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5 گزینه غذایى را جایگزین مولتى ویتامین ها کنیدوقوع بیشترین حوادث کار در اصفهان و کاشان رفتارهاى رئیس جمهور سابق در مجمع تشخیص مصلحت نظام به روایت یک شاهد عینى انبار چوب10هزار مترى طعمه حریق شد سالمتاستان حوادث جهان نما

رد گیرى «رادون» در خانه اصفهانى ها 
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قلب هاى زرد                
کار دست حاج صفى داد

چه کسانى سال آینده 
یارانه مى گیرند؟
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پیش بینى 25 مهرماه نصف جهان دیروز حسابى داغ شد

پرواز قــوها در آسمان ابرى سپاهان؟

«هانیه» 14ساله 
براى نجات خواهرش 

قطع نخاع شد

7

 «هانیه»، قهرمان کوچکى اســت که براى نجات جان 
خواهر سه ساله اش از زیر آوار، قطع نخاع شد.

یک ماه از زلزله کرمانشاه مى گذرد و درد ها و مشکالت 
مردم تازه نمایان شده و غصه ها سرباز کرده است. در میان 
صد ها خانواده اى که در زمین لرزه کرمانشاه خانه خود را از 

دست دادند، مصدوم شدند و...

3
احتمال افزایش قیمت میوه شب یلدا در اصفهان احتمال افزایش قیمت میوه شب یلدا در اصفهان 
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار: در صورت بروز هر مشکلى، بازار تحت تأثیر قرار گیردرئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار: در صورت بروز هر مشکلى، بازار تحت تأثیر قرار گیرد
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آغاز اجراى طرح پایش گاز خطرناك رادیواکتیو در ساختمان هاى مسکونى از ماه آینده

5 گزینه غذایى را جایگزین مولتى ویتامین ها ت
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چرا چرا 
«لیسانسه ها «لیسانسه ها 22» » 
پربیننده پربیننده 
شده است؟شده است؟

پیش بینى 25 مهرماه نصف جهان از دیروز به سمت و سویى رفت که شاید در آینده اى 
نزدیک  رنگ واقعیت به خود بگیرد. شایعه مدیرعاملى  على اکبر ابرقویى نژاد به جاى 
محسن طاهرى به گونه اى بود که حسابى در شهر صدا کرد.اجازه دهید کمى به عقب 
برگردیم و از پیش بینى مان در 25 مهرماه سخن بگوییم. همه می دانند که مدیر عامل باشگاه 
سپاهان در طول سال هاي اخیر با نظر مستقیم مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه منصوب می شود. فراموشى یک اصل مهــم 

در استاندارى اصفهان!
ایرج ناظمى

بر اساس شــنیده هاى مختلف، «دکتر مهرعلیزاده» 
استاندار جدید اصفهان، فردى بشاش، خوش برخورد، 
اهل تعامل و قانونمدار ذکر شــده که بسیار پیگیر امور 
حوزه مرتبط با خود مى باشــد. او سعى مى کند از خود 
چهره اى معقول و مجرب جلوه دهد تا فردى کارآزموده 
تلقى شود. مى گویند وى نسبت به نوع کنش و عملکرد 
خود و همراهانش حساسیت زیادى دارد که حتى گاه به 

وسواس هم مى رسد.
تمام این روایت ها با بررسى کارنامه وى در زمانى که 

ریاست سازمان ورزش کشور را بر عهده داشت، قابل 
تأیید است. به خصوص که در عرصه ورزش، رسانه هاى 
مرتبط با این حوزه تا حدود زیادى بدون رودربایســتى 
عمل مى کنند و اگر کوچــک ترین نقطه ضعفى از یک 
فرد ببینند، بدون مسامحه او را به چارچوب شدیدترین 
نقدها مى کشانند. با این توصیف کســى که بر مصدر 
چنان ساختارى مى نشیند، نمى تواند فاقد این خصایص

 باشد.
...ادامه در صفحه2 

 علیپور  علیپور 
  به ساسان نرسید به ساسان نرسید 
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آگهى مناقصه عمومى خدمات شهرى نوبت 
اول

شهردارى درچه درنظر دارد براساس بودجه ســال 1396 و مصوبه شــماره 96/821/ش مورخ 1396/08/29 شوراى اسالمى شهر
 "وظایف خدمات شهر" را از طریق مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

موضوع آگهى: 
الف) واگذارى عملیات تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهرى 

ب) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات مربوطه 
اعتبار اولیه: 27/000/000/000 ریال

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار (1/350/000/000 ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده 
نقدى در وجه شهردارى درچه.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/10/11 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1396/10/12 در ساختمان ادارى شهردارى درچه.
نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.
شرایط: 

1. کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) و ارجاع کار
2. توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان

3. داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور.
آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18    www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه
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عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
درخصوص وضعیــت یارانــه بگیران در ســال آینده 
گفت:جمعیت یارانه بگیر کشــور در حال حاضر حدود 
76میلیون نفر اســت اما دولت در بودجه سال 97 مقرر 
کرده که بــه  41 میلیون و 800 هزار نفــر یارانه نقدى 
پرداخت کند و به عبارتى نمى توان گفت بیش از حدود  
42 میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه نقدى در کشــور 

وجود دارد. 
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى ادامه داد:دولت در بودجه 
سال آینده به 7/4 میلیون نفر افراد مددجوى کمیته امداد، 
حدود 6/3میلیون نفر مددجویان تحت پوشش بهزیستى، 

2/1 میلیون نفر زنان سرپرســت خانوار، حدود  هشت 
میلیون نفر در 1598 دهســتان در کشور، یک میلیون 
نفر بیماران خاص و صعب العالج، گــروه هاى نیازمند 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى که شامل حدود 11 
میلیون نفر است شامل کارگران ساختمانى بیمه شده و  
پشت نوبتى، رانندگان برون شهرى، قالیبافان، صیادان و 
250هزار نفر طلبه،90هزار نفر خادمان مساجد، باربران، 
یک میلیون نفر عشایر و بازنشستگان با حقوق کمتر از 
یک میلیون تومان به عالوه افراد تحت تکفل و حدود دو 
میلیون و 950هزار نفر نیازمند دریافت یارانه، یارانه نقدى 

پرداخت مى کند.

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل ســازمان ملل متحد تأکید 
کرده که ایران به طور کامل به توافق هسته اى (برجام) 
پایبند بوده اســت. بنا بر این گزارش، گوترش پایبندى 
ایران به برجام را در گزارشى عنوان کرده که به شوراى 
امنیت سازمان ملل ارائه کرده اســت. دبیرکل سازمان 
ملل در متن این سند که قرار است در تاریخ 18 دسامبر به 
بحث گذاشته شود، آورده است: «این توافق بهترین راه 
براى تضمین ماهیت انحصاراً صلح آمیز برنامه هسته اى 
ایران اســت».وى در بخش دیگرى از این گزارش در 
خصوص عدم قطعیت ایجاد شده درباره آینده این توافق 
پس از عدم تأیید پایبندى ایران توسط «دونالد ترامپ»، 

رئیس جمهورى آمریکا نیز ابراز تأسف کرد.
با وجود این، گوترش تأکید کرد: «پایبندى آمریکا به این 

توافق تا زمان حاضر به من قوت قلب مى دهد.»
بخش دیگرى از این سند به موضوع اتهامات عربستان 
علیه ایران در رابطه با موشک هاى پرتاب شده انصارا...

به ســمت فرودگاه ریاض مى پردازد. عربستان مدعى 
است که این موشک ها در ایران تولید شده است. دولت 
آمریکا نیز اتهامات مشابهى را مطرح کرده است. با وجود 
این، دبیرکل سازمان ملل تأکید دارد که کارشناسان این 
سازمان هیچ شواهدى پیدا نکرده اند که مشارکت ایران 

را در این حمله تأیید کند.

چه کسانى 
سال آینده یارانه مى گیرند؟

شواهدى درباره اتهام عربستان 
علیه ایران وجود ندارد

 عربستان 
سینمــادار شد!

   کافه سینما | به گفته وزیـر فرهنگ و 
اطالعات عربسـتان انتظار مى رود اولین سالن هاى 
سینما در این کشور در ماه مارس سال 2018 میالدى 
(اسفند ماه) افتتاح شود. سالن هاى سینما طى بیش از 
35 سال گذشته در عربستان ممنوع بوده است. اخیراً 
هم براى اولین بـار یک خواننده زن در عربسـتان به 
روى صحنـه رفت و بـدون حجاب برنامه اجـرا کرد. 
پیش از آن نیز در ماه سـپتامبر عربسـتان ممنوعیت 

رانندگى زنان را لغو کرده بود.

مصوبه مجلس به نفع سپنتا
  ایسنا| نمایندگان مجلس دیروز با ماده اى در 
طرح اصالح قانون انتخابات شوراها موافقت کردند که 
در صورت تأیید آن از سوى شوراى نگهبان و یا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، سپنتا نیکنام به شوراى شهر 
یزد باز مى گردد. پیش از این شـوراى نگهبان ایرادى 
را در مـورد عضویت اقلیت هـاى دینى در شـوراهاى 
اسالمى شهر و روستا وارد کرده بود و در حال حاضر با 
رأى دیوان عدالت ادارى عضویت این عضو زرتشتى 

شوراى شهر یزد در این شورا تعلیق شده است.

داعش به دنبال احیاى خالفت 
حجت االسـالم و المسـلمین علوى    ایسنا|
وزیر اطالعـات طى سـخنانى تصریح کـرد: داعش 
امروز زمین را از دست داده است ولى همچنان وجود 
دارد و اسـلحه خود را بر روى زمین نگذاشـته است  و 
به دنبال تصاحب زمین در مناطقى چون افغانسـتان، 
پاکستان، آسیا میانه و یا هر نقطه دیگرى که بتوانند، 
هستند تا ایده خالفت را احیا کنند. وى گفت: حاکمیت 
جریان هاى تروریسـتى پایـان یافته ولى وجـود آنها 

پایان نیافته است.

آمار عجیب فرار مغزها 
  آفتاب نیوز | قائـم مقـام دانشـگاه علـوم 
پزشکى همدان پدیده فرار مغزها از کشور را فاجعه بار 
دانست. دکتر رشـید حیدرى مقدم گفت: خروج 180 
هزار نفر از دانش آموختگان کشـور در سـال 1394 و 
مهاجرت به دیگر کشـورها از جمله کانادا برابر است 
با مجموع درآمد نفت که فاجعه اى براى کشور است. 
وى افزود: بدترین اتفاق در پدیده فرار مغزها فرار ژن 
از کشور است که به احتمال زیاد کشور در دهه آینده با 
پدیده پایین آمدن آى کیو یا فکر خالق و نوآور مواجه 

خواهد شد.

بنزین گران مى شود؟
روزنامه حامى دولت از افزایش قیمت    تسنیم |
بنزین به هزار و500تومان از اول دى ماه سال جارى خبر 
داد. اعتماد در شماره دیروز خود نوشت: طبق اطالعاتى 
کـه خبرنگار ایـن روزنامـه از مدیـران سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور بـه دسـت آورده اسـت، دولـت قصد 
دارد از ابتـداى دى مـاه سـال جـارى قیمـت بنزیـن 
را به هزار و500 تومان و قیمت نفت گاز را به 400 تومان 

افزایش دهد.

علت مشاجره با کالنترى 
عیسـى کالنتـرى، رئیس سـازمان    تابناك |
محیط زیسـت کشـور در نامه اى محرمانه به رئیس 
جمهور اعالم کرده که هم اکنون در استان خوزستان 
مازاد مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه جویى 
مى تـوان منابع الزم بـراى انتقال بیـن حوضه اى را 
فراهم کرد. دسترسـى نمایندگان اسـتان خوزسـتان 
به این نامـه محرمانه، کافـى بود تا در جلسـه اى که 
با حضـور برخـى از وزراى دولـت دوازدهـم و معاون 
اول رئیـس جمهور انجام شـد، مشـاجره اى لفظى و 
تند میان کالنترى و برخى نمایندگان خوزسـتان رخ 
بدهد؛ مشاجره اى که هم اینک فیلم ویدئویى آن در
 شبکه هاى مجازى دست به دست مى شود و ادبیات 
زننده مدیران ارشد اجرایى کشور را پیش چشم مردم 

ایران قرار داده است.

توئیتر

... ادامه از صفحه اول
البته ممکن اســت دو فاکتور مهم تغییر مسئولیت ها و 
همچنین گذر زمان باعث شــوند که برخى خصوصیات 
اخالقى یک فرد با افت و خیز اندکى مواجه شــود، ولى 
قاعدتا تغییر ذات اصلى او نمى تواند با تغییر محسوسى 

همراه باشد.
اما علیرغم این اوصاف مشــخص نیست چرا و به کدام 
علت، استاندار فعلى اصفهان از روحیه رسانه مدارى خود 
فاصله گرفته و نمى توان در زمان حاضر، نشان چندانى از 

خصوصیات گذشته او پیدا نمود؟
دلیل این ادعــا را هم باید در قطع ارتبــاط وى با دنیاى 
مطبوعات و خبرنگاران اســتان ذکر کــرد. از وى که 
چهره اى خوش سابقه در رسانه ها بود، انتظار مى رفت تا 
به محض ورود به ساختمان استاندارى اصفهان، همراهان 
خود در عرصه رســانه ها را فراخوانده و به گپ و گفت با 
آنان بنشــیند. از این طریق خود را به نمایندگان افکار 
عمومى جامعه معرفى کند و از ایده ها و آرمان هاى خود 

در مسئولیت جدید بگوید. 
این اتفاقى اســت که معمــوالً در گذشــته یک روال 
عادى در اصفهان بوده و به عنــوان اولین انتظار جامعه 
رســانه اى اســتان تلقى مى شــود که ایــن انتظار از 

«مهرعلیزاده» دو چندان بود.
مخالفیــن ایــن دیــدگاه معتقدند کــه بایــد در ابتدا 
«مهرعلیزاده» به شناخت محدودى از استان دست پیدا 
کند تا بعد بتواند در برابر خبرنگاران و در مقام پاسخگویى 
قرار بگیرد. اما واقعیت آن است که دقیقا براى رسیدن به 
همان شناخت از اصفهان، وى باید همنشینى با اصحاب 
مطبوعات و ارباب جراید را در ســرلوحه امور خود قرار
مى داد و سپس با گشت و گذار در فضاى استان به مقطع 
پاسخگویى مى رسید. چه بسا آن همصحبتى موصوف 
با کسانى که اهل تسامح نیســتند، باعث مى شد تا وى 
در برخورد با سایر مســئولین استان و بررسى مشکالت 

موجود، نگاه بازترى داشته باشد. 
استانداران سابق اصفهان، همیشه دو جلسه اساسى را در 

رأس امور کارى خود قرار مى دادند که یکى به خبرنگاران 
اختصاص داشت و دیگرى به مدیران رسانه هاى استان. 
معموًال در این جلسات، مدیر ارشد استان اغلب شنونده 
ماهرى بــود تا گوینــده و آن میزان هم کــه به گفتن 
مى پرداخت، از نوع اندیشــه و اســتراتژى کلى خود در 
مدیریت اســتان رونمایى مى کرد. ولى علیرغم گذشت 
چهل روز از حضور «دکتر مهرعلیزاده» در اصفهان، این 
موضوع نادیده گرفته شده و مشخص نیست در چه زمانى 

مورد توجه قرار مى گیرد!
شاید از عواقب غفلت نسبت به همنشینى با رسانه هاست 

که انتقاد از کنش و حتى انتصاب معاونت هاى استاندارى 
اصفهان، خیلى زودتر از حــد تصور، به محافل و فضاى 

مجازى کشیده شده و آرام آرام در حال گسترش است.
از ســوى دیگر وقتى رویکرد و کنش شخص اول امور 
اجرایى استان ســرلوحه فعالیت تمام مدیران قرار دارد، 
در بروز این بى تفاوتى توسط سایر مسئولین نمى توان 
گالیه خاصى را مطرح کرد. چرا که آنان همواره بخشى 
از رفتار خود را از استاندار اصفهان گرته بردارى مى کنند. 
مصداق بارز این ادعا نیز رفتار شهردار اصفهان و مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است که با وجود آنکه مدت ها از 

مصدر نشــینى شــان مى گذرد، همچنان از برگزارى 
نشست و همصحبتى با جامعه رسانه اى استان خوددارى 

نموده و تمایلى از خود براى آن نشان نمى دهند.
شاید از آنان نتوان انتظار چندانى داشت ولى موضوع براى 
«مهرعلیزاده» که با عبارات یار دوازدهم و ســیزدهم و 
چهاردهم مطبوعات ورزشى به خوبى آشناست، وضعیت 
فرق مى کند. چه بسا او در گذشته و به جبر یا اختیار، رفتار 
رسانه مندى از خود بروز داده و به فراموشى سپرده شدن 
نه یار، که همراه اول یک مدیر ارشــد امور اجرایى قابل 

پذیرش نیست. 

نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان دســتور خود در جلسه 
علنى دیروز مجلس گفت: فساد، ناشى از آن است که قدرت، درآمد، 
ثروت و منزلت عمومى در انحصار عده اى قرار گیرد و آن عده خاص 

در قبال رفتار خود پاسخگو نباشند.
به گزارش فارس، محمود صادقى خاطرنشــان کرد: رشــد مغایرت 
گمرکى بین واردات به ایران و صادرات از کشــورهاى مبدأ حاکى 
از فســاد چشــمگیر در نظام گمرکى ایران اســت. طى دهه 80 بنا 
بر آمارهاى موجــود 127 میلیــارد دالر در واردات از امارات متحده 
عربى به ایــران مغایــرت گمرکى وجــود دارد و طى ســال هاى 
84 تا 94، چهل وشش میلیارد دالر مغایرت گمرکى در واردات از چین 

به ایران وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى اظهار داشــت: 
متأسفانه در همه بخش هاى کشــور روندهاى فاسد در عین ابهام و 

عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اســالمى اظهار داشت: من 
چندین بار به دولت اخطــار داده ام، برخى از وزرا مســئوالن دولت 
فعلى در بخش خصوصى فعالیت دارنــد و بین فعالیت آنها در بخش 
خصوصى و بخش عمومى تعارض وجــود دارد. تعارض منافع بین 
فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومى و در حوزه خصوصى یکى از 

عوامل اصلى فساد است.
نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى در پایان گفت: باید 
از حضور اعضــاى هیئت مدیره در هیئت امنــاى بانک ها و بنگاه ها 
جلوگیرى شود. نهادهاى نظارتى، انتظامى، امنیتى و بیوت برخى از 

علما باید از حضور در فعالیت هاى اقتصادى خوددارى کنند.

على احمــدى، رئیس کمیســیون مشــترك 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و دفتر مقام 
معظم رهبرى، در گفتگو بــا خبرآنالین روایتى 
از رفتارهــاى احمدى نژاد در جلســات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام داشت. بخش هایى از 

اظهارات او را در این گفتگو بخوانید.
*اصوًال رؤســاى جمهور به ســبب مشغولیتى 
که دارنــد، کمتر مى توانند در جلســات مجمع 
تشخیص مصلحت حضور پیدا کنند. از این جهت 
آقاى روحانى و آقاى احمدى نژاد تفاوتى با هم 
ندارند اما تفاوتشان در ســفارش به همکارى یا 
عدم همکارى وزرا با مجمع تشخیص است. آقاى 
احمدى نژاد در زمان ریاست جمهورى اش بنا به 
دلیلى که فقط خودش مــى داند، به وزرا توصیه 
کرده بود همکارى کمترى با مجمع تشخیص 

انجام دهند. 
*بعد از ریاســت جمهــورى آقــاى احمدى 
نــژاد نیــز تغییــرى در جایــگاه نشســتن 
او صــورت نگرفــت؛ یعنــى در جایــگاه 
مى نشست که رؤساى سه قوه مى نشستند اما در 

دوره جدید، جایگاه نشستنش تغییر کرد. 
*جز شش صندلى مربوط به رئیس و دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه و رئیس 
مجلس خبرگان رهبرى، قطعًا ترتیب و چینش 
نشستن بقیه اعضا تصادفى است. اعضاى مجمع 
همه از طرف مقام معظم رهبــرى حکم دارند 
و همه در عضویت مجمع تشــخیص مصلحت 
یکسان هستند، هر کســى زودتر بیاید و روى 
یک صندلى بنشــیند، نفر بعد جاى دیگرى مى 
نشیند. مثل مجلس نیســت که صندلى ها هر 
شش ماه قرعه کشى شود و صندلى هر نماینده 

مشخص باشد.
*قبل از شــروع دوره جدید، غالبًا مشــى آقاى 
احمدى نژاد در جلســات مجمع سکوت بود یا 
حضور و بروز فعالــى در مباحث صحن مجمع 
تشخیص مصلحت نداشت، به جلسات مى آمد و 
به مباحث گوش مى داد اما نه در کمیسیون ها و 
نه در صحن مجمع فعال نبود. اما در دوره جدید با 

ریاست آقاى شاهرودى، در صحن مجمع بیشتر 
به مباحث ورود مى کند و فعالیت بیشــترى در 

کمیسیون ها دارد.
*(در پاسخ به سئوالى درباره روابط ناطق نورى و 
احمدى نژاد در مجمع)آقاى احمدى نژاد و ناطق 
نورى حداقل در دوره قبل صندلى هایشان به هم 
خیلى نزدیک بود. در دوره جدید ظاهراً دردو ضلع 
مختلف هستند ولى در هر صورت فاصله زیادى 

با هم ندارند.
*موضوعاتى که در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مطــرح مى شــود، حالت تقابلــى ندارد؛ 
همه اعضا بر دســتور جلســه متمرکز هستند و 
چون زمان کم اســت موافقان و مخالفان نظر 
خــود را درباره موضــوع بیان مى کننــد. البته 
صحن مجمع تشــخیص مصلحت نظام محل

 تضــارب آراء اســت تــا بهتریــن راهــکار 
بــراى موضــوع مــورد بحــث تصمیــم 
گیــرى شــود. تفــاوت دیــدگاه هــاى

 اعضــا دربــاره گزارشــات پیــش از ورود به 
دستور در موضوعات امنیتى، سیاست خارجى و... 
مشهود است. مثًال مسئوالنى آمده بودند درباره 
ســوریه طرح گزارش کردند اما آقاى هاشمى 
نظرى مخالف نسبت به گزارش ارائه شده درباره 

سوریه داشت و آن نظر را بیان کرد. 

*در طلیعــه ایــن دوره شــاهد حضــور فعال 
ترى از آقــاى احمدى نژاد در جلســات مجمع 
هســتیم که فعًال بدون حاشــیه اســت و اگر 
حاشیه اى وجود دارد مربوط به مباحث بیرونى 
اســت کــه حاشــیه آن وارد جلســات مجمع 

مى شود.
*در موضوع بست نشــینى و مواضع اخیر آقاى
 احمدى نژاد، من از هیچ عضو مجمع نشــنیدم 
که مواضــع او را تأیید کند امــا برعکس دیدم 
برخى اعضــا مواضعى در نقد عمل او داشــتند. 
حتى آقاى احمــد توکلى در جلســه مجمع به 
ســخنان اخیر آقاى احمدى نژاد واکنش نشان 
داد و قطعًا انتظار داشــت دیگر اعضاى مجمع 
این موضع گیــرى را پیگیــرى کننــد. اما با 
وجــودى کــه مواضــع بیرونــى آقــاى 
کلیــت  تأییــد  مــورد  نــژاد  احمــدى 
مجمــع تشــخیص و اکثریــت اعضــاى 
آن نیســت، شــاید بنا به مصلحتى این مسئله 
پیگیرى نشــد. زمانــى که توکلى بــه مواضع 
تند احمدى نــژاد انتقاد کــرده و او در پاســخ 
خندیــده بــود، عکاســان در جلســه حضور 
نداشــتند و عکسى که منتشر شــده مربوط به 
بخش دیگــرى از مذاکرات مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام بوده است.

بیمارى مناطق زلزله زده 
حســن صفاریه، معاون بهداشــت، درمان و 
توانبخشــى جمعیت هالل احمر در مورد ارائه 
خدمات درمانى بــه زلزله زدگان کرمانشــاه 
گفت: عمدتــًا بیمارى هاى شــایع در منطقه 
سرماخوردگى است که ناشى از شرایط زندگى 

مردم زلزله زده است.

تدارك مراسم تدفین 
روزنامه ها

مدیر مسئول روزنامه «بهار» با اشاره به گران 
شــدن تعرفه کاغذ اظهار داشــت: باید آماده 
برگزارى مراسم تدفین براى مطبوعات بخش 
خصوصى باشــیم. منصور قنواتى یادآور شد: 
مســئوالن مرتبط در وزارت ارشاد اگر دوست 
دارند روزنامه هاى بخش خصوصى وجود داشته 
باشد باید حمایت اساسى بکنند؛ اگر هم نه که 
به همان روزنامه هاى دولتى خودشــان اکتفا 
کنندکه با کیفیت باال و قیمــت پایین عرضه 
مى شــوند و  80 درصد بازگشــتى دارند و ما با 
12 صفحه روزنامه  ســیاه و سفید با آنها رقابت 

مى کنیم.

چلوکباب باکیفیت، چند؟!
ناصر حسینى تبریزى، رئیس اتحادیه چلوکباب 
و چلوخــورش تأکید کرده با توجــه به قیمت 
گوشــت و برنج براى تهیه هر پرس چلوکباب 
بسته به میزان گوشتى که در آن مورد استفاده 
قرار مى گیرد و همچنین هزینه مربوط به 150 
گرم برنج و هزینه هاى جانبــى واحد، حداقل 
رقمى در حدود 12 هزار تومان یا حتى 15 هزار 
تومان هزینه مى شود و بر همین اساس قیمت 
منطقى یک پرس چلوکباب رقمى حدود 15 تا 

20 هزار تومان است.

نعل هم قاچاق مى شود!
مأموران گمرك در عملیات مبــارزه با قاچاق 
کاال و مواد مخدر، یــک محموله 250 کیلویى 
قاچاق نعل اسب کشــف کردند. این محموله 
نعل اسب که توسط تیم ســگ هاى کاالیاب 
و موادیاب گمرك از یــک کامیون ورودى به 
کشور کشف شد موجب حیرت مأموران گمرك 
گردید. مأموران پس از تحقیقات بیشتر متوجه 
شدند قاچاقچیان پس از اینکه فهمیده اند مجوز 
ورود این کاال صادر نمى شود، اقدام به انتقال 
کاال از یکى از کشورهاى منطقه قفقاز به کشور 
افغانستان کرده و از آنجا با جاسازى ماهرانه در 
یک کامیون قصد داشتند به صورت قاچاق این 

محموله را وارد کشور کنند. 

رانندگى و آستانه تحمل
مظاهرى، رئیس دانشکده روانشناسى دانشگاه 
شهید بهشتى با بیان اینکه اینکه ایران به عنوان 
یکى از رکوردداران تصادفات جاده اى مطرح 
است گفت: کاهش آســتانه تحمل نشانه اى از 
اختالل روان اســت و در رفتار رانندگى افراد 
بسیار تأثیرگذار محســوب مى شود. همچنین 
افراد مضطرب، رانندگــى تهاجمى دارند و این 
موضوع تصادفــات رانندگــى را چندین برابر 

مى کند.

به ما مربوط نیست
منصور غالمى، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى 
در خصوص اینکه گفته مى شود شرکت تعاونى 
سازمان سنجش آموزش کشور در عدم حذف 
کنکور سراسرى دخالت دارد گفت: نه، اینطور 
نیست. سازمان سنجش مجرى قانون است و 
مباحثى که در خصــوص گردش هاى مالى در 
حوزه کنکور سراسرى مطرح شده است مربوط 
به سازمان ســنجش آموزش کشــور نبوده و 

مربوط به بیرون از سازمان است.

فراموشى یک اصل مهم در استاندارى اصفهان!

رفتارهاى رئیس جمهور سابق در مجمع تشخیص مصلحت نظام به روایت یک شاهد عینى

فعال تر، خندان تر، بدون حاشیه تر  فساد در همه بخش هاى کشور 
شیوع پیدا کرده است
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ترانه علیدوســتى بعد از تماشاى مســتند «صفر تا 
سکو» ساخته ســحر مصیبى  که درباره سه خواهر 
ورزشکار سمیرمى است  گفته در ایران عالوه بر مردان 
ورزشکار، زنان ورزشکار بسیارى هم وجود دارند که 
دیده نمى شوند، اما به تالش خود ادامه مى دهند. او 
همچین به دختران و زنان توصیه کرده که در زمان 
آرزو کردن و تعیین هدف، تنها موانــع را نبینند و به 
امکاناتشــان نگاه نکنند تا راه پیشرفت براى شان باز 

شود.
علیدوستى درباره مســتند «صفر تا سکو» به برنامه 
اینترنتى پاپ تى وى گفته است: «پیش از هر چیزى 
براى من این باعث خوشحالى  اســت که ما متوجه 

شدیم زنان و دختران جوانى در عرصه هاى مختلف ورزشى وجود دارند که سال هاست زحمت زیادى مى کشند ولى ما نه 
تنها از حضورشان خبر نداریم، بلکه از میزان کار و مشقت هایى که سر راهشان قرار دارد هم چیزى نمى دانیم! با این حال آنها 

نا امید نمى شوند و در عرصه هایى که دوست دارند براى خودشان افتخار آفرینى مى کنند.»
بازیگر «فروشنده» در ادامه مى گوید: «ما همیشه عرق ملى داریم و مى گوییم ورزشکاران براى ایران افتخار کسب کردند، 
اما به نظر من مهمتر از وجه ناسیونالیستى، این است که هر زن و دخترى بفهمد که موقع آرزو کردن به امکاناتش نگاه نکند 

و زمانى که مى خواهد یک هدفى را براى خودش تعیین کند، فقط موانع را نبیند چون اینطورهیچ کارى پیش نمى رود.»
علیدوستى در پایان و در مورد ساخت مستندهاى ورزشى گفت: «من فکر مى کنم اگر ساخت مستند هاى ورزشى باب شود، 
ما مى توانیم صحنه هاى جذاب مسابقات ورزشکاران زن را هم مثل بسیارى از مردان ورزشکار که ما طرفدارشان مى شویم 
و دوستشان داریم ببینیم و مى فهمیم همچون ورزشکاران مرد که الگوى جامعه مى شوند، زنان ورزشکار بسیارى هم وجود 

دارند که جلوى چشم ما نیستند. اى کاش ما آنها را بیشتر نگاه کنیم.»

یک منتقد معتقد است که فصل دوم سریال «لیسانسه ها» به 
دلیل امتیازهاى خوبى از جمله شخصیت  پردازى هاى مناسب، 
سوژه هاى ملموس و ساختار هنرى و تصویرى باالى متوسط 

خود مورد اقبال بینندگان قرار گرفته است.
جبار آذین درباره مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها 2» که این 
شب ها از شبکه 3 سیما پخش مى شود، گفت: چند سالى است 

که تولید و پخش مجموعه هاى طنز تلویزیونى در رسانه ملى به 
دلیل جداشدن بخشى از طنازان تلویزیونى از سیما و همچنین اهتمام کم 

مدیران رســانه ملى به این مهم جایگاهى خالى داشته و با کمبودهایى در ایجاد 
ارتباط با مخاطب و پاسخگویى به سلیقه و ذائقه تماشاگران میلیونى که همواره 

خواستار آثارى سرگرم کننده، متنوع و نشاط آفرین هستند خالى است. 
وى ادامــه داد: از همین رو فعال بــودن هنرمندانى چون ســروش صحت که 
دانش آموخته مکتب طنز مهران مدیرى هستند تا حدى توانسته در دوران غیبت 

آثار طنز درجه یک در تلویزیون نظرهاى قشرهایى از بینندگان را با خود همراه سازد. گرچه در 
میان آثار این بازیگر نویسنده و کارگردان آثار طنز اجتماعى تولیداتى مختلف و متنوع از منظر 
قابلیت هاى هنرى و مضمونى در سطوح خوب، متوسط و زیر متوسط وجود دارد و همچنان 
مجموعه طنز  ساختمان پزشکان او در صدر آثار پراســتقبال او جا گرفته؛ لیکن تولید طنز 
«لیسانسه ها» توانسته است نظر گروه هایى از مخاطبان تلویزیون را با خود همراه ساخته و 

تا حدى پاسخ نیازهاى مخاطب را بدهد.
آذین اظهارداشت: از همین رو فصل نخست «لیسانسه ها» به رغم کاستى هایى در نگاه 
سطحى به مسائل و مشکالت جوانان، خانواده ها و فارغ التحصیالن لیسانسه توانست 
با تکیه بر طنز آفرینى ها و شــوخى هاى خنده ساز مناســب با اقبال بینندگان میلیونى 

روبه رو شود. 
وى افزود: البته صحت در ادامه موفقیت فصل نخست این سریال را در فصل دوم روى 
آنتن ندارد و در میان غیبت طنازانى مانند مدیرى و آثار طنز او به دلیل امتیازهاى خوبى 
از جمله شخصیت  پردازى هاى مناسب، سوژه هاى ملموس و ساختار هنرى و تصویرى 
باالى متوسط خود توانسته مورد اقبال بینندگان قرار گیرد. گرچه «لیسانسه ها» در نگاه و 

بررسى موضوعات مهم شغلى و اجتماعى کارکترهاى خود چندان نگاه تحلیلگرانه ندارد، اما 
با حرکت در مسیر پاسخ دهى مناسب به خواسته هاى تماشاگران موفق شده به پر بیننده ترین 

مجموعه در حال پخش تلویزیون تبدیل شود. 
آذین تأکید کرد: سازنده این سریال با پیشینه اى مقبول نشان داده که توانایى و قابلیت تولید آثار 

طنز در تلویزیون را دارد و چنانچه بر غناى مضمونى و ساختارى «لیسانسه ها» بیافزاید، این سریال 
طنز مى تواند فصل سوم هم داشته باشد. 

وى در پایان گفت: بازى هاى متفاوت، شخصیت پردازى هاى به نسبت خوب و هدایت هاى درست 
صحت توانسته است از بازیگران این سریال بازى هاى خوبى ارائه نماید و داستان ها و داستانک هاى 

آن بینندگان به ویژه خانواده ها و جوانان را مجذوب کند.
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 بازیگر ســریال «تفنگ 
ســرپر» درخصــوص آخرین

فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر برنامه اى را به نام «تماشاخانه» براى 

شبکه تلویزیونى اصفهان آماده دارم و درصورت تصویب 
مى خواهم آن را در این شبکه روى آنتن ببرم.

حســین اکلیلى در همین راســتا افزود: این مجموعه 
نمایشى شامل 13 نمایش است که در قالب 26 قسمت 
آماده شــده و در صورتى که مذاکرات به پایان برســد 

پخش آن آغاز خواهد شد.
بازیگر سریال «تفنگ سرپر» درخصوص کم کار بودن 
خود در عرصه بازیگرى تأکید کرد: این روزها بیشــتر 
تمرکز خود را بر فعالیت هاى عام المنفعه گذاشــته ام و 

کارى نیست که بخواهم در آن به ایفاى نقش بپردازم.
وى از کم کیفیت بودن پیشــنهادات بازیگرى خبر داد 
و اضافه کرد: من دیگر اصرارى به بازیگرى ندارم زیرا 
آثارى که این روزها تولید مى شود چندان مردمى نبوده 
و توسط عده خاصى تولید مى شــود. پیشنهاداتى طى 
این دوران به من شده اما آنقدر جذاب نبوده که بخواهم 

همکارى با دوستان را ادامه دهم.
بازیگر سریال «پشــت کوه هاى بلند» با 
تأکید بــر توجه بیشــتر به 

پیشکســوتان اذعان 
کرد: باالخــره در این دوران 

تجربه اى را کسب کرده ایم که آنها 
باید به دنبال ما بیایند و پیشنهاد بدهند 

و درست نیست که من بازیگر بخواهم براى نقش به 
دفاتر سینمایى بروم. 

بازیگر سریال «هشت بهشت» حضور تکرارى برخى 
بازیگران را نقد کرد و ادامه داد: حضور متنوع بازیگران 
و اســتفاده از بازیگران قدیمى براى مردم هم جذاب تر 
است. بازى ها و بازیگران امروز به حدى تکرار شده که 
شما مى توانید یک نقش واحد را در چندین اثر متفاوت 

ببینید.
 متأسفانه سیستم هنرى ما مشــکالت فراوانى دارد و 

همین باعث شده همه چیز بدون برنامه پیش برود.
اکلیلى ســینماى کمدى را ســینماى گیشه دانست و 
خاطرنشــان کرد: من فکر مى کنم که سینماى کمدى 
امروز ما اتفاق خوبى نیســت بیشــتر شــو است. اینها 
مى خواهند با هر کارى و به هر قیمتى تماشــاگر را به 
سینما بیاورند. ساختن فیلم بر اساس جوك  
و لطیفه فیلم کمدى نمى شود.
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امیر کربالیى زاده درباره همکارى در سرى جدید برنامه «خندوانه» گفت: به زودى قرار 
است با رامبد جوان مذاکره کنم اما تا امروز در زمینه همکارى با فصل جدید «خندوانه» 

با من صحبتى نشده است.
وى افزود: اگر از من بخواهند که در سرى جدید برنامه «خندوانه» حضور داشته باشم 
مى پذیرم. با توجه به اینکه در مسافرت و اجراى برنامه بودم از جزئیات سرى جدید 

و زمان ضبط آن اطالعى ندارم.
این بازیگر درباره شــکل اجراى سرى جدید 
برنامه «خندوانه» اظهار داشت: شکل و یا فرم 
جدید اجراى برنامه را نمــى دانم و این روزها 
زیاد با رامبــد در ارتباط نبــودم زیرا وى این 

روزها براى فیلــم «نگار» در خارج از 
کشور است.کربالیى زاده درباره 
مسافرت هاى خود و رامبد جوان 
خاطرنشان کرد: به درخواست 
باشــگاه ایرانیان در امارات 
براى ایرانیان مقیم این کشور 
اجــراى اســتند آپ کمدى 
داشــتم که با استقبال خوبى 
روبه رو شد و مخاطبان نیز 
دوست داشتند. رامبد جوان 
نیز در نزدیک به10 کشور 

«نگار» را روى پــرده اکران 
دارد و در تــور اکران هاى خارجى 

این فیلم به سر مى برد.

کارى در سرى جدید برنامه «خندوانه» گفت: به زودى قرار
کنم اما تا امروز در زمینه همکارى با فصل جدید «خندوانه»

د که در سرى جدید برنامه «خندوانه» حضور داشته باشم 
در مسافرت و اجراى برنامه بودم از جزئیات سرى جدید 

ارم.
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امیر کربالیى زاده: قرار است 
با رامبد جوان مذاکره کنم

پس از صحبت هاى نایب رئیس کمیســیون فرهنگى 
مجلس درباره عــدم اکران فیلم «عصبانى نیســتم»، 
سخنگوى شوراى صنفى نمایش اعالم کرد که در جلسه 
شوراى صنفى نمایش درباره اکران این فیلم سینمایى 
تصمیم گیرى خواهد شد. با پایان جلسه هفتگى شوراى 
صنفى نمایش، غالمرضا فرجى مى گوید شوراى صنفى 
نمایش پیش از این قرارداد اکران فیلم رضا درمیشیان را 
ثبت و زمان آن را هم اعالم کرده و به همین دلیل اکران 

این فیلم در تاریخ اعالم شده همچنان پابرجاست.
غالمرضا فرجى درباره نمایش فیلم «عصبانى نیستم» 
رضا درمیشیان از 29 آذر ماه در سینماهاى کشور گفت: ما 
صحبتى در مورد اکران فیلم «عصبانى نیستم» نداشتیم، 
زیرا پیش از این قرارداد اکران این فیلم در شوراى صنفى 
نمایش به ثبت رسیده بود و ما نیز زمان اکران آن را اعالم 

کرده بودیم.
او همچنین در پاســخ به این پرســش که آیــا قرارداد 
اکران این فیلم با وجود فشــارهاى برخى رســانه ها و 
شخصیت هاى سیاسى همچنان معتبر است، گفت: بله، 
قراداد نمایش و زمان اکران «عصبانى نیســتم» همان 
چیزى است که پیش از این اعالم شده بود و مصوبات در 

مورد اکران این فیلم همچنان پابرجاست.
فرجى همچنین درباره ســایر مصوبات شوراى صنفى 
نمایش گفت: دو فیلم «آپاندیس» و «حریم شخصى» از 
چهارشنبه 22 آذرماه اکران خود را آغاز مى کنند. همچنین 
قراداد نمایش فیلم «پسرعمو، دخترعمو» در گروه زندگى 
پس از فیلم «شکالتى» ثبت شد و فیلم «سدمعبر» نیز 
در گروه ماندانا پس از پایان اکران فیلم «ثبت با سند برابر 

است» به روى پرده خواهد رفت.

تاریخ اکران 
«عصبانى نیستم» 
همچنان پابرجاست

کورش تهامى با انتشار پستى در اینستاگرامش به دروغى درباره همسرش 
واکنش نشــان داد. تهامى نوشــت:«در یکى دو پیــج زرد و منحوس در 
اینستاگرام که تکلیف گردانندگانشان به زودى روشن خواهد شد، مطلبى 
به چشمم خورده که فقط نشان از کینه ها و عقده هاى درونى و خانوادگى 
است... آن مطلب مزخرف ودروغ هم این اســت که من در جایى گفته ام 
همسرم ده سال از من بزرگ تر است! به هر حال الزم دیدم در همینجا یکبار 
براى همیشه به آن دوســتان مریضى که به هر قیمتى مى خواهند الیک 
گدایى کنند اعالم کنم: نه تنها همسرم از من بزرگ تر نیست بلکه چندین سال 
هم از من کوچک تر است. با عرض معذرت از دوستان و همراهان همیشگى 

عزیزم که کمى با لحن تند حرف زدم.»

واکنش تند بازیگر معروف به شایعات 
پیرامون همسرش 

حرف هاى بازیگر «فروشنده» بعد از تماشاى «صفر تا سکو»

ترانه علیدوستى: 
زنان ورزشکار زیادند، ما آنها را نمى بینیم
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  پرواز قو ها در آسمان ابرى سپاهان؟

  حدادى فر 
در تمرینات ذوب آهن 

اگر سپاهان بخواهد 
مشکلى ندارم

قاســم حدادى فر پس از مدت ها بــار دیگر به 
تمرینات تیم ذوب آهن بازگشت.

سبزپوشــان اصفهانى در اولین جلســه تمرینى 
خود پیش از شــروع رقابت هاى نیم فصل لیگ 
برتر شاهد حضور بازیکن محبوب این تیم، قاسم 

حدادى فر بودند.
حدادى فر که درست در اولین دیدار این فصل با 
مصدومیت روبرو شــد، یک نیم فصل کامل را از 
دســت داد و حاال در تدارك این است تا با شروع 
تمرینات آماده ســازى، مهیاى حضــور در ادامه 

رقابت هاى این فصل شود.
تمرینات ذوب آهن در حالى آغاز شد که مربیان و 
بازیکنان خارجى ذوب آهن  به تمرینات این تیم 
اضافه خواهند شد تا تیم اصفهانى عمًال با قدرت 
هر چه تمام تــر تمریناتش را براى نیم فصل دوم 

رقابتهاى لیگ برتر آغاز کند.
ذوب آهن در نیم فصل اول با ایستادن در رده نهم 
به کار خود پایان داد و حاال امیدوار اســت در نیم 
فصل دوم بتواند به جایگاه مورد نظر خود در این 

فصل دست یابد. 

گلر استقالل خوزســتان صحبــت حضورش در 
هنوز ســپاهان را تکذیــب کرد و  مى گوید 

هیچکس با او تماسى 
نگرفته است.

وحیــد شیخ ویســى 
در مورد حضور نامش در لیســت سپاهان گفت: 
هنوز کســى با من تماس نگرفته و اگر گسى به 
من زنگ بزند مشــکلى وجود ندارد و مطمئنًا آن 
پیشنهاد را به باشگاه خواهم گفت و آنها هم طبق 
روال درخواســت نامه براى حضورم در باشگاه را 
مى کنند. فعًال هیچکس و هیچ کجا با من تماسى 

نداشته است.
او در خصوص آنکه تصمیمش براى فصل آینده 
چه خواهد بود هــم افزود: به نظــرم نماندنم در 
استقالل خوزســتان بهتر از ماندنم اســت وقتى 
باشگاه به تعهداتش عمل نمى کند دیگر براى چه 

باید منتظر باشم و در این تیم بمانم!
وى افزود: فصل نقل و انتقاالت است بهتر است 
از خوزستان جدا شــوم و خرج روى دست باشگاه 
نگذارم. اگر بخواهم بمانم آنها مجبور مى شــوند 
طلبم را تمام و کمال بپردازند و باید سه چهارماه 
بى پولى بکشم، باالخره زندگى خرج دارد و ما هم 
گذران زندگى مان از همین فوتبال است دیگر پس 
بهتر اســت فکر کنم و تا نقل و انتقاالت به پایان 

نرسیده تصمیم خودم را بگیرم. 

مراقب  چند ده میلیاردى 
که قهرمانان جمع کردند باشید!

تب زلزله فروکش کرده و دیگر آن موج قبلى وجود ندارد. 
على دایى به عنوان یکى از ســتاره هاى ایران توانسته 
10 میلیارد تومــان براى زلزله زده ها پــول جمع کند. 
این رقم تقریبًا برابر است با رقمى که کیانوش رستمى 
براى همشهرى هایش جمع کرده است. على کریمى ، 
احمدرضا عابدزاده و جواد خیابانى هم دیگر چهره هاى 
ورزشى هستند که در این بحران به کمک زلزله زده ها 
رفتند و اتفاقا توانســتند اعتماد مردم را جلب کنند. آنها 
کمک هاى زیادى جمع کرده انــد اما نحوه هزینه این 

پول ها خیلى مهم است. 
از یاد نبریم روزهایى که ورزشى ها را مردم براى شوراها 
بر مى گزیدنــد و در نهایت چه اتفاقــى افتاد. آنها حاال 

مسئولیت ســنگینى دارند. على دایى گفته خودش به 
تنهایى کار بازســازى را هم انجام مــى دهد. عابدزاده 
و خیابانى که هنوز هــم دارند در منطقــه کار میدانى

 مى کنند و معلوم نیست چه برنامه اى براى کمک هاى 
انجام گرفته دارند. کیانوش رستمى اما قرار شده پولش 
را بدهد به وزارت بهداشت. آنها قول داده اند در عرض 
یکسال بیمارستانى در سرپل ذهاب بسازند. بیمارستانى 
که صبح امروز چهارشنبه با حضور وزیر بهداشت کلنگ 
مى خورد. البته به شــرطى که این بیمارستان هم مثل 
بیمارستانى که همین امســال به بهره بردارى رسیده 
بود، در برابر زلزله شکننده نباشد و باعث نشود مردم از 

اعتمادى که به ستاره ها کرده اند، پشیمان شوند.

پیش بینى 25 مهرماه نصف جهان از دیروز به ســمت و 
سویى رفت که شــاید در آینده اى نزدیک رنگ واقعیت 
به خود بگیرد. شایعه مدیرعاملى  على اکبر ابرقویى نژاد 
به جاى محســن طاهرى به گونه اى بود که حسابى در 

شهر صدا کرد.
اجازه دهید کمى به عقب برگردیم و از پیش بینى مان در 25 
مهرماه سخن بگوییم. همه می دانند که مدیر عامل باشگاه 
سپاهان در طول سال هاي اخیر با نظر مستقیم مدیرعامل 
کارخانه فوالد مبارکه منصوب می شــود. این درست که 
طبق چارت و سلسله مراتب این انتخاب باید توسط هیئت 
مدیره باشگاه صورت پذیرد اما در سال هاي گذشته اینگونه 
بوده که مدیرعامل کارخانه خطاب به هیئت مدیره سپاهان 

می گفته که جلسه بگذارید و فالن فرد را انتخاب کنید!
بهرام سبحانی، مدیرعامل فعلی کارخانه فوالد مبارکه که 
یکی از مردان قابل اتکاي دولت در حوزه صنعت بوده در 
ورزش خیلی نشان داده که به ثبات اعتقاد ندارد. او در بدو 
حضور در شرکت فوالد مبارکه در حالی که دو ماه بیشتر از 
مدیریت محمد ترابیان بر باشگاه سپاهان نمی گذشت او 
را عزل و مهرزاد خلیلیان را جایگزین وي کرد.(این نکته را 
فراموش نکنیم که وى کمتر از دو هفته از عزل ترابیان در 
جلسه اى با تیم فوتبال از تداوم کار ترابیان حمایت کرده 
بود!) عمر مدیریت خلیلیان بر باشــگاه سپاهان کمتر از 
یکسال و نیم بود و با توجه به اختالفات پیش آمده بین او و 

مدیر کارخانه، خلیلیان به طور ضربتی برکنار شد.
گویا در آخرین جلســه مابین ســبحانی و خلیلیان بر سر 
بودجه تخصیص یافته به سپاهان اختالف نظر پیدا شده و 
همچنین در موضوعی دیگر در جلسه، سبحانی از خلیلیان 
انتقاد کرده که وي از ســپاهان براي طرح و بزرگ کردن 
خود در رسانه ها و افکار عمومی استفاده می کند و یادش 
رفته اگر کمک هاي آنان نبود، هیچ دســتاوردي از جمله 

قهرمانی فصل چهاردهم به دست نمی آمد.(این سخنان را 
مهرزاد خلیلیان در محافل مختلف بر زبان آورده است) این 
بحث ها و پاســخ هاي تند خلیلیان در جلسه کافی بود تا 
طومار وي در هم پیچیده شود و به صورت ضربتی اخراج 
شود. ساعاتی بعد بهرام سبحانی با اصغر باقریان، معاون 
وقت اقتصادي باشگاه سپاهان و مدیرعامل اسبق باشگاه 
فوالد خوزســتان جلســه اي می گذارد و به او مأموریت 
می دهد که خود را براي مدیریت باشگاه آماده کند. فرداي 
آن روز هیئت مدیره باشگاه، خواسته مدیرعامل کارخانه را 
اجابت می کندو باقریان به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه 

سپاهان معرفی می شود.
سپاهان در عصر باقریان یکی از رخوت انگیزترین دوران 
خود را گذراند تا تنها پس از چند ماه، بهرام ســبحانی از 
انتخاب خود که به پیشنهاد حسین کفعمی(نایب رئیس 

وقت هیئت مدیره سپاهان) انجام شده بود پشیمان شود.
انحالل بسیاري از تیم هاي ورزشی باشگاه و توقف بسیاري 
از فعالیت هاي ورزشی و اجتماعی سپاهان که هیچکدام 
از آنها مورد اعتقاد باقریان نبود باعث شد تا همه از عملکرد 
او انتقاد کنند. یکی از بدترین نتایج تیم فوتبال بزرگساالن 
سپاهان در دوران وي رقم خورد و او با سه تغییر در کادر فنی 
سپاهان(فرکی، استیماچ، زاغی نژاد) دوران سیاهی را براي 
سپاهان رقم زد و در فصل بعد نیز یکی از مسببان اصلی 

حضور باند ویسی در سپاهان بود.
ســبحانی در ادامه عزم خود را براي تغییــرات جدید در 
سپاهان جزم کرد، در ابتدا بنا به راهنمایی مشاوران خود اول 
باقریان را از هیئت مدیره باشگاه کنار گذاشت و فرد دیگري 
را جایگزین او کرد تا مدیرعامل بی اختیارتر از همیشه شود 
و بدون حق رأي در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. این 
شرایط تحقیر کننده براي خیلی ها کافی بود که از سمت 
خود اســتعفا کنند، ولی ظاهراً باقریان از آن دسته افرادي 
بود که براي داشتن پست و عنوان حاضر هستند خود را با 

بسیاري از شرایط وفق دهند و با وجود بسیاري از اقداماتی 
که باعث تحقیر و پایین آمدن شأن او می شد حاضر بود 

همچنان در پست مدیرعاملی بماند.
چند ماه از آن رخداد گذشــت و باالخره موعد تغییر کامل 
مدیرعامل بی اختیار ســپاهان فرا رســید. تحلیل هاي 
موجود در کارخانه فوالد مبارکه به این جمع بندي رسیده 
بود که بهتر اســت فردي که ســکاندار هدایت سپاهان 
می شود از شرکت فوالد مبارکه و از پرسنل این کارخانه 
باشد. این تحلیل عملیاتی شــد و محسن طاهري که از 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه و از قهرمانان هندبال ایران 
بود به این عنوان دســت یافت. هیئت مدیره با برگزاري 
جلســه اي با اصغر باقریان خداحافظی کرد و طاهري به 
عنوان مدیرعامل جدید زردها منصوب شد.حاال بیش از 

یکسال از مدیریت طاهري می گذرد.  
وي نشان داده که هنوز خیلى کار داردکه بتواند به عنوان 
یک مدیرعامل ششدانگ از عهده اداره باشگاه بزرگی مانند 
سپاهان بر بیاید ولی با توجه به همه مشکالتی که فراروي 
خود داشته می توان به او نمره اي تقریباً قابل قبول را براي 
یکسال اخیر داد و اگر دل از سرمربیگري هندبال مى کند، 
قطعاً می توانست با تمرکز ذهنی باال، در عنوان مدیرعاملی 

بهتر از اینها  عمل کند.
در 25 مهره ماه در نصف جهان نوشتیم که  در این روزها 
و با توجه به اینکه وزیر جدید صنعت هم انتخاب شــده و 
مدتى است که کار خود را آغاز کرده است، شایعاتی مبنی بر 
تغییرات در رأس کارخانه فوالد مبارکه به گوش می رسد، 
شایعاتی که در ادامه، تغییرات در باشگاه سپاهان را هم به 

دنبال خواهد داشت.
امیر مســعود هراتیان، رئیس فعلی هیئت فوتبال استان 
اصفهان با سابقه مدیریت شــرکت فوالد هرمزگان و از 
دست اندرکاران و اعضاي ارشــد حزب اعتدال و توسعه

( نزدیک ترین تشکیالت سیاسی به رئیس جمهور) که با 

دفتر رئیس قوه مجریه نیز رابطه مطلوبی دارد این روزها 
به عنوان یکی از گزینه هاي اصلی ریاست کارخانه فوالد 

مبارکه اصفهان مطرح شده است.
هر چند ظاهراً دولت در حوزه صنعت از عملکرد سبحانی 
رضایت دارد ولی در روزهاي اخیر شایعه حضور هراتیان در 

شرکت فوالد مبارکه شدت گرفته است.
اگر این حضــور در قطب صنعتی ایران قطعی شــود، به 
نظرتان گزینه هراتیان براي باشــگاه سپاهان چه کسی 
خواهد بود؟ پاسخ به این سئوال خیلی سخت نیست!علی 
اکبر ابرقویی نژاد، رئیس سابق هیئت فوتبال استان اصفهان 
از اعضاي حزب اعتدال و توسعه و نزدیک ترین یار ورزشی 
هراتیان است که به این منظور مدنظر قرار دارد و پس از 
ماه هایی که خیلی از او خبري نیست، شاید با بازگشت به 

سپاهان سکوتش را بشکند.
 دو ماه از آن پیــش بینى ما مى گذرد. در ســطح کالن 
کارخانه فوالد مبارکه هنوز تغییراتى صورت نپذیرفته ولى 
ظاهرا از سوى حزب اعتدال  و توسعه و شخص هراتیان و 
نزدیکان دفتر رئیس جمهور تماس هایى با سبحانى برقرار 
شده تا سکان هدایت باشگاه ســپاهان را به ابرقوئى نژاد 
بسپارند شایعه این موضوع روز گذشته حسابى داغ بود و 
واکنش هاى مختلف هــواداران در فضاى مجازى را هم 

در پى داشت.
 منوچهر نیکفر، رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان  روز گذشته ســعى در آرام کردن فضا داشت و 

تلویحا تغییرات مدیریتى در باشگاه را رد کرد.
وى در گفتگو با سایت ســپاهان اظهار داشت: هیچ گونه 

بحثى راجع به تغییرات مدیریتى در باشگاه نداشته ایم.
وى ادامــه داد: تغییراتى و بحث هایــى را براى تقویت 
کادرفنى مدنظر داشتیم که انجام شد و امیدواریم تاثیرگذار 
باشد، اما بحث تغییرات مدیریتى در باشگاه به هیچ وجه 

مدنظر نبوده و برنامه اى در این حوزه نداریم.

با این سخنان نیکفر، به یاد مصاحبه سبحانى یک هفته 
قبل از عزل محمــد ترابیان و انتصاب مهــرزاد خلیلیان

 مى افتیم که در آن گفتگو از تداوم مدیریت ترابیان حمایت 
و تغییرات را رد کرده بود!!

یکى از خبرگزارى ها با توجه به این شــایعه دیروز سراغ 
ابرقویى نژاد رفته بود و اینگونه نوشت:

رئیس سابق هیئت فوتبال استان اصفهان در واکنش به 
شایعه حضور وى به عنوان مدیرعامل سپاهان گفت: این 
مسئله از سوى باشگاه سپاهان مطرح نشده و بحث حضورم 

در این سمت شایعه است. 
  سپاهان این روزها و پس از شکست سنگین برابر استقالل 
حال و روز خوبى ندارد و هواداران فشار بسیارى بر مدیریت 
این باشــگاه آورده اند. در پى این اعتراضات روز گذشته 
شــایعه هایى مبنى بر تغییر در مدیریت باشگاه در فضاى 

مجازى مطرح شده است.
روز گذشته در شبکه هاى اجتماعى نام ابرقویى نژاد رئیس 
سابق هیئت فوتبال اصفهان به عنوان مدیرعامل احتمالى 
باشگاه سپاهان نام برده شد که هنوز هیچ کانال رسمى از 

سوى باشگاه این مسئله را تایید یا تکذیب نکرده است.
على اکبر ابرقویى نژاد در گفتگو با تسنیم درباره شایعه حضور 
خود در باشگاه سپاهان به عنوان مدیرعامل اظهار داشت: 
این بحث شایعه است و فعًال به آن توجه نکنید.(دقت کنید! 

اکبر ابرقویى نژاد گفته فعًال به آن توجه نکنید.)
وى در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون از سوى باشگاه 
سپاهان تماسى با ابرقویى گرفته شده، افزود: در ارتباط با 

این مسئله با من صحبتى نشده و اتفاقى نیفتاده است.
چشــم آقاى ابرقویى نژاد! «فعًال(!)» به این شایعه توجه
 نمى کنیم. ولى امیدواریم بتوانى با حضور در ســپاهان، 
زردها را بــه روزهاى اوج خود باز گردانــى. پرواز قوها بر 
فراز آسمان ابرى سپاهان شاید در آینده اى نزدیک کلید 

بخورد!

پیش بینى 25 مهرماه نصف جهان دیروز حسابى داغ شد 

سعید نظرى

سپاهان 
این روزها و پس 

از شکست سنگین 
برابر استقالل حال 
و روز خوبى ندارد 
و هواداران فشار 

بسیارى بر مدیریت 
این باشگاه آورده اند. 
در پى این اعتراضات 

روز گذشته 
شایعه هایى مبنى بر 
تغییر در مدیریت 
باشگاه در فضاى 
مجازى مطرح شده 

است

مهاجم پرســپولیس با 10 گل آقاى گل نیم فصل لیگ 
هفدهم شد. 

  دیدار دو تیم پرسپولیس - صنعت نفت که 
معوقه هفته هشــتم لیگ 

برتر بود برگزار شــد تا نیم فصل 
نخست رقابت ها به پایان برسد و آمار دور رفت بسته شود.

در این میان، علــى علیپور که پیش از این به طور مشــترك با 
محمد قاضى به عنوان آقاى گلى رسیده بود توانست با دو گل آمار 
خودش را به عدد 10 برساند و به تنهایى آقاى گل لیگ برتر شود.

این آمار خوب علیپور نسبت به آقاى گل نیم فصل لیگ گذشته که 
در اختیار ساسان انصارى بود، دو گل کمتر است.

انصارى فصل گذشته از هفته پنجم در ترکیب فوالد قرار گرفت 
و تا پایان نیم فصل توانست آمار فوق العاده 12 گل زده را به ثبت 
برساند. این بازیکن در فصل جارى در ترکیب سپاهان تا پایان نیم 

فصل سه گل زده است.
دومین گلزن نیم فصل لیگ قبل مرتضى تبریزى با 9 گل زده بود 

که در فصل جارى سه گل کمتر به ثمر رسانده و شش گله است.
محمد قاضى هم نیم فصل قبل هفت گل به ثمر رسانده بود و در 

فصل جارى یک گل آمار خود را بهبود بخشیده است.
مهدى طارمى، مهاجم محروم پرسپولیس هم که فصل گذشته 
در پایان به عنوان آقاى گلى رسید، در پایان نیم فصل هفت گل 

به ثمر رسانده بود.

علیپور به ساسان  نرسید 
اینطــور که به نظــر مى رســد ماجراى حضــور «عمر 
عبدالرحمــان» در الهالل را باید جــدى گرفت. هافبک 
اماراتى اى که استقاللى ها و شخص علیرضا منصوریان 
اصًال خاطره خوبى از او ندارند چرا که این بازیکن تکنیکى 
یکى از دالیل پیروزى 6 بر یک العین مقابل استقالل در 
لیگ قهرمانان فصل گذشته بود. جالب اینکه عبدالرحمان 
حاال احتماًال به تیمى خواهد رفت که امســال با استقالل 
همگروه است و آبى ها دوباره باید با عبدالرحمان روبه رو 
شوند. ایسنا از قول «الریاضیه» نوشته که پیشنهاد باشگاه 
الهالل به عبدالرحمان جدى است و این بازیکن هم چراغ 

سبز نشان داده است.

 

اگر سپاهان بخواهد 
مشکلى ندارم

گلر استقالل خوزســتان صحبــت حضورش در 
هنوز ســپاهان را تکذیــب کرد و  مى گوید 

هیچکس با او تماسى 
نگرفته است.

وحیــد شیخ ویســى 
در مورد حضور نامش در لیســت سپاهان گفت: 
هنوز کســى با من تماس نگرفته و اگر گسى به 
مشــکلىوجود ندارد و مطمئنًا آن من زنگ بزند

پیشنهاد را به باشگاه خواهم گفت و آنها هم طبق 
روال درخواســت نامه براى حضورم در باشگاه را 
هیچکجا با من تماسى مى کنند. فعًال هیچکس و

نداشته است.
او در خصوص آنکه تصمیمش براى فصل آینده 
چه خواهد بود هــم افزود: به نظــرم نماندنم در 
استقالل خوزســتان بهتر از ماندنم اســت وقتى 
براى چه  باشگاه به تعهداتش عمل نمى کند دیگر

باید منتظر باشم و در این تیم بمانم!
وى افزود: فصل نقل و انتقاالت است بهتر است 
از خوزستان جدا شــوم و خرج روى دست باشگاه 
مجبور مى شــوند نگذارم. اگر بخواهم بمانم آنها

طلبم را تمام و کمال بپردازند و باید سه چهارماه 
بى پولى بکشم، باالخره زندگى خرج دارد و ما هم 
گذران زندگى مان از همین فوتبال است دیگر پس

بهتر اســت فکر کنم و تا نقل و انتقاالت به پایان 
نرسیده تصمیم خودم را بگیرم. 

0مهاجم پرســپولیس با 10 گل آقاى گل نیم فصل لیگ
هفدهم شد. 

  دیدار دو تیم پرسپولیس - صنعت نفت که
معوقه هفته هشــتم لیگ

برتر بود برگزار شــد تا نیم فصل 
نخست رقابت ها به پایان برسد و آمار دور رفت بسته شود.

در این میان، علــى علیپور که پیش از این به طور مشــترك با
محمد قاضى به عنوانآقاى گلى رسیده بود توانست با دوگل آمار
0خودش را به عدد 10 برساند و به تنهایى آقاى گل لیگ برتر شود.
این آمار خوب علیپور نسبت به آقاى گل نیم فصل لیگ گذشته که

اختیار ساسان انصارى بود، دو گلک در
د انصارى فصل گذشته از هفته پنجم
تا پایان نیم فصل توانست آمار فوق و
برساند. این بازیکن در فصل جارى در

فصل سه گل زده است.
دومین گلزن نیم فصل لیگ قبل مرتض
که در فصل جارى سه گل کمتر به ثم
محمد قاضى هم نیم فصل قبل هفت
فصلجارى یک گل آمار خود را بهبود
مهدى طارمى، مهاجم محروم پرسپو
در پایان به عنوان آقاى گلى رسید، د

به ثمر رسانده بود.

یعلیپور به ساسان  نرسید ر ن قاتل استقالل علیپور به س
به الهالل نزدیک شد

 

 
 
 

 

ر 

 
 

تب زلزله فروک
على دایى به ع
10 میلیارد توم
این رقم تقریب

براى همشهرى
احمدرضا عابد
ورزشى هستند
رفتند و اتفاقا ت
کمک هاى زی
پول ها خیلىم
از یاد نبریم روز
بر مى گزیدنــ

ل نیم فصل لیگ گذشته که
 کمتر است.

در ترکیب فوالد قرار گرفت
2ق العاده 12 گل زده را به ثبت
 ترکیب سپاهان تا پایان نیم

9ضى تبریزى با 9 گل زده بود
مر رسانده و شش گله است.
ت گل به ثمر رسانده بود و در

د بخشیده است.
ولیس هم که فصل گذشته
ر پایان نیم فصل هفت گل
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قلب هاى زرد، کار دست حاج صفى داد

مى دانم آبادان برزیله!

رکورد سپاهان 
باالخره شکسته شد

رودریگو دى آزردو سانتوس سفیر برزیل در تهران  
در محل فدراســیون فوتبال با مهدى تاج رئیس 
فدراســیون فوتبال دیدار کرد. به گزارش سایت 
رسمى فدراسیون فوتبال، سانتوس در ابتدا گفت:  
حجم مبادالت تجارى دو کشــور بــه حدود 2,5 
میلیارد دالر رسیده و از نظر سیاسى هم خط فکرى 
نزدیک به هم و مشترك داریم؛ درچنین شرایطى 
مى توان به تقویت روابط ورزشــى دو کشور فکر 
کرد. من کمتر از یک ســال اســت که به ایران

 آمــده ام و در این مــدت مدیــران رده باالى 3 
وزارتخانه ما براى عقــد قراردادهاى مختلف به 
ایران آمده اند. من تمایل دارم که تیم هاى مختلف 
ورزش اول دو کشور یعنى فوتبال، ارتباط بیشترى 
با هم داشته باشند. شما در فوتسال و فوتبال ساحلى 

به سطحى ممتاز رسیده اید. »
سفیر برزیل در تهران سپس به دلیل حضورش در 
فدراسیون فوتبال اشاره کرد:  موضوع اصلى حضور 
من در فدراسیون، دعوت تیم ملى برزیل به ایران 
است. مى دانم این کار بسیار سخت است؛ اما من 
رابطه اى بسیار خوب با فدراسیون فوتبال برزیل و 
دبیرکل فدراسیون کشورم دارم و امیدوارم در جلسه 
هفته آینده با مدیران فدراســیون فوتبال برزیل، 
بتوانم آنها را راضى کنم. البته پیدا کردن یک جاى 
خالى در تقویم فشــرده تیم ملى برزیل هم کارى 
دشوار است. دقیقا نمى دانم هزینه هاى این بازى 
چقدر اســت؛ اما امیدوارم شرکت ها و بانک هاى 
ایرانى بتوانند در کنار هم اسپانسر این بازى بزرگ 
شوند. البته قبل از بازى دو تیم ملى، باید یک تیم 
باشگاهى برزیل به ایران بیاید تا ایرادهاى انجام 
بازى اصلى در جریان این بازى باشگاهى شناخته 

و مرتفع شود. 
ســانتوس در پایــان گفت:  مــى دانــم آبادان 
چه اتمســفرى دارد و مردم آن چقــدر به برزیل 
عالقه دارنــد. خیلى دوســت دارم یــک روز به 
آنجا بروم و یک بازى صنعت نفــت را از نزدیک 

ببینم. 

نصف جهــان تیــم فوتبــال پرســپولیس با ثبت
 مقتدرانه  ترین عنوان قهرمانى نیم فصل لیگ برتر، 

یک رکورد جدید را ثبت کرد.
پرسپولیس با درخشش على علیپور و پیروزى مقابل 

نفت آبادان یک رکورد دیگر را به نام خود ثبت کرد.
  رکورد باالترین حدنصاب امتیــاز در قهرمانى نیم 
فصل پیش از ایــن بــه دوره دوم رقابت هاى این 
لیگ برمى گردد که سپاهان آن را با میانگین امتیاز 
2,38 امتیاز ثبت کرده بود. شاگردان برانکو که ثبت 
رکوردهاى جدید در یک سال و نیم گذشته براى آنها 
به یک عادت بدل شده اســت و حاال با خود رقابت 
مى کنند. پرسپولیس حدنصاب 2,4 امتیاز براى هر 
بازى را در پایــان نیم فصل را رقــم زد تا مرزهاى 
جدیــدى از توانمندى ها را براى لیــگ برتر ایران 

تعریف کند.

2 بازیکن ایرانى پانیونیوس این روزها با شــرایط و اتفاقات عجیبى در آتن روبرو شــده اند و با 
اتهامات سنگینى همچون خیانت مواجه هستند.

درست از سه هفته قبل بود که با علنى شدن مشکالت مسعود شجاعى در اردوى پانیونیوس و 
مشاجره لفظى شدید هافبک ایرانى با مدافع این تیم، باشگاه به مدت یک ماه هر دو بازیکن را از 
حضور در تمرینات گروهى منع کرد تا به صورت محترمانه قید کاپیتان ایرانى خود را بزند. مسعود 
که به خاطر مشکالت روحى ناشى از اتفاقات اردوى تیم ملى شرایط مطلوبى نداشت، به اذعان 
مدیران پانیونیوس نیاز به این ریکاورى داشت گرچه برخى رسانه هاى یونانى مدعى شدند این 
تصمیم بیشتر به خاطر دور بودن شــجاعى از ترکیب اصلى و فراهم ساختن زمینه فروش این 

بازیکن در پنجره زمستانى گرفته شد.
با کنار گذاشــتن شــجاعى از تمرینات و ترکیب اصلى احســان حاج صفى به تنها ایرانى 

پانیونیوس تبدیل شد، بازیکنى که به عنوان مدافع چپ درخشش فوق العاده اى داشت و 
در تمام این هفته ها یکى از انتخاب هاى اصلى گریگورى سرمربى پانیونیوس براى 

ترکیب 11 نفره بود. احســان به قدرى خوب بازى کرد که تا قبل از آخرین بازى 
خبرهایى پیرامون ابراز عالقه باشگاه المپیاکوس براى عقد قرارداد با این بازیکن 
نقل محافل خبرى آتن شــد تا حاج صفى به عنوان گزینه اول قهرمان یونان 
براى برطرف کردن ضعف هاى خود در پست دفاع چپ مطرح شود، انتقالى که 
مى توانست سود خوبى را نصیب باشگاه کوچک پانیونیوس کند؛ درست مثل 
اتفاقى که فصل قبل کریم انصارى فرد رقم زد و ســودى 500 هزار یورویى 

نصیب این باشگاه کرد.
در این گیر و دار انتشار یک پست اینستاگرامى از سوى احسان حاج صفى در تمجید از هم تیمى و 
هم وطن خود، در پانیونیوس جنجال هایى رقم زد که باعث شد تا اتهام خیانت از سوى طرفداران 
این تیم براى ستاره هاى ایرانى رقم بخورد. اتهامى که خیلى سنگین بود و از نظر روحى- روانى 
فشــار زیادى وارد کرد تا حاج صفى شــوك زده از این ماجراها هم مجبور به پاك کردن پست 
جنجالى اش شود هم براى اولین بار نامش در میان تعویضى هاى گریگورى در جریان بازى هاى 

سوپرلیگ یونان قرار بگیرد.
سایت enwsi آتن در گزارشى پیرامون جنجال هاى اخیر اطراف ستاره هاى ایرانى پانیونیوس 
نوشت:  اتهام خیانت به حاج صفى و متعاقب آن شجاعى از طرف تیفوسى هاى پانیونیوس یکى 
از عجیب ترین اتفاقاتى بود که در این روزها شــاهد آن بودیم. اتهامى که هنوز هیچ واکنشى از 

سوى این دو نفر در پى نداشته است.
این ســایت در ادامه گزارش خود با اشاره به این که پرونده همکارى شــجاعى با پانیونیوس و 
پیوستن او به AEK بسته شده است از عصبانیت طرفداران پانیونیوس از حاج صفى پرده برداشت 
جایى که این طرفداران پست منتشر شده در اینستاگرام از سوى احسان را خیانت بزرگ قلمداد 
کردند. در این پست حاج صفى زیر تصویرى از شجاعى لقب ”رهبر واقعى“ با استیکرهایى زرد 

منتشر کرده بود که نشان از کوچ هموطنش و مشــکى از قلب 
لیگ یونان و دشــمن دیرینــه پانیونیوس به صدرنشین فعلى 
رو طرفداران به ســتاره ایرانــى خود اتهام مى داد؛ از همین 

خیانت وارد کردند.
در ایــن بین نه شــجاعى نه حــاج صفى هیچ 
واکنشى به این اتهامات و انتقادات تند طرفداران 

ضمن این که بنا به نوشته سایت enwsi پانیونیــوس نشــان ندادند؛ 
همچنین گریگورى سرمربى تیم آتن سکوت سران باشگاه 
زیادى رقم زده است. با این تفاسیر به این مساله نیز ابهامات 
شد در روزهاى آتى مى توان منتظر نویسنده گزارش مدعى 
این باشــگاه بود چون ممکن است تحوالت بسیارى در 
سرنوشتى متفاوت روبرو شوند.ســتاره هاى ایرانى با 

نصف جهان  نائب رئیس ســابق اســتقالل تهران 
اتهاماتى را متوجه سپاهان و محسن قهرمانى نموده 

است.
محمدحسین میثاقى براى خاطرات این هفته برنامه 
90 رفته بود ســراغ کامران منــزوى ، نایب رئیس 
آبى ها در دهه 70 و 80. یــک روزنامه نگار قدیمى 
که حاال شده مدیر صنعتى! او از مجاهد شروع کرد. 
از اینکه این بازیکن از بارســلونا دعوتنامه داشته و 
اینکه نابودش کرده اند چون مى خواستند به او ضربه 
بزنند. او گفت مجاهد را از توالت باشگاه پرسپولیس 
بیرون کشیده و استقاللى کرده بود و مجاهد از توالت 
دفتر عابدینى به او زنــگ زده بود. او تاکید کرد که با 
على کریمى قرارداد 5 میلیونى بسته بودند اما بعد از 
فحش هایى که در بازى سالنى فتح و استقالل 
به او داده شــد ، صادق درودگر این پسر را که 
با آنها شیرینى خورده بود به تیم عابدینى برد و 

داغش را بر دل آنها گذاشت و بعد على شد این کریمى 
جادوگر. او گفت با مهدوى کیا و میناوند هم قرارداد 

بسته بودند اما از دست داده بودندشان.
او به بازى ســال 83 با سپاهان رسید. مسابقه اى که 
در ابتدا 2 بر صفر برده بودند اما با اخراج سامره نتیجه 
برگشت. او گفت محسن قهرمانى به عمد استقالل را 

بى دلیل 10 نفره کرد. بعد توضیح داد که در انتهاى 
آن بازى دعوا شده بود و استقاللى ها ماموران کمیته 
دوپینگ را زده بودند چون نمى خواستند منصوریان 
و فکرى تســت بدهند. در همان بازى اولیایى مدیر 
باشگاه براى شکستن شیشه رختکن بازداشت شده 
بود و این دو بازیکن تیم هم ادرارشــان نمى آمده تا 
تست دوپینگ بدهند. او البته اعتراف کرد که برنامه 
90و فردوسى پور باعث شــد عادل روى اینکه او در
 حرف هایــش گفته بعد از بازى دلیجان اســت ، به 
مسیرى برود که فدراسیون یادش برود به اصل ماجرا 
بپردازد و استقاللى ها را براى آن اتفاقات با محرومیت 
سنگین روبرو کند. منزوى در این برنامه حاضر نشد 
درباره على منصوریان حرف بزند و گفت قلعه نویى 
باید در شیوه کارش تجدید نظر کند. جالب اینکه بعد از 
پخش این آیتم ، صادق درودگر با فردوسى پور تماس 

گرفته و کل گفته هاى منزوى را تکذیب کرده بود! 

شاهین ثاقبى که نیم فصل اول لیگ هفدهم را با پیراهن تیم سپاهان در 
لیگ حضور داشت، پس از فسخ قرارداد با این 

تیم راهى پیکان تهران شد.
 ثاقبى که از جمله بازیکنان تیم امید 

راه المپیک ریو محســوب مى شد، ایران در 
انزلیچى ها براى خدمت ســربازى پس از درخشــش در جمع 

راهى تراکتورسازى شد و پس از دو فصل خوب در این تیم یک بار دیگر به 
انزلى بازگشت تا به همراه این تیم در لیگ یک بدرخشد. 

او از ابتداى لیگ هفدهم و با اتمام قرارداد خود با ملوانان راهى اصفهان و 
تیم سپاهان شد تا با پیراهن این تیم بتواند در فوتبال ایران بدرخشد 
اما همکارى او و طالیى پوشان در نهایت نافرجام ماند و وى پس 
از نیم فصل حضور در تیم کرانچار به تهران آمد تا به جمع 

پیکانى ها بپیوندد. 
شــاهین ثاقبى کــه اخیرا قــرارداد خــود را با 
ســپاهانى هــا فســخ کــرد، صبــح 
بــا  را  خــود  توافــق  امــروز 
پیکانى ها نهایى کرد تا در ادامه 
لیگ با پیراهــن این تیم به 

میدان برود. 

روزهاى رویایى کاوه رضایى در فوتبال بلژیک، 
قرار نیست به این زودى ها به پایان برسد. رضایى 
در نبرد با اندرلخت نیــز بهترین بازیکن تیمش 
بود و یک تنــه، پیروزى دیگر براى شــارلوآ به 
دست آورد تا جایگاه این تیم در رده دوم جدول 
رده بندى به خطر نیافتد. کاوه قدرت بدنى قابل 
توجهى دارد اما آن چه او را به یک فوتبالیســت 
درجه یــک تبدیل کرده، هوش بــاال و توانایى 
تصمیم گیرى در لحظه اســت. هوش رضایى 
در درون زمین، بــه تصمیم هاى بیرون از زمین 
او نیز ســرایت کرد تا او به جاى باقى ماندن در 
یک اســتقالل نه چنــدان امیدوارکننده و هدر 
دادن بخش مهمى از انــرژى اش براى مقابله 

با فشــار و حاشــیه، خودش را به فوتبال 
بلژیک برساند. حاال دیگر هیچکس 

نــد امتیــازات ایــن  نمى توا
فوتبالیست را نادیده بگیرد. 
کاوه حاال دیگر در ســطح 

تیم ملى است.
سر گذاشت تا کاوه روزهاى سختى را پشت 

به فضاى فوتبال بلژیک خو بگیرد. او این چالش 
سخت را پذیرفت و تســلیِم موانع پرشمارى که 
در مســیرش قرار گرفته بودند، نشد. همان طور 
که انتظار مى رفت شروع کار او در شارلوا کامال 
دشوار بود و این بازیکن نمى توانست زمان زیادى 
براى بازى در ترکیب اصلى به دست بیاورد. این 

بازیکن اما رفته رفته خودش را به ترکیب اصلى 
تیم، تحمیل کرد و با دوندگى اش در زمین، قلِب 
هواداران باشگاه را به تسخیر درآورد. خیلى زود، 

گل ها از راه رســیدند تا مرد شــماره 
9، دیگر آدرس نیمکت را هم 
فراموش کند.از زمان شروع 
درخشش کاوه در بلژیک، او 
در اردوهاى تیم ملى حاضر 

شده و با ادامه روزهاى 
رویایــى این 

بازیکن 

در لباس ســیاه و ســفید، روند دعوت او به تیم 
کى روش ادامه پیدا خواهد کرد. با این وجود، او 
به دنبال هدف به مراتب بزرگ ترى است و قصد 
ندارد تنها به عنوان یک مســافر، به روسیه سفر 
کند. رضایى بازى در ترکیــب ثابت تیم ملى در 
جام جهانى را مى خواهــد و حاال دیگر این اتفاق 
به اندازه یک سال قبل دور از ذهن نیست. دیگر 
شرایط جورى شده که نمى شــود او را ندید. به 

هیچ وجه!
کاوه رضایى، آماده ترین 

بازیکن بــراى درآوردن جایگاه ثابت خط 
حمله از چنــگ آزمون اســت. مردى که 
درســت بر خالف مهاجم روبین کازان، هر 
هفته مى درخشــد، گل مى زند و تماشاگران 
تیمش را به وجد مى آورد. فاصله کاوه با ترکیب 
اصلى تیم ملى، حاال از همیشــه کم تر است 
و اگر او دست از درخشــیدن برندارد و سردار 
روند خوب گلزنى را آغــاز نکند، جاى این دو 
بازیکن در تیم ملى عوض خواهد شــد. کاوه 
قرار نیست پرواز کند. او همیشه براى رسیدن 
به آرزوهاى اش دویده و ایــن بار هم به جز 
دوندگى، راه دیگرى براى رســیدن به این 

آرزوى بزرگ ندارد. 

روبرو شــده اند و با 

ردوى پانیونیوس و 
ه هر دو بازیکن را از 
 خود را بزند. مسعود 
ى نداشت، به اذعان 
ى مدعى شدند این
ن زمینه فروشاین

ىانى ى به تنها ایر
 اى داشت و 

س براى 
 بازى 
نیکن
ننن
هههکههه
للللل
ىى

مجید از هم تیمى و 
ت از سوى طرفداران 
ز نظر روحى- روانى 
به پاك کردن پست 
در جریان بازى هاى 

وس ى ایرانى پانیونیوس 
یوس یکى ى پانیونیوس

وز هیچ واکنشى از نوز هیچ

نیوس واعى با پانیونیوس
ىپرده برداشتتصفى پرد

ان دداددخ خیانت بزرگ قلم
ا استیکرهایى زرددد

بقلبببببببب منتشر کرده بود که نشان از کوچ هموطنش و مشــکى از 
لیگ یونان و دشــمن دیرینــه پانیونیوس به صدرنشین فعلىىىىى
ررو طرفداران به ســتاره ایرانــى خود اتهام مى داد؛ از همیننننن

خخخخیانت وارد کردند.
در ایــن بین نه شــجاعى نه حــاج صفى هیچ 
واواکنشى به این اتهامات و انتقادات تند طرفداران 

؛؛؛د؛ند؛ند؛ wsiwsپانیونیــوس نشــان نداد iا به نوشته سایت ضضضممن این که بنا به ن

هههههاهگاگاه ى سرمربىمچنین گریگورى سرهمچنیآتن سکوت سران باش
تتتتتتتتتتماتاتتتتت زده است. با این تفاززیادى رقم زده اسبه این مساله نیز ابها
در روزهنویسنده گزارش مدعىىى  روزهاى آتى مى توان منشششد
ررررررر د دردرر ین باشــگاه بود چون ممکن اساایاین باتحوالت بسیارى
با ب باا با سرنوشتى متفاوت روبرو شوند.ســتاره هاى ایرانى
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است.
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با پیراهن تیم سپاهان در شاهین ثاقبىکه نیم فصل اول لیگ هفدهم را
لیگحضور داشت، پس از فسخ قرارداد با این 

تیمراهى پیکان تهران شد.
 ثاقبى که از جمله بازیکنان تیم امید 

رررررراه المپیک ریو محســوب مى شد، ایران در 
انزلیچى ها براى خدمت ســربازى پس از درخشــش در جمع 

راهى تراکتورسازى شد و پس از دو فصل خوب در این تیم یک بار دیگر به 
انزلى بازگشت تا به همراه این تیم در لیگ یک بدرخشد. 

او از ابتداى لیگ هفدهم و با اتمام قرارداد خود با ملوانان راهى اصفهان و 
فوتبال ایران بدرخشد  تیم سپاهان شد تا با پیراهن این تیم بتواند در
اما همکارى او و طالیىپوشان در نهایت نافرجام ماند و وى پس
زاز نیم فصل حضور در تیم کرانچار به تهران آمد تا به جمع

پپپپیپیپیپیپیپیپیکپیکپیکانى ها بپیوندد. 
شــاهین ثاقبى کــه اخیرا قــرارداد خــود را با 
ســپاهانى هــا فســخ کــرد، صبــح 
بــا  را  خــود  توافــق  امــروز 
پیکانى ها نهایى کرد تا در ادامه 
لیگ با پیراهــن این تیم به 

میدان برود. 

نمى تو
فوتبالی
کاوه ح
تیم ملى
کاوه ر
به فضا
سخت
در مسـ
که انتظ
دشوار
براى ب

شاهین، پیکان سوار شد

2امتیاز کمتر از پرسپولیس 

اتهام منزوى به سپاهان و قهرمانى

جمع امتیازات ســپاهان و ذوب آهن در نیم فصل اول بازهم 2 
امتیاز کمتر از تیم اول جدول دارد.

پرسپولیس با برترى مقابل صنعت نفت آبادان 36 امتیازى شد تا 
بهترین قهرمان نیم فصل اول در رقابت هاى لیگ برتر باشد. اما 
نمایندگان فوتبال اصفهان فصل کم فروغى را سپرى کردند و 
در حالیکه سپاهان و ذوب آهن همواره از تیم هاى مدعى لیگ 
بودند، نتوانستند توقع فوتبال دوستان اصفهانى را برآورده کنند. 
ذوب آهن و قلعه نوعى با 4 برد، 7 مساوى و 4 باخت با 19 امتیاز 
عنوانى بهتر از نهمى پیدا نکردند. سپاهان و کرانچار نیز با 3 برد، 
6 مســاوى و 6 باخت یکى از بدترین عملکردهایش را تجربه 
کرد تا بــا 15 امتیاز و رتبه دوازدهمى بــه تعطیالت نیم فصل

 برود.
جالب اینجاســت وقتى جمع امتیازات دو تیــم اصفهانى را با 

امتیازات پرســپولیس مقایســه مى کنیم، بازهم سرخپوشان 
باالتر هســتند و مقتدرانه عنوان قهرمان نیــم فصل را یدك 
مى کشند. شــاید بدبین تر هواداران اصفهانى تصور نمى کرد 
سپاهان پرستاره و ذوب آهنى که پرافتخارترین سرمربى لیگ را 

در اختیار دارند، چنین عملکردى داشته باشند.
به نظر مى رسد با جدایى برخى بازیکنان سپاهان و ذوب آهن 
و پیوســتن آنها به تیم هاى نظامى، این دو تیم اصفهانى کار 
دشــوارى در ادامه رقابت ها پیش رو داشته باشند. به خصوص 
ذوب آهن که به واسطه حذف نفت تهران از رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا قرار اســت نماینده فوتبال کشــورمان در این

 رقابت ها باشد. بهرحال باید منتظر ماند و دید سرمربیان دو تیم 
در تعطیالت نیم فصل چه تدبیرى را براى برون رفت از شرایط 

فعلى خواهند اندیشید.

دیگر نمى توان تو را ندید!

رک
باالخ

ســانتوس در
چه اتمســفرى
عالقه دارنــد

آنجا بروم و یک
ببینم.

ش ن ن ر ه ز
 پیروزى دیگر براى شــارلوآ به 
یگاه این تیم در رده دوم جدول 
ر نیافتد. کاوه قدرت بدنى قابل 
او را به یک فوتبالیســت  آن چه
توانایى یل کرده، هوشبــاال و
ر لحظه اســت. هوش رضایى
از زمین بــه تصمیم هاى بیرون

 کرد تا او به جاى باقى ماندن در 
 نه چنــدان امیدوارکننده و هدر 
مى از انــرژى اش براى مقابله 

ــیه، خودش را به فوتبال 
حاال دیگر هیچکس 

یــازات ایــن 
دیده بگیرد. 
 در ســطح 

سر گذاشت تا سختى را پشت 
ل بلژیک خو بگیرد. او این چالش 
ت و تســلیِم موانع پرشمارى که 
رار گرفته بودند، نشد. همان طور 
ت شروع کار او در شارلوا کامال 
ازیکن نمى توانست زمان زیادى 
این دست بیاورد. کیباصلى به

و ى و ر ن و
گل ها از راه رســیدند تا مرد شــماره 

9، دیگر آدرس نیمکت را هم 
فراموش کند.از زمان شروع 
درخشش کاوه در بلژیک، او
در اردوهاى تیم ملى حاضر

با ادامه روزهاى شده و
این رویایــى

بازیکن 

و ر ز ر
ندارد تنها به عنوان یک مســافر، به روسیه سفر 
کند. رضایى بازى در ترکیــب ثابت تیم ملى در 
جام جهانى را مى خواهــد و حاال دیگر این اتفاق 
اندازه یک سال قبل دور از ذهن نیست. دیگر به

را ندید. به  شرایط جورىشده که نمى شــود او
هیچوجه!

کاوه رضایى، آماده ترین

بازیکن بــراى درآوردن جایگاه ثابت خط 
حمله از چنــگ آزمون اســت. مردى که 
درســت بر خالف مهاجم روبین کازان، هر 
هفته مى درخشــد، گل مى زند و تماشاگران 
تیمش را به وجد مى آورد. فاصله کاوه با ترکیب 
اصلى تیم ملى، حاال از همیشــه کم تر است 
اگر او دست از درخشــیدن برندارد و سردار  و
روند خوب گلزنى را آغــاز نکند، جاى این دو 
بازیکن در تیم ملى عوض خواهد شــد. کاوه 
قرار نیست پرواز کند. او همیشه براى رسیدن 
به آرزوهاى اش دویده و ایــن بار هم به جز 
دوندگى، راه دیگرى براى رســیدن به این 

آرزوىبزرگ ندارد. 
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5 گزینه غذایى را جایگزین مولتى ویتامین ها کنید
محققان و متخصصان تغذیه بر این نکته توافق دارند که شاید مصرف مولتى ویتامین ها در برخى موارد ضرورى باشد اما راه دستیابى به مواد مغذى از طریق مصرف مداوم 

آنها نیست و بهتر است سفره غذایى خود را با انواع میوه و سبزیجات رنگارنگ کنید.

سیب ها سرشار از مواد 
معدنى، ویتامین ها و آنتى اکسیدان ها 

هستند و اینطور ثابت شده که مصرف روزانه سیب، 
نیاز شما به داروهاى تجویزى را کاهش مى دهد. سیب 

داراى فیبر زیاد است؛ به خصوص فیبر محلول که مى تواند 
قند و کلسترول خون را تنظیم کند. سیب همچنین منبع خوبى از 
پتاسیم است که براى کاهش فشار خون تأثیر زیادى دارد. مواد 
مغذى موجود در انواع سیب شما را در برابر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى عروقى مصون مى کند. ضمن اینکه خطر ابتال به برخى 
سرطان ها از جمله سرطان ریه را کاهش مى دهد. 
مصرف سیب با کاهش خطر ابتال به آلزایمر و آسم 

همراه است. مصرف 
این سبزیجات از قبیل کلم 

بروکسل، کلم بروکلى، تربچه 
و... با کاهش خطر ابتال به برخى 

سرطان ها  ارتباط دارد. مصرف این 
سبزیجات منجر به غیر فعال کردن 

و مرگ سلول هاى سرطان زا شده و از 
آسیب هاى اولیه  به DNA جلوگیرى مى کند. 
عالوه بر کاهش خطر ابتال به سرطان، این 

سبزیجات منابع غنى از فیبر، مواد 
معدنى و ویتامین ها از جمله ویتامین 

 ،E ویتامین ،C ویتامین ،B ویتامین ،K
پتاسیم و سلنیوم

 هستند.

انواع 
آجیل منبع چربى هاى 

سالم، پروتئین، فیبر و آنتى
 اکسیدان ها هستند. بر اساس مطالعات، 

برخى از انواع آجیل، حتى از غذاهاى گیاهى 
آنتى اکسیدان بیشترى دارند. مصرف منظم آجیل 
با کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى 

ارتباط مستقیم دارد، ضمن اینکه منجر به 
کاهش مرگ و میر در زنان بعد از سنین 

میانسالى مى شود.

 به دلیل 
داشتن کلسترول باال، همچنان 

ترس از مصرف زیاد آن وجود دارد ولى در 
سال هاى اخیر ثابت شده که تخم مرغ یک 

منبع غذایى بسیار سالم است. مطالعات نشان 
داده که مصرف بیش از یک عدد تخم مرغ در روز نه 

تنها خطر ابتال به بیماریهاى قلبى یا سکته را افزایش 
نمى دهد، بلکه منجر به افزایش سطح کلسترول خوب 

مى شود. تخم مرغ همچنین شامل تمام اسید امینه 
هاى ضرورى براى تامین پروتئین بدن است و 
منبع خوبى از ویتامین آ، ویتامین ب، آهن، سلنیوم، 

کولین و ید محسوب 
مى شود.

 رنگ هاى متنوع انواع 
توت ها نشانه وجود آنتوسیانین 

در آنهاست که یک ماده شیمیایى گیاهى 
محسوب مى شود و خواص زیادى براى 
سالمت دارد. توت ها همچنین منبع فیبر، 

ویتامین B، پتاسیم و ویتامین C هستند. نشان 
داده شده که آنتوسیانین ها براى مبارزه با 

سلول هاى سرطانى مفید هستند و به 
جنگ التهاب مى روند. 

انواع سیب 

تخم مرغ

آجیل

توت ها

سبزیجات کریستالى 

ی ر ر بزیج و یو ع و ب ر و یى ر

ه

انو

55 گزینه غذ گزینه غذ

ل آ

این سبزی
بر

آس
ع

K،و

سبزیجات کریستالى

DN جلوگیرىمى کند. 
 ابتال به سرطان، این 

غنى از فیبر، مواد
ز جمله ویتامین 

 ،E ویتامین ،E

داش
ترس از
سال ه
منبع غ
داده که
تنها خط
نمى دهد،
مى شود
هاى ضر
منبع خوبى از تخم مرغ

عادات غذاخوردن نامنظم نظیر حذف وعده صبحانه 
غالباً با چاقى، دیابت نوع2، فشارخون باال و بیمارى 
قلبى-عروقى مرتبط است، اما تأثیر دقیق دفعات 
وعده غذایى بر ســاعت بدن کمتر شناخته شده 

است.
محققان در مطالعه جدید 
خود به تأثیر صبحانه 
بر تجلــى «ژن 
هاى ساعت» 
تنظیم  کــه 
کننده گلوکز 
واکنــش  و 
انسولین پس 
از وعده غذایى 
در هــر دو گروه 
افراد سالم و دیابتى 

است، پى بردند.
مطالعه جدید نشــان مى دهد 
مصرف صبحانــه موجب آغاز تجلى ژن ســاعت

 چرخه اى منتهى به بهبود کنترل گلوکز مى شود.
به گفته محققان، ژن ســاعت شبانه روزى نه تنها 
تغییرات شبانه روزى متابولیســم گلوکز را تنظیم 
مى کند، بلکه وزن بدن، فشارخون و تصلب شریان 

را هم کنترل مى کند.
محققان تأکید مى کنند زمانبندى مناسب وعده هاى 
غذا نظیر صرف صبحانه قبل از ساعت 9 صبح، مى 
تواند منجر به بهبود کل متابولیسم بدن شده، کاهش 
وزن را کنترل کند و مشکالت مرتبط با دیابت نوع2 

و سایر اختالالت مرتبط با سن را به تأخیر اندازد.

صبحانه نخوردن موجب 
اختالل در ساعت بدن مى شود

جوانه گندم قســمتى از هســته گندم است و 
مسئولیت آن، کمک کردن به گیاه براى تولید 
گندم جدید است. با اینکه جوانه گندم در طول 

بسیارى از فرآیندهاى تولید 
آرد حذف مى شــود، یک جزو اصلى 

تغذیه از گندم کامل به حساب مى آید. 
جوانه گندم، به صورت خام نیز موجود است و 
آن را در بعضى محصوالت نیز به کار مى برند. 
جوانه گندم روى ماســت، بستنى، پاى میوه و 
غالت سرد و گرم استفاده مى شود. همچنین 

در درســت کردن توپ هاى گوشتى و پخت 
گوشت، جایگزین مناسبى براى پودر سوخارى 

به حساب مى آید.
جوانه گندم به عنوان یک مکمــل غذا، مواد 
مغذى با ارزشــى دارد. همچنین منبعى عالى 
از پروتئین گیاهى در کنــار فیبر و چربى هاى 
سالم، منیزیم، زینک، تیامین، فوالت، پتاسیم 

و فسفر است.
  E جوانــه گنــدم سرشــار از ویتامیــن
اســت. متخصصــان بــر ایــن باورنــد که

 آنتى اکسیدان ها، مقدار رادیکال هاى آزاد در 
بدن را کاهش مى دهند و تحقیقات نشان داده 
منابع طبیعى آنتى اکسیدان براى پیشگیرى از 

بیمارى ها بهتر هستند.

برخى متخصصان بر این عقیده هســتند که 
جوانه گندم، به تقویت سیســتم ایمنى کمک 
مى کند و باعث ســالم ماندن قلب و سیستم 
قلبى عروقى مى شود. محققان ادعا مى کنند 
جوانه گنــدم مى تواند موجــب کاهش خطر 
بیمارى هاى قلبى شود و به تثبیت وزن سالم 

کمک کند.

همچنین روغن جوانه گندم مى تواند به کنترل 
سطح کلسترول کمک کند. 
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بسیارى از فرآیندهاى تولی
آرد حذف مى شــود، یک جزو اصلى

تغذیه از گندم کامل به حساب مى آید. 
است موجود ز ن صورتخام به گندم، جوانه

خواص جوانه گندم 

به 7 دلیل، ورزش هاى قدرتى 

را فراموش نکنید

ورزش هاى قدرتى نیــز به همان انــدازه تمرینات 
هوازى، نقــش کلیدى در کاهش وزن و رســیدن به 

اهداف تناسب اندام دارند.
انجام تمرینات هوازى در کنــار ورزش هاى قدرتى 
مى تواند در کمترین زمان فواید شــگفت انگیز خود 

را نشان دهد:
■  دوران ســالمندى آسان تر: ورزش قدرتى 
باعث تقویت استخوان ها شده، متابولیسم را افزایش 
داده، عضالت را حفظ کرده و استرس را در بدن کاهش 

مى دهد؛ ضمن اینکه باعث مى شــود که فرد دوران 
کهنسالى راحت ترى را تجربه کند.

■  افزایش توان ورزشى: ورزش هاى قدرتى نه 
تنها باعث افزایش قدرت بدنى مى شوند، بلکه سرعت، 
چاالکى و انعطاف بدن را هم افزایش مى دهند و همه 
اینها براى انجام ســایر ورزش ها مثل دویدن و سایر 

ورزش هاى استقامتى نیز مفید و ضرورى هستند.
■  پیشگیرى از پوکى اســتخوان: نگرانى از 
پوکى استخوان باعث مى شــود که به سراغ مصرف 

لبنیات برویم، اما پیشــنهاد مؤثر این است که در کنار 
مصرف لبنیات، حتماً وزنه هم بزنید زیرا این کار، تراکم 

استخوان ها را به شکل باورنکردنى زیاد مى کند.
■  افزایش متابولیسم: خیلى از ما فکر مى کنیم 
که ورزش هوازى باعث چربى سوزى زیاد مى شود، 
اما در واقع اگر عضالت بدن ما متراکم تر باشند، چربى 
بیشترى مى سوزانیم و حتى در زمان خواب و نشستن 

هم چربى سوزى ما ادامه پیدا مى کند.
■  افزایش کیفیت خواب: وقتى که متابولیسم 

باال باشد و سطح انرژى بدن در وضعیت مناسبى قرار 
داشته باشــد، خواب بســیار راحت ترى هم خواهیم 
داشت. البته ســعى کنید که در زمان هاى نزدیک به 
زمان خواب، ورزش قدرتى انجام ندهید چون ممکن 

است که برعکس عمل کند.
■  افزایش اعتماد به نفس: یکى از مهمترین 
اثرات ورزش هاى قدرتى، اثرات مثبتى اســت که بر 
روى روح و روان ما برجاى مــى گذارد. ورزش هاى 
قدرتى به ما کمک مى کنند که هم تناسب اندام داشته 

باشیم و هم احساس درونى ما بهتر باشد.
■  افزایش سالمتى عمومى بدن: گرچه هدف 
بســیارى از افراد از انجام ورزش قدرتى این است که 
تناسب اندام داشــته باشــند، اما مهمترین دستاورد 
ورزش قدرتى، ســالمتى و احساس زنده بودن است. 
ورزش هاى قدرتى در درازمدت باعث ایجاد تغییرات 
بسیار در ما مى شوند. عالوه بر زیبایى بدن، افزایش 
انرژى و خواب بهترهمگى از دســتاوردهاى ورزش 

قدرتى براى جسم و روح هستند.

رئیس انجمن نورویورولوژى ایران به عوارض متعدد بیمارى دیابت اشاره کرد و گفت: دیابتى ها عالوه بر ابتال به بیمارى هاى 
کلیوى، قلبى و عروقى و چشمى، در معرض ابتال به فلج مثانه (مثانه نوروژنیک) هستند.

مثانه نوروژنیک یا فلج شدن مثانه یکى از بیمارى هاى است که موجب اختالل در ادرار مى  شود. در این بیمارى اختالل در سیستم 
عصبى مرکزى یا محیطى موجب اختالل در کنترل ادرار مى شود.

مهرى مهراد گفت: 41 درصد بیماران دیابتى باالى 45 سال دچار درجاتى از مثانه نوروژنیک هستند و این آمار نشان دهنده شیوع 
بیمارى در کشور است که باید به آن توجه جدى کرد.

وى با اشاره به اینکه در این حالت، اعصاب مثانه به طور صحیح، کار خود را انجام نمى دهند، اظهارداشت: مریض دیابتى احساسى 
از پر بودن مثانه یا حتى مقدار باقیمانده ادرار در مثانه ندارد.

این فوق تخصص مثانه، عدم تخلیه کامل، ایجاد عفونت و بروز مشکل در کلیه ها را از جمله عوارض این بیمارى اعالم کرد و 
گفت: به دلیل باقیماندن بخشى از ادرار در مثانه، کلیه ها مى توانند دچار آسیب جدى شوند و حتى ممکن است این فرد نیازمند 
به دیالیز شود. وى افزود: در برخى مواقع بى اختیارى ادرار فرد به دلیل مشکل پروستات یا بیمارى هاى زنانه نبوده و فرد به دلیل 

ابتال به فلج مثانه به این مشکل دچار مى شود.

غافل شدن دیابتى ها از یک بیمارى
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 «هانیه»، قهرمان کوچکى اســت که براى نجات جان خواهر سه ساله اش از زیر 
آوار، قطع نخاع شد.

یک مــاه از زلزله کرمانشــاه مى گذرد و درد ها و مشــکالت مردم تــازه نمایان 
شــده و غصه ها ســرباز کرده اســت. در میان صد ها خانواده اى کــه در زمین 
لرزه کرمانشــاه خانه خود را از دســت دادند، مصدوم شــدند و عزیزانشان را به 
خاك ســپردند، خانواده اى پنج نفره دیده مى شــود که هر کــدام از اعضاى آن، 
اکنون به دلیل مصدوم شــدن پس از زمیــن لرزه، در یک نقطه ایران هســتند. 
مادر خانواده «یزدان شــناس» در تهران بســترى شــده، برادر در بیمارســتان 
همــدان اســت و پــدر پــس از طــى دوران مصدومیــت بــه همــراه دختر 
سه ساله اش به کرمانشاه بازگشته تا هر روز راهى بیمارستان شود؛ جایى که دختر

 14ساله اش به علت قطع نخاع در آنجا بسترى است.
قطع نخاع هانیه تأیید شده و او باید روز هاى باقیمانده زندگى اش را روى صندلى 
چرخ دار بگذراند. وى که اکنون در بیمارســتان طالقانى کرمانشاه بسترى است 
و در رابطه با اتفاقات پس از زلزله مى گوید: «خانه ما در روســتاى "تایشــه اى" 
سرپل ذهاب اســت. زمانى که زلزله آمد من در حیاط خانه بودم. به یکباره خانه ما 
فروریخت، صداى پدر، مادر و برادرم را مى شنیدم که هر کدامشان در زیر آوار گرفتار 
بودند و فریاد مى زدند، اما خبرى از خواهر سه ساله ام نبود. مى دانستم "هدى" در 
اتاق است. بخشى از دیوار اتاق فرو ریخته بود. جلو رفتم، او را که به شدت ترسیده 
بود، اما کامًال سالم بود، به ســمت حیاط خانه هدایت کردم که به یکباره دیوار به 
روى من فرو ریخت. بعد از آن، برادرم"میالد"، خــود را از زیر آوار خارج کرد و به 

کمک همسایه ها مرا از زیر آوار خارج کردند و تحویل نیرو هاى اورژانس دادند.»
وى مى افزاید: «از شبى که زلزله آمد تاکنون در بیمارستان هستم، مادرم هم شرایط 
خوبى ندارد. پزشکان گفته اند باید یکى از انگشت هاى پایش قطع شود، اما او با این 
شــرایط هم مى تواند راه برود. دلم بیش از هر چیز دیگرى براى مادرم تنگ شده، 
مى خواهم او را بار دیگر در آغوش بگیرم. من دیگر توان راه رفتن ندارم و مى دانم 

که فقط این مادرم است که مى تواند از من نگهدارى کند.»
«على یزدان شــناس»، پدر هانیه مى گوید: «خانه روستایى ما بعد از زلزله به طور 
کامل تخریب شد و تمام سعى من این است که خانه اى را در کرمانشاه اجاره کنم 

زیرا به دلیل نداشتن جا، اکنون هر کدام از ما در یک نقطه از کشور هستیم.»
وى افزود: «مدت زمان بســترى بودن هانیــه و میالد در بیمارســتان به اتمام 
رســیده و پزشــکان اعالم کرده اند کــه آنها مى تواننــد ترخیص شــوند، اما 
به این دلیل که جایــى را براى زندگــى نداریم، هنوز در بیمارســتان نگهدارى

 مى شوند.»
یکى از مددکاران بیمارستان نیز در این باره مى گوید: «هانیه اکنون از نظر روحى با 
مشکل مواجه نیست. پزشکان اعالم کرده اند که او مى تواند از بیمارستان ترخیص 
شود، اما چون خانواده جایى براى زندگى ندارند، هانیه اکنون در بیمارستان بسترى 

است.»
دختر 14 ساله کالس هشتمى اکنون نه تنها قهرمان زندگى خواهرش که قهرمان 
تمام اعضاى خانواده است. پدر تمام تالشــش اجاره یک سرپناه براى فرزندانش 

است و مادر در انتظار ترخیص شدن از بیمارستان شب را به روز مى رساند.

«هانیه» 14ساله براى نجات خواهرش قطع نخاع شد

مسمومیت با گاز منواکســید کربن، در ده سال گذشته 
جان هفت هزار و 657 نفر را در کشــور گرفته اســت؛ 
مرگ هاى خاموشــى که حاصل بــى احتیاطى و بى 

توجهى به هشدارهاست.
آمارها مى گویــد حداقل فوتى ها بر اثــر گازگرفتگى، 
مربوط به سال 1389 است که تعداد فوتى ها 497 نفر 
بوده و بیشترین آنها مربوط به سال 86 و زمستان سخت 
آن سال است که تعداد فوتى ها را به عدد هزار و 24 نفر 

رسانده بود.
بر اساس بررسى آمارى، در پنج سال اخیر، تهران به طور 
ثابت در مرگ و میر ناشــى از گازگرفتگى، همواره حائز 
رتبه نخست بوده است. به طورى که مى توان گفت یک 
چهارم فوتى هاى مربوط به گازگرفتگى به استان تهران 

تعلق دارد.

بعد از تهران، استان هاى خراســان رضوى و اصفهان 
در صــدر مســمومیت هاى ناشــى از استنشــاق گاز 
مونواکســید کربن قرار دارند و کمترین آمار نیز مربوط 
به اســتان هاى بوشــهر، هرمزگان و ایالم بوده است. 
همچنین بر اساس آمار پزشــکى قانونى، سال گذشته، 
خراســان جنوبى و ایالم کمترین تلفات مسمومیت را 

داشتند.
 به گفته جالل ملکى، ســخنگوى سازمان آتش نشانى 
تهران، بیشترین آمار فوتى هاى گازگرفتگى مربوط به 
آذرماه است؛ یعنى آغاز سرد شــدن هوا و به کارگیرى 

لوازم گرمایشى.
مجتبى خالدى، ســخنگوى ســازمان اورژانس کشور 
نیز با بیان اینکه به صــورت تقریبى 70 درصد حوادث 
گازگرفتگــى مربوط بــه نصب غلط دودکش اســت،

 مى گوید: آبگرمکــن، موتورخانه و شــومینه از دیگر 
وسایلى هســتند که باالترین آمارهاى مسمومیت را به 

خود اختصاص مى دهند. 
بر اســاس آمارهاى جهانــى، میزان تلفات ناشــى از 
گازگرفتگى در کشــورهاى اروپایى، بــه عدد 10 هم 
نمى رسد و این به آن معناســت که مرگ و میر حاصل 
از استنشــاق مونواکســید کربن در ایران نســبت به 
کشورى مشــابه به لحاظ جمعیت، در اروپا، صد به یک

 است.
با نگاهى به آمار، باید گفت ایران جزو کشورهایى است 
که باالترین درصد فوتى هاى ناشــى از گاز گرفتگى را 
دارد و با وجود هشــدارهاى همیشگى، به نظر مى رسد 
باید راهکارهاى مناســب ترى را براى کاهش این آمار 

اتخاذ کرد.

استان اصفهان رتبه سوم آمار گازگرفتگى را در میان استان هاى کشور دارد

«مرگ خاموش»7657نفر در 10سال

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بهار استان 
همدان گفت: سه عضو یک خانواده بر اثر برخورد 
ر خ به رخ یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه 

کامیون، جان خود را از دست دادند.
مهدى حمزه اظهار داشت: ساعت 17 و5دقیقه 
دوشنبه شب برخورد رخ به رخ یک دستگاه وانت 
پیکان با یک دستگاه کامیون سایپا دیزل حامل 
تانکر نفتکش از مرکز اى.او.سى شهرستان بهار 
اطالع رسانى شــد که تیم هاى هالل احمر در 
کمتر از ده دقیقه در محل ســانحه حاضر شدند. 
وى افزود: به علت نشتى گاز و بنزین وانت پیکان، 
احتمال بروز آتش زیاد بود و با همکارى پلیس راه و با حضور خودروهاى آتش نشانى محل حادثه امن و تثبیت شد.  
حمزه گفت: براى پیشگیرى از بروز هر گونه انفجار و آتش سوزى ابتدا خودروى حادثه دیده با استفاده از جرثقیل به 
مکانى باز و امن منتقل شد. سپس با استفاده از تجهیزاتى نظیر ست نجات، ست هیدرولیک، قیچى و...کار رهاسازى 
سرنشینان خودروى وانت پیکان آغاز شد. وى افزود: پس از نیم ساعت تالش، عملیات رهاسازى پایان یافت و جسد 

سه تن از داخل خودرو یاد شده خارج شد. 
طبق گفته کارشناس سوانح مستقر در پلیس راه همدان- کرمانشاه، ســبقت غیرمجاز وانت پیکان عامل بروز این 

سانحه فوتى بوده است. 

جان باختن 3 عضو یک خانواده در تصادف

اداره کل آتــش نشــانى نجــف اشــرف در
 بیانیه اى اعالم کرد: بر اثر آتش سوزى صبح 
روز سه شنبه در هتل «القبطان» واقع در شهر 
نجف، 43 زائر ایرانى که ساکن این هتل بودند 

مصدوم شدند.
به نوشته پایگاه خبرى «السومریه نیوز»، این 
هتــل در منطقه النجف القدیمه واقع شــده و 

تمامى ساکنان این هتل ایرانى بودند.
اداره کل آتش نشانى شهر نجف افزود: تمامى 
زخمى هاى آتش سوزى صبح روز سه شنبه، 
براى مداوا به بیمارستان هاى این شهر منتقل 

شدند. علت آتش سوزى اتصال برق بوده است.
یک مقام مسئول در دفتر عتبات سازمان حج و زیارت نیز  باره این حادثه اظهار داشت: در این حادثه آتش در حال 
سرایت به طبقات باالیى هتل بود که خوشبختانه تمامى زائران مستقر در هتل خارج شدند. وى ادامه داد: زائران 
ایرانى بیشتر دچار دودگرفتگى شدند و در بین زائران کسى حال وخیم ندارد. براى احتیاط بیشتر زائران مصدوم 
براى اکسیژن درمانى و درمان هاى اولیه به بیمارستان منتقل شده و سایر زائران به هتلى دیگر منتقل و اسکان 

داده شدند.

مصدوم شدن بیش از 40 زائر ایرانى در نجف 

سخنگوى آتش نشانى تهران از حریق گسترده 
در یک انبار چوب در بزرگراه آزادگان خبر داد.

ســید جالل ملکى درباره جزئیات این حادثه 
گفت: ساعت 21دقیقه بامداد روز سه شنبه یک 
مورد آتش سوزى گسترده در یک انبار چوب در 
بزرگراه آزادگان خیابان غفارى به سامانه 125 
اطالع داده شد. وى افزود: با توجه به گستردگى 
حریق، چهار ایســتگاه آتش نشــانى به همراه 
چندین دستگاه تانکر آب و خودروهاى پشتیبانى 
به عنوان نیروى کمکى آتش نشانى چهاردانگه 

به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى گفت: محل حادثه انبارى به وسعت حدود 10 هزار متر مربع بود که مملو از مقادیر 
زیادى چوب، تخته، الوار و پالت بود که به صورت ناایمن روى هم انباشــته شده بود. حدود دو هزار متر از این انبار 
چوب کامًال شعله ور بود و ارتفاع شــعله هاى آتش به چندین متر مى رسید و حریق به سرعت در حال گسترش به 

بخش هاى دیگر انبار بود.
ملکى تصریح کرد: یک دستگاه خودروى نیسان و دو دستگاه کانکس اســقاطى در آن محوطه وجود داشت که 
کانکس ها نیز شعله ور بود و به خودروى نیسان خسارت هایى وارد شده بود و به بخشى از آن نیز آتش سرایت کرده بود. 
وى افزود: آتش نشانان بالفاصله عملیات را آغاز کردند و اجازه ندادند تا خودروى نیسان به طور کامل شعله ور شود و با 
عملیات خوبى که از چند جهت آغاز کردند حریق را مهار و از سرایت آن به دیگر بخش ها و انبارهاى مجاور خوددارى 

کردند. ملکى تأکید کرد: خسارت هاى زیادى بر اثر این آتش سوزى ایجاد شد اما خوشبختانه تلفات جانى نداشتیم.

انبار چوب10هزار مترى طعمه حریق شد

سارق سابقه دار در حالى دســت به سرقت زد که 
اهالى یک خانه روستایى در خانه حضور داشتند اما 
پس از دستگیرى با وجود مدارك و شواهد پلیسى 

ادعاى بیگناهى مى کند.
شامگاه یک شــنبه 12 آذر ماه ســال جارى مرد 
جوانى در تماس با مأموران پاســگاه «ابوشانک» 
آبادان از درگیرى با سارق داخل خانه اش خبر داد و 
خیلى زود تیمى از پلیس پاسگاه به خانه روستایى 

اعزام شد.
مرد جوان که «حسین» نام دارد به مأموران گفت: 
«همراه همسر و فرزند دوساله ام داخل خانه بودیم 
که ناگهان با مرد غریبه اى روبه رو شدم که در حال 
بررسى داخل کمدها بود، ابتدا فکر مى کردم خواب 
مى بینیم اما همسرم هم متوجه حضور مرد غریبه 
شــده بود که به ســمت او حمله کردم و با مشت 
ضربه اى به سر ســارق زدم.» وى افزود: «سارق 
خشن در این صحنه دســت به چاقو شد و پس از 

زخمى کردن من پا به فرار گذاشت.»
مرد روســتایى ادامه داد: «چهــره دزد خانه ام را 
مشــاهده کردم و مطمئن هســتم اهل روستاى 
ابوشانک اســت و از ناحیه ســر نیز مجروح شده 

است.»
بدین ترتیب مأموران با ســرنخ هایى که به دست 
آورده بودند تحقیقات فنى خود را آغاز کردند و پس 
از گذشت چهار روز به سراغ یکى از دزدان سابقه 
دارد که سال گذشته از یک درمانگاه سرقت کرده 

بود رفتند.
مأموران زمانى که «محمد» را دســتگیر کردند با 
توجه به جراحتى که از ناحیه ســر داشت مطمئن 

شدند که وى همان سارق خانه روستایى است.
سارق جوان در حالى که از ســوى مرد روستایى 
مورد شناسایى قرار گرفته است ادعا مى کند که در 

سرقت خانه نقشى نداشته و بى گناه است.
این درحالى اســت که مأموران پى بردند که این 
سارق چندى قبل نیز از خوابگاه یک مرکز درمانى 
نیز که نگهبان آن با وى رابطه خویشاوندى دارد 
ســرقت کرده اســت که محمد در این مرحله با 
وجود مدارك و شواهد پلیســى علیه وى، ادعاى 

بیگناهى دارد.
بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات بیشــتر و 
اعتراف به سرقت هایش در اختیار مأموران پلیس 

آگاهى آبادان قرار گرفته است.

اختالفات خانوادگى انگیزه قتل خونین با جسمى سخت 
در عنبرآباد کرمان  شد.

رئیس پلیس شهرســتان عنبرآباد گفت: در پى تماس 
تلفنى با مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر وقوع 
یک قتل در یکى از محالت شهرستان، بالفاصله اکیپى 
از مأموران پلیس آگاهى و کالنتــرى مرکزى به محل 

اعزام شدند.
سرهنگ محمود بیدشکى اظهار داشت: مأموران پلیس 
با حضور به موقــع خود در صحنه جرم متوجه شــدند، 
شخصى بر اثر ضربات جسمى سخت به قتل رسیده و در 

این راستا با بررسى میدانى و به دست آوردن سرنخ هاى 
ابتدایى موفق به شناسایى هویت قاتل شدند. وى افزود: 
مأموران پلیس آگاهى پس از انجام یکسرى اقدامات فنى 
واطالعاتى، مخفیگاه متهم را شناســایى و قاتل فرارى 

را در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ بیدشــکى گفت: متهم براى تکمیل پرونده و 
بررسى بیشتر موضوع به پلیس آگاهى شهرستان تحویل 
و در بازجویى هاى تخصصى مأموران، به جرم خود اقرار 
و دلیل و انگیــزه این موضوع را اختالفــات خانوادگى 

بیان کرد.

رئیس کالنترى 181 عوارضى، با اشــاره به دستگیرى 
دو ســارق لوازم داخلى خودرو در محدوده غرب تهران، 
گفت: متهمان به 250 فقره ســرقت طــى دو ماه اخیر 

اعتراف کردند.
سرهنگ صید مرادپیروندى اظهار داشت: مأموران گشت 
انتظامى حین گشتزنى در محدوده خیابان آسمان به رفتار 
یک زن و مرد که با دیدن پلیس تغییر مسیر دادند ظنین 
شده و دستور ایســت صادر کردند اما آنها بدون اعتنا به 
هشدار پلیس از محل گریختند. وى با اشاره به دستگیرى 
متهمان پس از یک تعقیب و گریز افزود: در بازرســى از 
وسایل آنها یک عدد سوئیچ خودروى سوارى کشف شد.

ســرهنگ پیروندى گفت: متهمان در ابتدا علت حضور 
خود در این محل را خرید از داروخانه عنوان داشــتند در 
حالى که هیچگونه داروخانه اى در خیابان آسمان وجود 
ندارد و این ضد و نقیض گویى ها موجب شــد مأموران 
هر دو نفر را به کالنترى منتقل کنند. وى بیان داشــت: 
متهمان در بازجویى هاى انجام شده به 250 فقره سرقت 
لوازم خودرو در محدوده اطراف دریاچه و برج هاى آسمان 

اقرار کردند.
به این ترتیب هر دو متهم با تکمیل پرونده براى تحقیقات 
بیشــتر به پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل 

شدند. 

سقوط کارگر ساختمانى به داخل چاهک آسانسور، منجر 
به مرگ وى شد.

در یک ساختمان نیمه کاره شش طبقه در بلوار بهار تهران، 
کارگران مشغول کار بودند که ناگهان یکى از آنها از طبقه 
اول به داخل چاهک آسانسور ســقوط کرد. کارگران این 
ساختمان با سامانه 125 تماس گرفتند و درخواست کمک 
کردند که بالفاصله گروه امداد و نجات مستقر در ایستگاه 
آتش نشانى، ساعت 7و16دقیقه صبح روز دوشنبه به سمت 

محل حادثه حرکت کردند.
نیروهاى آتش نشانى بى درنگ محل حادثه را ایمن سازى 
کردند و با استفاده از تجهیزات مخصوص خود را به انتهاى 
چاهک آسانسور رســاندند و کارگر 30 ساله که کامًال بى 
هوش بود را براى انجام معاینات پزشکى تحویل امدادگران 
اورژانس دادند که پس از انجام معاینات پزشکى مشخص 
شد کارگر جوان براثر شــدت جراحات در همان لحظات 

اولیه جان خود را از دست داده است.

پایان خونین اختالف خانوادگى

دستگیرى عامالن 250 سرقت در پایتخت 

سقوط مرگبار کارگر جوان به چاهک آسانسور

سال تعداد قربانیان 
گازگرفتگى

1386 1024  نفر

1387 789  نفر

1388 769  نفر
1389 497  نفر
1390 965  نفر
1391 697 نفر
1392 828 نفر
1393 626 نفر
1394 626 نفر
1395 836 نفر

هفت ماهه اول 
1396 244 نفر

سرقت در حضور صاحبخانه 
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آنکس که بهشــت و دوزخ را پیش روى خود دارد، در 
تالش اســت. برخــى از مردم به ســرعت به ســوى حق 
پیش مى روند که اهل نجاتند و بعضى به کندى مى روند 
و امیدوارند؛  دیگــرى کوتاهى مى کند و در آتش جهنم 

موال على (ع)گرفتار است.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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اضافه شدن«شاهکوه»
به مناطق شکار ممنوع 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: طرح 
منطقه شکار ممنوع شاهکوه فالورجان تهیه شده تا پس 
از بررسى، در کمیته مناطق شکار ممنوع سازمان محیط 

زیست به لیست مناطق حفاظت شده اضافه شود.
مرتضى جمشـیدیان با اشـاره بـه اینکه بـه زودى یک 
منطقه شـکار ممنوع به مناطق حفاظت شـده اصفهان 
اضافه مى شود، اظهار داشـت: برخى مناطق زیستى که 
جزو حفاظت شده ها نیستند داراى ارزش هاى بى بدیلى 
مى باشند و حتى توسط محیط بانان مورد سرکشى روزانه 

قرار مى گیرند.
وى با بیان اینکه با کسب شرایط الزم، شناسنامه زیستى 
این مناطق تهیه شـده و جزو مناطق حفاظت شده قرار 
مى گیرند، افزود: کوهستان هاى ایرانکوه و شاهکوه در 
فالورجان از زیسـتگاه هاى قدیمى حیات وحش استان 
محسـوب مى شـود که از پتانسـیل باال و تنوع گونه اى 

گیاهان و جانوران برخوردار است.

برگزارى جشن فارغ التحصیلى 
در دانشگاه آزاد فالورجان

 جشـن فارغ التحصیلـى دانش آموختگان دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد فالورجان برگزار شد.

شـهال روزبهانى، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
فالورجـان در نهمیـن جشـن فارغ التحصیلـى 150 
نفـر از دانش آموختـگان رشـته هاى میکروبیولـوژى، 
زیست شناسـى، بیوشـیمى، ژنتیـک، بیوتکنولـوژى، 
پرستارى، مامایى، کامپیوتر، حسابدارى و زبان انگلیسى 
گفت: یقیناً شما فارغ التحصیالن دغدغه اشتغال دارید و 
بدانید واقعیت دنیاى امروز در بحث اشتغال، کارآفرینى 
است و بى شک کسانى موفق تر هستند که تفکر کارآفرین 
داشته باشند و با اسـتفاده از فرصت ها و ایده  هاى خالق 
بتوانند به صورت تخصصى، توانمندى خود را باال برده و 

در عرصه ایجاد شغل گام بردارند.

برگزارى نمایشگاه «مد» 
در خمینى شهر 

دانشـجویان رشـته طراحـى و دوخت دانشـکده سـما 
خمینى شهر به منظور ایجاد نشاط و شناسایى دانشجویان 
مستعد و خالق، اقدام به برگزارى نمایشگاهى با عنوان 

«مد»در دنیاى بازیافت کردند.
در این نمایشگاه دانشجویان با استفاده از روزنامه و مواد 
بازیافتى، ایده هـاى خالقانه خـود را بـر روى مانکن به 

نمایش گذاشتند.

سارق سیم هاى برق چادگان 
دستگیر شد

فرمانده انتظامى شهرسـتان چـادگان گفـت: با تالش 
پلیس، سارق سیم هاى برق در چادگان دستگیر شد.

سـهراب قره قانى اظهار داشـت: با تالش پلیس، سارق 
سـیم هاى برق  به نام  م.ص ساکن اصفهان که با ایجاد 
باند سـرقت و با استفاده از یک دسـتگاه سوارى تاکسى 
پژوى زردرنگ و در طول شـب اقدام به سرقت در سطح 

شهرستان مى کرد، حین سرقت دستگیر شد.
وى افزود: فرد دستگیر شده پس از صدور دستور توسط 
دادسـتان عمومى و انقالب چادگان، توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهى تحقیقات الزم از وى انجام و مشـارالیه به 
دلیل سـرقت هاى متعدد، بـا صدور قرار تأمین مناسـب 

روانه زندان شد.

افتتاح دومین سینماي تیران
مسئول سینما «سالم»شهرستان تیران و کرون از افتتاح 

سینما «تاك» تیران خبر داد.
احمد مهرى اظهار داشـت: براى راه اندازى این سـینما 
9 ماه گذشـته برنامه ریزى شـده بود و بـا پیگیرى هاى 
انجام شده از تهران، این سـینما در تیران و کرون شروع 
به کار کرد.وى افزود: با توجه به عالقه مندى شهروندان 
تیران و کرون به تماشاى فیلم، فرهنگسراى شهردارى 
به صـورت موقت براى اکـران فیلم با در اختیار داشـتن 
سرور پخش فیلم هاى سینمایى روز کشور در این مکان 

اکران مى شود.

خبر

رئیس اتحادیه نانوایان شــهرضا گفت: بــه دلیل خطرات 
بهداشتى ناشى از مصرف نان بدون مجوز، الزم است برنامه 
زمانبندى شــده ممنوعیت عرضه نان خانگى در شهرضا 

اعالم شود.
غالمرضا آقاســى عنوان کرد: پیش از این نان خانگى در 
منازل و به روشى پخته مى شد که نمایندگان شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان قادر به ورود به محل و بازرسى نبودند 
که همین مسئله باعث نگرانى هایى جهت شیوع بیمارى  از 

عرضه نان آلوده شده بود.
وى ادامــه داد: از طرف دیگر تعدادى از کســانى که اقدام 
به تهیه نان خانگى در منازل شــخصى خــود مى کردند، 

براى کسب مجوز بهداشتى و ســیب سالمت اقدام کردند 
که به دلیل مســاحت اندك محل پخت نان با مشکالت 
قانونى مواجه شدند. رئیس اتحادیه نانوایان شهرضا تصریح 
کرد: با توجه به تأکید مسئوالن بهداشتى شهرستان براى 
ســاماندهى مراکز عرضه نان خانگى در این شهرســتان، 
اتحادیه نانوایان شــهرضا اقدام به ســاخت مرکزى تحت 

عنوان «مجتمع نان سالمت»، براى تهیه نان خانگى کرد.
آقاســى گفت: این محل به مســاحت 750 مترمربع و با 
اختصاص اعتبارى بالغ بر یک میلیــارد و 500 هزار تومان 
ایجاد شده تا کسانى که تمایل به طبخ نان خانگى دارند در 

این محل مستقر شوند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان اعالم کرد: اجناس مورد نیاز شب یلدا 
به خصوص میوه و آجیل در میدان و بازارهاى روز کوثر 

تهیه شده است.
اصغر کشــاورز راد اظهارداشــت: به منظور رفاه حال 
شهروندان، تمامى اقالم مورد نیاز براى احیاى سنت شب 
یلدا از آجیل و میوه به وفور در بازارهاى روز کوثر وجود 

دارد و مشکلى در این زمینه وجود نداریم.
وى افزود: قیمت اقالم و میوه ها تحت نظارت اســت، 
البته در این روزها نظارت ها بر بازارهاى روز بیشتر شده 
تا شهروندان بدون دغدغه خاطر اقالم مصرفى خود را 

خریدارى کنند.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: نرخ میوه در بازارها و 
میدان میوه و تره بار به طــور میانگین 10 تا 30 درصد 
پایین تر از مغازه هاى ســطح شهر است که این تفاوت 
قیمــت در عرضه میوه شــب یلدا نیــز رعایت خواهد 

شد.
کشــاورز راد اعالم کرد: فعالیت بازارهاى روز کوثر به 
صورت یکسره از ساعت 8و30دقیقه صبح تا21 است و 
شهروندان مى توانند به راحتى نسبت به تأمین نیازهاى 

خود اقدام کنند.

تمام اقالم شب یلدا در 
بازارهاى روز فراهم است

ممنوعیت عرضه نان 
فاقد مجوز در شهرضا

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرستان اصفهان با 
بیان اینکه آخرین مهلت بخشودگى جرایم مازاد رانندگى 
تا پایان آذر ماه سال جارى است، گفت: بخشودگى جرایم 
مازاد تنها مربوط به سال 95 نیست و سال هاى94 و 93 

را نیز شامل مى شود.
 ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانى افزود: در صورتى که 
رانندگان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه اقدام 
نکنند، طبق قانون مجدداً جریمه دو برابرى اعمال مى 

گردد. 
وى  ادامه داد: براســاس قانون بودجه 96 مقرر شده در 
صورتى که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل 
جرایم معوق رانندگى خود تا پایان سال 95 اقدام کنند، 

دوبرابرى دیرکرد آنها بخشوده مى شود.
وى تصریح کرد: در واقع تمام جرایم رانندگى که طبق 
قانون دو برابر شده است، براساس قانون میزان اضافه آن 

بخشوده شده و اصل آن بر قوت خود باقى است.
ســرهنگ چلمقانى درباره جریمه دوبرگــى نیز گفت:  
در روش دوبرگــى، هنگامى که امــکان متوقف کردن 
وســیله نقلیه وجود نــدارد مانند عدم توجــه راننده به 
فرمان پلیس یــا دالیل دیگر، در این صــورت همانند 
روش الصاقى عمل کــرده و فقط مشــخصات راننده 
و گواهینامه در آن قید نمى شــود و برگــه اخطار صادر

 مى شود.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان 
اظهارداشت: در صورتى که مالکان وسایل نقلیه در مهلت 
مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به 
طور سیستمى جریمه دو برابرى براى آنها اعمال مى شود 
و روى سخن  پلیس با روش تسلیمى و الصاقى است که 
به دلیل پرداخت نشدن به هنگام، جریمه دو برابرى دارند 
و راننده خاطى بعد از گذشت 60 روز نسبت به پرداخت 

جریمه اقدام نکرده است.
وى اضافه کرد: در طرح بخشودگى جرایم رانندگى مقرر 
شــد جرایم الصاقى و تسلیمى از ســال 95 و قبل از آن 
مورد بخشودگى قرار بگیرند و تا پایان آذرماه شهروندان 
مى توانند به صورت موردى نســبت به پرداخت جریمه 

خودشان اقدام کنند.
رئیس پلیس راه شهرســتان اصفهان ادامــه داد: البته 
تخلفاتى که با دوربین ها ضبط مى شوند و در روش ابالغ 
دوبرگى که هر دو قبض باقیمانــده وجود دارند و پلیس 
نمى تواند قبض را به راننده خاطى در  همان لحظه تخلف 

تسلیم کند، شامل بخشودگى نخواهد شد.
سرهنگ چلمقانى یادآورى کرد: پرداخت به موقع جرایم 
تا پایان آذرماه موجب استفاده از طرح بخشودگى براى 
رانندگان مى شــود و عالوه بر این، محدودیت در تردد 

وسایل نقلیه شامل حال این راننده ها نخواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرستان اصفهان مطرح کرد

پایان آذرماه؛ آخرین مهلت 
بخشودگى جرایم رانندگى

در هشــت ماهه ســال جارى بیــش از 50 درصد کل 
تولیدات شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان صادر شده

است.
احســان دشــتیانه، معاون بازاریابى و فروش شرکت 
ذوب آهــن اصفهان با اشــاره به تولید یــک میلیون و 
500 هزارتنــى انــواع محصــوالت فــوالدى در 
ایــن شــرکت در هشــت ماهه ســال جــارى گفت: 
از ابتداى ســال 96 تا کنون بیش از 750 هــزار تن از 
محصوالت ذوب آهن به 14 کشــور دنیا صادر شــده

 است.
وى  ارزش این صادرات را 300 میلیون دالر اعالم کرد و 
افزود: ارزش صادرات ذوب آهن یک درصد کل صادرات 

غیر نفتى کشور است.
دشــتیانه با اشــاره به برنامــه ذوب آهن بــراى عبور 

از صادرات یــک میلیون تن محصول در ســال جارى  
گفت: شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان در دوران 
پســابرجام در جهت گام برداشــتن به ســوى توسعه 

صــادرات شــرکت و افزایــش ســهم صادراتــى در 
بازارهاى جهانى اقداماتى بدین شــرح انجام داده است: 
اخــذ گواهینامــه CE-Marking جهت صادرات 
 CARES مجدد مقاطع به بازارهاى اروپا، اخذ گواهى
به منظــور توســعه صــادرات محصــوالت در حوزه
 ،BS انگلستان و آفریقا بر اســاس استاندارد ،GCC
برون ســپارى محصوالت جهت تکمیل سبد محصول 
صادراتــى، توســعه بازارهــاى صادراتــى و انجــام 
تحقیقــات میدانى در خصــوص مذاکره با مشــتریان
 بالقوه بازارهاى هدف و شناســایى نیازهاى بازار، تغییر 
در شــرایط پرداخت و تســهیل در انجام آن در راستاى 
تســهیل خریــد محصــوالت ذوب آهــن اصفهان، 
اصــالح و ایجــاد شــرایط ویژه بــراى پــروژه هاى

ساختمانى.

50 درصد محصوالت ذوب آهن صادر شد

رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان با انتقاد از 
فروش برخى اقالم میوه در سردخانه ها، گفت: تا چند روز 
آینده ممکن اســت برخى از اقالم میوه ها همچون انار، 
هندوانه، آناناس و نارگیل که تقاضاى بیشترى براى شب 

یلدا دارند، بین 10 تا 15 درصد گران شوند.
ناصر اطرج در خصوص وضعیت بازار میوه با نزدیک شدن 
به شب یلدا، اظهار داشت: در حال حاضر بازار میوه شرایط 
خوبى دارد و قیمت ها نسبت به هفته هاى گذشته افزایش 

چندانى نداشته است.
وى بیان داشت: اگر تا هفته آینده اتفاق خاصى در کشور 
رخ ندهد و شرایط جوى ثابت باشد، قیمت ها براى شب 
یلدا تغییر چندانى نخواهد کرد؛ امــا در صورت بروز هر 

مشکلى، بازار تحت تأثیر قرار گیرد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به 
وقوع سرمازدگى در برخى از مناطق جنوبى کشورگفت: در 

صورت تداوم این شرایط، بازار میوه و تره بار شاهد افزایش 
قیمت خواهد بود.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان افزود: در 
حال حاضر قیمت هرکیلو انار مرغــوب در میدان میوه 
و تره بار شش هزار تومان اســت که همین محصول در

 ســردخانه ها تا نرخ هفت هزار تومان فروخته مى شود 
همچنین نرخ هندوانه در میدان میوه و تره بار بین هزار و 

400تا هزار و 500 تومان است.
وى در خصوص بازار مرکبات نیز گفت: کمبودى در تأمین 
پرتقال و نارنگى نداریم و نرخ آنها از ثبات نسبى در بازار 

برخوردار است.

احتمال افزایش قیمت میوه شب یلدا در اصفهان 

ساسان اکبرزاده
با اجراى طرح ساماندهى اشتغال اتباع بیگانه به ویژه اتباع افغانى، اتباع افغانى داراى کارت و پروانه اشتغال براى کار 
در سطح 12 شهر اســتان، تا پایان دى ماه 
سال جارى فرصت دارند با مراجعه به ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى در شهرستان محل 
سکونت و فعالیت خود و با توجه به شرایط، 
نسبت به تمدید پروانه کار خود اقدام کنند و 30 
دى ماه آخرین فرصت براى تمدید پروانه کار 

اتباع اعالم شده است.
این مطلب را معاون کارآفرینى و اشتغال اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
اعالم کرد و گفت: اتبــاع بیگانه براى اجازه 
اشتغال، نیازمند روادید و پروانه کار که یکساله 

است، هستند.
سید کمال الدین میرهادى اظهار داشت: قانونگذار در قانون، وظایف مختلفى را براى کارفرما و متقاضى شغل دیده و 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى وظیفه صدور، تمدید و تجدید پروانه کار براى اتباع را به عهده دارد.
وى با اشاره به ماده 122 قانون در این زمینه گفت: ما براى ســه دسته اتباع بیگانه پروانه کار صادر مى کنیم. دسته 
اول اتباع بیگانه که حداقل 10 سال اقامت براساس مدارك هویتى در ایران داشته باشند، دسته دوم اتباع بیگانه که 
همسرشان ایرانى باشد و دسته سوم مهاجرین کشورهاى بیگانه خصوصاً کشورهاى اسالمى و پناهندگان به شرط 
دارا بودن کارت معتبر مهاجرت و پناهندگى که وزارت کشور و وزارت امور خارجه آن را تأیید کرده باشند که در نهایت 

براى این سه دسته پروانه کار صادر مى شود.
معاون کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: امسال و در این مرحله، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى با محوریت ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعى در استان ها و شهرستان ها تمدید صدور پروانه 
کار براى اتباع بیگانه افغانى و عراقى را عملیاتى کرده و «طرح ساماندهى اشتغال اتباع بیگانه» که فراخوان آن از 11 آذر 
شروع شده، اجرایى خواهد شد و اتباع بیگانه تا پایان دى ماه سال جارى فرصت دارند با مراجعه به ادارات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى در 12 شهر استان اصفهان که اتباع مجاز به کار در رسته هاى مختلف در آنها هستند و با تکمیل مدارك 

و پرداخت حقوق دولت، نسبت به تمدید پروانه کار خود اقدام کنند.
وى البته شرایطى هم براى مشموالن این طرح اعالم کرد و گفت: مشموالن طرح براى پروانه کار باید بین 18 تا 60 

سال داشته باشند، در طرح آمایش 12 شرکت کرده و در سال گذشته کارت معتبر کار گرفته باشند.
میرهادى گفت: در کل استان اصفهان، اتباع افغانى مجاز به کار فقط در 12 شهر آران و بیدگل، اصفهان، برخوار، تیران 
و کرون، شهرضا، خمینى شهر، شاهین شهر، فالورجان، کاشان، لنجان، مبارکه و نجف آباد و در 66 رشته مشخص 
شده مثل گروه هاى کوره پزخانه، کشاورزى، امحاى زباله و گروه هاى ساختمانى، اجازه کار دارند و اتباع نمى توانند در 

دیگر شهرهاى استان فعالیت کارى داشته باشند و مناطق دیگر ممنوعه است.
معاون کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس 
آخرین آمارها براى 27 هزار تبعه افغانى در استان اصفهان پروانه کار صادر شده است، افزود: اصفهان با 13 هزار نفر و 

تیران و کرون با 209 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین پروانه کار صادر شده براى اتباع افغانى را دارا هستند.
میرهادى همچنین از برخورد با اتباع غیرمجاز و سرکارفرمایانى که آنها را به خدمت مى گیرند خبر داد و تأکید کرد: با 
اتباع غیرمجاز که پروانه اقامت و کار در استان اصفهان ندارند برخورد خواهد شد. این در حالى است که به استناد مواد 
قانونى در قانون کار، در صورتى که کارفرما نسبت به به کارگیرى اتباع غیرمجاز و بدون پروانه اقدام کند جریمه و حبس 
براى وى در نظر گرفته شده است و نکته قابل توجه اینکه صرف نظر از جرایم نقدى، براساس ماده قانونى قانون کار، 
پرونده به قوه قضائیه ارسال و براى کارفرماى خاطى 91 تا 180 روز حبس در نظر گرفته شده است. البته باید اذعان 
داشت اگر تبعه اى که غیرمجاز است در کارگاه، کارخانه و... فعالیت کند و در محیط کار دچار حادثه شود، هیچ پوشش 

بیمه اى هم به او داده نخواهد شد و کارفرما موظف است خسارات احتمالى ناشى از حادثه در محیط کار را بپردازد.
معاون کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان اظهار داشت: در هشت ماه گذشته 
براى کارفرمایانى که اتباع غیرمجاز را در استان اصفهان به کار گرفته بودند و متخلف شناخته شدند 800 میلیون 

تومان جریمه صادر شد. 

در آخرین روز سیزدهمین نمایشــگاه پژوهش و فناورى استان، از 18پژوهشگر و شش طرح دانش آموزى و 
دانشجویى برتر قدردانى شد.

ریــزى،  برنامــه  دفتــر  مدیــرکل 
نوســازى و تحــول ادارى اســتاندارى 
اصفهــان در ایــن آیین گفــت: معیار و 
انتخــاب پژوهشــگران برتر بر اســاس 
شاخص هاى وزارت علوم بوده که شامل 
تعداد چاپ مقاالت بیــن المللى، تجارى 
شدن ایده هاى برتروتحقیقات کاربردى

 است.
على اصغر ذاکرى از افزایش 20درصدى 
پژوهــش هاى بخــش خصوصــى در 
نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: با استقرار 
میز مذاکره با بخــش خصوصى درصدد 

هستیم، بستر هاى الزم براى تجارى سازى این طرح ها را فراهم کنیم. 

بیش از 273هزار متر مربع از اراضى ملى استان با اجراى طرح شناسایى تصرف اراضى غیر قانونى رفع تصرف شد.
مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: بیش از 273هزار و 459متر مربع از اراضى ملى استان، با همکارى 

مأموران گشت حفاظت از اراضى ملى رفع تصرف شد .
حجت ا... غالمى با بیان اینکه شهرستان هاى چادگان، نجف آباد، بویین میاندشت، کوهپایه، آران و بیدگل و 
فریدن بیشترین گزارش تصرف غیر قانونى اراضى دولتى در استان  را دارند، افزود: ارزش این اراضى که به صورت 

دیوارکشى با بلوك تصرف شده بود، بیش از 178میلیارد و 824میلیون ریال برآورد شده است . 
وى گفت: از زمان آغاز طرح شناسایى اراضى تصرف شده غیر قانونى در استان، تاکنون بیش از چهار میلیون و 

831هزار متر مربع از اراضى دو لتى به ارزش دو هزار و 853میلیارد ریال رفع تصرف شدند.

شرایط اشتغال اتباع خارجى در اصفهان اعالم شد

اتباع بیگانه در 12 شهر استـان 
مجاز به کار کردن هستند

تجلیل از پژوهشگران و معرفى طرح هاى برتر

شناسایى اراضى تصرف شده غیر قانونى
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معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان گفت: 43 مادر باردار و شیرده داراى سوءتغذیه از 
حمایت هاى کمیته امداد استان اصفهان با اعتبار 54 میلیون 

و 300 هزار تومان بهره مند شدند.
جالل یزدانى اظهار داشــت: تغذیه مناسب مادر در دوران 
باردارى پایه گذار سالمت کودك در دوران رشد و نمو است، 
بنابراین، این نهاد براى رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده 
کمک مى کند. وى افزود: بهبود تغذیه مادران باردار نیازمند 
پیشگیرى از تولد نوزادان با وزن کم و تقویت مادران براى 
دوران شیردهى، از اهداف اجراى طرح حمایت از زنان باردار 

و شیرده است.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهان گفت: طى ســال جارى 54 میلیون و 300 هزار 
تومان بابت تأمین ســبد غذایى 43 نفر از مادران باردار و 
شیرده با سرانه ماهانه هر نفر 105 هزار تومان اختصاص 

داده  شده است. 
یزدانى با اشــاره به اهمیت شناســایى زودهنگام مشکل 
سوءتغذیه بیان داشت: براى آشنایى هرچه بیشتر مادران 
باردار و شــیرده کالس هاى آموزش ســالمت در زمینه 
مراقبت هاى دوران باردارى، شــیردهى، تغذیه مناسب و 
نحوه طبخ غذا با همکارى مراکز بهداشت در سطح استان 

براى مددجویان برگزار مى شود.

طرح زمستانه پلیس و راهدارى در استان اصفهان آغاز شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در آغاز این طرح گفت: 
در طرح زمستانه پلیس 500 نیروى عملیاتى پلیس راهور 
این استان در قالب 150 گروه به همراه هفت هزار نیروى 
امدادى جمعیت هــالل احمر، اورژانس، آتش نشــانى،  
شهردارى ها و دهیارى ها تا 20 اسفند در جاده هاى برفگیر 

این استان به مسافران خدمات رسانى مى کنند.
ســردار مهدى معصوم بیگــى افزود: تجهیــزات کنترل 
الکترونیکى ترافیکى با 950دوربین در جاده ها فعال شده 
و 9گردنه برفگیر 24 ساعته زیر پوشش این طرح است.وى 
گفت: درهشت ماهه امسال تلفات جاده اى 7 درصد کاهش 

و در مجموع 451 نفر در حوادث جاده اى کشته و چهار هزار 
نفر هم مجروح شده اند.

 مدیر راهدارى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان هم 
گفت: در طرح زمستانه، 750 نیروى راهدارى در قالب 102 
گروه راهدارى در 11 هزار و 500 کیلومتر راه استان اصفهان 
مستقر شدند. فرزاد دادخواه،  تأمین وارتقاى ایمنى سفر در
 راه هاى  اســتان اصفهان را از اهداف این طرح برشــمرد 
و افزود: همچنین در این طرح راهــداران مجهز به  200 
دستگاه تجهیزات زمســتانى و 570 دستگاه انواع ماشین 
آالت راهدارى در راهدارخانه ها و 75 گردنه برفى این استان 

به مسافران خدمت رسانى مى کنند.

حمایت کمیته امداد از
43مادر باردار دچارسوءتغذیه

آغاز طرح زمستانه در 
جاده هاى اصفهان

تأمین هزینه دانشگاه آزاد 
دهاقان از طریق کشاورزى

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان گفت: 40 درصد 
از درآمد این دانشگاه توسط دانشجویان تأمین مى شود و 
60 درصد آن باید غیر از شهریه ها تأمین شود که به همین 

سبب به کشت محصوالت کشاورزى روى آورده ایم.
احمد رضا یلمه هـا افـزود: دانشـگاه دهاقـان از مقاطع 
تکمیلى برخوردار بوده و در بحـث دانش بنیان نیز فعال 
است؛ همچنین درآمدزایى دانشگاه در دستور کار ما قرار 
گرفته زیرا یک دستور بوده و ما عالوه بر مراکز تحقیقاتى 
دانش بنیان، از زمین هاى زراعـى و گلخانه اى بهره مند 
هستیم. وى اظهارداشت: در دانشگاه دهاقان با توجه به 
آب و خاك مناسب شهرستان، محصول زعفران کشت و 
تولید مى شود و همچنین گلخانه هاى آن از محصوالتى 

از جمله صیفى جات برخوردار است.   

کشف1000لیتر سوخت قاچاق 
در زرین شهر

مدیر روابط عمومى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
اصفهان گفت: در بازرسى مأموران انتظامى شهرستان 
لنجـان از خودروهـاى عبـورى در ورودى شـهر زرین 
شهر،بیش از هزار و صدلیتر بنزین قاچاق از یک خودروى 

نیسان کشف و ضبط شد. 
محمد جواد ابراهیمیان ارزش ریالى این محموله قاچاق 
را بیش از 200میلیون ریال عنوان کرد و افزود: پرونده این 

قاچاق براى بررسى بیشتر به مراجع قضائى تحویل شد.

خبر

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

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000992 مورخ 1396/08/30 آقاى على تدین به شماره شناسنامه 
497 کدملى 1285441222 صادره از اصفهان فرزند مصطفى بر ششــد انگ یک باب ســاختمان به مساحت 11 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 578- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که از مالک رسمى آقاى عباسعلى فانى 
تبریزى خریدارى نموده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/22 م الف: 27825 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/230
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350409588 شماره پرونده: 9609980350400811 شماره بایگانى شعبه: 960947 
ابالغ دادخواست و ضمائم به کورش کوکنانى قره بلطاقى فرزند محمود- خواهان آقاى مصطفى نیکبخت فرزند 
محمدباقر دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 1- کورش کوکنانى قره بلطاقى فرزند محمود 2- آیت اله على یارى به 
خواسته تامین خواسته (تقاضاى صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 000ر000ر300 ریال با وصف اجرا قبل از ابالغ به 
خواندگان به لحاظ فوریت امر و بیم تضییع و تفریط خواسته وفق ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى) مطالبه وجه چک 
(تقاضاى محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت وجه 1 فقره چک به شماره 3432/031118 مورخ 1394/06/27 
عهده بانک تجارت شعبه شــیخ صدوق مبلغ 000ر000ر300 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى وارده از جمله 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم) به مبلغ 300/000/000 ریال اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى (به میزان سه درصد و نیم از خواسته اصلى به مبلغ 000ر500ر10 ریال) مطالبه خسارات 
دادرسى، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350400811 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/08 ساعت 12:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 

استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 28480 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/418
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352207642 شماره پرونده: 9609980352200357 شماره بایگانى شعبه: 960378 
ابالغ دادخواست و ضمائم به رسول منصورى فرزند محمدحسن- خواهان آقاى حمید همایونى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان رسول منصورى مصطفى ابراهیم زاده مسعود منصورى لیدا مصفایى و عمار منصورى به خواسته مطالبه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352200357 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/28 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 

3- اتاق 354 م الف: 28483 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/419
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100352207641 شــماره پرونده: 9609980352200356 شــماره بایگانى شــعبه: 
960377 ابالغ دادخواست و ضمائم به محسن ایزدى فرزند محمدمراد- خواهان آقاى حمید همایونى دادخواستى 
به طرفیت خوانده  آقاى محسن ایزدى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980352200356 شــعبه 22 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1396/11/28 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق 354. م الف: 28484 شعبه 22 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/420   
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960364 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم  مهرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت على لطیفى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/10/24 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 

اتخاذ مى شود. م الف: 28488 شعبه 28  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/421
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960426 خواهان عباس قاسمى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت میالد یعقوبى 
تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/10/30 ســاعت 18/00 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 28616 شعبه 25  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/422
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106805301656 شماره پرونده: 9609986805301355 شماره بایگانى شعبه: 961355 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: جالل مزروعى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/11/02 دوشنبه ساعت: 
12:00 محل حضور: اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره 

سه شوراى حل اختالف درخصوص دعوى محمدحسین حشمت به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 28618 شعبه 53  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/423

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106805301657 شماره پرونده: 9609986805301354 شماره بایگانى شعبه: 961354 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سجاد افشارى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/11/02 دوشنبه ساعت: 
12:30 محل حضور: اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره 
سه شوراى حل اختالف درخصوص دعوى محمدحسین حشمت به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 28617 شعبه 53  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/424

ابالغ
شماره دادنامه: 9609970368701551 شماره پرونده: 9309980352600562 شماره بایگانى شعبه: 961292 
تجدیدنظرخواه: خانم فاطمه میرزائى فرزند علیقلى به نشانى اصفهان، فلکه ماه فرخى امید غربى آپارتمان آسمان 
واحد 2 تجدیدنظرخوانده: آقاى منصور مختارى فرزند مرتضى به نشــانى اصفهان خ رباط اول خ بشارت بن بست 
بشارت منزل جهانى فعًال مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهى خانم فاطمه میرزایى به طرفیت آقاى منصور مختارى نسبت 
به دادنامه شماره 960031- 96/1/9 صادره از شــعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان که به موجب آن راى به بطالن 
دعوى تجدیدنظرخواه از خواسته طالق صادر گردیده نظر به اینکه زوجه طى دادخواستى اعالم داشته که همسرم 
زندگى مشترك را ترك کرده و االن مجهول المکان است و از پرداخت نفقه نیز خوددارى مى نماید که پس از تعیین 
وقت رســیدگى تجدیدنظرخواه در خصوص ادعاى خود دلیلى ارائه نداده و در جلســه مورخ 96/12/21 که جهت 
استماع شهادت شهود تشکیل گردیده اعالم مى دارد شاهدى ندارم و خانواده ام نمى آیند براى من شهادت بدهند و 
خودشان مشکل دارند. ما با همدیگر رفت و آمدى نداریم لذا صرف نظر از اظهار نظر داوران و اینکه تجدیدنظرخواه 
طى الیحه اى به شــماره 960880- 96/4/28 اعالم داشته همسرم در زندان مى باشــد. با توجه به اینکه دادنامه 
اصدارى وفق مقررات و محتویات پرونده صادر گردیده و دلیلى بر مخالفت آن با موازین قانونى ارائه نگردیده ضمن رد 
تجدیدنظرخواهى مستنداً به ماده 1119 قانون مدنى و ماده 358 قانون آیین دادرسى مدنى دادنامه تجدیدنظر خواسته 
تایید مى گردد. راى صادره به استناد مواد 368 و 397 قانون آیین دادرسى مدنى در مدت بیست روز قابل فرجامخواهى 

در دیوان عالى کشور خواهد بود. م الف: 28611 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /9/463 
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970361701450 شماره پرونده: 9609980361700653 شماره بایگانى شعبه: 960732 
پرونده کالسه 9609980361700653 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان تصمیم نهایى شماره 
9609970361701450 خواهان: بانک مهر اقتصاد (سهامى عام) به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت آقاى حامد 
منتظرین فرزند اصغر به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان خ نشاط روبروى بانک ملى ساختمان مهر ط 1 واحد 3 
خواندگان: 1- آقاى رسول آزادمنش فرزند عباس 2- آقاى سعید عقیلى کشــه فرزند امین 3- ناهید عقیلى کشه 
فرزند حسن همگى به نشانى 4- آقاى ابوذر شکیبائى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان شهرستان نطنز، نطنز، 
روستاى کشه کدپستى 8763181186 خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه وجه چک راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حامد منتظرین به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
آقاى رسول آزادمنش و آقاى ابوذر شکیبائى و  آقاى سعید عقیلى کشه و خانم ناهید عقیلى کشه به خواسته مطالبه 
مبلغ 213148157 ریال به استناد یک فقره چک به شــماره 035021 با سررسید 95/8/15 به مبلغ 360000000 
ریال و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به 
دادخواست تقدیمى و تصویر مصدق مستندات ابرازى که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید 
و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به 
عمل نیاورده اند فلذا با استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته مستنداً به مواد 198، 519، 515 و 522 
قانون  آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 249 و 314 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 213148157 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 13925741 ریال به عنوان خسارات دادرسى شامل هزینه هاى دادرسى، نشر آگهى، تعرفه دفتر 
خدمات قضایى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 28622 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/464
ابالغ

پرونده کالسه 9609980361700554 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان تصمیم نهایى شماره 
9609970361701345 شماره دادنامه: 9609970361701345 شماره پرونده: 9609980361700554 شماره 
بایگانى شعبه: 960620 خواهان: ســید مرتضى حسینى فرزند سید جواد به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان مفتح نبش بن بست آزادى- ساختمان یکتا- پالك 279 خوانده: 
نفیسا سالمى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه: درخصوص د عوى سید مرتضى حسینى به طرفیت نفیسا سالمى به 
خواسته مطالبه مبلغ 600/000/000 ریال به استناد چک شماره 631139- 95/6/18 بانک سرمایه و گواهینامه ى 
عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به دادخواست 
تقدیمى و تصویر مصدق مســتندات ابرازى خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل 
نیاورده است دعوى خواهان را به نظر ثابت و وارد دانسته مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ 19/550/000 ریال به عنوان خسارات دادرسى طبق 
تعرفه مرحله بدوى و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید لغایت هنگام 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست دیگر روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 28620 

وطن خواه- دادرس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/465
ابالغ

شماره دادنامه: 9609976825300750 شماره پرونده: 9509986825300883 شماره بایگانى شعبه: 951110 
خواهان: نیماه بحرینى اصفهانى فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- دروازه 
شیراز- خ آزادى- استقالل مرکزى- 18 دســتگاه- ط سوم- پ 21- کدپســتى 8168835656- شماره ملى: 
1287702181- شماره همراه: 09133048537 خواندگان: 1- ندا گنجعلى دشتى فرزند مهرداد 2- مرجان گنجعلى 
دشتى فرزند مهرداد همگى به نشانى اصفهان- دروازه شیراز- خیابان ازادى- استقالل مرکزى- 18 دستگاه- طبقه 
همکف- پ 20- کدپستى 8168835651، 3- بیگم جان کیومرث فرزند یداله به نشانى اصفهان- خیابان خرم- 

کوچه شکوفه- پ 48 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- مطالبه اجرت المثل اموال. رأى دادگاه: در این 
پرونده خانم نیماه بحرینى اصفهانى فرزند حسین دعوایى مبنى بر مطالبه اجرت المثل سه دانگ از یک باب آپارتمان 
مسکونى به شماره ثبتى 4999-5540 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى على 
الحساب مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسى به طرفیت خانمها بیگم جان کیومرث 
فرزند یداله و ندا و مرجان هر دو گنجعلى دشتى فرزندان مهرداد تقدیم نموده است. خواهان در دادخواست تقدیمى 
ابراز داشته "اینجانب از سال 1372 باتفاق مرحوم شوهرم مهرداد گنجعلى دشتى تا شهریور سال 1395 حدود بیست و 
سه سال و نیم از پالك ثبتى شماره 4999- 5540 واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان (یک دستگاه آپارتمان مسکونى) به 
آدرس اینجانب بشرح فوق زندگى میکردیم که حسب گواهى انحصار وراثت شماره 5238 مورخ 4- 10- 95 شوهرم 
در مورخ 3- 6- 95 فوت شده است فلذا با  عنایت به اینکه 3 دانگ از پالك ثبتى مذکور طبق سند تقدیمى در مالکیت 
اینجانب مى باشد و وظیفه شوهر تهیه نفقه از جمله محل سکنى در زمان حیات براى زوجه مى باشد و همسر مرحوم 
من به مدت بیست و سه سال و نیم اجرت المثل 3 دانگ منزل مذکور را به من بدهکار مى باشد و حال با توجه به ماترك 
باقیمانده وى جهت وراث مربوطه از جمله 3 دانگ پالك ثبتى مذکور خواهشــمند است خواندگان را که وراث آن 
مرحوم مى باشند به پرداخت مبلغ اجرت المثل 3 دانگ منزل مسکونى مذکور به مدت بیست و سه سال و نیم از سال 
1372 تا شهریور سال 1395 به نرخ روز طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى و مطلق خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه در حق اینجانب محکوم فرمائید." کارشناس رسمى دادگسترى در نظریه خود اجرت المثل سهم خواهان 
از آپارتمان موضوع دعوى را در مدت مورد مطالبه مبلغ پانصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و 
ششصد و ده ریال تعیین نموده. دادگاه با توجه به مراتب فوق و مستندات پیوست دادخواست و احراز مالکیت خواهان از 
سال 1372 تاکنون و نظر به اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج مى باشد و با توجه به اینکه طرفین با وصف ابالغ نسبت 
به نظریه کارشناس اعتراض ننموده اند و خواندگان با وصف ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلسه دادگاه حاضر نشده و 
در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده اند و دلیلى که حاکى از برائت ذمه خویش باشد اقامه ننموده اند 
و مستندات ابرازى خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده لذا استحقاق خواهان براى مطالبه اجرت المثل سه دانگ از 
آپارتمان موضوع دعوى را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 320 و 337 قانون مدنى و 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نسبت سهم االرث به پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد و یک میلیون و 
پانصد و بیست و یک هزار و ششصد و ده ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. مابه التفاوت هزینه دادرسى در واحد اجراى احکام هنگام 
اجراى حکم از محکوم له وصول و با اجراى حکم از محکوم علیهم وصول و به وى پرداخت گردد. این راى غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 28614 طاهرى- رییس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى

 اصفهان /9/466
اخطار اجرایى

شماره: 52/272/96 ش به موجب رأى شماره 9609976805200697 تاریخ 96/5/28 حوزه ش 52 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محسن آزاد نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 88/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/240/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر از تأدیه از تاریخ 96/1/31 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات 
محکوم له: مسیح رضایى جوزدانى نشانى: خ سهروردى کوچه جاالالن شرقى کوچه آریا مجتمع بهروز واحد 3. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 28529 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/471
ابالغ اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794400052 شــماره پرونده: 9609986794400449 شــماره بایگانى شــعبه: 
960450 بموجب درخواست اجراى حکم مربوط ه به شــماره 9610096794400818 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794401740 محکوم علیه علیرضا فیروزى برســیانى فرزند عباس محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
77/700/000 ریال وجه چک به شــماره هــاى 9206264725- 94/12/22 و 9206264724- 94/12/10 و 
441274- 94/10/27 و 441262- 94/12/16 و 441263- 95/1/16 بابت اصل خواســته و 1/756/250 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
9206264725- 94/12/22 و 9206264724- 94/12/10 و 441274- 94/10/27 و 441262- 94/12/16 
و 441263- 95/1/16 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له اردالن یداللهى فرزند حمیدرضا نشــانى: اســتان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- مرداویج استقالل میانى بنبست آناهیتا پ 5 و نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى
 ارائــه نمایــد و اال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــى شــود (مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه
 اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یــا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى
 نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 28612 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/472

مدرك فارغ التحصیلى اینجانب ابراهیم شفیعى فرزند حسن به شماره شناسنامه 9584 صادره از فالورجان در مقطع کارشناسى ناپیوسته رشته مهندسى برق- قدرت صادره از واحد 
دانشگاه نجف آباد با شماره 148915000102 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى فقدان مدرك تحصیلى نوبت دوم

 مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان با اشــاره به کاهش 7/9 درصدى مصدومان ناشى از 
حوادث کار اصفهان در هفت ماهه امسال گفت: بیشترین مصدومین حوادث کار مربوط 

به اصفهان، کاشان و شاهین شهر است.
على سلیمانى پور با اشاره به آمار فوتى هاى ناشى از حوادث کار استان اصفهان در هفت 
ماهه امسال اظهار داشت: در این بازه زمانى، 45 نفر که همگى مرد بوده اند جان خود را 

در محل کار از دست دادند.
وى با اشاره به اینکه فوتى هاى ناشى از حوادث کار استان اصفهان در هفت ماهه سال 
جارى نسبت به  مدت مشابه سال گذشــته کاهش قابل توجهى را داشته است، اضافه 
کرد: بیشترین علت مرگ و میر در حوادث کارى سقوط از بلندى و برخورد جسم سخت 

بوده است.
مدیــرکل پزشــکى قانونــى اســتان اصفهــان در خصــوص مصدومین ناشــى 
از حوادث کار اســتان اصفهان در هفت ماهه ســال جارى نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته اضافه کرد: در این بازه زمانى هزار و 559 نفر بر اثــر حوادث در محل 
کار دچار مصدومیت شــده اند که از این تعــداد، 77 نفر زن و هــزار و 482 مورد مرد 

بوده اند.
وى با اشاره به کاهش 7/9 درصدى مصدومین ناشى از حوادث کار استان اصفهان در 
هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ابراز داشت: بیشترین مصدومین 
حوادث کار استان اصفهان مربوط به شهرســتان هاى اصفهان، کاشان و شاهین شهر 

است.
■■■

ســلیمانى پور همچنین به مراجعه 415 نفر براى دریافت مجوز سقط درمانى به مراکز 
پزشکى قانونى استان اصفهان در هفت ماهه امسال اشاره کرد و گفت: از این تعداد، 354 

نفر موفق به دریافت مجوز سقط درمانى قانونى شده اند.
وى تصریح کرد: آمار متقاضیان دریافت سقط درمانى در هفت ماهه سال جارى نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشته است.

وقوع بیشترین حوادث کار در اصفهان و کاشان 
 مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان اعالم کرد

کامیــون داران اصفهانى از تعیین ســقف روزانه و 
ماهانه براى سوخت یارانه اى گله مند هستند.

کامیون دارانى که در بخش حمــل و نقل کاال در 
مسیر هاى برون شهرى فعال مى باشند، بر اساس 
آیین نامه مصوب به میزانى که کاال جابه جا کنند، از 

سوخت یارانه اى بهره مند مى شوند.
میزان فعالیت یک کامیون، بر اساس اسناد پیمایش 

و بارنامه هاى هر ماه کامیون ها مشخص مى شود.
اما بر اساس مقررات کارگروهى شامل وزارتخانه هاى 
نفت، کشور و راه و شهر سازى، سقف مصرف روزانه و 
ماهانه سوخت کامیون ها بر اساس مدل و ویژگى هاى 

خاص این خودروها تعیین شده است.
کامیون داران  اصفهانى مــى گویند: این بر خالف 
آیین نامه مصوب دولت اســت؛ چرا که سقفى که 
براى مصرف کامیون ها مشخص شده، مطابق با نیاز 

روزانه و ماهانه آنها نیست.
آنها اشاره مى کنند: براى کامیون هاى 6 تا 10 تن، 
سقف برداشت روزانه 80 لیتر مشخص شده در حالى 
که براى 9 ساعت رانندگى روزانه، نیاز به حدود 250 

تا 300 لیتر گازوییل است.
کامیون داران، مشــکل دیگر آیین نامه را شــارژ 
کارت سوخت کامیون ها بر اساس پیمایش ماه قبل

 مى دانند و معتقدند:ممکن اســت فعالیت این ماه 
کامیون دارها در مقایسه با ماه قبل، بیشتر یا کمتر 
باشد که موجب بروز آســیب و دالل بازى عرضه 

گازوییل مى شود. 

اعتراض
 کامیون داران

 به تعیین سقف سوخت 

احضار
شــماره درخواســت: 9610460358000006 شــماره پرونــده: 
9509980358001220 شماره بایگانى شعبه: 951242 با توجه به اینکه 
آقاى سید داود معتمدى فرزند سید عزیزاله شکایتى علیه اقاى نیما فارابى 
فرزند خسرو مبنى بر جعل مطرح نموده که پرونده به کالسه 951242 شعبه 
اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان ثبت گردیده لذا نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان مى باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر 
مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید ظرف مدت یکماه پس 
از نشر آگهى جهت پاســخگویى به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند 
در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 
28619 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 4)  /9/460

احضار
شــماره درخواســت: 9610460358000005 شــماره پرونــده: 
9409980358001364 شماره بایگانى شعبه: 941392 با توجه به اینکه 
آقاى سید مرتضى مرتضوى حبیب آبادى فرزند سید عباس شکایتى علیه 
آقاى محمدتقى فرزند بابا مبنى بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده 
به کالسه 941392 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشــند حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار طبع و نشر مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید 
ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهى جهت پاسخگویى به اتهام خود به این 
مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 28621 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 4)  /9/461

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9610100354606339 شــماره پرونــده: 
9609980362200735 شــماره بایگانى شعبه: 961341 نظر به اینکه در 
کیفرخواست ارسالى از شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى شکایت پرویز 
نورزهى فرزند میر احمد علیه محمد اکبــرى از طرف این دادگاه در پرونده 
کالسه 961341 ك 120 به اتهام ضرب و جرح عمدى تحت رسیدگى قرار 
گرفته که در مورخ 1396/11/16 ساعت 8/30 صبح جلسه رسیدگى تعیین 
شده است به واســطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجراى ماده 
344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر 
فوق در شعبه 120 کیفرى 2 جهت رســیدگى به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه اقدام قانونى معلوم خواهد گردد. 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره. م الف: 28486 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (120 جزایى سابق)  /9/462
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امروز؛ خاکسپارى«ناهید دایى 
جواد»در قطعه نام آوران

مراسم تشییع و خاکسپارى «ناهید دایى جواد» صبح 
امروز در قطعه نام آوران آرامستان باغ رضوان برگزار 

مى شود.
مراسـم تشـییع و خاکسـپارى این هنرمند برجسـته 
سـاعت 9 صبح امروز چهارشـنبه باحضـور جمعى از 
هنرمندان و خانواده  وى در مقابل غسالخانه آرامستان 
باغ رضوان آغاز مى شود و پس از آن، پیکر این هنرمند 

در قطعه نام آوران به خاك سپرده مى شود.
ناهید دایى جواد یک شـنبه شـب در خیابان مرداویج 
اصفهان پـس از تصادف با یـک خـودرو و برخورد با 
جدول کنـار خیابان دچـار خونریزى مغزى شـد و در 
بیمارستان دار فانى را وداع گفت. وى از ردیف دانان و 
خوانندگان پیشکسوت موسیقى سنتى کشورمان بود.

اصفهان مقصد جدید 
گردشگران ویتنامى مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: با تفاهم هاى به عمل آمده و در 
راستاى شناسایى کشورهاى هدف جدید گردشگرى، 

گردشگران ویتنامى به اصفهان سفر مى کنند.
فریدون اللهیارى با اشـاره به شاخصه هاى تاریخى و 
طبیعى استان اصفهان افزود: در حال حاضر در استان 
اصفهان بیش از 223 هزار اثر تاریخى شناخته شده و 
در این میان، این استان امروز به عنوان دومین پایگاه 

صنایع دستى جهان به شمار مى رود. 

خبر

مدیــرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهــان، مدیریت 
درسازمان مالیاتى کشــور را مدیریت تحول در راستاى 
تأمین درآمدهاى عمومــى دولت عنوان کرد و گفت: از 
سال 1395 بر اساس قانون، تحوالت و اختیارات جدیدى 
از جمله شفاف سازى و رصد حساب هاى بانکى در نظام 
مالى درراستاى ایجاد فضاى اقتصادى سالم به سازمان 

امورمالیاتى کشور محول شده است. 
مراد امیرى بیان داشــت: این امر در سال 96 و سنوات 
آتى، شیوه مدیریت در ســازمان امور مالیاتى را با تغییر 
و تحول اساســى روبه رو کرده و مى توان گفت فعالیت 
امور مالیاتى در سال هاى آتى پیچیده تر و داراى اهمیت 

بیشترى خواهد شد. وى با اشــاره به لزوم برنامه ریزى 
درراستاى وصول عادالنه مالیات افزود: امسال در فرآیند 
رسیدگى به پرونده ها، تشخیص على الرأس وجود ندارد 
و دفاتر و مدارك شرکت هاى تولیدى مورد پذیرش قرار 
مى گیرد؛ مگر اینکه مغایرتى درارائه اســناد ومدارك 
مالى به دســت آید که در این صورت نیــز برگ متمم 

صادر خواهد شد. 
امیرى همچنین در خصوص اختصــاص بودجه هاى 
عملیاتى و توزیــع بودجه در بین شهرســتان ها گفت: 
در ســال 97 بودجه هاى عملیاتى و اعتبارات عمرانى 

بیشترى به شهرستان ها تخصیص مى یابد. 

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: در نیمه 
نخست ســال جارى بیش از پنج میلیون و 585 هزار نفر 
بیمارسرپایى و 40 هزار و 845 نفربیمار بسترى با مراجعه 
به 28 مرکــز درمانى ملکى تأمین اجتماعى اســتان، از 

خدمات درمانى رایگان بهره مند شدند.
على  اعتصام پور با بیان اینکه تأمین اجتماعى در استان 
اصفهان داراى 25مرکز درمانى ملکى و سه بیمارستان 
است، افزود در نیمه نخست سال جارى بالغ بردو میلیون 
و 580هــزار نفربیمار به پزشــکان عمومى، متخصص 
و دندانپزشــکان مراجعه کرده اند که نســبت به مدت 
مشابه سال قبل داراى 4درصد رشد بوده است. وى تعداد 

مراجعان به پزشــکان عمومى را درحدود یک میلیون و 
635هزارنفر، پزشکان متخصص را نزدیک به 725هزار 
نفر و دندانپزشــکان را بالغ بر 220هزار نفر عنوان کرد و 
افزود: مراجعان به دندانپزشــکى در سطح مراکز درمان 
استان بیش از 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته است. مدیردرمان تأمین اجتماعى استان اصفهان  
تعداد نسخ  دارویى صادره توسط پزشکان در مراکز ملکى 
استان در شش ماهه اول سال 96 را نزدیک به یک میلیون 
و 955هزار نسخه عنوان کرد و اظهار داشت:  بالغ بر شش 
میلیون و 356 هزارقلم دارو به طور رایگان تحویل بیماران 

شده است.

مراجعه 2/5 میلیون نفر به 
پزشکان تأمین اجتماعى استان

فعالیت مالیاتى در سال هاى 
آتى، پیچیده تر مى شود

مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان گفت: در راستاى ارتقاى ایمنى عابران پیاده و 
افراد توانخواه در شهر اصفهان، 80 تقاطع شهر اصفهان مناسب سازى شده که در صدد 

هستیم این تعداد را تا پایان امسال به 120 تقاطع برسانیم.
مسعود بنده خدا اظهارداشــت: به منظور افزایش ایمنى تردد شهروندان، به خصوص 
عابران پیاده، نقاط حادثه خیز و ترافیک ساز شهر شناسایى شده و در حال ایمن سازى 

است.
وى به ایمن ســازى بزرگراه ها و خیابان هاى مجاور مدارس نیز اشــاره کرد و افزود: 
پروژه آرام ســازى ترافیکــى در محالت مناطــق 15 گانه شــهردارى اصفهان آغاز 
شــده که در ایمن ســازى ترافیکى و کاهش تصادفات ترافیکى بســیار مؤثر خواهد 

بود.
مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان از اجراى بیش از دو هزار طرح ایمنى و اصالح 
هندسى در راســتاى ارتقاى ایمنى و در نتیجه کاهش متوفیات و مجروحان تصادفات 

ترافیکى شهر اصفهان طى ده سال گذشته خبر داد.
بنده خدا تصریح کرد: در راســتاى ارتقاى ایمنى عابران پیاده و افراد توانخواه در شهر 
اصفهان، 80 تقاطع مناسب سازى شده  اســت که در صدد هستیم این تعداد را تا پایان 

امسال به 120 تقاطع برسانیم.
■■■

مدیــر ترافیــک شــهرى شــهردارى اصفهــان از تدویــن برنامه جامــع کاهش 
تصادفات با همــکارى ارگان هاى ذیربــط خبر داد و افــزود: البته انجــام اقدامات 
فرهنگى و آموزشــى بســیار مؤثر اســت و باید به موازات اقدامــات فیزیکى انجام

 شود.
وى کاهش حجم تصادفات و تســهیل در روند عبور و مرور شهروندان را از مهمترین 
اهداف شناسایى و رفع نقاط حادثه خیز و ترافیک ساز دانست و تصریح کرد: با شناسایى 
نقاط حادثه خیز و توجه ویژه به این نقاط، خسارات ناشى از تصادفات و انسداد معابر در 

صورت بروز هر گونه حادثه اى کاهش خواهد یافت.

مناسب سازى 40 تقاطع شهر تا پایان سال 
مدیر ترافیک شهرى شهردارى اصفهان خبر داد

فوالد شهر با 16 شــهر جدید کشور خواهر خوانده 
شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر با 
بیان اینکه این شهر، نخستین و قدیمى ترین شهر 
جدید در کشور است،گفت: اسامى 16 شهر جدید بر 
کوى و معابر شهرى فوالدشهر گذاشته شده است.

حمیدرضا شــیروانى افــزود: تاکنــون تابلوهاى 
راهنماى شهرى شــهرهاى جدید اندیشه تهران، 
عالى شهر هرمزگان، رامشار سیستان و بلوچستان، 
امیر کبیر اســتان مرکزى، صدرا دئر فارس، علوى 
بوشهر، بهارستان اصفهان ، بینالود خراسان رضوى، 
گلبهار خراسان رضوى، پردیس تهران و مجلسى 

اصفهان نصب شده اند. 
وى گفت:با توجه به تصویب اسامى شهرهاى سهند 
تبریز، پرند تهران، هشتگرد تهران، رامین خوزستان، 
شیرین شهر خوزســتان و تعیین مکان در شوراى 
نامگذارى کوى و برزِن شــهر جدید فوالدشهر، به 

زودى تابلوى آنها نصب مى شوند.

خواهرخواندگى 
فوالدشهـر با 

شهرهاى جدید 

ابالغ اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610420350700300 شــماره پرونــده: 9509980350700889 شــماره بایگانى شــعبه: 
951030 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطــه 9609970350700660 محکوم 
علیه محمدقلى احمدى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 400/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 13/030/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبناى شاخص 
اعالمى از ســوى بانک مرکزى از تاریخ مطالبه ســفته ها 1395/12/8 تا زمان وصول وجــه آن در حق محکوم 
له فرهاد توکلى اژیه فرزند محمدرضا نشــانى: اصفهان- خ نیرو- کوچه شــهید محمــدى- درب قهوه ایى- پ 
4  و نیز پرداخت حق االجــراى دولت در حق صندوق دولت (راى غیابى مى باشــد). محکوم علیه مکلف اســت از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه 
خود را قــادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یــا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجــوه نقدى که به هر عنــوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحــوه اجراى محکومیــت مالــى 1394). م الــف: 28482 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان /9/467
ابالغ دادخواست

شــماره ابالغنامــه: 9610100352207649 شــماره پرونــده: 9409986796301386 شــماره 
بایگانــى شــعبه: 950964 ابــالغ دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظــر خواهــى بــه عباســعلى 
خواهــى تجدیدنظــر  دادخواســت  منصــورى  صغــرى  فاطمــه  خــواه  تجدیدنظــر  نکوجــو- 
 به طرفیت تجدیدنظر خوانده عبا سعلى نکوجو و غیر نسبت به دادنامه شــماره 9609970352200614 در پرونده 
کالسه 950964 شــعبه 22 حقوقى اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این 
دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
اقدام خواهد شــد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل استان اصفهان

- طبقه 3- اتاق 354. م الف: 28485 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/468
ابالغ دادخواست

شماره ابالغنامه: 9610100350409577 شماره پرونده: 9609980350400113 شماره بایگانى شعبه: 960133 
ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى به مهرى حیدر بزرگ- تجدیدنظر خواه حسین احمدى دادخواست 
تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده مهرى حیدربزرگ نسبت به دادنامه شماره 0809 در پرونده کالسه 
960133 شعبه 4 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 م الف: 28481 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /9/469
ابالغ اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793500079 شــماره پرونــده: 9609986793500452 شــماره بایگانى شــعبه: 
960456 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793501308 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976793501984 محکوم علیه 1- محمدرضا بدیعى نشانى: مجهول المکان 2- على بدیعى فرزند محمدرضا 
نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت چک به شماره 717908 مورخ 
94/2/4 و مبلغ 2710000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له عباس یعقوبى گورتى فرزند حســین نشــانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى- گورت- پل اول- خ فردوســى کوچه فردوسى پالك 2 و نیم عشر در حق 
اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیــزه فرار از اداى دین به نحوى که
 باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحو ه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 28490 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/470

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 
10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان
بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك 
مشروحه ذیل واقع در حوزه ثبتی لنجان از ســاعت 8/30 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رســانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالك که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط 
تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاي معترض ثبتی ، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 

، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در ســده لنجان به شــماره 73 - اصلی و فرعی 
هاي ذیل :

2156 فرعى - حمزه سلحشــور فرزند دیدار قلى نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 176,30 مترمربع .

2164 فرعى - امین اله درى ســده فرزند عزیزاله نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 137,14 مترمربع .

2173 فرعى - کرم صالحى ســده فرزند عبدالکریم نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 125,37 مترمربع .

2174 فرعى - رضا خواجوى فرزند على زمان نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 150,72 مترمربع .

2175 فرعى - حسین براتى کوه باد سده فرزند خداداد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 183,75مترمربع مجزى شده از 569 فرعى .

براى روز   شنبه   مورخ 1396/10/16
2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی و فرعی ذیل :
1822 فرعى - زهرا افرازه فرزند على نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 345,93 مترمربع .
2710 فرعى - عیدى محمد جعفــرى چمگردانى فرزند امیرقلى و اعظم 
علیمرادى چمگردانى فرزند ابراهیم بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 243,39 مترمربع .
2748 فرعى - رضا کرمى چمگردانى فرزند حجت اله نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 181,32 مترمربع .
2749 فرعى - محمد على علیمرادى چمگردانى فرزند علیرضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 296,76 مترمربع مجزى شده از 76,1 

فرعى .
2755 فرعى - مهرداد کرمى چمگردانى فرزند على نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 210,76 مترمربع .
براى روز   یکشنبه   مورخ 1396/10/17

3 - ابنیه و امالك واقع در قلعه قاسم به شماره 121- اصلی و فرعی ذیل :
677 فرعى - صغــرى بابائیان چم علیشــاهى فرزند لطیف نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111,77 مترمربع .
براى روز   دوشنبه   مورخ 1396/10/18

4 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی ذیل :
633 فرعى - محمــود کاویانــى باغبادرانى فرزند خدامراد نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 690,24 مترمربع .
براى روز  سه شنبه   مورخ 1396/10/19

5 - ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره 143- اصلی و فرعی هاى 
ذیل :

32 فرعى - امیر حسین سلطانى چم علیشــاهى فرزند کرمعلى نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 728,79 مترمربع.

36 فرعــى - کبرى ایمانى چمطاقى فرزند جواد نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 349,31 مترمربع .

براى روز   چهارشنبه   مورخ 1396/10/20
6 - امالك واقع در مزرعــه اله آباد باغبادران به شــماره 156- اصلی و 

فرعی هاى ذیل :
26 فرعى - کرم آقا صدیقى قلعه آقایى فرزند محمد آقا و غیره نسبت به 

ششدانگ یک قطعه ملک .
35 فرعى - کرم آقا صدیقى قلعه آقایى فرزند محمد آقا و غیره نسبت به 

ششدانگ یک قطعه ملک .
39 فرعى - کرم آقا صدیقى قلعه آقایى فرزند محمد آقا و غیره نسبت به 

ششدانگ یک قطعه ملک .
42 فرعى - کرم آقا صدیقى قلعه آقایى فرزند محمد آقا و غیره نسبت به 

ششدانگ یک قطعه ملک .
براى روز  پنجشنبه   مورخ 1396/10/21

7- امالك واقع در مورکان به شماره 165- اصلی و فرعى ذیل :
314 و 316 و 317 و 318 و 324 و 325 فرعــى - ناصرقلــى شمســى 
مورکانى فرزند مانده على نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 

مساحت 3569,40 مترمربع .
براى روز   شنبه   مورخ 1396/10/23

8- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى 
ذیل :

59 و 289 فرعى - اعظم امینى باغبادرانى فرزند مرحوم محمد نسبت به 
یک دانگ مشــاع و عاطفه امینى باغبادرانى فرزند محمد نسبت به یک 
دانگ مشــاع و على امینى باغبادرانى فرزند محمد نســبت به دو دانگ 
مشاع و عباس امینى باغبادرانى فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2616,56 مترمربع .
براى روز   یکشنبه   مورخ 1396/10/24

9 - ابنیه و امالك واقــع در مزرعه دولت آباد به شــماره 180- اصلی و 
فرعی ذیل :

32 فرعــى - محمد رضا امیرى باغبادرانى فرزند ابوالقاســم نســبت به 
ششدانگ یک درب باغ .

براى روز   دوشنبه   مورخ 1396/10/25

10-  ابنیه و امالك واقع در مدیسه به شماره 332- اصلی و فرعى ذیل :
680 فرعى- پرویز مظاهرى مدیســه فرزند یارعلى نسبت به ششدانگ 

قسمتى از یکبابخانه به مساحت 98,75  مترمربع.
براى روز   سهشنبه   مورخ 1396/10/26

11-  ابنیه و امالك واقع در کچوئیه به شماره 354- اصلی و فرعى هاى 
ذیل :

752 فرعى- عباس عطائى فرزند حسن نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین .

1640 فرعى- محمد یزدانى کچوئى فرزند حسنقلى نسبت به چهار سهم 
مشاع از هفت سهم و منصور یزدانى کچوئى فرزند حسنقلى نسبت به دو 
سهم مشاع از هفت ســهم و توران یزدانى کچوئى فرزند حسنقلى نسبت 
به یک سهم مشــاع از هفت سهم ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 

11579,80 مترمربع . 
2799 فرعــى - ســید محمــد نظــام الدینــى کچوئى فرزنــد احمد
 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 377,48 

مترمربع .
2800 فرعى - احمــد یزدانى کچوئى فرزند على محمــد و زهرا یزدانى 
کچوئى فرزند على ضامن بالســویه نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 190,26 مترمربع .
براى روز   چهارشنبه   مورخ 1396/10/27

12- امالك واقع در دره دراز باغبادران به شــماره 562- اصلی و فرعى 
ذیل :

92 فرعى- جهانگیر باغ بهادرانى فرزند غفار نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 2323,65 مترمربع. 

براى روز  پنجشنبه   مورخ 1396/10/28
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :
393 فرعى - دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش 
و پرورش نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه (مدرسه سلمان چرمهین) به 

مساحت 6989,46 مترمربع .
براى روز   شنبه   مورخ 1396/10/30

2 - ابنیه و امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شــماره 370- اصلی و 
فرعی هاى ذیل :

258 فرعى - جهانگیر یارى چرمهینى فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 180,75 مترمربع .

262 فرعى - حســین حیدریان چرمهینى فرزند عبدالکریم نســبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع .

263 فرعى - دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش 
و پرورش نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه (مدرسه والیت چرمهین) به 

مساحت 2418,14 مترمربع .       
براى روز   یکشنبه   مورخ 1396/11/01

تاریخ انتشــار : روز   چهارشــنبه   مــورخ  1396/09/22 م الف: 1234
 محمــد رضــا رئیســى زاده - رئیــس ثبت اســناد و امــالك لنجان
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 مدیر اجتماعــى اداره کل تعــاون، کارو رفاه اجتماعى 
اصفهان اعالم کرد: نشســت تخصصى کارشناســان 
فرهنگى و اجتماعى سراسر اســتان اصفهان همزمان 
با آغاز فرآیند ثبت نام جشــنواره کارگران، 25 آذر ماه 

برگزار خواهد شد.
احمدرضا پرنده گفت: هدف از برگزارى این نشســت، 
تشــریح فرآیند ثبت نام جشــنواره کارگران، گروه کار 
نمونه و واحدهاى نمونه است تا کارشناسان با اطالعات 
و انگیزه بیشترى نســبت به اطالع رسانى به واحدهاى 
اقتصادى شهرســتان ها و معرفى کارگران شــاخص 

شهرستانى اقدام کنند.

مدیر اجتماعــى اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اصفهان ادامــه داد: در این همایش ســخنرانى اى با 
موضوع «اصفهــان، اقتصاد و فرهنــگ» را به عنوان 

محورى ترین برنامه خواهیم داشت.
وى ارائه گزارش طرح کاج، طرح بهبــان ها و کارگاه 
آموزشــى آشــنایى با کیت مواد مخدر و طرح بررسى 
وضعیت مســاجد و نمازخانه هاى واحدهاى اقتصادى 
را از دیگر برنامه هاى این نشســت عنوان کرد و افزود: 
در این جلســه کمیته رســیدگى به اعتراضــات بیمه 
کارگران ســاختمانى نیز گزارش خــود را ارائه خواهد 

کرد.

معاون میراث فرهنگى کشــور گفت: بررسى کوتاهى 
مدیران در جریان تخریــب خانه تاریخى نائل اصفهان 

را به بازرسى سپرده ایم.
محمد حسن طالبیان افزود: این بنا در دست یک پیمانکار 
بوده و فرض مدیران اســتانى این بوده که پیمانکار، در 
محل بنا سرایدار مستقر کرده است. وى ادامه داد: بعد از 
ظهر روز تخریب، عواملى وابسته به شهردارى حصارها 
و وسایل پیمانکار را جمع آورى کرده و برده اند و پیمانکار 
نیز پس از این اتفاق، بنا را ترك کرده و شبانه بنا تخریب 

شده است.
معاون میراث فرهنگى کشــور در واکنش به انتقاداتى 

که از مدیــران میــراث فرهنگى اصفهان مى شــود، 
گفت: بحث کــم کارى و تخلف داخل ســازمان را به 
واحد بازرســى و حقوقى ســپرده ایم تــا تحقیق کند؛ 
زیرا مــن نمى توانــم در این بــاره قضاوتى داشــته

 باشم. 
طالبیان با ناراحت کننده خوانــدن این تخریب گفت: 
همچنین بررســى عوامــل بیرونى ایــن تخریب هم 
پیگیــرى حقوقى خواهد شــد. در این زمینه نیز ســر 
نخ هایى پیدا شــده و خودروهاى عامــل تخریب در 
دوربین ها ثبت اســت و پیگیر شــکایت خــود از آنها 

هستیم.

کارشناسان فرهنگى و اجتماعى 
نشست برگزار مى کنند

 جزئیاتى تازه از تخریب
 خانه نائل

هواى اصفهان تا آخر هفته 
پایداراست

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: جو پایدارى تا پایان هفته جارى در آسمان استان 

پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش اظهارداشت: تحلیل آخرین نقشه هاى 
پیش یابى هواشناسى بیانگر استقرار جو پایدار در استان تا 

پایان هفته خواهد بود.
وى اظهارداشت: بر همین اساس وضعیت جوى در بیشتر 
مناطق استان به صورت صاف تا کمى ابرى، گاهى وزش 

باد پیش بینى مى شود.
مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسـى استان براى 
هواى کالنشهر اصفهان در روز چهارشنبه(امروز)، هوایى 
صاف تا قسمتى ابرى و غبار محلى، گاهى وزش باد پیش 

بینى کرد.

احداث پد بالگرد غرب استان در 
خوانسار

رئیس جمعیت هالل احمر شهرسـتان خوانسـار گفت: 
پد فرود بالگرد در محل پایگاه تیدرجـان در حال احداث 
اسـت که مى تواند منطقه غرب اسـتان را در زمان اعزام 
مصدومان حوادث مختلف به اصفهان پوشش   دهى  کند.

علمدار فروغى با اشاره به اینکه دو پایگاه امدادرسانى به 
صورت کانکس در ورودى هاى شـهر، حوادث جاده اى 
و شـهرى را پوشـش مى  دهند، افزود: عملیـات احداث 

ساختمان در محل این دو پایگاه در حال اجراست.

خبر

اجراى طرح پایش گاز رادیواکتیو رادون در ساختمان هاى مسکونى 
ماه آینده در استان اصفهان آغاز مى شود.

مدیر برنامه بهداشــت پرتوهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى با بیان اینکه 80 درصد موارد مواجهه با پرتوها به صورت 
طبیعى بــوده و از این میــزان، 50 درصد آن با گاز رادون اســت، 
گفت:گاز رادون به عنوان دومین عامل ایجاد ســرطان ریه بعد از 

سیگاراست.
على گورانى با اشاره به اهمیت گاز رادون و تأثیر آن بر سالمت انسان 
افزود: اندازه گیرى وپایش این گاز پرتوزا با مشارکت وزارت بهداشت 
و سازمان انرژى اتمى در واحد هاى مســکونى به مدت شش ماه 

اجرا مى شود.
وى با اشاره به اینکه گاز رادون گازى بى رنگ، بى بو و بى مزه است، 
گفت :ذره هایى به نام ذره آلفا از گاز رادون خارج شــده و استنشاق 
بیش از حد مجاز این گاز مى تواند احتمال ابتال به ســرطان ریه را 

باال ببرد.
وى با بیان اینکــه رادون در خــاك، هوا، آب هاى زیــر زمینى و 
مصالح ســاختمانى وجــود دارد، ولى غلظــت آن در همه مناطق 
یکسان نیست، بلکه به جنس خاك و شــرایط آب و هوایى منطقه 
بســتگى دارد، افزود: رادون موجود در خــاك از طریق حفره هاى 
کف ســاختمان به فضاهاى بسته وارد مى شــود و چون سنگین 
تر از هواســت، بیشــتر در زیر زمین و یا طبقات پاییــن تر تجمع

 مى کند.
وى ادامــه داد: طرح پایــش گاز رادیواکتیــو رادون در چهار هزار 
ساختمان مسکونى استان اصفهان به صورت تصادفى و با قراردادن 

دو ابزار اندازه گیرى در این منازل اجرا مى شود.

رد گیرى «رادون» در خانه اصفهانى ها 
آغاز اجراى طرح پایش گاز خطرناك رادیواکتیو در ساختمان هاى مسکونى از ماه آینده

نماز طلب باران به امامت آیت ا...سید ابوالحسن مهدوى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى در 
حرم مطهر حضرت زینب(س) اصفهان اقامه مى شود.

نماز طلب باران صبح روز جمعــه 24 آذر ماه به امامت 
آیت ا...سید ابوالحسن مهدوى اقامه مى شود.

بهزاد صبرى، مدیر اجرایى حرم مطهر حضرت زینب 
بنت موســى بن جعفر(ع) اصفهان با اعــالم این خبر 
گفت: ســاعت 9و30دقیقه صبح جمعــه 24 آذر ماه 
براى نزول رحمــت الهى و آمدن بــاران در اصفهان 
نماز استســقاء یا همان نماز طلب و درخواست نزول 
باران و رحمت الهى به امامت آیت ا...ســید ابوالحسن 
مهدوى، امام جمعه موقت اصفهــان در حرم مطهر 
حضرت زینب بنت موسى بن جعفر(ع) اصفهان خوانده
 مى شــود. وى در بیان کیفیت نماز باران افزود: نماز 
باران مثل نماز عید دو رکعت است، در رکعت اول پنج 
قنوت و رکعت دوم  چهار قنوت دارد و بهتر است که با 
جماعت  و مردم براى اقامه این نماز سه روز روزه بگیرند 
و با دهان روزه این نماز خوانده شــود. صبرى در ادامه 
خاطرنشان کرد: در ابتداى این مراسم زیارت آل یس 

قرائت مى شود.

نماز باران در اصفهان 
اقامه مى شود

ابالغ
راى قاضى کالســه پرونده :355/96ش11ح شــماره دادنامه :392 مرجع رسیدگى : شوراى حل 
اختالف شعبه یازدهم حقوقى شاهین شــهر خواهان :آقاى حمید منصورى فرزند : رضا به نشانى : 
اصفهان خ جى خ اهللا اکبر کوچه شــهید مجید منصورى پالك 40 خوانده : حمید ولدى فرزند على 
عباس به نشــانى مجهول المکان موضوع : مطالبه مبلغ 42000000 ریال اجاره معوقه منزل مورد 
اجاره به استناد قرارداد اجاره پیوســتى و مبلغ 12000000 ریال اجرت المثل از تاریخ خاتمه قرارداد 
اجاره روزانه 200000 ریال و تاخیرتادیه و هزینه دادرسى گردشکار: با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شورا که به شماره تاریخ 96/8/21 ثبت گردیده 
است مستندا به ماده 25 و ماه 9 قانون شورا ها ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به صدور راى مى نماید.در خصوص دادخواســت حمید منصورى به طرفیت حمید ولدى به 
خواسته مطالبه مبلغ 42000000 ریال اجاره معوقه منزل مورد اجاره به استناد قرارداد اجاره پیوستى 
و مبلغ12000000 ریال اجرت المثل از تاریخ خاتمه قرارداد اجاره روزانه 200000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که طول قرارداد اجاره شماره 
78517 در تاریخ 95/5/7 12 ماه اجور معوقه از قرارداد ماهیانه 3500000 ریال را نپرداخته است و 
پس از انقضاى قرارداد مذکور در مورد اجاره در تصرف ایشان بوده که در تاریخ 96/7/13 آنرا تخلیه 
نموده اســت و در بند 13-6 قرارداد اجاره روزانه مبلغ 200000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف 
تعیین شده است و خوانده على رغم ابالغ قانونى در شــورا حاضر نگردیده و دفاعى از خود به عمل 
نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خویش نیز ارائه ننموده اســت لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و 
مستندا به مواد 522،519،198 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54000000 ریال 
( پنجاه و چهار میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و مبلغ 762/500 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق 
تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/7/2) لغایت اجراى حکم که محاسبه آن با 
اجراى احکام مدنى میباشد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر میباشد م الف 2152 قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر وحید هادى/ 9/517 
ابالغ

محکوم له : نرجس عمرانى رهاقانى محکوم علیه: زهرا و مریم فتحى شــهریور پیرو آگهى منتشره 
در جراید بدینوسیله به زهرا فتحى شهریور و مریم فتحى شهریور که مجهول المکان میباشد ابالغ 
میشود طبق اجرائیه شــماره 9610423759300161 صادره از شــعبه اول دادگاه خانواده پرونده 
کالسه 960526 به موجب دادنامه شماره 9609973759301083 مورخ 96/5/14 صادره از شعبه 
اول دادگاه خانواده محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ پرداخت هزینه دادرســى ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ 470000000 میلیون ریال بابت مهریه لغایت زمان اجراى حکم در حق 
محکوم له مى باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه میباشد 
بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناســب از محکوم له یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیر االنتشار 
درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر 
اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول  اجرائیه و وصول هزینه اجرایى 
اقدام خواهد نمود م الف 2080 مدیر دفتر دادگاه حقوقى شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3حقوقى سابق) بتول بیگى/9/518 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302015001478 مورخ 96/07/26  نبى اله آزمائى صادق آبادى فرزند 
رضاقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,27 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
1 - راى شــماره 139660302015001930 مورخ 95/09/28  اکبر سلیمیان ریزى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 146,73 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شــماره 139660302015000749 مورخ 96/05/10  اله رحم اسکندر زاده فرزند مهدى 
قلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132,14 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139660302015000750 مورخ 96/05/10  منصور امینى فرزند نجفعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 124,37 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 13966030201500836 مورخ 96/05/26  على شیر محمدى باباشیخعلى فرزند 
محمد حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193,66 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 
- اصلى که به شــماره 1943 – اصلى تبدیل گردیده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على یار شیر محمدى .
4 - راى شماره 13966030201500837 مورخ 96/05/26  خانم شهناز شیروانى باغشاهى فرزند 
ناصرقلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213,98 مترمربع مفروزى از پالك 328 - اصلى 
واقع در قریه باغشــاه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حبیب اله 

صادقى نوگورانى .

5 - راى شماره 139660302015000842 مورخ 96/05/26  محمود آقائى ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287,46 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
6 - راى شماره 139660302015000862 مورخ 96/05/28  رسول بت شکن فرزند مرتضى نسبت 
به 22 سهم مشاع از 66 سهم ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 1646,30 مترمربع مفروزى از 
پالك 26 فرعى از 168 - اصلى واقع در وشــمندجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسین احمدیان باغبادرانى .
7 - راى شــماره 139660302015000959 مورخ 96/06/29  محمد حسین على زاده جهمانى 
فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,83 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شــماره 139660302015000961 مورخ 96/06/29  اکبر صداقتى فرزند امیر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 183,76 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شــماره 139660302015000962 مورخ 96/06/29  محسن خادمیان ریزى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,36 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شماره 139660302015000963 مورخ 96/06/29  کبرى طغیانى ریزى فرزند حسینقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139660302015000964 مورخ 96/06/29  رضا جعفریان ریزى فرزند فتح اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شــماره 139660302015000965 مورخ 96/06/29  خدیجه موســویان ریزى فرزند 
سید حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 228,40 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شماره 139660302015000967 مورخ 96/06/29  سروى ناز حسنخانى ریزى فرزند 
حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
14 - راى شــماره 139660302015000968 مورخ 96/06/29  ابوالقاسم جبرائیلى ریزى فرزند 
حبیب اله نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شــماره 139660302015000972 مورخ 96/06/29  مصطفى نصرالهى ریزى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور به مســاحت 2,76 مترمربع مفروز پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان جهت الحاق با پالك 107/4153 .
16 - راى شماره 139660302015000973 مورخ 96/06/29  ناصر خادمى ریزى فرزند شکراله 
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 130,86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح

 قهرمان .
17 - راى شماره 139660302015000974 مورخ 96/06/30  محمود باقریان ریزى فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181 مترمربع مفروزى از پالك 5 فرعى از 106 - اصلى 
واقع در حیدر آباد کمال آباد زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى احمد باقریان ریزى .
18 - راى شماره 139660302015000975 مورخ 96/06/30  مهدى کریمیان ریزى فرزند تقى 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 94,37 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى یداله جعفرى ریزى .
19 - راى شماره 139660302015000976 مورخ 96/06/30  سودابه طغیانى ریزى فرزند عباس 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 94,37 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى یداله جعفرى ریزى .
20 - راى شــماره 139660302015000977 مورخ 96/06/30  سلمان قربانى ریزى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,81 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله محمدى 

ریزى .
21 - راى شماره 139660302015001025 مورخ 96/07/13  على بهرامى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت 8527,42 مترمربع مفروزى از پالك 33 – اصلى باقیمانده که 
به پالك 33/155 تبدیل گردیده واقع در مبارك آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى 

شده از مالک رسمى مهدى حاتمى .
22 - راى شماره 139660302015001061 مورخ 96/07/27  فخرى سلطانى کله مسلمانى فرزند 
حیدر نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 177,41 مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى 
واقع در کله مســلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى خدارحم 

سلطانى کله مسلمانى .
23 - راى شــماره 139660302015001073 مورخ 96/07/29  امیر خاشعى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ قسمتى از یک بابخانه و باغ متصله به مســاحت 653,48 مترمربع پالك 552 فرعى 
باقیمانده از 354 - اصلى واقع در کچوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حاجى محمد عطائى کچوئى .

24 - راى شماره 139660302015001074 مورخ 96/07/29  پروین سلحشور فرزند موسى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,14 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شماره 139660302015001075 مورخ 96/07/29  مهدى قربانى ریزى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,34 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شماره 139660302015001078 مورخ 96/07/29  عبداله هاشم زاده ریزى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125,32 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
27 - راى شــماره 139660302015001079 مــورخ 96/07/29  مهدى توســلى ریزى فرزند 
رمضانعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 224,70 مترمربع مفــروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
28 - راى شماره 139660302015001080 مورخ 96/07/30  محبوبه طوقانى ریزى فرزند بهمن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
29 - راى شــماره 139660302015001081 مورخ 96/07/30  محمد مبشــرى فرزند اسداهللا 
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 351,68 مترمربــع مفروزى از پــالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى

 ابوالفتح قهرمان .
30 - راى شماره 139660302015001082 مورخ 96/07/30  برات سلیمیان ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,98 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شماره 139660302015001083 مورخ 96/07/30  اســماعیل انصارى ریزى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شــماره 139660302015001084 مورخ 96/07/30  محمود عزتى ریزى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 53,49 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شــماره 139660302015001085 مورخ 96/07/30  حســین کریمــى فرزند محمد 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,70 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
34 - راى شماره 139660302015001086 مورخ 96/07/30  مرضیه کریمى ریزى فرزند مظاهر 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,70 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
35 - راى شماره 139660302015001174 مورخ 96/08/27  حسین على ابراهیمى چمگردانى 
فرزند هاشم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3005,84 مترمربع مفروزى 
از پالك 150 - اصلى واقع در مزرعه تیغ نداشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى بهرام کیانرسى .
36 - راى شماره 139660302015001175 مورخ 96/08/27  حسین على ابراهیمى چمگردانى 
فرزند هاشم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 8778,06 مترمربع مفروزى 
از پالك 150 - اصلى واقع در مزرعه تیغ نداشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى بهرام کیانرسى .
37 - راى شــماره 139660302015001176 مورخ 96/08/27  مریم باقرى باباشیخعلى فرزند 
رجبعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162,49 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى اسماعیل حبیبى .
38 - راى شــماره 139660302015001177 مورخ 96/08/27  مهدیه باقرى باباشیخعلى فرزند 
رجبعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162,49 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى اسماعیل حبیبى .
39 - راى شماره 13966030201501178 مورخ 96/08/27  اکبر شیر محمدى فرزند خدایار نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150,48 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 - اصلى که به شماره 
1943 – اصلى تبدیل گردیده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى تقى و حاجتعلى نوروزى .
40 - راى شماره 139660302015001189 مورخ 96/08/29  محبوبه طوقانى ریزى فرزند بهمن 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى به مساحت 21,93 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139660302015001190 مورخ 96/08/29  رضا سلیمیان ریزى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 302 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شماره 139660302015001191 مورخ 96/08/29  محترم مهربانى ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,44 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شماره 139660302015001192 مورخ 96/08/29  گوهرشاد نجارى ریزى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 54,55 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
44 - راى شــماره 139660302015001193 مورخ 96/08/29  اعظم پور باغبان فرزند حسنقلى 
نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 40,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح
 قهرمان .

44 - راى شــماره 139660302015001194 مورخ 96/08/29  ابراهیم خادم ورناخواستى فرزند 
داود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 149,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شــماره 139660302015001199 مورخ 96/08/30  بهروز نقــدى دورباطى فرزند 
عوضعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 368,13 مترمربع مفروزى از پالك 35 فرعى 
از 194 - اصلى واقع در مزرعه محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى 

شده از مالک رسمى احمد آقا احمدى زنگنه .
46 - راى شماره 139660302015001200 مورخ 96/08/30  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شماره 139660302015001201 مورخ 96/08/29  حبیب اله على صادقى ریزى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295,77 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .  
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ  1396/09/22 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه 
مورخ     1396/10/07م الف: 1230 محمد رضا رئیســى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 

9/520/
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم تاریخ : 96/09/18 – شــماره 938/96 - نظر به اینکه آقاى مختار عباسى 
به طرفیت على الریجانى به خواســته مطالبه تقدیم که به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى 
ارجاع به کالســه 938/96 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/10/30 ســاعت 16:45 وقت رســیدگى 
تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده اســت. به تقاضاى خواهان و دســتور شورا و به 
اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار رسمى درج و آگهى 
شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شــوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى 
فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم براى وقت مقرر 
در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رســیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این آگهى 
به منزله ابالغ محسوب مى شود.  م الف 888 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان/ 9/524 

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواست و ضمائم تاریخ : 96/09/18 – شماره 937/96 نظر به اینکه آقاى مختار عباسى به 
طرفیت حمیدرضا جهانیان  به خواســته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
ارجاع به کالســه 937/96 ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/10/30 ســاعت 16:30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است. به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به 
استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى 
شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم براى وقت 
مقرر در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رســیدگى حاضر شوید در غیر این صورت 
این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شــود.  م الف 887 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم

 فالورجان/ 9/525 
احضار متهم

تاریخ 96/09/14 – شماره 961180 ك 103 در خصوص شــکایت آقاى نصراله صفدریان علیه 
غالمرضا شــجاعى ارزیل فرزند محمدرضا دایر بر کالهبردارى رایانه اى به مبلغ 600/000 تومان 
وقت رســیدگى 10 /96/11 مورخ 8/30 ساعت صبح تعیین گردیده اســت لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم در راســتاى ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى به موجب این آگهى به متهم 
فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضر و 
در برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نســبت به معرفى وکیل قانونى اقدام نمایند بدیهى است 
درصورت عدم حضور یا عدم معرفى وکیل این آگهى بمنزله ابالغ قانونى محســوب و دادگاه وفق 
مقررات قانونى مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهند نمود . م الف 892سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه 

کیفرى دو فالورجان/ 9/573 
ابالغ

کالسه پرونده: 456/96 (960307) شماره دادنامه: 9609976805201146- 96/7/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت مدیریت هادى اخالقى فیض به نشانى خ شیخ 
صدوق شمالى ســاختمان مدیریت بانک ملت وکیل: الهام فخر نایینى به نشــانى خ شیخ صدوق شمالى 
ساختمان مدیریت بانک ملت خواندگان: 1- پروانه محبى 2- سید احسان یکرنگى هردو مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 124/000/000 ریال بابت تســهیالت بانکى به انضمام مطلق خسارات قانونى حق 
الوکاله وکیل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى فیض که با وکالت الهام فخر نایینى 
به طرفیت پروانه محبى، سید احسان یکرنگى به خواسته مطالبه مبلغ 124/000/000 ریال بابت تسهیالت 
بانکى به انضمام مطلق خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل به نحو تضامنى با توجه به محتویات پرونده شامل 
قرارداد – تعهدنامه که به امضاء مدیریت بانک ملت و خواندگان رسیده اظهارات وکیل خواهان مبنى بر اینکه 
به موجب قرارداد مورخ 92/11/28 خوانده ردیف اول اقدام به دریافت تســهیالت نموده و خواندگان  ردیف 
دوم ضمانت پرداخت را کرده و طبق تعهدات عمل ننموده اند و همچنین عدم حضور خواندگان و عدم ارسال 
الیحه دفاعیه على رغم ابالغ قانونى لذا شورا به استناد مواد 198- 515- 519- 520 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى بــه پرداخت مبلغ 124/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به صورت روز شمار از مورخ 96/3/16 به 
مبلغ روزانه 46/440 ریال لغایت اجراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بعد از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 28613 موسوى قاضى شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/474


