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نوروز در اصفهان به تماشاى چوگان بنشینید

احتمال اختالل در تأمین آب شرب و صنایع 
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«زیرآسمان شهر4» ساخته مى شود؟

صادرات 15 میلیون تن فوالد 
نیاز به تمرین دارد

کرى خوانى 
لعنتى و 

سال ها افسوس

4

دبیر هیئت چوگان استان اصفهان از برگزارى مسابقات چوگان 
جام نوروز به مدت پنج روز در میدان نقش جهان 
خبر داد.

عادل فردوسى پور و برنامه 90 به کمک یک محکوم 
به اعدام رفتند. برنامه 90 بــه موضوعى پرداخت که 
پیش تر هم چند سال قبل به عنوان مسئولیت اجتماعى 
انجام داده بود. برنامه 90 به یک قتل فوتبالى پرداخت 
و خواست هوادارانش براى جمع آورى یک دیه کمک 
کنند. آنها آیتمــى اثرگذار در این باره داشــتند. یک 
نوجوان بخاطر فوتبال در مدرســه، هم کالسى اش 
را کشته بود و سال هاى سال اســت که در حبس به 

سر مى برد.
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بعید نیست اصفهان  بدتر از   اهواز شودبعید نیست اصفهان  بدتر از   اهواز شود
با توجه به وجود با توجه به وجود 250250 هزار هکتار کانون فرسایش خاك؛ هزار هکتار کانون فرسایش خاك؛

12

مدیر ارشد شرکت آب منطقه اى اصفهان نسبت به وضعیت سال آینده هشدار داد

جهانگیرى: 
الزم باشد موتور را 
روشن 
مى کنم

شمارش معکوس براى بازگشت 7 
رسانه ها به ویژه همه آنهایى که از نحوه کنار گذاشتن مسعود شجاعى از تیم ملى فوتبال 
ناراحت هستند حاال بیش از هر زمانى به بازگشت او امیدوارند.
پس از حضور «کارلوس کى روش» در یونان و تماشاى دیدار تیم مسعود شجاعى حاال همه امیدوارند 
که کاپیتان سابق و شجاع تیم ملى دوباره به جایگاهش بازگردد.
کى روش ناگهانى به یونان سفر کرد تا سرزده در جایگاه ویژه ورزشگاه کارایساکى در شهر سالونیکا بنشیند

و با لبخند تماشاگر نمایش مسعود شجاعى باشد. 
5

مهران مدیرى مهران مدیرى 
تهدید شد!تهدید شد!
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یرى رجه
راالزم باشد موتور را موتور باشد والزم و ام ت اشد االز ت اشد الز
نروشنشروشن
ممى کنم مىکنمکنمىکنمى

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

سپاهان، پرسپولیس، قتل، 13 سال زندان

رسانه

پس از حضور «کار

کى روش ناگهانى به یون
2

مسئوالن مانع از بین رفتن 
درختان در شهرها شوند
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معاون اول رئیس جمهور دیروز در همایش استانداران، 
مدیران کل سیاسى و فرمانداران کل کشور اظهار کرد: 
پنج سال گذشته به طور متوسط 480 هزار شغل درست 
شده است که مى گویند این خیلى بد است. در آن دوره 
که تورم 35 درصد بود مى گویند دوره خیلى خوبى بود، 
اما اکنون که تورم زیر 10 درصد است مى گویند خیلى 
بد است. اسحاق جهانگیرى در ادامه افزود: وقتى رشد 
اقتصادى منفــى 7 درصد بود مى گفتنــد دوره خوبى 
بود االن که رشــد اقتصادى به 6 درصد رســیده است
 مى گویند رکود است. برادر عزیز مى دانید رکود یعنى 
چه؟ یکبار رکود را براى مردم تعریف کنید. جهانگیرى 

ادامه داد: اشتباه مى کنند که دولت را ناکارآمد جلوه مى 
دهند و به آمریکا که مى خواهــد بگوید نظام ناکارآمد 

است هم صحبت مى شوند. 
معاون اول با بیان اینکه من راجع به دوره بد کشور خیلى 
صحبت کرده ام، بیان کــرد: از مقطعى به من توصیه به 
سکوت کردند و من هم گفتم چشــم، ولى االن سر تا 
ذیل حکومت را به بحث گرفتــه و مى گویند انتخابات 
زودهنگام و بدون مهندسى برگزار شود. وقتى نگذاشتید 
اقدامات او گفته شــود االن باید به این حرف ها جواب 
بدهید. البته اگر الزم باشــد من موتور را مجدد روشن 

مى کنم.

به مناســبت روز درختکارى و هفته منابع طبیعى، رهبر 
معظــم انقالب اســالمى دو اصله نهــال میوه غرس 

کردند.
حضــرت آیت ا... خامنه اى ســپس در ســخنانى، روز 
و مراســم درختکارى را رســمى مبارك در سراســر 
کشور دانستند و با اشــاره به اهمیت و برکات گیاهان، 
جنگل هــا و مراتع در حفظ هوا و آب، زیبا و تماشــایى 
کردن فضــاى زندگى و تولید محصــوالت مفید براى 
بشــر، خطاب به مســئوالن تأکید کردند: مســئوالن 
باید مانــع از بین رفتــن درختان موجود در شــهرها

شوند.

ایشان افزودند: در تهران، باغ ها و باغستان هایى وجود 
دارد که برخى به دنبال دســت اندازى به آنها هستند اما 
باید جلوى این کار که ضربه به زندگى و آسایش شهرى 

است، گرفته شود.
رهبــر انقالب اســالمى مســئوالن دســتگاه هاى 
مربــوط از جملــه وزارتخانه هاى جهاد کشــاورزى 
و نیــرو را به جــدى گرفتن مســئله آبخیــزدارى در 
خصوص کاشــت درخــت و فضــاى ســبز توصیه 
کردنــد و گفتند: اجــراى ایــن سیاســت مى تواند از 
عواملى باشــد که مانع بــروز ریزگردها و ســیالب ها 

شود.

جهانگیرى:  الزم باشد 
موتور را روشن مى کنم

مسئوالن مانع از بین رفتن 
درختان در شهرها شوند

نظر متفاوت شهید بهشتى
علیرضا بهشــتى  فرزند آیت ا...    عصر ایران|
شهید بهشتى و استاد فلسفه سیاسى دانشگاه تربیت 
مدرس تأکید دارد که شهید بهشتى با حجاب اجبارى 
مخالف بوده اســت. علیرضا بهشتى مى گوید: تفکر 
شهید بهشتى قطعاً با حجاب اجبارى سازگارى نداشت 
و در دوران مسئولیت در دادگســترى نیز حجاب را 
اجبارى نکرد. در دادگسترى تا آخرین روزهاى حضور 
شهید بهشــتى خانم هایى بودند که بدون حجاب با 
ایشان کار مى کردند و هم آقایانى بودند که با کراوات 

یا ُمد غربى در کنار ایشان مشغول به کار بودند.

بچه من نادان است! 
  تابناك | پس از حواشى به وجود آمده درباره 
خرید خودروى شاسى بلند براى امام جمعه ایالم که 
البته اتفاقى بى سابقه در این سطح محسوب نمى شود 
و دفاع پســر امام جمعه ایالم از این ماجرا که ظاهراً 
عامل این خرید بوده، آیت ا... لطفى نســبت به این 
مسئله واکنش نشان داد و گفت: «من اگر دشمن هم 
نداشته باشم، همین بچه ام براى دشمنى من کفایت 

مى  کند! من گرفتار بچه نادان شده ام!»

رد صالحیت بخاطر هاشمى
  تابناك | از قم خبر مى رسد صالحیت عده اى 
از طالبى که براى شرکت در مجمع نمایندگان طالب 
شهرستان ها به منظور حضور در مدیریت حوزه علمیه 
قم ثبت نـام کرده اند به دلیـل اینکه به دیـدار آیت ا...
هاشمى رفسنجانى رفته بودند، رد شده است! به نوشته 
روزنامه «جمهورى اسالمى»، دخالت بعضى نهادهاى 
غیرحـوزوى در امـور مدیریت حـوزه مـورد اعتراض 

طالب و فضالى حوزه علمیه قم قرار گرفته است...

مرجع ممنوع التصویرى
   آفتاب نیوز | حجت االسالم محسنى اژه اى 
سخنگوى قوه قضائیه در نشستى با عنوان نگاهى نو به 
مدیریت کشور در پاسخ به پرسش دانشجویى مبنى بر 
اینکه وضعیت ممنوع التصویرى خاتمى چگونه است 
گفت: رئیس جمهور اول گفت راجع به حصر مصوبه اى 
نیست اما بعد قبول کرد که وجود دارد. این محدودیت 
برمبناى  مصوبه کمیته شـوراى امنیت ملى و دسـتور 

دادستان است.

2 استیضاح در راه است 
   آنا | طـرح اسـتیضاح وزراى کار و راه و 
شهرسـازى دیـروز از سـوى هیئـت رئیسـه مجلس 
اعالم وصول شـد. طرح اسـتیضاح علـى ربیعى وزیر 
کار با 24 امضا اعالم و طرح اسیتضاح عباس آخوندى 
وزیر راه نیز با تعداد 24 امضا اعالم وصول شد. به گفته 
رنجبـرزاده وزراى کار و راه ظـرف ده روز موظـف به 

حضور در مجلس براى دفاع از خود هستند.

قرارداد میلیاردى با یک کارمند  
  تابناك | عضو شوراى شهر تهران با اشاره به 
قرادادهاى غیرمتعارف در مؤسسـه «همشهرى» در 
دوران شهردارى قالیباف گفت: شرکت «همشهرى» 
از سـال 1390 تا آخر سـال 1396 بالغ بر شـش فقره 
قرارداد با کارمند رسمى صدا و سیما منعقد شده است 
که مجموع این قراردادها مبلغى به ارزش دو میلیارد و 

650 میلیون و 230 هزار  تومان است.

چراغ خاموش به نفع رئیسى
حمیدرضا ترقى عضو شـوراى     خبر آنالین |
مرکزى حزب مؤتلفه اسـالمى درباره آینده سیاسـى 
ابراهیم رئیسـى مـى گوید: برنامـه هاى کما بیشـى 
براى اسـتفاده از ظرفیت او و حضورش در استان ها و 
مجالس و محافل گوناگون است ولى به نظر من هنوز 
این برنامه کامل نیست اما به نظر مى رسد که به طور 
چراغ خاموش دارد کارهایى مى شود که از این ظرفیت 

استفاده شود.

خبرخوان
کنایه رشیدپور

  رکنا| رضا رشــیدپور در برنامــه «حاال 
خورشید» حرف جالبى درباره سخنرانى مسئوالن 
زد. وى در قسمت هایى از حرف هایش گفت: قبًال 
براى دیدن بعضى فیلم ها باید چشم کودك ها را 
مى بســتیم که نبیننــد، االن  براى ســخنرانى 
سیاستمدارها باید گوش بچه ها را بگیریم که بعضى 

حرف ها را نشنوند!

هجوم گرما در فصل سرما!
  جام جم آنالین| کــورش بهــادرى، 
مدیرکل هواشناسى خوزســتان گفت: همانگونه 
که راجع به افزایش دما پیش بینى کرده بودیم، روز 
دوشنبه بیشترین دماى استان به 31 درجه رسید و 
احتمال مى دهیم که تا آخر هفته بیشترین دماى 

استان به 35 درجه نیز برسد.

خودروهاى مرگبار
رئیــس مرکــز اطالعات و    عصر ایران|
کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ســوارى 
و موتورسیکلت ها با ســهم بیش از 92 درصدى 
بیشترین تصادفات درونشــهرى بهمن را به خود 
اختصاص دادند. ســرهنگ نــادر رحمانى خاطر 
نشان کرد: پس از این خودروها، وانت بارها با سهم 
5 درصدى بیشترین تصادفات را در درون شهرها 
داشــتند. به گفته وى کامیون ها و مسافربرهاى 
عمومى نیز در رتبه هاى بعــدى تصادفات درون 

شهرى بهمن ماه قرار دارند.

500 استاد در آستانه تعدیل
  خبر آنالین| ماجراى اخراج یا قطع همکارى 
با استادان دانشگاه آزاد اســالمى ابعاد به مراتب 
گســترده ترى دارد. شواهد نشــان مى دهد این 
دانشــگاه در دوران مدیریت جدید خود، سعى در 
تعدیل نیروى گسترده اى دارد که براساس اعالم 
اســتادان دانشگاه آزاد اســالمى،  فهرستى 500 
نفره در زمینه تعدیل نیروى استادان دانشگاه آماده 
شده و آنها در شرف قطع همکارى با دانشگاه آزاد 

اسالمى هستند.

مرگ هاى تصادفى
  فارس| دبیرعلمى جامعه جراحان ایران 
با اشاره به اینکه تصادفات هر دو ساعت جان پنج 
ایرانى را مى گیرد، گفت: بر اساس آمار کارشناسان، 
طى20  ســال گذشــته بیش از  402 هزار نفر در 
حوادث رانندگى جان خود را از دست داده و بیش از 
چهار میلیون و 591 هزار نفر نیز مصدوم و معلول 

شده اند.

حمایت فردوسى پور از 
ورود زنان به ورزشگاه

  اعتماد آنالین| دوشنبه شب برنامه 90 
به رسم هر هفته پخش شد و نکته جالب توجه در 
این برنامه زمانى بود که عادل فردوسى پور  همراه 
کارشناس داورى مى خواستند مسائل داورى دربى 
را مورد بحث قراردهند که عادل به یکباره از رفتار 
تماشــاگران در این بازى یاد کرد. فردوسى پور با 
انتقاد از رفتار تماشــاگران در دربى، کنایه اى به 
مســئوالن زد و خیلى نرم یا به قول خودش ملو از 
آنها انتقادى هم کرد و گفت: «با حضور خانواده ها 
فضاى ورزشگاه ها بهتر خواهد شد.» او در این انتقاد 

منظورش حضور زنان در ورزشگاه ها بود.

رونمایى از تعداد بیکاران 
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به    تابناك|
کاهش 0/3درصدى نرخ بیکارى در 9 ماهه ابتداى 
امسال گفت: در حال حاضر جمعیت بیکاران کشور 

سه میلیون و 226 هزار نفر است.

نماینده شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شوراى 
اســالمى در گفتگو با «افکارنیوز» با اشــاره به سئوال 
خود از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گفت: محور 
سئوال اینجانب در خصوص مذاکرات محرمانه على اکبر 
صالحى، رئیس سازمان انرژى اتمى با «ارنست مونیز»، 
وزیر انرژى ســابق آمریکا در چند روز قبــل از انتخابات 
ریاست جمهورى آمریکا و پیروزى «دونالد ترامپ» است.

حســینعلى حاجى دلیگانى افزود: آقاى صالحى در یک 
جلسه محرمانه با مونیز از سه مسئله و موضع نظام کوتاه 

مى آید آن هم بعد از توافق برجام. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
اینکه طبق توافق برجام ایران مى توانست 300 کیلوگرم 
اورانیوم غنى شده 67/3 داشته باشد، تصریح کرد: دولت 
آمریکا مى گفت این مقدار شامل اورانیوم ته نشین شده 
و باقیمانده در لوله ها هم است و باید آنها را هم محاسبه 
و جزو همان 300 کیلو محسوب کرد. حاجى دلیگانى با 
تأکید بر اینکه این اظهارات مقامات آمریکایى یک نوع 
زیاده خواهى و زورگویى بود، افزود: مسئولین کشور زیر 
بار این تقاضاى آمریکا نرفتند اما آقاى صالحى در جلسه 

مذکور این تقاضاى آمریکایى ها را پذیرفت.
وى افزود: موضوع دوم آن اســت که على رغم اینکه در 
برجام گفته شــده ایران همیشــه مى تواند 130 تن آب 
سنگین داشته باشد و اضافه تر از آن هم در دسترس ایران 
باشد، اما در نشســت مذکور، آقاى صالحى پذیرفت که 
همان مقدار 130 تن آب سنگین کافى است و نیازى به 

مقدار در دسترس نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 

موضوع ســوم هم این بوده که آمریکایى هــا به دنبال 
این بودند تا بدانند نوع مواد اولیه که براى ســاخت بدنه 
سانترفیوژها استفاده شــده از کجا به دست آوردیم، که 

در همین زمینه آقاى صالحى پذیرفت تا بازرسین آنها به 
کشور بیایند و بررسى هاى خود را داشته باشند. 

حاجى دلیگانى گفت: آقاى ظریف باید پاسخ دهد که بعد از 

اجرایى شدن برجام، بر اساس کدام مجوز قانونى مسئولى 
از ایران به صــورت محرمانه با نماینــده آمریکا مذاکره

 مى کند و این تعهدات را مى پذیرد؟

نماینده شاهین شهر در مجلس فاش کرد

مذاکره محرمانه صالحى با مونیز 

رئیس مؤسسه آموزشــى و پژوهشى امام خمینى(ره) در 
دیدار با جمعى از اعضاى بسیج دانشجویى دانشگاه امام 
صادق علیه الســالم، گفت: آزادى که یکى از شعارهاى 
اساسى انقالب بود، توسط عده اى به این معنا تفسیر شد 
که هر کس، هرکارى خواســت انجام دهد و کسى حق 
ندارد مانع آنها شود؛ آیا الزمه این تفسیر چیزي جز سوق 
دادن انسان به سوي حیوانیت اســت؟! اخیراً هم برخى 
گفتند هر استادى باید آزاد باشــد که سر کالس، هر چه 

خواست بگوید!
به گزارش «انتخاب»، آیت ا... محمدتقى مصباح یزدى 
افزود: بنا به گفته یکی از مهاجران دانشــمند، زمانى در 
کانادا نپوشیدن کت توسط مردان، خالف عفت عمومى 
تلقى مى شــد؛ اما امروز زنان در همان کشور با کمترین 
پوشش در مجامع عمومى حاضر مى شوند و این امر هیچ 
منافاتى با عفت عمومى ندارد! مسئوالن این کشورها به 
این مسئله افتخار مى کنند و همین آزادى را براى ما هم 
تجویز مى کنند؛ این امر تدریجًا از عقب رفتن روسرى ها 
شروع شده و به رفتن خانم ها به ورزشگاه ها رسیده و به 
مرور ادامه خواهد یافت تا آزادى غربی به صورت کامل در 

جامعه ما تحقق پیدا کند!

اســتاد اخالق حوزه علمیه قم اظهار داشــت: طبیعتًا در 
فضایى که آزادى با چنین معنایى باالترین ارزش ها تلقى 
شود، جایى براى احکام اسالم، باقى نمى ماند. امروز اگر 
از ربا انتقاد کنید، با تمسخر به شما می گویند مگر فعالیت 
اقتصادي بدون نظام ربوى ممکن اســت؟ رباخواري در 
گذشته اعالن جنگ با خدا بوده، امروز این کار عین جهاد 
فى سبیل ا... اســت! از ســوي این افراد اصل رباخواري 
پذیرفته شده، فقط بحث بر ســر این است که سود، 30 

درصد باشد یا 28 درصد! على یونسى پس از اســتعفاى درى نجف آبادى با کسب  
219 رأى موافــق از مجلس، چهارمیــن وزیر اطالعات 
ایران بعد از انقالب شد و تا پایان دولت خاتمى در کابینه 
حضور داشت. خبرگزارى «ایلنا» گفتگوى مفصلى با این 
مقام امنیتى سابق انجام داده است که یکى از این سئوال و 

جواب ها را در ادامه مى خوانید:  
گفته مى شــود با احمدى نژاد به این 
دلیل برخورد نمى شود که مدارکى از 
وزارت اطالعات در زمانى که رئیس 
جمهور بوده با خود دارد. نظر شــما 

چیست؟
چنین تحلیلى را قبول ندارم. من که وزیر اطالعات بوده ام، 

مى دانم به لحظ فنى و ســاختارى در وزارت اطالعات، 
چنین امکانى وجود ندارد ولى در هر صورت، رئیس دولت، 
به میزانى که رئیس دولت و کابینه است، دسترسى به اسناد 
به کلى سّرى در محدوده خود دارد و در دسترس اش است. 
من در مورد اسناد در دسترس او، چیزى نمى دانم، اما از آن 
طرف هم نمى دانیم ایشان به دنبال چیست. به طور کلى، 
همه اطالعات سّرى در وزارت اطالعات خالصه نمى شود 
و بسیارى سازمان هاى اطالعاتى دیگرى هم هستند که 
اطالعات ســّرى در اختیار دارند، از جمله نهاد ریاســت 
جمهورى و شخص رئیس جمهور به عنوان عالى ترین مقام 
اجرایى و رئیس شوراى عالى امنیت ملى  که در تصمیمات 

کالن، داراى مسئولیت است.

درحالى که چندى پیش ســازمان توسعه تجارت کشور 
واردات 160 تنى کود انســانى (گل و الى فاضالب) از 
ترکیه را تکذیب کرد اینک برخى رســانه ها آن را تأیید 

کرده اند و تأیید و تکذیب ها همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته بود که رئیس صنعت، معدن و تجارت ایران 
با طرح این موضوع که 160 تن کود انسانى از ترکیه وارد 
کردیم، خواستار پرهیز از واردات غیرضرورى و بى رویه 
شد. این موضوع جنجال بســیارى درمیان رسانه هاى 
و شــبکه هاى اجتماعى به وجود آورد. اما مدت زیادى 
نگذشت که سازمان توســعه تجارت این خبر را تکذیب 
و گزاره جدیدى مطرح کرد: ســازمان توسعه تجارت به 
عنوان مسئول ثبت ســفارش کاال طى سال هاى 95 و 
96 هیچگونه ثبت سفارش واردات براى این ردیف تعرفه 

(گل و الى فاضالب) نداشته است.
اما درحالى کــه واردات چنین محصولــى از بیخ و بن 
تکذیب شد، حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهور 
خبرى روى صفحه توییتر خود گذاشت تا ماهیت واقعى 
کاالى وارد شــده را نشــان دهد. در این خبر نام اصلى 
کاالى وارد شده «گرانول باکترى» عنوان شد که موارد 
مصرف آن  براى تصفیه خانه هاى صنعتى است. اما جالب 

اینجاست که حاال رســانه هاى طرفدار دولت دست به 
افشاگرى درباره ماهیت چیزى مى زنند که واردات آن 
پیش از این توسط سازمان توســعه تجارت به طور کل 

تکذیب شده بود.
در همین رابطه، تصویــرى از جدول واردات گل و الى 
در برخى از رسانه ها منتشر شده که نشان مى دهد چنین 
کاالیى تحت عنوان گل و الى در ســال 95 در ردیف 
«3825» مربوط به پســماندهاى صنایع شــیمیایى و 
صنایع وابسته، زباله شــهردارى، گل و الى فاضالب و 

سایر زباله ها وارد شده است.
اینکه محموله وارد شده به کشــور کود انسانى بوده یا 
فاضالب یــا گل و الى فاضالب و اینکه آیا در کشــور 
فاضالب هم براى مصرف داخلى وجــود ندارد، بحث 
دیگرى اســت که در این روزها درباره آن بسیار گفته و 
نوشته شده اســت؛ اما موضوع دیگرى که در این رابطه 
مهم است، تکذیب ها و تأییدهاى دولتى است که موضوع 
را براى مخاطــب پیچیده تر مى کند و نــه تنها امکان 
شفاف ســازى در این زمینه را از بین مى برد بلکه نتیجه 
آن سلب اعتماد افکارعمومى نسبت به آمارها و اظهارات 

نهادهاى مسئول و دولتى مى شود.

آیت ا...  مصباح یزدى:
آزادى، از عقب رفتن روسرى  شروع شد 

به ورزشگاه  رسید

احمدى نژاد مدارك سرّى در اختیار ندارد 

عاقبت  واردات کود انسانى چه شد؟ 

رسانه اى که از آن نام نمى برم ...
سخنگوى دولت، تشکیک در آمار رسمى نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست را قابل پیگیرى دانست. 
 محمدباقر نوبخت در نشست خبرى خود با اهالى رسانه با بیان اینکه مرکز آمار، مرکز رسمى است و 
هرکس سئوالى دارد باید بیاید و از آنان بپرسد، گفت: به نظرم این قابل پیگیرى است که رسانه اى 
بیاید و در آمار رسمى نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشــکیک مى کند.  البته این رسانه که 
مى گویم و از آن نام نمى برم نیز ادعایش به انقالبیگرى اســت و صدایش در این زمینه هم بلند 
است اما عادت به ســیاه نمایى و تیره و تار نشان دادن اوضاع کشــور و لجن پراکنى دارد که من 
حتى میلى به پرداختن به این رسانه و کارهایى که کرده ندارم و وقت این جلسه را به آن اختصاص

 نمى دهم.

50 اثر مهم از آثار موزه لوور در موزه ملى ایران در حالى 
به نمایش درمى آید که همزمان شــمارى از آثار تاریخ 
تمدن ایران در شــعب موزه لوور بــه نمایش درمى آید؛ 
اتفاقى که اگرچه حــاوى یک پیام مثبــت از ایران در 

ســطح بین الملل خواهد بود اما 
در عین حال نگرانى هایى را در 
پى داشته که باید مورد توجه قرار 
داد و آن نگرانى هــا نیز به روند 
بازگشــت آثار تاریخى به ایران 
مربوط مى شود؛ روندى که باید 

با دقت پى گرفته شود.
موزه ملى ایــران در ایام نوروز 
که سه برابر ایام معمول مراجعه 
کننــده دارد، میزبان 50  پیکره، 
نقش برجســته، ظــرف، تابلو 

نقاشى، چاپ سنگى و... مهم از دوره هاى مختلف تاریخى 
موجود در موزه لوور پاریس است که از میان آنها دو شىء 
شامل یک تبر مفرغى با کتیبه شــاه ایالمى «اونتاش 

ناپیریشا» و دیگرى شــىء مفرغى از لرستان مربوط به 
ایران است و سایر آثار مربوط به فرانسه، ایتالیا، اتریش، 

آلمان، هلند، مصر، ترکیه، سوریه، عراق و هند هستند. 
آنگونه که رئیس موزه ملى ایران اعالم کرده ، بسیارى 
از آثار از ســالن هاى اصلى موزه 
لــوور انتخــاب شــده اند که از 
شــاخص ترین آنهــا مى توان به 
پیکره «ابوالهول» از سنگ بازالت 
مربوط دوره «فرعــون هاکور» 
اشــاره کرد که از بخش عتیقات 
مصر باستان در ســالن «سولى 
لوور» انتخاب شده تا از 14 اسفند 
1396 امسال تا 18 خرداد 1397 
در مــوزه ملى ایران بــه نمایش 
عمومى درآید و بنابراین فرصتى 
فراهم شده تا بدون ســفر به پاریس و ایستادن در صف 
طوالنى لوور، بخشــى از آثار تاریخ تمدن بشــریت را 

مشاهده کرد.

بازدید از « لوور» در تهران
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سیروس میمنت، بازیگر تلویزیون و نویسنده سریال 
«زیر آســمان شــهر 4» در ارتباط با آخرین وضعیت 
ساخت فصل جدید این مجموعه نمایشى گفت: در حال 
حاضر ساخت سرى جدید «زیر آسمان شهر» به دالیل 
مالى تقریباً منتفى شده و احتمال ساخت این مجموعه 
نمایشى به کارگردانى مهران غفوریان و مهران مهام 

در آینده خیلى ضعیف است.
وى در ارتباط با روند ســاخت ســریال «زیر آسمان 
شهر 4»، گفت: حدود دو سال قبل طرح یک سریال 
آپارتمانى 90 قسمتى را به مهران مهام دادم که وى در 
همان جلسات خطاب به من گفت: مردم، مسئوالن و 
مدیران صداوسیما پس از گذشت این همه سال هنوز 
دنبال ساخت «زیر آسمان شــهر» هستند؛ این طرح 
آپارتمانى را به «زیر آسمان شهر 4» تبدیل کنیم که 
تصمیم وى با موافقت من همراه بود و کارهاى اولیه را 

با مهران غفوریان آغاز کردیم.
این بازیگر با اعالم اینکه رضا عطــاران هم چندین 
جلسه در جلســات فیلمنامه نویسى شــرکت کرد، 
خاطرنشــان کرد: رضا عطاران بنیانگذار نوشــتارى 
کاراکترهاى «زیر آسمان شــهر» است که علیرغم 
کسالت و بیمارى پدر خود در آن مقطع در چند جلسه 
فیلمنامه نویسى با حضور من و مهران غفوریان حاضر 

شد و نظرات سازنده و بسیار خوبى هم داد که از نظرات 
وى هم استفاده کردیم.

سیروس میمنت با اشــاره به اینکه همکارى مجدد با 
بازیگران «زیر آسمان شــهر» یکى از سختى هاى 
ساخت فصل جدید این سریال بود، تصریح کرد: دو نفر 
از بازیگران «زیر آسمان شهر» ایران نبودند، همچنین 
ســن برخى بازیگران باال رفته بود و مثل گذشــته از 
آنها نمى توانستیم استفاده کنیم و در مجموع شرایط 
بازیگران مثل گذشته نبود، هرچند که براى این مسئله 

هم راهکارهایى داشتیم تا به مشکل نخوریم.
وى با اشاره به اینکه از سال 96 ساخت فصل چهارم 
سریال «زیر آسمان شــهر» جدى شد، گفت: اواسط 
سال جارى بود که برنامه ریزى هاى الزم براى پروسه 
ساخت سرى جدید «زیر آسمان شهر» را آغاز کردیم 
که مهران غفوریان به عنوان بازیگر به سریال «ماه تى 
تى» داود میرباقرى پیوســت و به دلیل اینکه دوست 
داشت با میرباقرى کار کند، ساخت «زیر آسمان شهر» 
متوقف شــد و «ماه تى تى» هم به سرانجام نرسید و 
نیمه تمام ماند. نهایتًا به فصل زمســتان رسیدیم که 
مهران غفوریان و مهران مهام هر کدام درگیر مسائل 
خودشان شده بودند و ســاخت «زیر آسمان شهر 4» 

متوقف شد.

بازیگر ســریال «خانه به دوش» در ادامه اضافه کرد: 
اگر «زیر آسمان شهر 4» ساخته نشود، طرح آپارتمانى 
خودم را که به «زیر آسمان شهر 4» تبدیل شده است را 
به همان قالب اولیه یا تازه درخواهم آورد و مجدداً براى 

ساخت آن در صداوسیما اقدام خواهم کرد.
سیروس میمنت در پایان گفت: پس از اینکه مهران 
غفوریان از ساخت «زیر آسمان شهر 4» در رسانه ها 
خبر داده بود با بازتاب هاى مثبت زیادى در سراســر 
ایران مواجه مى شدم، این مســئله بیانگر محبوبیت 
«زیر آسمان شــهر» است، از مســئوالن خواهش

 مى کنم که شرایط ساخت این سریال به تهیه کنندگى 
مهران مهام را مهیا کنند.

یک کارگردان ســینما گفت: مهران مدیرى در سریالش با من شوخى 
کرده و حاال باید منتظر شوخى من باشد.

محسن محسنى نسب از جمله نام هاى آشناى سینماى ورزشى و 
اکشن در دهه 70 بود و دو فیلم موفق و خاطره انگیز در این زمینه 
دارد؛ «یاس هاى وحشى» و «شــیر هاى جوان». این کارگردان 
همچنان از این سینما دست نکشیده و به کار در این زمینه ادامه 

مى دهد.
محسنى نســب  مى گوید یک روز تلفنم زنگ خورد و دوستان 
گفتند چرا مهران مدیرى با شما شوخى کرد؟ با مدیرى تماس 
گرفتم و ایشــان هم مرا به دفترش دعوت کــرد. گفتم با این 
کارت، جایى براى شوخى من باز گذاشتى که من هم در یکى 
از فیلم هایم اسمت را ببرم. اگر ببینم تأثیر مى گذارد، ممکن 
است روزى این کار را انجام دهم. البته ایشان نیت بدى 
نداشت، چون نام محسنى نســب به عنوان عنصرى 
مثبت در آن کار گفته مى شــود. یعنى شخصیت 
منفى داستان، «بلوتوث» که خودش نقش اش 
را بازى مى کرد، در جایى که گرفتار مى شــود، 
براى رهایى، خودش را محسنى نسب معرفى 

مى کند!

باران کوثرى دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اى در مالزى را به حامد بهداد تبریک گفت. باران کوثرى با انتشار عکسى 
از حامد بهداد در جشنواره «گلدن گلوبال» مالزى، در اینستاگرام نوشت: «حامد بهداد، برنده بهترین بازیگر مرد از جشنواره گلدن 

گلوبال مالزى شد. مبارکت باشه برادر، نوش جونت.»
حامد بهداد براى بازى در فیلم «سد معبر» برنده جابزه بهترین بازیگر مرد از 

جوایز سینمایى گلدن گلوبال در کشور مالزى شد. فیلم «سدمعبر» که 
در شش شاخه از دومین جشنواره  گلدن گلوبال مالزى نامزد کسب 

جایزه بود و در نهایت جایزه بهترین بازیگر مرد را براى حامد بهداد 
به ارمغان آورد. 

این اثر به کارگردانى محسن قرایى و تهیه کنندگى بهمن 
کامیار که پخش بین المللــى آن را محمد اطبایى 

برعهــده دارد در شــش بخــش بهترین 
کارگردانى (محســن قرایــى)، بهترین 
فیلمنامه (سعید روستایى)، بهترین فیلم 
(بهمن کامیار) بهترین بازیگر نقش اول 
مرد (حامد بهداد)، بهترین بازیگر نقش 
مکمــل زن (گیتى قاســمى) و بهترین 
بازیگر نقش مکمل مــرد (نادر فالح) 
کاندیداى دریافت جایزه از این رویداد 

سینمایى بود.

«زیرآسمان شهر4» ساخته مى شود؟

امد بهداد در جشنواره «گلدن گلوبال» مالزى، در اینستاگرام نوشت: «حامد بهداد، برنده بهترین بازیگر مرد از جشنواره گلدن 
بال مالزى شد. مبارکت باشه برادر، نوش جونت.»

د بهداد براى بازى در فیلم «سد معبر» برنده جابزه بهترین بازیگر مرد از 
یز سینمایى گلدن گلوبال در کشور مالزى شد. فیلم «سدمعبر» که 

بسب شش شاخه از دومین جشنواره  گلدن گلوبال مالزى نامزد ک
زه بود و در نهایت جایزه بهترین بازیگر مرد را براى حامد بهدداد

رمغان آورد. 
 اثر به کارگردانى محسن قرایى و تهیه کنندگى بهمن 

یار که پخش بین المللــى آن را محمد اطبایى 
هــده دارد در شــش بخــش بهترین

گردانى (محســن قرایــى)، بهترین 
منامه (سعید روستایى)، بهترین فیلم 
من کامیار) بهترین بازیگر نقش اول 
 (حامد بهداد)، بهترین بازیگر نقش 
مــل زن (گیتى قاســمى) و بهترین 
گر نقش مکمل مــرد (نادر فالح) 
دیداى دریافت جایزه از این رویداد 

نمایى بود.

آقاى بازیگر سر صحنه از اسب افتاد و آسیب  دید

بازیگر سریال 
«بانــوى ســردار» با 

اعالم اینکه ســرصحنه این 
سریال از اســب افتاده است، بیان کرد 

که دو مهره از ستون فقراتش آسیب دیده است.
فرزین محــدث درباره وضعیت جســمانى خود بعد از 

افتادن از اسب سر صحنه سریال «بانوى سردار» که این روزها 
به کارگردانى پرویز شیخ طادى در حال تصویربردارى است، گفت: هفته 

گذشته در یکى از صحنه هاى ضبط سریال «بانوى سردار» از روى اسب به زمین 
افتادم و کمرم دچار آسیب شد که اکنون در حال استراحت هستم.

او با اشاره به روند درمانى خود بیان کرد: درحال حاضر دیسک من تحت فشار است و دو  مهره 
ستون فقراتم آسیب دیده است که دکتر گفته فعًال تا یک ماه باید استراحت و در بلند کردن اشیا و رفت 

و آمد مراعات کنم.
بازیگر «یک تکه نان» بیان کرد: حادثه همیشه رخ مى دهد ما هم على رغم اینکه تمرین کرده بودیم اما این اتفاق رخ داد. 

با این حال خیلى باید از پرویز شیخ طادى و سایر عوامل این مینى سریال تشکر کنم که خیلى پیگیر هستند و حالم را مى پرسند و 
حتى خود شیخ طادى فکر کرد اگر نمى توانم در این نقش حضور داشته باشم به نحو دیگرى در کار باشم. من فعًال سعى مى کنم به نحوى 

در صحنه هاى نشسته و دیگر صحنه هایى از نقشم که راحت تر مى توانم بازى کنم حضور داشته باشم و بعد از این اتفاق یک بار سر کار رفتم.
محدث در پایان درباره این مینى سریال توضیح داد: مینى سریال «بانوى سردار» به تهیه کنندگى سعید مرادى اثرى هفت قسمتى است که ممکن است 

تعداد قسمت هاى آن افزایش پیدا کند و حدود یک ماه است که تصویربردارى آغاز شده است.

مهران مدیرى تهدید شد!
یک کارگردان ســینما گفت: مهران
کرده و حاال باید منتظر شوخى من
محسن محسنى نسب از جمله نا
اکشن در دهه 70 بود و دو فیلم
دارد؛ «یاس هاى وحشى» و «ش
این سینما دست نک از همچنان

مى دهد.
محسنى نســب  مىگوید یک
گفتند چرا مهران مدیرى با ش
گرفتم و ایشــان هم مرا به د

کارت، جایى براى شوخى من
از فیلم هایم اسمت را ببرم
است روزى این کار را

نداشت، چون نام مح
در آن کار مثبت
منفى داستان،
را بازى مى کر
براى رهایى

مى کند!

گذر زمان
 در گریم بازیگر«پایتخت» ! 
تغییر چهره هومن حاج عبداللهى از فاصله «پایتخت 2 »تا «پایتخت5» 

را در این عکس مشاهده مى کنید.

واکنش شراره رخام به صحبت هاى لیال حاتمى در برلین

 اواسط سال 
جارى بود که

 برنامه ریزى هاى الزم براى 
پروسه ساخت سرى جدید 

«زیر آسمان شهر» را آغاز کردیم 
که مهران غفوریان به عنوان بازیگر 

به سریال «ماه تى تى» 
داود میرباقرى پیوست

بازیگر سریال «آرزوهاى ناتمام» گفت: من به عنوان یک بازیگر باید در ابتدا هر نظرى را در 
هر جایى ندهم و در ضمن حواسم باشد که اگر در مکانى امکان سوء استفاده از نظرم هست 

آن نظر را بیان نکنم.
 شراره رخام  درخصوص صحبت هاى لیال حاتمى در جشنواره فیلم برلین و حاشیه هاى به 
وجود آمده پس از آن گفت: در خصوص لیال حاتمى در جشنواره برلین احساس مى کنم این 

نوع واکنش ها و صحبت ها کامًال مقطعى و گذراست.
وى در همین راستا ادامه داد: من اکثر مواقع ترجیح مى دهم نظراتى اینچنین در مجامع 
ندهم. باید دید آیا واقعاً برخى صحبت ها کمک مى کند و یا بالعکس باعث بدتر شدن 

شرایط مى شود.
بازیگر «آرزوهاى ناتمام» ادامه داد: مهمترین نکته در برخى اظهار نظرات این است 
که من هنرمند و یا هر شغل دیگرى بدانم چه سوء استفاده هایى از آن نظر مى شود. 
من هنرمند باید بدانم کجا دارم در مورد چه موضوعى حرف مى زنم. آیا حرفى که 

مى زنم دردى را دوا مى کند و یا نه صرفاً خوراك حاشیه سازى برخى
 رسانه هاى داخلى و خارجى مى شود.

وى با اشاره به حاشیه ســازى رسانه ها از برخى 
اظهار نظرات افزود: من به عنوان یک بازیگر 

باید در ابتدا هر نظرى را در هر جایى ندهم 
و در ضمن حواسم باشد که اگر در مکانى 
امکان سوء اســتفاده از نظرم هست آن 

نظر را بیان نکنم.

تبریک باران کوثرى به حامد بهداد



٠٤ورزش ٣١٧٨ سال چهاردهمچهارشنبه  ١٦ اسفند ماه   ١٣٩٦

هوادار بى هوادار!
  بقيه را به آسيا نفرستيد!

نصف جهــان برنامه زنده تيتر اول دوشــنبه ١٤ اسفند با 
حضور ســعيد آذرى، مدير عامل باشــگاه ذوب آهن به 
موضوع شكايت اين باشــگاه از رضا شكارى اختصاص 

داشت.
 وى در مورد شكايت باشگاه ذوب آهن از رضا شكارى 
عنوان كرد: ما ادعايى را با كمك سالواتوره وكيل ايتاليايى 
مان تنظيــم كرديم و نهايتا تا دوشــنبه هفته آينده اين 
ادعا را تســليم مقامات انضباطى فيفــا خواهيم كرد. ما 
پيگير شكايتمان هستيم ولى اين پروسه زمان مى برد و 

اميدواريم راى نهايى به نفع ما باشد. 

مديرعامل باشگاه ذوب آهن درباره احتمال جدايى اش 
از جمع سبزپوشان اصفهانى مبهم صحبت كرد.

در ماه هاى گذشته به تناوب شايعه كناررفتن سعيد آذرى 
از مديرعاملى باشگاه ذوب آهن مطرح شده اما هر بار اين 
قضيه تكذيب شد و آذرى به كارش ادامه داد. حاال هم 
بار ديگر گفته مى شــود مديرعامل ذوب آهن در پايان 
فصل از جمع اصفهانى ها جدا خواهد شــد. اتفاقى كه 
آذرى نيز آن را تكذيب نكرد و دربــاره آن مبهم حرف

 زد.
وى در اين باره گفــت:  تعهد من تا پايــان اين فصل 
است. از ســال ٨٣ تا به امروز كه مدير عامل ذوب آهن 
بودم و با اتكا به خداونــد و حمايت مديران، همكاران و 
هواداران تالش كردم آنچه كه شايسته ذوب آهن بود 
را انجام دهم. تعهد من در باشگاه ذوب آهن تا آخر اين 
فصل است و با تمام وجود مبارزه مى كنم تا ذوب آهن 
به جايگاه اصلى خود برســد. در مورد فصل آينده اجازه 
دهيد كه تمركــز روى بازى هاى باقيمانــده و رقابت 
هاى جام باشگاه هاى آسيا باشد. بايد منتظر ماند و ديد 
كادر مديريتى ذوب آهن در پايان فصل دستخوش چه 

اتفاقاتى خواهد شد.

در جريان بازى هاى دوســتانه دانش آموزى در سرپل 
ذهاب، لباس اصلى باشگاه هاى بوندس ليگا به كودكان 

زلزله زده اهداء خواهد شد.
 با تالش مهــدى مهدوى كيــا و فدراســيون ورزش 
دانش آموزى، رقابت هاى شبه بوندس ليگايى كودكان 
زلزله زده در روز شــنبه ١٩اســفند ماه در سرپل ذهاب 
رسما برگزار خواهد شــد. طى اين رقابت ها ٢٠ تيم از 
دانش آموزان سرپل ذهاب با نام تيم هاى بوندس ليگا و 
پيراهن هاى اصلى آن ها كه مهدوى كيا به عنوان سفير 
اين باشگاه ها براى كودكان زلزله زده به ايران آورده، به 

ميدان خواهند رفت.
محســن كلهــرودى مســئول امــور هماهنگى اين 
مســابقات با تاييد اين خبر گفت: اين مســابقات يك 
روزه و نمادين خواهد بود و بيشــتر براى ايجاد نشــاط 
و شــادابى دانش آمــوزان زلزله زده پيش بينى شــده 
كه با اقــدام خيرخواهانه آقــاى مهدوى كيا و تحويل 
پيراهن ها به هر يك از تيم هــا، قطعا روزى بيادماندنى 
براى كــودكان زلزله زده ســرپل ذهــاب رقم خواهد 

خورد.

ماجراهاى شكارى
 ادامه دارد

تعهد تا پايان فصل!

بوند سليگا
 سرپل ذهــاب

مهدوى كيا وارد ميدان شد

عادل فردوسى پور و برنامه ٩٠ به كمك يك محكوم به اعدام رفتند. 
برنامه ٩٠ به موضوعى پرداخت كه پيش تر هم چند سال قبل به عنوان 
مســئوليت اجتماعى انجام داده بود. برنامه ٩٠ به يك قتل فوتبالى 
پرداخت و خواست هوادارانش براى جمع آورى يك ديه كمك كنند. 
آنها آيتمى اثرگذار در اين باره داشتند. يك نوجوان بخاطر فوتبال در 
مدرسه، هم كالسى اش را كشته بود و سال هاى ساالست كه در حبس 
به سر مى برد. بيش از ١٣ سال و در اين مدت پدرش فوت كرده بود و 
مادرش داشت از تلخى نديدن پســر مى گفت و كمبودهايى كه براى 
جمع آورى ١٨٠ ميليونى ديه داشتند. قاضى پرونده هم از مردم خواست 
به اين خانواده كمك كنند. عادل هم چون سوژه فوتبالى بود ، به كمك 
آنها شتافت. او البته باز تاكيد كرد ماجراى اين قتل و ورود ٩٠ به دليل 
فوتبالى بودنش بوده و گفت:  دوستان قاتل ! لطفا از فردا جلوى شبكه 
٣ جمع نشويد . بار قبل كه ما يك برنامه براى جمع آورى ديه داشتيم، 

دوستان قاتل جمع شده بودند جلوى شبكه ٣ و جام جم. 
مادر قاتل: من ساعت ٨ صبح مى خواستم برم بازار پسرم رو ديدم و به 
او گفتم چه شده و او گفت: با دوستم دعوايم شده است. سر فوتبال با 

دوستم دعوام شد  درگير شديم.
مادر قاتل: دلم براى مادر آن مقتول سوخت جوانى پسرش به هدر رفت. 

پسر من در آن زمان عاشق فوتبال و تيم سپاهان بود.
شنيده ايم كه پدر قاتل(نبى) فوت كرده است. 
چقدر حضور نبى براى شما در خانه مهم است؟

من ميدانم كه اگر نبى بيايد بايد از صفر شــروع كند ولى تنها خواسته 
ام اين است كه والدين مقتول رضايت بدهند. ما مى خواهيم كه نبى 

بازگردد و باالى سر خواهرهايش باشد.
بحث ديه از ســوى خانواده مقتول مطرح شده 
مثل اينكه آن ها قبول كرده انــد در ازاى پول 
فرزند شــما را آزاد كنند. با اين اوصاف شــما 

شرايط پرداخت ديه را داريد؟
خير ما شرايطش را نداشته و نداريم. خانواده مقتول گفتند ٢٥٠ ميليون 
بدهيد ولى ما گفتيم: ما پول درمان پدر نبى را نداشتيم و به همين دليل 
او فوت كرد، حاال ما اين همه پول را از كجــا بياوريم؟ من به قاضى 
پرونده گفتم هيچى ندارم. قاضى پرونده خيلى همكارى كرد. همين 
همكارى ايشان باعث شــد تا خانواده مقتول از ٢٥٠ به ١٨٠ ميليون 
راضى بشوند. پدر نبى در بيمارستان منتظر او بود ولى من نتوانستم او 

را آزاد كنم. نبى بايد بازگردد و مرد خانه ما باشد.
با اين اوصاف شــما االن سرپرست خانواده 

نداريد؟
خير. هيچ پولى هم نداريم. 

نبى! خودت همه چيز را براى مان تعريف كن.
ما هم كالس بوديم  و دوست من طرفدار پرسپوليس و من هم طرفدار 
دو آتيشه سپاهان بودم. در مدرسه بر سر مسائل فوتبالى دعوايمان شد 
و رفتيم در كارگاه مدرسه، در آن جا هم درگيرى شد و االن اينجاييم. 
من او را به قصد كشــتن نزدم، زدم به كمرش ولى خونريزى داشت و 

متاسفانه فوت كرد.
*روز هاى اول از پليس و زندان نمى ترسيديد؟

من شب هاى اول در زندان فكر مى كردم دارم خواب مى بينم . االن 
هم باورم نمى شود. من در زندان فكر مى كردم خواب بودم.

ر  ـ ـ گ ا ى  ـ ـ ب ن
بازگردى، 
چه كارى 
انجام مى 

دهى؟
هيچ وقــت ديگر اين 
اشتباه را نمى كنم. من 
نتوانستم كنار پدرم باشم 
و از اين موضوع ناراحتم 

وبدترين چيز براى من همين است. 
من براى پدرم همچنين يك نامه نوشــتم: 

با عرض سالم و خسته نباشــيد به پدرم. خيلى 
دوســت دارم بيايى مالقاتم بابا بيا پيشــم. اين 
نامه دستخط خودم است. دلم برايت تنگ شده 
واميدوارم رضايت بدهند كه بيايم و كنارت باشم.

آزاد بشــوى، بازهم طرفدار 
سپاهان خواهى بود؟

بله من همه بازيكنان فعلى ســپاهان را هم مى شناسم.
مهرداد محمدى و نويدكيا و...  همه را از االنى ها مى شناسم.

شــنيده ايم در زندان هم دروازه بان هستيد. 
درســت اســت؟ كدام دروازه بان ها االن را 

دوست داريد؟
در ايران رحمتى و در جهان نوير. در ســپاهان يك گلر داشت به نام 

آرمناك پطروسيان. به نظرم روى دست او ديگر نمى آيد.

ى  ي ا ي ب
بيرون از زندان چه 

مى كنى؟
فقط مى خواهم نفس بكشم و به دنبال كار مى روم.

داماد شما رستوران دارد؟
من تا حاال دامادمان را نديدم و فقط صدايش را شنيدم. شايد هم رفتم 

پيش او كار كردم. من فقط مى خواهم آزاد شوم، فقط همين.

سپاهان، پرسپوليس، قتل، ١٣ سال زندان

كرى خوانى لعنتى و سال ها افسوس

امان از كاسه زانو!
نصف جهــان ظاهرا با وجــود تالش هاى كى روش و 
تيم پزشــكى ايران براى آن كه اشكان دژاگه را به 
جام جهانى روسيه برسانند، منابع خبرى فاش 
كردند اين بازيكن شانســى بــراى بازى در 
روسيه ندارد. مشــكل اشكان گويا حادتر از 
اين هاست و عالوه بر رباط داخلى پايش، 
كاسه زانويش هم به شدت آسيب ديده 
است. اشكان احتماال به عنوان 
مســافر در كنار تيم ملى 
در جام جهانى خواهد 
بود ولى بعيد به نظر 
مى رسد حداقل به 
٢ بازى اول ايران 

برسد.“

« تى تى»هاى گل نزن
تراكتورسازى از جمله تيم هايى است كه تا اينجاى 

ليگ قهرمانان آسيا گلى به ثمر نرسانده است.
 تراكتورسازى در سومين بازى خود از رقابت هاى 
ليگ قهرمانان آسيا مقابل الجزيره امارات قرار گرفت 
و به تساوى بدون گل رســيد. تراكتورسازى كه دو 
مسابقه قبلى را با نتايج يك بر صفر و ٣ بر صفر مقابل 
االهلى عربستان و الغرافه قطر واگذار كرده بود، در 
بازى با الجزيره امارات هم نتوانست دروازه حريف 
را باز كند تا ركورد عجيب و غريب ٣ بازى بدون گل 
زده را براى خود ثبت كند و از اين حيث گل نزن ترين 

تيم ليگ قهرمانان آسيا لقب بگيرد.

 

جلسه كميته انضباطى در خصوص ديدار هفته سيزدهم ليگ 
برتر هندبال بين تيم هاى شهردارى كازرون و سپاهان 
اصفهان برگزار شــد.آن طور كه ســايت 
فردراسيون هندبال گزارش 
داده، جلســه رسيدگى به 
تخلفات صورت گرفته در 
بازى بين تيم هــاى فوالد مباركه 
سپاهان و شهردارى كازرون از هفته سيزدهم 
ليگ برتر هندبال آقايان با حضور سرپرستان، افراد خاطى تيم ها و 

اعضاى كميته انضباطى برگزار  شد.
در اين جلسه با بررسى انجام شده، مشاهده فيلم بازى، گزارش داور و 
ناظر بازى و همچنين استماع سخنان دعوت شدگان تصميم گيرى 

و راى به شرح زير صادر شد:
نتيجه بازى ١٠-٠ به نفع تيم فوالد مباركه سپاهان اعالم شد.

دو بازيكن خاطى تيم فوالد مباركه سپاهان بين ٤ تا ١٨ ماه  
محروميت از حضور در مسابقات

مدير فنى تيم شــهردارى كازرون ١٨ ماه محروميت 
(يك ســال به صورت قطعى و شش ماه تعليقى) از 

حضور در مسابقات
ســرمربى تيم شــهردارى كازرون پنج جلسه 
محروميت (يك جلســه قطعى و چهار جلســه 

تعليقى) از حضور در مسابقات
بازيكن خاطى تيم شــهردارى كازرون ١٢ ماه 
محروميت (شــش ماه قطعى و شش ماه به 

صورت تعليقى) از حضور در مسابقات
 سرپرست تيم فوالد مباركه سپاهان يك جلسه 
محروميت از همراهى تيم و مبلغ پنجاه ميليون 

ريال جريمه نقدى

ســعيد آذرى در گفت وگويى در مورد تمجيد هــاى قلعه نويى از 
مديريت او در مصاحبه هاى مختلف گفت: قلعه نويى انسان بزرگ 
و مربى فوق العاده اى است و در طول مدت همكارى مان چيزهاى 

زيادى در مديريت از او ياد گرفتم. 
مهم ترين ويژگى او مردمى بودن اســت. ما شــرايط سختى در 
ابتداى فصــل در ذوب آهن داشــتيم ولى در كنــار هم با تالش 
هيات مديره و كادرفنى و بازيكنان و همه توانســتيم از آن شرايط 

ســخت عبور كنيم و خدا را شــكر در حال حاضر بهترين نتايج را 
مى گيريم.

مديرعامل ذوب آهن در مورد اينكه اين تيــم نايب قهرمان ليگ 
برتر خواهد شــد يا نه، عنوان كرد: ذوب آهن در ســال هاى اخير 
بهترين ثبــات نتيجه گيرى را داشــته و موفقيــت در يك فصل 
برخالف خيلــى از تيم ها با ســقوط در فصل بعد همــراه نبوده. 
تمام تالش ما اين اســت كه بهتريــن نتايج را بگيريــم و بعد از 
پرسپوليس در بهترين جايگاه جدول قرار داشته باشيم و مطمئنم 
با داشــتن يك مربى تــراز اول مثل قلعه نويى ايــن مهم حاصل 

مى شود.
آذرى در مورد اينكه ذوب آهن در مورد اينكه برخالف فصل هاى 

قبل اين تيم در فينال جام حذفى حضور ندارد گفت: مطمئن باشيد 
سال آينده نتايج بهترى در جام حذفى خواهيم گرفت و به مراحل 
باال صعود مى كنيم. البته جا دارد به عنوان يك عضو هيات رئيسه 
سازمان ليگ بگويم زمين ورزشگاه خرمشهر اصًال شرايط خوبى 
ندارد و مناســب برگزارى فينال جام حذفى نيست. وضعيت چمن 
خوب نيست و نور ورزشگاه هم خيلى كم اســت و مشكل ايجاد 
خواهد كرد. بهتر اســت مديران و مســئوالن ذيربــط به جاى ٢ 
ماه ديگر االن از صندلى شان بلند شــوند و به فكر درست كردن 
مشكالت باشند تا آبرو ريزى نشــود. ما فصل هاى قبل خودمان 
پيمانكار ورزشگاه فوالدشهر را به خرمشهر برديم تا اوضاع را يك 

مقدار سر و سامان داديم.

به خرمشهر برويد تا آبروريزى نشود!

نقره داغ هندبالى ها

كارشناس اماراتى فوتبال معتقد است على رغم اشتباهات داورى، الوصل به هيچ عنوان 
عملكرد خوبى از خود نشان نداد.

 پرسپوليس با ٢ گل موفق شد الوصل را در ديدارى تقريبا يك طرفه شكست دهد. شاگردان 
برانكو ايوانكوويچ موقعيت هاى بسيارى داشتند و با كمى دقت بيشتر، مى توانستند الوصل 

را گلباران كنند اما اين چنين نشد.
   برنامه ويژه ابوظبى اسپورت با بحث درباره عملكرد تيم هاى اماراتى در ليگ قهرمانان 
آســيا پيش رفت و راشــد الزعابى  يكى از كارشناســان در اين باره گفت : بله باختيم، با 
اشتباهات داورى هم باختيم، يك گل آفسايد، يك پنالتى خيالى و يك پنالتى كه براى ما 
ديده نشد اما سوال اينجاست كه مندز، حزا ســالم و سالم العزيزى چرا بازى نكردند؟ البته 
بازيكنان جانشين خوب بودند اما علت فيكس نبودن اين بازيكنان چه بود؟ما فكر مى كنيم 
مديريت و كادرفنى باشگاه الوصل خودشان باعث شدند كه الوصل چنين وضعيتى داشته 

باشد. سوال اين است كه آيا الوصل تسليم شده يا مى خواهند انرژى را براى ليگ حفظ 
كنند؟ اين شرم آور نيست و اگر قرار بود اين چنين بازى كنيد، انصراف مى داديد نه اين 

كه شركت كنيد و عملكرد اينچنينى داشته باشيد. بهتر است فقط العين به آسيا برود.

مســابقات خانگى تيم ملوان بندرانزلى 
بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.

كميته انضباطــى با بررســى گزارش 
مقامات رسمى مســابقه بين تيم هاى 
ملوان انزلى و نفت مســجد ســليمان 
كه در تاريخ ششم اســفندماه از سرى 
مسابقات ليگ دســته اول ، هفته بيست 
و پنجم كشور در شهر انزلى برگزار شد 
به استناد ماده ١٠٠ مقررات انضباطى و 
با دستور موقت تا اطالع بعدى ، مسابقات 
خانگى تيم ملوان بندرانزلى بدون حضور 

تماشاگران برگزار خواهد شد. 
لذا باشگاه ملوان محروميت ايجاد شده 
در خصوص عدم حضور تماشــاگران 
باشــگاه ملوان را از فدراسيون فوتبال 
جمهورى اسالمى ايران پيگيرى خواهد 
كرد تا شــاهد حضور مجددا هواداران 
پرشور و عاشق در رقابت هاى اين فصل

 باشيم.
 

  كارشناِس
 ديدار ايران-پرتغال

 ژوزه مورينيو، مربى برتر سال ٢٠١٠ دنيا و يكى از شناخته 
شده ترين مربيان فوتبال جهان به عنوان كارشناس ويژه  در 
جام جهانى ٢٠١٨ با شــبكه خبرى RT روسيه همكارى 
مى كند. مورينيو در اين باره گفت:  من خيلى خوشــحال 
هستم كه به تيم RT پيوستم. بى صبرانه منتظر حضور در 
جام جهانى ٢٠١٨ روسيه هستم تا نظراتم درباره بازى ها را 
با ديگران به اشتراك بگذارم. پيتر اشمايكل، دروازه بان تيم 
منچستريونايتد نيز در سال ٢٠١٧ عضو تيم RT شده است. 
او پنج قهرمانى در ليگ برتــر دارد. RT براى جام جهانى 
٢٠١٨ روسيه پروژه  ويژه اى دارد. در وب سايت اين شبكه 
خبرى اطالعاتى درباره برنامه بازى ها، بازيكنان، رنكينگ ها 
و خبرها وجود دارد. اين سايت به زبان هاى روسى، انگليسى، 

 اسپانيايى و بحرينى در دسترس است.
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در ادامه گمانه زنى رســانه هاى سعودى پیرامون 
آینده ســرمربى اخراجى باشــگاه الهالل یکى از 
روزنامه هاى این کشور ادعا کرد این مربى در شهر 

دبى منزل مسکونى خریده است.
شکست برابر استقالل و قعرنشینى در گروه مرگ 
لیگ قهرمانان باعث شد تا سران باشگاه الهالل قید 
ادامه همکارى با رامون دیاز را بزنند و حکم به اخراج 

سرمربى مشهور و گران قیمت آرژانتینى بدهند. 
تصمیمــى کــه در دو هفته گذشــته بــه یکى از 
جنجال هاى رســانه اى عربســتان و کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس تبدیل شــده است چون آینده 
رامون دیاز و شــایعاتى که پیرامون مذاکرات او با 
باشــگاه هاى اماراتى به گوش مى رسد همچنان 
یکى از اخبار پرطرفدار فوتبال عربســتان و حاشیه 

خلیج فارس است.
در این بین روزنامه اقتصادیه عربســتان در صفحه 
ورزشى خود گزارشى منتشــر کرد با این مضمون 
که حضور رامون دیاز در لیگ امارات قطعى به نظر 
مى رسد؛ چون این مربى آرژانتینى تصمیم خودش 
براى زندگى در امارات را قطعى کرده و در این راستا 
با خرید یک آپارتمان در منطقه اى اعیان نشین در 
شــهر دبى مراحل ســکونت خانواده اش را فراهم 

کرده است.
اقتصادیــه همچنین ادعــا کرد دیاز بــا همکارى 
وکالیش مراحل ثبت نام نوه هاى خود در مدارس 
دبى را نیز فراهم ساخت تا عمال از تصمیم خود براى 
همکارى با یکى از باشگاه هاى اماراتى پرده بردارد. 
باشگاهى که در این یکى دو هفته پایه گذار شایعات 
زیادى شد از جمله العین، شــباب االهلى، الوصل 
و ... که به عنوان مشــتریان پر و پا قرص سرمربى 

آرژانتینى مطرح شدند.

دیاز
 در دبى خانه خرید

 امید عالیشاه مهاجم اخراج شده از باشگاه تراکتورسازى اعتقاد دارد با وجود این همه شایعه، اظهارنظر و اتفاقاتى که پیرامونش مى بیند، فعال حرفى 
نزند، بهتر است. او گفته است:  ترجیح مى دهم چند روزى به اســتراحت بپردازم و صحبتى نکنم تا ببینیم چه اتفاقى قرار است رخ بدهد. از سوى 
دیگر، حرفى هم براى گفتن ندارم.  البته طبق اسنادى که وجود دارد، خدمت ســربازى امید عالیشاه روز 19 بهمن ماه به اتمام رسیده و او همان 
زمان نیز مى توانست از باشگاه جدا شود اما تراکتورى ها مى گویند تسویه حساب این بازیکن آماده نیست و تا وقتى به تبریز برنگردد، خبرى از 

تسویه حساب هم نیست!

  حرفى براى گفتن ندارم

همه امیدوارند کاپیتان دوباره لباس تیم ملى 
را به تن کند

نصف جهــان  رسانه ها به ویژه همه آنهایى که از نحوه کنار گذاشتن 
مسعود شــجاعى از تیم ملى فوتبال ناراحت هستند حاال بیش از هر 

زمانى به بازگشت او امیدوارند.
پس از حضور «کارلوس کى روش»  در یونان و تماشــاى دیدار تیم 
مسعود شجاعى حاال همه امیدوارند که کاپیتان سابق و شجاع تیم ملى 

دوباره به جایگاهش بازگردد.
کى روش ناگهانى به یونان سفر کرد تا سرزده در جایگاه ویژه ورزشگاه 
کارایساکى در شهر سالونیکا بنشیند و با لبخند تماشاگر نمایش مسعود 
شجاعى باشد. اما چه اتفاقى افتاده که کى روش در سفرى برنامه ریزى 
نشده پس از حضور در در کارگاه آموزشى فیفا در سوچى روسیه به جاى 
پرواز به مالزى، از یونان ســر در آورد؟ آیا حضور سرزده کى روش را 

مى توانیم دعوت دوباره از مسعود شجاعى به تیم ملى تعبیر کنیم؟
  تمام داستان از روز قرعه کشى لیگ اروپا آغاز شد؛ جایى که قرعه سیاه 
براى مسعود و احسان بیرون کشیده شد. پانیونیوس در قرعه کشى 
به مکابى از اسراییل خورده بود. یک سهل انگارى بزرگ در روز عقد 
قرارداد دو ملى پوش ایران با تیم یونانى باعث شده که احسان و مسعود 
سخت ترین روزهاى سال را پیش از بازى با مکابى تجربه کنند. هیچ 
بندى براى ممنوعیت از بازى رودرروى تیم  هاى اسراییلى در قرارداد 
این دو نبود ولى با وجود این بازى رفت دو تیم در تالویو به خیر گذشت. 
اما براى بازى برگشت در یونان دو ملى پوش مجبور بودند براى صعود 
پانیونیوس به زمین برود. حتى حضــور ایرانى ها هم به کمک نیامد. 
یونانى ها حذف شــدند اما حذف تلخ تر در ایران اتفاق افتاد. احسان و 
مسعود به خاطر شکستن تابوى رقابت با ورزشکاران اسراییل از تیم 
ملى حذف شــدند. محمدرضا داورزنى معاون وزرات ورزش پس از 
سکوت چند روزه همه نهادهاى رسمى باالخره موضع رسمى مشخص 
شد: «وقتى دو فوتبالیست ما بى تفاوت به این موضوع عمل مى کنند 
به صرف اینکه تعهدى به باشگاهشان دارد، پس تعهدشان به ملت 

شریف ایران چه مى شود؟  شجاعى و حاج صفى دیگر جایى در تیم 
ملى ندارند» با این موضع  کوتــاه دو ملى پوش تیم ملى ایران از 

بازى در تیم ملى محروم شدند.
 روزنامه سازندگى در گزارشى اشــاره جالبى به مسیر دو 

فوتبالیست کشورمان و مشکالتى که برایشان به جهت 
بازى در مقابل نماینده اســرائیل پیش آمده و نوشته:  
حاال پس از گذشت هفت ماه حاال راه براى بازگشت 
مسعود شجاعى باز شده، اما احسان حاج صفى مسیر 
راحت ترى را بازگشت انتخاب کرد. احسان با پستى 
را در اینستاگرامش منتشر کرده بود که در بخش از 
آن آمده بود: «سالم بر مردم عزیز کشورم هنگام 

تولد، مادرم گفت فرزندم مادر دیگرى در 
کنار ما هست که وطن نام دارد و همه ما 

در دامان او زندگــى مى کنیم. وطن با 

حضور نوابغ زندگى مى کند و با خون علی أسدزاده 
دایی شهیدت وهمه  شــهدا زنده مى ماند» پست 
اینستاگرامى احسان با استقبال   اصولگرا همراه شد.  
سایت مشرق نیوز  هم یادداشتى سراسر مدح درباره 

حاج صفى نوشت که تیترش 
ایــن بود:«عذرخواهــى 
شــجاعانه حاج صفى و 
مردمى که پهلوانانشان 
را دوســت دارند». حاج 
صفى چند روز بعد، پستى 

را هــم پــس از 

شهادت 
محسن 
حججى 
منتشــر 
 : د کــر
شــهید  »
ن  مــا قهر

محســن 
حججى از نمونه 
بــارز فداکاریــى 
هاســت که هر انسان 
آزاده را بــه تعظیم و تکریم 
وا مــى دارد، ما هــم همچون 
هــر ایرانى با غــم و انــدوه این 
دالورى ها را مى ستاییم آن طور که 
روزنامه سازندگى نوشته  شنیده مى شود 
این متن اینستاگرامى با هماهنگى کارلوس 
کى روش به این دو بازیکن پیشنهاد شده بود 
تا احسان و مسعود با انتشارش در اینستاگرام 
حاشیه  هاى بازى با تیم اســراییلى را تمام کنند. هر 
قدر انتشار سریع این پست به سود احسان تمام شد، 
سرسختى مسعود براى انتشار پست ها بازگشت او به 

تیم ملى را به عقب انداخت. مقاومتى که باعث شد ارتباط کارلوس کى 
روش با مسعود شجاعى هم شکراب شــود. آخرین پل ارتباطى بین 
کى روش و کاپیتان تیمش روزى فرو ریخت که مسعود پاسخ یکى از 

تماس هاى کى روش را نداد.
  «انتظار نداشته باشید، در مورد مسائل مذهبى، سیاسى  
و نژادپرســتى نظر بدهم، چراکه تنها چیزى که 
براى من مهم است، بازى فوتبال است، این 
را از پدرم آموختــه ام. او مربى و بازیکن 

ل  تبا بود و همیشــه به مــن مى گفت، به فو
دروغ نگو. وفوتبال بازى مردم است، فوتبال هرگز 

دولتى، چه شاهى چه امپراطورى، مهم نیست چه 
آن  را کنتــرل کند. فوتبــال بازى بخواهــد 

براى مردم بــازى مى کنم، به مردم اســت و من 
حرف هاى کارلوس کى روش همین سادگى.   این 

خبرنگار رویترز بود. خبرنگارى در پاســخ به ســوال 
که از سرمربى تیم ملى پرسیده بود: «چرا شجاعى در تیم ملى نیست؟» 
سرمربى پرتغالى که در این سال ها متوجه شده بود مناسبات سیاسى 
در ایران پیچیده  است در قبال حذف شجاعى از تیم هیچ گاه موضع 
شفافى نگرفت. سرمربى تیم ملى همزمان با اینکه از سیاست دورى 
کرد، رفتارى سیاستمدارانه داشت. سکوت هفت ماه او که باعث شده 
بود انتقادات تندى علیه او به راه بیفتد، باالخره یک شنبه شب به پایان 
رسید. اگر حضور در ورزشگاه هم پیام روشنى براى بازگشت مسعود 
داشت، اما انتشار پست فیس بوکى تمجید آمیز کى روش تاکیدى بود 

که سرمربى پرتغالى تمام قد پشت کاپیتان تیمش است.
  پیراهن شماره هفت تیم ملى ایران که در ماه هاى غیبت مسعود، به 
ترابى و سامان قدوس رسیده بود، حاال به صاحب اصلى برمى گردد. 
بازوبندى هم که در غیاب شجاعى به بازوهاى دیگران بسته شده بود، 
حاال در بازى دوستانه با الجزایر به شماره هفت همیشگى مى رسد. 
مسعود که براى بازى ملى شماره65، هفت ماه بیرون بود، اگر اتفاق  
عجیبى نیفتد، هفتم فرودین دوباره پیراهن تیم ملى را مى پوشــد و 
انتظار همه آنانى که نگران وضعیت او بودند به پایان مى رسد.شمارش 

معکوس براى بازگشت ”هفت دوست داشتنى ” آغاز شده است.
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همه امیدوارند کاپیتان دوباره لباس تیم ملى 
را به تن کند

 ها به ویژه همه آنهایى که از نحوه کنار گذاشتن 
 تیم ملى فوتبال ناراحت هستند حاال بیش از هر 

میدوارند.
س کى روش»  در یونان و تماشــاى دیدار تیم 
 همه امیدوارند که کاپیتان سابق و شجاع تیم ملى 

ازگردد.
 یونان سفر کرد تا سرزده در جایگاه ویژه ورزشگاه 
الونیکا بنشیند و با لبخند تماشاگر نمایش مسعود 
اتفاقى افتاده که کى روش در سفرى برنامه ریزى 
ر در کارگاه آموزشى فیفا در سوچى روسیه به جاى 
ان ســر در آورد؟ آیا حضور سرزده کى روش را 

ره از مسعود شجاعى به تیم ملى تعبیر کنیم؟
عه کشى لیگ اروپا آغاز شد؛ جایى که قرعه سیاه 
ن بیرونکشیده شد. پانیونیوسدر قرعهکشى

 خورده بود. یک سهل انگارى بزرگ در روز عقد 
یران با تیم یونانى باعث شده که احسان و مسعود 
سال را پیش از بازى با مکابى تجربه کنند. هیچ 
ت از بازى رودرروى تیم  هاى اسراییلى در قرارداد 
ود این بازى رفت دو تیم در تالویو به خیر گذشت. 
ت در یونان دو ملى پوش مجبور بودند براى صعود 
رود. حتى حضــور ایرانى ها هم به کمک نیامد. 
دند اما حذف تلخ تر در ایران اتفاق افتاد. احسان و 
ستنتابوى رقابت با ورزشکاران اسراییل از تیم 
محمدرضا داورزنى معاون وزرات ورزش پس از

 نهادهاى رسمى باالخره موضع رسمى مشخص 
یست ما بى تفاوت به این موضوع عمل مى کنند 
ى به باشگاهشان دارد، پس تعهدشان به ملت 

شود؟  شجاعى و حاج صفى دیگر جایى در تیم 
ضع  کوتــاه دو ملى پوش تیم ملى ایران از 

روم شدند.
گزارشى اشــاره جالبى به مسیر دو 

ن و مشکالتى که برایشان به جهت 
اســرائیل پیش آمده و نوشته:   ه
هفتماه حاال راه براى بازگشت 
شده، اما احسان حاج صفى مسیر
ت انتخاب کرد. احسان با پستى 
نتشر کرده بود که در بخش از 
بر مردم عزیز کشورم هنگام 

ندم مادر دیگرى در 
ن نام دارد و همه ما 
ا با مى کنیم. وطن

حضور نوابغ زندگى مى کند و با خون علی أسدزاده 
دایی شهیدت وهمه  شــهدا زنده مى ماند» پست 
اینستاگرامى احسانبا استقبال اصولگرا همراه شد.  
سایت مشرق نیوز  هم یادداشتى سراسر مدح درباره 

حاج صفى نوشت که تیترش 
ایــن بود:«عذرخواهــى 
شــجاعانه حاج صفى و 
مردمى که پهلوانانشان 
را دوســت دارند». حاج 
صفى چند روز بعد، پستى 

را هــم پــس از 

شهادت
محسن 
حججى 
منتشــر 
: د کــر
شــهید »
ن مــا قهر

محســن 
حججى از نمونه
بــارز فداکاریــى
هاســت که هر انسان
آزاده را بــه تعظیم و تکریم
وا مــى دارد، ما هــم همچون
هــر ایرانى با غــم و انــدوه این
دالورى ها را مى ستاییم آن طور که
روزنامه سازندگى نوشته  شنیده مى شود
این متن اینستاگرامى با هماهنگى کارلوس
کى روش به این دو بازیکن پیشنهاد شده بود
تا احسان و مسعود با انتشارش در اینستاگرام
حاشیه  هاى بازى با تیم اســراییلى را تمام کنند. هر
قدر انتشار سریع این پست به سود احسان تمام شد،
سرسختى مسعودبراى انتشار پستها بازگشت او به

تیم ملى را به عقب انداخت. مقاومتى که باعث شد ارتباط کارلوس کى 
روش با مسعود شجاعى هم شکراب شــود. آخرین پل ارتباطى بین 
کى روش و کاپیتان تیمش روزى فرو ریخت که مسعود پاسخ یکى از 

تماس هاى کى روش را نداد.
  «انتظار نداشته باشید، در مورد مسائل مذهبى، سیاسى  
ووووووووووووووو نژادپرســتى نظر بدهم، چراکه تنها چیزى که 
براى من مهم است، بازىفوتبال است، این

را از پدرم آموختــه ام. او مربى و بازیکن 
ل  تبا بود و همیشــه به مــن مى گفت، به فو

دروغ نگو. وفوتبال بازى مردم است، فوتبال هرگز 
دولتى، چه شاهى چه امپراطورى، مهم نیست چه 

آن  را کنتــرل کند. فوتبــال بازى بخواهــد 
براى مردم بــازى مى کنم، به مردم اســت و من 

حرف هاى کارلوس کى روش همین سادگى.   این 
خبرنگار رویترز بود. خبرنگارى در پاســخ به ســوال 

که از سرمربى تیم ملى پرسیده بود: «چرا شجاعى در تیم ملى نیست؟» 
سرمربى پرتغالى که در این سال ها متوجه شده بود مناسبات سیاسى 
در ایران پیچیده  است در قبال حذف شجاعى از تیم هیچ گاه موضع 
شفافى نگرفت. سرمربى تیم ملى همزمان با اینکه از سیاست دورى 
کرد، رفتارى سیاستمدارانه داشت. سکوت هفت ماه او که باعث شده 
بود انتقادات تندى علیه او به راه بیفتد، باالخره یک شنبه شب به پایان 
رسید. اگر حضور در ورزشگاه هم پیام روشنى براى بازگشت مسعود 
داشت، اما انتشار پست فیس بوکى تمجید آمیز کى روش تاکیدى بود 

که سرمربى پرتغالى تمام قد پشت کاپیتان تیمش است.
  پیراهن شماره هفت تیم ملى ایران که در ماه هاى غیبت مسعود، به 
ترابى و سامان قدوس رسیده بود، حاال به صاحب اصلى برمى گردد. 
بازوبندى هم که در غیاب شجاعى به بازوهاى دیگران بسته شده بود، 
حاال در بازى دوستانه با الجزایر به شماره هفت همیشگى مى رسد. 
مسعود که براى بازى ملى شماره65، هفت ماه بیرون بود، اگر اتفاق  
عجیبى نیفتد، هفتم فرودین دوباره پیراهن تیم ملى را مى پوشــد و 
انتظار همه آنانى که نگران وضعیت او بودند به پایان مى رسد.شمارش 

معکوس براى بازگشت ”هفت دوست داشتنى ” آغاز شده است.
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نصف جهــان برانکو هم مانند 
امیر قلعه نویى در آسیا به یک مربى در 
”در خانه نباز“ تبدیل شده است.  سرمربى 
کروات پرسپولیس با برترى مقابل الوصل امارات 

به رکورد امیر قلعه نویى در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا رسید. برانکو ایوانکوویچ سرمربى پرسپولیس در 
دیدار برابر الوصل امارات باز هم به روند شکست ناپذیرى 

خود در بازى هاى خانگى ادامه داد و موفق شد 10 بازى نخست 
خانگى در لیگ قهرمانان آسیا را بدون شکست پشت سر بگذارد 
تا از این لحاظ با رکورد امیر قلعه نویى مساوى شود. به این 
ترتیب، برانکو که اولین بازى خانگى با پرسپولیس را برابر 
بنیادکار ازبکستان انجام داد و به پیروزى رسید، دهمین 
بازى بدون باخت خود به عنوان میزبان را هم سپرى 
کرد تا تیمش همچنان میزبان شکست ناپذیر در لیگ 

قهرمانان آسیا شناخته شود. پرسپولیس در صورتى که بازى 
خانگى بعدى خود را هم بدون باخت به پایان برساند، حاال 
کورس قلعه نویى و برانکو در این زمینه مى تواند 

دیدنى باشد. 

در«خانه نباز» مثل امیرخان!

على احمدى، بازیکن ســابق ذوب آهن و سپاهان که در 
نیم فصل نخست لیگ هفدهم از میادین فوتبال دور بود، پس 
از حضور منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال سپاهان به عنوان 
ســرمربى، در تمرینات این تیم حاضر شد و قرار است تا 

پایان فصل سپاهان را همراهى کند.
مهدى اخوان سرپرست تیم فوتبال سپاهان در مصاحبه اى  
از امضاى قرارداد على احمدى با باشگاه سپاهان و حضور 
قطعى این بازیکن در ترکیب این تیم سخن گفت. براى 
اطالع از جزییــات حضور على احمدى در تیم ســپاهان 

گفت وگویى با این بازیکن داشتیم که در ادامه مى خوانید:
■ چه شد که در اواخر فصل به سپاهان پیوستید؟

در نیم فصل نخست در هیچ تیمى بازى نمى کردم و بازیکن 
آزاد محسوب مى شدم. زمانى که منصور ابراهیم زاده هدایت 
تیم سپاهان را بر عهده گرفت با نظر مستقیم وى در تمرینات 
تیم حضور پیدا کردم تا از نظر بدنى مورد ارزیابى قرار بگیرم. 
ابراهیم زاده به من گفت فرصتى براى آماده سازى تو از لحاظ 
بدنى نداریم و اگر در تمرینات از نظر آمادگى بدنى مورد تأیید 

باشى، مى توانى به ترکیب تیم اضافه شوى.  
■ گفتید در هیچ تیمى بازى نمى کردید، با این وجود از 

نظر بدنى آمادگى بازى دارید؟
از نظر فنى مورد تأیید ابراهیم زاده بودم چون حدود شش، 
هفت سال گذشته و قبل از اینکه وارد سپاهان شوم، چهار 
سال در ذوب آهن شاگرد او بودم و روزهاى خیلى خوبى با این 
تیم و ابراهیم زاده داشتیم. تنها براى کسب آمادگى بدنى و 
انجام تست بدنى در تمرینات تیم سپاهان حاضر شدم تا 
بتوانم به تیم کمک کنم. در مدت دو هفته اى که در تمرینات 
سپاهان حضور داشتم، تمرینات خوبى انجام دادم و چون در 
مدتى که بازى نمى کردم تمرینات انفرادى انجام مى دادم، 
مشکل خاصى نداشتم و با نظر نهایى ابراهیم زاده به لیست 

بازیکنان سپاهان اضافه شدم.
■ چه کسى پیشنهاد آمدن به تیم سپاهان را به شما 

داد؟
زمانى که ابراهیم زاده هدایت تیم سپاهان را بر عهده گرفت، 
در لیست بازیکنان دو جاى خالى بود. ابراهیم زاده هم به دنبال 
یک مدافع و یک مهاجم بود و طى مدت اخیر هم یکى، دو 
مدافع براى انجام تست در تمرینات سپاهان حاضر شدند 
که در نهایت مورد قبول ابراهیم زاده واقع نشدند. سپس 
شخصى از طرف منصور ابراهیم زاده با من تماس گرفت و از 
من خواست تا براى انجام تست بدنى به تمرینات این تیم 
بروم. قبل از اینکه منصور ابراهیم زاده به عنوان سرمربى تیم 
سپاهان معرفى شود، با او در ارتباط بودم و پس از حضورش 
در ســپاهان با نظر او از من درخواست شد تا در تمرینات 

سپاهان حاضر شوم.
■ با باشگاه سپاهان قرارداد امضا کرده اید؟

قبل از بازى سپاهان با گسترش فوالد تبریز در هفته بیست 
و پنجم لیگ برتر، قراردادم را با باشگاه سپاهان امضا 

کردم که تا پایان این هفته به ثبت مى رســد. از 
روز چهارشنبه در تمرین تیم و همچنین در 

اردوى تدارکاتى بوشهر به همراه تیم حضور 
دارم و از بازى هاى هفته بیست و ششم با 
صالحدید سرمربى تیم مى توانم در زمین 

بازى کنم.
■ براى چه مدتى با باشــگاه سپاهان 

قرارداد امضا کرده اید؟
در حال حاضر قراردادم با باشــگاه سپاهان تا 

پایان فصل و پنج بــازى باقى مانده از لیگ برتر 
است.

■ چرا از ابتداى فصل براى تیمى بازى نمى کردید؟
تمرینات انفرادى داشــتم، اما به دلیل شرایط خانوادگى 

امکان اینکه در تیم دیگرى بازى کنم نبود.
■ چرا از ابتداى فصل به سپاهان نیامدید؟

در ابتداى لیگ برتر هدایت تیم ســپاهان بر عهده زالتکو 
کرانچار بود و نام من هم در لیست بازیکنان موردنظر او نبود. 
البته اگر به من پیشنهاد مى شد قبول مى کردم و از همان 

ابتداى فصل براى این تیم بازى مى کردم.
■ فکر نمى کنید سن شما از بازیکنى گذشته است؟

االن 34 سال سن دارم و ما بازیکنان 38، 39 ساله در لیگ 
برتر داریم. پس هنوز براى بازى پیر نیستم. خوشبختانه از 
نظر بدنى آماده بودم و در مدت دو هفته اى که در تمرینات تیم 
حضور داشتم ابراهیم زاده و دیگران عملکرد من را دیدند و 
فکر مى کنم اگر شرایط بدنى خوبى نداشتم، سرمربى تیم با 
حضورم در ترکیب تیم موافقت نمى کرد. اصالً این طور نبود 
که ابراهیم زاده من را با هر شرایطى قبول کند. طورى در این 
مدت تمرین کرده بودم که از بقیه بچه ها آماده تر بودم و از 
نظر فنى هم مشکلى نداشتم که ابراهیم زاده بخواهد من را 

تأیید کند، چون از این نظر مورد تأیید او بودم. 

على احمدى:
 هنوز پیر نیستم!

 فرهاد مجیدى پیشکســوت محبوب باشگاه اســتقالل با حضور در 
کالس هاى مربیگرى خود را براى بازگشت دوباره به این باشگاه آماده 
کرده است. مجیدى در بین هواداران مقبولیت زیادى دارد و قطعا حضورش 
در این باشگاه مى تواند طرفداران بیشترى را به 
ورزشگاه بکشاند. امسال بحث هاى زیادى 
براى حضور او در استقالل شد اما در نهایت 
مجیدى نتوانست بازگردد چرا که افتخارى 
مدیرعامل باشگاه با این مسئله موافق نبود. 
اما مجیدى اخیرا مصاحبه اى کرد که به نفع 
افتخارى بود و علیه فتح ا.... زاده، 
به همین دلیل مى گویند 
او به باشگاه استقالل 
بسیار نزدیک شده 
است و در فصل 
روى  آینــده 
کنار  نیمکت 
دست وینفرد 
شفر مى نشیند. 
آرش برهانــى 
کــه در اســتقالل و 
امارات با فرهاد همبازى بود، 
درباره بازگشــت او به این باشگاه 

توضیحاتى مى دهد.
 چقدر با فرهاد مجیدى در 

ارتباط هستى؟
کال خبرى از هم نداریم.

قهر که نیستید؟
نه، خب فرهاد معموال در ایران نیست 

و من هم درگیر کارهاى خودم هستم.
خیلى بحث درباره بازگشــت او 
مى شود. نظر تو در این باره چیست؟

این که بازیکنانى در اســتقالل بوده اند که 
سال ها زحمت کشــیدند ، نکته اى است که 
باشگاه باید به آن توجه کند. فرهاد مجیدى و 
امثال او تا هر زمانى که براى اســتقالل بازى 

مى کردند واقعا تالش کردند به تیم کمک کنند. در اینطور مواقع نوبت به 
باشگاه مى رسد که بتواند از چنین سرمایه هایى حمایت کند.

فکر مى کنى شروع کار مربیگرى او از استقالل 
خوب باشد؟

فرهاد االن مى خواهد کارش را براى مربیگرى آغاز کند و چه جایى براى او 
بهتر از استقالل؟ باشگاه باید از فرهاد حمایت کند و کمک کند تا او تبدیل 

به یک سرمایه براى استقالل شود.
درست مثل گذشته.

بله، باشگاه از امیر قلعه نویى حمایت کرد. از صمد مرفاوى و على منصوریان. 
همینطور از آقاى مظلومى و خیلى از مربیان دیگر. آنها  کارشــان را در 
استقالل شروع کردند و مگر آقاى قلعه نویى دستیار حجازى و پورحیدرى 
نبود؟ به هر حال االن زمان آن است که باشگاه پشت فرهاد مجیدى باشد و 
به او کمک کند تا از یک جاى مناسب کارش را استارت بزند و رفته رفته با 

تجربه شود و بتواند در آینده به باشگاه کمک بیشترى کند.
آرش تو بازیکن با تجربه اى در استقالل بودى. 
اینکه مى گویند بازیکنان جوان در آسیا باید نیمکت 
نشین شوند چون با تجربه ها میدان هاى بیشترى 
دیده اند، درست است؟ مثال درباره حسینى گلر تیم 

این جو را درست کرده بودند.
ببینید االن وینفرد شفر در ترکیب استقالل 50 تا 60 درصد بازیکن دارد 
که شاید به آن اندازه تجربه بین المللى نداشته باشند. به هر حال باید به این 
بازیکنان در بازى هاى خارجى میدان داد. باید آنها در مسابقاتى مثل لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان بروند تا بتوانند پخته و با تجربه شوند. استقالل 
در حال حاضر بازیکنان با تجربه زیادى دارد. بازیکنان جوانى هم دارد که 
آنچنان تجربه بازى هاى بین المللــى را ندارند. جوان ها واقعا با انرژى و 
دوندگى خود به تیم کمک زیادى مى کنند ولى اینکه مى گویند فالنى 
تجربه آسیایى ندارد و باید در آسیا نیمکت نشین شود، درست نیست. به هر 
حال بازیکن باید از یک جایى شروع کند دیگر، درست است؟ اتفاقا حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا فرصتى خوبى است که جوان هاى استقالل بتوانند 

خودشان را نشان دهند.
فکر مى کنى استقالل با شفر به موفقیت مى رسد؟

استقالل با حضور او عملکرد خوبى داشته و رفته رفته بهتر مى شود. هنوز 
تیم ضعف هایى دارد ولى قطعا او در تالش است تا این ضعف ها را از بین 
ببرد. شفر مربى خوبى اســت و قطعا مى تواند با استقالل به نتایج خوب 

دست پیدا کند. باید از او حمایت کرد.

به نظر مى رسد موضوعى تمام تمرکز مدافع شمالى پرسپولیس 
را سلب کرده تا او مدتى از عملکرد قابل انتظار دور باشد.

شجاع خلیل زاده که روزهاى ابتدایى حضورش در پرسپولیس را 
با درخشش خیره کننده پشت سر گذاشت و مى توانست بهترین 
خرید فصل سرخپوشــان لقب گیرد، مدتى است از انتظارات 
فاصله گرفته و با بازى عصبى و پاس هاى اشتباه و بازى خشن 
و فیزیکى خود نمایش دور از انتظارى را به جا مى گذارد. خلیل 
زاده که انتظار داشت عملکرد خوبش در ترکیب پرسپولیس طى 
دیدارهاى گذشته مورد توجه کارلوس کى روش قرار گرفته و 
او را از لیست ســیاهش خارج کند، بعد از اینکه نتوانست نظر 
ســرمربى پرتغالى را به خود جلب کند، اکنون با رنگ باختن 

رویاى حضور در جام جهانى، از اعتمادبه نفس ســابق فاصله 
گرفته است و به نظر مى رسد این بازى عصبى و اشتباهاتش، 

بى ارتباط با این اتفاقات نباشد.
با این حال شجاع باید توجه داشــته باشد که حتى کورسوى 
امیدش براى حضور در جام جهانى بر پایه موفقیت و کم شدن 
اشتباهات در ترکیب پرســپولیس شکل خواهد گرفت و او در 
صورتى که مقابل حریفان داخلى و آسیایى مرتکب اشتباهاتى 

دردســر بیندازد، مسلما هیچ شــود که تیم را به 
ى  صــد ر نمى تواند بــراى باال د
حضورش در لیست بردن شــانس 
خود قائل شود. تیم ملى براى 

تمرکزت کجا رفته؟   چه کسى بهتر از فرهاد مجیدى؟  چه کسى بهتر از فرهاد مجیدى؟

 امید عالیشاه مهاجم اخراج شده از باشگاه تراکتورسازى اعتقاد دارد با
نزند، بهتر است. او گفته است:  ترجیح مى دهم چند روزى به اســتر
حرفى همبراى گفتن ندارم.  البتهطبقاسنادى که وجود دارد دیگر،
زمان نیز مى توانست از باشگاه جدا شود اما تراکتورى ها مى گویند

تسویه حساب هم نیست!

ور ابراهیم زاده با من تماس گرفت و از 
جام تست بدنى به تمرینات این تیم 
صور ابراهیم زاده به عنوان سرمربى تیم 
 با او در ارتباط بودم و پس از حضورش 
و ازمن درخواست شد تا درتمرینات 

هان قرارداد امضا کرده اید؟
 گسترش فوالد تبریز در هفته بیست 

ردادم را با باشگاه سپاهان امضا 
 هفته به ثبت مى رســد. از 

رین تیم و همچنین در 
هر به همراه تیم حضور 
فته بیست و ششم با 
یم مى توانم در زمین 

بى با باشــگاه سپاهان 
ده اید؟

م با باشــگاه سپاهان تا 
ازى باقى مانده از لیگ برتر 

تصل براى تیمى بازى نمى کردید؟
شــتم، اما به دلیل شرایط خانوادگى

گرى بازى کنم نبود.
صل به سپاهان نیامدید؟

دایت تیم ســپاهان بر عهده زالتکو 
هم در لیست بازیکنان موردنظر او نبود. 
هاد مى شد قبول مى کردم و از همان 

 تیم بازى مى کردم.
سن شما از بازیکنى گذشته است؟

39 ساله درلیگ  ،9 8م وما بازیکنان38
 براى بازى پیر نیستم. خوشبختانه از 
در مدت دو هفته اى که در تمرینات تیم 
زاده و دیگران عملکرد من را دیدند و 
ط بدنى خوبى نداشتم، سرمربى تیم با 
م موافقت نمى کرد. اصالً این طور نبود 
ا هر شرایطى قبول کند. طورى در این 
دم که از بقیه بچه ها آماده تر بودم و از 
داشتم که ابراهیم زاده بخواهد من را 

نظر مورد تأیید او بودم. 

در این باشگاه مى تواند طرفداران بیشترى را به 
ورزشگاه بکشاند. امسال بحث هاى زیادى 
براى حضور او در استقالل شد اما در نهایت 
مجیدى نتوانست بازگردد چرا که افتخارى 
مدیرعامل باشگاه با این مسئله موافق نبود. 
اما مجیدى اخیرامصاحبه اى کرد که به نفع

افتخارى بود و علیه فتح ا.... زاده، 
به همین دلیل مى گویند 
او به باشگاه استقالل 
بسیار نزدیک شده 
است و در فصل 
روى  آینــده 
کنار نیمکت 

دست وینفرد 
شفر مى نشیند. 
آرش برهانــى

کــه در اســتقالل و 
امارات با فرهاد همبازى بود، 
درباره بازگشــت او به این باشگاه 

توضیحاتى مى دهد.
چقدر با فرهاد مجیدى در 

ارتباط هستى؟
کال خبرى از هم نداریم.

قهر که نیستید؟
نه، خب فرهاد معموال در ایران نیست 

و من هم درگیر کارهاى خودم هستم.
بازگشــت او خیلى بحث درباره
مى شود. نظر تو در این باره چیست؟

این که بازیکنانى در اســتقالل بوده اند که 
سال ها زحمت کشــیدند ، نکته اى است که 
باشگاه باید به آن توجه کند. فرهاد مجیدى و 
امثال او تا هر زمانى که براى اســتقالل بازى 

خوب با
فرهاد االن مى خواهد
بهتر از استقالل؟ باش
به یک سرمایه براى
درست
بله، باشگاه از امیر قلعه
همینطور از آقاى مظ
استقاللشروع کردن
نبود؟ به هر حال االن
بهاو کمک کند تا ازی
تجربه شود و بتواند در
آرش تو
اینکه مى
نشین ش
دیده اند
این جو
ببینید االن وینفرد ش
که شاید به آن اندازهت

بازیکنان در بازى هاى
قهرمانان آسیا به مید
در حال حاضر بازیکن
آنچنان تجربه بازى
دوندگى خود به تیم
تجربه آسیایى نداردو

حال بازیکن باید از یک
در لیگ قهرمانان آس
خودشان را نشان ده
فکر مى
استقالل با حضور او
تیم ضعف هایى دارد
ببرد. شفر مربى خوبى
دست پیدا کند. بایدا
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میزان تعریق بدن، به طور مســتقیم با میزان ســوخت 
و ســاز بدن در ارتباط اســت و عرق کردن مــى تواند 
در مــورد وضعیــت ســالمتى شــما پیامــى داشــته 

باشد.
عرق کردن یک نشانه از سمت بدن است که مى خواهد 
چیزى به ما بگوید. اگر زیاد عرق مى کنید، بدانید که این 
مسئله را باید ریشه یابى کرده و دلیل اصلى آن را پیدا کنید، 
زیرا میزان تعریق بدن، به طور مستقیم با میزان سوخت 
و ساز بدن در ارتباط است و عرق کردن مى تواند در مورد 
وضعیت ســالمتى شما پیامى داشته باشــد. موارد زیر را 
بخوانید و با دالیلى که مى توانند باعث عرق کردن زیاد 

شوند آشنا شوید.

افت قند خون
اگر در محیطــى با دماى عادى و متوســط حضور دارید، 
اما همچنان به شــدت عرق مى کنید، ممکن است افت 
قند خون مقصر اصلى این شــرایط باشد. تعریق مى تواند 
نشــانه اى از افت قند خون خفیف، زمانــى که قند خون 
به زیر 70 میلى گرم در هر دســى لیتر رسیده است، باشد. 
هنگامى که قند خون افت مى کند، تعریق بیشــتر مواقع 
در پشت گردن و خط مو صورت مى گیرد. به این شرایط 
هنگام شب باید توجه داشته باشید، زیرا فرد ممکن است در 

خواب به شدت عرق کند و متوجه آن نباشد که این شرایط 
به نام هیپوگلیسمى شبانه نیز شناخته مى شود.

نیاز به سدیم بیشتر
اینکه عرق مقادیرى نمک را در خود دارد، سبب مى شود 
که ما با از دست دادن آن به سدیم بیشترى احتیاج داشته 
باشیم. در مواقعى که عرق کردن ســبب ایجاد سوزش 
چشم ها، خراشیدگى ها یا زخم هاى موجود بر روى سطح 
پوست شود، احساس بدى را روى پوست بدن تان به وجود 
مى آورد و یــا لکه هاى ســفیدى را روى لباس تان باقى

 مى گذارد، این درست زمانى اســت که شما به مصرف 
بیشتر سدیم احتیاج دارید.

باردارى یا یائسگى
هورمون هاى ترشح شده طى باردارى و افزایش سوخت 
و ســاز بدن مى تواند باعث تحریک غدد عرق و افزایش 
تعریق  شود. طى یائسگى نیز، ترشح کم هورمون استروژن 
بــر هیپوتاالموس و دماى بــدن اثر مى گــذارد و باعث 
گرگرفتگى زنان یائسه مى شود. براى دفع گرماى اضافى، 
رگ هاى خونى در پوست گشــاد مى شوند و غدد عرق را 
وادار به فعالیت مى کنند. با این کار احساس برافروختگى 

کم مى شود.

استرس
اســترس، عصبانیت و خجالت مى تواند دلیلى براى عرق 
کردن باشد. فشار روحى باعث فعالیت غدد عرق در کف 
دست ها و پاها مى شود. به این دلیل است که هنگام عصبى 

بودن، دست ها مى لرزند.

مبارزه با یک بیمارى
زمانى که بیمار مى شــوید یا در شرف ابتال 
به یک بیمارى هســتید، بدن براى مبارزه با 

عفونت هایى که بدان راه یافته، شروع به مبارزه 
مى کند که یکى از نتایج این مبارزه، تعریق است. 

البته در این زمان عرق ممکن اســت بوى بدترى 
نسبت به حالت معمول آن داشته باشد. در نتیجه زمانى 

که بیش از اندازه و با بوى متفاوتى عــرق مى کنید، این 
امکان وجود دارد که در حال ابتال به یک بیمارى واگیر دار

باشید.

عوارض جانبى برخى داروها
تعریق یکى از عوارض جانبى داروهاست از جمله داروهاى 
ضد افســردگى، داروهاى غیراســتروئیدى ضد التهاب، 
داروهاى فشار خون، داروهاى سرطان و برخى داروهاى 

دیابت.

گاهى اوقات پوســت بدن بدون اینکه ضربه اى 
خورده باشد، دچار کبودى مى شود.

اگرچه استراحت و استفاده از کمپرس یخ، به بهبود 
عالیم کبــودى کمک مى کند، اما بهتر اســت از 
برخى علل خاص کبودى پوســت اجتناب کنید تا 

اصًال آن را تجربه نکنید.

اشعه فرابنفش خورشید: این اشعه در 
طول زمان، کالژن پوست شما را که در الیه دوم 
پوســت قرار دارد، از بین مى برد. کالژن از شبکه 
رگ هاى خونى در زیر پوســت حفاظت مى کند و 
بدون آن، رگ هاى خونى بــه راحتى در معرض 
شــکنندگى قرار مى گیرند. در واقع کاهش سطح 
کالژن، از دالیل اصلى کبودى پوست است. اگر 
قرار است در معرض نور خورشید قرار بگیرید، حتمًا 

از کرم ضد آفتاب استفاده کنید.

افزایش سن: این هم یکى از علل کاهش 
ســطح کالژن اســت. البته ضخامت پوســت و 
حساسیت آن در برابر نورخورشید در افراد مختلف 
متفاوت است مثًال افرادى که پوست شان روشن 
است، حساسیت بیشترى نســبت به پوست افراد 
تیره دارند. برخى از افراد، کبودى ناشى از باال رفتن 
سن را فقط در سنین خیلى باال تجربه مى کنند، اما 
برخى دیگر از 40 یا 50 ســالگى، شاهد ایجاد این 
کبودى ها در پوســت خود هســتند. با این حال، 
استفاده از کرم ضد آفتاب، از کالژن پوست به مدت 

طوالنى ترى محافظت مى کند.

مصرف برخى از داروها: داروهاى رقیق 
کننده خون مثل وارفارین و هپارین، احتمال بروز 
کبودى هــاى پوســتى را هم  بیشــتر مى کنند. 
داروهاى ضــد انعقاد، مدت زمــان انعقاد خون را 
طوالنى تر مى کنند. به همین دلیل هم فرد خیلى 
راحت تر و بیشــتر از دیگران دچار کبودى پوستى 
مى شود. داروهاى مسکن مثل آسپرین، ایبوپروفن 
و ناپروکسن هم خاصیت رقیق کنندگى خون دارند. 
این داروها، مانع از فعالیت برخــى از آنزیم هاکه 
وجود آنهابــراى انعقــاد خون ضرورى اســت، 
مى شوند. بنابراین، از این داروهابیش از یک هفته 
استفاده نکنید، مگر اینکه پزشک شما تشخیص 

داده باشد.

 K،کمبود تغذیه اى: کمبود ویتامین هاى
B۱۲ و C که در انعقاد خون نقش دارند، منجر به 
کبودى مى شــود. اگر از غذاهاى ناسالم استفاده 
مى کنید و میوه و سبزى کافى مصرف نمى کنید، 
احتمال دارد که دچار کمبود ویتامین C یا ویتامین  
K شوید. گیاه خواران نیز در معرض کمبود ویتامین 

B12 هستند.

 ابتال به یک بیمارى جــدى:  کبودى 
پوست در موارد نادر، مى تواند نشانه یک بیمارى 
جدى مثل دیابت نوع 2 یا بیمارى لوسمى باشد. اگر 
کبودى پوست شما بى دلیل به وجود آمده و بیش از 
دو هفته به طول انجامیده اســت، باید به پزشک 
مراجعه کنید. باال بودن قند خون، ترمیم پوست را با 
تأخیر مواجه مى کند و در نتیجه، مدت بیشترى هم 
زمان مى برد تا کبودى هاى پوســت، بهبود پیدا 
کنند. در افراد مبتال به لوسمى، پالکت هاى خون 
کاهش پیدا مى کنند و انعقاد خون به درستى انجام 

نمى شود.

سردرد یک اصطالح عمومى براى توصیف درد در سر، 
ســینوس ها و گردن اســت که مى تواند به علت هاى 
مختلف ایجاد شود. تقریبًا هر کسى در طول زندگى خود 
حداقل یکى دو بار سردرد گرفته است، اما شدت آن بین 

افراد متفاوت است . 
اولین واکنش زمان سردرد استفاده از داروهاى ضد درد 
اســت، اما درمان هاى طبیعى مانند چاى وجود دارد که 
اغلب مى تواند باعث درمان و از بین رفتن سردرد شود. 
ناگفته نماند که سردردهاى مداوم و شدید یا میگرن نیاز 
به درمان پزشکى داشته، ولى بسیارى از سردردهاى شایع 

را مى توان به راحتى با چاى تسکین داد.
انواع مختلف چاى براى درمان ســردرد وجود دارد که

 مى تواند مصرف شــود. این موارد عبارتند از چاى سبز، 
چاى دارچین، چاى بابونه، چاى زنجبیلى، چاى ریحان، 

چاى لیمو و چاى اسطوخودوس. 

چاى دارچین
چاى گیاهــى داراى عنصر فعال، ســینامالدئید و آنتى 
اکسیدان ها و ترکیبات ضد التهابى، بسیار مؤثر در کاهش 
فشار خون است و به سرعت سردرد ناشى از فشار خون 
باال را کاهش مى دهد. منگنز و آهن موجود در این چاى، 

همچنین به کاهش سردرد کمک مى کند. 

چاى بابونه
 ترکیبات زیــادى در چــاى بابونه وجــود دارد که به 
کاهش سردرد کمک مى کند. ترکیبات این چاى، ضد 
اسپاسمودیک، داراى آنتى اکسیدان و ضد التهاب است. 
این یک چاى آرام بخش اســت، بنابراین مى تواند درد 
سردرد را بسیار کم کند چون چاى بابونه هورمون استرس 

را کاهش مى دهد.
 

چاى ریحان
خاصیت چاى ریحان براى درمان سردرد شناخته شده 
اســت و آن به علت ضد التهابى بودن ریحان است که 
مى تواند فشــار در رگ هاى کوچک را که عامل اصلى 
سردرد تنشى است را کاهش دهد. عطر و طعم این چاى 
براى بعضى ها خوشایند نیست، بنابراین همراه با عسل 

توصیه مى شود.

چاى سبز
 چاى ســبز داراى ترکیبات مفیدى از جمله کاتچین ها 
و سایر ترکیبات فنولى است. چاى سبز مى تواند سطح 
هورمون را تنظیم کند، استرس را کاهش دهد، التهاب را 
تسکین دهد و موجب خواب مى شود، بنابراین برخى از 

بدترین عالیم سردرد کاهش مى یابد. 

چاى اسطوخودوس
اسطوخودوس یکى از گیاهان قدرتمند در سراسر جهان 
اســت و هنگامى که چند اســطوخودوس خشک را در 
آب جوش مى ریزند و مى نوشــید، براى درمان سردرد 

عالى است.

چاى لیمو
آنتى اکســیدان هایى که در چاى لیمو و همچنین اسید 
سیتریک یافت مى شود، به ســرعت سردرد تنشى را از 

بین مى برند. 

چاى زنجبیل
ماده فعال قدرتمند چاى زنجبیل، گینگرول داراى اثرات 
مفیدى براى بدن است. مى تواند سینوس ها را تقویت 
کند و گردش خون را افزایش دهد، فشــار خون را پایین 

بیاورد و براى سردرد هم عالى است. 

اگر زیاد عرق مى کنید...

 خجالت مى تواند دلیلى براى عرق 
ى باعث فعالیت غدد عرق در کف 
ه این دلیل است که هنگام عصبى 

.

مارى
وید یا در شرف ابتال 
د، بدن براى مبارزه با 

ه یافته، شروع به مبارزه 
 این مبارزه، تعریق است. 

اســت بوى بدترى  ممکن
 آن داشته باشد. در نتیجه زمانى 

ى متفاوتى عــرق مى کنید، این 
 حال ابتال به یک بیمارى واگیر دار

 برخى داروها
جانبى داروهاست از جمله داروهاى 
اى غیراســتروئیدى ضد التهاب، 
روهاى سرطان و برخى داروهاى

بهترین چاى براى سردرد

چرا پوستتان بى دلیل 
کبود مى شود؟ 

براى داشتن دندان هایى زیبا و سالم باید مراقب وعده هاى 
غذایى خود باشیم. زیرا سالمت دندان بستگى به کیفیت 

غذا و چگونگى مصرف آن دارد.
به عالوه بعضى از خوراکى هاى خــاص از جمله خوراکى 
هاى داراى آنتى اکسیدان و مواد معدنى در برابر باکترى و 
عفونت هاى بدن مقاومت بیشترى از خود نشان مى دهند. 
با اطمینان مى توان گفت که با استفاده از این خوراکى ها، 
سالمت دندان ها و دهان شما تا ســنین پیرى( البته اگر 
مسواك زدن را فراموش نکنید. ) تضمین مى شود. در ادامه 

این مطلب شما را بیشتر با این مواد غذایى آشنا مى کنیم.
محققان مى گویند که مصرف این قبیل نوشــیدنى ها در 
فاصله میان وعده هاى غذایى و مزمــزه کردن آنها براى 

مدت طوالنى، خطر ساییدگى دندان بر اثر اسید نوشیدنى 
را افزایش مى دهد.

مطالعات نشان مى دهد که مصرف نوشابه هاى رژیمى و 
یا چاى میوه در فاصله میان وعده هاى غذایى، خطر فاسد 

شدن دندان را 11 برابر افزایش مى دهد.
چیپس هاى سرکه و نمکى نیز از جمله خوراکى هایى هستند 
که حاوى سطوح باالى اسید هستند و مى توانند باعث از 

بین رفتن میناى دندان شوند.
دندانپزشکان نیز هشــدار مى دهند که نوشیدن نوشابه 
هاى اســیدى مانند چاى میوه و یا فشردن لیمو در آب در 

فاصله میان وعده هاى غذایى، یکى از مخرب ترین اثرات 
را بر میناى دندان دارد. چنین عاداتى احتمال پوســیدگى 
زیاد یا جزئى دنــدان را 11 برابر افزایش مى دهد، اما اگر 
چنین نوشابه هایى با غذا مصرف شوند، این آسیب تقریباً 

نصف مى شود.
همچنین به گفته محققان، نوشــیدنى هایى مانند آبمیوه، 
شربت، چاى میوه، نوشــیدنى رژیمى، نوشابه قندى و آب 
طعم دار همگى اسیدى هستند و مى توانند باعث ساییدگى 

دندان و فاسد شدن آن شوند.

خطر چند خوراکى  براى سالمت دندان ها

3راهکار اساسى در پیشگیرى از پوکى استخوان
 پوکى اســتخوان موجب نرم شدن استخوان ها و 
شکنندگى بیشتر آنها مى شــود و در زنان شیوع 
بیشتر ى دارد. ریسک پوکى استخوان با باالرفتن 
ســن افزایش مى یابد. مصرف غذاهاى سرشار از 

کلسیم و ویتامین D نقش بسزایى در پیشگیرى از 
ابتالى به پوکى استخوان دارند.

محققان براى پیشــگیرى یا بــه تعویق انداختن 
پوکى اســتخوان، راهکارهاى زیر را پیشــنهاد

 مى کنند:
D خوردن غذاهاى سرشار از کلسیم و ویتامین  

  انجام منظم ورزش هاى استقامتى
  ترك سیگار (در صورت سیگارى بودن)

5 بیمارى که
 با استرس

 تشدید مى شود

اگرچه استرس بیش از حد، ســالمت قلب و عملکرد 
مغز شــما را نشــانه گیرى مــى کند، بــا این حال 
مى تواند تأثیرات مخربى هم روى پوســت داشــته

 باشد.
اینطور ثابت شده که پنج وضعیت مرتبط با پوست تحت 

استرس شدید، شکل وخیم ترى به خود مى گیرند:

پسوریازیس
 یک بیمارى خودایمنى با تظاهرات پوســتى اســت. 
این تظاهرات پوستى تحت اســترس شدید وخیم تر 
مى شــوند. یافتن راهکارهاى مقابله اى براى مقابله 
با اســترس، در کمک به مدیریت پسوریازیس بسیار 
ضرورى اســت. مطالعات، کاهش ســطح استرس و 
بهبود سریع عالئم پوستى در کسانى که پسوریازیس 

دارند را ثابت کرده اند.

آکنه
 اگر شما مستعد ابتال به آکنه هستید، تنش و استرس 
این وضعیــت را بدتــر خواهد کرد. تحت اســترس 

شــدید، هورمون کورتیزول به میزان بیشترى تولید 
مى شــود و شــما درســت مانند دوران بلوغ ابتال به 
آکنه را تجربــه خواهید کــرد. ورزش منظم، دریافت 
شبانه روز هفت هشــت ســاعت خواب، یوگا و... به 
کاهش اســترس و کاهش خطر ابتال به آکنه کمک 

مى کند.

اگزما
بثورات قرمز و خارش پوســت، از عالیــم بارز اگزما 
هستند که تحت استرس شدید، ظاهر بدترى به پوست 
مى دهند. وقتى شــما عصبــى و ناراحت هســتید، 
هورمون هاى اســترس باعث التهاب بدن و در نتیجه 
تحریک و آزردگى پوست مى شوند. حتى فشار جسمى 
مثًال وقتى دچار ســرماخوردگى مى شوید، هم براى 

اگزما مضر است.

پیرى پوست
استرس مى تواند عامل مهمى در سرعت بخشیدن به 
چین و چروك هاى پوست باشد. در حالى که علت این 

مکانیسم هنوز معلوم نیست، تحقیقات نشان مى دهد 
که تحت اســترس زیاد، نوراپى نفرین، و کورتیزول 
تشرح مى شوند و افزایش آسیب به DNA را به همراه 

دارند.

سرطان پوست
 توجه کنید که اســترس مى تواند باعث تسریع شروع 
سرطان هاى پوستى شــود. در یک مطالعه مشخص 
شــده اســت که زمانى که در معرض استرس و اشعه 
ماوراء بنفش هستیم، سرعت وقوع سرطان نسبت به 
زمانى که در معرض اشعه ماوراء بنفش تنها بوده است  

دو برابر شده است.

تب خال
 گرچه یک بیمارى ویروســى اســت، امــا مى تواند 
با استرس تشدید شــود. زیرا اســترس باعث ضعف 
سیســتم ایمنى بدن و در نتیجه افزایش حساسیت به 
بیمارى هاى ویروسى مثل آنفلوآنزا، سرما خوردگى و 

تب خال است.
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چندى پیش یکى از شهروندان، از خانواده اى در بابل    رکنا|
خبر داد که فرزندشان 23 سال پیش به گروگان گرفته شده و تاکنون 
از سرنوشت وى خبرى در دست نیســت، پس از شناسایى خانواده و 
گفتگوى تلفنى با پدر این خانواده، در یکى از شب هاى سرد زمستان به 

مالقات این خانواده رفتیم.
پدر و مادر «یاسر» در فراغ و بى خبرى 23 ساله از کودك ده ساله شان 
همچون شمع سوختند، اما با وجود بى نتیجه بودن تالش هاى نزدیک 

به ربع قرنشان، همچنان امیدوار و منتظر کسب خبرى از وى هستند.

سید تقى قلى نژاد حسینى ولوکالئى گفت: «بعد ازظهر روز پنج شنبه، 
سى ام تیرماه سال 73، پسرم یاسر با مراجعه یکى از دوستانش به در خانه 
به بهانه دیدن تعزیه از خانه خارج شد، من و همسرم براى امور درمانى 
به کلینیک رفتیم و پس از برگشت متوجه شدیم که هنوز پسرمان به 
خانه برنگشته است. پس از غیبت طوالنى یاسر، سراسیمه به هرجا که 
ممکن بود مراجعه کردیم تا خبرى از فرزندمان بیابیم، اما هیچ اثرى از 
او نیافتیم. پس از آن اداره آگاهى وارد ماجرا شد و به پیگیرى پرداخت.»

قلى نژاد با اشاره به شدت دلهره و تشــویش خود و خانواده اش در پى 

بى خبرى از فرزندش اظهــار کرد: «پس از مدت کوتاهى، تماســى 
برقرار شد و آن طرف خط آدم ربایان بودند که مبلغ پنج میلیون تومان 
براى آزادى پسرم خواستند. با شنیدن صداى آدم ربایان، هویت آنان را 
شناسایى کردم که از آشنایانى بودند که پیش از این اختالفاتى بین ما 
پیش آمده بود و گویا همین امر عقــده اى را در آنان ایجاد کرد.» وى 
افزود: «پس از شناسایى آدم ربایان، دو متهم که برادر بودند، دستگیر 
شدند اما به جرمشان اعتراف نکردند. پس از آن، دوستان و آشنایان این 
دو متهم براى رهایى آنان، دســت به یک آدم ربایى نمایشى زدند تا با 

کنار هم قرار دادن دو کودك ربوده شده و با توجه به ارتباط نداشتن بین 
دو کودك، مسیر پرونده را منحرف کرده و بگویند که این آدم ربایى ها 
توسط افراد دیگرى انجام شده است، اما حین گروگان گیرى دستگیر 

شدند و در بازجویى ها به ربایش کودك ما اعتراف کردند.»
پدر یاســر گفت: «یکى از متهمان در اعترافاتش گفت که پسرم را به 
کوچه اى در ســیدخندان تهران منتقل کرده و به افرادى دیگر داخل 
خودروى پارك شده در کوچه تحویل داده است اما متهمان دیگر، منکر 

این قضیه شدند و هیچگاه به آن اعتراف نکردند.»

قلى نژاد ادامه داد: «متهمان با ادلّه متقن به اعدام محکوم شــدند اما 
به علت عدم اعتراف و نامشــخص بودن سرنوشت فرزندمان، حکم 

اعدام شان منتفى شد و پس از 16 سال از زندان آزاد شدند.»
پدر و مادِر یاســر، که با اندوه عکس ها و خاطرات فرزندشان را مرور 
مى کردند، با بیم و امید 23 ساله، هنوز هم امید رسیدن مژده زنده بودن 

پسرشان را در دل دارند.
آیا پس از نزدیک به ربع قرن، کسى از یاسر، فرزند این پدر و مادر رنجور 

خبرى خواهد آورد؟

23سال  بیم و امید براى نجات « یاسر»  از دست آدم ربایان

دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت استان کرمان از دستگیرى قاتل دو زن جوان ظرف مدت 30 دقیقه پس از وقوع حادثه 
خبر داد و گفت: علت و انگیزه اصلى قتل اختالفات خانوادگى بوده است.

حسین سالمى اظهار کرد: حوالى ساعت 18 و 40 دقیقه عصر روز دوشنبه دو خواهر در روبه روى یک خیاطى در خیابان ابوذر شمالى 
شهرستان جیرفت با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. وى افزود: پس از اطالع از وقوع قتل بالفاصله بازپرس ویژه قتل دادسراى 

عمومى و انقالب جیرفت به محل حادثه اعزام و دستورات قضائى الزم براى شناسایى و دستگیرى قاتل صادر شد.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت اعالم کرد: قاتل که همسر یکى از مقتول ها بوده نیم ساعت پس از وقوع قتل با هوشیارى 
مأموران امنیتى و انتظامى شناسایى و دستگیر شده و در بازجویى هاى اولیه به قتل اعتراف کرده است. سالمى گفت: قاتل متولد63 است 
و با ضربات کارد آشپزخانه دوخواهر را به قتل رسانده است و در بازجویى اولیه به قتل اعتراف کرده و انگیزه قتل را اختالفات خانوادگى 

عنوان کرده است. وى عنوان کرد: تحقیقات تکمیلى در این رابطه در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب جیرفت ادامه دارد.

قتل 2 خواهر با کارد آشپزخانه
دثه 

لى
ى 

رى 
ت 
گى

فرمانده انتظامى اســتان سیســتان و بلوچستان گفت: 
یک شرور مسلح و ســابقه دار  در حالى که با یکدستگاه 
خودروى لندکروز در شهرستان مهرستان در حال تردد 

بود طى عملیات ضربتى پلیس دستگیر شد.
سردار محمد قنبرى اظهار کرد: یک شرور مسلح و سابقه 
دار که سابقه چندین مورد تیراندازى به مأموران پلیس و 
سابقه خرید و فروش ســالح و راهبندى، قتل و چندین 
فقره ســرقت مســلحانه را دارد پس از حدود سه سال 
تعقیب، در حوزه استحفاظى استان سیستان و بلوچستان و 
در شهرستان مهرستان با عملیات ضربتى پلیس دستگیر 
شد. وى در تشریح این عملیات مهم بیان کرد: تیم هاى 
اطالعاتى و عملیاتى پلیس، شناسایى و دستگیرى این 
شرور مسلح و سابقه دار را به دلیل شرارت هاى متعدد در 
جنوب استان سیستان و بلوچســتان و شهرستان هاى 

مهرستان و سرباز تحت تعقیب قرار دادند.
سردار قنبرى افزود: مأموران پلیس امنیت عمومى استان 
سیستان و بلوچستان پس از هفته ها اقدامات تخصصى 
و اشراف اطالعاتى محل تردد این شــرور را در حوالى 
مسیر هاى فرعى شهرستان مهرستان شناسایى کردند 
که با یک دستگاه خودرو لندکروز در حال تردد بود و به 
محض مشــاهده یگان هاى عملیاتى پلیس به صورت 

مسلحانه با مأموران درگیر شد.
وى ادامه داد: این شــرور، ســابقه چندین فقره سرقت 
مسلحانه، چند مورد تیراندازى به سمت ماموران پلیس، 
ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، خرید و فروش سالح 
و مهمات، همکارى در جا به جایى موادمخدر به صورت 
مسلحانه، قتل مسلحانه و راهبندى در سال هاى 93، 94، 
95 و 96 در سطح شهرستان هاى مهرستان و سرباز را در 
پرونده خود دارد. این مقام ارشــد انتظامى تصریح کرد: 
یگان هاى عملیاتى پلیس ضمن دســتگیرى این شرور 
مسلح از وى یک قبضه سالح کلت کمرى و مقادیر قابل 

توجهى مهمات کشف کردند.

فرمانده انتظامى استان خوزستان از شناسایى و دستگیرى 
قاتلى که در شهرستان شــادگان برادرش را به کام مرگ 

کشانده بود، در کمتر از یک ساعت خبر داد.
حیدر عباس زاده در خصوص جزئیات پرونده اظهار کرد: 
در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر وقوع 
یک فقره قتل در روستاى «عبودى» شهرستان شادگان، 
ضمن اعالم تدابیر عملیاتى و تشکیل تیم هاى مجرب از 
پلیس امنیت عمومى، دســتورات ویژه نیز ابالغ شد. این 
مقام ارشد انتظامى عنوان کرد: در بررسى هاى به  عمل آمده 
مشخص شد یک فرد به هویت «خ – ز» به وسیله سالح 
شکارى مصدوم که پس از انتقال به بیمارستان فوت شده، 

لذا با توجه به اهمیت موضوع مأموران پلیس امنیت عمومى 
با بررسى آثار به جاى مانده و انجام تحقیقات اطالعاتى قاتل 
را به هویت «ع–ز» که برادر مقتول بوده، شناسایى کردند.

ســردار عباس زاده ادامه داد: با اقدامات تخصصى محل 
اختفاى قاتل فرارى در کمتر از یک ســاعت شناسایى و 
پس از هماهنگى با مرجع قضائى در یک عملیات ضربتى 
و منسجم در مخفیگاهش دستگیر شد و یک قبضه اسلحه 
شکارى استفاده شده در قتل و یک قبضه اسلحه شکارى 
غیرمجاز دیگر در منزل وى کشف و ضبط شد. وى در ادامه 
افزود: قاتل دستگیرشده در تحقیقات پلیس ضمن اعتراف 

به قتل برادر خود، انگیزه اش را اختالف عنوان کرد. 

سارق 22 ســاله اى که با درآمد حاصل از سرقت، سوئیت 
لوکسى را در نیاوران اجاره کرده و براى تعطیالت عید یک 
دستگاه بنز خریدارى کرده بود در عملیات مأموران پلیس 
آگاهى دستگیر شد. در حاشــیه طرح دستگیرى سارقان 
و زورگیران توســط مأموران پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
آنچه در صف دستگیرشدگان و همچنین اموال مکشوفه 
از آنها به چشم مى خورد یک دستگاه بنز سفید رنگ بود که 
صاحب آن پسر جوان 22 ساله اى بود که کارش سرقت از 

سوپر پروتئین ها بود.
برپایه این گزارش این پسر جوان با درآمدى که از سرقت 

به دست مى آورد یک ســوئیت لوکس با اجاره ماهیانه 9 
میلیون تومان در اختیار داشت و این خودروى بنز را نیز به 
صورت لیزینگى خریدارى کرده بود. سارق مورد نظر صد 
میلیون تومان به صورت نقد براى خرید این خودروى بنز به 
فروشنده داده بود و قرار بود مابقى را طى دو قسط بپردازد؛ 
این سارق بلندپرواز خودروى بنز را براى تعطیالت شب عید 

خریدارى کرده بود.
الزم به ذکر است که این متهم 22 ساله هنگام فرار از دست 
مأموران خودش را از ســاختمان به پایین پرتاب کرد و به 

دلیل شکستگى دست در بیمارستان بسترى بود.

چندى قبل پلیس در جریان مرگ مردى میانسال قرار 
گرفت. تحقیقات اولیه حاکى از آن بود که برادر این مرد 
نخستین کسى بوده که با جسد وى روبه رو شده و پلیس را 
خبر کرده است. این مرد مدعى شد که فردى پس از ورود 

به منزل برادرش، وى را به قتل رسانده است.
پرونده با موضوع مرگ مشــکوك تحت رسیدگى قرار 
گرفت و پزشــکى قانونى در گزارش خــود علت مرگ 
قربانى را خفگى اعالم کرد. بازپرس پرونده همسر مقتول 
را به دادسرا احضار کرد اما مأموران با خبر شدند که وى 
متوارى شده است. در ادامه و با تالش مأموران مخفیگاه 

این زن  در بوشهر شناسایى و وى دستگیر شد.
این زن در دادسرا در خصوص مرگ همسرش ابتدا عنوان 
کرد مردى پس از ورود به منزلشان وى را به قتل رسانده 

است. اما در ادامه بازجویى ها به قتل همسرش اعتراف 
کرد و گفت: «مدت ها از ازدواج من و همسرم مى گذشت 
در این مدت به شدت با هم اختالف داشتیم. تا جایى که 
چندبار کارمان به درگیرى و ضرب و شتم کشیده شده بود. 
به همین دلیل دنبال فرصتى بودم که او را به قتل برسانم؛  
نقشه قتل را با مردى که با او آشنایى داشتم مطرح کردم. 
روز حادثه او به منزلمان آمد و در یک موقعیت مناســب 
شوهرم را خفه کردیم. سپس جسد را رها کرده و متوارى 

شدیم.»
با اعتراف این زن مأموران همدســت وى را نیز دستگیر 
کردند. در ادامه هر دو متهم صحنه جنایت را بازســازى 
کردند. بدیــن ترتیب پرونده با صدور کیفرخواســت به 

دادگاه ارسال شد.

پدر چینى دختر خردسال خود را شکنجه کرد.
مردى در حال شکنجه و تنبیه دختر خردسالش بود که این صحنه  توسط فردى به ثبت رسید. این مرد 
در میان جنگل پاهاى دخترش را بسته بود و او را تنبیه مى کرد به طورى که دختر بچه از شدت درد 
به خود مى پیچید و فریاد مى کشید. پس از این تنبیه، مرد دخترش را با طناب به موتورسیکلت خود 

بست و در همان حال شروع به حرکت کرد.
گفتنى است؛ این حادثه در کشور چین به وقوع پیوسته و علت آن نیز عدم تمایل دختر ده ساله براى 
رفتن به مدرسه بوده است. 20 دقیقه پس از انتشــار این ویدئو مأموران پلیس این پدر و دختر را در 

فروشگاهى پیدا مى کنند و مرد براى بازجویى به اداره پلیس ارجاع مى شود.

دستگیرى شرور مسلح 
جنوب شرق کشور

برادرکشى با اسلحه شکارى

زندگى الکچرى با پول سرقتى!

دسیسه  یک زن براى قتل همسرش

شکنجه دختر10 ساله 
به دلیل نرفتن به مدرسه

سخنگوى سازمان آتش نشانى گفت: تصادف پژو 207 با درخت و آتش گرفتنش منجر به مرگ دو 
نفر شد.  جالل ملکى در گفتگو با میزان، اظهار کرد: ساعت 2و34دقیقه بامداد روز سه شنبه وقوع 
حادثه واژگونى خودرو در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت به سامانه 125 آتش نشانى اعالم شد. 
بالفاصله آتش نشانان دو ایستگاه به محل حادثه در نزدیکى خروجى یادگار امام(ره) اعزام مى شوند. 
وى ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه پژو 207 با دو سرنشین مرد  به علت نامشخصى از مسیر اصلى 
منحرف و وارد فضاى سبز کنار اتوبان مى شود. این خودرو با یک درخت برخورد و پس از واژگونى 

دچار آتش سوزى مى شود. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى تأکید کرد: دو سرنشــین خودرو در داخل آتش گرفتار بودند. آتش 
نشانان اقدام به اطفاى حریق خودرو پژو کردند و همزمان دو سرنشین خودرو را خارج کردند. ملکى 
با بیان اینکه دو سرنشین پژو دچار سوختگى هاى مختلف شده بودند، تأکید کرد: اورژانس پس از 
معاینه مرگ هر دو نفر را تأیید کردند. آتش نشانان پس از اطفاى حریق، محل را ایمن سازى کرده و 

براى بررسى علت حادثه تحویل پلیس راهور دادند.

2 نفر در آتش پژو،  زنده زنده سوختند

جایزه اسکار متعلق به «فرانسس مک دورمند» پس از مراسم اسکار براى مدت کوتاهى توسط فردى 
به سرقت رفت. به گزارش ایسنا به نقل از «نیویورك تایمز»، مجسمه اسکار مک دورمند، برنده جایزه 
بهترین بازیگر نقش اصلى زن در نودمین دوره جوایز سینمایى اسکار در حالى که وى در مهمانى پس از 

مراسم اعطاى جوایز حضور داشت توسط فردى به نام «ترى برایانات» به سرقت رفت.
برایانت که از عالقه مندان شدید به سلبریتى هاست پس از سرقت مجسمه اسکار مک دورمند در حال 
عکس گرفتن با آن بود و به افراد دیگر اعالم کرده که این جایزه را براى شاخه بهترین تهیه کنندگى که 
در عمل وجود خارجى ندارد کسب کرده است. وى به برخى دیگر نیز گفته که این جایزه را براى شاخه 

موسیقى دریافت کرده است.
پس از پیدا شدن مجسمه طالیى اسکار، «گرى اُلدمن»، برنده جایزه بهترین نقش اصلى مرد، مجدداً 
جایزه «مک دورمند» را به او اعطا کرد. وى پیش از این نیز یک بار در سال 1995 براى فیلم «فارگو» 

این جایزه را کسب کرده بود.

سرقت مجسمه اسکار در چند ثانیه!

غافلگیرى 
سارقان 
مسلح 

صرافى ها  

6 سارق سابقه دار که قصد انجام سرقت مسلحانه از تعدادى از صرافى هاى 
تهران را داشتند، توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش تسنیم، بامداد روز سه شنبه شش سارق که قصد سرقت مسلحانه 
از صرافى هاى تهران را داشتند، در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شدند؛ 
این شش سارق با شناســایى صرافى هاى متفرقه خارج از محدوده خیابان 
فردوسى و محدوده هاى شناخته شده بازار ارز تهران مترصد فرصت براى 
ســرقت بودند که در عملیات بامدادى پلیس تهران در شــهرهاى حاشیه 

پایتخت دستگیر شدند.
تمام این شــش نفر، ســابقه متعدد ســرقت و جرائم اینچنینى داشتند و 
در مناطق شــمالى تهــران نیــز بارها اقــدام به ســرقت خــرد کرده

 بودند.

■ برایانات، مجسمه اسکار را دزدید!
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مبادا هرگز دچار خودپســندى شــوى و بــه خوبى هاى 
خود اطمینان کنى و ســتایش را دوســت داشــته باشى، 
کــه اینهــا همــه از بهترین فرصت هــاى شــیطان براى 
هجوم آوردن به تو اســت و کردار نیِک نیکوکاران را 

موال على (ع)نابود سازد.

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

«آگهی مزایده عمومى»«آگهی مزایده عمومى»

آگهى مزایده عمومى مرحله اولآگهى مزایده عمومى مرحله اولآگهى مزایده -   مرحله اولآگهى مزایده -   مرحله اول

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/334 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى یک قطعه زمین به مساحت 
تقریبى 20 هکتارى واقع در محدوده طــرح 180 هکتارى واگذارى از طرف اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 
درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/12/27 به شهردارى واقع در میمه، بلوار 
انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا 
جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و 

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

به عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم جلسه 44 مورخ 96/11/01 شوراى اسالمى شهر محل کیوسک مطبوعاتى 
میدان شهدا و کیوسک مطبوعاتى واقع در ابتداى خیابان شهید طباطبائى را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد 

شرایط و براى مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه به جز ایام  تعطیل به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد: 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیرقابل استرداد مى باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/12/26 
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 96/12/27 در محل شهردارى شهرضا

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارك، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد.

شماره تماس: 53241010- 031 داخلى 116
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند دوم صورتجلسه مورخ 96/11/14 
شوراى اسالمى شهر نســبت به برگزارى مزایده عمومى فروش یک قطعه زمین با 
کاربرى خدماتى- کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/12/26 
جهت دریافت اســناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر به شــهردارى مراجعه 
نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اســناد مزایده پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 1396/12/26 مى باشد.
* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار م یمه

حسین احمدى شهردار کرکوند

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآبادرحیم جافرى- شهردار شهرضا

شرایط شرکت در مزایده: 
1)واریزمبلــغ5٪ کل قیمــت پایــه کارشناســى بابت ســپرده شــرکت در مزایــده جهــت هرپــالك بحســاب صــادرات 0102951605005 بنام

 شهردارى کرکوند
2) مبلغ سپرده واریزى درصورت برنده شدن متقاضى بعنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و درصورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى بنفع شهردارى ضبط مى گردد.

3) هزینه مزایده(منجمله کارشناسى،نقل و انتقال و ارزش افزوده و ...) و نیزهرگونه اضافات قانونى متعلقه بعهده برندگان مزایده مى باشد.
4) شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را بنمایند.

5) مهلت دریافت اسناد:از تاریخ آگهى تا پایان وقت ادارى 96/12/16 خواهد بود.
6) محل دریافت اسناد مزایده:شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هرمورد مزایده (فیش 

خرید اسناد از واحد درآمد دریافت شود)
7) شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى بروى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد ، آن پالك را بصورت مجزا به باالترین پیشنهاد دهنده واگذار نماید.
8) مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشــنهادات: شــرکت کنندگان درمزایده بایســتى پیشــنهادات خود را حداکثر تا ســاعت 14:30روز چهارشــنبه

 مورخ 96/12/16 بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این شهردارى(حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند.

Rآدرسقیمت کل پایه کارشناسى  متراژمجوز شوراکاربرىش پالك
17

144-96/5مسکونى
96/8/9

محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال28241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال39241/20
محله ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهداى ورزشکار ، جنب سالن ورزشى590/000/000 ریال410241/20

پاکت(الف):سپرده شرکت در مزایده ، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.پاکت (ب):برگ پیشنهاد قیمت
9) شهردارى در رد یاقبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10) الزم به ذکر است مطابق ماده7 آیین نامه مالى شهرداریها ، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نظر خود را 
اعالم مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20روز) قابل تمدیدخواهد بود.

11) پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند ، انتقال و ... همچنین تأمین آب ، برق ، گاز و ســایر خدمات مورد نیاز بعهده برنده مى باشد و شهردارى از این بابت 
هیچگونه وجه تعهدى نخواهد داشت.       

شهردارى کرکوند  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 144-96/5 مورخ 96/8/9 شوراى اسالمى شهر کرکوند نسبت به فروش 4 پالك 
با کاربرى مسکونى با مشخصات زیر به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط زیر اقدام نماید:

نوبت دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومىآگهى برگزارى مناقصه عمومى
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.

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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: 96/12/16

@nesfejahannewspaper



استان ٠٩٣١٧٨ سال چهاردهمچهارشنبه  ١٦ اسفند ماه   ١٣٩٦

مردم از مرغ و تخم مرغ 
برچسب دار استفاده كنند

رئيس شـبكه دامپزشـكى آران و بيدگل گفت: آران 
و بيـدگل از شـهرهاى خودكفـا در زمينـه لبنيـات و 
فـرآورده هـاى گوشـتى اسـت كـه بايـد مـردم بـا 
فرآورده هاى برچسب دار، احتياجات خود را رفع كنند.
اميرحسـين شـفيعيان تصريح كرد: مهمترين چيزى 
كه مردم بايد توجه داشته باشـند برچسب دار بودن و 
مشـخص بودن تاريخ توليد و انقضاى مواد است و با 
توجه به فرآيند توليد تا مصرف تخم مرغ هاى بومى، 
اين خطر براى تخم مرغ هاى بومى بيشـتر اسـت و 

بدون تاريخ بودن آن از معايب مصرف است. 

دستگيرى سارق طالجات در 
كمتر از ٨ ساعت

سـرهنگ رجبعلـى مختـارى، فرمانـده انتظامـى 
شهرستان شاهين شهر و ميمه گفت: در پى شكايت 
يكى از شـهروندان مبنى بر سرقت ٢٥٠ميليون ريال 
طال به همراه تعدادى از وسـايل ديگـر از منزل وى، 
موضوع شناسـايى و دستگيرى سـارق يا سارقان در 

دستور كار مأموران اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران بالفاصله در محل حاضر شـده و 
با جمع آورى مدارك و سرنخ هاى موجود و همچنين 
يك كار علمى دقيق توانسـتند هويـت متهم را مورد 

شناسايى قرار دهند.
اين مقام مسئول گفت: پس از شناسايى هويت سارق، 
مأموران وارد عمل شده و در كمتر از هشت ساعت وى 
را دستگير و طى بازرسى از مخفيگاه متهم كليه اموال 

مسروقه را كشف و به مالباخته مسترد كردند.

سامانه «سيماك» در كاشان 
راه اندازى مى شود

معاون اسـتاندار و فرماندار ويژه كاشـان از راه اندازى 
سـامانه يكپارچه مديريت امالك كشـور (سـيماك) 
در اين شهرسـتان به منظور پاسخگويى به بخشى از 

نيازهاى اجتماعى شهروندان خبر داد.
حميدرضـا مؤمنيان گفت: سـامانه سـيماك يكى از 
بـزرگ تريـن و كارگشـاترين خدمـات الكترونيـك 
دولت اسـت و اميد مى رود با همـكارى و هماهنگى 
دسـتگاه هاى اجرايى، اين طرح با كيفيت مناسب در 

كمترين زمان ممكن اجرايى شود.

انتشار٤ قطعه موسيقى 
در اصفهان

در آستانه نوروز،چهار قطعه موسيقى در مركز تو ليدات 
صداو سيماى اصفهان منتشر شد.

مسـئول واحد شعر و موسـيقى صدا و سـيماى مركز 
اصفهان گفت: قطعه موسيقى«باهم» به آهنگسازى 
و خوانندگى نويد نوروزى و«ابر بهار» به آهنگسازى 
حميد خديورى و خوانندگى سـعيد صالحى با ساختار 

سنتى ايرانى در اين مركز توليد شده است.
مهـران مـراد صفـوى افـزود: همچنيـن قطعـه
«افسـانه آبـى» بـه آهنگسـازى و تنظيـم كنندگى 
محمود سـيد هنـدى و خوانندگى ابوالفضـل رياحى 
در ساختار اركسترال ايرانى و قطعه تكنوازى«قانون» 
به آهنگسازى و تنظيم اميرحسين مختارى با ساختار 
بى كالم آماده پخش از شبكه هاى استانى و سراسرى 

صداوسيماست.

٢٣٠ اقامتگاه بومگردى 
پذيراى اسكان گردشگران

در آسـتانه نـوروز، ٢٣٠ اقامتـگاه بومگـردى آمـاده 
استقبال از گردشگران شد. مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان  اصفهان  گفت: اين 
تعداد اقامتگاه بومگـردى باقابليـت معرفى فرهنگ 

روستا براى گردشگران نوروزى فعال است.
فريدون اللهيارى، جايگزينى اقتصاد فرهنگى روستا 
به جاى كشـاورزى را از مهمترين اهداف راه اندازى 
اين اقامتـگاه ها دانسـت و افزود: ايـن اقامتگاه هاى 
بومگردى ظرفيت اسـكان روزانه دوهزار گردشگر را 

در تعطيالت نوروزى دارد.

خبر

مدير عامل شــركت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقــه اصفهان گفــت: مصــرف ســوخت بنزين 
در استان اصفهان تا پايان بهمن ماه امسال با رشد ١٢/٥٩ 
درصدى نسبت به سال گذشــته به بيش از ١/٩ميليارد 

ليتر رسيد.
حســين صادقيان با بيان اينكه تا پايان بهمن ماه سال 
جارى در استان اصفهان يك ميليارد و ٩١٦ ميليون و ٤٠٨ 
هزار و ٢٠٠ ليتر بنزين مصرف شده است، اظهار داشت: 
مصرف بنزين استان در اين مدت نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ١٢/٥٩ درصد رشد داشته است.
به گفته وى، طى ١١ ماه ســال گذشــته يك ميليارد و 

٧٠٢ ميليون و ٤٢ هزار ليتــر بنزين در اصفهان مصرف
 شد.

مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با بيان اينكه مصرف نفت گاز نيز در مدت مذكور 
در استان ٢/٨٢ درصد كاهش يافته و به دو ميليارد و ٣٤٢ 
ميليون و ٧٥٦ هزار ليتر رسيده است، اظهار داشت: ميزان 
مصرف گازوييل مصرفى طى ١١ ماه ســال گذشته دو 

ميليارد و ٤١٠ ميليون و ٦٣٠ هزار ليتر بود.
وى گفت: ميزان مصرف نفت سفيد و نفت كوره در ١١ 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 

٣٢/٧٩ و ٦/٧٥درصد كاهش يافت.

فرماندار اصفهان ايمن سازى جاده هاى استان را امرى 
مهم خواند و گفت: طى دو هفته آينده شاهد افزايش حجم 
تردد در جاده هاى استان خواهيم بود و ضرورى است كه 

احيا و بازسازى جاده هاى پرخطر موردتوجه قرار گيرد.
احمد رضوانى نايينى با بيان اينكه ســتاد خدمات سفر 
نوروزى اصفهان طى سال هاى گذشته هماهنگ ترين 
ســتاد در كشــور بوده اســت، افزود: از اين رو از همه 
دستگاه هاى اجرايى، خدماتى، درمانى و امنيتى قدردانى 
به عمل مى آيد.وى تقويت روحيه اميد به زندگى را الزمه 
جامعه فعلى دانســت و گفت: در اين راستا سعى داريم با 
اجراى برنامه هاى نشاط آور در ايام نوروز، اميد به زندگى 

را در بين شهروندان و گردشگران اصفهان تقويت كنيم.
رضوانى نايينى با تأكيد بر اينكه در طول سال نيز ايجاد 
روحيه اميد به زندگى و آينــده بايد در صدر فعاليت هاى 
دســتگاه هاى خدماتى و فرهنگى قرار گيــرد، افزود: 
همچنين ايجاد محيط ســالم همراه باشــادى و نشاط 
براى هموطنان بايد جزو اهداف ستاد اجرايى باشد.وى با 
بيان اينكه در ايام نوروز زيباسازى شهر، حضور نيروهاى 
امدادى و انتظامى در جاده ها و اجراى برنامه هاى شــاد 
مى توانــد امنيت روحــى و روانى را براى مســافران و 
شــهروندان ايجاد كند، اضافه كرد: همچنين مسئوالن 

بايد آمادگى الزم براى مديريت بحران را داشته باشند.

اصالح جاده هاى پرخطر اصفهان 
در دستور كار قرار گيرد

اصفهانى ها ١/٩ ميليارد ليتر 
بنزين مصرف كردند

دبير كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به حل مشكالت كارخانه كاشــى اصفهان، گفت: اين 
كارخانه در يك چارچوب حقوقى مشخص، به سرمايه 
گذار جديد واگذار شده و مديريت جديد، اداره امور را به 

دست گرفته است.
ناهيد تاج الدين افزود: براى حل اين مشكل با مسئوالن 
وزارتخانه هاى ذيربط و استاندار اصفهان مذاكراتى انجام 
شد و خوشبختانه گام هاى مؤثرى در جهت رفع مشكل 

برداشته شده است.
وى ادامــه داد: بحران  اين كارخانه بــه خوبى مديريت 
شده و پس از جلساتى كه به همت استاندار ميان تعدادى  
از فعاالن اقتصادى برگزار شــد، ايــن كارخانه در يك 
چارچوب حقوقى مشخص به سرمايه گذار جديد  واگذار 

شده و مديريت جديد اداره امور را به دست گرفته است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
ادامه داد: ظاهراً اين گروه از فعــاالن اقتصادى برنامه 
مفصلى براى توسعه توليدات كارخانه داشته و چشم انداز 
اميدوار كننده اى براى فعاليت هاى كارخانه ايجاد شده

است. 
 تاج الدين تصريح كرد: اين كارخانــه كه توانايى توليد 

ســاالنه ٩ ميليون متر مربع كاشــى را دارد، متأسفانه 
در يك مقطع تعطيل شــد و ســپس با همت شــوراى 
كارگرى، از بهمن ماه ســال گذشته بازگشايى شد، پس 
از بازگشايى ظرفيت توليد ســاالنه اين كارخانه توسط 
شوراى كارگرى به دو ميليون متر مربع رسيد، اما بدهى 
هاى سنگين و پيشين اين شركت  به بانك ها، كارگران، 
تأمين كنندگان و بازرگانى ها موجــب اختالل در روند 

مجدد آن شده بود. 

اجراى طرح ويژه نظارتى متمركز نــوروز، از ديروز در 
استان اصفهان آغازشد.

مديركل تعزيرات حكومتى اســتان اصفهان گفت: اين 
طرح با هدف حفظ، تعــادل و تنظيم بــازار و خدمات 
سفر، همچنين جلوگيرى از تخلفات احتمالى با حضور 
نمايندگان دستگاه هاى نظارتى استان شامل سه گروه 
در اصفهان و يك گروه در هرشهرستان استان تا نيمه 

فروردين سال آينده اجرا مى شود.
غالمرضا صالحى، محورهاى رسيدگى در اجراى طرح 
ويژه نظارتى متمركز نوروز را شامل گروه كاال و خدمات 
صنفى و غيرصنفى، محصوالت بهداشــتى، درمانى و 
دارويى و همچنين قاچــاق كاال و ارز و عرضه خارج از 

شبكه فرآورده هاى نفتى اعالم كرد.

وى ادامه داد: در اجــراى اين طــرح در بخش كاال و 
خدمات، كاالهاى پرمتقاضى مانند مــرغ، تخم مرغ، 
گوشت، شــيرينى، آجيل، تنقالت، ميوه و تره بار، مواد 
پروتئينى، پوشاك، كيف، كفش، سوخت و اقالم دارويى 

در اولويت بررسى قرار دارند.
صالحى به مكان هــاى مورد هــدف در اجراى طرح 
نظارتــى متمركز ويــژه نوروز اشــاره كــرد و گفت:
شــركت هــاى مســافرتى هوايــى، پايانــه هــاى 
مســافربرى، فرودگاه ها، ايستگاه هاى راه آهن، مراكز
اسكان مســافران نوروزى، اقامتگاه  هاى گردشگرى، 
زائرســراها، رســتوران هــا، جايگاه هاى ســوخت
و مراكز درمانــى، مكان هــاى هدف اجــراى طرح 

هستند.

معاون اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــكى گفت: 
نخستين مجمع سالمت استان اصفهان ٢١ اسفند 

ماه برگزار مى شود.
ذبيح ا... شاه مرادى اظهار داشت: اگر به پيشگيرى 
نپردازيم، هر چقدر هم بيمارســتان درست كنيم 
جوابگوى مشــكالت و حوادث نخواهد بود و اين 
در حالى است كه مهمترين وظيفه دانشگاه، حفظ 

سالمت مردم در ابعاد مختلف است.
وى افزود: مجمع سالمت سال گذشته پايه ريزى 
شد و امسال در روز ٢١ اسفند ماه نخستين مجمع 

سالمت استان در اصفهان شكل مى گيرد.
معاون اجتماعى دانشــگاه علوم پزشكى اصفهان 
گفت: اين برنامه در تاالر حافــظ در خيابان جى با 
حضور كارگروه سالمت و امنيت غذايى، شهردارى، 
شوراى شــهر، نمايندگان مجلس، فرماندارى ها، 
رؤساى شبكه هاى بهداشت و درمان، هنرمندان، 
دانشگاه علوم پزشكى، نظام پزشكى، دامپزشكى، 

خيرين و... برگزار مى شود. 

رئيس دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان با بيان اينكه در 
چشم انداز ١٤٠٤ بايد ١٢ هزار تخت بيمارستانى در استان 
اصفهان داشته باشــيم، گفت: در حال حاضر شش هزار 
تخت بيمارستانى داريم كه سرانه تخت به جمعيت استان 

اصفهان از متوسط كشورى هم پايين تر است.
طاهره چنگيز با اشاره به كمبود تخت هاى بيمارستانى 
در بيمارستان ها بيان كرد: مقدار قابل قبول تعداد تخت 
به ازاى جمعيت در كشورهاى مختلف متفاوت است، در 

كشور ما سرانه اى كه به عنوان چشم انداز ١٤٠٤ درنظر 
گرفته شده تعداد ٢/٥ تخت به ازاى هر هزار نفر جمعيت 

است.
وى با بيان اينكه در اســتان اصفهان ٤/٥ ميليون نفر در 

منطقه تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشكى اصفهان 
هستند، ادامه داد: با اين جمعيت و اين سرانه، در چشم انداز 
١٤٠٤ ما بايد درحدود ١٢ هزار تخت بيمارستانى داشته 

باشيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان با بيان اينكه در 
حال حاضر شش هزار تخت بيمارستانى در استان اصفهان 
داريم، گفت: ســرانه تخت به جمعيت استان اصفهان از 
متوسط كشورى هم پايين تر است، اين كمبودها سبب در 
نوبت قرار گرفتن بيماران و نيز محروم ماندن بيمارانى كه 
احتياج به بسترى شــدن دارند، مى شود كه در اين راستا 

بايد گفت كيفيت خدمات را تحت تأثير قرار مى دهد.
وى در پاســخ بــه اين ســئوال كــه چــه اقداماتى 
بــراى ايــن كمبودهــا صــورت گرفتــه اســت، 
اظهار كرد: قسمتى از اقدامات، تسهيل ايجاد تخت هاى 
بيمارستانى توســط بخش هاى خصوصى و خيريه ها 

است.
چنگيز با بيان اينكه ســهم بخــش خصوصى در حوزه 
بهداشت و درمان در اســتان اصفهان ٣٧ درصد است، 
افزود: هدف اين است كه سهم بخش خصوصى به ٥٠ 
درصد برسد و در اين راستا انتظار داريم افزايشى كه در 
بخش خصوصى و خيريه ها صــورت مى گيرد، بيش از 

افزايش بخش دولتى باشد.
وى تصريــح كــرد: دولــت تســهيالتى بــراى 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى در ايجاد تخت هاى 
بيمارستانى قائل مى شود و همچنين در راستاى بخش 
دولتى استان و گســترش آن برنامه  ريزى هايى در نظر 

داريم.

كمبود ٦٠٠٠ تخت بيمارستانى در استان اصفهان

كاشى اصفهان به سرمايه گذار جديد واگذار ش ده است

مديرعامل شــركت فــوالد مباركــه با اشــاره به 
ضرورت هــاى صــادرات محصوالت فــوالدى در 
بازارهــاى جهانى گفت: بعد از برجام، نخســت وزير 
ايتاليا به ايران آمد و در حضــور وى در اتاق بازرگانى 
١٦ تفاهمنامه امضا شــد؛ ١٥ تفاهمنامــه به واردات 
تكنولوژى، ماشين آالت و تجهيزات از ايتاليا مربوط 
مى شد و تنها يك مورد از اين ١٦ تفاهمنامه، صادراتى 
و شامل صادرات ورق هاى فوالدى فوالد مباركه به 

صنايع ايتاليا بود.
بهرام سبحانى افزود:  در مذاكرات، طرف ايتاليايى به 
خريد ماهانه ١٠٠ هزار تــن محصول فوالدى اصرار 
داشــتند كه در نهايت بر ماهانه ٧٥ هــزار تن توافق 

كرديم.
وى ادامه داد:علت اين نيســت كــه محصوالت ما 
ارزان تر اســت، ما محصوالتمان را به قيمت جهانى 
مى فروشيم و حتى گاهى چند دالر باالتر از قيمت چين 
مى فروشيم؛ علت تقاضاى طرف اروپايى اين است كه 
آنان كيفيت محصوالت مــا را قبول دارند و نام فوالد 

مباركه برند شده و خريداران خارجى اعتماد كرده اند.
 

بازارهــاى صادراتــى را نمى توان به 
سادگى از دست داد

سبحانى تأكيد كرد: اين وضعيت ساده به دست نيامده 
است كه به ســادگى از دســت بدهيم؛ قرار است كه 
كشور در افق ١٤٠٤ در سال ٥٥ ميليون تن فوالد توليد 
كند و اگر ٥٥ ميليون تن محقق نشود، ٤٥ ميليون تن 

در سال در دسترس است. 
وى افزود: در بهترين وضعيــت رونق اقتصادى، نياز 

مصرف داخلى ســاالنه ٣٠ ميليون تن است و  با ١٥ 
ميليون تن مازاد چه بايد كرد؟ 

مدير عامل شــركت فوالد مباركه ادامه داد: بايد آن 
را صادر كنيــم ولى ١٥ ميليون تن فــوالد را كه يك 
شــبه نمى توان صادر كرد؛ بايد آهسته جلو رفت، بايد 
بازارســازى كرد و با مقادير كم بايد آغاز كرد، خريدار 
خارجى محصول را ببرد، كيفيت و تعهد ما را ببيند و به 

لحاظ كيفيت و زمان تحويل، به ما اعتماد كند.

نبايد اعتبار ايران را از بين ببريم
مديرعامل شــركت فوالد مباركه با اشاره به رعايت 
الزامات صادرات اظهار داشت: حتى اگر در مورد برخى 
محصوالت فوالدى در كشور كمبود داريم، وارد كنيم 

ولى مانع صادرات نشويم.
وى گفت: نبايد مانع شركتى شد كه با مشقت توانسته 
به بازار اروپا كــه خودش قطب توليد فوالد اســت، 
محصول بفروشــد و براى خود جاى پا درست كرده 

است. 
وى گفت: مــا كاالى واســطه اى توليــد مى كنيم 
و مشــتريان ما كارخانه هاى پايين دســت هستند؛ 
نمى توانيم كارخانه اى كه به ما اعتماد كرده و خط توليد 
خود را با محصوالت فوالد مباركه لينك و تنظيم كرده 

است، از دست بدهيم. 
سبحانى اظهارداشــت: بايد توجه داشــت از روزى 
كه خريدار خارجى ســفارش مى دهد تــا روزى كه 
محصول به دستش مى رسد، چهار ماه زمان مى برد. 
يعنى خريدار اروپايى نياز چهار ماه آينده اش را امروز 

سفارش مى دهد. 

وى گفت: ما كه وسط كار نمى توانيم به خريدار خارجى 
بگوييم به دليل برخى فشارهاى داخلى ، صادرات را 

كاهش داده ايم و محصول را تحويل ندهيم.
مديرعامل فوالد مباركه افزود: اگر تعهد خود را انجام 
ندهيم، نه تنها اعتبار فوالدمباركه كه اعتبار كشور را 

از بين برده ايم. 
 ***

اين پيشكســوت صنعت فوالد در ادامه گفت: ما اگر 
مى خواهيم وارد بازار جهانى شــويم و سالى ١٥ تا ٢٠ 
ميليون تن فوالد صادر كنيم، از حاال بايد تمرين كنيم. 
وى بيان داشت: فوالد مباركه اين تمرين را انجام داده 
و جاى پاى خود را در دنيا پيدا كرده است؛ ما در حال 
حاضر به اتحاديه اروپا صادرات داريم و به خاورميانه 
و جنوب خليج فارس، ارمنستان، تركمنستان، تايلند، 
مالزى، تايوان، الجزاير و مراكش و... نيز محصوالت 

فوالدى صادر مى كنيم. 
ســبحانى اظهارداشــت: اين بازارها را نمى توانيم به 
آسانى از دست بدهيم؛ اين بازارها يك شبه به دست 
نيامده كه يك شبه از دســت برود و اگر از دست هم 

بدهيم،، ديگر امكان بازگشت نداريم. 
***

سبحانى با اشاره با ادعاى برخى مبنى بر اينكه فوالد 
مباركه ارزان فروشــى مى كند ، اظهار داشــت: اين 
موضوع واقعيت ندارد؛ نرخ فــوالد در بازار جهانى در 
ســال ١٣٩٤ به دليل ركود جهانى در صنعت فوالد از 

٥٥٠ دالر به زير ٣٠٠ دالر رسيد. 
وى ادامه داد: عامل اصلى سقوط قيمت هم چين بود 
و در دنيا در سال يك ميليارد و ٦٠٠ ميليون تن فوالد 
توليد مى شود كه بيش از ٨٠٠ ميليون تن آن را چين 

توليد مى كند. 
وى افــزود: توليد چيــن را با توليــد ٢٠ ميليون تنى 
خودمان قياس كنيد. چين بيــش از ٥٠ درصد فوالد 
دنيا را توليد مى كند. بنا بر اين بازار دست چين است و 
بازار جهانى را كارگردانــى مى كند. اگر چين قيمتش 
را كاهش دهد همه كســانى كه مى خواهند در بازار 

جهانى باقى بمانند، بايد قيمت خود را كاهش دهند. 
مديرعامل فــوالد مباركه گفت: ممكن اســت براى 
حفظ بازار صادراتى يك مقطعى ناچار شويم با قيمت 

پايين بفروشيم. 
وى ادامه داد: وقتى چين قيمت را كاهش مى دهد، ما 

نمى توانيم گران تر بفروشيم. 
مديرعامل فوالد مباركه گفت: وقتى الزامات حضور 
در بازارهاى جهانى را رعايت مى كنيم برخى در داخل 

ما را متهم به ارزان فروشى مى كنند.

مديرعامل فوالد مباركه: 

صادرات ١٥ ميليون تن فوالد نياز به تمرين دارد

نخستين مجمع سالمت 
استان اصفهان

 برگزار مى شود

رسيدگى تعزيرات به تخلفات بازار عيد  

مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان  گفت: ازمجموع ٩٠٠ هزار نفر تحصيلكرده استان، ٥٠٠ هزار 
نفر تمايلى به كار ندارند و بيشتر آنهاخانم هاى خانه دار هستند.

محسن نيرومند مهارت داشتن در هر شغلى را الزمه اشتغال دانست و افزود: به منظور مهارت آموزى افراد بيكار، 
طرح كارورزى در استان درحال اجراست كه در راستاى آن، هر واحدى كه نيروى بيكار را براى مهارت آموزى  به 

كارگيرد، تا شش ماه حقوق كارآموزان را دولت پرداخت مى كند.
وى ادامه داد: اگر در همان واحد توليدى هم به صورت دائم به كارگيرى شــود، دولت تا دو سال هزينه بيمه آن 

فرد را پرداخت مى كند.

٥٠٠ هزار تحصيلكرده استان تمايل به اشتغال ندارند



١٠استان ٣١٧٨چهارشنبه  ١٦ اسفند ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

نايب رئيس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان گفت: مردم 
قدرت خريد گوشــت را ندارند و مصرف آن نسبت به ده 

سال پيش نصف شده است.
اصغر پورباطنى اظهار داشــت: در حــال حاضر قيمت 
گوشت مخلوط يعنى گوشت بز و ميش درجه ٢، كيلويى 
٤٠ هزار تومان است. وى با اشاره به اينكه هركيلوگوشت 
با اســتخوان ٣١ هزار تومان اســت و گوشت بره بدون 
اســتخوان كيلويى ٥٠ هــزار تومان اســت، ادامه داد: 
هركيلوگوشت بره درجه يك با دنبه، گوشت با استخوان 
و دنده ٤٣ هزار تومان محســوب مى شود. نايب رئيس 
اتحاديه گوشت قرمز اصفهان اعالم كرد: در حال حاضر 

قيمت گوشت افزايش نخواهد يافت و احتمال اينكه بعد از 
عيد قيمت گوشت كاهش يابد، وجود دارد. 

وى با بيان اينكه امروز با كمبود گوشــت در بازار مواجه 
نيستيم، زيرا مردم قدرت خريد گوشت را ندارند و همين 
ميزان موجود در بازار هم جوابگوى نياز مردم خواهد بود، 
افزود: اميدواريم كه قيمت گوشت از اين ميزان باالتر نرود 
چون روى همين قيمت هم مردم قادر به خريد گوشت 
نيستند. باطنى در پاسخ به اينكه آيا به دليل افزايش قيمت 
گوشت گوسفندى مردم به ســمت خريد گوشت هاى 
جايگزين از جمله بوقلمون رفته اند،گفت: بله حتى گوشت 

گوساله و گاو را جايگزين مصرفى كرده اند.

مديركل دفتر پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشور گفت: دومين طرح موبايل سنتر بهزيستى استان 
اصفهان با هدف پيشــگيرى از آســيب هاى پرخطر در 
شهرستان لنجان راه اندازى مى شود. فريد براتى با بيان 
اينكه طرح موبايل ســنتر در راســتاى كنترل و كاهش 
آسيب هاى اجتماعى ناشى از اعتياد اجرايى مى شود، اظهار 
داشت: اين طرح در راستاى دسترسى و خدمات رسانى 
مطلوب تر بــه معتادان پرخطر اجرايى مى شــود. وى با 
بيان اينكه طرح موبايل ســنتر در كنترل و ارائه خدمات 
به معتادان مؤثر است، افزود: با اجراى اين طرح، نسبت 
به شناســايى افراد معتاد پرخطر و كارتــن خواب اقدام 

مى شود و ارائه خدماتى چون سرنگ بهداشتى و دريافت 
ساير لوازم اوليه بهداشــتى رايگان به افراد معتاد براى 
جلوگيرى از تزريق مشترك صورت مى گيرد.مديركل 
دفتر پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى كشور 
تصريح كرد: با توجه به افزايش اعتياد در جامعه و ابتال به 
بيمارى ناشى از آن، دسترسى و خدمات رسانى مطلوب تر 
انجام مى شــود.براتى خاطرنشــان كرد: در اين طرح 
مددكاران آموزش ديده به صورت سيار با حضور در  مراكز 
تجمع معتادان، به اين افراد خدمات رايگان ارائه مى كنند 
و به طور كلى مداخالتى كه در يك مركز به معتادان ارائه 

مى شود را به صورت سيار انجام مى دهند.

قيمت گوشت 
افزايش نخواهد يافت 

ارائه خدمات رايگان به  
معتادان و كارتن خواب ها 

درخت دوستى شهرهاى 
اصفهان و موستار كاشته شد

شهردار شهر موستار كشـور بوسنى هرزگوين در روز 
درختكارى، نهالى را به نشانه دوسـتى ميان دو شهر 
اصفهان و موسـتار، در پارك شـهيد رجايى اصفهان 

كاشت.

مشاركت اصفهان در برگزارى 
نمايشگاه سالمت شرق آفريقا

شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان در 
برگزارى نمايشگاه بين المللى صنعت سالمت شرق 

آفريقا در كنيا مشاركت خواهد كرد.
شركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان اصفهان 
در نظر دارد از تاريخ ١٣ تا ١٥ شهريورماه سال آينده 
پاويون ملى جمهورى اسالمى ايران را در نمايشگاه 
بين المللى صنعت سالمت شــرق آفريقا در نايروبى 

سازماندهى و برگزار كند.
كشــور كنيا با قرار گرفتن در منطقه راهبردى شرق 
آفريقا، نقش دروازه شرق و مركز آفريقا را ايفا مى كند. 
اين كشور عضو جامعه اقتصادى شرق آفريقا بوده و 
ظرفيت بســيار خوبى براى صدور كاالها و خدمات 
فنى مهندســى ايران دارد. توجه به اين امتيازات و 
اينكه جامعه اقتصادى شــرق آفريقا با انعقاد قرارداد 
با كشورهاى عضو پيمان كومسا و سارك دسترسى 
كنيا به بازار مصرف ٦٠٠ ميليون نفرى را فراهم آورده 
است، اهميت حضور در اين رويداد را به خوبى نشان 

مى دهد. 

خبر

مزايده اموال غيرمنقول
مزايده اموال غيرمنقول- اجراى احكام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اى درخصوص 
پرونده اجرايى كالسه ٩٦٢٠٩٨ ج/ ســوم له آقاى على الماسى با وكالت آقاى احمد نصر اصفهانى و عليه 
آقاى عبدا... بيگى مبنى بر مطالبه مبلغ ١/٣٩٦/٧٣٧/٩٤٤ ريال بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى و حق 
االجراى دولتى در تاريخ ٩٧/١/١٤ ساعت ١١/٣٠ صبح در محل اجراى احكام دادگسترى اصفهان طبقه 
زيرزمين اتاق ١٥ جهت فروش ٦٨/٤١٦ سهم مشاع از ٥٢٢٨١ ســهم ملكى به پالك ثبتى ٢٧٠٧ از ١ از 
٦٦٧ اصلى بخش ٩ با مشخصات مندرج در نظريه كارشناسى كه ذيًال درج شده است ملكى آقاى عبدا... 
بيگى و اكنون در تصرف مالكانه محكوم عليه و خانواده اش مى باشد توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذيل ارزيابى شده و نظريه وى مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد مى 
توانند ظرف ٥ روز قبل از جلسه مزايده به نشانى فوق مراجعه و از ملك بازديد و با همراه داشتن ١٠ درصد 
بها به صورت نقد يا چك تضمين شــده بانك ملى در وجه اجراى احكام حقوقى در جلسه مزايده شركت 
نمايند. پيشنهاددهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تســليم ملك مورد مزايده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد. اوصاف ملك مورد 
مزايده: ملك و محل آن: اصفهان- بلوار شفق- نبش كوچه اقاقيا- كوچه طاوس غربى- طبقه پنجم. محل 
بصورت بلوك آپارتمانى مسكونى در ٥ طبقه كه آپارتمان موردنظر در طبقه پنجم و سطح داخلى آن معادل 
١٣٦ مترمربع كه با مصالح: اسكلت: بتونى سقف: تيرچه و بلوك كف: داخل ساختمان سراميك، كف حياط 
موزاييك، نماى داخلى: گچ و نقاشى و نماى بيرونى و حياط: سنگ گرمايش: پكيج، سرمايش اسپيليت و 
داراى اشتراكات و مشتركات بحد كفايت مى باشد. با توجه به مندرجات فوق الذكر ارزش اين آپارتمان جمعاً 
به مبلغ ٣/٦٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال معادل  سيصد و شــصت ميليون تومان تقويم و ارزيابى گرديده است. در 
نتيجه ارزش ٦٨/٤١٦ سهم مشاع آن به مبلغ ١/٣٩٦/٧٣٧/٩٤٤ ريال ارزيابى مى گردد كه مقدار ٦٦/٣٣٨ 
سهم باب طلب محكوم له و مقدار ٢/٠٧٨ ســهم آن معادل حق االجراى دولتى مى باشد. م الف: ٣٥٠٥٢ 

مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى اصفهان /١١/٤٣٣
مزايده

اجراى احكام حقوقى ٢٠ شعبه اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده اى درخصوص پرونده اجرايى كالسه 
٩٦٠٨٨٤ ج/٢٠ له ١- حســين صانى نژاد ٢- عصمت عســگرى و عليه آقاى عباس جبار زارع مبنى بر 
مطالبه مبلغ ٣/٠٠٥/٠٩٥/٨٠٠ ريال بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى و حق االجراى دولتى در تاريخ 
٩٧/١/١٤ ســاعت ٩/٥ صبح در محل اجراى احكام دادگســترى اصفهان طبقه زيرزمين اتاق ١٥ جهت 
فروش ٣٦ حبه مشاع از ٧٢ حبه شش دانگ ملكى كه با توجه به درخواست محكوم عليه در اجراى قانونى 
تعيين تكليف اراضى فاقد سند شماره فرعى ١٤٩٦١ مجزى شده از ١٤٤٥٨/١٨ بابت ملك موضوع مزايده 
به آن اختصاص داده و سند مالكيت به نام نامبرده صادر نشده ليكن توقيف شده است با مشخصات مندرج 
در نظريه كارشناسى كه ذيال درج شده اســت ملكى و اكنون در تصرف مى باشد توسط كارشناس رسمى 
دادگسترى به شــرح ذيل ارزيابى شــده و نظريه وى مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. 
طالبين خريد ميتوانند ظرف ٥ روز قبل از جلسه مزايده به نشــانى فوق مراجعه و از ملك بازديد و با همراه 
داشــتن ١٠٪ بها به صورت نقد يا چك تضمين شــده بانك ملى در وجه اجراى احكام حقوقى در جلسه 
مزايده شــركت نمايند پيشــنهاددهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملك مورد مزايده 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد. 
اوصاف ملك مورد مزايده: احتراماً بازگشت به ابالغ شماره ١٣١/١٧٥٨٥ موضوع ارزيابى ساختمان واقع 
در اصفهان خيابان رزمندگان كوچه شهيد حســن دائى جعفرى بن بست گل نرگس با راهنمايى خواهان 
از محل بازديد و نتيجه به شرح ذيل ارائه مى گردد ضمنا اسناد ثبتى و پروانه ساختمان و عدم خالف ابراز 
نگرديد القف) پالك داراى مســاحت عرصه حدود ١٨٥ مترمربع در حد دو طبقــه با زيربناى حدود ٢٣٥ 
مترمربع با قدمت حدود ١٥ سال و اسكلت باربر و ســقف دوم طاق ضربى بدون اجراى نما درب و پنجره 
فلزى كف ها با دستور موزاييك و بدنه داخلى طبقه همكف در حد سفيدكارى و كف حياط موزاييك داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد نتيجه: با توجه به موارد ذكر شده و در نظر گرفتن كليه عوامل تاثيرگذار 
در ارزيابى در صورت بالمانع و بالمعارض بودن در امر فروش و اگذارى از مراجع ذيصالح ارزش كل شش 
دانگ ٣/٩٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال معادل ســيصد و نود ميليون تومان ارزيابى مى گردد. در نتيجه ششدانگ 
مالكيت محكوم به ٠٠٠/٠٠٠ /١/٩٥٠ ريال ارزيابى مى گــردد. م الف: ٣٥٠٧٤ مدير اجراى احكام مدنى 

دادگسترى اصفهان /١١/٤٣٤
مزايده اموال غيرمنقول

مزايده اموال غيرمنقول اجراى احكام حقوقى شــعبه بيســتم اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده اى در 
خصوص پرونده اجرايى كالســه ٩٦١٧٨٣ج/٢٠ له ١- فهيمه ٢- مليح الزمان ٣- الهه ٤- شكوه شهرت 
همگى حاجى صباغ و عليه ١- محمدرضا حاجى صباغ ٢- فريده حاجى صباغ ٣- پريچهر مجيدپور مبنى 
بر فروش پالك ثبتى ٢٥٢ باقيمانده واقع در بخش ٤ ثبتى در تاريخ ١٣٩٧/١/١٤ ساعت ٩ صبح در محل 
اجراى احكام دادگسترى اصفهان طبقه زيرزمين اتاق ١٥ ششدانگ ملكى با مشخصات مندرج در نظريه 
كارشناسى كه ذيال درج شده است ملكى مرحومين حسن حاج صباغ و توران صرافان چهارسوقى و اكنون 
در تصرف مالكانه احد از ورثه مى باشد توسط كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل ارزيابى شده نظريه 
وى مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد مى توانند ظرف ٥ روز قبل از جلسه 
مزايده به نشانى فوق مراجعه و از ملك بازديد و با همراه داشتن ١٠ درصد بها به صورت نقد يا چك تضمين 
شده بانك ملى در وجه اجراى احكام حقوقى در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاددهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود تســليم ملك مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت. 
هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد. اوصاف ملك مورد مزايده: ملك مورد مزايده يك باب 
منزل مسكونى قديمى به آدرس: اصفهان، خيابان كمال اسماعيل، خيابان مجمر، كوچه حاتم بيك، مقابل 
مسجد جواد االئمه، پالك ٢، كدپستى ٨١٤٣٧٤٤٩١١ با عرصه جنوبى (درب به ساخت) و مساحت عرصه 
٦٦٤/٤٠ مترمربع (مطابق سند مالكيت) مى باشد. اعيان احداثى در سه طبقه مسكونى با زيربناى تقريبى 
١٠٥٠ مترمربع مشتمل بر (زيرزمين، همكف و اول)، داراى ديوار آجرى، سقف تيرآهن، نماى ساختمان و 
حياط از جنس سنگ، پاركينگ با پوشش كف موزاييك و ديوار از جنس سنگ، هر طبقه مشتمل بر سالن 
پذيرايى، اتاق خواب، آشپزخانه با كف موزاييك و سراميك، كابينت و ديوار از جنس كاشى، پاسيو و... مى 
باشد، طبقه اول مورد بازسازى قرار گرفته، درب هاى حياط آلومينيومى و آهنى، پوشش ديوار كف موزاييك، 
سراميك و پاركت، پوشش داخلى ديوار نقاشى و كاغذ ديوارى، راه پله داراى نرده فلزى، درب هاى داخلى 
چوبى، سيستم سرمايش كولر آبى و گرمايش بخارى گازى (قبال شوفاژ بوده كه به علت فرسودگى از مدار 
خارج شده است) و ملك داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. ملك فوق داراى پالك ثبتى شماره ٢٥٢ 
باقيمانده واقع در بخش ٤ ثبت اصفهان داراى ٥ جلد سند مالكيت مى باشد. – سند مالكيت به شماره ورقه 
مالكيت ٨٢٥٠٦٢، شماره ثبت ١٦٤٦٩، دفتر ١١٤، صفحه ٤٦٣ با مالكيت خانم توران صرافان چهارسوقى 
به ميزان دو دانگ مشاع. – ســند مالكيت به شــماره ورقه مالكيت ٨٢٥٠٦٣، شماره ثبت ١٦٤٧٠، دفتر 

١١٤، صفحه ٤٦٦ با مالكيت خانم توران صرافان چهارسوقى به ميزان يك دانگ مشاع. - سند مالكيت به 
شماره ورقه مالكيت ٨٢٥٠٦٤، شماره ثبت ١٦٤٧١، دفتر ١١٤، صفحه ٤٦٩ با مالكيت آقاى حسن حاجى 
صباغ به ميزان يك دانگ مشاع - سند مالكيت به شــماره ورقه مالكيت ٨٢٥٠٦١، شماره ثبت ١٦٤٦٨، 
دفتر ١١٤، صفحه ٤٦٠ با مالكيت آقاى حســن حاجى صباغ به ميزان يك دانگ مشاع – سند مالكيت به 
شماره ورقه مالكيت ٨٢٥٠٦٠، شــماره ثبت ٧٤٨٣، دفتر ٥٩، صفحه ٢٨٦ با مالكيت آقاى حسن حاجى 
صباغ به ميزان يك دانگ مشــاع. ارزيابى و تقويم بها: با توجه به مطالب صدراالشاره، كاربرى، قدمت، 
مساحت عرصه و اعيان. موقعيت عرصه و ابعاد، قيمت منطقه نوع سازه و مصالح استفاده شده، دسترسى به 
شبكه شوارع و معابر، عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و نيز جميع جهات موثر بر ارزيابى، قيمت پايه ششدانگ 
ملك مورد ارزيابى در زمان مباشرت به كارشناســى بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديون احتمالى به مبلغ 
٥٣/١٥٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال (پنجاه و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و ســه ميليون ريال) ارزيابى و اعالم مى 
گردد. طبق استعالم ثبتى اداره مركزى اصفهان ســهم االرث محمدرضا حاج صباغ از مرحومين در حق 
پريچهر مجيدپور بازداشــت و مازاد آن نيز توسط شــعبه ٥ اجراى احكام حقوقى بابت طلب محكوم لهم 
پرونده مذكور توقيف مى باشد و حسب اعالم شــعبه ١١ اجراى احكام خانواده مقدار ٣/٦١٨ حبه مالكيت 
محمدرضا حاج صباغ بابت مطالبات وى فروخته شــده اســت. م الف: ٣٦٩٦٤ مدير  اجراى احكام مدنى 

دادگسترى اصفهان /١٢/٢٦١
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٥٠٠٢١٠٥ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٥٠٠٠٨٤٤ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦٠٨٤٦ ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حميد منتظرى خواهان آقاى روح ا... رضايى 
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حميد منتظرى به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٥٠٠٠٨٤٤ شــعبه ٢٠ حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهيد حججى) ثبت و وقت رســيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/١٨ ساعت ١٦:٠٠ تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس  از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خيابان سجاد، خيابان آيت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نيلى پور، جنب ســاختمان صبا، پالك ٥٧.  م الف: ٣٨٤٢٣ شعبه ٢٠ حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهيد حججى) /١٢/٤٢٦
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٤٤٠٢٣٢٧ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٤٠١١٨٧ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١١٨٨ خواهان آقاى موسى هارون الرشيدى فرزند عوضعلى دادخواستى به طرفيت خوانده شركت ايليا 
بنا راه آريا با مديريت آقاى سجاد سبحانى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه ٩٦٠٩ ٩٨٦٧٩٤٤٠١١٨٧ شعبه ١٤ حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٥ ساعت ٠٨:٣٠ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ٧٣ قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: ٣٨٤٢٢ شعبه ١٤ حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /١٢/٤٢٧
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه ٩٦١٢١٤ خواهان محمدعلى تيمورى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
احمد رضايى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه ٩٧/٢/١ ساعت ١٠/١٥ تعيين گرديده با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد، اول خيابان ارباب، روبروى مدرســه نيلى پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك ٥٧، كدپستى ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه ٤٥ شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ 
شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: ٣٨٤٢٠ شعبه ٤٥ شوراى حل اختالف استان اصفهان 

(مجتمع شماره يك) /١٢/٤٢٩
 ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٤١٠٣٣٦٧ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤١٠١٣٥٠ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٣٥٣ ابالغ دادخواســت و ضمائم به بهمن نعمتى- خواهان محمد ناظرى با وكالت مرضيه سورانى 
دادخواستى به طرفيت خوانده بهمن نعمتى به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه ٩٦١٣٥٣ شــعبه ١١ حقوقى شــوراى حل ا ختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/١١ ساعت ١٠:٠٠ تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شيخ صدوق- چهارراه وكال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم. م الف: ٣٨٤١٨ شعبه ١١ حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /١٢/٤٣٠
ابالغ وقت رسيدگى

درخصوص پرونده كالسه ٩٦٠٧٩٧ خواهان محمد كريمى دادخواستى مبنى بر يك فقره چك به طرفيت 
ساناز جاللى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه ٩٧/٢/٣٠ ساعت ٥/٥ عصر تعيين گرديده با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب- روبروى مدرسه نيلى پور- جنب ساختمان 
صبا پالك ٥٧- كدپستى ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه ٢٢ شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:  ٣٨٤١٩ شعبه ٢٢ شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره ي ك) /١٢/٤٣١
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٤٨٠٢٢٤٦ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٨٠٠٨٤٢ شماره بايگانى 
شعبه: ٩٦٠٨٤٢ مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى:  منصور مستأجران نشــانى: مجهول المكان تاريخ 
حضور: ١٣٩٧/٠٣/٠٩ چهارشنبه ساعت: ١٧:٣٠ محل حضور: اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آيت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نيلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك ٥٧ درخصوص دعوى مسعود مالاحمدى به 

طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف: ٣٨٤١٧ شعبه ١٨ حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /١٢/٤٣٢

ابالغ وقت رسيدگى
شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٤٥٠٢١٨٧ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٥٠٠٨٩٤ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦٠٨٩٤ مشخصات ابالغ شونده حقيقى: سيد اسفنديار طهماســبى فرزند سيد ياسين نشانى: مجهول 
المكان تاريخ حضور: ١٣٩٧/٠٢/١٨ سه شنبه ساعت: ١٧:٠٠ محل حضور: اصفهان- خيابان سجاد- خيابان 
آيت اله ارباب- روبروى مدرسه نيلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك ٥٧ درخصوص دعوى فراز يوسفى 
به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف: ٣٨٤١٤ شعبه ١٥ حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك)  /١٢/٤٣٣
ابالغ وقت رسيدگى

درخصوص پرونده كالسه ٩٦١٤١٠ خواهان حسين دادخواه دادخواستى مبنى بر الزام به سند به طرفيت 
١- حبيب ا... قاسمى  ٢- سيد كاكا رحيمى دوركى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه ٩٧/٢/١٧ 
ساعت ١٠/٠٠ صبح تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب- روبروى 
مدرسه نيلى پور- جنب ساختمان صبا پالك ٥٧- كدپستى ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه ٣٢ شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:  ٣٨٤١٢ شعبه 

٣٢ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /١٢/٤٣٤
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه ٩٦٠٥٩١ خواهان عباسعلى نصير طرقى داخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
سيدمهدى حسينى حبيب آبادى تقديم نموده اســت، وقت رسيدگى مورخ ٩٧/٢/٤ ساعت ١٧/١٥ تعيين 
گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده ٧٣ قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از  وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان شيخ صدوق چهارراه وكال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

٣٨٤٠٥ شعبه ١٦ شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /١٢/٤٣٥
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٣٨٠٣٤٣٨ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٣٨٠١٥٨٩ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٥٩٢ ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به  آقاى منوچهر مومنى خواهان آقاى على حسين 
هاشمى و لطف اله حسين هاشمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى منوچهر مومنى به خواسته مطالبه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٣٨٠١٥٨٩ شعبه ٨ حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/١٩ ساعت ٠٩:٣٠ 
تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب ي ك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: ٣٨٤١٦ 

شعبه ٨ حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /١٢/٤٣٦
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٨٠٥١٠٣٣٦١ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠١٥٥١ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٥٥١ خواهان خانم الهه محلوجى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى وحيد گودرز نريمانى به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠١٥٥١ شعبه ٥١ شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) ثبت و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٣ ساعت ٠٨:٠٠ تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب ي ك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: ٣٨٤١٥ شعبه ٥١ 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) /١٢/٤٣٧
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٨٠٥١٠٣٣٦٣ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠١٥٥٢ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٥٥٢ خواهان خانم الهه محلوجى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مجيدا... گانى به خواسته مطالبه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠١٥٥٢ شعبه ٥١ شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) ثبت و وقت رســيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٣ ساعت ٠٨:٣٠ تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب ي ك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: ٣٨٤١٣ شعبه ٥١ 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) /١٢/٤٣٨
ابالغ وقت رسيدگى

درخصوص پرونده كالســه ٩٦٠٩٥٤ خواهان عباس شاملو دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت زيبا 
عبداللهى تقديم نموده است. وقت رســيدگى براى مورخه ٩٧/٢/٢٩ ساع ت ٥/٣٠ عصر تعيين گرديده با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-روبروى مدرسه نيلى پور- جنب ساختمان 
صبا پالك ٥٧- كدپستى ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه ٢٢ شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: ٣٨٤١١ شعبه ٢٢ شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /١٢/٤٣٩
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٨٠٥١٠٣٣٤٧ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠١٥٩١ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٥٩١ خواهان عباس فخارى دادخواستى به طرفيت خوانده مرتضى كريمى فارسانى به خواسته مطالبه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠١٥٩١ شعبه ٥١ شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) ثبت و وقت رســيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٢ ساعت ١١:٠٠ تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آئين د ادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 

پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- كنارگذر اتوبان شهيد 
خرازى- حدفاصل خيابان آتشگاه و ميرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: ٣٨٤٠٩ 

شعبه ٥١ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٤٤٠
اخطار اجرايى 

شماره ٤٧٨/٩٥ به موجب راى شــماره ٨٥٦ تاريخ ٩٥/١٠/٠٦ حوزه ٤ شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه هــا: ١.نبى اله صالحى ٢.غــالم يادگارصالحى٣.حيدر 
اصالنى٤.محمداسماعيلى به نشانى ١.يزدانشــهر خ اول غربى كوچه شهيد فالحى جنب مخابرات قديم 
پ١كدپ٨٥٤١٦٤٧٨٧١، ٢.يزدانشهر خ اول غربى جنب مخابرات قديم پ٢، ٣.يزدانشهر خ ٨ غربى پ٨ 
كدپ٨٥١٩٦٧٨٥١١، ٤.اميرآباد خ مطهرى شمالى كوى آيت اله سعيدى پ١كدپ٨٥١٣٩٩٦٣٧١، محكوم 
هستند به پرداخت مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواســته و مبلغ ٣/٥٦٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه 
هاى دادرسى و نيم عشر دولتى و پرداخت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخيردرتاديه از تاريخ ٩٥/٠٥/١٠ 
مى باشند. محكوم له: شركت تعاونى اعتبار حسنات بوكالت ســلمان رحيمى به نشانى: اصفهان خ شيخ 
صدوق شمالى خ شيخ مفيد ساختمان شماره ١٤ طبقه٢ موسسه حقوقى كتيبه. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. ٧٩١٢/م الف-شعبه ٤حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٦٣
 اخطار اجرايى

شماره ٦٤١/٩٥ به موجب راى شــماره ١٣٥٧ تاريخ ٩٥/١٠/٣٠ حوزه ٨ شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه ها: ١.اكبر واعظ ٢.فرشيد غفارى ٣.تقى صالحى به نشانى 
١. ٢.مجهول المكان، ٣.نجف آباد كهريزسنگ بلوار وليعصر خ ٢٠ منزل شخصى كدپ٨٥٨٦١٥٦٥٦٤، 
محكوم هستند به پرداخت مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ٤/٢٠٠/٠٠٠ ريال بابت 
هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخيردرتاديه از تاريخ ٩٥/٠٥/١٢ لغايت 
اجراى حكم و هزينه نيم عشر دولتى مى باشند. محكوم له: شركت تعاونى اعتبار حسنات بوكالت سلمان 
رحيمى به نشانى: اصفهان خ شيخ صدوق شمالى خ شيخ مفيد ساختمان شماره ١٤ طبقه٢ موسسه حقوقى 
كتيبه. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم 

نمايد. ٧٩١٣/م الف-شعبه ٨ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٦٤
 اخطار اجرايى

شماره ٢٧٦/٩٥ به موجب راى شــماره ٩٦-٢٧٦ تاريخ ٩٦/٠٥/٠٧ حوزه ٥ امير آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه ها: ١.حبيب صالحى ٢.مجيد عباسى ٣.اكرم 
كاظمى ٤.الهام صداقت به نشانى ١.صالح آباد خ ســاحل غربى پ٥٣ كدپ٨٥١٦٩٣٩٤٤١، ٢.صالح آباد 
بلوار منتظرى كوچه عباســى پ٢١٨كدپ٨٥١٦٩٤٩٣٤١، ٣.صالح آباد خ امام كوى كارشــناس پ١٢ 
كدپ٨٥١٩٦٨٣٩١٦، ٤.مجهول المكان، محكوم هســتند به پرداخت تضامنى مبلغ ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ٣٢٧/٠٠٠ تومان بابت هزينه هاى دادرسى و خســارت تاخيردرتاديه از تاريخ 
اقامه دعوى ٩٦/٠٢/١٣ لغايت اجراى حكم درحق محكوم له اجرايى و نيز پرداخت هشتصد ميليون تومان  
نيم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محكوم له: شركت تعاونى اعتبار حسنات بوكالت سلمان رحيمى به 
نشانى: اصفهان خ شيخ صدوق شمالى خ شيخ مفيد ساختمان شماره ١٤ طبقه٢ موسسه حقوقى كتيبه. ماده 
٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. ٧٩١٤/م 

الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٦٥
 اخطار اجرايى

شماره ٦٣٩/٩٥ به موجب راى شماره ١٣٦٠ تاريخ ٩٥/١٠/٣٠ حوزه ٨ شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه ها: ١.اكبر واعظ ٢. تقى صالحى ٣. فرشيد غفارى به نشانى مجهول 
المكان محكوم هستند به پرداخت مبلغ ١٣٠/٥٠٩/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ٢/٥٧٠/٠٠٠ ريال 
بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از تاريخ ٩٥/٠٥/١٠ لغايت اجراى حكم و هزينه نيم عشر 
دولتى مى باشند. محكوم له: شركت تعاونى اعتبار حســنات بوكالت سلمان رحيمى به نشانى: اصفهان خ 
شيخ صدوق شمالى خ شيخ مفيد ساختمان شماره ١٤ طبقه٢ موسسه حقوقى كتيبه. ماده ٣٤قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٧٩١٥/م الف-شعبه ٨ 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٦٦
 اخطار اجرايى

شماره ٣٤٦/٩٥ به موجب راى شــماره ١٠٠٦ تاريخ ٩٥/٠٧/٢٨ حوزه ٨ شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه ها: ١.رضا جوزقيان ٢.ميثم شفيعى ٣.سياوش فرقانى به 
نشانى ١.نجف آباد خ شهدا كوى الله منزل جوزقيان، ٢.نجف آباد خ ٢٢ بهمن كوى صفرى پ٢٣، ٣.نجف 
آباد خ شريعتى خ رســالت پ١، محكوم هســتند به صورت تضامنى پرداخت مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ٣٨٠/٠٠٠ تومان بابت هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و 
خسارت تاخيردرتاديه از تاريخ ٩٥/٠٣/١٧ لغايت اجراى حكم و هزينه نيم عشر دولتى مى باشند. محكوم 
له: شركت تعاونى اعتبار حسنات بوكالت سلمان رحيمى به نشانى: اصفهان خ شيخ صدوق شمالى خ شيخ 
مفيد ساختمان شماره ١٤ طبقه٢ موسســه حقوقى كتيبه. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٧٩١٦/م الف-شعبه ٨ حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/١٢/٤٦٧

       مديرعامل شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
با توجه به ذخيره ســد زاينده رود، امكان تخصيص آب 
كشاورزى تاكنون ميسر نشده است و براين اساس امكان 

تأمين حقابه كشاورزان در سال جارى نيست.
مسعود ميرمحمد صادقى با اشــاره به حقابه كشاورزان 
اظهار داشت: با توجه به ذخيره ســد زاينده رود، امكان 

تخصيص آب كشاورزى تاكنون ميسر نشده است.
وى افزود: براين اساس امكان، تأمين حقابه كشاورزان 
در سال جارى نيست كه در اين راستا قانون و شورايعالى 
آب براى اين كار مكانيزم مشخصى را تعيين كرده است.

مديرعامل شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان تصريح 
كرد: مقرر شده كه هزينه كشــت از طرف بخش هايى 
كه از حقابه كشاورزان اســتفاده كرده اند، به كشاورزان 
پرداخت شــود كه اين موضوع در حال محاسبه است و 
در حال حاضر استاندار اصفهان به شدت در تهران پيگير 

اين مسئله است.
وى ادامه داد: به زودى ظرف چنــد روز آينده اين اقدام 
مشخص و به كشاورزان اعالم خواهد شد؛ ضمن اينكه 
قرار است تسهيالتى براى كشاورزان شرق اصفهان و نيز 
در زمينه اشتغال و براى مشكالت ديگر از جمله بيمه و 
وام ها به زودى اخذ شود كه كشاورزان فشار بيشترى را 

متحمل نشوند.
ميرمحمد صادقى بيان داشت: يكسرى اقدامات در جهت 
بهبود معيشت و برداشتن فشارها از روى دوش كشاورزان 
با توجه به وضع مالى امسال انجام و حداكثر تا آخر هفته 

به آنها اعالم خواهد شد.

با توجه به ذخيره سد زاينده رود؛ 

جشنواره غذاهاى ســنتى گلشــهر از ٢٥ اسفند امكان تأمين حقابه كشاورزان وجود ندارد
ســال جارى الى ٥ فروردين٩٧ براى شهروندان و 

مسافران در شهر گلشهر برگزار مى شود.
شهردار گلشهر در خصوص برنامه هاى شهردارى 
براى ايام نوروز گفت: بحث زيبا ســازى شــهر از 
جمله رنگ آميزى جداول بلوارهاى اصلى شــهر، 
پاك سازى محور اصلى شهر از نخاله و زباله هاى 
شهرى، آســفالت مبادى ورودى شهر، خط كشى 
معابر، ايمن سازى حاشيه محور اصلى شهر، نصب 
المان هاى نوروزى، زيرسازى محله هاى حادثه خيز 
و ايمن نمودن آنها از اقدامات در حال انجام است و 

تا ٢٨ اسفندماه ادامه دارد.
على نيكبخت از برگزارى جشنواره غذاهاى سنتى 
در گلشهر خبرداد و افزود: جشنواره غذاهاى سنتى 
با حضور شهروندان از ٢٥ اســفند سال جارى تا ٥ 
فروردين ٩٧  در شهر گلشهر برگزار خواهد شد. وى 
گفت: با همكارى آموزش و پرورش يك مدرســه 
را براى اسكان مسافران نوروزى در نظر گرفتيم. 
شايان ذكر است مســافران گلشهر يا براى بازديد 
اقوام به گلشهر سفر مى كنند يا از مسافران گذرى 
هستند كه اســكان موقت دارند و به ندرت شب را 
در اين شــهر مى گذرانند. نيكبخت از نقاط ديدنى 
گلشهر هم ســخن گفت و افزود: گلشهر شهرى 
در بخش مركزى شهرســتان گلپايگان است كه 
داراى نقــاط ديدنى از جمله منطقه گردشــگرى 
بيشه، منطقه گردشگرى اشترو، بقعه متبركه صالح 
پيغمبر(ع)، پارك تفريحى قلعه تاريخى وداغ، پارك 

گل سرخ فيالخص و قلعه فيالخص است. 

گلشهر
 نقاط ديدنى بكر دارد

اعظم محمدى



استان ١١٣١٧٨ سال چهاردهمچهارشنبه  ١٦ اسفند ماه   ١٣٩٦

اعطاى نخستين پروانه 
استاندارد هتلدارى كشور

نخستين پروانه استاندارد هتلدارى كشور به هتل كوثر 
اصفهان اعطا شد.

مدير كل اسـتاندارد اسـتان اصفهان گفت: اين هتل 
نخستين هتل ٥ سـتاره در كشور اسـت كه موفق به 
دريافت پروانه استاندارد تشويقى هتلدارى شده است.
غالمحسـين شـفيعى افزود: ايـن هتل ٥ سـتاره در 
طـول دوره فعاليـت خـود تمـام قوانيـن اسـتاندارد 
در زمينـه خدمـات هتلـدارى را رعايـت كـرده 

است.
گفتنـى اسـت؛ هتـل كوثـر بـا ١١ هـزار مترمربـع 
مسـاحت سـال ١٣٥١ در حاشـيه زيبـاى رودخانـه 
زاينـده رود سـاخته شـده و ايـن مجموعـه اقامتـى
 داراى ١٣٠ اتاق، ميزبان گردشگران داخلى و خارجى 

است.

برخورد بافروشندگان
مواد محترقه

مدير بازرسى اصناف استان اصفهان گفت: در بازرسى 
مشترك كارشناسـان اين اداره با مأموران انتظامى از 
٥٨واحد صنفى شهرستان فالورجان، بيش ١٦هزار و 

٤٩عدد مواد محترقه كشف شد. 
جواد محمدى فشاركى با بيان اينكه اين ميزان مواد 
از سـه واحد صنفى متخلف كشـف شـد، افـزود: اين
واحد هـا پلمب و پرونده آنها براى بررسـى بيشـتر به 

مراجع قضائى تحويل داده شد.

خبر

 سرپرست نظارت بر بهداشت عمومى اداره كل دامپزشكى 
استان اصفهان گفت: به مناسبت ايام نوروز، ٥٠ كارشناس 
بهداشتى بر فرآورده هاى خام دامى تا ١٥ فروردين سال 
٩٧ نظارت دارند.خامســى پور اظهار داشت: بيش از ٥٠ 
كارشناس بهداشــت فرآورده هاى خام دامى در  مراكز 
عمده عرضه فرآورده ها، بازارهاى روز و فروشــگاه هاى 
معتبر اســتان اصفهان نظارت و بازرســى مى كنند.وى 
اظهار داشت:درحدود ٤٥٠ نفر از مسئوالن فنى و بازرسان 
بهداشتى نيز به صورت ثابت بر چرخه توليد، نگهدارى و 
عرضه فرآورده ها نظارت مى كنند.وى گفت: در ســال 
گذشته ٤٠ گروه فعال در قالب شش هزار و ٧٠٠ نفر ساعت 

در اين طرح حضور داشــتند كه در بازرسى هاى صورت 
گرفته در اســتان اصفهان بيش از ١٦ هزار كيلوگرم انواع 
فرآورده هاى خام دامى توقيــف و ٢٥٠ پرونده تخلف به 
مراجع قضائى معرفى شد. خامسى پور با اشاره به اينكه به 
مردم توصيه مى شود، انواع فرآورده هاى خام دامى را تنها 
به شكل بسته بندى استفاده كنند، ادامه داد: گوشت قرمز، 
گوشت سفيد، آبزيان و تخم مرغ كه به صورت بسته بندى 
به دست مصرف كننده مى رسد و بايد در زمان خريد حتمًا 
به مندرجات بسته ها به ويژه به تاريخ توليد، تاريخ انقضا، 
شرايط نگهدارى و پروانه بهداشتى بهره بردارى از اداره كل 

دامپزشكى استان دقت شود.

رئيس مركز فوريت هاى پزشكى استان اصفهان بر لزوم 
همكارى بيشتر نيروهاى پليس راهنمايى و رانندگى با 
مأموران اورژانس اشاره كرد و گفت: نيروهاى راهنمايى 
و رانندگى محل ثابتى را براى استقرار و توقف نيروهاى 
اورژانس تعيين كنند تا براى ارائــه خدمات، بازه زمانى 

كمترى صرف شود.
غفور راستين با اشاره به اينكه نيروهاى اورژانس استان 
اصفهان از ٢٥ اسفند ماه امســال تا ١٦ فروردين سال 
آينده در پايگاه هاى امداد نوروزى مســتقر مى شــوند، 
اظهارداشت: همچنين در سال جارى تجهيز و افزايش 
تعداد پايگاه هــاى اورژانس در ميادين پر تردد اســتان 

اصفهان را نيز در دستور كار داريم.
وى تأكيد كــرد: نيروهاى اورژانس در فرودگاه ســتاد 
سفر، پارك ناژوان و كمپ هاى استقرار مسافران مستقر 

خواهند شد.
رئيس مركز فوريت هاى پزشكى استان اصفهان با بيان 
اينكه امسال نيز همچون سال هاى گذشته ارائه خدمات 
دياليز براى بيماران كليوى در دستور كار است، تصريح 
كرد: براى اين امر اماكن مخصوص مشخص شده است 
و مســافران مى توانند در صورت نياز با تماس با ســتاد 
هدايت مســافران، نزديك ترين محل انجام دياليز را با 

محل استقرارشان شناسايى كنند.

لزوم همكارى بيشتر پليس
 با مأموران اورژانس 

فرآورده هاى خام دامى
 زير ذره بين ناظر بهداشتى 

ابالغ
شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.كالســه پرونده ٩٩/٩٦ مرجع رسيدگى شــعبه هشتم خواهان: 
شركت تعاونى اعتبار حسنات نشــانى: اصفهان خ ٢٢ بهمن مجتمع ادارى وكيل خواهان: سلمان رحيمى به 
نشانى اصفهان شــيخ صدوق شمالى خ شيخ مفيد ســاختمان ١٤ طبقه دوم كتيبه خوانده: ١.بهمن يزدانيان 
٢.حســينعلى تركان ٣.عمار يزدانيان نشــانى: ١ و ٣. مجهول المكان ٢.نجف آباد خ فرخى كوى معين بن 
مهدوى كدپ٨٥١٤٧٥٦٤٤١. موضوع: مطالبه وجه ٢ فقره سفته به شماره هاى ١٠٣٩ و ٥٤٩٣ جمعا به مبلغ 
٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال گردشكار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالســه فوق و جرى تشريفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءكنندگان زير تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى شورا درخصوص دعواى تعاونى حســنات با وكالت رحيمى به طرفيت ١.بهمن يزدانيان 
٢.حسينعلى تركان ٣.عمار يزدانيان به خواسته مطالبه تقديمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانك 
محال عليه كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور 
در يد خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
١٩٨ و ٥٠٢ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرســى مدنى و مواد ٣١٠ و ٣١٣ و ٣١٤ قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ ١/٩٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان هزينه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبيب و پرداخت 
خسارات تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد ٩٦/٠٢/٠٦ لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره نسبت به خواندگان رديف ١ و ٣ غيابى و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و پس از انقضاء مهلت مذكور ظرف همين مدت 
قابل تجديدنظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد و درضمن نسبت به خوانده 
رديف دوم راى صادره حضورى بوده و مراتب واخواهى عنه حصول قانون مربوطه خواهد بود. ٧٩١٩/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ١٢/٤٦٨/٨
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.كالسه پرونده ٦٣٥/٩٦ دادنامه: ٨٩٥-٩٦/٠٩/٠١ مرجع رسيدگى 
شعبه هشتم خواهان: شركت تعاونى اعتبار حسنات نشانى: اصفهان خ ٢٢ بهمن مجتمع ادارى وكيل خواهان: 
سلمان رحيمى به نشانى اصفهان شيخ صدوق شمالى خ شيخ مفيد ســاختمان ١٤ طبقه دوم كتيبه خوانده: 
١.محسن محمدى ٢.ســعيد همتيان ٣.على رضا عباسى نشانى: ١.نجف آباد خ شــيخ بهايى جنوبى كوى 
بزرگمهر كوى نشــاط پ٢ كدپ ٨٥١٧٧٦٥٦٩٣، ٢. نجف آباد خ ١٧شهريور شــرقى جنب خ مولوى پ٤ 
كدپ٨٥١٤٦٤٤٨٨٣، ٣.ويالشهر بلوار باهنر خ دانش نبش ارديبهشت كدپ٨٥١٣٨٩٧٣١١. موضوع: مطالبه 
وجه ٢ فقره سفته به شماره هاى ٦٥٢٠٥٠ و ٦٥٢٠٤٩ جمعا به مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال گردشكار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق 
و جرى تشريفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءكنندگان زير تشكيل و باتوجه به محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا درخصوص دعواى 
تعاونى حسنات با وكالت رحيمى به طرفيت ١.محسن محمدى ٢.سعيد همتيان ٣.عليرضا عباسى به خواسته 
مطالبه تقديمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه كه داللت بر استقرار دين به ميزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور در يد خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دليلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد ١٩٨ و ٥٠٢ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى 
مدنى و مواد ٣١٠ و ٣١٣ و ٣١٤ قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ٣/٨٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان 
هزينه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبيب و پرداخت خسارات تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد ٩٥/٠٥/١٢ لغايت 
اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از انقضاء مهلت مذكور 
ظرف همين مدت قابل تجديدنظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. ٧٩٢٠/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ١٢/٤٦٩/٨
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.كالسه پرونده ٩٦/٩٦ مرجع رسيدگى شعبه هشتم خواهان: شركت 
تعاونى اعتبار حسنات نشــانى: اصفهان خ ٢٢ بهمن مجتمع ادارى وكيل خواهان: سلمان رحيمى به نشانى 
اصفهان شيخ صدوق شمالى خ شيخ مفيد ســاختمان ١٤ طبقه دوم كتيبه خوانده: ١.مريم صالحى ٢.حميد 
چنگيزى محمدى ٣.سعيد چنگيزى محمدى ٤.مجيد چنگيزى محمدى نشانى: ١.مجهول المكان ٤,٣,٢.نجف 
آباد پاساژ شيخ بهايى ط٢پ٤٠٨ و ٤٤٤ كدپ٨٥١٣٨٩٤٧١١. موضوع: مطالبه وجه ٥ فقره سفته به شماره هاى 
٥٧٨٨ و ٥٧٨٩ و ٥٠٦٩ و ٩٨٧٦ و ٦٠٢٨ جمعا به مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال گردشكار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءكنندگان زير تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا درخصوص دعواى تعاونى 
حســنات با وكالت رحيمى به طرفيت ١.مريم صالحى ٢.حميد چنگيزى محمدى ٣.سعيد چنگيزى محمدى 
٤.مجيد چنگيزى محمدى به خواسته مطالبه تقديمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانك محال 
عليه كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور در يد 
خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد ١٩٨ و ٥٠٢ 
و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى و مواد ٣١٠ و ٣١٣ و ٣١٤ قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ ٣/٦٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان هزينه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبيب و پرداخت خسارات تاخيرتاديه 
از تاريخ سررسيد ٩٦/٠٢/٠٦ لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همين شورا و پس از انقضاء مهلت مذكور ظرف همين مدت قابل تجديدنظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. ٧٩٢١/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ١٢/٤٧٠/٨

اخطار اجرايى
شماره ١٤٩٥/٩٦ به موجب راى شــماره ١٦٣٠/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٨/٢٢ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه امين اسماعيل زاده  به نشانى مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دويست و پنجاه و هشت هزار و 
هفتصد و پنجاه تومان بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ اقامه دعوى ٩٦/٠٧/١٦ لغايت 

اجراى حكم و پرداخت مبلغ صد و هفتاد و پنج هزار تومان بابت نيم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى 
نجف آباد. محكوم له: على دواشى به نشانى: ويالشهر بلوار منتظرى غربى منتظرى اول شبو٢ پالك ٣ ط٣. 
ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٢١/م 

الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧١
اخطار اجرايى

شماره ١٤٣٧/٩٦ به موجب راى شماره ١٦١٠ تاريخ ٩٦/٠٩/٠١ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه امين اسماعيل زاده  به نشانى مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ دو ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و پنجاه و يك هزار تومان 
بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ اقامه دعوى ٩٦/٠٧/١٩ لغايت اجراى حكم و پرداخت 
مبلغ صد و سى و هفت هزار و پانصد تومان بابت نيم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محكوم 
له: على دواشى به نشانى: ويالشهر بلوار منتظرى غربى منتظرى اول شبو٢ پالك ٣ ط٣. ماده ٣٤قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٢٢/م الف-شعبه ٥ حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٢
ابالغ وقت رسيدگى

خواهان على دواشى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخير در تاديه از زمان سررسيد لغايت زمان 
اجراى حكم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوكاله وكيل به طرفيت ١.سجاد اسماعيل زاده٢.امين 
اسماعيل زاده به شوراى حل اختالف شعبه ٥ اميرآباد شهرســتان نجف آباد تسليم نموده كه پس از ثبت به 
شماره ٢١١٨/٩٦ ثبت گرديده و وقت دادرسى به تاريخ ٩٧/٠٢/٠٨ ساعت ٩/٣٠ تعيين گرديده. لذا چون خوانده 
مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئيس شورا برابر ماده ٧٣ 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يكبار در روزنامه هاى رسمى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد كه با نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه تعيين شده حضور يابد. بديهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسيدگى نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط يك 

نوبت درج خواهد شد. ٨١٢٣/ م الف شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٣
اخطار اجرايى

شماره ١٥٢٠/٩٦ به موجب راى شــماره ١٥٢٠/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٩/١٤ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه جعفر پورمهدى اردالنى فرزند حسن به نشانى 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ شش ميليون و پانصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ دويست و سى و دو هزار تومان  بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ ٩٣/٠٧/٢٨ و 
٩٣/٠٦/١٥ لغايت اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ سيصد و بيست و هفت هزار و 
پانصد تومان بابت نيم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محكوم له: مجتبى سفرى باوكالت 
آقاى حقيقى به نشانى: نجف آباد خ امام كوى ارشاد مقابل حسينيه ارشاد مجتمع ارشاد كدپ٨٥١٣٦٤٥٣٥١. 
ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٥٨/م 

الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٤
اخطار اجرايى

شماره ١٥١٩/٩٦ به موجب راى شــماره ١٥١٩/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٩/١٤ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه محمدرضا حاجى هاشمى فرزند كرمعلى به نشانى 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ هفت ميليون و ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويست و چهل و پنج هزار تومان  بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ ٩٥/٠١/٣١ لغايت 
اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ ســيصد و هفتاد و پنج هزار تومان بابت نيم عشر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محكوم له: مجتبى سفرى باوكالت آقاى حقيقى به نشانى: نجف 
آباد خ امام كوى ارشاد مقابل حسينيه ارشاد مجتمع ارشاد كدپ٨٥١٣٦٤٥٣٥١. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٥٩/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٥
اخطار اجرايى

شــماره ٧٧٣/٩٦ به موجب راى شــماره ١٢٢٤/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٦/٢٢ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه محمدرضا حاجى هاشمى فرزند كرمعلى به نشانى 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و يك ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ صد و 
شصت و چهار هزار تومان  بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ ٩٥/٠٥/٠٥ لغايت اجراى 
حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ ســيصد و پنجاه و پنج هزار تومان بابت نيم عشر دولتى 
درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محكوم له: مجتبى سفرى باوكالت آقاى حقيقى به نشانى: نجف آباد خ 
امام كوى ارشاد مقابل حسينيه ارشاد مجتمع ارشاد كدپ٨٥١٣٦٤٥٣٥١. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. ٨١٦٠/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٦
اخطار اجرايى

شماره ١٣٥١/٩٦ به موجب راى شــماره ١٣٥١/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٨/١٢ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه فرج اله ســعادت فرزند قدمعلى به نشانى مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ ده ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دويست هزار تومان بابت 

هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ ٩٣/٠٧/٢٥ و ٩٣/٠٧/٣٠ لغايت اجراى حكم و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت نيم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. 
محكوم له: مجتبى سفرى باوكالت آقاى حقيقى به نشانى: نجف آباد خ امام كوى ارشاد مقابل حسينيه ارشاد 
مجتمع ارشاد كدپ٨٥١٣٦٤٥٣٥١. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 

صريحاً اعالم نمايد. ٨١٦١/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٧
اخطار اجرايى

شــماره ٩٩١/٩٦ به موجب راى شــماره ٩٩١/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٦/١٤ حوزه ٥ اميرآباد شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه عباس روشن چســلى فرزند رضاعلى به نشانى 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ شصت و چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دويست 
و پنجاه و پنج هزار تومان  بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ ٩٢/٠٢/١٥ و ٩٢/١١/١٠ 
لغايت اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ سيصد و بيست هزار تومان بابت نيم عشر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محكوم له: مجتبى سفرى باوكالت آقاى حقيقى به نشانى: نجف 
آباد خ امام كوى ارشاد مقابل حسينيه ارشاد مجتمع ارشاد كدپ٨٥١٣٦٤٥٣٥١. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٦٢/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٨
اخطار اجرايى

شماره ٧٨٣/٩٦ به موجب راى شماره ١٠٢٤ تاريخ ٩٦/٠٩/٢٨ حوزه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه محمدرضا منتظرى به نشانى مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ٣٤٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر و پرداخت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخيردرتاديه از مورخ ٣٦١/٣٨٣٩٠٦-٩٢/٠٨/٢٠ (٢٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال) لغايت اجراى حكم و پرداخت يك بيســتم اصل خواسته بابت نيم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. 
محكوم له: مجتبى سفرى باوكالت آقاى حقيقى به نشانى: نجف آباد خ امام كوى ارشاد مقابل حسينيه ارشاد 
مجتمع ارشاد كدپ٨٥١٣٦٤٥٣٥١. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 

صريحاً اعالم نمايد. ٨١٦٣/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٧٩
فقدان سند پرونده ثبتى

بموجب يك فقره اظهارنامه ثبتى سال ١٣٥٨ تمامت نوزده سهم مشــاع از سى سهم ششدانگ قطعه ملك 
پالك ٧٨٨ فرعى واقع در شهر دهق ٤البى بخش ١٥ ثبت اصفهان بمساحت ٣٧٨٥ مترمربع بالسويه ازطرف 
آقايان محمد احمدى دهقى و شكراله احمدى و احمد احمدى دهقى فرزندان يداله تقاضاى ثبت پذيرفته شده 
و آگهى نوبتى آن در سه ماهه دوم ســال ١٣٥٨ در صفحه ٢ روزنامه راه نجات منتشر گرديده است و آگهى 
تحديد حدود عمومى آن منتشر نگرديده است. با توجه به فقدان اظهارنامه مذكور و سوابق آن با اداره كل ثبت 
اسناد وامالك استان اصفهان مكاتبه گرديد وبرابر بند ٣٣٢ و ٣٣٣ مجموعه بخشنامه هاى ثبتى و كد ٣٣-٠١ 
سيستم عمليات ثبت اسناد و امالك، ضمن مكاتبه با مراجعه ذيربط، نسبت به جمع آورى مدارك و مستندات 
اقدام و مشخص گرديد نسبت به اظهارنامه فوق الذكر هيچ گونه نقل و انتقاالتى صورت نگرته است و همچنان 
به نام متقاضيان ثبت در جريان ثبت مى باشد. لذا بدين وسيله از تاريخ انتشار اين آگهى هركسى يا اشخاصى
 اعم از حقيقى يا حقوقى ادعاى مالكيت يا هرگونه ادعاى ديگرى نســبت به پالك مذكور دارند ظرف مدت 
٩٠روز با در دست داشتن مدارك مستند مالكيت به اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت مراجعه نمايند درغير 
اينصورت عمليات تشــكيل پرونده المثنى و ادامه عمليات ثبتى، به نفع اشــخاص ذيحق و ذى سمت انجام 
مى پذيرد. تاريخ انتشــار: ٩٦/١٢/١٦، ٨١٩٩/م الــف ابوالفضل ريحانى - كفيل اداره ثبت اســناد و امالك 

مهردشت/١٢/٤٨٠
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد كالسه پرونده٩٦/٧٦٩ شــماره دادنامه١٢٨٦-٩٦/٠٦/٢٨ مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى نجف آباد صالح 
آباد بل منتظرى جنوبى كوى سليمان عباســى پالك٢ وكيل خواهان: مجتبى حقيقى به آدرس نجف آباد خ 
امام كوى ارشاد مقابل حسينيه كوى موحدى، خوانده احمدرضا غضنفرى به نشانى مجهول المكان بخواسته: 
مطالبه گردشكار: پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذنظريه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى مجتبى ســفرى با وكالت مجتبى حقيقى بطرفيت احمدرضا غضنفرى به خواسته مطالبه 
وجه ٢ فقره چك بشماره هاى ١٠٧٣٩٧ مورخ ٩٤/٠٣/٣٠ و ١٠٧٣٩٨ مورخ ٩٤/٠٤/٢٥ و هزينه هاى دادرسى 
و خسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل. نظربه بقاء اصول مستندات در يد خواهان كه حكايت از اشتغال ذمه 
خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدركى مبنى بر برى الذمه بودن 
ايشان يا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد ١٩٨و ٥٠٢ و ٥١٥ و ٥١٩ و 
٥٢٢ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بعنوان هزينه هاى دادرسى و 
خسارت تاخيرتاديه از مورخ صدور چكها و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال درحق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شورا و سپس ظرف 
همين مدت قابل تجديدنظر درمحاكم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. ٨١٦٤/م الف-قاضى 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٨١
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد كالسه پرونده٩٦/٧٦٩ شــماره دادنامه١٢٨٦-٩٦/٠٦/٢٨ مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى نجف آباد صالح 
آباد بل منتظرى جنوبى كوى سليمان عباسى پالك٢ وكيل خواهان: مجتبى حقيقى به آدرس نجف آباد خ امام 
كوى ارشاد مقابل حسينيه كوى موحدى، خوانده مهدى روح الهى به نشانى مجهول المكان بخواسته: مطالبه 
گردشكار: پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذنظريه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا درخصوص 

دعوى مجتبى سفرى با وكالت مجتبى حقيقى بطرفيت مهدى روح الهى به خواسته صدور حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ  پنجاه و چهار ميليون و پانصد هزار ريال بابت صدور ٢ فقره چك بشماره هاى ١٨١٢٤٥ 
مورخ ٩٥/٠٧/٣٠ و ١٨١٢٠٢ مورخ ٩٥/٠٨/٢٠ به انضمام هزينه هاى دادرســى و خسارت تاخيرتاديه و حق 
الوكاله وكيل. نظربه بقاء اصول مستندات در يد خواهان كه حكايت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدركى مبنى بر برى الذمه بودن ايشــان يا بطالن دعوا لذا 
دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد ١٩٨و ٥٠٢ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار ميليون 
و پانصد هزار ريال بابت اصل خواســته و مبلغ صد و چهل و چهار هزار تومان بعنوان هزينه هاى دادرسى و 
خسارت تاخيرتاديه از مورخ سررسيد ٩٥/٠٧/٣٠ و ٩٥/٠٨/٣٠ لغايت اجراى حكم و حق الوكاله وكيل درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شورا و 
سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظر درمحاكم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. ٨١٦٥/م 

الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٨٢
ابالغ وقت دادرسى

خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت مجتبى حقيقى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه چك 
به طرفيت خواندگان ١.سحر دريس ٢.حسين بهارلويى ٣.اصغر سهيلى نيا به شوراى حل اختالف شعبه ١١ 
شهرستان نجف آباد تسليم نموده كه پس از ارجاع به شماره ١١٠٩/٩٦ ثبت گرديده و وقت دادرسى به تاريخ 
٩٧/٠٢/٠٥ ساعت ٨ تعيين گرديده عليهذا چون خواندگان مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئيس شورا برابر ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يكبار در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد كه با نشر آگهى ظرف مدت 
يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه 
دادرسى تعيين شده حضور يابد بديهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و تصميم 

شايسته اتخاذ خواهد نمود. ٨١٧٣/ م الف شعبه ١١ شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٤٨٣
ابالغ

كالسه پرونده٩٨٤/٩٦ شماره دادنامه١٣١٩-٩٦/١١/٣٠ مرجع رســيدگى كننده: شعبه هشتم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: عبدالمجيد مومنى به نشانى نجف آباد خ شهدا غربى كوچه ابوذر كوچه مهرگان 
پ١٧ خوانده فرهاد بيدآباديان به نشانى مجهول المكان خواسته: فك پالك. گردشكار: پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذنظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا درخصوص دعوى عبدالمجيد مومنى 
بطرفيت فرهاد بيدآباديان مبنى بر فك پالك خودرو بشــماره انتظامى ايران ٤٣-٨١٨م٣٢ با بررسى اوراق 
و محتويات پرونده و با توجه به اســتعالم صورت گرفته از پليس راهور مورخ ١٣٩٦/٠٩/١٣ مبنى بر مالكيت 
خواهان و نظربه عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ قانونى(نشــرآگهى) دفاع و انكارى ننموده است لذا دعوى 
مطروحه موجه و مستنداً به ماده ٢١٩ ق.آ.م خوانده ملزم به فك پالك خودرو سوارى پژو ٤٠٥ جى ال ايكس 
آى ار ٨ مدل ١٣٨٨ بشــماره انتظامى ايران ٤٣-٨١٨م٣٢ درحق خواهان محكــوم و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ظرف همين مدت قابل 
تجديدنظرخواهى درمحاكم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. ٨١٧٤/م الف- قاضى شوراى حل 

اختالف هشتم حوزه قضائى نجف آباد/١٢/٤٨٤
اجرائيه

اجرائيه شماره٩٦١٠٤٢٣٧٣٠٤٠٠٤١١ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٣٠٤٠٠٠٣٧ شــماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٠٣٧ مشخصات محكوم له: ١.سوســن كميتى اصفهانى فرزند محمدحسن نشــانى: تهران پاسداران 
بهستان دوم پ٢٢، ٢. نفيسه كمينى اصفهانى فرزند محمدحسن نشانى: تهران پاسداران بهستان دوم پ٢٢ 
مشخصات محكوم عليه: مهدى نوايى فرزند حسين به نشانى مجهول المكان. وكيل محكوم له: داود نصيران 
نجف آبادى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارسيان طبقه سوم واحد٥١٥ محكوم به: 
بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حكم غيابى مربوطه به دادنامه شماره ٩٦٠٩٩٧٣٧٣٠٤٠٠٠١٩ محكوم 
عليه محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسنادرســمى و تنظيم سند انتقال به ميزان چهار جريب مشاع از 
٢٢ جريب و يك قفيز مشاع از ٨٥ جريب ششدانگ پالك ٣٨٠ واقع در قطعه ٨ و پرداخت ١/٦٥٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال بعنوان اصل خواسته و ٥٧/٧٥٠/٠٠٠ ريال هزينه دادرسى و كارشناسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
درحق محكوم له اجرايى و پرداخت مبلغ ٨٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال هزينه اجرا درحق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام 
مدنى) ٢- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. ٣- مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 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 بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
و كليه اموالى كه او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغيير ديگر دراموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال 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 هرنحو با 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) ٨١٨٠/ م الف على فرقانى - مديردفتر شعبه ٤ دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/١٢/٤٨٥
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سهراب موسويان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفيت خوانده سعيد اسكندرى به 
شوراى حل اختالف شعبه ٨ حقوقى شهرستان نجف آباد تسليم نموده كه پس از ارجاع به شماره ١٣٥٧/٩٦ 
ثبت گرديده و وقت دادرســى به تاريخ ٩٧/٠١/١٥ ســاعت ٣/٤٥ عصر تعيين گرديده عليهذا چون خوانده 
مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئيس شورا برابر ماده 
٧٣ قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد كه با نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد بديهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. ٨١٨٢/ م الف شعبه ٨ شوراى حل 

اختالف نجف آباد/١٢/٤٨٦

مديــر اداره صنعت، معــدن و تجارت شهرســتان 
گلپايگان از اجراى طرح ويژه بازرسى و نظارت بر بازار 
كاال و خدمات به مناسبت نوروز ٩٧ در اين شهرستان

 خبر داد.
محســن اتحادى، كنتــرل و نظارت بــر وضعيت 
بازار كاال و خدمات اولويت دار در مراحل تأميـــن، 
توزيع، ارائه خدمات و قيمت ها بــا توجه به افزايش 
تقاضاى عمومــى در ايام پايانى ســال، ايجاد زمينه 
مناســب براى تأميــن و توزيع مايحتــاج عمومى،

 جلوگيــرى از تخلفات احتمالى، رســيدگى فورى، 
دقيق و كارشناســى به شــكايات و گــزارش هاى 
مردمى و ايجاد آرامش در فضــاى روانى جامعه را از

اهداف اجراى طرح ويژه بازرســى و نظارت نوروزى 
برشمرد.

وى گفت: نظارت بــر واحدهاى عرضــه كننده در 
بخــش نــان، لبنيــات، گوشــت قرمز، گوشــت 
مرغ، تخم مرغ، برنج، شــكر، روغــن نباتى، ميوه، 
پوشاك، كيف، كفش، آجيـــل، خشــكبار، خواربار، 
شيرينى جات و ساير اقالم پر مصرف در اولويت اين 

بازرسى قرار دارد.

مدير حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شركت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: با توجه به وضعيت بحرانى آب و 
كاهش بارش ها، پيش بينى مى شود سال ٩٧ در تأمين آب 

كافى شرب و صنعت دچار اختالل شويم.

على بصيرپور اظهار داشــت: ميزان بارندگى از ابتداى سال 
جارى تاكنون درحدود ٤٠٠ ميليمتــر در كوهرنگ بوده و 
اين درحالى است كه اين عدد ســال گذشته ٩٢٠ ميليمتر 
ثبت شده و در متوسط بلندمدت درحدود ٩٣٥ ميليمتر بوده 

كه اين بيانگر كاهش ٦٠ درصدى بارش ها در حوزه ســد 
زاينده رود بوده است.

وى بيان داشت: همچنين حجم سد زاينده رود هم اكنون ١٣٣ 
ميليون متر مكعب است كه در كمترين ميزان خود طى ٤٧ 

سال گذشته از زمان بهره بردارى از سد قرار دارد.
مدير حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شركت آب منطقه اى 
اصفهان اعالم كرد: با توجه به اين وضعيت بســيار بحرانى 
ذخيره سد زاينده رود و بارش ها، تاكنون تصميمى براى توزيع 
آب كشاورزى چه در استان اصفهان و چهار محال و بختيارى 
گرفته نشده است. وى با اشــاره به اينكه نمايندگان جامعه 
كشاورزى معتقدند كه عدم ســوء مديريت آب در خردادماه 
امسال سبب اين بحران شده است، گفت: توزيع آب بر اساس 
برنامه توزيع ابالغى پارسال صورت گرفته كه برنامه مصوب 

ابالغى با حضور نماينده صنف كشاورزان تنظيم شده است.
بصيرپور افزود: سوء مديريتى در كار نبوده و اين مسئله كه آب 

در خردادماه مديريت نشد، شايعه است.
وى بــا اشــاره بــه اينكه اگــر آب نيســت، چــرا طرح 
بن بروجن به اجرا در آمده است، گفت: اين مسئله را بايد از 

سوى مسئوالن ارشد كشور پيگيرى كرد.
مدير حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شركت آب منطقه اى 
اصفهان با تأكيد بر اينكه در حال حاضر طى جلسات متعدد، 
آبى براى واگذارى به كشــاورزان اصفهان و چهار محال  و 
بختيارى اختصاص نيافته اســت، اضافه كرد: هرچند هنوز 

برنامه اى هم تنظيم نشده است.
وى افزود: براســاس تصميمات شوراى هماهنگى حوضه 
آبى زاينده رود، در سال آينده ميزان آب تحويلى به شبكه آب 
شرب ١٠ درصد و آب براى صنعت به ميزان ٢٠ درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش پيدا مى كند كه اين كاهش، از اوايل 
بهمن ماه اعمال شــده و احتمال بروز اختالل در تأمين آب 

شرب و صنايع در سال پيش رو وجود دارد.

اجراى طرح نوروزى نظارت 
بر كاالها در گلپايگان 

احتمال اختالل در تأمين آب شرب و صنايع 
مدير ارشد شركت آب منطقه اى اصفهان نسبت به وضعيت سال آينده هشدار داد



١٢استان ٣١٧٨چهارشنبه  ١٦ اسفند ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: در 
سال هاى ٩٠ تا ٩٥ در خصوص چهارشنبه آخر سال روند 

صعودى در حوادث و تعداد مصدومان داشتيم.
بهروز كليدرى اظهار داشــت: در سال هاى ٩٠ تا ٩٥ در 
خصوص چهارشنبه آخر ســال روند صعودى در حوادث 
داشتيم كه از ٣٩ مصدوم در ســال ٩١ به ١١٣ مصدوم 
در ســال ٩٥ رسيديم كه قابل توجه اســت و عمده اين 
مصدومان خودشــان مراجعه مى كنند و درصد كمترى 

را اورژانس پيش بيمارستانى به مراكز درمانى مى آورد.
وى افزود: در سال ٩٥ شــانزده مصدوم توسط اورژانس 
پيش بيمارستانى و ٩٨ مورد خود بيماران به مراكز درمانى 

مراجعه كرده بودند و در سال ٩٥ يك مورد فوتى داشتيم 
و بيشترين گروه مخاطب در اين موضوع افراد ١٦ تا ٢٣ 
سال هستند و تعداد مصدومان مرد چهار برابر مصدومان 

زن است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــكى با بيان اين نكته 
كه ١٠ درصد حوادث سال هاى گذشته مربوط به قبل از 
شروع جشن ها بوده است، گفت: ٤٠ پايگاه اورژانس و ٤٦ 
تيم فعال داريم كه از روز ٢٣ اسفند تا ٢٤ اسفند به صورت 
آماده باش كامل هســتند و اگر گره هاى ترافيكى ايجاد 
نشــود، تصور مى كنيم كه در فاصله كمتر از ١٠ دقيقه 

تيم ها در محل حضور پيدا مى كنند.

مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اصفهان گفت: 
درست است كه بحران هاى زيادى محيط زيست استان 
را تهديد مى كند، اما مديريت صحيح، ما را از بحران ها 

عبور مى دهد.
محمد حسين شاملى اظهار داشــت: امروزه بارندگى ها 
به دليل تغيير اقليم كاهش يافتــه و بيابان زايى در حال 
پيشروى است. وى افزود: اين شرايط در حالى رخ داده كه 

سال گذشته هيچكس باور نمى كرد.
مدير كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى بــا بيان اينكه در 
چنين شــرايطى احتمال افزايش گرد و غبار وجود دارد، 
گفت: در صورت بروز شرايط بحرانى، شاهد قطعى آب 

و برق خواهيم بود.
شاملى با اشاره به اينكه سال آينده شاهد كاهش بارندگى 
هستيم، گفت: از اين رو توليد مراتع هم كاهش مى يابد و 

اين نخستين چالش پيش رو در سال آينده است.
وى با اشاره به اقداماتى كه در راستاى كاهش گرد وغبار 
انجام شده است، اضافه كرد: از ٥٠ سال گذشته تا امروز 
٣٠٠ هكتار جنگل دست كاشت احداث شده كه امروزه 

براى احداث هر هكتار آن سه ميليون پول نياز است.
وى با اشــاره به اينكه ٢٥٠ هزار هكتار كانون فرسايش 
خاك داريم، گفت: بعيد نيست اصفهان همانند اهواز و يا 

بدتر از آن شود.

افزايش٣ برابرى مصدومان 
چهارشنبه آخر سال

بعيد نيست اصفهان
 بدتر از اهواز شود

معرفى معاون پژوهش و 
فناورى دانشگاه آزاد شهرضا 
آييـن تكريـم و معارفه معاونـان پژوهـش و فناورى 

دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا برگزار شد.
فريد نعيمى،  رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
از خدمات احمدرضا مساح كه سرپرستى حوزه معاونت 
پژوهشـى واحد را بر عهده داشـت قدردانـى و فرزاد 
احمديان را به عنوان سرپرسـت جديد حوزه معاونت 

پژوهش و فناورى معرفى كرد.

احياى هنرى جامانده از 
زيرانداز هاى سنتى

پس از ٤٠سـال، هنر و حرفه زيلوبافى در حسـن آباد 
جرقويه عليا احيا شد.

٤٠سـال پيش ٣٥٠كارگاه زيلـو بافى در حسـن آباد 
فعاليـت مى كردند كه به دليل راكد شـدن بـازار زيلو 
تعطيل شـد و حاال بـا ذوق و تـالش هنرمنـد جوان 
حسـن آبادى، تنها كارگاه زيلوبافى در اين شهر فعال 

شده است.
روح ا... فاطمـى احياگر اين هنر و حرفه در اين شـهر 
گفت: با راه انـدازى كارگاه زيلو بافـى ٣٠مترمربعى، 
زمينه اشتغال مستقيم دونفر فراهم شده و با آموزش 
هنرجويـان بافت زيلـو در ايـن منطقـه، در آينده اى 
نزديك توسـعه مى يابـد.وى افـزود: در ايـن كارگاه 
طرح هـاى قـزن قفلـى، پرپيلـى، سـرو و كاجـى و 
زنجيـره اى در ابعاد دو در سـه مترى بـر روى زيلو ها 
نقش مى بنـدد. احياگر زيلو بافى حسـن آبـاد، خنك 
و بـادوام بـودن، زيبايى و سـالمت بدون اسـتفاده از 
رنگ هاى شيميايى را از ويژگى هاى اين هنر صنعت 
قديمى دانسـت و افزود: زيلوبافى تكامل يافته گليم 
و جاجيم اسـت.گفتنى اسـت؛ زيلو نوعـى زيرانداز و 
كف پوش دست  باف است كه با نخ بافته مى شود و اين 
هنر سنتى شـكل تكامل يافته حصير محصول شهر 

ميبد استان يزد است.

آغاز توزيع ٨٠ هزار اصله 
نهال رايگان

همزمان بـا هفته درختـكارى، توزيع ٨٠ هـزار اصله 
نهـال رايـگان بيـن شـهروندان و فرهنگسـراهاى 

شهردارى اصفهان آغاز شد.
مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهـان گفت: ايـن تعـداد نهال تـا ٢٢ اسـفند بين 
متقاضيانى كه از طريق سامانه اطالع رسانى ثبت نام 
كرده اند و همچنين فرهنگسـراهاى مناطق مختلف 

شهردارى اصفهان توزيع مى شود.
فروغ مرتضايى نژاد افزود: شهروندان مى توانند عالوه 
بر نهال، بروشـور آموزشى كاشـت ونحوه نگهدارى 
نهال را دريافت كنند.وى رويكرد و شعار امسال هفته 
درختـكارى را، «حفظ درخت، تـداوم حيات» عنوان 
كرد و گفت:  نهال هاى توزيع شده از ١٦ گونه مقاوم به 
كم آبى، آفات وبيمارى ها، سازگار وماندگار در محيط 
زيست هستند.مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي 
سبز شهرداري اصفهان، مهمترين اولويت اين سازمان 
را پرورش وتوليد گياهان و چمن هايى با نياز آبى كم 
دانست و افزود: از امسال هيچگونه گياهى با نياز آبى 

زياد كاشته نخواهد شد.

انتشار٢ كتاب جديد قرآنى در 
اصفهان

٢ كتاب جديد در زمينه آيـات و واژه هاى قرآن كريم 
در اصفهان منتشر شـد.كتاب هاى «سيرى در آيات 
موضوعى؛ خداشناسـى، معادشناسى، انسان سازى» 
و «تقديم و تأخير در قرآن كريم و اسـرار آن» نوشته 
حجت االسالم حميد الهى دوست در اصفهان منتشر 
شـده اسـت.مدير گروه تفسـير و علوم قرآنـى مركز 
آموزش هـاى تخصصـى حـوزه علميـه اصفهـان و 
نويسنده اين دو كتاب گفت: در كتاب «سيرى در آيات 
موضوعى»، خداشناسـى، معادشناسى، انسان سازى  
برجسـته ترين آيات كه عالمه طباطبايى آنها را غرر 
آيات مى داند گردآورى شده است. حميد الهى دوست 
افزود: در كتاب «تقديم و تأخير در قرآن كريم و اسرار 
آن»، تقديم و تأخير واژه ها در قـرآن در ١٨٤ صفحه 

بررسى و تبيين شده است.

خبر

نمايندگان استان اصفهان در نامه اى به محسنى اژه اى، معاون اول قوه قضائيه خواستار رفع اثر از 
دستور قضائى توقف عمليات اجرايى سد و تونل سوم كوهرنگ شدند.

متن اين نامه به شرح ذيل است:
به استحضار مى رساند، در اجراى طرح هاى سدســازى، يكى از سرفصل هاى اساسى در راستاى 
آغاز عمليات اجرايى، اخذ مجوز زيســت محيطى طرح از سازمان حفاظت محيط  زيست بوده، كه 
به استناد آيين نامه زيست محيطى طرح ها و پروژه هاى بزرگ توليدى، خدماتى و عمرانى هيئت 
وزيران و متعاقباً تصويب موضوع در كميته فنى و كارشناســى و تأييد كارگروه ماده ٢ آيين نامه 

اخيرالذكر صادر مى شود.
در طرح سد و تونل سوم كوهرنگ نيز، موضوع اخذ مجوز زيست محيطى در سال ١٣٩١ در دستور 
كار شــركت قرار گرفته كه پس از پيگيرى و ارائه تعهدات الزم، منجر به صدور مجوز شــماره 
٩١/٦٣٦٩ مورخ ٩١/٥/١٢ اداره كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى به مدت 

دو سال مى شود.
به رغــم پيگيرى هــاى مســتمر و مجدانه، پــس از پايــان مــدت اعتبار مجــوز موصوف 
و پير و شــكوائيه شــماره ٩٥٢٢٥٩٩مورخ ٩٥/٦/١٩ مطروحه اداره كل حفاظت محيط زيست 
چهارمحال و بختيارى دســتور توقف عمليات اجرايى ســد در مورخ ٩٦/٧/٢٦ توسط دادستان 
دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان كوهرنگ به جهت عدم اخذ مجوز زيســت محيطى

 صادر شد.

دبير هيئت چوگان استان اصفهان از برگزارى مسابقات چوگان جام نوروز به مدت 
پنج روز در ميدان نقش جهان خبر داد.

منصور زيرك اظهار داشت: طبق روال چند سال گذشته، امسال هم در ايام عيد 
نوروز مسابقات چوگان جام نوروز در ميدان امام (ره) برگزار مى شود.

وى با بيان اينكه برنامه ريزى كلى اين مســابقات انجام شــده است، افزود: اين 
مسابقات از دوم تا ششم فروردين ماه ساعت ١١ صبح توسط هيئت چوگان استان 

اصفهان در ميدان امام (ره) برگزار مى شود.
زيرك به برگزارى برنامه هاى جنبى از جمله موســيقى چوگان، رژه چوگان بازان 
و شاهنامه خوانى در حاشــيه اين مسابقات اشــاره كرد و ادامه داد: بازى چوگان 
به صورت اســتاندارد در زمينى با ابعاد ٢٧٤ متر در ١٤٧ متر برگزار مى شود و ما 
مجبوريم اين مســابقات را در ابعاد كوچك تر و با نفرات كمترى برگزار كنيم، اما 

تمام قوانين و مقررات بازى چوگان در آن رعايت مى شود.
دبير هيئت چوگان استان اصفهان در مورد اينكه آيا تمام چوگان بازان شركت كننده 
از استان اصفهان هستند يا از ساير استان ها نيز دعوت به عمل آمده است، گفت: 
اين موضوع هنوز مشخص نيست، اما به احتمال زياد جام نوروز را همانند مسابقات 
هفته دفاع مقدس و دهه فجر با حضور چوگان بازان استان اصفهان برگزار خواهيم 

كرد.

 
«امروز شــهرهاى ما در يك نگاه كلــى در حوزه هاى 
مختلف برنامه ريزى، اجرا و نظارت و مديريت شــهرى 

داراى چالش ها و مسائل بسيار جدى و حاد هستند.» 
رئيس شــوراى اســالمى اســتان اصفهان كه اين بار 
اجالس اين شورا را در ســالن اجتماعات اداره كل راه و 
ترابرى برگزار كرده بود در جمع اعضاى شوراى اسالمى 
استان با بيان اين مطلب گفت: در برنامه ريزى شهرى، 
طرح هاى توســعه شــهرى به شــدت درگير ساختار 
غيرمشــاركتى و دولت محورى بوده و از واقعيت هاى 
زمان و تحوالت شــهرى كامًال دور افتاده هســتند. به 
همين دليل شــايد ٣٠ درصد اهداف طرح هاى توسعه 
شــهرى از جمله طرح جامع، طرح تفصيلى، طرح هاى 

ساماندهى و بازسازى و... محقق نمى شود. 
عبدا... كيانى افزود: در تهيه اين طرح ها، مردم كه ذينفعان 
اصلى نظام شهرى هستند هيچ جايگاهى نداشته و روند 
تهيه طرح ها، تصويب و اجرا و اصالح آنها بسيار زمانبر 
است، به گونه اى كه گاهى شكل شهر كامًال عوض شده 

است و ما اصرار بر اجراى طرح ده سال پيش داريم. 
وى ادامه داد: متأسفانه نظام برنامه ريزى در ايران به ويژه در 
مسائل شهرى، يك نظام كامًال متمركز دولتى و با نگاه بخشى 
نگر و فاقد نگاه آمايش سرزمين و جامعيت است. همچنين در 
حوزه اجراى طرح ها نيز در سطح ملى، منطقه اى و حتى محلى 
هماهنگى و همكارى الزم ميان دستگاه هاى تهيه كننده و 

تصويب كننده و اجرايى وجود ندارد. 
رئيس شــوراى اسالمى اســتان اصفهان با بيان اينكه 
هماهنگى و تعامل بين دســتگاه هاى مرتبط در زمينه 
تهيه طرح هاى توســعه شــهرى وجود ندارد گفت: در 
مديريت شــهرها هم وضعيت آشفته تر بوده است اصل 
وحدت فرماندهى در مديريت به عنوان يك اصل پذيرفته 
شده و كارآمد اقتضا مى كند كه مديريت شهرى براساس 
يك طرح واحد و هماهنگ مديريت شود و در واقع متولى 
اداره شــهر بايد واحد باشــد. اين درحالى است كه تكه 
پاره كردن شهر و تقسيم آن بين سازمان هاى مختلف

 بزرگ ترين آسيب را به شهر وارد مى كند. 
كيانى افزود: در برنامه هاى ســوم و چهارم توســعه بر 
واگذارى وظايف به شهردارى ها تأكيد شده ولى متأسفانه 

اين امر تاكنون مغفول مانده اســت و شهر در تضاد بين 
دستگاه هاى متولى و نبود هماهنگى و اعتماد تكه پاره 

شده است. 
در حوزه راه نيز ادغام شــتاب زده دو وزارتخانه مسكن و 
شهرسازى و وزارت راه و ترابرى از بدترين اقدامات انجام 
شده بود كه عمًال با توجه به مشكالت فراوان در شهرها 
و لزوم مديريت آنها، انجام طرح پر از مشكل مسكن مهر 
و ديگر مسائل باعث شــد تا توجه بر رسيدگى به راه ها 

مغفول بماند. 
وى با اشاره به مشكالت و مسائل شهردارى ها گفت: در 
كشورمان كه اقتصاد آن به شدت دولتى است متأسفانه 
سهم كمك هاى دولت به شهردارى ها كه بزرگ ترين 
سازمان خدمات رسان به مردم هســتند زير ١٠ درصد 
است. در حالى كه در كشــورهايى با اقتصاد غيردولتى و 

آزاد، شهردارى ها بيش از ٥٠ تا ٦٠ درصد بودجه خود را از 
كمك هاى دولت، تأمين مى كنند. 

رئيس شوراى اســالمى اســتان اصفهان اظهار كرد: 
خودگردان كردن شــهردارى ها و كاهش كمك به آنها 
جفا در حق آبادانى شــهر و كشور اســت و امروزه نبايد 
منابع مالى شهردارى ها از فروش تراكم يا جريمه هاى 
كميسيون ماده ١٠٠ تأمين شود. اين بزرگ ترين اشتباه 
است. تأمين منابع مالى از خالف سازى يعنى تشويق و 
كمك به توسعه تخلفات شــهرى و در حقيقت قانون،  
مردم و شــهردارى ها تشــويق به خالف مى شوند كه 

مخالف روح قانون است. 
كيانى خاطرنشان كرد: شهردارى ها كه امروز در پرداخت 
حقوق كاركنان و هزينه هاى جارى خود با مشكل روبه 

رو هستند چگونه مى توانند به عمران شهرى بپردازند؟ 

وى گفت: گره زدن درآمد شهردارى ها به عوارض بسيار 
ناپايدارى همچون عوارض پروانه ســاختمانى، جريمه 
تخلفات و... باعث شــده است با كاهش ميزان ساخت و 
ساز و ركود مسكن، درآمدهاى شهردارى با افت زيادى 
روبه رو شود و در خدمت رسانى به مردم با معضل جدى 

روبه رو شوند. 
 ***

در ادامه نمايندگان شــوراى اســالمى استان اصفهان 
به بيان مســائل، مشــكالت و راهكارهاى برون رفت 
مشكالت كه با حضور مديركل راه و شهرسازى در اين 

اجالس برگزار شده بود پرداختند. 
مديركل راه و شهرسازى اســتان اصفهان كه به عنوان 
مهمان ويژه اجالس شوراى اســالمى استان به همراه 
معاون راهدارى اداره راه و شهرســازى شــركت كرده 

بود پس از بيان مســائل و مشــكالت اعضاى شوراى 
اســتان، گفت: امروز رويكرد وزارت راه و شهرسازى و 
به تبع آن اداره كل راه و شهرســازى استان اصفهان در 
اجراى طرح هاى تفصيلى، مســئله محور و بهره گيرى 
از ظرفيت هاى بالقوه در زمينه هاى مختلف شهرهاست.

حجت ا... غالمى تهيه طرح تفصيلى را فرصت مناسبى 
براى مواردى كه در طرح جامع شهرها ديده نشده دانست 
و افزود: امروز نيازمند حضور فعال شوراها و شهردارى ها 
در تهيه طرح هاى تفصيلى هستيم تا بتوانيم با بهره گيرى 
از مشاوران اســتانى، ســند دقيقى روى ميز شوراها و 

شهردارى ها بگذاريم.
وى ادامه داد: ما در استان اصفهان ١٠٨ شهر داريم كه در 
برنامه هاى ما فقط چند شهر است كه طرح جامع در آنها 
اجرا نشده كه تا سه ماه اول سال آينده نيز طرح جامع در 

اين شهرها به اتمام خواهد رسيد.
مديركل راه و شهرسازى اســتان اصفهان اظهار كرد: 
شوراهاى اســالمى بايد در مباحث برنامه ريزى شهرها 

دخالت كنند.
غالمى افــزود: برگزارى جلســات مشــترك بايد در 
شهرستان ها براى حل مشكالت مردم داشته باشيم. اين 
در حالى است كه سال جارى ٢٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون 
تومان تخفيف در قالب عوارض صدور پروانه بين شهرها 
توزيع كردم و كمك كردم و براى سال ٩٧ پيگير هستم تا 
از محل اعتبارات يارانه اى مسكن مهر ١٧ ميليارد تومان 

را براى زيرساخت مسكن مهر دريافت كنم.
وى گفت: پيگير هستيم اقداماتى كه در راه هاى روستايى 
انجام شده و كارهاى خوبى هم  كه انجام داديم استمرار 

يابد.
***

معاون راهدارى اداره كل راه و شهرسازى استان اصفهان 
هم گفت: مشكالت شهرستان ها را سعى داريم براساس 
اولويت، رفع كنيم. اين در حالى اســت كــه در برخى 
شهرستان ها، نخاله ها، منظر شهر را نازيبا كرده كه بايد 

براى برطرف كردن آن اقدام شود.
فرزاد دادخواه افزود: اقدامات خوبى در ســال جارى در 
سطح شهرســتان هاى اســتان صورت گرفته است  و 
سعى مى كنيم اصالحات الزم را در زمينه راه ها به انجام 

برسانيم.

رئيس شوراى اسالمى استان اصفهان:

تأمين منابع مالى از خالف سازى يعنى تشويق به انجام تخلف
ساسان اكبرزاده

نوروز در اصفهان
 به تماشاى چوگان بنشينيد

نمايندگان استان اصفهان در نامه اى به محسنى اژه اى؛

دستور توقف عمليات  سد و تونل سوم كوهرنگ رفع اثر شود

 مسئول راه اندازى مدارس سماى كاشـان گفت: دانشگاه آزاد اسـالمى كاشان با توجه 
به ظرفيت هاى مناسب راه اندازى مدارس سـما را درخواست كرده و مراحل ثبت و تأييد 
هيئت مؤسس انجام شده و منتظر بازديد مسئوالن مربوط از مدارس و تأييد نهايى براى 

بازگشايى آنها در مهر ٩٧ هستيم.
اصغر خادم اظهارداشت: دانشـگاه آزاد اسالمى كاشان با توجه به امكانات بسيار مناسب 
آموزشـى و وجـود كارگاه هـاى فنى و مهندسـى و آزمايشـگاه هـاى مجهز مـى تواند

 همانگونـه كه بـه عنوان نخسـتين دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان اصفهـان به كمك 
آمـوزش عالـى آمـد و در تربيت نيـروى انسـانى آمـوزش ديده فنـى و انسـانى كمك 
كـرد، ايـن بـار نيـز بـار سـنگين و حسـاس تعليـم و تربيـت در بخـش آمـوزش 
و پـرورش را بـه عهـده بگيـرد و يقيـن داريـم كـه بـا توجـه بـه فضـاى مناسـب 
و تجربه گرانبهايى كه در امر آمـوزش داريم، خواهيم توانسـت در اين بخش نيز موفق 

باشيم.

سرپرسـت دانشكده دندانپزشـكى دانشگاه علوم پزشـكى كاشان از كسـب گردن آويز 
طالى مسـابقات جهانى اختراعات از سـوى يكى از اعضاى هيئت علمى اين دانشگاه

 خبر داد.
محمدمهدى دباغ در اين زمينـه گفت: الهام رموزى، عضو هيئت علمى دانشـگاه علوم 
پزشكى كاشان در مسـابقات جهانى اختراعات به ميزبانى كشور تايلند، موفق به كسب 

گردن آويز طال شد.
وى افـزود: دسـتگاه ضدعفونى كـردن زباله هـاى عفونى و بيمارسـتانى با اسـتفاده از
 ريز موج ها از سوى اين پزشك كاشـانى اختراع شده اسـت كه مى تواند هزينه كمتر و 

بازدهى بيشتر را نسبت به نمونه هاى مشابه داشته باشد.
وى بيان داشـت: پزشـك نوآور كاشـانى متخصص راديولـوژى دهان، فـك و صورت 
مى باشد كه پيش تر ديپلم افتخار و جايزه ويژه انجمن توسـعه اختراعات كره جنوبى را 

نيز كسب كرده بود .

كسب گردن آويز مسابقات جهانى اختراعات  شمارش معكوس راه اندازى مدارس سما در كاشان


