوختن 3 امتیاز بازى، بتوانند وضعیت این تیم را 
از نظر تعداد گل هاى زده شده و تفاضل گل بهبود بخشند. در مقابل، 
تیم الوحده از یک خط حمله زهردار و مهاجمان تکنیکى و شوت زن 

در این خط بهره مى برد.
  برد پرگل سبزپوشــان مى تواند در صورت رسیدن کار صعود به 

تفاضل گل، گره گشاى کار آنها باشد.
با توجه به اینکــه دیدار امروز آخرین بــازى خانگى ذوب آهن در 
امسال است، در صورت کسب برد عالوه بر هموار شدن راه صعود 
این تیم به مرحله بعد، مى تواند یک پایان رویایى براى شاگردان 

قلعه نویى باشد.
  اما  از ضعف هاى الوحده گفتیم ولى نباید از  نقاط قدرت این تیم 
غافل شد و  تصور کنیم که  سه امتیاز دیدار امروز به راحتى در چنگ 
سربازان ژنرال اســت. الوحده در صورتى که با تمام قوا در مقابل 
نماینده ایران قرار بگیرد، مى تواند خطر ساز هم باشد یکى از مهم 
ترین بازیکنان الوحده، سباســتین تالیابو، گلزن آرژانتینى این 

تیم است. این بازیکن در رقابت هاى این فصل لیگ امارات 
14 گل به ثمر رسانده و پس از فابیو لیما، در کنار مارکوس 
برگ دومین گلزن برتر امارات محسوب مى شود. او که 
پنجمین فصل حضــورش در فوتبال امــارات را تجربه
 مى کند، ســابقه آقاى گلى در فصل 16-2015 لیگ 
این کشور را نیز در کارنامه دارد. نکته مهم در خصوص 

تالیابو این است که چندى پیش او با رسیدن 101 گل 
در لیگ، با آمار آساموا ژیان غنایى برابرى کرد 

و به گلزن ترین خارجى تاریخ لیگ امارات 
تبدیل شد.

 نبرد این گلزن قهار بــا دروازه بان و خط 
دفاعى ذوب آهن ســومین تجربه 

ســنگین  و  مدافعــان قلعه ســخت 
رشید مظاهرى نویى در آسیا خواهد بود. 

پــس از مصاف با و مدافعانش 
یوسف العربى، آقاى گل لیگ قطر 
و مارات بیکمائف، آقاى گل لیگ 
ازبکستان، حاال براى رویارویى با 
بهترین گلزن خارجى تاریخ 

لیگ امارات آماده مى شوند. آمار امیدوارکننده براى ذوبى ها این 
اســت که العربى و بیکمائف در دو بازى گذشته در گلزنى به ذوب 
آهن ناکام بودند. البتــه بازى مقابل الدحیل با وجود درخشــش 
مظاهرى، با اشتباهاتى از سوى خط دفاعى ذوب آهن همراه بود 

که مقابل لوکوموتیو تا حدود زیادى برطرف شد.
 به هر تقدیر ذوب آهــن در این دیدار با تمــام توانش به برد فکر 
خواهد کرد و بى تردید هواداران این تیم و اصفهانى ها که که در
 بازى هاى اسیایى به نسبت رقابت ها لیگ برتر، هواى این تیم را 
داشته اند، براى حمایت از ذوب آهن به ورزشگاه خواهند رفت. به 

نظر مى رسد تیفوسى هاى ســپاهان نیز حامى   ذوب آهن در این 
دیدار باشند و فوالدشهر با جمعیتى قابل مالحظه جشن برد ذوب 

آهن را در این دیدار حساس بگیرد.
 این دیدار از ســاعت 16 و در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان آغاز 
خواهد شــد و همان طور که دیروز  هم نوشتیم قضاوت این بازى 
را ادهم مخدمه به همراه احمد نادى الرواال، محمدحســن الکلف 
و محمد محمود عرفه از اردن برعهده دارنــد؛ محمد رودزالى از 

مالزى  ناظر داورى و باچیر عبدالخالک نماینده مسابقه است.
 در دیگر مســابقه گروه B نیز، الدحیل قطر و لوکوموتیو تاشکند 
از ساعت 18 و 30 دقیقه امروز(سه شــنبه) در قطر به مصاف هم 

مى روند.
به گــزارش نصف جهــان، بازیکنان و کادر فنــى ذوب آهن در 
مصاحبه هاى قبلى خود قول داده بودند که در 
آسیا با تمام قوا بجنگند و از گروهشان صعود 
کنند. دیدار با الوحده و قلع و قمع این تیم در 
اصفهان فرصت مناسبى براى وفاى به عهد و 
امیدوارى به صعود از گروه است. در انتظار اکران دوباره 

طوفان سبز در فوالدشهر هستیم.

اماراتى ها امروز در اصفهان قلع و قمع مى شوند

الوعده وفا، الوحده فنا! 
را در اختیار دارد که قادر هستند  ز
بدترین شرایطورق را به نفع تیم خود برگردانند. در خط حمله  ر
نیزوضعیت این تیم خوب و مطلوب به نظر مى رسد، حضور مهاجم

با هوش و فرصت طلبى مثل مرتضى تبریــزى در کنار کى روش 
استنلى خط حمله این تیم را زهردار و پرقدرت کرده است.

کته خوشــایند بازى  امروز این است که نقطه ضعف تیم الوحده، 
قیقًا در مقابل نقطه قوت ذوب آهن قرار گرفته است. خط دفاعى

4حده کامًال تضعیف شده و در 4 بازى آخرى که در لیگ قهرمان 
4ــیا و لیگ برتر امارات پشت سر گذاشــته اند، با 14 گل خورده، 
کردشان فاجعه آمیز بوده است.این امر فرصت مناسب و ایده آلى

مهاجمان فرصت طلب ذوب آهن محسوب مى شود تا با کسب 
3رد قاطع و اندوختن 3 امتیاز بازى، بتوانند وضعیت این تیم را 
عداد گل هاى زده شده و تفاضل گل بهبود بخشند. در مقابل، 
ده از یک خط حمله زهردار و مهاجمان تکنیکى و شوت زن

طبهره مى برد.
ل سبزپوشــان مى تواند در صورت رسیدن کار صعود به 

ل، گره گشاى کار آنها باشد.
ینکــه دیدار امروز آخرین بــازى خانگى ذوب آهن در 
، در صورت کسب برد عالوه بر هموار شدن راه صعود 
رحله بعد، مى تواند یک پایان رویایى براى شاگردان 

د.
اى الوحده گفتیم ولى نباید از  نقاط قدرت این تیم 
ر کنیم که  سه امتیاز دیدار امروز به راحتى در چنگ 
ســت. الوحده در صورتى که با تمام قوا در مقابل
 بگیرد، مى تواند خطر ساز هم باشد یکى از مهم
حده، سباســتین تالیابو، گلزن آرژانتینى این 

کندر رقابت هاى این فصل لیگ امارات 
ه و پس از فابیو لیما، در کنار مارکوس
تر امارات محسوب مى شود. او که 
ورش در فوتبال امــارات را تجربه
16-2015 لیگ 6ى گلى در فصل
مه دارد. نکته مهم در خصوص
1ىپیش او با رسیدن 101 گل

ن غنایى برابرى کرد 
ریخ لیگ امارات

ازه بان و خط 
 تجربه 

ســنگین  و  مدافعــان قلعه ســخت 
رشید مظاهرى نویى در آسیا خواهد بود. 

ففعدافعانش پــس از مصاف با و م
یوسف العربى، آقاى گل لیگ قطر 
و مارات بیکمائف، آقاى گل لیگ 
ازبکستان، حاال براى رویارویى با 
بهترین گلزن خارجى تاریخ

لیگ امارات آماده مى شوند. آمار امیدوارکننده براى ذوبى ها این 
اســت که العربى و بیکمائف در دو بازى گذشته در گلزنى به ذوب 
آهن ناکام بودند. البتــه بازى مقابل الدحیل با وجود درخشــش

مظاهرى، با اشتباهاتى از سوى خط دفاعى ذوب آهن همراه بود 
که مقابل لوکوموتیو تا حدود زیادى برطرف شد.

 به هر تقدیر ذوب آهــن در این دیدار با تمــام توانش به برد فکر
خواهد کرد و بى تردید هواداران این تیم و اصفهانى ها که که در

 بازى هاى اسیایى به نسبت رقابت ها لیگ برتر، هواى این تیم را 
داشته اند، براى حمایت از ذوب آهن به ورزشگاه خواهند رفت. به 

نظر مى رسد تیفوسى هاى ســپاهان نیز حامى
دیدار باشند و فوالدشهر با جمعیتى قابل مالحظه

آهن را در این دیدار حساس بگیرد.
6 ایندیدار از ســاعت 16 و در ورزشــگاه فوالدشه
خواهد شــد و همان طور که دیروز  هم نوشتیم قض
را ادهم مخدمه به همراه احمد نادى الرواال، محمدح
و محمد محمود عرفه از اردن برعهده دارنــد؛ محم

مالزى  ناظر داورى و باچیر عبدالخالک نماینده مسابقه
B در دیگر مســابقه گروه B نیز، الدحیل قطر و لوکوموت
30 دقیقه امروز(سه شــنبه) در قطر به م 8از ساعت 18 و

مى روند.
کازیکننانو کادر فنــى ذوب به گــزارش نصف جهــان، ب
مصاحبه هاى قبلى خود قول داده بودن
آسیا با تمام قوا بجنگند و از گروهشان
کنند. دیدار با الوحده و قلع و قمع اینت
اصفهان فرصت مناسبى براى وفاى به ع
امیدوارى به صعود از گروه است. در انتظار اکران دو

طوفان سبز در فوالدشهر هستیم.

ده فنا!  و

دفاع رفت و برگشت!
مدافع سابق سپاهان مجددا با این باشگاه قرارداد امضاء کرد.

مهدى اخوان با اعالم این خبر  گفت: على احمدى در گذشته بازیکن تیم فوتبال سپاهان بوده و دو هفته است 
تمرینات خود را با تیم آغاز کرده و قرارداد خود را با باشگاه سپاهان ثبت و امضا کرده است؛ او در تمرینات 

آخر هفته تیم در اصفهان و همچنین در اردوى تدارکاتى بوشهر نیز به همراه تیم حضور دارد.
 اخوان در مورد جذب بازیکن جدید، گفت: هنوز بازیکن جدیدى به تیم اضافه نشده و اگر بازیکنى به ترکیب 

تیم اضافه شود اعالم مى کنیم.

  ونگر پس از شکست مقابل برایتون، سخت ترین روزهاى 
فوتبالى خود را در 20ســال حضورش در این تیم تجربه 
مى کند. این اولین بار در 16 سال اخیر است که آرسنال 4 
بازى پیاپى را با شکست پشت سر گذاشته است و بنرهاى 
هوادارانى که خواهان جدایى او هستند، بیش از همیشه در 
ورزشگاه ها دیده مى شود. با این حال و با وجود شرایط بسیار 
دشوار براى ونگر، فرهاد مشــیرى، مالک ایرانى اورتون، 
خواهان به خدمت گرفتن او براى هدایت تیمش است. 
در حال حاضر، موضوع مورد بحث این اســت که آیا 
مدیریت باشگاه آرسنال آمادگى این را دارد که با ونگر 
قطع همکارى کند و او را به درهاى خروج هدایت 
کند یا سرمربى فرانســوى تا پایان قراردادش 
که در حقیقت پایان فصل بعد خواهد بود، در 
جمع توپچى ها باقى خواهد ماند. حال به 
نظر مشیرى از عملکرد سم آالردایس 
راضى نیســت و نتایج به دست آمده 
توسط سرمربى انگلیسى او را خوشحال 
نکرده است. حال دیلى استار مدعى شد 
که ونگر در صدر فهرست مشیرى قرار 
گرفته است و سابقه همکارى پیشین آنها، 
زمانى که مشیرى 15 درصد سهام آرسنال را 
در اختیار داشت، مى تواند به این انتقال کمک زیادى 

کند.

  مالک ایرانى به دنبال
 ونگر

نصف جهان  هومن افاضلى که با تیمش از شرایط 
بحرانــى اندکى فاصله گرفته بــود حاال دوباره 

استرس سقوط را دارد.
در شرایطى که هومن افاضلى در بازى این هفته 
تیمش مقابل استقالل خوزســتان براى اولین 
بار شکســت را تجربه کرد برخى رسانه هانفت 
تهران را یکى از کاندیداهاى ســقوط به دسته 
پایین تر معرفى کرده اند و به این تیم هشــدار 
داده اند.  در بین تیم هاى قعرنشین نفت تهران 
را باید بدشــانس ترین تیم دانست. با توجه به 
بازى هاى باقى مانده نفت این احتمال وجود دارد 

که هومن افاضلى در اولین تجربه لیگ برترى خود 
به عنوان سرمربى سقوط به لیگ یک را تجربه 
کند. اســتقالل اولین حریف نفت در بازى هاى 
باقى مانده خواهد بود؛ تیمى که با شفر فوق العاده 
شده و حتى کسب یک امتیاز هم از این تیم بسیار 
سخت اســت. در بازى بعدى سایپایى که براى 
ســهمیه مى جنگد حریف سرسختى براى نفت 
خواهد بود. پدیده حریف بعدى نفت است و این 
تیم در بازى بعدى هم باید در بوشهر به مصاف 
پارس جنوبى برود. در هفتــه آخر نیز ذوب آهن 
آخرین پیچ تند نفتى ها در مســیر لیگ هفدهم 

است تا قرعه سخت و کابوس وار این تیم تکمیل 
شود. با این شرایط مى توان مسیر نفت براى بقا 
در لیگ برتر را به مراتب سخت تر از دیگر فانوس 
به دستان دانست و شــاید این تیم کاندیداى 

اصلى همسفرى با مشکى پوشان باشد.“

 سایه استرس بر هومن!

حریف ذوب آهن، در تهران
 یا اصفهان؟!

جلوگیرى کنید!

رســول کربکندى در گفت وگویى در مورد بازى امروز ذوب آهن با 
الوحده امارات گفت: الوحده تیمى پرنوسان نشان داده است که در 
بازى اولش پنج گل از لوکوموتیو ازبکستان خورد و در بازى بعدى 
در حالى که 2 گل از حریف قطرى جلو بود 3 بر صفر مقابل این تیم 
بازنده شد این نشــان مى دهد که الوحده تیمى غیرقابل پیش بینى 

و پرنوسان است.
وى افزود: ذوب آهن اما اکنون به هماهنگى الزم رســیده است و 
مشکالت نیم فصل اول در این تیم برتر شده و این تیم در رده دوم 
جدول لیگ برتر قرار گرفته اســت. ذوبى ها در لیگ قهرمانان آسیا 
هم یک برد و یک باخت دارند  و فکر مى کنم بتوانند الوحده امارات 

را شکست بدهند و به دور بعدى صعود کنند.
کربکندى در مورد اینکه ذوب آهــن مى تواند در این فصل به جمع 
تیم هاى برتر مســابقات راه پیدا کند، عنوان کرد: تیم هاى ایرانى 

در لیگ قهرمانان آســیا معموًال خوب نتیجه مى گیرند اما در 
مراحل باالتر با مشکالتى مواجه مى شوند. پرسپولیس 

فصل گذشــته همین وضعیت را در آسیا داشت. 
تیم هاى پولدار عربى بازیکنــان با کیفیت و 
تأثیرگــذار خارجى را جــذب مى کنند. این 
بازیکنان حتى اگر پا به ســن گذاشــته هم 
باشند چون حرفه اى هستند در تیم هایشان 

تأثیرگذارند.
وى افــزود: ذوب آهن در این فصــل جایگزین 

نفت تهران در آسیا شد و شــاید از ابتداى فصل براى 
آسیا تدارك ندیده بود. اما اکنون این تیم شرایط خوبى 
پیدا کرده و مى توانــد به راحتــى از گروهش صعود 

کند. 

الوحده پر نوسان است

رســانه هاى اماراتى به اشتباه ورزشــگاه فوالد شهر را 
استادیومى در تهران معرفى کرده اند.

ذوب آهن و الوحده  امروزبه مصاف هم خواهند رفت و به 
نظر نمى رسد ذوب آهن کار سختى در این دیدار داشته 
باشــد. همانطور که ســرمربى الوحده اعالم کرده، لیگ 
قهرمانان اولویت اصلى آن ها نیست و با تمام قدرت در آن 

ظاهر نخواهند شد.
 یکى از رسانه هاى اماراتى به بررسى این دیدار پرداخت 
و به اشتباه ورزشگاه فوالد شهر را در تهران قلمداد کرد و 
در ادامه نوشت: بازیکنان تیم الوحده آخرین تمرینشان 
پیش از بازى با ذوب آهن را در ورزشگاه فوالد شهر برگزار 
خواهند کرد. در این تمرین هر 21 بازیکن حضور خواهند 
داشــت تا نقاط ضعف و قوت تیم حریف را بررسى کنند. 
پس از آن، سرمربى 18 بازیکن منتخب براى  این بازى را 

انتخاب خواهد کرد. 

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ با ارســال نامه اى به رئیس فدراسیون فوتبال 
خواســتار عدم فعالیت شــرکت مجرى تبلیغات محیطى در مســابقات لیگ 

شد.
 بعد از جلسه اخیر هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال و متقابالً جلسه اى که با حضور 
مدیران باشگاه هاى لیگ برترى در ســازمان لیگ برگزار شد, مقرر شده بود که 
شرکت مجرى تبلیغات محیطى (امین ســیماى کیش) تا قبل از آغاز مسابقات 
هفته بیست وپنجم لیگ برتر بخشــى از مطالباتش را به حساب سازمان لیگ 
پرداخت کند. بر همین اســاس قرار بود این شرکت عالوه بر ارائه ضمانت نامه, 
مبلغ 20 میلیارد تومان از بدهى اش را  بپردازد تا این پول در اختیار باشگاه ها قرار

 بگیرد.
این توافق در حالى است که بعد از گذشت چند روز از آخرین مهلت پرداخت مبلغ 
یادشده, شــرکت مجرى تبلیغات محیطى فقط پنج میلیارد تومان از تهعداتش 
را عملى کرده اســت و هنوز 15 میلیارد باقى مانــده و از ضمانت نامه نیز خبرى 

نیست.
بر همین اســاس ســعید آذرى، عضو هیئت رئیســه و نماینده باشگاه ها در 
سازمان لیگ با ارسال نامه اى به مهدى تاج با توجه به خلف وعده صورت گرفته 
خواستار جلوگیرى از فعالیت این شــرکت در پنج هفته باقیمانده لیگ برتر شد. 
همچنین آذرى این پیشــنهاد را به رئیس فدراســیون فوتبال داده است تا از 
سال آینده امتیاز تبلیغات محیطى از این شرکت سلب و به سازمان لیگ واگذار

 شود. 

ت 
ت 

ب 

جه مى گیرند اما در 
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شت. 
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 فصل براى 
رایط خوبى 
هش صعود 
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سرمربى تیم هندبال سپاهان گفت: با توجه به آنچه اتفاق افتاد، فیلم بازى به کمیته 
انضباطى ارسال شده است و قرار است نتیجه به زودى مشخص شود. آنچه مشخص 
است تیم ســپاهان تخلفى نکرده و منتظر تصمیم گیرى فدراسیون در خصوص 

نتیجه این بازى هستیم.
محســن طاهرى در گفت وگویى، در خصوص اتفاقات بازى هندبال ســپاهان و 
شهردارى کازرون اظهار کرد: بازى در جریان بود، وقتى تیم کازرون در امر گلزنى 
ناموفق بود با ناظر بازى درگیر شــدند و در پى آن هواداران آن ها وارد زمین شدند. 
درگیرى بسیار زیاد بود تا آنجایى که نیروى انتظامى موفق به کنترل آن نشد و بازى 

ناتمام ماند.
وى افزود: با توجه به آنچه اتفاق افتاد، فیلم بازى به کمیته انضباطى ارسال شده است 
و قرار است نتیجه به زودى مشخص شود. آنچه مشخص است تیم سپاهان تخلفى 

نکرده و منتظر تصمیم گیرى فدراسیون در خصوص نتیجه این بازى هستیم.
سرمربى هندبال سپاهان در خصوص وضیعت على شــیرانى بازیکن آسیب دیده 
سپاهان خاطر نشــان کرد: در حین درگیرى با چوب به سر او زدند که از حال رفت، 
سریع او را به بیمارستان رساندیم و همه تا ساعت دوازده شب در بیمارستان بودیم، 
البته با اصرار خودش از بیمارستان مرخص شد، البته این هفته نیز در تمرینات حضور 

یافت ولى تمرین نکرد. هنوز مقدارى سرگیجه به خاطر شدت ضربه دارد.
طاهرى با اشاره به اینکه این اتفاقات فقط در هندبال نیست، گفت: این اتفاق بد تنها 
در هندبال نیست. در والیبال یا بسکتبال یا هر ورزش دیگرى هم شاید رخ بدهد کما 
اینکه طى هفته هاى اخیر در رشته هاى دیگر هم مشابه این اتفاق را داشتیم. همیشه 
ممکن است تعدادى تماشاگرنما در استادیوم حضور داشــته باشند و جو را به هم 

بریزند. باید سعى کنیم فرهنگمان را کمى باالتر ببریم تا اینگونه اتفاقات رخ ندهد.
وى در خصوص اظهارات رییس هیات هندبال کازرون مبنى بر اینکه اصفهان  هم 

میزبان خوبى نبوده است، گفت: حتماً نظر شخصى خودش بوده، اگر 
ما میزبان بدى بودیم هوادارانمان باید با هواداران کازرونى درگیر 
مى شدند که اینگونه نبود. آن ها میزبانى خودشان در کازرون را 
یادشان رفته است. فیلم بازى موجود است و او باید به رییس 

فدراسیون هندبال جوابگو باشد.

سرمربى سپاهان: ما مقصر نیستیم

روایت جدید از جنجال 
هندبالى

تصمیم گیرى فدراسیون در خصوص 

درخصوص اتفاقات بازى هندبال ســپاهان و
کازرون در امر گلزنى جریان بود، وقتىتیم در

ند و در پى آن هواداران آن ها وارد زمین شدند. 
یروى انتظامى موفق به کنترل آن نشد و بازى 

 فیلم بازى به کمیته انضباطى ارسال شده است 
شود. آنچه مشخصاست تیم سپاهان تخلفى

ون در خصوص نتیجه این بازى هستیم.
صوضیعت على شــیرانى بازیکن آسیب دیده 
درگیرى با چوب به سر او زدند که از حال رفت، 
همه تا ساعت دوازده شب در بیمارستان بودیم، 
خص شد، البته این هفته نیز در تمرینات حضور 

 سرگیجه به خاطر شدت ضربه دارد.
 فقط در هندبال نیست، گفت: این اتفاق بد تنها 
ال یا هر ورزش دیگرى هم شاید رخ بدهد کما 
ى دیگر هم مشابه این اتفاق را داشتیم. همیشه 
 استادیوم حضور داشــته باشند و جو را به هم 

کمى باالتر ببریم تا اینگونه اتفاقات رخ ندهد.
ت هندبال کازرون مبنى بر اینکه اصفهان  هم 

نظرشخصى خودش بوده، اگر 
 با هواداران کازرونى درگیر 
نىخودشان در کازرون را 
د است و او باید به رییس 

روایت جدید از جنجال 
هندبالى

نصــف جهــان  پرسپولیســى ها که مدام براى  
درست کردن دست گل هاى بین المللى خود 
دســت به دامان مقامات و دیپلمات ها مى 
شــوند حاال در حال خواهش و تمنا از رئیس 
فیفا هستند.هفته گذشته بود که قبل از سفر 
رئیس فیفا به تهران مدیرعامل پرسپولیس 
در مصاحبه اى اعالم کرد ســعى دارد قضیه 
محرومیت تیمــش را از طریــق اینفانتینو 
پیگیرى کند. اظهار نظرى که انتقاداتى را به 
همراه داشت و گفته شد که فیفا مرجعى 
نیست که بخواهد حکم هایش را با 

توصیه رئیســش عوض کند. گویا این انتقاد 
تاثیرى در خوشبینى گرشاسبى نداشته چرا 
که او کماکان امیدوار به حل مشکل محرومیت 
تیمش اســت. خبرگزارى ها مصاحبه اى از 
قول او منتشر کرده الند که گرشاسبى گفته:“ 
در مالقاتــى که اینفانتینو با آقاى ســلطانى 
فر داشــتند، وزیر ورزش عالوه بر تاکید حق 
فوتبال ایران در خصوص شــرایط باشگاه 
پرسپولیس نیز به طور ویژه صحبت کردند. 
ضمن اینکه به ناحق براى ما محرومیت مطرح 
شده بود، با اســتدالل قوى آنرا مطرح کرد. 

رئیس فیفا هم سر تکان مى داد و نشان این 
بود که حرفهاى وزیر را پذیرفته است!زمانى 
که اینفانتینو براى تماشاى دربى به ورزشگاه 
آزادى آمد، گزارش مختصــر و جامعى را از 
روند پرونده محرومیت باشگاه پرسپولیس و 
تعاملى که با باشگاه ریزه اسپور ترکیه داشتیم 
ارائه کردیم او که خیل عظیم جمعیت هواداران 
به خصوص پرسپولیسى ها را دیده بود به من 
گفت تمام تالشم را مى کنم که این مورد شما 
را پیگیرى ویژه بکنم. ما هم منتظریم تا خبر 

خوشى را بدهند. ”

آش دهان سوزى نیستنددلخوش به تکان هاى سر
حاال دست به دامان اینفانتینو!

د
ح

  باید ماجراى بازگشت مســعود شجاعى به تیم ملى را جدى گرفت 
چرا که کارلوس کى روش بعد از ماهها بى اعتنایى به کاپیتان تیمش 
حاال دوباره سراغ او رفته. اخیرا آ.ا.ك در سوپرلیگ یونان با پانیونیوس 
بازى داشت که شجاعى در این بازى از دقیقه 61 به میدان رفت. این 

بازى یک تماشاگر ویژه داشت. 
کارلوس کى روش. در شرایطى که یونانى ها و به خصوص سایت 
باشگاه المپیاکوس فکر مى کردند او بازى کریم انصارى فرد و احسان 
حاج صفى را زیر نظر خواهد گرفت اما کى روش سراغ تیم شجاعى 

رفت تا بازى او را از نزدیک ببیند.
 وى در ورزشگاه المپیک آتن مورد استقبال میخائیل اشکیبه، سرمربى 
تیم ملى فوتبال یونان قرار گرفت. حاال باید دید این موضوع باعث 
مى شود که شــجاعى براى بازیهاى آینده تیم ملى به اردو دعوت 

شود یا نه.

مسعود  تیم ملى جدى شد

على اکبر استاد اسدى یکى از چهره هاى ویژه فوتبال ایران 
است که در یک فاصله 3 ساله توانست 51 بار پیراهن تیم 
ملى را بپوشد. موضوعى که باعث شــد  به استاد اسدى 
بپردازیم صحبتهاى جدید او درباره مقایسه تیم ملى فعلى 

با تیمى است که او در آن بازى مى کرد. 
خبرآنالین از قول او نوشــته:“ زمان ما، این همه امکانات 
وجود نداشــت وگرنه 10 برابر بیشتر از آن چه که دیدید، 
مى توانســتیم لژیونر بدهیم. ســتاره هاى زمان ما واقعا 
ســتاره بودند و آدم کیف مى کرد آنها را از نزدیک مى دید 
ولى ســتاره هاى امروز، آش دهان سوزى نیستند و خیلى 

زود محو مى شوند!“

زمانى کــه داوران دربــى 86 براى آغاز بــازى در کنار 
کاپیتان هاى استقالل و پرســپولیس قرار گرفتند یک 
داور مرموز و عجیب هم در کنار آنها حاضر شد که کسى 
از دلیل حضورش خبر نداشت. این داور ناشناس با یک 
پیراهن که روى آن اعتــراض خود را مطرح کرده بود در 
کنار داوران دربى و کاپیتان هاى دو تیم حاضر شد و حتى 

عکس هاى یادگارى هم گرفت.
علیرضا فغانى داور دربى 86 به خیــال اینکه این فرد با 

هماهنگى مســئوالن در کنار او قرار گرفته اعتراضى به 
این فرد نکرد اما بعدا مشــخص شد که این داور عجیب 
بدون هماهنگى در زمین چمن حاضر شــده است!  این 
فرد که داورى 35 ساله و ارتشى است به دلیل اینکه به او 
در بازى هاى لیگ داورى نمى دهند براى اعتراض به این 
موضوع در زمین چمن آن هم بدون هماهنگى حاضر شد!
این داور اهل استان چهارمحال و بختیارى است و با کارت 
ارتش به کنار زمین آمده بود اما اینکه کجا و چطور لباس 

داورى پوشــیده هنوز براى کسى مشخص نیست! البته 
این احتمال وجود دارد کــه این داور با هماهنگى موعود 
بنیادى فر که متعلق به همین استان است در زمین بازى 
دربى 86 حاضر شده است! این فرد بعد از گرفتن عکس و 
نشان دادن لباس اعتراضى خود، محل زمین چمن را ترك 
کرد اما بعدا مسئوالن تازه متوجه شدند که این فرد بدون 
هماهنگى خود را به زمین رسانده است و بعد از بازى هم 

مشخص نشد به کجا رفت!

داور مرموز دربى کیست؟   

ســپاهان ســرمربى 
 مى گویــد در مدتى که 
در این تیــم بوده تالش 
کرده بازیکنان خودشان 

را باور کنند.
منصور ابراهیــم زاده در 

این بــاره گفت: بــه نظرم 
مهمترین کارى که ما در این 

مدت کردیم ایــن بود که بچه ها 
خودشان را باور کنند. این کار  توسط 

خود بچه ها انجام شد و البته همکارانم هم 
به آنها کمک کردند. 

او در پاسخ به پیشرفت سپاهان در هفته هاى آینده هم گفت: حتما مى توانیم بهتر شویم و ما اینجا در 
سپاهان هستیم که همین کار را انجام بدهیم و امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.

سرمربى سپاهان در پاسخ به این سوال که آیا حسرت امتیازهاى از دست رفته که این تیم اول فصل از 
دست داد را نمى خورد هم گفت: اصال دنبال حسرت خوردن در بازى هاى گذشته نیستیم. نگاه ما رو 

به آینده است و مى خواهیم آینده را بسازیم.
ابراهیم زاده در مورد برنامه تیمش در تعطیالت لیگ هم گفت: چند روز استراحت مى کنیم بعد از آن 
اردوى یک هفته اى در بوشهر برگزار مى کنیم. براى سال نو 2 روز تمرینات را تعطیل مى کنیم و بعد 

از آن خود را آماده بازى با پیکان مى کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا صحبتى با او در مورد تمدید قرارداد شده است یا نه هم گفت: من خودم 

گفتم 5 بازى تمرکزم روى فصل جارى است و بعد از آن در مورد این مسائل صحبت مى کنم.
سرمربى سپاهان در پاسخ به این سوال که آیا دوست دارد قراردادش را با این تیم تمدید کند یا نه هم 
گفت:  بســتگى دارد که هم برنامه من را قبول کنند و هم من برنامه آنها را قبول کنم. این موضوع 
بر مى گردد به این کــه آیا برنامه هاى هم را قبــول کنیم یا نه و در این صــورت همکارى صورت

 مى گیرد.

ابراهیم زاده :  
ماندنم بستگى دارد

همراه داشت و گفته شد که فیفا مرجعى 
که بخست که بخواهد ست که بخواهد حکم هایش را با نیس
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به دنبال انتقال مهــدى طارمى به الغرافه 
که با وساطت یک ایجنت قطرى محقق 
شد، قرار بود ده درصد از سهم پرسپولیس و 
طارمى بابت حق کارگزارى به این ایجنت 

پرداخت شــود. طارمى 500 
هــزار دالر و پرســپولیس 
هم 500 هزار دالر از این 
قرارداد عایدى داشتند که 

ســهم ایجنت از هر دو 50 
هــزار دالر و مجموعا یکصد هزار 

دالر بود که باید بالفاصله بعــد از انتقال 
پرداخت مى شد.

مهدى طارمــى در توافق نامــه اى که با 
پرســپولیس نوشته و به اســتناد آن فسخ 
خود را از باشــگاه ایرانــى گرفت متعهد 
شــده بود یکصد هزار دالر به پرسپولیس 
پرداخت کند و تمام حق کارگزارى را هم 
خودش به ایجنت بپــردازد. یعنى مجموع 
صــد هــزار دالر ایجنت را طارمــى باید 

مى پرداخت. 
ظاهرا طارمى پــول را از الغرافه گرفته اما 
پول ایجنت را نداده است و ایجنت قطرى 
قصد دارد از طریق شــکایت به فیفا پول 
خــود را از پرســپولیس و طارمى وصول 

کند.
 

دسته گل جدید
طارمى
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آنتى اكســيدان ها مواد شيميايى 
طبيعى هســتند كه موجب توقف 
فعاليت ساير مواد شيميايى موسوم 

به راديكال هاى آزاد مى شوند.
راديكال هــاى آزاد به طور طبيعى 
در بدن تشــكيل مى شــوند و در 
واقع نقش مهمى در بســيارى از 
فرآيندهــاى روزانه نظير ورزش و 
متابوليسم ايفا مى كنند، اما وجود 
ميزان باالى راديــكال هاى آزاد 
در بدن مى تواند خطرناك باشــد، 
چراكه با آسيب به ســلول ها مى 

توانند منجر به سرطان شود.
بدن براى مقابلــه با راديكال هاى 
آزاد شــروع به توليــد مقاديرى 

آنتى اكســيدان هــاى موردنياز 
مى كنــد و فرد مــى تواند از 

طريق يك رژيــم غذايى 
سالم، به خصوص ميوه ها 
و ســبزيجات رنگى، بقيه 

آنتى اكسيدان هاى الزم را 
دريافت كند.

آنتى اكســيدان هاى معروف 
غذايى و منابع اين ماده عبارتند 

از:
• بتا كاروتن: هويج، كدو، سيب 

زمينى. 
• ليكوپن: گريــپ فروت، 
گوجه فرنگى (پخته شده)، 

هندوانه.
• لوتئين: بيشتر سبزيجات 

سبز برگ سبز.
• ســلنيوم: غــالت، منابع 

پروتئين، آجيل، حبوبات.
• ويتامين A: كره، تخم مرغ، شير.

• ويتامين C: انواع توت ها، پرتقال 
و ديگر مركبات، فلفل دلمه اى، كلم 

بروكلى، كلم، گوجه فرنگى.
• ويتامين:E بادام، فندق، ســاير 
مغزيجات آجيلى و دانه ها و روغن 

شان. 

فوايد آنتى اكسيدان ها 
براى سالمت

2

5

 عدم تعادل در باكترى ها به واسطه مصرف منظم 
قند و شيرينى ها مى تواند اشتياق بى انتها براى 
مصرف اين نوع مواد غذايى را در پى داشته 
باشد. باكترى ها با اين ماده كه آنها را تغذيه 
مى كند، سازگار مى شوند و هنگامى 
كه سطوح آن كاهش مى يابد، 
آنها سوخت مورد نياز خود را 
از مغز دريافت مى كنند. در 
نتيجه، اشتهاى بيشترى 
براى مصرف خوراكى هاى 
شيرين داشته و با گذشت زمان وزن اضافه خواهيد 
كرد.

مشكالت پوستى 
شرايطى مانند آكنه و اگزما ممكن است با 

مشكالت روده مرتبط باشند به ويژه زمانى 
كه در باكترى هاى خوب روده تغييراتى 

ايجاد مى شود. به عنوان مثال يك اختالل 
شناخته شده به نام سندروم روده تحريك 

پذير باعث سخت شدن هضم ذرات 
خاصى از مواد غذايى و ايجاد التهاب به 

خصوص در پوست مى شود.

نفس بدبو 
هاليتوزيس يا همان تنفس بد 
بو ناشى از عدم تعادل ميكروبى 
در روده است. در شرايطى كه اين 
عدم تعادل ها در معده آغاز مى شوند، 
در بسيارى مواقع به بخش هاى ديگر 
بدن، از جمله دهان نقل مكان مى كنند. 
اگر دهانشويه ها و روش هاى درمانى 
خارجى ديگر موجب از بين رفتن بوى بد 
دهان نمى شوند، بروز مشكل در روده ها 
مى تواند دليل اين شرايط باشد.

عدم تحمل غذايى
 عدم تحمل غذايى، مانند عدم تحمل الكتوز 

يا گلوتن، يك محصول جانبى ناشى از 
دشوارى در گوارش كامل اين مواد 

در روده هاست. در صورت ابتال 
به سندروم روده نشت پذير، اين 

دشوارى در تجزيه غذا يك واكنش 
التهابى را تحريك مى كند، كه نه تنها 

بر گوارش تأثيرگذار است، بلكه 
سيستم ايمنى بدن انسان را نيز 

تحت تأثير قرار مى دهد.

اضطراب و افسردگى
 درحدود ٧٠ درصد از سروتونين در بدن شما توسط روده ها توليد مى شود. 
سروتونين انتقال دهنده عصبى احساس شادى است. مقادير پايين اين ماده 
شيميايى سبب مى شود احساس خستگى، افسردگى و اضطراب كنيد.

سطوح باالى قند 
ديابت مزمن ناشى از انباشت بيش از حد قند در خون شماست. اما علت 
ديگر آن مى تواند عملكرد ضعيف روده باشد. باكترى هاى مفيد روده 
در صورت آسيب ديدن منجر به ايجاد اشكال در فرآيندهاى متابوليكى 
مى شوند كه شكر را به انرژى تبديل مى كنند.

روده بخش مهمى از دستگاه گوارش است كه از دوازدهه (اثنى عشر) تا مقعد 
را تشكيل مى دهد. روده در انسان و بسيارى از پستانداران به دو بخش روده باريك و روده 

بزرگ تقسيم مى شود.روده در بدن نقش بسيار مهمى را بر عهده دارد و اگر روده هايى 
سالم داشته باشيد، مى توانيد از سالمتى نسبى خود مطمئن باشيد اما

 اگر روده دچار بيمارى و يا مشكلى شود، سالمت بدن در خطر خواهد بود.روده
 نقش بسيار مهمى در هضم و جذب غذا دارد. اگر اين عاليم را در خود مى بينيد

 به يك پزشك مراجعه كنيد ممكن است روده شما نياز به درمان داشته
 باشد.

اختالالت خواب مى تواند نشانه اى هشداردهنده از يك عدم 
تعادل در مواد شيميايى ترشح شده توسط مغز براى خواب 
خوب باشد. همانطور كه گفته شد، ٧٠ درصد سروتونين 
در روده ها ساخته مى شود. هنگامى كه سطوح سروتونين 
كاهش مى يابد يا شرايط عادى ندارد، بى خوابى و اختالالت 
خواب از نشانه هاى شايع محسوب مى شوند.

مسائل گوارشى
 التهاب شكم، توليد گاز و اسهال از عالئم واضح تغييرات در باكترى هاى خوب روده است. باكترى هاى مفيد روده 
مسئول حفظ سالمت دستگاه گوارش هستند، ضمن اينكه سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كنند و حتى بر نحوه 
عملكرد مغز نيز تأثير مى گذارند.

مشكالت خواب 

عالقه زياد به شيرينى

كودكان سزارينى بيشتر 
در معرض چاقى قرار دارند

مطالعه اى نشان داده است نوزادان 
متولدشده از زنان چاق و به شيوه 
سزارين، تا ســن سه سالگى پنج 
برابر بيشتر در معرض چاقى قرار 

دارند.
محققان دريافته اند باكترى روده 
موســوم به Lachnospiracae نيز 
تا حدودى در اضافــه وزن در اين 
كودكان در ســنين نوجوانى نقش 

دارد.
يافته ها نشــان مى دهد اجتماع 
ميكروارگانيزم ها يا باكترى هايى 
كه در دستگاه گوارش نوزاد زندگى 
مى كنند، تحــت تأثير نوع زايمان 

مادر هستند.
به گفته محققــان، زمانى كه مادر 
چاق به شيوه طبيعى زايمان مى كند، 
احتمال چاقى كودكش ســه برابر 
افزايش مى يابد، اما اين ريسك در 
زايمان به شيوه سزارين پنج برابر 

افزايش مى يابد.
به گفته محققان، هر دو نوع زايمان 
و تغيير در باكترى هــاى روده، در 

ريسك چاقى نقش دارند. 

ع  ضــو مو
وراثــت موضوعــى 

اســت كه مــورد ســئوال 
بسيارى از ماســت. چه چيزهايى از 

مادر و چه چيزهايــى از پدر به ارث 
مى بريــم؟ در ادامه تمــام مواردى 
كه از مادر بــه ارث مــى بريم بيان 

مى شوند.

هوش
نظــر  بــه 
مى رســد كه احتماالً 
مغز انســان ها از مادرشان 
گرفته مى شــود، نه از پدرشــان. 
محققــان در همين زمينــه، مطالعه 
ـر روى ١٢ هزار  گســترده اى را ـب
نفر از افراد ١٤ تا ٢٢ ســاله انجام
 داده انــد تا بتوانند عوامــل اثرگذار 
ـه  بــر هــوش انســان ها، ازجمـل

اقتصادى-اجتماعــى  وضعيــت 
و وضعيــت آمــوزش، را تعييــن 

كنند.
بــا ايــن  حــال، يافته هــاى آنان 
نشــان مى دهد كه بهتريــن عامل 
پيش بينى كننده براى هوش انسان ها، 
IQ مادرشان است. درواقع، محققان 
به اين نتيجه رسيده اند كه IQ انسان ها 
فقط تا ١٥ نمــره از IQ مادرشــان 

تفاوتدارد.

 الگوهاى خواب
اگر به مشكالت خواب مبتال هستيد، 
احتماالً مسئله به مادرتان برمى گردد. 
يكى از جديدترين مطالعات محققان 
نشان داده است كه مادران، عادت ها 
و الگوهاى خوابشان را به فرزندشان 
انتقال مى دهند و انســان هايى كه از 
مادران مبتال به بيمارى كم خوابى متولد 
شده اند، اساساً دير به خواب مى روند و 

كمتر استراحت مى كنند.

جالب است بدانيد كه محققان تاكنون، 
چنين ارتباطى را ميان پدر و فرزند پيدا 
نكرده اند. به همين علت،  اگر مى بينيد 
كه مادرتان مى تواند به راحتى در هر 
جايى بخوابد،  به احتمال زياد شما هم 

بايد خواب راحتى داشته باشيد.

سرعت روندهاى پيرى
آيا مادر شما هم يكى از افرادى است 
كه به  رغم افزايش ســن، هنوز هم 

پوست جوانى دارد؟  اگر اينطور است، 
پس شانس خوبى داشته ايد. 

محققان مى گويند كه ژن هاى مادران 
مى توانند بر سرعت روندهاى پيرى 
در فرزندان تأثير بگذارند. دانشمندان 
در ســال هاى اخير متوجه شــده اند
 DNAهايى كه ما به طور اختصاصى از 
مادرمان بــه ارث مى بريم، مى توانند 
سرعت روندهاى پيرى را تا حدودى 

كنترل كنند.  

مواردى كه از مادر به ارث مى بريم

ساييدن دندان ها بر روى هم كه 
به دندان قروچه معروف است، عمدتاً در هنگام 

خواب شب روى مى دهد و با استرس روزانه ارتباط دارد.
دندان قروچه به مرور زمان ســبب آســيب به دندان و يا سبب 

مشكالت سالمتى مى شود. محققان براى كمك به كنترل اين مشكل، 
راهكارهاى زير را پيشنهاد مى كنند:

■  ريلكس كردن چند ساعت قبل از رفتن به رختخواب
■  ايجاد يك محيط راحت، تاريك و آرام براى خواب

■   دور نگهداشتن كامپيوتر، تبلت و اسمارتفون از محيط اتاق خواب
■   ورزش منظم

■   خواب كافى شــبانه، چون كمبود خواب موجب تشديد 
دندان قروچه مى شود.

 

دليل كه نشان مى دهد
روده شما ناسالم است
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رئيس كالنترى ٢١١ قلعه نو استان كرمان  گفت: سارق 
سابقه دار با روشى عجيب با سوئيچ موتور سيكلت، خودرو 

سرقت مى كرد.
سروان مرادزاده اظهار كرد: سارق ســابقه دار با روشى 
عجيب با سوئيچ موتورسيكلت هم قفل خودروها را باز 
مى كرد و هم آن را روشن مى كرد و مى دزديد. وى افزود: 
عالوه بر سرقت خودرو از اين سوئيچ در سرقت موتور و 
نيز قفل زنجير نيز استفاده مى كرد. رئيس كالنترى ٢١١ 
قلعه نو گفت: سارق به خودروهايى كه قفل پدال داشتند 
دست نمى زد چرا كه براى ســرقت زمان بيشترى نياز 

داشت و به خطرش نمى ارزيد.

سارقان با ورود به منزل معاون سفير لهستان در خيابان 
وليعصر تهران مقاديرى طال، جواهر و ارز را به ســرقت 

بردند.
به گزارش تسنيم، رئيس كالنترى ١٠٣ گاندى از سرقت 

خانه معاون سفير لهستان خبر داد.
بر اساس اين گزارش، صاحب اين خانه كه در خيابان ولى 
عصر(عج) واقع است، مدعى شده كه جمعه شب سارقان 
با شكستن قفل در بالكن، وارد خانه شده و مبالغى ازجمله 
دو هزار يورو و ٥٠ ميليون ريــال وجه نقد و نيز مقدارى 
جواهر و طال به ارزش تقريبى سه هزار يورو را به سرقت 

برده و متوارى شده اند. اين پرونده به وسيله پليس آگاهى 
منطقه در دست بررسى و پيگيرى است.

مقامات مالزى پس از حادثه نــادر ورود يك زنجير فيل 
وحشى به مدرسه اى در كوتا كينابالو استان صباح مالزى 
اعالم كردند: تدابير الزم حمايتى براى جلوگيرى از وقوع 

حوادث مشابه به كار گرفته مى شود.
مقامات محلى اظهار كردند اطراف اين مدرسه ديوارهاى 
بتنى و سيم خاردار به منظور جلوگيرى از ورود حيواناتى 
كه در حيات وحش اين منطقه زندگى مى كنند،به داخل 

آن، برپا شده است.
مســئوالن اين مدرســه مى گويند فيل ها پيش از اين 
نيز وارد مدرســه شــده بودند و تاكنون آزارى به دانش 
آموزان وارد نكرده اند اما اكنون به نظر مى رســد امنيت

 دانش آموزان در خطر است.

به گزارش رسانه هاى محلى يك فيل وحشى سرگردان 
گرسنه روز پنج شنبه گذشــته وارد مدرسه اى در كوتا 
كينابالو استان صباح مالزى شــد كه اين رخداد موجب 

وحشت دانش آموزان و معلمان اين مدرسه شد.
مقامات محلــى مى گويند ايــن فيل گرســنه ظاهراً 
درجستجوى غذا به محدوده مدرسه وارد شده بود و البته 
اين رخداد با هراس و فرار كاركنان مدرسه و دانش آموزان 
آن نيز روبه رو شد. به گفته اين مســئوالن اگرچه اين 
حادثه آسيبى در پى نداشته اما تاكنون چندين بار تكرار 
شده است و احتمال دارد دانش آموزان و يا كاركنان مورد 

حمله فيل هاى وحشى گرسنه قرار گيرند.
كارشناســان حيات وحش تعرض انســان به محدوده 

حيات وحش و نابودى محــل زندگى آنهــا را يكى از 
مهمترين عوامل سرگردانى و حمله حيوانات وحشى به

 انسان ها مى دانند.

زنى پس از عمل جراحى توده ســرطانى در صورتش، 
مجبور است از حفره اى نزديك چشم خود تنفس كند.

زنى كانادايى كه متوجه تورم در صورتش شــده بود به 
پزشك مراجعه كرد و متوجه شــد كه توده اى سرطانى 
نزديك بينى اش در حال رشد است. پس از عمل جراحى 
روى صورت او، پزشكان به علت از بين رفتن بافت پوست 
و عضله، مجبور شدند بينى و يك چشــم وى را كًال از 

صورتش حــذف كنند. متعاقباً پزشــكان براى برطرف 
كردن مشكل تنفســى اين زن ناچار شدند در فاصله اى 
بسيار كم از جاى چشم تخليه شــده او، حفره اى به اين 

منظور ايجاد كنند.
اكنون زن كانادايى در اوضاع روحى بســيار نابسامان و 
وخيمى به سر مى برد، وى عالوه بر اينكه زيبايى خود را 
از دست داده حتى پول كافى براى ترميم چهره اش ندارد. 

تصاوير ديده نشده از تكه هاى «آسمان» روى برف
در حالى كــه ١٧ روز از ســقوط هواپيماىATR٧٢ در پادناى ســميرم
 مى گذرد، عمليات جســتجو و انتقال ٦٥ جانباخته اين ســانحه هوايى در 
ارتفاعات دنا همچنان ادامه دارد. طى اين جستجوها هر روز قطعات جديدى 
از هواپيماى سقوط كرده تهران-ياسوج و نيز وسايل سرنشينان آن كشف 
مى شود كه از جمله آنها مى توان به عروسك دخترانه اى كه صاحبش زير 
برف ها مدفون شده است و اسلحه نيروهاى امنيتى و تعدادى كارت ملى  از 

جانباختگان اين حادثه اشاره كرد.
در ادامه تصاويرى از قطعات كشف شده الشه هواپيما و وسايل مسافران آن 
كه از ال به الى انبوه برف هاى گسترده بر دنا پيدا شده اند را مشاهده مى كنيد. 

نيش صدها زنبور موجب مرگ يك مرد 
٤٥ ساله در انديمشك شد.

رئيس فوريت هاى پزشكى انديمشك 
در خصــوص ايــن حادثــه گفت: 
يكدســتگاه خودروى نيمه سنگين 
حامل كندوى عسل روز يك شنبه در 
نزديكى دوكوهه از توابع انديمشك 

واژگون شد. 
محمودرضا نداف افــزود: راننده ٤٥ 
ساله اين خودرو پس از واژگونى دچار 
جراحت شده و همزمان صدها زنبور 
به وى حمله كردنــد. وى اظهار كرد: 
در پى اين حادثه گــروه فوريت هاى 
پزشكى ١١٥ انديمشك به محل حادثه 
اعزام شده و براى نجات فرد مصدوم 
وارد عمل شدند. نداف اضافه كرد: فرد 
مصدوم به بيمارســتان امام على (ع) 
انديمشك منتقل شد اما بر اثر نيش 

زنبور جان خود را از دست داد.

 زنبورها
 مرد٤٥ ساله را كشتند

اين فيل به مدرسه مى رود !

دستگيرى مجرم  فرارى در كوه
فرمانــده انتظامى اســتان خوزســتان گفــت: مجرم 
فرارى كه بــه جرم حمل ٥٤٠ كيلو گــرم مواد مخدر از 
نوع ترياك تحت تعقيب قضائى بــود، در كوه هاى الوار 
گرمسيرى شهرستان انديمشك شناسايى و دستگيرى 

شد.
 ســردار حيدر عباس زاده اظهار كــرد: در پى فرار يك 
قاچاقچى مواد مخدر حين انتقال به زندان در شهرستان 

ياســوج كه به جرم حمل ٥٤٠ كيلوگرم ترياك محكوم 
شــده بود، ســرنخ هايى مبنى بر تردد وى در كوه هاى 
الوار گرمسيرى به دســت آمده موضوع به صورت ويژه 
در دستور كار پليس قرار گرفت. وى ادامه داد: مأموران 
پليس امنيت عمومى با تحقيقات گســترده اطالعاتى، 
متهم را به همراه يك سارق سابقه دار در كوه هاى الوار 
گرمسيرى شهرستان انديمشك شناسايى و با هماهنگى 

قضائى طى يك عمليــات منســجم و غافلگيرانه در 
مخفيگاهشان محاصره و دستگير كردند. سردار عباس 
زاده افزود: در بازرســى از مخفيگاه متهمان يك قبضه 
اسلحه جنگى كالش با ٢٩ فشــنگ مربوطه كشف و 
ضبط شد. فرمانده انتظامى استان خوزستان خاطرنشان 
كرد: متهمان پس از تكميل پرونده راهى مرجع قضائى 

شدند.

سرقت خودرو با سوئيچ موتور

سارقان به لهستانى ها هم رحم نكردند 

با چشم هم  مى توان نفس كشيد!
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آگهى مزایده

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آبادسید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت دوم

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد براســاس مصوبه شــماره 385/د/5 
مورخ 1396/11/19 نســبت به واگذارى فضاى مورد نیاز جهت نصب کیوسک 
اغذیه فروشى در پارك آزادگان به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرایط از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا 
پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/12/22 به شهردارى مراجعه یا با شماره 

تلفن 03145482321 تماس حاصل نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست شــهردارى تا پایان وقت ادارى روز 

پنجشنبه مورخ 96/12/24 مى باشد.

آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکرانمهدى دوستى- شهردار پیربکران

نوبت اول

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد نسبت به ف روش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 از کروکى تفکیکى 
واقع در دهکده ساحلى قلعه سرشیر به ترتیب حدود مساحت 1900/98 
و 1728/41 مترمربع با کاربرى ویالیى، از طریق مزایده عمومى و براساس 
قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى 

مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (5709، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
موضوع مناقصه: عملیات نشت یابى در خطوط تغذیه و توزیع، شبکه هاى گازرسانى و تأسیسات وابسته گازرسانى و تحقیق و پژوهش و مطالعات راهبردى در جهت کاهش نشت گاز در سطح 

مناطق 22 گانه اصفهان
میزان تضمین: 2/250/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال)

کد فراخوان: 3154670
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/12/24 
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir  یا با 

شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچهرضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت دوم

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبات شوراى اسالمى شهر، امالك با مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومى، به صورت اجاره بها و مالکیت واگذار 
نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/12/26 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند. 

تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/12/26 
زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/12/26

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ (ریال)آدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
مدت اجارهبه ریال

اجاره یک باب مغازه تجارى به 1
96/1049/شمتراژ 30 مترمربع

درچه خیابان شهید
 نواب صفوى جنب 

ساختمان 
آتش نشانى

4/500/000 براى سال اول 
و 15٪ افزایش نسبت به 
سال اول براى دو سال بعد

سه سال10/000/000

اجاره فضاى مورد نیاز جهت 2
یک سال1/500/0001/000/000درچه پارك ساحلى96/1045/شنصب دستگاه چرخ و فلک

فروش قسمتى از جوى متروکه 3
درچه خیابان شهید 96/1037/شبه مساحت 13/45 مترمربع

مطهرى بعد از کوى تشهد
10/000/000 براى هر 

-7/000/000مترمربع

تجدید مزایده

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ پایه هر مترمربع (ریال)آدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
(ریال)

فروش یک قطعه زمین به متراژ 153/40 1
13/000/000100/000/000خیابان دکتر شریعتى کوى گلشن96/957/شمترمربع

آگهى مزایده عمومى

یحیى عیدى- شهردار بهارستانیحیى عیدى- شهردار بهارستان

نوبت دوم

شهردارى بهارستان در نظر دارد با اســتناد به مجوز شماره 1305/ش ب شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به برگزارى مزایده عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید: 

میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه اجاره ماهیانهموضوع مورد مزایده

واگذارى اجاره یکساله مکان چهارشنبه بازار 
420/000/000252/000/000شهر بهارستان

1- متقاضیان مى توانند از تاریــخ چاپ آگهى تا مورخه 96/12/22 جهت دریافت اســناد مزایده به 
شهردارى بهارستان مراجعه نمایند. 

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز یک شنبه 96/12/27 
3- زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه 96/12/28 

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

اصالح آگهى فراخوان عمومى یک مرحله اى
 شماره 96/6

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد نســبت به طراحى و تأمین تجهیزات و احداث واحدهاى تجارى- مسکونى 
(سه منزل سازمانى) به صورت مشارکت واقع در شهرستان کاشان به نشــانى اصفهان- شهرستان کاشان- خیابان شهید خاندایى و 

شهید اندرزگو از طریق مشارکت اقدام نماید.
لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقى و حقوقى که داراى پروانه اشــتغال به کار حقوقى در پایه هاى اعالم شده انبوه سازى از وزارت راه و 
شهرسازى و یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مى باشند، دعوت به عمل مى آید با مراجعه به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور 

به نشانى http://iets.mporg.ir تا روز پنجشنبه مورخ 1396/12/24 اسناد فراخوان را دریافت نمایند.

شماره 
مساحت زیربنا موضوع فراخوانفراخوان

(مترمربع)
پالك 
ثبتى

رتبه انبوه سازى 
از وزارت راه و 
شهرسازى

رتبه ابنیه از 
سازمان برنامه و 

بودجه

طراحى و تأمین تجهیزات و احداث واحدهاى 96/6
پنجسه2755/2015/9537تجارى- مسکونى (سه منزل سازمانى)

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز یکشنبه مورخ 1397/01/19
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/01/20

تلفن: 36681068- 031 نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد- چهارراه فرایبورگ   

م الف: 149441

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى گز برخوارروابط عمومى شهردارى گز برخوار

چاپ اول

شهردارى گز برخوار در نظر دارد: طبقه زیرین مجتمع تجارى توحید با کاربرى 
تجارى به مساحت 122 مترمربع به نشانى شهر گز برخوار، میدان توحید را از 
طریق مزایده عمومى و در  قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک ســال 
واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
روز دوشنبه 96/12/28 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 123 تماس و به سایت 

شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir مراجعه فرمایند. 
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توزیع 3000 سبد کاال بین 
خانواده زندانیان نیازمند

رئیس انجمن حمایت از زندانیان استان اصفهان گفت : در 
آستانه نوروز، توزیع سه هزار سبد کاال بین خانواده زندانیان 

نیازمند استان اصفهان آغاز شد.
 محمود مباشرى  افزود: هرکدام از این سبدهاي کاال به 
ارزش یک میلیون ریال است که براى کمک هزینه شب 
عید، بین خانوادهاى مددجویان زندانى این استان توزیع 
می شـود .  وي گفت : تاکنون از این تعداد، دو هزار سـبد 
کاال بین خانواده هاى مددجویان زندانى توزیع شده است.
وى تعداد خانواده هاى زندانیان زیرپوشش این انجمن را 
سـه هزارو 500 خانوار اعالم کرد و گفت: باحمایت مالى 
این انجمن، امسال 37 زندانى جرایم غیر عمد با حدود سه 
میلیارد و 200 میلیون ریال بدهى  از بند رهایى یافتند و به 

آغوش خانواده بازگشتند.

کاهش 40 درصدى آبگیرى
 سد باغکل خوانسار

فرماندار خوانسـار گفت: با توجه به کاهش 70 درصدى 
بارندگى ها در خوانسـار، آب سـد باغکل خوانسار امسال 

نسبت به سال گذشته 40 درصد آبگیرى شده است.
حسن شفعتى تأکید کرد: دستگاه هاى اجرایى در جلوگیرى 
از تخلفات در زمینه تخریب منابع طبیعى و جلوگیرى از 
حفر چاه غیر مجاز و ساخت و سـاز غیر قانونى که در ایام 
تعطیل نوروز صورت مى گیرد، اقدامات الزم را انجام دهند.

کشف 15 تن چوب بلوط قاچاق 
در کهریزسنگ 

15 تن چوب بلوط قاچاق براى تهیه زغال در کهریزسنگ 
کشف و ضبط شد.

محمـد محمـدى، رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرسـتان نجف آباد گفت: ماموران این اداره در برخورد 
با چاه هـاى زغال مقـدار 15 تن چـوب بلـوط قاچاق در 
کهریزسـنگ کشـف کردند. وى افزود: این مقدار چوب 
بلوط با هماهنگى منابع طبیعى و نیروى انتظامى  ضبط و 
در این زمینه یک متخلف تحویل مراجع قضائى شد. وى 
با اشاره به اقدامات اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نجف آباد بـراى مقابلـه بـا واحدهـاى آالینده بـه ویژه 
کارگاه هاى ریخته گـرى و چاه هاى زغـال، افزود: این 
واحدهاى غیرمجاز که بیشتربه صورت مخفیانه فعالیت 
داشتند و آلودگى هاى شدید زیسـت محیطى ایجاد مى  
کردند، پـس از شناسـایى و صـدور اخطاریه هـاى الزم 

تخریب و یا پلمب مى شود.

راه اندازى«میز سوئیس» در 
دانشگاه صنعتى اصفهان 

رئیـس دانشـگاه صنعتـى اصفهان در راسـتاى توسـعه 
همکارى با دانشـگاه هاى سـوئیس، از راه اندازى «میز 

سوئیس» در این دانشگاه خبر داد.
محمود مدرس هاشمى  افزود: هدف از تشکیل این میز، 
انتقال تجربیات و هماهنگى میان دانشگاه هاى مختلف 
ایران براى ایجاد انسـجام و یکپارچگى در برنامه توسعه 
همکارى و تبـادالت علمـى و فناورانه با دانشـگاه هاى 

سوئیس است.

صدور20درصد محصوالت 
گلخانه اى تیران

مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان تیران و کرون گفت: 
گلخانه هـاى شهرسـتان براى بیش از سـه هـزار نفر به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است 
و ساالنه 20 درصد محصوالت گلخانه اى شهرستان به 

خارج از کشور صادر مى شود.
محسـن حاج عابدى اظهار داشت: بیشـتر گلخانه هاى 
شهرستان تیران و کرون با سوخت گاز کار مى کند و بر این 
اساس 90 درصد گلخانه هاى شهرستان با گاز و 10 درصد 
آن تنها با گازوئیـل کار مى کند. وى افـزود: بیش از 115 
هکتار از زمین هاى کشاورزى شهرستان تیران و کرون به 

کشت گلخانه اى اختصاص داده شده است.
وى تصریح کرد: محصوالت گلخانه اى شهرستان تیران 
و کرون شامل فلفل، گوجه فرنگى، بادمجان، خیار، توت 

فرنگى، گل شاخه بریده و گوجه زیتونى است.

خبر

رحمان دانیالى، مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از عزم مدیریت کالن استان در اجراي برنامه جامع 

کنترل کیفی هوا خبر داد.
وى افزود: خوشبختانه هفته گذشته در شوراى هماهنگى 
مدیریت بحران استان، موضوع آلودگی هوا و عملکرد 27 
دســتگاه و نهاد دولتى وغیر دولتى در زمینه اجراى وظایف 
محوله به آنان در برنامه جامع کنترل کیفى هواي اصفهان 
مورد بررســی قرارگرفت. وى ادامه داد: آنچه در این میان 
مقتدرانه و حرکت آفرین مقام ارشد اجرایى استان در سرعت 
بخشیدن به انجام تعهدات باقی مانده دستگاه ها و نهادهاي 
عضو کارگروه کاهش آلودگی هــوا بود که تضمین کننده 

موفقیت کامل برنامه جامع کنتــرل کیفی هواي اصفهان 
است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار 
داشت: این نخستین گام عملى در اجراى یکى از چهار برنامه 
محورى و سیاست هاي زیست محیطی دولت دوازدهم در 
اصفهان را به عنوان نماد جدیت مدیریت کالن اســتان در 
این زمینه به فال نیک گرفته و ضمن تقدیر از این حمایت، 
به یاري خداي منان از طریق جلب مشــارکت گســترده 
سازمان هاي مردم نهاد زیست محیطی و دیگر فعاالن بخش 
دولتی و خصوصی تاثیرگذار برمحیط زیست منطقه، تالش 
مجدانه علمی-اجرایی و عزم جزم خود را براي تحقق اولویت 

هاي برنامه اي استان در حوزه محیط زیست مى کنیم.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
گفت: 25 محله فرسوده و قدیمى شــهر براى بازآفرینى 
شناسایى شده و قرار است در ســتاد ملى مطرح تا با تامین 
بودجه مورد نیاز، در قالب برنامه پنج ساله ششم اجرایى شود.

حسین جعفرى اظهارداشت: در راستاى اجراى قانون برنامه 
ششم توسعه، اقدامات ارزشــمندى براى بازآفرینى بافت 
فرسوده شهرى در حال انجام اســت و به استناد ماده 59 
قانون برنامه ششم توسعه، باید طى پنج سال، یک هزار و 
334 محله و به روایتى دیگر ساالنه 270 محله در بافت هاى 
فرسوده شهرى کشور احیا شــود که دولت و شهردارى ها 
در این زمینه سیاســت گذارى و برنامه ریزى هاى اصلى را 

انجام خواهند داد.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه 10 درصد بافت فرسوده کشور در استان اصفهان 
قرار دارد، افزود: 50 درصد بافت فرسوده استان نیز مربوط به 
شهر اصفهان است که باید به مرور نوسازى و بهسازى شود.
وى گفت: دو هزار و300 هکتار بافت فرسوده در قالب 232 
لکه در 15 منطقه شهردارى اصفهان وجود دارد که تاکنون 
25 محله براى احیاء به ستاد بازآفرینى استان معرفى و به 
تصویب رسیده و قرار است در ســتاد ملى مطرح شود تا با 
تامین بودجه مورد نیاز، در قالب برنامه پنج ســاله ششــم 

بازآفرینى شود.

25  محله فرسوده اصفهان 
بازآفرینى مى شود

عزم جدى در اجراى برنامه 
جامع کنترل کیفى هوا

اعظم محمدى
یکى از مشکالت اصلى اتحادیه شیشه بران شهرستان 
اصفهان، تداخل صنفى اتحادیه سازندگان آلومینیوم با 

این صنف است.
بلوچیــان زاده، رئیــس اتحادیــه شیشــه وآیینــه 
فــروش شهرســتان اصفهــان علت تداخــل صنفى 
آلومینیوم ســازان با صنف شیشــه( رســته شیشــه 
دو جداره و چند جــداره) را رکود حاکم بر بــازار و نبود 
کار و درآمد عنوان کــرد و گفت: رکود حاکــم بر بازار 
و نبود متقاضى ســاخت و ساز باعث شــده واحدهاى 
صنفى آلومنیم ســاز به کار شیشــه بران وارد شوند و 
تداخــل صنفى رخ دهــد که ایــن موضــوع، گالیه 
منــدى 600 واحد صنفى شیشــه و آیینــه فروش در 
شهرســتان اصفهان را بدنبال دارد زیرا تداخل صنفى 
باعث کاهش رونق در بازار صنف شیشــه بران شــده

 است.
 از آن ســو انصــارى، رئیــس اتحادیــه تولیــد و 
ســازندگان آلومینیــوم شهرســتان اصفهــان در 
واکنش به ایــن قضیه به نصــف جهان گفــت: پیرو 
درخواســت کتبى صنــف شیشــه و آیینــه فروش،
 مانع از روند این تداخل صنفى شــدیم و با سه متخلف 
برخورد کردیم که خوشبختانه بعد از آن با مورد تخلفى 
روبرو نشدیم. این در حالى اســت که بلوچیان زاده این 
گفته انصارى را رد مى کند و مى گوید همچنان تداخل 
صنفى وجــود دارد و بازرســان ما این قضیــه را تایید 

مى کنند. 
در نهایت این موضوع به کمیســیون تشــخیص اتاق 
اصناف کشــیده شــده که طبق گفته بلوچیــان زاده، 

کارشناســان این کمیســیون تداخل صنفى را خالف 
قانون صنفــى اعالم کردنــد و براى ممانعــت از این 
وضعیت، نظــارت را بیش از پیش بیشــتر مــى کنند.

 این در حالیســت که بنابرگفته رئیس اتحادیه شیشــه 
و آیینه شهرســتان اصفهان، کمیســیون تشــخیص 
اصناف تاکنون اقدامــى نکرده و همچنــان در انتظار 
برخورد این کمیســیون با خاطى کاران هســتیم.  در 
همین بــاره جهانگیرى، رئیس اتــاق اصناف اصفهان 
در پاســخ به اینکه ایــن اتاق براى مرتفع ســازى این 
مشــکل چه اقدامى انجــام داده، گفت: پاســخ به این 
ســوال تخصصى است وبه کمیســیون تشخیص اتاق 
اصناف مربوط اســت که باید صحت و ســقم موضوع 
مورد بررسى و رسیدگى قرار گیرد و سپس اقدامى انجام

 گیرد.

 تداخل صنفى آلومینیوم سازان با شیشه بران 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به آخرین 
وضعیت محیط بان در بند اصفهانى گفت: حکم این محیط 
بان بنا بر تصمیم دستگاه قضا، از قتل عمد به قتل شبه عمد 

تغییر پیدا کرده است و وى 
به زودى با قــرار وثیقه آزاد 

خواهد شد.
جمشید محبت خانى با بیان 
اینکه محیط بان اصفهانى 
مرتکب به قتل نشده بود، 
اظهارداشت: حادثه اى که 
در رو در رویــى محیط بان 
اصفهانى با یک شکارچى 
اتفاق افتاد خطاى محض 

محیط بان بود که تالش مى کرد شکارچى را متوقف کند 
و این اتفاق قتل عمد محسوب نمى شود. وى ادامه داد: بنا 
بر دستور قاضى پرونده، حکم این محیط بان از قتل عمد به 

قتل شــبه عمد تغییر پیدا کرده است که حقیقت نیز همین 
اســت. وى افزود:محیط بان قرار است با ارائه وثیقه اى که 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان تامین مى کند آزاد 
شــود تا مراحل دادرسى به 
پیش بــرود. فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور 
با اشاره به الیحه حمایت از 
محیط بانان که مدتى است 
در انتظــار ورود به صحن 
مجلس اســت، گفت: این 
الیحه در کمیسیون امنیت 
و حقــوق قضائى مجلس 
شــوراى اســالمى مطرح 
است و همچنان منتظر هستیم مجلس شوراى اسالمى با 
دعوت از یگان حفاظت محیط زیست اگر شبهه و یا سوالى 

دارد، پرسیده و کلیات آن را به تصویب برساند. 

آخرین وضعیت محیط بان در بند اصفهانى

مدیر اداره آب و فاضالب شــهرى شــهرضا با اشاره به 
عدم صرفه جویى برخى افراد با توجه به وضعیت بحرانى 
موجود، گفت: تا زمانى که آب جیره بندى نشود، افرادى 
که در مصرف آب صرفه جویى نمى کنند، وضعیت موجود 

را درك نمى کنند.
صالــح  محمدحســین 
بــا اشــاره بــه بحران 
خشک سالى و کم آبى در 
شــهرضا، اظهار داشت: 
وضعیت آبى شهرســتان 
شــهرضا اصًال مناســب 
نیست و الزم است در این 
زمینه اقدامات اساســى 

انجام شود.
وى با اشاره به این که در 
ســال هاى گذشته هرگز 

در بهمن و اسفندماه با مشکل تأمین آب مواجه نبودیم، 
افزود: امســال به دلیل عدم بارش باران، از همین ایام 

تأمین آب شهرضا با چالش مواجه شده است.
وى با اشــاره به تشــکیل کارگروه مروجان مصرف در 
شهرستان شهرضا، عنوان کرد: در روزهاى اخیر با آغاز 

شست و شــوى منازل و خانه تکانى، مصرف چند هزار 
لیترى آب براى شستن فرش مشاهده شده که واقعًا در 

شرایط فعلى اقدامى خطرناك است.
صالح با تأکید بر این که همه مــردم باید در مصرف آب 
صرفه جویى کنند تا بحران آب مدیریت شــود، اذعان 
داشت: صرفه جویى در آب 
به عنوان یکى از مهم ترین 
موارد امر به معروف و نهى 
از منکر است تا دیگران را 
به رعایت الگوى صحیح 

مصرف آب تشویق کرد.
وى با اشاره به این که پنج 
حلقــه چــاه تأمین کننده 
آب شهرضا خشک شده 
که به معنــاى یک فاجعه 
بزرگ در شهرستان است، 
خاطرنشان کرد: بر اســاس بخشنامه استاندار اصفهان، 
همــه ادارات و نهادهاى دولتى و مراکــز جمعیتى باید 
مخازن ذخیره آب و شــیرآالت کاهنده مصرف داشته 
باشــند، اما بســیارى از ادارات به این گونه بخشنامه ها 

بى توجه هستند. 

آب شرب شهرضا در آستانه جیره بندى قرار گرفت

نصف جهان فیلم مستند معرفى شهر ابوزید 
آباد  قبل از عید نوروز از شبکه چهار سیما 

پخش خواهد شد.
شهردار ابوزید آباد با بیان این مطلب  در 
خصوص آماده سازى شــهر براى ایام 
نوروز گفت: در آســتانه نوروز بحث زیبا 
سازى شهر را داریم و در حال رنگ آمیزى 
جداول، ایجاد پیست پیاده رو در ورودى 
شهر، نصب شش آالچیق در ورودى شهر 
که فعال اسکلت دو آالچیق آماده شده است 

و احیاى فضاى سبز هستیم.
سید حسین سیدین به نصف جهان گفت: 
فضاى سبز ابوزید آباد رو به نابودى بوده 
که با پیگیرى شهردارى مدتى است روزانه 
تعداد 50 نفر براى احیاى فضاى سبز فعال 
هستند تا شهروندان و مسافران نوروزى 
براى عید نوروز از فضاى ســبز خوب و 

زیبایى بر خوردار شوند.
ســیدین همچنین از برپایى نمایشگاه 
صنایع دستى خبر داد و گفت: از 29 اسفند 
الى 13 فروردین ماه 97 شهردارى ابوزید 
آباد اقدام به برپایى نمایشــگاه صنایع 

دستى روبروى شهردارى خواهد نمود. 
وى بــه جاذبه هاى گردشــگرى ابوزید 
آباد اشــاره کرد و گفت: کارونسراى شاه 
عباســى، خانه هاى تاریخى و مجموعه 
خواجه، آماده پذیرایى از مسافران نوروزى 

است.
به گفته ســیدین براى اسکان مسافران 
نوروزى با همکارى آموزش و پرورش دو 

باب مدرسه در نظر گرفته شده است.

فیلم مستند
 ابوزید آباد از شبکه 4 

پخش مى شود

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان از افزایش تولید این شرکت در 11 ماهه سال جارى نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد.

اردشیر افضلى در تشریح این افزایش تولید گفت: تالشگران ذوب آهن موفق شدند از ابتداى سال جارى تا کنون نسبت 
به 11 ماهه سال گذشته، افزایش 25 درصدى در تولید کک، افزایش حدود شش درصد در تولید بخش فوالدسازى و 
افزایش بیش از 11 درصد را در تولید آگلومره رقم بزنند. وى با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان در آستانه پنجاه سالگى 
قرار دارد، گفت: این مجتمع عظیم صنعتى نقش مهمى در شکل گیرى صنعت فوالد کشور ایفا کرده و امروز نیز در ابعاد 
مختلف به بالندگى و توسعه خود ادامه مى دهد. افضلى با اشاره به تنوع تولیدات ذوب آهن گفت: این شرکت به ویژه در 
بخش نورد، در کشور منحصر به فرد است و قادر به تولید محصوالتى همچون تیرآهن بال پهن، ریل و مقاطع مختلف 

است که در کشور تنها تولیدکننده این محصوالت محسوب مى شود. 

افزایش تولید در ذوب آهن 

دادســتان عمومى و انقالب اصفهــان در خصوص 
تخریب ســینما ایران گفت: این موضوع بیشتر یک 
بده بستان بین دو سیستم بوده و من چندان در جریان 

موضوع نیستم.
حسن رحیمى در خصوص تعداد زندانیان اغتشاشات 
اخیر نیز اظهارداشــت: همه این افراد آزاد شــدند و 
در حال حاضر تقریبا کســى از این افــراد در زندان 

نیست.
■■■

دادســتان اصفهــان در خصــوص پرونــده نفت 
پارســیان هم گفت: کیفرخواســت ایــن پرونده در 

مقطع دادسرا صادر شــده و در حال حاضر در مرحله 
بررســى اســت و دســتگاه قضائى حمایــت همه 
جانبه خود را نســبت به موضــوع دارد و تا جایى که 
مقدور اســت و بتوانیم ســرمایه مــردم را از طریق 
گماردن افرادى بــه عنوان نماینــده مدیرعامل باز 

مى گردانیم.
وى افــزود: مدیرعامل نفت پارســیان به دلیل عدم 
توانایى در سپردن تامین در زندان است، منتهى تالش 
ما بر این اســت که از طریق کمیته قضائى و سرمایه 
گذارى و حمایت هاى دولتى بتوانیم آن را فعال کنیم 

تا پاسخگوى مطالبات مردم باشد.

■■■
رحیمــى در خصــوص آخریــن وضعیــت پرونده 
اسیدپاشــى اصفهان نیز گفت:این پرونده همچنان 

در جریان تحقیق است.
وى در خصــوص بازگشــت زندانیــان بــه حبس 
نیز گفــت: بــا تمهیــدات خاصــى کــه در حال 
فراهــم شــدن اســت از جملــه آزادى مشــروط 
و مســائل ارفاقــى دیگر، تــا حد زیــادى تالش 
شــده که زمینــه بازگشــت بــه زنــدان را از بین

 ببریم.
دادســتان عمومــى و انقالب اســتان در خصوص 

صــدور چک هــاى بالمحل نیــز گفــت: اگرچه 
قالب چک هــاى صــادر شــده کیفرى نیســت، 
اما بــه عنــوان اینکــه نــگاه قانونگــذار به چک 
بالمحل یــک امر جزایى بوده، کســانى هســتند 
که به دلیل صــدور چــک بالمحل روانــه زندان

 مى شوند.
■■■

وى در خصوص بیشــترین جرایم  اســتان اصفهان 
هم گفت: ســرقت، موادمخدر، ایجاد ضرب و جرح 
عمــدى و توهین را جزء بیشــترین جرایم اســتان 

دانست.

سرقت 
و ضرب

 و جرح عمدى؛ 
بیشترین 

جرائم استان

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان، گفت: 
اســتاندار پیگیر تعیین هزینه نکشــت و ارائه تسهیالت 
وام به کشــاورزان براى بهبود شــرایط معیشــت آنان

 است.
مسعود میرمحمد صادقى بارندگى در حوزه زاینده رود را 
نامطلوب دانســت و افزود: میزان بارندگى  پاییز تاکنون 
339 میلیون میلى متر بوده که ایــن میزان درحدود 60 

درصد کمتر از میانگین بلند مدت است.
وى گفت: در این شــرایط نامطلوب بارندگى و کاهش 
ذخیره ســد زاینده رود، تامین آب کشاورزى امکان پذیر 

نیست.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان افزود: 
طبق قانون،براســاس تصمیم گیرى شــورایعالى آب، 
تنها بــراى مصارف ضــرورى آب برداشــت و حق آبه 
کشاورزان محاســبه مالى و براســاس میزان بارندگى 
ســال آبى هزینه نکشت به کشــاورزان تخصیص داده

 مى شود.

استاندار
 پیگیر تعیین هزینه

 نکشت است  



١٠استان ٣١٧٧سه شنبه  ١٥ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

 رئيس كانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد استان اصفهان 
گفت: مســجد به غير از كاركردهاى متنــوع خود بايد به 
محلى براى گفتگوى آزادانه مردم و به ويژه نسل جوان در 

موضوعات مختلف تبديل شود.
حجت االسالم و المســلمين رمضانعلى معتمدى افزود: 
جذابيت هاى مساجد بايد براى مردم افزايش يابد تا اشتياق و 

حضور آنان در اين مكان بيشتر شود. 
رئيس كانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد استان اصفهان 
گفت: شناسايى استعدادها و تقويت كاركرد مساجد، از جمله 
اهداف كانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد استان اصفهان 

به شمار مى رود.

وى گفت: از ظرفيت هاى مســاجد آنطور كه بايد و شايد 
استفاده نمى  شود و بهره ورى در اين مكان مقدس بسيار 

پايين است.
حجت االسالم معتمدى افزود: نبود ارتباط بين مساجد ايران 
با مساجد ساير كشورهاى اسالمى از ديگر معضالت موجود 
است و حتى ارتباطى بين مساجد اصفهان و مساجد شهرهاى 

خواهرخوانده اين كالنشهر نيز وجود ندارد.
حجت االسالم معتمدى اضافه كرد: تاكنون درحدود ١٩٠ 
هزار نفر تحت پوشش كانون هاى مساجد استان اصفهان 
هستند و به غير از اصفهان، شهرهاى كاشان، فالورجان و 

لنجان از بيشترين تراكم كانون هاى مساجد برخوردارند.

دبير ستاد اجرايى خدمات سفر و رئيس اداره ميراث فرهنگى 
شهرســتان اصفهان از برگزارى تورهاى يك روزه و نيم 
روزه شرق اصفهان براى گردشــگران نوروزى كه اين 
شهرستان را به عنوان مقصد گردشــگرى خود انتخاب 

مى كنند، خبر داد.
روح ا... سيد العســگرى افزود: در اين تورها، گردشگران 
نوروزى از آثــار تاريخى و جاذبه هاى فرهنگى شــرق 
اصفهان از جمله اژيه، حســن آباد، جرقويــه و كوير خارا 

ديدن مى كنند. 
وى افزود: از ٢٨ اسفند امسال تا ١٢ فروردين آينده ١٢٠ 
دانشجوى رشــته جهانگردى در آثار تاريخى شهرستان 

اصفهان به منظور معرفى اين آثار و آشنا كردن گردشگران 
با آداب و رسوم ساكنان اين خطه مستقر مى شوند. 

دبير ســتاد اجرايى خدمات سفر شهرســتان اصفهان از 
برگزارى رويداد فرهنگى نوروزگاه در اين كالنشهر خبر 
داد و افزود: اين رويداد فرهنگى از ٢ تا ١٢ فروردين سال 

آينده برگزار مى شود. 
وى برگزارى بازى چوگان در ميــدان تاريخى امام (ره) 
اصفهان را از جمله برنامه هاى فرهنگى نوروزگاه در اين 
شهر اعالم كرد و افزود: بازى چوگان با همكارى شهردارى 
اصفهان از دوم تا نهم فروردين هر روز از ساعت ١٠ تا ١٢ 

در ميدان امام (ره) برگزار مى شود.

١٩٠ هزار نفر تحت پوشش 
كانون هاى مساجد استان 

برگزارى تور يك روزه شرق 
اصفهان براى گردشگران 

مسابقات ورزش هاى همگانى 
دانشجويان در شاهين شهر

مسابقات ورزش هاى همگانى دانشجويان پسر دانشگاه 
آزاد اسالمى استان اصفهان به ميزبانى واحد شاهين شهر 
در رشـته هاى فوتبال گل كوچك، طناب زنـى و روپايى 
برگزار شد. در اين دوره از مسابقات كه به همت دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شاهين شهر برگزار شد، تيم هاى دانشجويى 
پسران در مجموعه ورزشـى واحد شاهين شهر به رقابت 
دوسـتانه پرداختند. مسـعود نصرى، رئيس دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد شاهين شهر در حاشيه اين همايش گفت: 
در ادامه سلسله مسـابقات ورزشى اسـتادان و كاركنان و 
دانشجويان استان كه در اين واحد برگزار شد، ميزبانى اين 

دوره از مسابقات را نيز پذيرفتيم.

توليد٢٠ درصد ماهيان زينتى 
كشور در كاشان

مدير جهاد كشاورزى شهرستان كاشان گفت: ٢٠٠ ميليون 
قطعه ماهى زينتى و تزيينى ساالنه در كشور توليد مى شود 
كه نزديك به ٢٠ درصد متعلق به اين شهرسـتان اسـت. 
مجيد كافى زاده بيان كرد: ٣٨ ميليون قطعه ماهيان زينتى و 
تزيينى ساالنه در شهرستان كاشان توليد مى شود كه ٣٩/٥ 
درصد از اين ماهى ها گونه گلدفيش، ٣٦/٥ درصد ماهيان 
زنده زا و ٢٤ درصد نيز ساير ماهى ها هسـتند. وى افزود: 
درآمد ساالنه حاصل از فروش ماهيان زينتى و تزيينى در 
كاشان ٢٧٠ ميليارد ريال است و منطقه راوند، بزرگ ترين 
مركز توليد و پرورش ماهى هاى زينتـى و تزيينى در اين 

شهرستان  است.

خبر

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

 ١.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨١٠ مورخه ١٣٩٦/١٠/١٣ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى حسن زمانى علويجه فرزند زين 
العابدين بشماره شناسنامه ١٢٠ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٩٦٧٥٢٠ در ششدانگ يكبابخانه احداثى 
برروى قســمتى از پالك ٣٢٨٢ فرعى واقع در علويجه ١ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت 

٢٧٣/٦٥ مترمربع انتقالى مع الواسطه از مالكين رسمى على شفيعى محرز گرديده است. 
٢.برابر راى شــماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٣٣ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢٤ هيــات قانون تعيين تكليف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى حسن ابراهيمى علويجه 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه ٢ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٨٩٧٤٠٩ در ششدانگ يكبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك ٣٣٩٨ فرعى واقع در علويجه ١ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٥٥٧ 

مترمربع انتقالى از مالك رسمى رسول رضى زاد محرز گرديده است. 
٣.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٣٢ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢٤ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى حسن ابراهيمى علويجه فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه ٢ نجف آباد و شــماره ملى ١٠٩١٨٩٧٤٠٩ در ششدانگ يكباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك هاى شماره ٣٣٩٨ فرعى و ٤٧٠٨ فرعى واقع در علويجه ١ اصلى بخش ١٥ 
ثبت اصفهان به مساحت ٥٣٤/٦٠ مترمربع انتقالى از مالك رسمى آقاى رسول رضى زاد و محمد امينى 

علويجه محرز گرديده است. 
٤.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٧٨٥ مورخه ١٣٩٦/٠٩/٢٨ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض اكرم زمانى علويجه فرزند سيف اله 
بشماره شناسنامه ٤٨ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٩٧٤١٤٤ در ششدانگ يكباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك ٣٢٦٩ فرعى واقع در علويجه ١ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٤٥٩/٦٦ 

مترمربع انتقالى از مالك رسمى محمدزمانى علويجه محرز گرديده است. 
٥.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٠٠ مورخه ١٣٩٦/١٠/١٢ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض محمدرضا عليرضايى فرزند عباس 
بشماره شناســنامه ٤٦ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٢٠٣٧٨١٠ در ششــدانگ يكباب مغازه و فوقانى 
مسكونى احداثى برروى قسمتى از پالك ٦٣٣ فرعى واقع در علويجه ١ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان 

به مساحت ٧٦/٤٠ مترمربع انتقالى از مالك رسمى وراث خانم صغرى محققى محرز گرديده است. 
٦.برابر راى شــماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٠٦ مورخه ١٣٩٦/١٠/١٢ هيــات قانون تعيين تكليف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى حسين كريمى علويجه 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه ٢٤ نجف آباد و شــماره ملى ١٠٩١٩٩٠٥٧٣ در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك ٤٨٨٥ فرعى واقع در علويجه ١ اصلى بخش ١٥ 
ثبت اصفهان به مساحت ١٠٥/٧٢ مترمربع انتقالى از مالك رسمى صديقه آقابابايى محرز گرديده است. 
٧.برابر راى شــماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٠٧ مورخه ١٣٩٦/١٠/١٢ هيــات قانون تعيين تكليف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض سكينه آقابابائى علويجه فرزند 
حسين بشماره شناسنامه ٥٩٠٨ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٠٥١٦١٨٥ در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يكبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك ٤٨٨٥ فرعى واقع در علويجــه ١ اصلى بخش ١٥ ثبت 
اصفهان به مساحت ١٠٥/٧٢ مترمربع انتقالى از مالك رسمى صديقه آقابابايى محرز گرديده است. در 
اجراى ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب 
ماده ٣ قانون مذكور، آرائى كه از طرف اين هيات مبنى بر تاييد انتقال عادى و يا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گرديده و در دو نوبت به فاصله ١٥ روز منتشر مى شود تا شخص يا اشخاصى كه به آراء مذكور 
اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در 
مهلت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمايند و ادامــه عمليات ثبتى منوط به ارائه حكم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكيت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 
٩٦/١١/٢٩ تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ٩٦/١٢/١٥ ٧٨٨٩/م الف-ابوالفضل ريحانى،كفيل اداره 

ثبت اسناد و امالك مهردشت/١١/٩٨٤
ابالغ

شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٠٣٥١١٠١١٣٨ شماره بايگانى شعبه: ٨٧٠٥٦٢، ٨٧٠٨١٤ شماره پرونده ها: 
٨٧٠٩٩٨٠٣٥١١٠٠٥٥٦، ٨٧٠٩٩٨٠٣٥١١٠٠٨٠٦ خواهان ها: ١- حسن قضاوى فرزند غالم رضا 
با وكالت رحمت ا... احمدپور به نشانى شــيخ صدوق شمالى- خ شيخ مفيد- ك سعدى جنوبى- دفتر 
وكالت ٢- رضا ربانى خوراســگانى فرزند باقر ٣- خانم طاهره ربانى خوراسگانى فرزند رضا با وكالت 
ســعيد افراز فرزند احمد به نشــانى خ هشت بهشــت غربى- چهارراه گلزار- ســاختمان وكال- ط 
همكف خواندگان: ١- صديقه ربانى ٢- حســين ربانى ٣- على رضا ربانى ٤- احمد ربانى همگى به 
نشانى كاشــان- بلوار مطهرى- ميدان معلم- چاپ خانه ربانى ٥- حسن قريشى فرزند ميرزا محمد 
٦- قربانعلى قضاوى ٧- رسول قربانيان فرزند حسين همگى به نشانى مجهول المكان ٨- محمدعلى 
كارى ٩- محمدعلى كارى همگى به نشــانى خ ارغوانيه- محله سمسور- ك ش عباس كارى- پ 
٢٣، ١٠- حسن قضاوى فرزند غالم رضا به نشــانى خوراسگان- خ اباذر- ك ش جيهانى- بن بست 
شفق- پ ٥١، ١١- رضا ربانى خوراسگانى فرزند باقر ١٢- طاهره ربانى خوراسگانى فرزند رضا همگى 
به نشانى خوراسگان- ايســتگاه تامين اجتماعى- كوى امام حسن- ك نســترن- پ ٤ خواسته ها: 
١- جلب ثالث (غيرمالى) ٢- مطالبه اجرت المثل. رأى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى حسن قضاوى 
خوراسگانى فرزند غالمرضا با قائم مقامى ورثه وى به اســامى آقايان و خانم ها ١- ميرزا محمدعلى 
قضاوى ٢- مهدى بهشتى ٣- رســول قضاوى ٤- رضا قضاوى ٥- زهرا قضاوى ٦- زهره قضاوى 
با وكالت آقاى رحمت الــه احمدپور به طرفيت خانم ها و آقايان ١- طاهره ربانى خوراســگانى فرزند 
رضا ٢- رضا ربانى فرزند باقر ٣- صديقه ٤- احمد ٥- حســين نام خانوادگى همگى ربانى فرزندان 
محمدعلى ٦- عليرضا ربانى فرزند محمود ٧- رسول قربانيان فرزند حسين ٨- حسن قريشى فرزند 
ميرزا محمد ٩- قربانعلى قضاوى فرزند نصراله به خواسته جلب ثالث در پرونده مبنى بر تأئيد و تنفيذ 
معاوضه نامه ٦٥/١١/٢ بدين توضيح كه وكيل محترم خواهان جلب ثالث ضمن دادخواست تقديمى 

مفاداً اظهار داشته موكل وى به طور رسمى مقدار سه دانگ مشاع از پالك ثبتى ٢٠٣ فرعى از ٧٧٢٥ 
اصلى بخش ٥ ثبتى اصفهان را به ميزان يك جريب مالك بوده و سه دانگ مابقى را به موجب معاوضه 
نامه ٦٥/١١/٢ با واگذارى يك قطعه زمين يازده قفيزى محله نفرران عليا به انضمام دو فقره چك به 
شــماره هاى ٢٢٩٠٥٧ مورخ ٦٥/١٠/٢٢ و ٢٢٩٠٥٨ مورخ ٦٦/٥/٢٢ عهده بانك سپه خوراسگان به 
حواله كرد آقاى حسين ربانى خوراسگانى احدى از ورثه مرحوم محمدعلى ربانى صادر و تحويل شده 
و مقرر شده نامبرده با وصول وجوه چكها عيناً به حساب ١٧١٦ مشترك وراث مرحوم محمدعلى ربانى 
واريز نمايد و همچنين بابت خاتمه معامالت قبلى محمود ربانى (احدى از ورثه مرحوم محمدعلى) و 
موكل (حسن قضاوى) چك شماره ٢٢٩٠٦٧ مورخ ٦٥/١١/٣ بانك ســپه خوراسگان به مبلغ پنجاه 
ميليون ريال تحويل گردد كه چكهاى صادره به خوانده رديف نهم مجلوبين ثالث پرداخت گرديده و 
شخصاً نيز معاوضه نامه را امضاء نموده و خواندگان مجلوبين ثالث پس از انجام معامله ملك معوض 
دريافتى را به آقاى حسن قريشــى خوانده رديف هشــتم واگذار مى نمايند كه هم اكنون در تصرف 
مشاراليه مى باشد و از طرفى معاوضه نامه به امضاى همگى وراث مرحوم محمدعلى ربانى و همچنين 
آقاى رسول قربانيان همسر خانم طاهره ربانى نيز رسيده و آنچه مسلم است اين است كه در قبال زمين 
خواهان به صورت شفاهى قرار شده كه سيصد مترمربع از زمين بزرگ كه در ميان خانه هاى سمسور 
بود به رسول قربانيان شوهر طاهره بدهند كه خواندگان رديف يك الى ششم مقر هستند كه اين عمل 
نيز انجام شده و كليه مدارك نزد مرحوم محمود ربانى مورث خوانده رديف ششم بوده كه بعد از فوت 
مشاراليه كه خواهانهاى اصلى مبادرت به تقديم دادخواســت نموده اند از طرفى آقاى على قضاوى و 
حسن قريشــى و قربانعلى قضاوى به عنوان گواه ضمن امضاء معاوضه نامه شاهد قضاياى فوق بوده 
و هســتند... مطلب قابل توضيح اينكه موكل به موجب قرارداد مورخ ٤٤/٥/٤ كليه حق و حقوق كرد 
زمين مذكور را به زارعين آن آقايان حيدر و يداله پرداخت نمــوده از زمان پرداخت و معامله به عنوان 
مالك متصرف ملك بوده و هست و النهايه تقاضاى رسيدگى به شــرح خواسته را نموده كه دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و پاســخ استعالم ثبتى شماره ح/ ١٥٥٧٩ مورخ 
٨٥/٨/٢٠ و نظريه كارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته كشاورزى كه حكايت از اين داشته 
كه شش دانگ قطعه ملك پالك ٧٧٢٥/٢٠٣ واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان به مساحت دو جريب به 
نام خجسته خانم فشاركى فرزند اقا محمد على خان خوراسگانى درخواست ثبت پذيرفته شده و آگهى 
هاى نوبتى و تحديد منتشر شده و تحديد حدود به عمل آمده سپس به موجب سند ٤٧٨٠٩- ٢٧/٨/١٩ 
دفتر ١٤ اصفهان شــش دانگ پالك فوق به آقاى محمدعلى ربانى خوراسگانى فرزند عبداله منتقل 
شده و ذيل سند ٤٧٨١- ٢٧/٨/١٩ دفتر ١٤ اصفهان در رهن خجسته خانم فشاركى (فروشنده) قرار 
گرفته و به موجب سند ٣٣٧١- ٤١/٣/١٣ دفتر ٨٢ اصفهان سه دانگ مشاع از آن از طرف محمدعلى 
به فاطمه صغرى ربانى خوراســگانى فرزند محمدعلــى و به موجب ســند ٤٩١٤- ٤٣/٥/١٢ دفتر 
٨٢ اصفهان ســه دانگ از طرف محمدعلى ربانى خوراســگانى به محمود ربانى خوراسگانى فرزند 
محمدعلى و سپس از طرف محمود ربانى به موجب سند ٥٨٠٩- ٤٤/٥/٥ دفتر ٨٢ اصفهان به آقاى 
حسن قضاوى خوراسگانى فرزند غالمرضا انتقال قطعى شده و نسبت به مالكيت خانم فاطمه صغرى 
ربانى خوراسگانى به موجب نامه شماره ٢/١١٣٨٦- ٤٥/٨/١٨ به دفتر ٨٢ اصفهان و طى نامه شماره 
٢/١٩٥٧٠- ٦٤/٩/١٣ به حوزه مالياتى شماره ٣٧٣ اصفهان وضعيت اعالم شده و از نتيجه آن اطالعى 
نبوده و با توجه به اينكه خواندگان وارثين مرحوم فاطمه صغرى ربانى خوراســگانى بوده و با توجه به 
بقاء مالكيت مرحوم فاطمه صغرى و اينكه خ انم طاهره و آقاى رضا ربانى ذيل قرارداد مورخ ٦٥/١١/٢ 
را امضاء ننموده اند و با توجه به نظريه كارشناس محترم رســمى دادگسترى در رشته تشخيص خط 
و امضاء كه امضاى صديقه و حســين و احمد ربانى ورثه مرحوم محمدعلــى ربانى را در ذيل قرارداد 
مذكور منطبق با امضاهاى مسلم الصدور آنان دانسته و امضاى آقاى محمود ربانى را با امضاى مسلم 
الصدور وى منطبق ندانسته و نظر به اينكه امضاء و اثر انگشتى نيز از خانم حبيبه ربانى در ذيل قرارداد 
مذكور گزارش ننموده و با عنايت به ســاير قرائن و امارات و تحقيقات به عمل آمده دعوى خواهانها 
را نسبت به خواندگان صديقه و احمد و حسين نسبت به ســهم آنان مقرون به صحت تشخيص داده 
و مستنداً به ماده ١٩٨ قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 
١٣٧٩ و با التفات به مواد ١٠ و ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنى حكم به تنفيذ قرارداد مورخ ٦٥/١١/٢ تا ميزان 
سهم خواندگان رديف سوم و چهارم و پنجم صادر و اعالم مى نمايد و نسبت به ساير خواندگان دعوى 
خواهانها را غير ثابت تشخيص داده و مســتنداً به ماده ١٩٧ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مصوب سال ١٣٧٩ حكم بر بطالن دعوى خواهانها صادر و اعالم مى نمايد و 
درخصوص دادخواست ١- خانم طاهره ربانى خوراسگانى فرزند رضا ٢- رضا ربانى خوراسگانى فرزند 
باقر با وكالت آقاى سعيد افراز به طرفيت آقاى حسن قضاوى فرزند غالمرضا با قائم مقامى ورثه وى 
به اسامى آقايان و خانم ها ميرزا محمدعلى قضاوى و مهدى بهشتى و رسول قضاوى و رضا قضاوى 
و زهرا قضاوى و زهره قضاوى با وكالت آقاى رحمت اله پوراحمد به خواسته مطالبه اجرت المثل ايام 
تصرف از تاريخ ٦٥/١/١ تا زمان صدور حكم مقوم بــه دوازده ميليون ريال، نظر به اينكه جهت تعيين 
اجرت المثل قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر شده و وكيل خواهانها با وصف ابالغ قانونى نسبت به 
توديع حق الزحمه كارشناســى اقدام ننموده و بدون انجام كارشناسى نيز انشاء رأى در اين خصوص 
متعذر بوده لذا مستنداً به قسمت اخير ماده ٢٥٩ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مصوب سال ١٣٧٩ قرار ابطال دادخواست خواهانها را صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره در 
قسمت ماهوى حضورى بوده و به انضمام قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در 
محاكم محترم تجديدنظر مركز استان مى باشد. م الف: ٣٧٧٠٦ جعفرزاده- رئيس شعبه يازدهم دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان /١٢/٤٠٩
ابالغ راى

كالسه پرونده: ٩٦٠٥٧١ شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٥٤٠١٠١٠- ٩٦/١٠/٣٠ مرجع رسيدگى: شعبه 
٢٤ شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اميرحسين شاه بندرى به نشانى: اصفهان، خ الله، روبروى 
بانك ملت نمايشگاه موتورسيكلت قائم خوانده: ناصر نقدى مهريزجانى به نشانى مجهول المكان با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى اميرحسين شاه بندرى 
قوچانى به طرفيت آقاى ناصر نقدى مهريزجانى به خواسته مطالبه مبلغ ٦٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه ٢ فقره 
چك به شماره هاى ١٨٦٢٩٩- ٩٥/٥/١ (٤٠٠٠/٠٠٠ ريال) و ١٨٦٣٠٠- ٩٥/٧/١ (دو ميليون ريال) 
به عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 

مستندات در يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه مســتندا 
به مواد ٣١٣ و ٣١٤ قانون تجارت و ١٩٨، ٥١٥، ٥١٩، ٥٢٢ قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ شش ميليون ريال بابت اصل خواسته و ١/٢٧٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت (٩٥/٥/١ به مبلغ ٤٠٠٠/٠٠٠ و ٩٥/٧/١ به مبلغ دو 
ميليون ريال) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف ٢٠ روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٧٧٦٠ شــعبه ٢٤ شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /١٢/٣٨٥
اجراييه

شــماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٤٧٠٠٢٣٩ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٧٠٠٢٦٨ شماره بايگانى 
شــعبه: ٩٦٠٢٦٨ بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
٩٦٠٩٩٧٦٧٩٤٧٠٢٨١٤ محكوم عليه ابوالفضل معمارى پور نشانى: مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ ٩٠/٠٠٠/٠٠٠ بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ٢/٣٢٥/٠٠٠ بابت هزينه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان صدور چك ٩٦/٠٢/٢٠ تا اجراى كامل حكم در حق خواهان ميثم 
اعالئى فرزند حسنعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمينى شهر- شهر خمينى شهر- خيابان 
امام شمالى- كوچه شهيد دباغى- كوچه گل بهار ٥- منزل شخصى كدپستى ٨٤١٤٨٥٦٧٦١ تلفن 
همراه ٠٩١٣٦٩١١٣٣٠. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: ١- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده ٣٤ قانــون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به 
بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشــد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود 
(مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون
 اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال 
مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون 
كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا 
معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
١٣٩٤). م الف: ٣٧٧٦٧ شعبه ١٧ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

١٢/٤١٠/
اجراييه

شــماره اجراييه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٤٧٠٠٢٣٨ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٧٠٠٢٦٧ شماره بايگانى 
شــعبه: ٩٦٠٢٦٧ به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
٩٦٠٩٩٧٦٧٩٤٧٠٢٨٠٧ محكوم عليه مهدى يوســفى فر به نشــانى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ بابت خواسته و پرداخت مبلغ ١/٦٩٠/٠٠٠ هزينه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از زمان صدور چك ٩٢/٠٣/٢٥ تا اجراى كامل حكم در حق خواهان ميثم اعالئى 
فرزند حسنعلى به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان خمينى شهر، شــهر خمينى شهر، خيابان امام 
شمالى، كوچه شــهيد دباغى، كوچه گل بهار ٥، منزل شخصى كدپستى ٨٤١٤٨٥٦٧٦١ تلفن همراه 
٠٩١٣٦٩١١٣٣٠. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد ٣- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حكم، 
حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجــراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده 
١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقــال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از 
اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. 
(تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٧٧٦٦ شعبه ١٧ حقوقى  شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /١٢/٤١١
اجراييه

شــماره اجراييه: ٩٦١٠٤٢٦٨٠٥١٠٠٠٥٥ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠٠١٦٥ شماره بايگانى 
شــعبه: ٩٦٠١٦٥ به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
٩٦٠٩٩٧٦٨٠٥١٠١٢٠٣ محكوم عليه ايمان رفه محكوم است به پرداخت مبلغ ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت خواسته و ١/٥٢٧/٥٠٠ ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه ١٣٩٦/٣ و هزينه هاى نشر 

آگهى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ ١٣٦/٣/١١ و پرداخت نيم عشر در حق اجراى احكام. مشخصات 
محكوم له: داريوش شيران اصفهان فرزند رمضان به نشانى اصفهان، اصفهان، خ خاقانى كوى مسجد 
مهدويه كوچه شهيد صادقى بن ش ميمن پ ١٢٥. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى 
و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم 
عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٧٧٣٥ شعبه ٥١ 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) /١٢/٤١٢
اجراييه

شــماره پرونده: ١٣٩٦٠٤٠٠٢١٢٩٠٠٠٣٨٥/١ شــماره بايگانى پرونده: ٩٦٠٠٤٦١ شماره ابالغيه: 
١٣٩٦٠٥١٠٢١٢٩٠٠١٤٢٤ بدينوسيله به آقاى غالمرضا طاهرى فرزند احمدرضا شناسنامه شماره 
٥٦ صادره از لنجان ساكن زرين شهر خيابان شهيد ملكى كوچه بهار كدپستى ٨٤٧١٨٥٤٤٣٦ ابالغ 
مى شود كه آقاى على ســليميان جهت وصول مبلغ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ (سيصد ميليون) ريال به استناد 
چك شماره ٩٤١٣/١٣٥٤٨٩ عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه ٩٦٠٠٤٦١ در 
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ ١٣٩٦/١١/٢١ مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده ١٨ آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى 
كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان 

خواهد يافت. م الف: ١٦٩٤ محمدرضا ابراهيمى- مسئول واحد  اجراى اسناد رسمى لنجان /١٢/٤١٣
حصر وراثت

خانم منصوره يگانه زاده داراى شناسنامه شماره ١٢٢ به شرح دادخواست به كالسه ٥١٧/٩٦ از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صغرى نودست به شناسنامه 
٤٤٨ در تاريخ ٩٦/٠٩/٠٢ اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: ١- معصومه يگانه زاده فرزند على محمد ش.ش ٣٧ ت.ت ١٣٣٧ صادره از بروجرد (دختر 
متوفى) ٢- پروين يگانه زاده فرزند على محمد ش.ش ٤٥٣٠٣ ت.ت ١٣٣٨ صادره از بروجرد (دختر 
متوفى) ٣- مهين يگانه زاده فرزند على محمــد ش.ش ٤٦٩٢٤ ت.ت ١٣٤٢ صادره از بروجرد (دختر 
متوفى) ٤- منصوره يگانه زاده فرزند على محمــد  ش.ش ١٢٢ ت.ت ١٣٤٨ صادره از بروجرد (دختر 
متوفى) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ١٦٩٥ توانگر رئيس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /١٢/٤١٤
ابالغ تجديدنظر خواهى

ابالغ ضمائم و وقت رســيدگى- شــماره ابالغنامه : ٩٦١٠١٠٣٦٥٦٥٠٢١١٣ – شــماره پرونده : 
٩٢٠٩٩٨٠٣٥١٠٠٠٠٨٨ – شماره بايگانى شعبه : ٩٦٠١٢٤ -  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست 
و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى حاج بهروز ريگى.تجديدنظر خواه آقاى احمد مشهدى خوراسگانى 
دادخواســت تجديدنظرخواهى به طرفيت خوانده آقاى حاج بهروز ريگى نســبت به دادنامه شماره 
٩٦٠٩٩٧٣٦٥٦٥٠٠١٦٩ در پرونده كالسه ٩٦٠١٢٤ شعبه دوم حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 
٧٣ و ٣٤٦ قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبًا به ايــن دادگاه ارائه نمايد در غير 
اينصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده  به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 
شــد .  م/ الف/ ١١٦٧ خســرو آقايى- مدير دفتر دادگاه حقوقى ٢ دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

شهرستان فالورجان /١٢/٤١٦ 
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه : ٩٦١٠١٠٣٦٥٣٥٠٧٦٣١ – شــماره پرونده : ٩٦٠٩٩٨٣٦٥٣٥٠٠٩٣٧ – شماره 
بايگانى شــعبه : ٩٦٠٩٧١ -  آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى احسان 
حسينى- خواهان آقاى اكبر اســماعيلى پور فرزند عيدى محمد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
احسان حسينى به خواسته الزام به فك پالك خودرو (يك دستگاه پژو آردى به رنگ سفيد صدفى به 
شماره انتظامى ٦٦٤ ه ٧٧ ايران ٢٣ )در غير اينصورت توقيف پالك اتومبيل با احتساب خسارات وارده و 
هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ٩٦٠٩٩٨٣٦٥٣٥٠٠٩٣٧ شعبه 
٣ دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان ثبت و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/٣٠ 
ساعت ٠٩:٣٠ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣  قانون آيين دادرسى مدنى  به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده پس از حلول وقت رسيدگى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع گواهى 
گواهان در دادگاه حاضر گردد .. م/ الف/ ١١٦٨  توكلى- مديــر دفتر دادگاه حقوقى ٣ دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /١٢/٤١٧ 

مسئول بهداشــت محيط استان اصفهان گفت: هنوز 
ابالغيه اى مبنى بر مجاز بودن عرضه قليان به دست 
ما نرســيده و از نظر ما، عرضه قليــان در چايخانه ها 

غيرقانونى است.
حســين صفارى با اشــاره بــه درخواســت ٥٥ نفر 
از نمايندگان مجلس كه خواســتار مســتثنى شدن 
قهوه خانه هــاى مجــوزدار از ممنوعيــت عرضــه 
قليان شــدند، اظهــار كــرد: استفســاريه مجلس 

شــوراى اســالمى هنوز بــه تأييد نهايى نرســيده
 است.

وى افزود: حتى اگر اين استفســاريه به تأييد برســد 
مواد قانونى ديگرى بــراى مقابله بــا عرضه قليان 
وجــود دارد و آنچــه در روزهاى اخير مطرح شــده، 
اين اســت كه از وزارت كشــور نامه اى آمده و طى 
آن تأكيد شــده كه حكم بازگشــايى به تدريج اجرا 

شود.

مسئول بهداشت محيط استان اصفهان با بيان اينكه 
مصداق اين حكم چايخانه هايى هســتند كه مجوز 
دارند، ادامه داد: طى اين حكم شرايط خاصى در نظر 
گرفته شــده تا چايخانه هاى مجــوزدار فعاليت خود 
را از ســر بگيرند تا تاريخ پروانه هاى صادر شــده به 
پايان برسد و ديگر مجوز عرضه قليان به كسى داده 

نشود.
صفارى در پايــان تأكيد كرد: البته هنــوز ابالغى به 

دست ما نرسيده و از نظر ما عرضه قليان در چايخانه ها 
غيرقانونى اســت و در صورت مشــاهده با متخلفان 

برخورد مى شود.
گفتنى اســت؛ از دو هفته گذشــته با انتشــار خبرى 
در فضاى مجــازى مبنى بــر مجازشــدن عرضه 
قليــان در چايخانه هــاى اصفهان، مشــاهدات از 
بازگشــت قليان به منوى ايــن چايخانه ها حكايت

 دارد.

مسئول بهداشت محيط 
استان اصفهان:

 عرضه قليان 
در چايخانه ها 

همچنان 
غيرقانونى است

دبير انجمن مهر دانشگاه هنر اصفهان گفت: دانشگاه هنر 
اصفهان هر ســال ميزبان بازارچه خيريه انجمن مهر براى 

مهروزى به دستان منتظر و چشمان نگران نيازمندان است.
هادى شكوهى اظهار داشــت: بازارچه خيريه انجمن مهر 
دانشگاه هنر براى چهاردهمين ســال متوالى در ساختمان 

توحيد خانه برگزار مى شود. 
وى ادامه داد: انجمن مهر دانشــگاه هنر اصفهان، تشكل 
خيريه اى اســت كه با نظــارت نهاد مقــام معظم رهبرى 
در دانشــگاه فعاليت مى كند و اولين بار توســط گروهى از 
دانشجويان اين دانشگاه در راستاى كمك به زلزله زدگان بم 

در سال ١٣٨٢ شروع به كار كرد و تاكنون ادامه داشته است.
 وى افزود:٢٠ درصد از سود فروش بازارچه صرف اعطاى وام 
به دانشجويان نيازمند دانشگاه، هزينه هاى تفريحات و درمان 
كودكان بى سرپرست خانه بهشت خمينى شهر و كمك به 

زنان سرپرست خانوار مى شود.
گفتنى است؛ اين بازارچه خيريه، ١٩تا ٢٤ اسفندماه، در ضلع 
غربى ميدان نقش جهان، جنب عالى قاپو واقع در دانشگاه 

هنر اصفهان از ٩ صبح تا ٩ شب برپاست.

بيش از يك دهه با بازارچه 
خيريه دانشگاه هنر



استاناستان 11113177 سال چهاردهمسه شنبه  15 اسفند  ماه   1396

برگزارى مراسم بزرگداشت 
شهید همت در شهرضا 

رئیس کمیسـیون فرهنگى شـوراى شـهر شـهرضا 
گفت: 17 اسفند ماه سالروز شهادت شهید حاج محمد 
ابراهیم همت و روز شهرسـتان نامگذارى شده و به 
همین منظور مراسم بزرگداشـتى در شهرضا برگزار 

مى شود.
آرزو قوامى با تأکید بر اینکه شـمار فراوان شـهداى 
انقـالب و جنـگ تحمیلـى در شـهرضا نشـانه 
پایبنـدى آنان بـه اصـول انقـالب و والیت اسـت، 
تصریـح کـرد: شـهید حـاج محمـد ابراهیـم همت 
یکـى از بزرگ تریـن شـهداى دوران دفـاع مقدس

 است.
وى با بیان اینکه 17 اسفند ماه سالروز شهادت شهید 
حاج محمد ابراهیم همت و روز شهرستان نامگذارى 
شـده و به همین منظـور مراسـمى بزرگداشـتى در 
شـهرضا برگزار مى شـود، اظهار کرد: این مراسـم با 
حضور مقامات کشورى و لشکرى و تجلیل از خانواده 
شـهید همـت و مـادروى و تجلیـل از ده دانش آموز 
برگزیـده بهترین دلنوشـته به سـردار خیبـر، برگزار

 مى شود.

3 نمایش از اصفهان به 
جشنواره دهلران راه یافت

3 نمایش از استان اصفهان به بخش مسابقه دومین 
جشنواره منطقه اى تئاتر خیابانى شرهانى دهلران در 

استان ایالم راه یافت.
از بیـن 66 اثر ارسـال شـده بـه دبیرخانه جشـنواره 
منطقـه اى تئاتـر خیابانى شـرهانى، هیئـت داوران 
جشـنواره، 15 اثر نمایشـى را براى حضور در بخش 

مسابقه معرفى کردند.
از بین آثار این جشنواره ، « اروندى که تو را پس نداد» 
به کارگردانـى نورا... لک از خمینى شـهر، «عباس» 
به کارگردانـى دالرام ترکى از اصفهـان و «پنجاه و 
پنج دقیقه» به کارگردانى مجتبى خلیلى از اصفهان 
به عنوان نماینـدگان تئاتر خیابانى اسـتان اصفهان 

توانستند به این جشنواره راه یابند.
دومیـن جشـنواره منطقـه اى تئاتـر خیابانـى 
شـرهانى دهلـران 18 تـا 20 اسـفند امسـال برگزار 

مى شود.

تأمین اجتماعى کاشان یکى از 
بزرگ ترین شعبات کشور است

رئیـس سـازمان تأمین اجتماعى شـعبه شهرسـتان 
کاشـان گفت: تأمین اجتماعى شـعبه کاشان با 103 
هزار بیمه شده و مستمرى بگیر، یکى از بزرگ ترین 

شعبات کشور است.
حسـن شـبانى زاده افزود: روزانـه 700 ارباب رجوع 
به ایـن اداره مراجعه مى کننـد و 240 دفترچه صادر 

مى شود.

خبر

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه گذاران 
است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن 

پرداخته اند.
سمیه محمودى با اشــاره به مصوبه مجلس که به دولت 
اجازه داده سهم درمان را از صندوق تأمین اجتماعى بردارد و 
اعتراض کارگران درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعى 
به حســاب خزانه، اظهار داشــت: مصوبه مجلس سبب 
اعتراض کارگران شده است و آنها در روزهاى گذشته با 
تجمع مقابل ساختمان شوراى نگهبان، خواستار لغو تبصره 
مجلس شوراى اسالمى مبنى بر واریز سهم حق درمان 

صندوق تأمین اجتماعى به حساب خزانه دولت شده اند.
وى با بیان اینکه کارگران معتقدند که منابع سازمان تأمین 
اجتماعى متعلق به دولت نیست، بلکه حاصل پرداخت حق 
بیمه هاى قشر مخصوصى از کارگران و کارفرمایان است، 
افزود: این کارى بسیار ناجوانمردانه بود که وزارت بهداشت 
و دولت انجام دادند، تأمین اجتماعى یک نهاد دولتى است و 
جزو بیمه هاى سر پاست و اگر مدیریت خوب داشته باشد، 

ضرر نمى کند.
وى تصریح کرد: این مصوبه در تضاد آشــکار با بند «د» 
از فصل «نظارت مالى به منابع قانون ساختار نظام جامع 

رفاه» مصوب سال 83 مجلس است.

مدیر اداره فروش شرکت فوالد مبارکه گفت: سفارش هاى 
دشت سیستان با توجه به ضرورت ارسال کاال براى وزارت 
جهاد کشاورزى در اولویت تولید فوالد مبارکه قرار گرفت 
و در این طرح، بیش از 51 هــزار تن با گرید ST37 براى 

ساخت لوله اسپیرال تولید شد.
محمدرضا زیودار ضمن تأیید خبر مشارکت این شرکت 
در پروژه آبرسانى سیستان گفت: طرح آبرسانى 46 هزار 
هکتار از اراضى دشت سیستان که در بخش کشاورزى 
ازلحاظ اجراى خطوط لوله، ایجاد تأسیســات، مطالعات 

اجتماعى و نظام بهره بردارى منحصر به فرد است.
وى با بیــان اینکه این طرح با تخصیــص 400 میلیون 

مترمکعب آب از رودخانــه هیرمند از میزان 820 میلیون 
مترمکعب حقابه ایران و تأمین منابــع مالى از صندوق 
توسعه ملى از اواخر سال 1393 کلید خورده است، افزود: 
وسعت دشت سیستان 200 هزار هکتار است، اما 130 هزار 
هکتار آن قابل کشت نیست و براى 46 هزار هکتار واقع 
در این اراضى، طرح آبرسانى با لوله در نظر گرفته شده که 

پیش بینى اتمام طرح تا پایان سال 96 است.
وى در خصوص مشخصات فنى این طرح اظهار کرد: این 
طرح شامل بیش از پنج هزار کیلومتر خطوط لوله اصلى 
و فرعى بوده است که حدود 160 کیلومتر، از لوله با قطر 

دوهزار فوالدى و GRP قطر هزار و 600 است.

فوالدمبارکه، تأمین کننده 
فوالد دشت سیستان

تضییع حقوق بیمه گذاران با 
واریز حق بیمه به خزانه 

ابالغ
شماره دادنامه : 9609973656500169 – تاریخ :  1396/05/16 – کالسه پرونده : 929980351000088–  
شــماره بایگانى : 960124 -خواهان :آقاى احمد مشــهدى به نشــانى خوراســگان – جى شرقى – ك 
تالش پ16  خوانــدگان : 1.  آقاى حاج بهروز ریگى به نشــانى مجهول المکان 2. آقــاى عبدالرضا مرادى 
به نشــانى اصفهان – پیربکران – محلــه فرتخوان –  خیابان شــهدا فرتخون - خیابان شــهدا صفرعلى 
مرادى روبروى کوچه اتحاد کوچه دســت چپ بن بست ســمیه بعد از پالك 63 آخر کوچه دست چپ درب 
زرد رنگ منزل شــخصى خواســته: مطالبه خســارت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دادخواســت آقاى احمد مشهدى فرزند 
صفرعلى متولد 1352 به طرفیت آقایان عبدالرضا مرادى حاج بهروز ریگى دائر بر مطالبه خســارات ناشــى 
از عدم انجام تعهــدات قرارداد مــورخ 1391/02/21 و به انضمام خســارات قانونــى وارده اعالم مى نماید 
خواهان با ارائه یک فقره قرارداد عادى به تاریخ 1391/01/21 ادعا نموده از بابت قرارداد و مشــارکت مزبور 
مبالغى را که حدودا بیســت میلیون تومان مى باشد به دســتور خواندگان خرج نموده است لیکن نامبردگان 
از تادیه ســود و مطالبات وى اســتنکاف نموده اند ، خوانده ردیــف اول احمدرضا مــرادى ضمن حضور در 
جلسه دادگاه بیان داشــت اگرچه این توافق منعقد گردید لیکن خود خواهان بنده را از مشارکت (با همکارى 
خوانده ردیف دوم ) خارج کردند و منکر دریافت وجه شــده است و در این راستا شــهودى را نیز معرفى نموده 
اســت که از طرف خواهان جرحى بر صالحیت آنان وارد نشــده اســت ، از طرفى خواهان صورتحسابى را 
به عنوان ریز هزینه ى مخارج انجام شــده به دادگاه ارائه نموده اســت که هیچگونــه صراحتى براى واریز 
وجه به حســاب خواندگان ندارد و دلیلى نیز بر وجود دســتور پرداخت از ســوى خواندگان به خواهان براى
 واریز وجوهات مذکور به حساب اشــخاص غیر وجود ندارد . لذا دادگاه با توجه به اینکه انجام تحقیق دیگرى 
که جهت کشف حقیقت مورد نیاز باشد متصور نمى باشــد و از ادله موجود در پرونده هم دلیلى براى مدیونیت 
خواندگان وجود ندارد لذا دادگاه با وارد ندانستن ادعاى خواهان با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى 
راى بر رد ادعاى خواهان صادر مى نماید. راى صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است . م الف 1166 میثم حفیظى- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان فالورجان /12/418 
ابالغ

رأى حقوقى-  شماره پرونده 96-422 شــماره دادنامه : 96-803 – خواهان : آقاى میثم طالبى طادى فرزند 
خداداد به آدرس فالورجان – روســتاى طاد خیابان اصلى جنب مصالح فروشى نقش جهان – خوانده : آقاى 
بهنام وهمن فرزند یوسف و غالمعلى توانا فر فرزند على – به نشانى فالورجان روستاى طاد خیابان اصلى مقابل 
پایگاه بسیج -اهواز بهارستان صدف نبش هنگام 2 خواسته تقاضاى صدور حکم شایسته مبنى بر الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند خودروى وانت پیکان به شماره انتظامى 314 د 13 ایران 24. خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى در وقت فوقالعاده مقرر حوزه بتصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص 

دادخواست آقاى میثم طالبى فرزند خداداد بطرفیت خواندگان آقاى بهنام وهمن فرزند یوسف و آقاى غالمعلى 
توانافر فرزند على به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند شش دانگ یک دستگاه 
اتومبیل وانت پیکان به شــماره انتظامى 314 د 13 ایران 24 با احتساب خسارت وارده و هزینه دادرسى نظر بر 
اینکه با ابالغ اخطاریه و اطالع خواندگان از جریان رسیدگى خوانده ردیف اول در جلسه حاضر و خوانده ردیف 
دوم که سند بنام ایشان و مالک اصلى مى باشد حاضر نشده لذا شورا با جامع اوراق محتویات پرونده و احراز معامله 
بین طرفین و احراز رابطه قراردادى با فروشندگان قبلى و استعالم از پلیس راهور و اظهارات خوانده ردیف اول 
خواسته خواهان را مقرون به صحت داشته و به استناد مواد 201 و 237 و 362 قانون مدنى رأى به محکومیت 
خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و امضاء و انتقال سند خودروى پیکان به شماره 
انتظامى 314 د 13 ایران 24 به نام خواهان را صادر و اعالم مى نماید و نسبت به خوانده ردیف اول به استناد بند 
4 ذیل ماده 84 و 89 ناظر بر این ماده از قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید رأى 
صادره نســبت به ردیف اول حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
فالورجان و نسبت به ردیف دوم غیابى و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى باشد . م الف 

1165 محمدحسین حیدرى - قاضى شوراى حل اختالف فالورجان /12/419 
 اخطار اجرایى

شماره 25/96 به موجب راى شماره 663/96 تاریخ 96/09/28 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد اسدپور به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/09/15 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق محکوم له و پرداخت مبلغ دو 
میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: 
شیروان احدکیش به نشانى: درچه اسالم آباد کوچه بهشت کدپ8431776936. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 8189/م الف-شعبه 6حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/421
 حصروراثت 

بیگم جان ناصرى پبدنى داراى شناسنامه شماره 178 به شــرح دادخواست به کالسه 1466/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدارحم داودى حموله بشناسنامه 74 
در تاریخ 96/10/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1.محمدرضــا داودى حموله ش ش 3، 2.زیبــا داودى حموله ش ش 622، 3.بتــول داودى حموله ش ش 
3906، 4.فریبا داودى حموله ش ش 923، 5.ســمیه داودى حموله ش ش 1، 6.اشکان داودى حموله ش ش 
1080239464، 7.احسان داودى حموله ش ش 1080054456، 8.ایمان داودى حموله ش ش 9405، 9.على 
داودى حموله ش ش 6، (فرزندان متوفى)، 10.بیگم جان ناصرى پبدنى ش ش 178، (همسر متوفى) متوفى 

به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8190/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/422
 حصروراثت 

محمود براهیمى سلطان آبادى با وکالت آقاى على محمد محمدى داراى شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست 
به کالسه 1471/6 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
براهیمى سلطان آبادى بشناسنامه 5 در تاریخ 96/09/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.زهرا براهیمى ســلطان آبادى ش ش 1080042911، 2.اکرم براهیمى 
ش ش 16، 3.سکینه براهیمى سلطان آبادى ش ش 15، 4.احمد براهیمى سلطان آبادى ش ش 11، 5.فیروز 
براهیمى سلطان آبادى ش ش 1، 6.محمود براهیمى سلطان آبادى ش ش 11، 7.على براهیمى سلطان آبادى 
ش ش 1، 8.محمد براهیمى سلطان آبادى ش ش 15، 9.عزت براهیمى سلطان آبادى ش ش 16، 10.فاطمه 
براهیمى سلطان آبادى ش ش 2، 11.فرشته براهیمى ش ش 3، (فرزندان متوفى)، 12.عصمت ابراهیمى ش 
ش 4، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8194/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/423
ابالغ دادخواست

 بتاریخ 96/12/09 دادنامه: 1248-96/12/12 دروقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت بتصدى 
اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالســه 1097/96 تحت نظرات شورا با بررسى محتویات پرونده 
بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى محمود قربانى بطرفیت کریم دارابى و سید مجتبى 
موسوى به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو بشماره انتظامى ایران 24-676ط26 
به انضمام هزینه هاى دادرسى باتوجه به محتویات پرونده شامل قولنامه فروش برگ سبز خودرو و همچنین 
اســتعالم بعمل آمده از پلیس راهور ناجا که مالکیت خودرو را خوانده یکم اعالم نموده اســت و نظربه اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ ازطریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر نشده اند و الیحه اى نیز ارسال ننموده 
اند لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مســتندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 10 و 
220 و 362 قانون مدنى خوانده ردیف اول را محکوم بحضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند خودرو 
مذکور به نام خواهان و خوانده ردیف دوم را محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسى درحق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس ظرف 
همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 8197/م الف- قاضى 

شورا/12/424
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان غالمحسین قیصرى فرزند ابوالقاسم بطرفیت سیدمحمدآیتى-سمیه انتشارى-اصغر بختیارى-شرکت 
لیزینگ خودروکار تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 961117 ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 97/02/05 و ساعت 11/30 تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن اصغر بختیارى درخواست خواهان/

شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از  با نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 8203/ م الف مدیرشعبه دوم دادگاه هاى عمومى حقوقى نجف آباد/12/425

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان محسن شاهپورى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده سهراب بال افکن 
به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1175/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8187/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/420

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960879 شماره دادنامه: 9609976796203854- 96/11/12 مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى فرهادیه به نشانى اصفهان، خ جى، اول اتوبان صیاد شیرازى، دوام سازان 
ساختمان صیاد شیرازى، ط دوم، واحد 6 خواندگان: 1- محمدحسین سیرتک 2- ضامن رضا گرامى هر دو به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مهدى 
فرهادیه به طرفیت آقاى 1-محمدحسین سیرتک 2- ضامن رضا گرامى به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 
ریال وجه چک به شماره 246055- 96/6/31 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا  به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/460/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/6/31) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 
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 نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى بابیان 
اینکه نباید اجازه دهیم بحران آب موجب بروز بحران هاى 
اجتماعى و امنیتى شود، گفت: برخى بدون توجه الزم به 
موقعیت فعلى کشور، تالش کرده اند با اظهارات خالف 
و تشویش اذهان عمومى، از مناقشات آب براى اهداف 

سیاسى استفاده کنند.
حیدرعلى عابدى ضمن تکذیب شکایت نمایندگان مردم 

اصفهان از یکى از افراد فعال زیســت محیطى مخالف 
انتقال آب به دلیل وجود نظــرات مخالف با نمایندگان 
اصفهان، اظهار داشت: نمایندگان استان اصفهان هیچ 
دلیلى براى ایــن نمى بینند که براى مقابلــه با نظرات 
مخالف، از ابزارى همچون شــکایت به قــوه قضائیه 

استفاده کنند.
وى ادامه داد: نه تنها نمایندگان و مدیران عالى رتبه، بلکه 

همه مردم ایران باید پذیــرش نظرات مخالف را تمرین 
کنند؛ به خصوص در مباحث مربوط به محیط زیست و 
آب که موضوعاتى کامًال تخصصــى و فنى بوده و الزم 
است کارشناســان این حوزه درباره آن به بحث و تبادل 

نظر بپردازند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى افزود: 
کسانى که آب به آسیاب دشمن مى ریزند، نباید در مقابل 

اظهارات قانونى و منطقى از حربه توهین و تفرقه افکنى 
استفاده کنند. 

وى ادامه داد:بحران آب کامًال زیست محیطى و متعلق 
به همه ایران است. به هیچ عنوان بحران آب یک مسئله 

قومیتى یا استانى نیست.
عابدى تأکید کــرد: نباید اجــازه دهیم بحــران آب و 
مشکالت زیســت محیطى موجبات بروز بحران هاى 

ثانویه همچون مشــکالت امنیتى یا قومیتى را فراهم 
کند. 

وى ادامه داد: بحران آب بحرانى اســت که همه ایران 
زمین را تهدید مى کند و الزم اســت وزارت نیرو و همه 
مســئوالن و مردم ایران براى رفع این بحران و عبور از 
آن تالش کنند؛ در غیر این صورت تبعات آن دامن همه 

ایران را خواهد گرفت. 

نمایندگان
 اصفهان 

شکایت نکرده اند

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف تعداد ده 
هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز توسط مأموران انتظامى 

این شهرستان خبر داد.
حسن یاردوســتى اظهار داشت: در راســتاى مطالبات 
مردمى و تماس هاى مکــرر با مرکز فوریت هاى 110 و 
بررسى اخبار در رابطه با فعالیت هاى تعدادى از  صنوف در 
این خصوص، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: مأموران انتظامى این فرماندهى تعداد ده هزار 
عدد انواع مواد محترقه و خطرناك غیرمجاز را در بازرسى 

از هشت صنف کشف کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان در ادامه با اشاره به 
دستگیرى بیش از 15 نفر در این رابطه بیان داشت: الزم 
است والدین نظارت بیشــترى بر عملکرد فرزندان خود 
داشته باشند و با توجه به نزدیک شدن به ایام چهارشنبه 
آخر سال، تهدیدات اســتفاده از مواد محترقه را به آنان 

تذکر دهند.

وى اذعان کرد: هر ســال با توجه به خطرات اســتفاده 
بى مورد از مواد محترقه توسط تعدادى از جوانان خطراتى 
در این روز اتفاق مى افتد که براى خود و سایر همشهریان 
جبران  ناپذیر اســت و ما هم با توجه به وظیفه خود در 
راستاى پیشگیرى از اینگونه خطرات در کشف و انهدام 

مواد مخدر از هیچ کوششى دریغ نخواهیم کرد. 

کشف بیش از 10 هزار ترقه غیرمجاز در شهر اصفهان

اجراى  اولین تور گردشگرى معدن خاورمیانه در انارك 

کشاورزان معترض به از بین رفتن کشاورزى در شرق 
اصفهان، از صبح دیروز مقابل شــرکت سهامى آب 
منطقه اصفهان تجمع کردند و خواهان رســیدگى به 

مطالباتشان شدند.
در این تجمع چند صــد نفرى، کشــاورزان با حمل 
پالکاردهایى حقابه خود را از مســئوالن طلب کردند 
و خواهان اجرایى شدن تقسیم آب زاینده رود مطابق 

طومار شیخ بهایى شدند.
این تجمع که از اوایل صبح دیروز آغاز شــده بود، تا 
حوالى ظهر نیز ادامه داشت و با قرائت قطعنامه اى به 

کار خود پایان داد.

در اعتراض به پرداخت نشدن حقابه انجام شد

تجمع 
کشاورزان معترض 

مقابل شرکت آب منطقه اى

اعظم محمدى
شهردار انارك به نصف جهان گفت: شهر انارك به دلیل 
دارا بودن تنوع معادنى مثل معدن سرب نخلک به عنوان 

آکواریوم کانى هاى معدنى ایران مشهور شده است.
علیرضا نقوى بــا اعالم اینکه ســال آینــده فاز یک 
نخســتین گردشــگرى معدن در ایــران و خاورمیانه 
در شــهر انارك اجرا مى شــود تشــریح کرد: ســال 
آینده بــا همت شــهردارى انارك، فاز یــک اولین تور 
گردشــگرى معــدن در ایــران و خاورمیانــه با هدف 
مشــاهده عمق 70 الى 100 مترى زیــر زمین و بازدید 
از کــوره هاى غیر فعــال، در محدوده انــارك اجرایى 

مى شود.
نقوى در ادامه به سنگ معدنى «انارکیت» که در جهان 
شناخته  شده اســت اشــاره کرد و گفت: سنگ معدنى 

انارکیت در دهه 60 میالدى توسط دو کاشف آلمانى در 
این منطقه پیدا شد و تاکنون به عنوان یک سنگ معدنى 

با نام انارکیت در جهان شناخته و معرفى شده است.

نصف جهان نهال هاى مثمر ثمر توسط شهردارى الیبید تا 20 اسفند بین متقاضیان به صورت رایگان توزیع مى شود.
شهردار الیبید با بیان این مطلب به نصف جهان گفت: همزمان با فرا رسیدن نوروز، آذین بندى شهر، نورپردازى، 
اطالع رسانى و تبلیغات و گلکارى باغچه هاى سطح شهر در دستور کار همه شهردارى ها قرار مى گیرد. ما هم ضمن 
اجراى این موارد، مدارس و ورزشگاه ها را براى اسکان مســافران آماده سازى مى کنیم. همچنین در حال توسعه 
و احیاى فضاى سبز هســتیم و در کنار این امر به اهداى رایگان نهال هاى خوب مثمر مثل گردو، بادام و آلبالو بین 

شهروندان  تا بیستم اسفند ماه مى پردازیم که مورد استقبال مردم قرار مى گیرد.
على مسعودى به برنامه ویژه اى که شهردارى الیبید آخرین روز امسال متولى اجراى آن است اشاره کرد و گفت: 
در 29 اسفندماه مراسم دید و بازدید اهالى الیبید در  مراســمى که شهردارى متولى اجراى آن است در تاالر شهر با 

پذیرایى شیرینى برگزار خواهد شد.

توزیع رایگان نهال گردو بین الیبیدى ها

توده هاى خوشخیم که آزارمان مى دهد
نمایشگاهى از آثار نقاشى هاى عباس محمدى با عنوان «توده هاى خوشخیم» در گالرى متن در حال برگزارى 

است.
این هنرمند با بیان اینکه تعداد 12 اثر در این نمایشگاه ارائه شده اسـت، اظهارداشت: براى خلق این آثار از 
اکریلیک و آبرنگ روى گواش و به صورت میکس مدیا استفاده شده است. وى ادامه داد: من این توده ها را به 
صورت تصویر بیان کردم و حیوانى را که روى همه این آثار وجود دارد، به عنوان نمادى از این مسئله دانستم که 
هر شخصیتى نوعى حیوانیت درون خود دارد، ولى این حیوانات بسیار آرام و کوچک هستند. این نمایشگاه تا 21 
اسفندماه در گالرى متن برپاست و عالقه مندان مى توانند همه روزه از ساعت 17 تا 20 به گالرى متن، واقع در 

خیابان آبشار اول، پالك 25مراجعه کنند.

نماینده خانه ملت در پاسخ به شنیده ها از شکایت 
نمایندگان اصفهان از افراد مخالف انتقال آب: 
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مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان اردستان گفت: 
براى نوروز سال 1397 تعداد 20 آموزشگاه و 120 کالس 
درس به منظور اسکان مســافران نوروزى در اردستان 

پیش بینى شده است.
عیسى شــفیعى با بیان اینکه آغاز اســکان مسافران 
نوروزى از 24 اســفندماه ســال جارى آغاز مى شود، 
اظهارداشــت: مــدارس تا 27 اســفندماه دایر اســت 
و با وجــود دایر بــودن مدارس، اســکان مســافران 
از تاریــخ 24 اســفند در مراکــز غیر آموزشــى انجام 

مى شود.
وى با اشــاره بــه اینکه زمــان اســتقبال از مهمانان 

نوروزى تا 14 فروردیــن  ماه ادامه دارد، افــزود: اداره 
آموزش و پرورش اردســتان به عنــوان پایگاه اصلى 
براى استقبال از مســافران نوروزى در نظر گرفته شده 

است.
شــفیعى تصریح کرد: در فرآیند اســکان 20 مدرسه و 
120 کالس درس در منطقه اردســتان درگیر خواهد 
شد و این اتاق ها داراى امکاناتى نظیر فرش، تلویزیون، 
تخت خواب، پتو، بالش و وسایل سرمایشى و گرمایشى 

است.
وى خاطرنشان کرد: هزینه اســکان در یک اتاق براى 

یک شب در این کالس ها 160هزار ریال است.

با اجراى طرح بازدید و نظارت بر واحدهاى صنفى، 53 
واحد صنفى متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم 
رعایت مقررات مربوطه توســط مأموران پلیس امنیت 
عمومى استان در شهر اصفهان شناسایى و پلمب شدند.

محمدحسن اســماعیلى، رئیس پلیس امنیت عمومى 
استان اصفهان از پلمب 53 واحد صنفى در اصفهان خبر 
داد و اظهار داشت: در راســتاى ارتقاى امنیت اجتماعى 
و ساماندهى صنوف فاقد پروانه کســب، طرح نظارت 
و کنترل بر اصناف شــهر اصفهان توسط مأموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومى این پلیس به مدت هشت روز 

اجرا شد.

وى افزود: در این مدت از هزار و 118 واحد صنفى بازدید 
به عمل آمد و در پایان تعداد 53 واحد صنفى متخلف به 
علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات 
مربوطه با دستور مقام قضائى پلمب و براى  145 واحد 

صنفى دیگر اخطاریه پلمب صادر شد.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان با اعالم تداوم 
و تشــدید اینگونه برنامه ها و اقدامات کنترلى و نظارتى 
پلیس در روز هاى پایانى ســال، از عموم شــهروندان 
خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهاى 
صنفى، موضــوع را به مرکز فوریت هاى پلیســى 110 

اطالع دهند.

120کالس اردستان 
آماده میزبانى از مسافران

پلمب 53 واحد صنفى
 متخلف در اصفهان

تجمیع اورژانس 
آران و بیدگل و کاشان 

سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان 
آران و بیـدگل گفـت: مرکـز مدیریـت حـوادث و 
فوریـت هاى پزشـکى ایـن شهرسـتان با دانشـگاه 
علـوم پزشـکى کاشـان حسـب دسـتور هیئـت 
دولـت در مـورد تدویـن آیین نامـه پوشـش فراگیر 
خدمات فوریـت هاى پزشـکى و یکپارچگـى کّمى 
و کیفـى ایـن خدمـات در سراسـر کشـور تجمیـع 

مى شود.
مسـعود دهقانـى بیـان داشـت: دانشـگاه هـا در 
چارچـوب برنامه توسـعه مکلف هسـتند نسـبت به 
یکپارچـه سـازى مرکزهـاى ارتباطـات رادیویـى و 
پذیـرش سـامانه اى خدمـات گیرنـدگان از 115 را 
در شهرسـتان هاى بـا فاصلـه کمتـر از 40 کیلومتر 
تا شهرسـتان داراى دانشـگاه علوم پزشکى تجمیع

 کنند.
وى افزود: دسـتور کار اصلـى در گام بعدى یکپارچه 
سازى شماره هاى امدادى است که از طریق تجمیع 
سازمان هاى آتش نشانى، هالل احمر و پلیس 110 
براى جلوگیرى از سـردرگمى مـردم، کاهش اتالف 
وقت و به اشتراك گذاشتن همه ظرفیت هاى موجود 

به زودى اجرایى خواهد شد.

مسابقات پیست اسکى 
فریدونشهر لغو شد

رئیس هیئت اسکى استان اصفهان از لغو شدن همه 
مسابقات در پیست فریدونشهر به دلیل کاهش بارش 

برف خبر داد.
محمود یسلیانى اظهار داشت: امسال به دلیل کاهش 
بارش بـرف درمنطقه، پیسـت اسـکى فریدونشـهر 
شـرایط چندان مناسبى از نظر شـاخص ها و حداقل 
اسـتانداردهاى مورد نیاز بـراى برگزارى مسـابقات 

قهرمانى ندارد.
وى افزود: امسال مسابقاتى مانند مسابقات قهرمانى 
نونهـاالن و نوجوانـان آلپایـن کشـور، قهرمانـى 
اسـنوبورد مردان کشور، قهرمانى اسـتان اصفهان و 
اسـتعدادیابى در پیست اسـکى فریدونشـهر برگزار

نشد.
وى با بیان اینکه براى برگزارى مسـابقات قهرمانى 
در پیست اسـکى باید عمق برف فشرده دستکم 40 
سـانتیمتر باشـد، گفت: براى شـرایط عادى نیز باید 
برف به اندازه اى باشد که همه سطوح خطرساز مانند 

سنگ ها و موانع را بپوشاند.

حضور2 میلیون 
مسافر نوروزي در اصفهان

فرمانـدار اصفهـان گفـت: پیـش بینـى هـاى 
اولیـه، بـراى اسـکان بیـش از دو میلیـون مسـافر 
نـوروزى در شهرسـتان اصفهـان صـورت گرفتـه 

است.
احمـد رضوانـى دیـروز در نشسـت مشـترك سـتاد 
بحـران  مدیریـت  و  سـفر  خدمـات  اجرایـى 
اسـکان  بـراي  گفـت:   اصفهـان  شهرسـتان 
مسافران نوروزي 610 مدرسـه درقالب شش هزارو 
150 کالس درس، حـدود صـد هتـل و مهمانپذیر، 
تعـدادي خانـه هـاى اجـاره اى،  مناطـق تاریخـى  
و کمـپ گردشـگرى بـاغ فـدك اصفهـان در حال 

آماده سازى  است.
وي افـزود: پیـش بینـى مـى شـود بیـش از 
12 میلیـون نفـر از 25 اسـفند تـا 15 فروردیـن 
اصفهـان  شهرسـتان  هـاى  جـاده  از   97

تردد کنند.
رضوانـى بـه آمادگى همـه اعضـاى سـتاد خدمات 
سـفر شهرسـتان اصفهـان همچـون شـهردارى، 
اورژانـس، جمعیت هـالل احمـر، مرکز بهداشـت، 
کـرد اشـاره  نتظامـى  ا نیـروى  و  راهـدارى 
و ادامـه داد: در برنامـه ریزى هـا توجه ویـژه اى به 
موضوع گردشـگرى، به ویـژه برپایـى بازارچه هاى 
صنایع دسـتى و معرفـى بناهـاى تاریخـى و جاذبه 
هاى گردشـگرى شهرسـتان اصفهان در نوروز 97 

شده است.
فرمانـدار اصفهان افـزود: در زمینه خدمات سـفر در 
نوروز 96، اصفهان به عنوان یکى از سـتادهاى برتر 

خدمات سفر کشور معرفى شد.

خبر

نخســتین عمل جراحــى برداشــت تومــور مغزى 
بــه روش اگزوســکوپ ســه بعــدى بــا موفقیــت 
(س) اصفهــان انجــام لزهــرا در بیمارســتان ا

 شد.
رئیــس مرکــز آموزشــى و درمانــى بیمارســتان 

الزهــرا(س) با اشــاره بــه اینکــه این عمــل براى 
نخستین بار در کشور انجام شــد، گفت: در این روش، 
پزشک جراح با مشــاهده تصاویر ســه بعدى از ناحیه 
باز شــده جمجمــه، عمل را بــه دقت تحــت کنترل

 دارد.

مجید رضوانى افزود: در روش برداشــت تومور مغزى 
با اگزوسکوپ ســه بعدى، ضایعه هاى مغزى ناشى از 
عمل به حداقل مى رســد و کیفیت عمل در حد باالیى 

ارتقا مى یابد.
 وى افــزود: در روش اگزوســکوپ، تمــام اعضــاى 
تیــم جراحــى بــا نصــب عینــک مخصــوص بر 
روى چشــم، همــه جزئیــات عمــل را در مونیتــور 
با وضوح بــاال مشــاهده مى کننــد و دیگــر نیازى 
بــه مشــاهده عمــل از طریــق میکروســکوپ

نیست.
مســیح صبورى، رئیس تیــم جراحى هم با اشــاره به 
بیمار 35 ســاله که در عمق بافت مغــزى دچار رویش 
تومور شــده بود، افزود: در این عمل جراحى که حدوداً 
سه ســاعت طول کشــید، تومور با موفقیت برداشت

شد.
وى بازشــدن جمجمــه بــه انــدازه محــدود را 
از مزیــت هــاى دیگــر ایــن روش دانســت کــه 
باعث مــى شــود بیمــار زودتر ســالمتى خــود را

بازیابد.

ساسان اکبرزاده
«جشن نیکوکارى روزهاى 16 اســفند در مدارس سراسر 
استان، 17  اســفند در کلیه پایگاه هاى کمیته امداد، مراکز 
نیکوکارى، مســاجد و بسیج و 18 اسفند ســال جارى در 
میعادگاه هاى نماز جمعه در استان اصفهان برگزار خواهد 

شد». 
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
در نشســتى خبرى با اعــالم این مطلــب از همه مردم 
عالقمند به کمــک به نیازمندان خواســت تــا هدایاى 
نقدى خــود را از طرق مختلــف، تلفن همراه با شــماره 
گیــرى #1*8877* شــماره حســاب 3091407-2-
11-2401 شــماره کارت 6063737000002509 
 800600240101103091407002IR :شــماره شــبا
بانک قرض الحسنه مهر ایران خیابان مطهرى اصفهان کد 

2401 واریز کنند. 
حمیدرضا شیران افزود: هر ساله 12 تا 18 اسفند هفته احسان 
و نیکوکارى و روزى نمادین براى یادآورى به خیرین و مردم، 

براى کمک به نیازمندان است. 
وى ادامه داد: سال گذشته در جشن نیکوکارى، شش میلیارد 
و صد میلیون تومان کمک نقدى که حدود 90 درصد آن را 

مدارس جمع آورى کرده بودند به دست آمد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
در هفته نیکوکارى و احسان در ســال جارى، کمیته امداد 
4500 پایگاه در سطح اســتان براى جمع آورى کمک به 

نیازمندان ایجاد کرده که ده پایگاه اصلى در شهر اصفهان و 
اکثر پایگاه ها در مدارس هستند.

شــیران همچنین گفت: ما بازارچه توانمندى افراد تحت 
پوشش را در میدان قدس و باغ موزه چهلستون اصفهان در 
روزهاى 17 و 18 اسفند برپا مى کنیم تا مردم و عالقه مندان 
در این بازارچه، از توانمندى هاى افراد تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان آگاهى یابند. 
وى با بیان اینکه خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینى(ره) صرفاً مصرف کننده نیستند گفت: بسیارى از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
در مقطعى دچار بحران شده و در مقطعى دیگر توانستند با 
کسب تحصیالت عالیه، به مدارج عالى رسیده و عالوه بر 
خارج شدن از پوشش کمیته امداد، خود به نیاز افراد تحت 

پوشش کمک کنند. 
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: در سال گذشته، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان بیش از 105 هزار خانوار بود که 

امروز به حدود 99 هزار خانوار کاهش یافته است. 
شــیران کل درآمد کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان در سال گذشته را 83 میلیارد تومان در بخش هاى 
صدقات، اکرام، کاال و... اعالم کرد و گفت: در سال جارى هم 
از طریق صندوق صدقات در کل استان اصفهان 24 میلیارد 

تومان درآمد به دست آمده است. 
وى فرهنگسازى کارهاى خیر را شامل دو بخش فرهنگى و 

رسانه اى دانست و گفت: رسانه ها با فرهنگسازى مى توانند 
مردم و خیرین را به سوى کار خیر هدایت کنند و در این راستا، 

رسانه هاى استان همواره یار و یاور ما بوده اند. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان در 
آستانه روز زن و روز مادر با تبریک به خبرنگاران زن، این نکته 
را یادآور شد که باید به احساس فرزندان تحت پوشش کمیته 
امداد در مدارس، نیز عالوه بر دیگر نیازها، توجه ویژه شود. 

شیران از کمک هاى خیرین به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان قدردانى کرد و گفت: 
کمیته امداد استان اصفهان در ســال جارى در بخش هم 
افزایى با خیرین، رتبه اول مشــارکت با خیرین را در سطح 
کشور به خود اختصاص داده و ما با خیرین در یارى رساندن 
به خانوارهاى تحت پوشش در زمینه هاى مختلف مشارکت 
مى کنیم. این درحالى است که بسیارى از خیرین ما در سطح 

ملى فعالیت دارند. 
وى به کمک هــاى دولت و مجلس به کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) اشاره کرد و گفت: میانگین مستمرى افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینى(ره) از 70 هزار تومان در 
گذشته، امروز به بیش از 200 هزار تومان رسیده که تقریبًا 

سه برابر شده است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان از 
رونمایى سیســتم دیجیتال براى صندوق هاى صدقات 
در اوایل ســال آینده خبــر داد و گفت: امــروز 50 درصد 
پرداخت هاى در بخــش هاى مختلف بــه کمیته امداد 

امام خمینى(ره) اســتان اصفهان، به صــورت دیجیتال و 
عابربانک انجام مى شود. 

وى با بیان اینکه ســرقت از صندوق هاى بزرگ در معابر 
عمومى صورت مى گیرد گفت: عمده صندوق هاى صدقات 
ما در اماکن سربسته و منازل بوده و امکان سرقت وجود ندارد 

اما سرقت از صندوق هاى بزرگ کم شده ولى وجود دارد. 
شیران مى گوید: سال گذشته با ایجاد اشتغال و توانمندى 
خانوارهاى تحت پوشش، 3500 خانوار از تحت پوشش بودن 

کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان خارج شدند. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان رویکرد 
این کمیته را توانمند سازى مددجویان تحت پوشش عنوان 
کرد و گفت: سهم بیمه کارفرماى زنان سرپرست خانوار که 
داراى مشاغل خرد هســتند را کمیته امداد پرداخت کرده 
و آنان پس از 55 ســالگى بازنشسته مى شــوند و در زمره 

مستمرى بگیران سازمان تأمین اجتماعى قرار مى گیرند. 
شیران گفت: ما هفت هزار یتیم را تحت پوشش داریم که 
همه آنها حامى دارند که سرانه دریافت هر یتیم در ماه، 230 
هزار تومان است. این درحالى اســت که از 17 هزار فرزند 
غیریتیم که در طرح محسنین هستند هفت هزار نفر آنان 
حامى دارند که ماهیانه به طور میانگین 50 هزار تومان به 

آنان پرداخت مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: کانون وکال، برخى پزشکان و... به افراد 
تحت پوشش کمیته امداد به صورت رایگان خدمات ارائه 

مى دهند که باید قدردانى کرد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان از 
وجود اداره بین الملل در کمیته امداد امام خمینى(ره) خبر داد 
و گفت: این واحد موجب شده است تا کشورهایى چون لبنان، 
سوریه، عراق، افغانستان، فلسطین و... الگویى از کمیته امداد 

خمینى(ره) را در کشور خود ایجاد کنند. 
شیران همچنین گفت: امســال 12 هزار نفر از افراد تحت 
پوشش در بخش فرهنگى به مشــهد مقدس، کربال و قم 
اعزام شــدند که بار فرهنگى و اجتماعى بسیار خوبى را به 

ارمغان داشت.

مدیر منطقه 7 شهردارى اصفهان گفت: 
باغ فدك به عنوان تنها محل اســکان 
موقت و روباز ســتاد تســهیالت سفر 
شــهر اصفهان، پس از تکمیل ظرفیت 
هتل هــا، مهمانپذیرهــا، خوابگاه هاى 
دانشجویى و منازل اســتیجارى، براى 
پذیرایى از مســافران نــوروزى آماده 

مى شود.
على اصغر شــاطورى اظهار داشت: بر 
اساس سیاست کلى ســتاد هماهنگى 
خدمات ســفر، اولویت نخست اسکان 
مسافران نوروزى هتل ها، مهمانپذیرها 
و اماکــن مســقفى چون مــدارس و 
خوابگاه هاى دانشجویى است و چنانچه 
مسافر مازاد بر این محل ها وجود داشت، 
به سمت باغ فدك هدایت مى شود و به 
صورت موقت یک تا دو شــب اسکان 

مى یابند.
وى بــا بیان اینکــه ســتاد هماهنگى 
خدمــات ســفر از چنــد مــاه قبــل 
برنامه ریزى هاى الزم بــراى پذیرایى 
از مسافران نوروزى را آغاز کرده است، 
افزود: شــهردارى منطقــه 7 به عنوان 
ستاد اجرایى اســکان، فعالیت خود را در 
باغ فدك آغاز کــرده و برخى اقدامات 
زیربنایــى و نیازمند تعمیــرات از جمله 
آماده ســازى مکان هاى شستشــوى 
ظــروف، ســرویس هاى بهداشــتى و 
امکانات رفاهــى و تفریحــى را انجام 

مى دهد.
مدیر منطقــه 7 شــهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تمــام اقدامات براى 
آماده سازى باغ فدك تا روز 25 اسفندماه 
به ســرانجام مى رسد و ســتاد اجرایى 
اســکان از ظهر 28 اســفندماه آمادگى 

پذیرش مسافر را دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان در گفتگو با اصحاب رس انه خبرداد

درآمد83 میلیاردى 
کمیته امداد در سال 95

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى یک باند چهار نفره ســارقان سابقه دار منزل 

خبر داد.
سرهنگ ســتار خسروى با اشــاره به سرقت هشت 
میلیاردى سارقان ســابقه دار پس از آزادى از زندان، 
اظهار داشــت: این ســارقان اقدام به سرقت منازل 

محدوده شرق اصفهان مى کردند.
وى با بیان اینکه رســیدگى به موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان قرار گرفت، عنوان 
کرد: مأموران پس از تشکیل پرونده، تحقیقات علمى 
و تخصصى خود را براى شناســایى عامالن این نوع 
ســرقت ها آغاز کردند. وى ادامه داد: کارآگاهان با به 
دست آوردن برخى ســرنخ ها در یافتند که مجرمان 
یک باند چهارنفره هســتند که روز هاى پایانى هفته 

با آمدن به اصفهان، در منزل اجاره 
اى سکونت یافته و پس 

از ارتکاب اعمال 
 ، نــه ما مجر

اموال سرقتى را از اســتان خارج مى کنند. سرهنگ 
خسروى بیان داشــت: کارآگاهان با به دست آوردن 
اطالعات، از خروج متهمان مطلع شده و بالفاصله در 
قالب چند تیم مجرب وارد عمل شده و در یک عملیات 
ضربتى، متهمان که به وســیله دو دستگاه خودروى 
رانا قصد خروج از اصفهان داشتند را دستگیر کردند. 
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان افزود: در بازرسى از 
خودروى سارقان، مقادیرى طالجات مسروقه مربوط 
به سرقت و آالت و ادوات ارتکاب جرم از جمله دیلم و 
وسایل تخریب درب ها و گاوصندوق ها کشف شد. 
وى با بیان اینکه اعضاى این باند  به تازگى از زندانى در 
یکى از استان هاى کشور  آزاد شده و مجدداً در اصفهان 
مرتکب سرقت شدند، گفت: با انجام تحقیقات صورت 
گرفته، سارقان به 32 فقره سرقت منازل در شرق شهر 
اصفهان و سرقت هشت میلیارد 
ریال اموال  مردم اقرار 

کردند.

آماده سازى باغ فدك 
براى پذیرایى از 
مسافران نوروزى

برداشت تومور مغزى 
به روش اگزوسکوپ سه بعدى در بیمارستان الزهرا(س)

انهدام باند سارقان منازل مسکونى شرق اصفهان

 بسیارى از افراد تحت 
پوشش کمیته امداد 

امام خمینى(ره) استان 
اصفهان در مقطعى 

دچار بحران شده و در 
مقطعى دیگر توانستند 

با کسب تحصیالت عالیه، 
به مدارج عالى رسیده 
و عالوه بر خارج شدن 

از پوشش کمیته امداد، 
خود به نیاز افراد تحت 
پوشش کمک کنند


