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حکم اعدام قاتل بنیتا تأیید شدحضور گشت نامحسوس در پایانه هاى مسافربرى هر مربى بزرگى باید کمک مربى چاق داشته باشد!صادق آهنگران با حسین پناهى تئاتر اجرا مى کردند 7 کار که نباید با معده  خالى انجام دهید حوادثاستانورزش سالمت جهان نما

مجلس ترحیم براى سیب سمیرم!
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70 درصد سرقت ها  در
 14 استان انجام مى شود

قیمت آجیل 5 درصد گران تر شد

یارانه 700هزار تومانى؟

سپاهان و پرسپولیس 
اسیر سیاه بازى هاى فراز!
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رواج طالق  در اصفهان، بیشتر از  ازدواج است رواج طالق  در اصفهان، بیشتر از  ازدواج است 
12

هشدار نماینده سمیرم در مجلس نسبت به فعالیت دالالن در بخش کشاورزى

تو راهه !

تیم فوتسال کارگرى هساى اصفهان بر قله فوتسال کارگران کشور

تیم فوتسال کارگران شرکت هواپیماســازى ایران پس از کسب عنوان قهرمانى 
فوتسال کارگران استان اصفهان، به عنوان نماینده این استان در مسابقات فوتسال 
کشورى کارگران که به میزبانى استان هرمزگان در آذرماه 96 برگزار گردید، شرکت 

کرد و موفق به کسب عنوان قهرمانى گردید. 
در این دوره از مسابقات که با حضور 20 تیم از سراسر کشور برگزار شد تیم فوتسال 
هسا با نتیجه 9 بر یک از سد تیم فوتسال خراسان شمالى عبور کرد و با دو تساوى 
برابر تیم هاى سمنان و همدا ن، جواز حضور به دور بعد مسابقات را به دست آورد. در 
مرحله بعد نیز با تیم قدرتمند قزوین (قهرمان دوره قبل این مسابقات) روبرو شد که 
با یک بازى حساب شده با نتیجه 2 بر صفر از سد این تیم نیز گذشت و به مرحله نیمه 
نهایى رسید. این تیم در مرحله نیمه نهایى با یک بازى تماشایى، تیم فوتسال همدان 

را 4 بر 2 شکست داد و راهى دیدار پایانى شد. 
در دیدار نهایى این مسابقات تیم هسا رودرروى تیم میزبان قرار گرفت و درحالى که 
تیم هرمزگان از حمایت تماشاگران خود برخوردار بود، باز هم این تیم میزبان بود که 
مقهور بازى زیبا و جذاب تیم هسا شده و در پایان با نتیجه 2 بر صفر مغلوب این تیم 

شد و تیم هسا با اقتدار و بدون شکست بر قله فوتسال کارگران کشور قرار گرفت.
مدیر تربیت بدنى شرکت هسا آقاى بهزاد کمالى اظهار نمود: شرکت هواپیماسازى 
هسا یکى از شرکت هاى زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مى 
باشد که در شاهین شــهر اصفهان واقع شــده و داراى امکانات و زیرساخت هاى 
مناسبى جهت استفاده ورزشکاران و تیم هاى کشورى مى باشد. وى افزود: شرکت 
هسا داراى یک کمپ تمرینى مناسب که داراى پنج هتل بسیار زیبا، سالن جلسات 
200 نفره، امکانات سمعى و بصرى پیشرفته، یک زمین چمن و سالن هاى بدنسازى و 
تیراندازى مى باشد و در فاصله حدود 15 کیلومترى از ورزشگاه بزرگ نقش جهان قرار 
دارد که هم براى اسکان و هم براى تمرینات مکانى مناسب براى تیم هاى فوتبال، 
تیراندازى و... فعال در لیگ هاى کشــور و هم براى کالس هاى آموزشــى ورزشى 

مى باشد. 
تشکیل 20 تیم ورزشى 

مدیر تربیت بدنى شرکت هسا هم عنوان کرد این شــرکت بالغ بر 20 تیم ورزشى 
از قبیل فوتسال، فوتبال، تیراندازى، شنا، والیبال، بسکتبال، تنیس، دوومیدانى، دو 
صحرانوردى، جودو، کشتى، بدمینتون، تکواندو، آمادگى جسمانى و... را شکل داده 

و آنها را به مسابقات متعددى اعزام کرده است.

کمالى گفت: تربیت بدنى شرکت هسا دررشته هاى آمادگى جسمانى، تنیس روى 
میز، دارت و تیراندازى هم در رده پیشکسوتان، هم در رده بزرگساالن و همچنین در 
بخش بانوان با حضور در مسابقات کارگران و نیز مسابقات  نیروهاى مسلح، همواره 
بعنوان یکى از قطب هاى ورزش استان اصفهان مطرح بوده و توانسته در راستاى 

بهبود سالمت کارکنان و خانواده ایشان بصورت علمى و مستمر فعالیت نماید. 
مدیر تربیت بدنى شرکت هسا افزود: تربیت بدنى شرکت هسا با مربیان توانمندى در 
رشته هاى مختلف ورزشى به ورزش استان اصفهان خدمت مى کند. کمالى گفت: در 
فوتسال آقاى احمدرضا نکوبین، در واترپلو آقاى سید علیرضا خلیفه سلطانى، در رشته 
پرورش اندام آقاى ســید مهدى خوش نظر و در رشته جودو آقاى مرتضى افالکى 
را بصورت فعال  و درخشــان مى بینیم و عالوه بر این، آقایان و بانوانى دیگر را هم

مى بینیم که به جامعه ورزش استان در حال خدمت هستند.

نکته قابل توجه اینکه تیم هسا از مربى با دانشى بنام احمد رضا نکوبین، که خود از 
پرسنل بازنشسته هسا مى باشد، استفاده مى برد. وى یکى از بهترین مربیان عرصه 
فوتسال اســت که به همراه فوالد ماهان اصفهان موفق به کسب عنوان قهرمانى 

باشگاه هاى آسیا در سال 2010 شده بود.
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همراه با تلویزیــو ن 
در شب یلدا

مشکى رنگ عشقه یــا سبز؟!
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 ذوب آهنى که تا حدود زیادى در نقل و انتقاالت زمستانى خواسته هاى امیر قلعه نویى را بر آورده کرد حاال 
انتظار دارد که ژنرال بتواند با شروع نیم فصل دوم امتیازات زیادى را از آن خود کند. جدال امیر قلعه نویى با 

رضا عنایتى که در سال هاى نه چندان دور بازیکن محبوب وى بود از نکات جالب توجه این دیدار است.

عنایتى به امیرخان رسید
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رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست در حاشیه جلسه 
دیروز دولت به بیان توضیحاتى دربــاره علل آلودگى هاى 

اخیر هوا پرداخت.
عیســى کالنترى با تأکید بر اینکه تهران آلوده ترین شهر 
کشور نیست خاطرنشــان کرد: امروز تبریز، ارومیه، اهواز 
و همدان آلودگى بیشــتر از تهران دارنــد. وى درباره علت 
آلودگى هاى اخیر، گفت: وجود ذرات ریز کمتر از 2/5 میکرون 
که حاصل احتراق ناقص سوخت است تنها عامل آلودگى 
شهرها محسوب مى شــود. این احتراق ناقص نیز به دلیل 

وجود نارسایى هایى در خودروهاست.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه امروز 

اکســید ازت، اکســید گوگرد و ریزگردها هیچکدام عامل 
آلودگى هوا نیستند، افزود: به دلیل فناورى موجود در خودروها 
و موتورها و همچنین وضعیت سوخت گازوئیل، شاهد احتراق 
ناقص سوخت توسط وسایل نقلیه هستیم. وى خودروهاى 
سنگین، کامیون هاى فرسوده، اتوبوس ها و موتورسیکلت ها 
را از اصلى ترین وسایل نقلیه عنوان کرد که با احتراق ناقص 
سوخت موجب ایجاد آلودگى هوا مى شوند. رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه در کوتاه مدت نمى توان 
مشکالت آلودگى هوا و مسائل مربوطه را برطرف کرد، گفت: 
صنعت خودروسازى باید خود را متحول کند و نمى تواند با 

تکنولوژى بیست سى سال پیش کار خود را ادامه دهد.

آیت ا... جعفر ســبحانى با تأکیــد بر پرهیــز از القاب 
غیرحوزوى در حوزه گفت: این خودباختگى اســت که 
از القاب بیگانه استفاده کنیم و مطمئن باشیم مقام ما با 

القاب اصیل پایین نخواهد رفت.
به گزارش ایسنا، آیت ا... سبحانى دیروز چهارشنبه (29 
آذر) در درس خارج خود با انتقاد از به کارگیرى القابى مانند 
دکتر در حوزه گفت: لقب هایى را که در حوزه داریم از بین 
نبریم؛ از قدیم القابى مانند ثقه  االسالم، حجت االسالم و 
آیت ا... به کار مى رفته که القاب خوبى است و ما هم این 
القاب را استفاده مى کنیم و از به کار بردن کلمه «دکتر» 

خوددارى کنیم.

وى اظهار داشت: این یک نوع از خودبیگانگى است؛ یعنى 
حوزه را ترك کرده و از اروپا این القاب را گرفته ایم؛ البته 
براى کسى که در دانشــگاه درس مى خواند بله درست 
است، ولى براى کسى که در حوزه درس مى خواند باید 

لقب درست انتخاب کنیم و از حوزه، بیگانه نشویم.
این مرجع تقلید تصریح کرد: خودباور باشیم و خودباخته 
نباشیم؛ این خودباختگى است که از القاب بیگانه استفاده 
کنیم و مطمئن باشــیم مقام ما با القــاب اصیل پایین 

نخواهد رفت.
وى تأکید کرد در حوزه باید با عناصر و القاب اصلى کار 
کنیم، نقایص را هم برطرف کنیم ولى خودباخته نباشیم.

عوامل آلودگى هوا از نگاه 
رئیس سازمان محیط زیست

استفاده از لقب «دکتر»
 در حوزه،خودباختگى است

ناراحتیم...
  انتخاب| محمد باقر نوبخت، ســخنگوى 
دولت به سخنان دادســتان کل کشور مبنى بر اینکه 
فرزندان مقامات در فســاد و قاچاق فعال هســتند، 
واکنش نشــان داد وگفت: ما ناراحتیم که چرا چنین 
سخنى از سوى دادستان کل کشور در رسانه ها مطرح 
مى شود، هرکس که در فساد نقش دارد قوه قضائیه 
باید او را دســتگیر کند. اینکه چنین حرفى به صورت 
کلى از سوى دادستان مطرح شود، همه مسئوالن را 
در بر مى گیرد و چنین سخن گفتنى در شأن دادستان 

کل کشور نیست.

چقدر باید
 آمار طالق باال برود؟

  ایسنا| رئیس دفتر مقام معظم رهبرى با طرح 
این سئوال که فضاى مجازى با دنیا چه مى کند، گفت: 
فرد در خانه و اتاق خلوت نشســته و مستهجن ترین 
مناظر را تماشا مى کند. همین عمل است که خانواده ها 
را از هم مى پاشــاند.  چقدر باید آمار طالق باال برود؟ 
چقدر افراد متدین و خوب که در اثر تبلیغات مسموم 

زندگى شان از بین رفته است. 
آیت ا...محمدى گلپایگانى تصریح کرد: تنها گروهى 

که از خدا مى ترسند و حساب مى برند علما هستند. 

چپ و راست!
در  غرضــى  محمــد    عصر ایران| 
خصــوص پشــیمانى عــده اى از رأى دهنــدگان 
به دولــت دوازدهــم گفت: آقــاى روحانى شــعار 
چپ مى دهــد امــا راســت حرکت مى کنــد این 
تناقــض اســت و در نهایــت خــودش گرفتــار 
مى شود. شما نمى توانید آراء بدنه چپ را داشته باشید 

و همان حرکت هاى طیف راست را انجام دهید.

قالیباف کجاست؟
  اعتمادآنالین | سید محمدجواد شوشترى 
مشــاور محمدباقر قالیباف و مدیرکل ســابق دفتر 
شــهردارى تهران با بیان اینکه هنوز با آقاى قالیباف 
ارتباط دارم اما در جریان سفرش نیستم، گفت: احتماًال 
این سفر آقاى قالیباف به آمستردام براى آموزش هاى 
خلبانى باشد چون خلبانان به طور طبیعى هر شش ماه 
یک بار باید براى آپدیت شدن این آموزش ها را ببینند. 
او گفت: این سفر دو سه روز بیشتر طول نمى کشد که 

مى روند و مى آیند.

عالقه نوه خانم نماینده
ســهیال جلــودارزاده، نماینده     خبر آنالین |
تهران در مجلس در گفتگو با روزنامه «شهروند» از 
جمله گفته اســت: یک نوه کوچک دارم که تازگى ها 
فیلم «قهوه تلخ» را تماشا کرده است. یک تاج روى 
سر خودش مى گذارد و نقش پادشاه ها را بازى مى کند. 

به او مى گویم دوره شاهنشاهى در ایران منسوخ شد.

به تلویزیون نمى روم
علیرضا عصار گفتــه: به تلویزیون    تسنیم|
نمى روم چــون برخــورد تلویزیون با موســیقى را 
نمى پسندم. حداقلش این است اگر مى خواهند اثرى 
از من پخش کنند و رویش تصویرى بگذارند، نظرم 
را بپرسند. «عشــق الهى» را با موضوع نماز خواندم 
و بــدون اینکه مــن بدانم تصاویــر المپیک رویش 

گذاشتند...

دوباره جشن هنر؟
  تسنیم| آیت ا... حســین نورى همدانى از 
مراجع تقلید اظهار داشــت: عده اى مى گویند پول ما 
را بانک ها پرداخت نمى کند، اگر پول  ندارید مراســم 
بى فایده را چرا تشکیل مى دهید؟ براى نمونه  برگزارى 
جشن هنر دوره طاغوت را در شیراز شاهد هستیم که 
در این مراسم عده اى به جشن و پایکوبى پرداخته اند، 
عجیب است که مسئوالن کشورى و سازمان میراث 
گردشــگرى نســبت به این فعل حــرام بى تفاوت

 هستند.

توئیتر
پراید در عراق ارزان نیست

  تسنیم| معــاون صــادرات گــروه 
خودروسازى سایپا با رد شــایعات منتشر شده 
مبنى بر فروش خودروى پراید به قیمت هشت 
تا 9 میلیون تومان در عراق گفت: خودروى پراید 
در بازار عراق به قیمت 30 میلیــون تومان به 
فروش مى رسد و مسائل مطرح شده در فضاى 

مجازى کامًال بى اساس است.

احیاى بى فایده
پرویــز کردوانى، پــدر علم    تسنیم|
جغرافیاى کشــور  درباره احیاى دریاچه ارومیه 
گفته: میلیاردها میلیارد آب براى احیاى دریاچه 
ارومیه صــرف کردنــد و اکنون فقــط حدود 
یک میلیارد مترمکعب آب در آن باقى مانده که 
آن هم در حال خشک شدن است. 13 فاضالب و 
پساب کارخانه ها و شهرها به این دریاچه ریخته 
مى شــود و در آینده بوى بد زباله از این دریاچه 

استشمام مى شود.

یارانه 700هزار تومانى؟
هرچند ایــن روزها حرف    خبر فورى|
از حذف یارانه 30 میلیون نفر دیگر اســت اما 
همزمان خبرهایى درباره 15 برابر شدن یارانه 
نقدى هم به گوش مى رسد. دراین باره قائم مقام 
وزیر کار از امکان حذف یارانه اقشار ثروتمند خبر 
داده اما این را هم اضافه کرده که  در این صورت 
یارانه اقشــار و افرادى که در فقر مطلق به سر 

مى برند تا 700 هزار تومان افزایش مى یابد.

6 میلیون 
تحصیلکرده بیکار 

غالمرضــا تاجگردون، رئیس    تابناك |
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد حدود 
سه میلیون و 200 هزار بیکار در جامعه فعال و 
همین مقدار بیــکار تحصیلکرده در جامعه غیر 
فعال داریم که بنا بر آمار رسمى دولت، حدود پنج 
تا شش میلیون نفر در جامعه فارغ التحصیالن 

کشور بیکار داریم.

هدیه کاشانى ها 
  فارس| 81 قطعــه فرش با مســاحت 
1106 متر مربع که طى مدت دو ســال توسط 
هزار و450 بانوى هنرمند در کارگاه هاى کاشان 
بافته شده است در حرم مطهر امامین کاظمین 
گسترانیده شد. این تعداد فرش از بهترین در نوع 

خود به شمار مى آید.

دریاچه اى که 
ناپدید مى شود!

  ایرنا | دریاچه نمک قم که در قلب ایران 
قرار دارد به علت نبود منابع آبى درحال خشک 
شدن و تبدیل به بیابان است که در صورت وقوع 
این اتفاق، طوفان هاى نمکى در این دریاچه دور 
از انتظار نخواهد بود. احمد امیرآبادى، نماینده قم 
در مجلس نیز اظهار داشت: بحران دریاچه نمک 
بسیار فراتر از دریاچه ارومیه است و در صورت 
توجه نکردن بــه آن بیش از 25 درصد جمعیت 

کشور با معضل گرد و غبار مواجه مى شوند.

 
بیمارستان سمیعى در چین

پروفســور مجیــد ســمیعى،    ایسنا|
برجسته ترین جراح مغز دنیا با حضور در محل 
بیمارســتان هزار تختخوابى و بسیار پیشرفته 
شهر «شن چن» چین، این مرکز بزرگ پزشکى 
را افتتاح کرد. این بیمارستان بنا بر تصمیم دولت 
چین پیرو خط مشى پروفســور مجید سمیعى 
اداره مى شود. دولت چین به پاس خدمات وى 
به علم پزشکى، این بیمارستان را به نام پروفسور 

سمیعى نامگذارى کرد.

در چند روز گذشته خبرهاى ضد و نقیضى درباره کنسرت موسیقى 
محسن یگانه در آمریکا، در برخى شبکه هاى اجتماعى و رسانه هاى 
داخلى منتشر شد. به همین بهانه، ایسنا با برگزارکننده این کنسرت 

گفتگویى انجام داد تا به اطالعات دقیق ترى از این ماجرا برسد.
 ابراهیم مقصود، درباره کنسرت محسن یگانه در سالن مایکروسافت 
در لس آنجلس گفت: به دلیل اینکه یگانه سال ها پیش ترانه اى را 
به عنوان یک ترانه ضد صیهونیستى خوانده بود، فضاى بدى شکل 

گرفت و جوسازى هاى زیادى توسط یهودیانى در آمریکا، به ویژه 
کالیفرنیا و شهر لس آنجلس شکل گرفت.

مقصود در ادامه اظهار داشت: مبارزه با جریانى که اینجا به راه افتاده 
و چندین هزار امضا جمع کرده بودند، کار بسیار سختى بود اما موفق 
شدیم و این جریان را به سمتى پیش بردیم که تالش هاى این جریان 

و طرفداران آن را در آمریکا از بین بردیم.
او گفت: اما متأســفانه در رســانه هاى مختلف به نقل از یک منبع 
غیرآگاه خبرى نقل شده بود که همه بلیت ها به فروش رفته است؛ 
در حالى که ظرفیت صندلى هایى که در سالن وجود دارد و به فروش 
مى رسد شش هزار و800صندلى اســت و در کنسرت انجام شده 
در تاریخ 16 دســامبر 2017 به هیچ عنوان تمام بلیت ها به فروش 

نرفته است.
مقصود افزود: آقاى محسن یگانه در این کنسرت متأسفانه با همه 
تبلیغات گسترده اى که از ســوى شرکت معتبر تبلیغاتى انجام شد، 
موفق نشد ظرفیت سالن را تکمیل کند و بیش از هزار بلیت به فروش 

نرسید و صندلى ها خالى ماند.

على شمخانى، دبیرشــورایعالى امنیت ملى، این هفته 
در نشستى گفت:«در کشــور هیچ تهدید امنیتى متوجه 
مسئولى نیست. ضمن اینکه ما دستگاه هاى امنیتى قوى 
داریم، براى چه مى ترسیم؟ بساط حفاظت شخصیت ها را 
باید جمع کنیم، ما حفاظت شخصیت ها نداریم، تشریفات 
و پرستیژ شخصیت ها داریم. من مسجد مى روم، پارك 
مى روم، کوه مــى روم، تنها و  با مترو مــى روم و هیچ 

مشکلى هم ندارم.»
حاال ســرتیم حفاظتى ســابق مرحوم آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى و سر تیم ســابق تیم هاى حفاظتى و مربى 
ارشد آموزشى در امور حفاظت از شخصیت ها در رابطه با 
این نظر دبیر شورایعالى امنیت ملى کشورمان در گفتگو 
با رویداد 24  تأکید کرد که خود آقاى شمخانى نیز بدون 
پوشش حفاظتى به پارك، کوه یا مترو نمى رود. بخشى از 

اظهارات این مقام امنیتى را بخوانید:
■ صحبت هاى آقــاى شــمخانى از ایــن جهت که 
کارحفاظتى هزینه به دنبال دارد، کامًال درســت است، 
اما حتمًا مى داند که براســاس مصوبه شــاك (شوراى 
امنیت کشور) تصمیم گرفته مى شود چه کسانى به دلیل 
تهدیدها نیازمند حفاظت هستند. البته در اوایل انقالب به 
دلیل وجود خطرات زیادى که به علت در اختیار داشتن 
اسلحه در دست مردم وجود داشت، به صورت بى  رویه این 
حفاظت ها صورت مى گرفت، بــه نحوى که حتى آقاى 

مرتضایى فر (وزیر شعار) هم محافظ داشت. 
■ پارکى در کنار منزل آقاى شمخانى واقع شده و وقتى 
قصد خروج دارند به طور کامل پوشــش داده مى شود. 
البته شاید به طور محسوس نباشند، ولى این کار صورت 
مى گیرد. در راهپیمایى هــا دقت کنید محافظ ها در کنار 
ایشان قرار دارند. بنابراین اظهار نظر صریح او در این باره 

دقیق نبود.
■ به نظرم بهتر بود آقاى شــمخانى بحــث را اینگونه 
مطرح مى کرد که به دلیل وجود امنیت در کشور و براى 

جلوگیرى از هزینه هاى باال مى خواهم زمینه اى فراهم 
شــود تا تیم حفاظتى در برخى از اماکن من را همراهى 
نکنند. االن حتى براى یک رئیس شــوراى شــهر هم 
محافظ و گشت هســت و دوربین در منزل کار گذاشته 
مى شود و  یک نفر شب ها هم آنجا به مراقبت مى پردازد.

■ احتمال اینکه دشمن دست به ترور کور بزند هم همواره 
وجود دارد. بر فرض فالن شخصیت هر روز به کوه، پارك 
یا استخر مى رود و ممکن اســت در مسیر او را به وسیله 

اسلحه گرم یا سرد بزنند یا داخل استخر خفه کنند.

■ ائمه جمعه محافظ دارند اما واقعًا الزم نیست یک تیم 
حفاظتى داشته باشند. یک راننده هم مى تواند هم کار آنها 
را انجام دهد. از بســیارى مراجع حفاظت کامل صورت 
مى گیرد در حالى که آنها اساســًا تــرددى هم ندارند. 
بیشتر ایام در مکانى ثابت هســتند و مردم به آنها رجوع

 مى کنند.
■ مقام معظم رهبــرى در باالترین رده محافظتى قرار 
دارند و در واقع سپاه ولى امر تیم محافظتى ایشان است. 
این محافظت به نوع مســئولیت رهبــرى انقالب ربط 

پیدا مى کند، از این جهــت مالقات  کنندگان از چند رده 
محافظتى عبور مى کنند. بعد از حضرت آقا، مرحوم آقاى 
هاشمى رفسنجانى سنگین ترین تیم حفاظتى را داشتند. 
مرحوم آقاى هاشمى در طول روز به طور دائم صبح و بعد 
از ظهر در تردد بودند، بنابراین محل زندگى و کار ایشان 
حفاظت مى شــد و براى این کار تیم حفاظتى ایشان از 
بهترین و با تجربه ترین محافظان تشــکیل شــده بود. 
این ســطح از حفاظت هم پیش از ورودشان به مجلس 

تعیین شده بود.

نیمه آذر بود که خبر «اســامى 70 کارشناس بخش مرور» 
منتشر شــد. هیئتى 70 نفره که از طرف دبیرخانه جشنواره 
تئاتر فجر انتخاب شده بودند و دفترچه هایى در اختیارشان 
قرار گرفته بود تا به تئاترهایى که در طول سال دیده اند امتیاز 
بدهند و تئاترهاى بخش مرور جشنواره تئاتر فجر به این شکل 
انتخاب شد. یکى از اعضاى این هیئت 70 نفره حجت االسالم 
والمسلمین محمدعلى آهنگران بود. حضور این روحانى در 
این هیئت بهانه اى شد تا خبرنگار خبرآنالین از نسبت خودش 
و پدرش حاج صادق آهنگران، مداح سرشناس با تئاتر بپرسد. 

بخشى از اظهارت محمدعلى آهنگران را بخوانید:
■ آخرین تئاترى که بــه اتفاق پدرم دیــدم، «ترن» بود. 
موضوع، شــهداى گمنام و خانواده هایشان بودند. اما چون 
صادق آهنگران در اهواز زندگى مى کند و من در تهران، بعد از 
آن مجال تئاتر دیدن با هم، برایمان پیش نیامد. البته مى دانم 
که به تئاتر عالقه مند است و اگر اثرى به مذاقش خوش بیاید 

حتماً حتى به تنهایى به دیدنش مى رود.
■ پدرم در مقاطعى در اجــراى تئاتر هم فعال بوده و قبل از 
شروع جنگ، در اهواز، با مرحوم حسین پناهى چندین نمایش 
روى صحنه برده اند. عموى بزرگم، حمیدآقا هم کارشناسى 

ارشد کارگردانى تئاتر هستند و در ابتداى انقالب که به ایران 
برگشتند چند نمایش اجرا کردند، از جمله «هتل نیمکت» 
که پدرم و مرحوم پناهى در آن هم بازى بودند یا تئاترى به نام 

«ابوذر»، یک کار دیگر هم داشتند با بازى 
پدرم و حسین پناهى که ناقص ماند و اجرا 

نشد چون مصادف شد با شروع جنگ.
■ در مراسم عروســى  پدرم که در تاالر 

شهردارى اهواز برگزار 
شــد حسین 

و  پناهى 

گروهش براى عموم مردم تئاتر اجرا کردند. حسین پناهى 
همراه با پدرم در مراسم عروســى مرحوم شهید تقوى، از 
شهداى مدافع حرم هم در همان تاالر شهردارى نمایش اجرا 
کردند. عکس معروف پدرم با حسین 
پناهى هم مربوط به عروســى 
شهید تقوى است که من چند 

سال پیش منتشرش کردم.
■ عالقــه مــن بــه تئاتر، 
عالقــه اى خاص 
است و تئاتر را 

بسیار دوست دارم.  هفته اى حداقل دو نمایش مى بینم. در 
واقع زمانى که در خارج از کشور دانشجو بودم تئاتر دیدن را 
شروع کردم و هم در فرانسه و هم در سوئیس نمایش هاى 
خوبى دیدم. وقتى هم که به ایران برگشــتم تئاتر دیدن را 

ادامه دادم. 
■  در سالن خیلى ها تعجب مى کنند که چطور یک روحانى 
با عمامه و عبا که قاعدتاً تعلقى به این حوزه ها و فضا ندارد به 
دیدن آثارى مى نشیند که الزاماً آیینى هم نیستند. منتها در 
دو سه سال اخیر آنقدر به تماشــاخانه هاى مختلف رفته ام 
و آمده ام که دیگر حداقل حضور شــخص من برایشــان 

تعجب آور نیست.
■خاطرم هست «بازار عاشقان» را که دیدم، استاد هادى 
مرزبان بعد از پایان نمایش با ذوق و شــوق اسم مرا آورد و 
دعوتم کــرد روى صحنه بروم. مردم هم خیلى اســتقبال 
کردند و لطف داشتند. قاعده اش این بود که خوشحال شوم 
اما واقعیت این است که ته دلم ناراحت بودم و افسوس خوردم 
که چه کرده ایم که آمدن یک روحانى به سالن تئاتر اینقدر 
تعجب آور و تبدیل به امرى غریب شده است و چه شده که 

عده اى تعجب کنند که این شیخ اینجا چه مى کند؟!

اما و اگرهاى محافظت از شخصیت ها به نقل از سرتیم حفاظتى مرحوم هاشمى رفسنجانى

احتمال ترور کور همیشه وجود دارد

واکنش رقیب روحانى در انتخابات به اظهارات رئیس جمهور درباره آلودگى هوا

سکوت کنید تا احترامتان نریزد!
واقعیت کنسرت محسن یگانه در لس آنجلس

5800 نفر نیامدند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات 
روز سه شنبه حســن روحانى درباره آلودگى هوا 

واکنش نشان داد.
حجت االســالم روحانى، رئیس جمهور درباره 
آلودگى هواى تهران گفته بــود: از تهران بدتر 
هواى پکن و مکزیکوســیتى است و مثل هواى 
تهران برخى شهرهاى اروپایى است این معضلى 
است که با آن مواجه هســتیم و باید آن را حل 

کنیم. 
سید مصطفى میرســلیم در گفتگو با تسنیم، با 
اشاره به این ســخنان روحانى گفت: اوًال فرض 
مى کنیم در دهلى و پکن و شــهرهاى دیگر هم 
مصیبت آلودگى هوا وجود داشــته باشد، تکثیر 
مشکل چه ســودى در رفع مشکل ما دارد؟ ثانیًا 
در این امور به کشورهایى بنگرید که در جایگاه 

رفیع تــر از ما قــرار دارند و ببینید از 50 ســال 
پیش تاکنون چه راهى را رفته اند که توانســتند 
وضع مرگبار خود را اصالح کننــد، نه اینکه به 
کشــورهایى نگاه کننــد که بدتر از مــا نتیجه 

ناآگاهى هاى خود را مى چشند.
وى افزود: مــن به همه مردم عــرض مى کنم 
که مشــکل آلودگى ها اصًال جنبه سیاسى ندارد 
و کامًال فنى اســت و راه حل هاى آن هم فنى  
و اثبات شــده و مشــخص اســت یعنى نیاز به 
اختراع ندارد. احتیاج به مرد کاردان و اراده عمل

 دارد. دولتمــردان محتــرم بــا ســخنان 
نســنجیده خــود بــر آالم مــردم نیافزایند. 
اگر نمى خواهنــد کارى بکنند یا بلد نیســتند، 
سکوت اختیار کنند تا احترامشــان بیش از این

 نریزد.

کهپدرم و مرحوم پناهى در آن هم بازى بودند یا تئاترى بهنام
ا ا ا گ ککا ذ ا

شهداى مدافع حرم هم در همانتاالر شهردارى نمایش
دند. عکس معروف پدرم با حس ک
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«ابوذر»، یک کار دیگر هم داشتند با بازى 
پدرم و حسین پناهى که ناقص ماند و اجرا 

نشد چون مصادف شد با شروع جنگ.
■ در مراسم عروســى  پدرم که در تاالر

شهردارىاهواز برگزار
شــد حسین 

و  پناهى 

کردند. عکس معروف پدرم
پناهى هم مربوط به ع
شهید تقوى است که
سالپیش منتشرش ک
■ عالقــه مــنبـ
عالقــه اى

است

ناگفته هاى فرزند مداح معروف از عالقه این خانواده به تئاتر

صادق آهنگران با حسین پناهى تئاتر اجرا مى کردند
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ثریا قاسمى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران شمع تولد 77 سالگى 
خود را خاموش کرد. این بانوى پیشکسوت عرصه بازیگرى در 28 آذر 1319 در 
تهران متولد شد. وى دختر زنده یاد حمیده خیرآبادى بازیگر سینما و تلویزیون 

است.
«ویالیى ها»، «عروسک»، «پدر آن دیگرى»، «دعوت»، «محاکمه»، «شام 
آخر»، «خاکسترى»، «خواستگارى» و «خانه ابرى» از جمله آثار درخشانى 
است که قاســمى در عرصه سینما به یادگار گذاشته اســت. حرفه اى که ثریا 
قاسمى هنوز بعد از این همه سال کار در سینما، خودش را وابسته به آن مى داند 

کارگردانى و بازیگرى صداست. 
او برخالف مادرش (حمیده خیرآبــادى) در فیلم هاى کمى بازى کرد و عمده 
تجربه هاى سینمایى اش مربوط به دهه 80 است. در اوایل دهه 70 ثریا قاسمى 
در چند برنامه تلویزیونى به عنوان مجرى حضور یافت و به دکلمه اشعار شاعران 
کالسیک ایرانى پرداخت. این بازیگر باسابقه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون پس 
از اینکه به دلیل بازى در «مارال» برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن از نوزدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1379 شد. 
او توانســت فرصت ایفاى نقش هاى متفاوت ترى را هم پیدا کند که بازى در 
«شام آخر» و «دختر شیرینى فروش» از آن جمله بود. بازى کوتاهش در «شام 
آخر» جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را از جشن خانه سینما براى او به همراه 
داشت و پس از «دختر شیرینى فروش» به بازى در فیلم هاى کمدى گرایش 
پیدا کرد. دو سریال تلویزیونى «در پناه تو» (حمید لبخنده) و «شب دهم» (حسن 
فتحى) با بازى ثریا قاسمى محبوبیت فراوانى پیدا کرد. در کنار اینها بازى او در 
تله تئاترهایى مثل «به سوى دمشق» (حمید سمندریان)، «نکراسوف» (محمد 

رحمانیان) و «به سوى کعبه» (تاجبخش فناییان) به چشم آمد.  
وى در سال 1395 در ســى و پنجمین جشــنواره فیلم فجر به علت بازى در 
فیلم سینمایى «ویالیى ها» برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل

 زن شد.

رامبد جوان تهیه کننده،کارگردان  و مجرى «خندوانه» با انتشار 
پستى در اینستاگرام از شروع فصل جدید این برنامه خبر داد و 

نوشت: «"خندوانه" تو راهه.» 
«خندوانه» برنامه طنز شبکه نسیم است که پیش از ماه محرم 
شب ها ساعت 23  از شبکه نسیم پخش مى شد. این برنامه که 
با حضور تماشاچیان برگزار مى شــود، از برنامه هاى پرطرفدار 
رسانه ملى محسوب مى شود و با مسابقه ها و بخش هاى جالب
 توانسته اســت جاى خود را در رسانه ملى پیدا کند.  «خندوانه» 
طراح بخش «خنداننده شــو» نیز بود که با استقبال قابل توجه 

مردم مواجه شد.

شبکه هاى تلویزیونى هر یک امشب که مصادف است با شب یلدا، با ویژه برنامه هاى خود همراه مخاطبان سیما مى شوند.

عروسک گردان جدید «کاله قرمزى» گفت: مردم مطمئن باشــند در این نسخه از «کاله قرمزى» با 
اتفاقات جدید و همچنین عروسک هاى جدید روبه رو خواهند شد. شیما بخشنده در خصوص احتمال 
پخش این مجموعه در نوروز 97 گفت: صحبت هایى انجام شده اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست ولى 
من از صمیم قلب آرزو دارم «کاله قرمزى» که ضبط آن ماه هاســت به اتمام رسیده نوروز امسال روى 
آنتن تلویزیون برود.وى درباره تفاوت هاى نسخه تازه «کاله قرمزى» نسبت به سالیان گذشته افزود: 
ایرج طهماسب هیچگاه نمى گذارد این مجموعه نسبت به سال هاى گذشته تکرارى و یکنواخت شود 
و در «کاله قرمزى» جدید هم ماجراهاى تازه و هیجان انگیزى را خواهیم داشت.این عروسک گردان 
جوان درباره افزوده شدن شخصیت هاى عروسکى به «کاله قرمزى» جدید تصریح کرد: مردم مطمئن 
باشند که در این نسخه از «کاله قرمزى» با اتفاقات جدید و همچنین عروسک هاى جدید روبه رو خواهند 
شد. امیدوارم هرگونه مشکلى که به وجود آمده رفع شود تا ما بتوانیم نتیجه سه ماه زحمت خود را بگیریم.

 بازیگر «خانه ســبز» گفت: یادم مى آید دوران 
کودکى در شب یلدا زیر یک کرسى مى نشستیم 
و گاه تا صبح بــه حرف زدن، حافــظ خوانى و 
شادى مى پرداختیم. داستانگویى و بازى هاى 
کودکانه خاطرات زیبایى است که در ذهن همه 

ما مانده است.
داریوش اســدزاده، بازیگر ســینما و تلویزیون 
درخصوص برگزارى سنت شب یلدا گفت: من 
دیگر کسى را ندارم که بخواهم در کنارش شب 
یلدا را سپرى کنم و به همراه همسرم تنهایى این 
شب را مى گذرانیم. وى در همین راستا ادامه داد: 
زندگى من با کتاب و کتابخوانى مى گذرد و بدون 
شک حافظ خوانى یکى از رسوماتى است که آن 

را در کنار همسرم انجام خواهم داد. 
اســدزاده صله رحــم را بزرگ تریــن خوبى

 جشن هایى همچون یلدا دانست و خاطرنشان 
کرد: در شب هایى مانند یلدا و مابقى اعیاد همه 
خانواده در کنار بزرگ خانواده جمع مى شدند و 
این اتفاق باعث مى شد تا اتحاد خانواده دو چندان 
شود. این روزها دیگر خبرى از این زیبایى نیست 

و همه این رسومات را از یاد برده ایم.
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مى شوند.ف ف است با شب یلدا، با ویژه برنامه هاى خود همراه مخاطبان سیما

همراه با تلویزیو ن در شب یلدا

شبکه یک سیما، شــب یلدا را با حضور خوانندگان و بازیگران مشهور ســینما و تلویزیون جشن 
مى گیرد. در این ویژه برنامه که از ســاعت 22و15دقیقه به صورت زنده آغاز مى شــود، جمشید 
مشایخى براى بینندگان اشعار حافظ را خواهد خواند. مهدى یراحى و مهدى جهانى نیز در استودیوى 
برنامه براى مخاطبان به صورت زنده آواز خواهند خواند. از سهراب مرادى (ورزشکار)، الله و ستاره 
اسکندرى و همچنین استاندار کرمانشاه دعوت شده تا در دورهمى شب یلداى شبکه یک شرکت 
کنند. قرار اســت این برنامه به طور زنده ارتباطى با مناطق زلزله زده غرب کشور داشته باشد. این 
برنامه کارى از گروه اجتماعى شبکه یک سیماســت که به تهیه کنندگى محسن رفیعى و اجراى 

شاهین جمشیدى پنج شنبه شب به مدت 120 دقیقه پخش مى شود.

«یک دقیقه بیشتر» هم عنوان ویژه برنامه اى است که به مناسبت شب یلدا در دو بخش ویژه با 
حضور مهمانان مختلف از شبکه 2 سیما تقدیم مخاطبان مى شود. این برنامه میزبان مهمانان 

مختلفى است که بخش اول، با انتخاب مخاطبان از میان حوزه هاى مختلف ورزش، فرهنگ 
و هنر مثل موسیقى، ســینما، تئاتر پخش خواهد شــد و در بخش دوم خوانندگان، بازیگران 

سریال هاى پرمخاطب، یکى از مادران شهداى مدافع حرم و... مهمان برنامه مى شوند.
فؤاد صفاریان پور، کارگردان این برنامه است و مژده لواسانى اجراى این برنامه را بر عهده دارد. 

«یک دقیقه بیشتر» کارى است از گروه اجتماعى- فرهنگى که به تهیه کنندگى محمدرضا رضائیان 
امشب،پنج شنبه 30 آذر ساعت 20:00 و 23و30دقیقه  از شبکه 2 سیما پخش مى شود. همچنین برنامه «عصر 

خانواده» به مناسبت شب چله (پنج شنبه 30 آذر) میزبان خانواده هایى از اقوام مختلف است تا بدین ترتیب به شناخت بیشتر فرهنگ، آداب و 
رسوم مختلف ایرانى در شب یلدا بپردازد. افزون بر این استفاده از موسیقى هاى محلى، گزارش هاى ویژه و حضور مهمانانى از حوزه هاى مختلف فرهنگ، هنر، 

سینما و ورزش  از دیگر بخش هاى این برنامه است. برنامه «عصر خانواده» ساعت 18:00 پخش مى شود.

شبکه 3 سیما نیز براى شب یلدا یک ویژه برنامه 120 دقیقه اى تدارك دیده است. سید على 
احمدى، تهیه کننده ویژه برنامه شب یلداست و براى اجراى برنامه از بیشتر مجریان یکسال اخیر 
شبکه 3 سیما استفاده کرده است؛ محمدرضا حسینیان و فرزاد حسنى مجریان اصلى برنامه شب یلداى شبکه 3 
خواهند بود. قرار است شبکه 3 سیما در شــب یلدا میزبان مهمانان متنوعى باشد که در طول یکسال گذشته در 
قاب شبکه 3 سیما شاهد حضور آنها در بخش هاى مختلف اجتماعى، معارفى و ورزشى بوده ایم. عوامل سریال ها 
تهیه کننده ها، کارگردانان و بازیگران از مهمانان شب یلداى شبکه3 هستند. بخشى از برنامه هم به چهلمین روز 
درگذشت زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص دارد و قرار است ارتباط با سرپل ذهاب در شب یلدا برقرار شود. ویژه 

برنامه شبکه 3 سیما امشب بعد از اخبار ساعت 22 به مدت 120 دقیقه پخش مى شود.

برنامه تلویزیونى «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى که از جمله برنامه هاى پرطرفدار شــبکه نسیم است، براى شب یلدا ویژه 
برنامه اى با حضور چهار مهمان در نظر گرفته است.

 وفا ملک زاده، مدیر روابط عمومى برنامه تلویزیونى  «دورهمى» گفت: برنامه «دورهمى» در قالب ویژه برنامه اى متفاوت در 
شب یلدا به روى آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.  وى ادامه داد: این قسمت به روال سایر قسمت هاى «دورهمى» ساعت 23 از شبکه 

نسیم پخش خواهد شد و میزبان چهار مهمان خواهد بود. 
ملک زاده اظهارداشت: یک بخش از برنامه به حضور على اوجى و نرگس محمدى از بازیگران محبوب تلویزیون اختصاص دارد و در بخش دیگر نیز 

میزبان دو تن از خوانندگان مطرح کشورمان خواهیم بود. 
وى گفت: حجت اشرف زاده و عماد طالب زاده نیز خوانندگانى هستند که براى حضور در این قسمت از «دورهمى»  دعوت شده اند.

ب

شیدى پنج شنبه شب به مدت

»ه شت قه «یکدق
حض
»

ثریا قاسمى 77 ساله شد

ــه!!هتو راهــــــــــــــه!

عروسک هاى 
متنوع در 

سرى جدید 
«کاله قرمزى»

«عموهاى فیتیله اى» 
همچنان در بالتکلیفى

بازیگر و مجرى تلویزیــون گفت: درباره 
ضبط برنامه «عموهــاى فیتیله اى» هیچ
 پیش بینى نمى شود کرد چون تلویزیون 
بودجه نــدارد و تقصیرى هــم ندارند. 
اسپانســرهاى بیرونى هم که مى خواهند 
ورود کنند با ســختى این کار را انجام مى 

دهند.
على فروتن در ادامه تصریح کرد: از مهرماه 
سال گذشــته با اسپانسر هماهنگ کردیم 
تا قبل از نوروز سال 96 کار شروع شود اما 
پشت گوش انداخته شد و بودجه به خزانه 
دولت بازگشت. مجدداً اسپانسر موافقت کرد 
که براى ضبط و پخش برنامه هزینه کند اما 
تا امروز هیچ اتفاقى نیافتاده است. ما 
هم عمرمان مى گذرد، جایى نیست 
که عمر بخریم، زندگى خرج 

دارد و باید کار کنیم.

داریوش اسدزاده: 
مهمانى براى یلدا ندارم
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با وجود اینکه رسانه هاى یونان از ستاره ایرانى به عنوان یکى از خریدهاى زمستانى المپیاکوس خبر دادند این بازیکن در 
مسیر بازگشت به بوندس لیگا قرار دارد.

احسان حاج صفى در دومین تجربه اروپایى خود تابستان راهى آتن شد و با امضاى قراردادى یکساله پیراهن پانیونیوس 
را برتن کرد تا در کنار مسعود شجاعى به میدان برود. احسان که پیش از این با پیراهن FSV فرانکفورت در بوندس 
لیگاى B تجربه تلخى داشت این بار اما در پانیونیوس یکى از بهترین بازیکنان لقب گرفت تا 
جایى که در صدر فهرست خریدهاى چند باشگاه بزرگ یونان از جمله پانیونیوس و پائوك 

قرار گرفت. 
 به گزارش خبرگزارى ها در شرایطى که سایت SDNA مدعى شد در جریان حضور محمودرضا فاضلى در ورزشگاه 
کارایساکى براى تماشاى بازى المپیاکوس مقابل پاس جیانینا و دیدن جشن قهرمانى نیم فصل مذاکرات مفصلى 
میان این ایجنت سرشناس براى انتقال حاج صفى به جمع سرخ و سفیدهاى آتن صورت گرفت فاضلى از دریافت 
پیشــنهادى مهم از بوندس لیگا براى خرید این بازیکن پرده برداشته که کار انتقال او به تیمى مثل المپیاکوس را 

دشوارتر از همیشه کرده است. 
بنا به اخبار رسیده احسان حاج صفى بعد از تجربه حضور در بوندس لیگاى B این بار توجه باشگاه الیپزیک آلمان 

در بوندس لیگا را به خود جلب کرده و هیچ بعید نیست با باز شدن پنجره نقل و انتقاالتى زمستان در اروپا دوباره 
راهى آلمان شود و این بار به جاى بوندس لیگاى B در بوندس لیگا A و در باشگاه مدعى الیپزیک به میدان 
برود. تیمى که حاج صفى با پیراهن FSV یکى از بهترین بازى هاى خود در آن مقطع را به نمایش گذاشت 

و هنوز گل این بازیکن از میانه زمین در ذهن و خاطره بسیارى از طرفداران آن تیم باقى مانده است. 
مسلماً اگر ادعاى رسانه هاى یونانى مبنى بر واکنش مدیربرنامه احسان حاج صفى به پیشنهاد 

باشگاه هاى مطرح یونانى درست از آب در بیاید و این مدافع چپ پا راهى بوندس لیگا و 
باشگاه الیپزیک یا حتى سایر باشگاه هاى مطرح این کشور شود مى توان از این 

انتقال به عنوان بزرگ ترین جابه جایى ستاره هاى ایران در فوتبال اروپا نام 
برد تا ورقى جدید در تاریخ فوتبال حرفه اى یکى از ستاره هاى ایران 

در آستانه جام جهانى را پر کند.

مشکى رنگ عشقه یــا سبز؟!

معاون فنى باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: براى 
جذب بازیکــن باید به صورت کتبى درخواســت به 
باشگاه داده شــود و در ارتباط با یعقوب کریمى هنوز 

درخواستى از سوى قلعه نویى به ما نرسیده است.
احمد فقیهى درباره حضور یعقوب کریمى در ذوب آهن 
اظهار داشت: هنوز کادر فنى درباره این موضوع صحبت 
رسمى با ما نداشته اند و از سوى قلعه نویى درخواستى 

رسمى نرسیده است.
وى افزود: براى جذب بازیکن درخواســت به صورت 
کتبى از ســوى قلعه نویى براى ما مى آید و پس از آن 
براى آن اقدام مى کنیم که تا کنون براى یعقوب کریمى 
نه درخواستى به صورت رسمى رسیده و صحبتى هم 

درباره آن نشده است.
معاون فنــى باشــگاه ذوب آهن دربــاره اینکه گفته 
مى شــود عطایا و حمام در لیســت مازاد قلعه نویى 
قرار دارند، خاطرنشان کرد: در ارتباط با این مسئله 
صحبت هایــى مطرح شــده 
اما باید نهایى شــود تا اعالم 
کنیم، لیست مازاد ما بر اساس 
آیین نامه هنوز اعالم نشــده 

است.

وى تصریح کــرد: اینکه کدام بازیکــن از تیم ما جدا 
مى شود در لیســت مازاد اعالم مى شود، در جمع بندى 
کادر فنى، در تیم کاستى هایى وجود دارد و باید تا زمانى 
که لیست قلعه نویى اعالم شــود جدایى بازیکنان به 
صورت قطعى اعالم نمى شــود، طى دو سه روز آینده 

لیست مازاد را اعالم مى کنیم.
فقیهى درباره لیست قلعه نویى براى جذب بازیکن در 
نقل و انتقاالت زمستانى بیان کرد: برخى بازیکنان از 
سوى قلعه نویى به ما اعالم شده اما بسیارى از بازیکنان 
در نیم فصل قرارداد دارند، به صورت قانونى مکاتباتى 
با باشگاه ها داشته ایم و منتظر پاسخ باشگاه براى ادامه 

روند جذب بازیکنان هستیم.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا در لیست 

قلعه نویى بازیکــن خارجى حضور دارد، 
گفــت: جــذب بازیکن 
خارجــى باید از ســوى 
قلعه نویى اعالم شــود 
و هنــوز صحبتــى یــا 
درخواســتى درباره این 

موضوع به باشــگاه 
اعالم نشده است.

عنایتى به امیرخان رسید

معاون فنى باشــگاه ذوب آهن اصفها
جذببازیکــن باید به صورت کتبى د
باشگاه داده شــود و در ارتباط با یعقوب
درخواستى از سوى قلعه نویى به ما نرسید
احمد فقیهى درباره حضور یعقوب کریمى
اظهار داشت: هنوز کادر فنى درباره این مو
رسمى با ما نداشته اند و از سوى قلعه نوی

رسمى نرسیده است.
وى افزود: براى جذب بازیکن درخواسـ
کتبى از ســوى قلعه نویى براى ما مى آی
براى آن اقدام مى کنیم که تا کنون براىی

نه در
دربار

معاون
مى
ق

نصف جهان  ذوب آهنى که تا حدود زیادى در نقل و انتقاالت 
زمستانى خواســته هاى امیر قلعه نویى را بر آورده کرد حاال 
انتظار دارد که ژنرال بتواند با شــروع نیم فصل دوم امتیازات 
زیادى را از آن خود کند. جدال امیر قلعه نویى با رضا عنایتى که 
در سال هاى نه چندان دور بازیکن محبوب وى بود از نکات 

جالب توجه این دیدار است.
 ذوب آهن در اولین گام از دور برگشــت لیــگ هفدهم و در 
چهارمین میزبانى خود در ورزشــگاه نقش جهان، از ساعت 
14 و 30 دقیقه روز جمعه به مصاف سیاه جامگان و یا همان 

مشکى  پوشان مى رود.

سبزپوشان اصفهانى در دو دیدار ابتدایى 
خود در ورزشگاه نقش جهان، دو شکست 
ناباورانه را مقابل پارس جنوبى و فوالد متحمل 
شــدند، اما طلســم امتیاز نگرفتن آنها در این ورزشگاه 
سرانجام در آخرین مســابقه از نیم فصل اول با برترى برابر 
نفت تهران شکسته شد. شاگردان امیر قلعه نویى امیدوارند تا 
در اولین گام از دور برگشت نیز به این روند ادامه دهند. دیدار با 
تیم قعرنشین و بحران زده سیاه جامگان بهترین فرصت براى 
آنهاست تا با دشت حداکثر امتیازات بازى به اندوخته امتیازى 
خود بیافزایند و اندکى به اوضاع نه چندان مساعدشان در جدول 
سر و سامان دهند. مجموعه فعل و انفعاالت هفته پایانى دور 
رفت به گونه اى رقم خورد که حتى پیــروزى برابر نفت هم 
سبزپوشان اصفهانى را به نیمه باالیى جدول بازنگرداند و حاال 
که آنها باید نیم فصل دوم را از نیمه پایینى شروع کنند، محکوم 
به آن هستند تا هر 3 امتیاز این دیدار خانگى را به حساب خود 
واریز نمایند، به خصوص که میهمان آنها تیمى اســت که در 
60 درصد از دیدارهاى خود در نیم فصل نخست بازنده از زمین 

خارج شده است.
جالب آنکه ذوب آهن دور برگشــت 

لیگ شانزدهم را هم با میزبانى از سیاه جامگان 
شــروع کرد. به عبارت دیگر، تیم اصفهانى براى دومین 

ســال متوالى نیم فصل دوم لیگ برتر را با دیدار خانگى برابر 
این حریف مشهدى آغاز مى کند، با این تفاوت که ذوب آهن 
پارسال در ورزشگاه اختصاصى خود در فوالدشهر به مصاف 
ســیاه جامگان رفت اما امسال در ورزشــگاه نقش جهان از 
مهمان مشهدى پذیرایى خواهد کرد. آن مسابقه که بیست  و 
چهارم دى  ماه 95 برگزار شد، با برترى یک بر صفر ذوب آهن 
به پایان رسید. اگر این اتفاق یعنى پیروزى ذوب آهن در بازى 
پیش روى دو تیم هم تکرار شــود ممکن است به بازگشت 
سبزپوشان اصفهانى به نیمه باالیى جدول بیانجامد. در مقابل، 
هر نتیجه اى جز پیروزى ذوب آهــن مى تواند منجر به ایجاد 
شرایطى شبه بحرانى براى میزبان اصفهانى شود.در این فاصله 
البته ذوب آهن و سیاه جامگان یک بار دیگر در هفته نخست 

لیگ هفدهم به مصاف هم رفتند. 
در آن مسابقه، تیم اصفهانى ابتدا با 

یک گل به خودى از حریف عقب افتاد، در 
ادامه کار را به تساوى کشاند، سپس از میزبانش 

پیش افتاد و در نهایت در آخرین دقیقه از دیدار، به 
تقسیم امتیازات بازى تن داد. جواد رحیم زاده، داور این 

دیدار در ورزشگاه نقش جهان خواهد بود.

با وجود اینکه رسانه هاى یو
مسیر بازگشت به بوندس لیگا قرار دارد.

احسان حاج صفى در دومین تجربه اروپایى خود
را برتنکرد تا در کنار مسعود شجاعى به مید
Bلیگاى B تجربه تلخى د
جایىکه در صدر فهر

قرار گرفت. 
 به گزارش خبرگزارى ها در شرایطى که سای
کارایساکى براى تماشاى بازى المپیاکوس
میان این ایجنت سرشناس براى انتقالح
براى خ پیشــنهادى مهم از بوندس لیگا

دشوارتر ازهمیشه کرده است. 
بنا به اخبار رسیده احسان حاج صفى
در بوندس لیگا را به خود جلب کر
راهى آلمان شود و این بار به ج
برود. تیمى که حاج صفى با
و هنوز گل این بازیکن از
مسلماً اگر ادعاى رسانه
باشگاه هاى مطرح یو
ح باشگاه الیپزیکیا
انتقال به عنوان بزرگ
ت برد تا ورقى جدید در
درآ

یعقوب کریمى 
 و صحبتى هم 

ـاره اینکه گفته 
مازاد قلعه نویى 
ط با این مسئله 
 مطرح شــده 
شــود تا اعالم 
زاد ما بر اساس 
اعالم نشــده 

با باشگاه ها داشته ایم و منتظر پاسخ باشگاه براى ادامه 
روند جذب بازیکنان هستیم.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا در لیست 
قلعه نویى بازیکــن خارجى حضور دارد، 

گفــت: جــذب بازیکن 
خارجــى باید از ســوى 
قلعه نویى اعالم شــود 
و هنــوز صحبتــى یــا 
درخواســتى درباره این 

موضوع به باشــگاه 
اعالم نشده است.

 آن اقدام مى کنیم که تا کنون براىی
رخواستى به صورت رسمى رسیده

ه آن نشده است.
ن فنــى باشــگاه ذوب آهن دربــا
 شــود عطایا و حمام در لیســت م
دارند، خاطرنشانکرد: در ارتباط قرار
صحبت هایــى
اما باید نهایى ش
کنیم، لیست ماز
ا آیین نامه هنوز

است.

حاج صفى
 دوباره به آلمان مى رود؟

ونان از ستاره ایرانى به ععنوان یکى از خریدهاى زمستانى المپیاکو

حاجج صفى
وباره به آآلمان مى رود؟

مدیران باشــگاه بادران بــراى صادر کــردن رضایتنامه 
هافبک تیم خود بــراى حضور در گســترش فوالد مبلغ 
عجیبى را درخواست کرده اند. باشگاه گسترش فوالد براى 
حضور قدرتمند در نیم فصل دوم  لیگ برتر قصد دارد امیر 
میربزرگى را جذب کند اما باشگاه بادران براى عملى شدن 
این انتقــال مبلغ ده میلیارد تومان از این باشــگاه تبریزى 
پول خواسته است! هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل باشگاه 
گسترش فوالد با تأیید این خبر گفت: «این موضوع درست 
است. باشگاه بادران به ما نامه زده است و مبلغ یکصد میلیارد 
ریال پول خواسته است. این هم از آن چیزهایى است که ما تا 

حاال نشنیده بودیم.»

وزیر ورزش و جوانان از مسئوالن فدراسیون پزشکى خواست به وضعیت پاژخ رسیدگى 
کنند. 

مســعود ســلطانى، وزیر ورزش و جوانان به دنبال پخش گزارش ســعید پاژخ، 
بازیکن سابق استقالل و ماشین ســازى که اکنون به بیمارى سخت پنفیگوس 
مبتال شــده و احتمال قطع شــدن پاهاى وى وجود دارد در تماسى با رؤساى 

فدراســیون هاى فوتبال و پزشــکى - ورزشــى، دســتور داد هر چه سریع تر 
به وضع درمانى این بازیکن رســیدگى کننــد و حمایت هاى الزم مالــى و درمانى از

 وى صورت گیرد.

 پاهاى بازیکن سابق استقالل قطع مى شود؟

قلعه نویى 
درخواستى براى جذب کریمى نداده است

 بازیکن 10 میلیاردى
 در لیگ یک! 

مربى مستعفى پرسپولیسى ها که راهى کرواسى شد در 
آخرین روز حضور در تمرین این تیم میان خبرنگاران به 
صحبت پرداخت. «سرتن چوك» در یک و نیم فصل اخیر 
به عنوان کمــک اول «برانکو ایوانکوویچ» روى نیمکت 
پرسپولیسى ها مى نشست. بخشى از اظهارات او را بخوانید:

*پرسیده مى شــود آیا به دلیل مشــکالت مالى باشگاه 
پرسپولیس را ترك مى کنم یا خیر. باید بگویم تنها دلیلم 
براى ترك ایران دعوت آقاى «شوکر»، رئیس فدراسیون 
فوتبال کرواسى اســت که از من براى همکارى دعوت 
به عمل آورد و چون به کار در فدراســیون اهمیت زیادى 
مى دهم و آنها هم اینگونه ارزشیابى کردند که مى توانم در 
پستى مهم در فدراسیون فوتبال به فعالیت بپردازم تصمیم 
گرفتم از مجموعه پرســپولیس جدا شوم. البته باید 
بگویم پستى که به من پیشنهاد شد پستى مهم و 
رده باالست و نمى توان به آن فکر نکرد.
«زالتکــو  آقــاى  *مــن 
ایوانکوییچ»را مى شناســم.  
25 سال است که برانکو را
 مــى شناســم و طبیعى 
اســت که برادر او را نیز 
مى شناســم. در رابطه با 
موفقیــت او و نوع فعالیت 
بنده، زمان مشخص مى کند. 
خیلى ها مى گویند مربیان بزرگ 
باید کمک مربى هاى بزرگ در 
کنار خود داشته باشند اما نظر 
من این است مربیان بزرگ 
باید کمک مربیان چاق در 
کنار خود داشــته باشــند و 
به همین دلیــل به زالتکو 
پیشــنهاد مى کنم تا به ایــران آمد 
شش کیلو اضافه وزن پیدا کند! مانند من 
که چاق شــدم. (باخنده) همانطور که 
مى بینید آقاى «وینفرد شفر» هم در 
استقالل یک کمک مربى چاق 

آورد و در کارش موفق شد.

 هر مربى بزرگى 
باید کمک مربى چاق 
داشته باشد!

ى یکساله پیراهن پانیونیوس 
FSV فرانکفورت در بوندس 
ترین بازیکنان لقب گرفت تا 
ن از جمله پانیونیوسو پائوك

ر محمودرضا فاضلى در ورزشگاه 
مانى نیم فصل مذاکرات مفصلى

 صورت گرفت فاضلى از دریافت 
قال او به تیمى مثل المپیاکوس را 

ین بار توجه باشگاه الیپزیک آلمان 
قل و انتقاالتى زمستان در اروپا دوباره 
 و در باشگاه مدعى الیپزیک به میدان 
 خود در آن مقطع را به نمایش گذاشت 

طرفداران آن تیم باقى مانده است. 
ه احسان حاج صفى به پیشنهاد 

چپ پا راهى بوندس لیگا و 
 شود مىتوان از این

فوتبال اروپا نام 
ى ایران 

وس خبر دادند این بازیکن در 

ون ر ر ر وچون ور ل
مى دهم و آنها هم اینگونه ارزشیابى کردند
پستى مهم در فدراسیون فوتبال به فعالیت
گرفتم از مجموعه پرســپولیس جد
بگویم پستى که به من پیشنهاد ش
رده باالست و نمى توان
آقــاى *مــن 
ایوانکوییچ»ر

25 سال است
 مــى شنا
اســت ک
مى شناسـ
موفقیــت
بنده، زمان مش
خیلى ها مى گوی
باید کمک مربى
کنار خود داشت
من این است
باید کمکم
ککنار خود داش
به همین دلی
پیشــنهاد مى کنم ت
شش کیلو اضافه وزن پید
که چاق شــدم. (باخند
مى بینید آقاى «وینف
استقالل یک کم
آورد ودر کارشم
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 منتقدان، آماده حمله به قلعه نویى

ورزشورزش

نصف جهان همه در انتظار این هستند که کرانچار و یارانش در آغاز 
نیم فصل دوم گام هاى بزرگى براى جبران بردارند. دیدار با سایپا 
فرصتى براى جلب اعتماد هواداران است. هر چند که هنوز این تیم 
از دو نیروى خود در این دیدار یعنى ادون حسنى و ابراهیم عالمه 

نمى تواند بهره مند باشد. 
براى سپاهان به شکلى دور رفــت لیــگ هفدهم 

تیــم کابــوس وار پایان  یافــت. 

اصفهانى با شکست برابر استقالل در آخرین مسابقه از نیم فصل 
اول نه فقط جدال حیثیتى را به رقیب دیرینه خود واگذار کرد که 
در جایگاه دوازدهم جدول و در فاصله سه امتیازى با منطقه خطر 
باقى ماند. طالیى پوشان اصفهانى از 15 مسابقه خود در دور رفت 
تنها 15 امتیاز به حســاب خود واریز کردند، یعنى به طور متوسط 
از هر بازى تنها یک امتیاز گرفتند. با عملکردى که ســپاهان در 
نیم فصل نخست از خود به جاى گذاشت دیگر کسى از این تیم 
توقع قهرمانى یا حتى کسب سهمیه آسیایى ندارد، اما انتظار مى رود 
که طالیى پوشان در ادامه به وضعیت خود در جدول رده بندى سر 
و سامان دهند، یعنى به موازات تالش براى ارتقاء جایگاه خود و 
بازگشت به نیمه باالیى از رده هاى پایینى و منطقه سقوط فاصله 
بگیرند. سپاهان در شش مسابقه از 15 دیدار خود در دور رفت بازنده 
از زمین خارج شد. به عبارت دیگر، تیم اصفهانى در 40 درصد از 
مسابقات نیم فصل نخست شکست خورد. حداقل توقع هواداران 
اصفهانى از طالیى پوشان این است که در دور برگشت به این روند 

ناامیدکننده پایان دهند. اولین گام از این مأموریت دشــوار براى 
شاگردان زالتکو کرانچار بسیار چالش برانگیز است، چون آنها باید 
در خانه حریفى به میدان بروند که نیم فصل نخست لیگ برتر را در 

یک سوم باالیى جدول به پایان رساند.
سایپا برخالف سپاهان، نیم فصل موفقى را پشت سر گذاشت. تعداد 
دفعاتى که نارنجى پوشان تهرانى در دور رفت برنده از زمین خارج 
شدند دو برابر طالیى پوشان اصفهانى بود. در نتیجه آنها اکنون با 
هشت امتیاز بیشتر، هفت پله باالتر از حریف هستند و اگرچه فعًال در 
دایره مدعیان صدرنشینى قرار ندارند، اما با تنها اندکى بهبود در روند 

فعلى حتى مى توانند به مدعى کسب سهمیه آسیایى بدل شوند.
آخرین دیدار سایپا و سپاهان در تهران به هفته دهم لیگ شانزدهم 
بازمى گردد. در آن مسابقه که ششــم آبان 95 در ورزشگاه شهید 
دستگردى برگزار شد دو تیم در پایان به تساوى یک بر یک برابر 

یکدیگر رضایت دادند. البته در این فاصله، دو تیم دو مرتبه 
دیگر یکى از هفته بیست  و پنجم لیگ شانزدهم و دیگرى 
از هفته نخســت لیگ هفدهم در ورزشگاه نقش جهان 
با یکدیگر مالقات کردند که در اولى که با نخســتین روز 

سرمربیگرى زالتکو کرانچار در ســپاهان پس از بازگشت 
به اصفهان مقارن بود، طالیى پوشان با حساب سه بر یک از سد 
میهمانشان گذشتند، اما در مسابقه دوم به تساوى خانگى برابر این 
حریف رضایت دادند. این دیدار فردا(جمعه)  ساعت 16:20 دقیقه  
در ورزشگاه پاس قوامین به قضاوت بیژن حیدرى برگزار مى شود . 

 سایپا مطمئن است 
یا سپاهان؟

جدال کرانچار و دایى در تهران

الهه مهرى دهنوى
 فراز کمالوند که ابتدا مدعى بــود برنامه اى براى 
حضور در جام حذفى ندارد، به خاطر مردم آبادان 
جلوى سپاهان  و با تیم دوم در اصفهان حاضر 
مى شوند حاال بیش از هر زمانى نشان داد 
که همه این ها سیاه بازى بوده است. تیم 
وى پس از عبور از بزرگانى همچون 
سپاهان و پرسپولیس حاال در نیمه 
نهایى جام حذفى باشــگاه هاى 

ایران است.
یادمان نمــى رود که روز قبل 
از دیدار ســپاهان- صنعت نفت آبادان در جام حذفى که 
به حذف تلخ زردهاى اصفهان انجامید هشدار داده بودیم 
که سپاهان اسیر سیاه بازى ها و مظلوم نمایى هاى کمالوند 
نشود. سپاهان اســیر آن جو سازى ها شــد و حاال هم 

پرسپولیس در شوك شکســت از این تیم است. در ایامى 
که در مورد حذف پرســپولیس از جام حذفى در سال هاى 
اخیر صحبت و بحث مى شود باید سیاه بازى هاى سرمربى 

صنعت نفت را هم به اى دالئل اضافه کرد.
بگذریم.. فراى این موضوع باید بپذیریم که پرسپولیسى که 
برانکو ساخته اســت آماده ترین تیم سه فصل اخیر فوتبال 
ایران بوده است که فصل اول را با نایب قهرمانى میلیمترى و 
فصل دوم را با قهرمانى مقتدرانه به پایان برده  و در فصل سوم 
با اختالف باال صدرنشین است. در کنار این رزومه درخشان 
یک نکته ى عجیب مغفول مانده و آن رخدادها و بالیایى 
است که در جام حذفى بر سر پرسپولیس نازل مى شود. گویى 
قانون نانوشته اى در کار است که برانکو را از رسیدن به دوگانه 

در فوتبال ایران باز مى دارد. بیایید مرور کنیم:
در فصل پانزدهم پرسپولیس در شــرایطى پاى به زمین 
مسابقه مى گذاشت که طارمى و سوشا را به دلیل محرومیت 

در ترکیب خود نمیدید. بازى با شرایط پایاپاى پیش میرفت 
که در یک صحنه کاوه رضایى با ایمان صادقى تک به تک 
شد و این گلر سرخپوشان بود که توپ را با سینه دفع کرد، 
اما در میان شــگفتى همگان داور با اعالم خطاى هند گلر 
ذخیره پرسپولیس را از میدان اخراج کرد تا پرسپولیس صد 
دقیقه باقیمانده را با گلر ســوم و البته ده نفره به کار ادامه 
بدهد. نتیجه کار قابل پیش بینى بــود؛ ذوب آهن در وقت 
اضافه روى عدم پختگى گلر جوان سرخپوشــان نتیجه را 

به نفع خود رقم زد. 
در فصل شانزدهم هم قصه قشقایى را دیگر همه مى دانند. 
قرار بر آن بود که هر تیمى که ســه بازیکن در اردوى تیم 
ملى داشت درخواســت تعویق بازى اش را بدهد، اما براى 
پرســپولیس که شــش بازیکن کلیدى اش را در اردوى 
کى روش مى دید طبق معمول از زمین به آسمان مى بارید. 
مسئوالن ســازمان لیگ ابتدا با فرار به جلو با درخواست 

احتمالى پرسپولیس مخالفت کردند و سپس اعالم کردند که 
در صورت تعویق بازى، فشردگى عجیبى انتظار سرخپوشان 
را مى کشد. قابل پیش بینى بود که برانکو این بار هم تسلیم 
جبر تقدیر بشود و به بازى کردن بدون شاکله اصلى تیمش 
تن بدهد. ترکیبى ناهمگون کــه در زمین ناهموار حریف، 

عاقبت مختومى حز شکست نداشت.
 به فصل هفدهم مى رســیم. روزنامه پیــروزى در توجیه 
شکست سرخپوشــان در مقابل صنعت نفت آبادان توجیه 
جالبى داشــته و نوشــته:آلودگى هوا فقط روى بازیکنان 
استقالل موثر است و بازیکنان پرســپولیس به آبشش یا 
کپسول اکســیژن مجهزند! چرا که در روزى که به مراتب 
آلوده تر از روز بازى استقالل است به اصرار و اجبار سازمان 
لیگ باید به میدان بروند. اینکه بازیکنان تا ساعاتى قبل از 
بازى نمى دانند مسابقه برگزار مى شود یا خیر معلوم است چه 
به روز تمرکزشان مى آورد. حال اضافه کنید جریانات شب 

قبل و یک برنامه چالشى و پرماجرا که مستقیما به سرنوشت 
بازیکنان مرتبط اســت و به گفته ى ســید جالل حسینى 
بازیکنان تمام صبــح روز بعد را در تــب و تاب ماجراهاى 
دیشب ســپرى کرده اند. بازى در یک ســاعت نامتعارف 
عمال پرسپولیس را از میزبانى هم محروم کرد تا کلکسیون 
بى مهرى کامل شود و خامه ى روى این کیک هم خورشیدى 
داور نامتعادل و عصبى بازى بود که با کارتهاى پر تعداد و 
بى مورد باقیمانده آرامش روانى سرخپوشان را به تاراج برد تا 
تیم برانکو براى سومین سال متوالى در حسرت دوگانه بماند. 
ظاهرا این تیم استثنایى و بیادماندنى پرسپولیس براى رسیدن 

به جام حذفى همچنان با تابلوى ورود ممنوع روبرو است.
 در کنار همه این مســائل باز هم یادمان نمى رود که فراز 
کمالوند پروژه مظلوم نمایى براى دیدار با سپاهان در جام 
حذفى را باز هم تکرار کرد تا کرانچــار و برانکو در مقابل 

کمالوند نقره داغ شوند.

نصف جهان خریدهــاى عجیب و غریب ژنرال در 
ابتداى فصل و نقل و انتقاالت زمســتانى بار دیگر 
موتور منتقدان وى را  در رسانه ها روشن کرده است. 
امیرقلعه نویــی در ابتداي فصل جاري بــا کلی امید و 
آرزو به اصفهان برگشــت. پرافتخارتریــن مربی تاریخ 

لیگ برتر که آخرین قهرمانی اش را 
در لیگ دوازدهم با اســتقالل جشن 
گرفته و پس از آن در مسیر ناکامی گام 

برداشته، امید زیادي داشت با تکرار 
خاطرات خوبــش در اصفهان به 

نوعی احیا شود و خودي نشان 
بــا دهد. به هر حــال ژنرال 

ن  ها ر ســپا 2 بــا
شده قهرمان لیگ  برتر 

انتظار می رفت و 
بــا ذوب آهــن هم 

چهره مدعی به خود بگیرد اما ایــن اتفاق رخ نداد. ذوب آهن که در 
سال هاي گذشته با یحیی گل محمدي و حتی مجتبی حسینی یکی 
از شانس هاي حضور در آسیا و قهرمانی در رقابت هاي حذفی بوده، 
با قلعه نویی خیلی زود از جام دوم کنار رفت و در لیگ هم نتوانست 
انتظارات را برآورده کند. ذوب آهن نیم فصل اول لیگ هفدهم را با 
رتبه نهمی به پایان رساند و با شکست 4 بر صفر مقابل پرسپولیس در 
آزادي تحقیر شد. با این نتیجه گیري پیش بینی می شد قلعه نویی در 
پایان نیمه اول لیگ، مجبور به خداحافظى با نیمکت ذوب آهن شود 
اما ذوبی ها همه جوره پاي او ایستادند و با او وارد بازار نقل و انتقاالت 
شدند. در این میان با حذفی نفت از آسیا، ذوب آهن به لیگ قهرمانان 
هم رسید تا فرصتی طالیی براي احیا شدن در اختیار قلعه نویی قرار 
بگیرد. انتظار می رفت ژنرال پــس از این اتفاقات با توپ پر به بازار 
نقل و انتقاالت برود و تیمش را حسابی تقویت کند اما تا به امروز در 

این زمینه هم عملکردي ناامید کننده داشته است.
 با پایان نیم فصل قلعه نویی 3 بازیکن کلیدي اش را براي نیمه دوم 
لیگ از دست داد. دانیال اسماعیلی فر، احســان پهلوان و مهدي 

مهدي پور، ســتاره هایی بودند که براي پشت سر گذاشتن خدمت 
ســربازي راهی تبریز و تراکتورسازي شــدند. از دست دادن این 
3 بازیکن کلیدي و جوان، شوك بزرگی براي قلعه نویی و ذوبی ها بود 
و انتظار می رفت آنها با خرید هایی بزرگ به این شوك واکنش نشان 
دهند. برخالف پیش بینی ها بختیار رحمانی اولین خرید قلعه نویی 
براي نیم فصل دوم بود، بازیکنی کــه در 2 فصل اخیر عملکردي 
ناامیدکننده در استقالل و پیکان داشته. دومین خرید ژنرال حتی از 

خرید اولش هم عجیب تر بود.
 قلعه نویی براي تقویت تیمش در پســت دفاع راست، دست روي 
میالد فخرالدینی گذاشــت، بازیکنی که در استقالل شاگردش 
بوده اســت. مهم تر اینکه فخرالدینی هم در این سال ها عملکرد 
قابل قبولی در استقالل، نفت و گسترش نداشته و از دوران اوجش 
فاصله گرفته است. خیلی ها اعتقاد دارند قلعه نویی با این 2  خرید نه 
 تنها گامی روبه جلو برنداشته بلکه با 2  خرید سوخته به عقب حرکت 
کرده اســت.  بختیار رحمانی و میالد فخرالدینی تنها خرید هاي 
عجیب قلعه نویی براي ذوب آهن نبوده اند. اسماعیل شریفات، حمید 

بوحمدان، ســید ایمان موسوي 
و محمد باقــر صادقی، خرید هاي 
ابتداي فصل قلعه نویی براي تقویت 
ذوب آهن بودند، خرید هایی که به جز 
بوحمدان هیچ کدام کارنامه درخشانی 
در اصفهان نداشــتند و انتظارات را 

برآروده نکردند. ایمان موســوي که 
زمانی در استقالل شاگرد قلعه نویی بود و 

حتی زمانی با او درگیر هم شد، عجیب ترین 
خرید فصل فوتبال ایران بوده، بازیکنی که 

پس از مدت ها بدون تیم ماندن در لیگ برتر 
به ذوب آهن رفت و خیلــی ناگهانی هم از این 

تیم جدا شد. حاال با این خریدها ژنرال و تیمش 
بیش از هر زمانى زیر ذره بین هستند و مخالفان 

و منتقدان قلعه نویى با هر لغزش و شکستى 
بیش از پیش به وى خواهند تاخت.

بته در این فاصله، دو تیم دو مرتبه 
ت  و پنجم لیگ شانزدهم و دیگرى 
 هفدهم در ورزشگاه نقش جهان 
د که در اولى که با نخســتین روز 

انچار در ســپاهان پس از بازگشت 
طالیى پوشان باحساب سه بر یک از سد 
 درمسابقه دوم به تساوى خانگى برابر این 
ساعتن دیدار فردا(جمعه)  ساعت 16:216:20دقیقه دقیقه   فردا(جمعه) 0ندیدار
به قضاوت بیژن حیدرى برگزار مى شود . 
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بوحمدان، ســید ایمان موسوي 
محمد باقــر صادقی، خرید هاي  و
ابتداي فصل قلعه نویی براي تقویت 
ذوب آهن بودند، خرید هایی که به جز 
بوحمدان هیچ کدام کارنامه درخشانی 
در اصفهان نداشــتند و انتظارات را 

برآروده نکردند. ایمان موســوي که 
زمانی در استقالل شاگرد قلعه نویی بود و 

حتی زمانی با او درگیر هم شد، عجیب ترین 
خرید فصل فوتبال ایران بوده، بازیکنی که 

پس از مدت ها بدون تیم ماندن در لیگ برتر 
به ذوب آهن رفت و خیلــی ناگهانی هم از این 

تیم جدا شد. حاال با این خریدها ژنرال و تیمش 
بیشاز هر زمانى زیر ذره بین هستند و مخالفان 

و منتقدان قلعه نویى با هر لغزش و شکستى 
بیش از پیش به وى خواهند تاخت.

سپاهان و پرسپولیس، اسیر سیاه بازى هاى فراز!

 منت

براى سپاهان به شکلى دور رفــت لیــگ هفدهم
نننیان تیــم کابــوس وار پا مسابقات نیم فصلنخیافــت. 

اصفهانى از طالیى پوش

نصف جهان خریدهــاى عجیب و غریب ژنرال
ابتداى فصل و نقل و انتقاالت زمســتانى بار دی

موتور منتقدان وى را  در رسانه ها روشن کرده است
امیرقلعه نویــی در ابتداي فصل جاري بــا کلی امید
آرزو به اصفهان برگشــت. پرافتخارتریــن مربی تار

اشرا قهرمان آخرین که لیگبرتر

 فراز کمالوند که ابتدا مدعى بــود برنامه اى براى 
حضور در جام حذفى ندارد، به خاطر مردم آبادان 
اصفهان حاضر و با تیم دوم در جلوىسپاهان

مى شوند حاال بیش از هر زمانى نشان داد 
که همه این ها سیاه بازى بوده است. تیم 
وىپس از عبور از بزرگانى همچون
سپاهان و پرسپولیس حاال در نیمه

نهایى جام حذفى باشــگاه هاى 
ایران است.

یادمان نمــى رود که روز قبل 
از دیدار ســپاهان- صنعت نفت آبادان در جام حذفى که 
به حذف تلخ زردهاى اصفهان انجامید هشدار داده بودیم 
که سپاهاناسیر سیاه بازى ها ومظلوم نمایىهاىکمالوند 
نشود. سپاهان اســیر آن جو سازى ها شــد و حاال هم 

پرسپولیس در شوك شکســت از ای
که در مورد حذف پرســپولیس از جا
اخیر صحبت و بحث مى شود باید سی
صنعت نفت را هم به اى دالئل اضافه
بگذریم.. فراى این موضوع باید بپذیر
برانکو ساخته اســت آماده ترین تیم
ایران بوده است که فصل اول را با نایب
با قهرمانى مقتدرانه به پایا فصل دوم را
با اختالف باال صدرنشین است. در کن
آ یک نکته ى عجیب مغفول مانده و

است که در جام حذفى بر سر پرسپولیس
قانون نانوشته اى در کار است که برانک
در فوتبال ایران باز مى دارد. بیایید مرو
در فصل پانزدهم پرسپولیسدر شـ
مسابقه مى گذاشت که طارمى و سوش

بــا 
ر  ـا
شده 
فت 
 هم 

رتبه نهمی به پایان رساند و با شکست
آزادي تحقیر شد. با این نتیجه گیريپ
پایان نیمه اول لیگ، مجبور به خداحاف
اما ذوبی ها همه جوره پاي او ایستادند
شدند. در این میان با حذفی نفت از آس
هم رسید تا فرصتیطالیی براي احیا
بگیرد. انتظار می رفت ژنرال پــس از
نقل و انتقاالت برود و تیمش را حسابی
اینزمینه هم عملکردي ناامید کننده
3 با پایان نیم فصل قلعه نویی 3بازیکن
لیگ از دست داد. دانیال اسماعیلی ف

سپا
الهه مهرى دهنوى

اىبر برنامه مدعىبــود ابتدا که کمالوند فراز

لیگبرتر که آخرین قهرمانی اش را
در لیگ دوازدهم با اســتقالل جشن 
گرفته و پس از آن در مسیر ناکامی گام 

برداشته، امید زیادي داشت با تکرار 
خاطرات خوبــش در اصفهان به 

نوعی احیا شود و خودي نشان 
لرال بـدهد. به هر حــال ژن

ن نننننننننننننننها 2بــســپا
شقهرمان لیگ برتر

انتظار می رفو 
بــا ذوب آهــنه
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همه ما مــى دانیم چیزى 
که مى خوریم و تغذیه در 
سالمت ما به طور مستقیم 
اثرگذار اســت، اما جالب 
اســت بدانید کارهایى که 
قبل از غذاخــوردن انجام 
مى دهیم هم تأثیر زیادى 

بر سالمتى ما دارند.
در ادامه، بــه هفت کارى 
اشاره مى کنیم که نباید با 

شکم خالى  انجام دهید.

 داروهاى مســکن 
نخورید

آسپرین، پاراستامول و سایر مسکن هاى غیراستروئیدى 
نباید با شکم خالى خورده شوند. این کار نه تنها تأثیر آنها 
را کم مى کند، بلکه مى تواند باعث عوارض جدى (مانند 

خونریزى گوارشى) شود.

قهوه نخورید
حتى قهوه  بدون کافئین هم تولید اســید را تشــدید 
مى کند و اگر با شکم خالى خورده شود، مى تواند باعث 
سوزش معده و ســایر عوارض گوارشى شود. نخوردن 

صبحانه، حتى بعد از مصرف قهوه مى تواند باعث کاهش 
سروتونین (یکى از انواع هورمون هاى شادى) شود و کل 

روز، شما را غمگین و افسرده کند.

 آدامس نجوید
اسید معده اى که زمان جویدن آدامس ترشح مى شود، 
پوشــش معده  خالى را تخریب مى کند. زیاده روى در 
مصرف آدامس مى تواند باعث گاســتریت (ورم معده) 
شــود. تحقیقات نشان داده اســت افرادى که آدامس 
مى جوند، به جاى میوه و سبزیجات تمایل بیشترى به 

غذاهاى ناسالم دارند.

به رختخواب نروید
گرســنگى و ســطح گلوکز پاییــن مانــع از خواب 
خــوب مى شــود و از خــواب عمیــق جلوگیــرى 
مى کند. جالب اینجاســت که کم خوابــى هم به نوبه  
خــود ســطح هورمون هــاى گرســنگى را افزایش 
مى دهد. به همیــن علت اســت که فــرداى روزى 
که شــام نمى خوریم، گرســنه تر هســتیم و بیشــتر 

مى خوریم.
پرخــورى قبل از خــواب هم انتخاب خوبى نیســت. 
بهترین انتخاب مصرف محصوالت لبنى است، زیرا این 
محصوالت از جمله منابع خوب کلسیم و منیزیم هستند. 

این عناصر یک خواب سالم را براى شما تضمین مى کنند.

  تمرینات ورزشى سخت انجام ندهید
این تصور وجود دارد که ورزش کردن با شکم خالى کالرى 
بیشترى مى سوزاند. در واقعیت این کار تأثیرى بر چربى 
سوزى ندارد، اما از طرف دیگر، از دست دادن ماهیچه ها 
مسئله اى جدى اســت. همچنین با کاهش انرژى بدن، 

شدت تمرینات کمتر مى شود.

خرید نکنید
همه  ما مى دانیم گرسنگى باعث مى شود بیشتر از مقدار 
نیازمان خوراکى بخریم. درواقع، شــکم گرســنه باعث 
مى شــود در مغازه هاى مواد غیرخوراکى هم بیشــتر از 

نیازمان خرید کنیم.
 تحقیقات نشــان داده اند کــه پیام درونــى «من غذا 
مى خواهم» به پیام «من مى خواهم» تبدیل مى شــود و 

فرد با پیروى از این پیام، بیشتر خرید مى کند.

آب مرکبات ننوشید
اسید و فیبرهاى سخت که در مرکبات وجود دارد، به معده  
خالى آســیب مى زنند. این مورد به ویژه براى افرادى که 
مبتال به گاستریت یا در معرض ابتال هستند، خطرناك 

است.

هیج چیز بدتر از دندان هاى سیاه، تیره و لک دار نیست 
که روشن و سفید به نظر نیایند. دندان هاى لک دار نه 
تنها بد نما هستند، بلکه مى توانند اعتماد به نفس شما 
را هم تحت تأثیر قرار دهند. دلیــل این تیرگى هرچه 
باشد غذا، قهوه، چاى و سیگار از شــایع ترین دالیل

 هستند.
 راهى را براى روشن کردن دندان هاى رنگ و رو رفته 
خود انتخاب کنید و در صورتى که از نتایج راضى بودید، 
با مراقبت هاى خانگى، از دندان هاى خود مراقبت کنید.

اگر دلیل تیرگى دندان هاى شما پالك ها هستند، سیب 
مى تواند دندان را تمیز کرده و مواد لکه زا را از بین ببرد. 
سیب مى تواند باکترى هاى به دام افتاده روى دندان یا 
بین آنها را از بین ببرد و در همان حال، لکه هاى سطح 
دندان را بســابد. به گفته دندانپزشــکان، بهترین راه 
براى رفع لکه ها از دندان، مســواك زدن فورى دندان

 است.
اگر دلیل تیرگى دندان تان، کشــیدن ســیگار است، 
از یک ژل ســفید کننده بــراى برداشــتن لکه هاى 
ناشــى از نیکوتین اســتفاده کنید. لکه هــاى زرد و 
قهوه اى تنباکو، الیــه خارجى دنــدان را تحت تأثیر 
قرار مــى دهند، امــا در الیه زیرین عــاج دندان نفوذ

 نمى کنند. بنابراین بهترین کار این اســت که از یک 
ژل مالیم پیروکسید اســتفاده کنید.اگر علت تیرگى 
دندان، رنگ رفتگى هاى مرتبط با سن است، ابزارهاى 

سفیدکننده خانگى مى توانند لبخند جوانى را 
به لب هاى شما بازگردانند.با باال رفتن سن، 
میناى دندان شروع به فرسایش مى کند و 

دندان ها نیمه شفاف شده و بافت زرد 
منفذدار زیر مینا نمایان مى شود. با 
اســتفاده از ابزارهاى سفید کننده 
خانگى کــه در داروخانه ها یافت 
مى شوند، رنگ رفتگى ها جاى 
خود را به لبخند زیباى جوانى مى 
دهند. مداد سفید کننده، سرشار از 
عناصرى مانند کاربامید پروکسید 
اســت که در مدتى کمتر از یک 
هفته سفیدى چشمگیرى را به 

دندان ها مى بخشد. 

پیازچه کالرى کمى دارد ولى فواید تغذیه اى خوبى دارد 
مثًال درشت مغذى است و ویتامین هایى که براى بدن 

مفید است، درون آن وجود دارد.
پیازچــه، از ســبزیجات کــم کالــرى اســت و در 
هــر واحــد غذایــى آن 32 کالــرى وجــود دارد.

 مــى تــوان آن را تنهــا اســتفاده کــرد و یــا 
در غذاها به کار بــرد. یک واحد غذایــى آن 1/8 گرم 

پروتئین دارد. 

کربوهیدرات و فیبر
هر واحد غذایى آن 7/3 گــرم کربوهیدرات دارد. قند 
این سبزى براى بدن حیاتى است چون با ذخیره انرژى 

ارتباط دارد. همچنین در هر واحــد غذایى آن 2/6 گرم 
فیبر وجود دارد.

چربى و اسیدهاى چرب
تنها مقادیر کمى چربــى دارد. یک واحد غذایى آن 0/1 
گرم چربى دارد. بدن براى عملکرد خود به چربى ها نیاز 
دارد، ولى باید مقدار الزم آن به بدن برسد. حداکثر میزان 
دریافت آن 20 تا 35 درصد کالرى روزانه اســت که از 

چربى تأمین مى شود.
یک واحد غذایى آن چهار میلى گرم اسید چرب امگا 3 و 

70 میلى گرم اسید چرب امگا 6 دارد.

K ویتامین
 K پیازچه منبع غنى از ویتامین
است، یک فنجان آن 259 
درصد مقدار دریافت 
شده  توصیه 

روزانه را شامل مى شــود. این ویتامین نقش مهمى در 
لخته سازى طبیعى خون دارد. 

سرطان
این سبزى با خطر کاهش انواع متعدد سرطان همراهى 

دارد.
 

همیشه گفته مى شود سبزى ها را خام بخورید تا مواد 
مغذى بیشــترى به بدنتان برسد. شــاید درباره بیشتر 
سبزى ها این موضوع درست باشد، اما سبزى هایى هم 
وجود دارد که پختن آن، باعــث افزایش ارزش غذایى 

آن مى شود.
براى پخت اکثر سبزیجات، توصیه ها بر این است که 
آنها را بخارپز یا با چربى هایى مانند روغن کتان، روغن 
زیتون و... طبخ کنید. اضافه کردن چربى هاى سالم به 
این سبزیجات، جذب ویتامین ها و مواد معدنى موجود 

در آنها را در بدن چند برابر مى کند.

سیب زمینى: اینطور ثابت شده که مصرف سیب 
زمینى پخته و یا آب پز شده قند خون را به طور مؤثرى 
کنترل مى کند. در حالى که مصرف سرخ کرده آن کامًال 
اثر معکوس روى قند خون داشته و به هیچ وجه توصیه 

نمى شود.

گوجه فرنگى:اگر مى خواهید از خواص لیکوپن 
موجود در گوجه فرنگى که یک آنتى اکسیدان با خواص 
ضد التهابى است، بهره ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام 
مصرف گوجه فرنگى به صورت خــام فقط 4 درصد از 
لیکوپن آن را به بدن مى رســانید. لیکوپن موجود در 

گوجه فرنگى پخته به راحتى جذب بدن مى شود.
هویج:سطوح بتاکاروتن که نوعى آنتى اکسیدان 
بوده و در بدن تبدیل به ویتامین Aمى شود، در هویج 

پخته شده چند برابر افزایش مى یابد.
اسفناج: حجم اســفناج با پخته شدن کاهش
 مى یابد و شما مى توانید مقدار بیشترى از آن را بخورید. 
اسفناج همچنین داراى اسید فولیک است که به تقویت 
سیســتم عصبى کمک مى کند. ســطح اسید فولیک 

اسفناج با پختن این سبزى بیشتر حفظ مى شود.
مارچوبه: اگر مى خواهید فیبر بیشترى از طریق 
مصرف این ســبزى به بــدن برســانید، آن را طبخ 

کنید. 
تقریبًا مانند گوجه فرنگى، مارچوبه داراى دیواره هاى 
ضخیم سلولى اســت که باید به وســیله گرما تجزیه 
شــود. در این صورت تمام مواد مغذى سالم آن جذب 

بدن مى شوند.
کــدو حلوایى: جذب آنتــى اکســیدان ها و 
بتاکاروتن موجود در کدو حلوایى با پخته شدن آن بیشتر 

مى شود.
بروکلى:بروکلــى جزو خانواده  کلم هاســت و 
خواص آنتى اکسیدانى آن بسیار معروف است. همچنین 
بروکلى منبع غنــى لوتئین و توکوفرول اســت. این 
ترکیبات شیمیایى، با کاهش التهاب در رگ هاى خونى 
بدن، خطر ســرطان را کاهش مى دهد.  بهترین شیوه 
براى پخت کلم بروکلى، آب پز و بخارپز کردن آن است 
که با این شیوه خواص کاروتنوئید، لوتئین و فیتوئن هاى 

آن تقویت مى شود.

یــک متخصص بیمارى هــاى غدد و داخلى با اشــاره 
به اینکه در بیمارى پوکى اســتخوان، بــا از بین رفتن 
استخوان هاى کف پا بیمار دچار درد کف پا مى شود، گفت: 
پوکى اســتخوان باعث به وجود آمدن شکستگى هاى 
ناشــى از فشــار در حیــن راه رفتن یا زمیــن خوردن

 مى شود.
مهــران زمــان زاده اظهارداشــت: بیمــارى پوکــى 
اســتخوان ممکن اســت تا چندین دهه بــدون هیچ 
عالئمى باشــد، زیرا تا زمانى که اســتخوانى نشکند، 
این بیمــارى باعــث به وجــود آمدن هیچ نشــانه اى 

نمى شود.

وى افزود: عالوه براین، بعضى از شکستگى هاى استرسى 
ستون فقرات ناشى از پوکى اســتخوان تا چندین سال 
تشــخیص داده نمى شــوند، زیرا باعث به وجود آمدن 
هیــچ عالیمــى نمى شــوند. وى ادامــه داد:از این رو 
ممکن اســت بیماران تا زمانى که از یک شکســتگى 
اســتخوان دردناك رنج نبرند، متوجه پوکى استخوان

 نشوند.
این متخصص بیمارى هاى غدد و داخلى اظهار داشت: 
پوکى اســتخوان باعث به وجود آمدن شکستگى هاى 
ناشــى از فشــار در حیــن راه رفتن یا زمیــن خوردن

در  کــه  شکســتگى اى  همچنیــن  مى شــود.   

طــول فعالیت هــاى روزمــره بــه وجــود مى آیــد، 
شکســتگى فشــارى یــا صدمــه جزئــى نامیــده

 مى شوند.
زمان زاده با بیان اینکه در صورت ابتال به پوکى استخوان، 
با یک لیز خوردن و زمین خوردن جزئــى نیز فرد دچار 
شکستگى لگن مى شــود، گفت: شکستگى هاى لگن 
پس از عمل جراحى، به زحمت و بــه کندى بهبود پیدا 

مى کنند. 
وى افزود:همچنیــن در بیمارى پوکى اســتخوان، با از 
بین رفتن اســتخوان هاى کف پا  بیمار دچار درد کف پا

 مى شود. 
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خانگى براى سفید کردن دنددان ها
ده خانگى مى توانند لبخند جوانى را
ى شما بازگردانند.با باال رفتنسن،
دان شروع به فرسایش مى کند و

 نیمه شفاف شده و بافت زرد 
یر مینا نمایان مى شود. با 
ابزارهاى سفید کننده  ه از
ــه در داروخانه ها یافت 
، رنگ رفتگى ها جاى 
 لبخند زیباى جوانى مى 
د سفیدکننده، سرشار از

 مانند کاربامید پروکسید 
ه در مدتى کمتر از یک 
یدى چشمگیرى را به 

 مى بخشد. 
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آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى نوبت اول

اداره امور پیمان ها و قراردادهااداره امور پیمان ها و قراردادها
م الف: 120912

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

موضوع ردیف
مناقصه

نوع و شماره 
محل تامین مبلغ برآورد (ریال)مناقصه

مبناى برآورداعتبار
مدت 
اجرا 
(روز)

واجدین مبلغ سپرده (ریال)
شرایط

نوع 
سپرده

1

پروژه تجهیز 
و نوسازى 
و شبکه 

آبیارى درجه 
3 و 4 اراضى 

اسماعیل 
ترخان 
مبارکه

یک مرحله اى 
96/044/859/296/909

ملى تملک 
سرمایه اى اسناد 
خزانه اسالمى

فهارست 
بهاى واحد 
پایه 1396

240243/000/000

اشخاص 
حقوقى داراى 
حداقل پایه 
و رتبه مورد 
نیاز در رشته 

آب از سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزى

*

ضمانت نامه هاى مقــرر در بندهاى (الف) (ب)(پ)(ج)(چ) و (ح) مــاده 4 آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى به شــماره 123402/ت50569 هـ 
مورخ 94/09/22 و براى مشارکت کنندگان که بند ب واریز نقدى را انتخاب مى نمایند حســاب تملک دارائى هاى سرمایه اى (سایر منابع به شماره 

2164200213001) نزد بانک کشاورزى شعبه جهاد کشاورزى به نام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان معرفى مى گردد. 
1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 250 و یا پایگاه ملى 

. http://iets.mporg.ir اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى
2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم به مدت 3 روز .

3- مهلت تحویل اســناد: از تاریخ 96/10/05 تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/16 و زمان بازگشایى طبق اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مى باشد. 
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان.  
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پ پسخودزنى پس از قتل زن جوان خودزنى

مردى همسرش را مقابل 
چشــمان فرزندانش به قتل 

رساند و سپس رگ دست خودش 
را با چاقو زد .

سه شنبه شب وقوع یک فقره قتل در یک 
منــزل در خیابان گاندى تهران بــه پلیس 110 

اعالم شد که به سرعت تیمى از مأموران کالنترى 103 
گاندى در صحنه جرم حاضر شدند.

تیم جنایى با حضور در محل با جســد بى جان زن 35 

ساله اى مواجه شــدند همچنین شوهر38 ساله این زن 
که در محل حضور داشت و آثار خونریزى در دستانش 
مشهود بود، مدعى شــد که به علت اختالف خانوادگى 
همسرش را خفه کرده و ســپس با چاقو رگ دستش را

 زده است.
تحقیقات تکمیلى حاکى از آن بــود که این قتل مقابل 
چشمان دختر 12 ساله و پســر سه ساله آنها به وقوع 

پیوسته است.
سرانجام با دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت، 
جسد مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى 
قانونى منتقل و قاتل بازداشت شد و تحقیقات درباره این 

پرونده ادامه دارد.

براساس نظر شعبه پانزدهم دیوان عالى کشور حکم اعدام 
صادر شده براى قاتل «بنیتا» تأیید شد.

شعبه پانزدهم دیوان عالى کشور کار رسیدگى به پرونده 
قتل دختر بچه هشت ماهه به نام بنیتا را به پایان رسانید. 
براساس نظر قضات این شعبه حکم صادر شده براى قاتل 

بنیتا مورد تأیید بوده و حکم تأیید شده است. 
صبح 29 تیرماه سال جارى، بنیتا هشت ماهه در حالى که 

در داخل خودروى پدرش قرار داشت و پدر وى براى بستن 
در پارکینگ، خودرو را ترك کرده بود به همراه اتومبیل به 
سرقت رفت. جستجوها براى یافتن کودك هشت ماهه 
ادامه داشت تا اینکه پس از شش روز رد مجرمى سابقه دار 
در این ماجرا پیدا شد و او همراه همدستش در شرق تهران 
دستگیر شدند. پس از اعتراف متهم اصلى به پارك خودرو 
در پاکدشت، مأموران بالفاصله راهى آنجا شده و با جسد 

دختربچه در داخل خودرو روبه رو شــدند که براســاس 
گزارش پزشــکى قانونى براثر تشنگى، گرسنگى و گرما 

جان داده بود.
دادگاه متهمان پرونده بنیتا روز هاى 20 و 22 شهریورماه در 
شعبه نهم دادگاه کیفرى استان تهران برگزار شد. قضات 
دادگاه کیفرى پــس از دفاعیات متهمان و وکالى مدافع 
آنها و با توجه به درخواست اولیاى دم براى قصاص قاتل 
وارد شور شدند و متهم ردیف اول پرونده 
قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، در 
ارتباط با آدم ربایى به 22 سال و شش ماه 
حبس، رها کردن طفل 17 ماه حبس و 111 
ضربه شالق، رد عین مال مسروقه، دیه و 
دو سال تبعید به دیوان دره محکوم کردند. 
متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با 
عناوین اتهامى مختلف، به 13 سال حبس، 
111 ضربه شالق و دو سال اقامت اجبارى 

در شهرستان ایذه محکوم شد.
با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان، 
پرونده به دیوان عالى کشــور فرســتاده شــد و قضات 
دیوان عالى کشــور رســیدگى به پرونده را در دســتور 
کار قرار دادند. بــه گزارش روابط عمومى و تشــریفات 
دیوان عالى کشور، حکم اعدام قاتل بنیتا در شعبه پانزدهم 
دیوان عالى کشــور ابرام شــد  و پرونده به دادگســترى 
اســتان تهران ارجاع شــده تــا مراحل اجــراى حکم

 انجام شود.

مدیرکل گمرکات اســتان کرمانشاه گفت: با هوشیارى 
کارکنان گمرك امانات پستى کرمانشاه تعداد 395 حب 
قرص ترامادول که به صورت ماهرانه اى در زیره کفش 

زنانه جاسازى شده بود کشف شد.
خلیل حیدرى اظهار داشــت: کارکنان گمرك امانات 
پســتى کرمانشــاه با هوشــیارى تمام به فــردى که 

با مراجعه به گمرك امانات پســتى قصد ارســال 
بســته اى محتوى البســه و دو جفت کفش زنانه 
به خارج از کشــور را داشــت، مشــکوك شدند. 
وى افــزود: مأمــوران گمــرك حیــن ارزیابى
 بســته اى محتوى البســه و کفش زنانه، به یک 
جفت از کفش هاى زنانه، مشکوك شده که پس از 
بررسى دقیق تر متوجه قرص هاى ترامادول در زیره آن 

شدند.
حیدرى ادامه داد: مأموران گمرك پس از کشــف این 
مواد با تشــکیل صورتجلســه قاچاق، کاالى مکشوفه 
را براى ســیر مراحل قانونى به مراجع ذیصالح تحویل

 دادند.

برخورد کامیون و پژو پارس در جاده ارومیه یک کشته و 
پنج مصدوم برجاى گذاشت.

سخنگوى اورژانس کشــور درباره جزئیات این حادثه، 
گفت: ساعت 13و32دقیقه بعد از ظهر روز سه شنبه این 
حادثه به مرکز اورژانس اعالم و بالفاصله سه دستگاه 

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
مجتبى خالدى، اظهار داشــت: این حادثه در 
جاده ارومیه- سلماس اول روستاى قولنجى 
رخ داده بود و متأسفانه یک کشته و پنج مصدوم 
برجاى گذاشت. سخنگوى اورژانس کشور خاطرنشان 
کرد: مصدومان حادثه توســط نیروهاى امدادى براى 
دریافت خدمات درمانى تخصصى به بیمارستان منتقل

 شدند.

19 آذر ماه امسال بود که مأموران کالنترى 164 قائم تهران در حال گشتزنى 
در بلوار ارتش بودند که مرد جوانى را که بى سیم و کلت کمرى همراه داشت را 
مشاهده کردند و زمانى که به سمت این مرد مرموز رفتند وى پا به فرار گذاشت 
و مأموران پس از یک تعقیب و گریز کوتاه موفق به دستگیر مرد مأمورنما شدند.

«بابک» 32 ساله همان ابتدا ادعا کرد که با همدستى دوستانش از موادفروشان 
اتوبان همت ســرقت مى کرده و لحظاتى قبل با یک مرد موادفروش که مواد 
مخدر گل مى فروشد قرار داشته و قصد زورگیرى از او را داشته است که دستشان 

رو شد.
همین کافى بود تا همدست بابک که «سیامک» نام دارد با اقدامات فنى پلیس 
دستگیر شود و متهمان به دســتور بازپرس ایردموسى از شعبه پنجم دادسراى 

ناحیه 34 در اختیار مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران قرار گرفتند.

براى اینکه نخوابم مواد کشیدم
«بابک» 32 ساله دو روز مانده بود که جشن عروسى اش را برگزار کند که به علت 

جعل عنوان و سرقت مسلحانه از فروشندگان مواد مخدر دستگیر شد.
سابقه دارى؟

سال 86 بخاطر 14 گرم مواد مخدر دستگیر شدم و هفت سال در زندان بودم.
چطور دستگیر شدى؟

آن زمان مواد مصرف مى کردم و یکى از دوستانم که فروشنده مواد بود مرا در 
خیابان مشاهده کرد و از من خواست از موادى که همراهش است مواظبت کنم 
تا از خریدار مواد پول بگیرد، وقتى او به سراغ خریدار مواد رفت متوجه شد که وى 
مأمور است به همین دلیل وقتى پول را گرفت مرا به عنوان فروشنده مواد معرفى 

کرد و گفت مواد همراه من است که دستگیر شدم و هفت سال در زندان بودم.
از چند سالگى مواد مصرف مى کنى؟

دوران خدمت سربازى ام به عنوان سرباز ارشد آسایشگاه همه کلیدها را در اختیار 
داشتم که یکى از دوستانم هر روز کلید حمام را از من مى گرفت. به او شک کردم 
و وقتى به ســراغش رفتم دیدم مواد مصرف مى کند که من نیز همانجا شروع 

مصرف مواد کردم و اعتیادم از دوران سربازى شروع شد.
چه حسى داشتى وقتى مواد مى کشیدى؟

مواد مخدر هیچ فازى ندارد و آخرش دستبند و زندان است.
تا حاال تصمیم به ترك مواد گرفتى؟

یکبار یکسال مواد را ترك کردم و هفت سالى که در زندان بودم نیز مواد مصرف 
نکردم تا اینکه یکبار همراه نامزدم از شهرشان به سمت تهران در حال حرکت 
بودیم که تصمیم گرفتم براى اینکه زمان زیادى پشت فرمان بودم مواد بکشم 

که خوابم نگیرد و دوباره معتاد شدم.
بعد از زندان ازدواج کردى؟

وقتى آزاد شدم پدرم یک مغازه گلفروشى برایم گرفت و شروع به کار کردم اما 
دوستانم به سراغم آمدند و دوباره به پیشنهاد آنها اعتیادم را شروع کردم تا اینکه 

تصمیم به ترك مواد گرفتم و بحث ازدواج مطرح شد.
همسرت از گذشته ات خبر داشت؟

وقتى به خواستگارى همسرم رفتم همه گذشته ام را به او گفتم و به حرف هایم 
اعتماد کرد که دیگر ســمت مواد نمى روم و به من جواب بلــه داد و ولى یکبار 
وقتى از شهر نامزدم به تهران بازمى گشتم بدون اجازه او مواد کشیدم و دوباره 
اعتیادم شروع شــد و قرار بود روز 21 آذرماه جشن عروسى مان برگزار شود که 

دستگیر شدم.
چطور به فکر مأمــور قالبى و ســرقت از قاچاقچیان 

افتادى؟
براى جشن عروسى ام باید کت و شلوار مى خریدم و نیاز به پول داشتم به همین 

دلیل به فکر سرقت از فروشندگان مواد مخدر افتادم.
اسلحه و بى سیم را از کجا تهیه کردى؟

اســلحه که یک کلت پالســتیکى بود و بى ســیم هم که خراب بود از هئیت
 محله مان قرض گرفته بودم و اسپرى گاز اشک آور هم از قدیم داشتم.

شیوه و شگردت چه بود؟
سوار بر خودرویم به سراغ فروشنده هاى مواد مخدر مى رفتم و پس از شناسایى 
طعمه ام از آنها مى خواستم که سوار بر خودرو شوند و آنها با دیدن بى سیم فکر 
مى کردند که پلیس هســتم به همین دلیل به راحتى براى آزاد شدن شان مواد 

مخدر و پولى که همراهشان بود را در اختیارم قرار مى دادند.
چندبار به این شیوه سرقت کردى؟

3 بار که در آخرین سرقت دستگیر شدم.
چطور دستگیر شدى؟

سیامک که فکر مى کرد من مأمور هستم و از موادفروشان زورگیرى مى کنم 
خواست تا سراغ یکى از موادفروشــانى که چندبار به او مواد مخدر گرانقیمت 
فروخته بود برویم و از او پول و مواد بگیریم. آن روز ساقى مواد سوار بر خودرویش 
به جلوى خانه سیامک آمد، وقتى سیامک سوار خودرو شد من تحت عنوان مأمور 
سوار بر خودروى آنها شدم و در صندلى عقب دستور دادم تا راننده حرکت کند 
که در مسیر مرد موادفروش که پشت فرمان نشسته بود متوجه شد که من مأمور 
نیستم و خودرو را متوقف کرد و من که مواد را از او گرفته بودم از خودرو پیاده شدم. 
به سمت خانه سیامک در حال حرکت بودم که خودروى سمند سفید رنگى به 
سمتم آمد که متوجه شدم پلیس است و پا به فرار گذاشتم و پس از یک تعقیب و 

گریز کوتاه دستگیر شدم.
همسرت منتظرت مى ماند؟

بله، چون او مى داند که من لیاقتم این شرایط نیست و از روى ناچارى دست به 
این کار زده ام.

پس از آزادى دوباره ســمت مواد مخــدر و بزهکارى 
مى روى؟

من اگر همین االن نیز آزاد شوم دیگر سمت مواد مخدر نمى روم چون آخرش 
زندان و بدبختى است، خسته شــدم و مى خواهم مثل همه مردم بدون دردسر 

زندگى کنم و آزاد باشم.

بى سیم را که دیدم به او اعتماد کردم
«سیامک» 38 ساله متهمى اســت که براى اولین بار دست به تبهکارى زده و 

دقایقى پس از همدستى با مأمور قالبى دستگیر شده است.
سابقه دارى؟

نه.
اعتیاد دارى؟

بله، 17 ساله بودم که براى اولین بار مواد مخدر مصرف کردم.
چرا سمت مواد مخدر رفتى؟

17 ساله بودم که خواهرم فوت کرد و یکى از بستگانمان براى آرام کردن پدرم 
برایش شیره تریاك آورد که پدرم از آن استفاده نکرد و آن را داخل انبارى گذاشت 
و من از آن اســتفاده کردم و تا مدتى به انبارى خانه مى رفتــم و مواد مخدر را 

مى خوردم.
از همان زمان اعتیاد پیدا کردى؟

نه، معتاد نشدم وپس از آن به صورت تفریحى انواع مواد مخدر را مصرف کردم 
ولى هیچ وقت به آن اعتیاد پیدا نکردم.

ازدواج کردى؟
بله، 17 سال است که ازدواج کردم و صاحب یک پسر هستم.

چرا دستگیر شدى؟
به علت همدستى با مأمور قالبى و زورگیرى از ساقى مواد مخدر.

چطور به این فکر افتادى؟

داماد مأمورنما 
2 روز قبل از عروسى به دام افتاد

فکرى پشت این ماجرا نبود، یک روز در پاتوق مواد فروشان بابک به سمتم آمد 
و خودش را مأمور پلیس معرفى کرد و شماره موبایلم را گرفت و فرداى آن روز 
به من زنگ زد و ادعا کرد که از ســاقیان مواد مخدر زورگیرى مى کند و از من 

خواست تا با او همکارى کنم و موادفروشان را به او معرفى کنم.
بابک کارت شناسایى پلیس داشت؟

نه، من فقط بى سیم و گاز اشک آورش را دیدم و به او اعتماد کردم.
نیاز مالى داشتى؟

نه، فقط به ایــن دلیل که فکر مى کردم مواد مخدر مجانى به دســت مى آورم 
پیشنهادش را پذیرفتم.

با ساقى اى که معرفى کردى اختالف داشتى؟
اختالفى نداشتم، فقط چندبار مواد گرانقیمت به من فروخت.

روز زورگیرى چه اتفاقى افتاد؟
من جلوى خانه بودم که ســاقى مواد مخدر آمد و سوار خودرویش شدم، همان 
لحظه بابک که بى سیم به دست بود سوار خودرو شد و دستور حرکت داد و موادى 
که ساقى مواد مخدر براى من آورده بود را از دستش گرفت. ساقى مواد مخدر از 
من باهوش تر بود و فهمید که بابک پلیس قالبى است و در کنار خیابان توقف 

کرد و بابک و من به سرعت از خودرو پیاده شدیم.
چطور دستگیر شدى؟

من تا لحظه آخر نمى دانستم که بابک مأمور قالبى است، پس از اینکه از هم جدا 
شدیم مرد موادفروش به سراغم آمد و پول مواد را از من گرفت که در ادامه من به 
بابک زنگ زدم که موادى را که با خود برده پس بیاورد که دیدم او با مأمور آمده 

و تازه آنجا بود که متوجه شدم بابک پلیس قالبى است.
بنا به این گزارش، متهمان براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پایگاه یکم 

پلیس آگاهى تهران قرار دارند.

مرد شیشــه اى در اقدامى هولناك گوشت بدن دختر دو 
ســاله اش را پس از تکه تکه کردن کباب کرد. این دختر 

دو ساله  که «یسنا» نام دارد، اکنون در کما به سر مى برد.
26 آذرماه سال جارى بود که مادر یسنا که اهل شهرستان 
حاجى آباد استان هرمزگان اســت براى رساندن فرزند 
دیگرش به مدرسه، دختر دو ساله اش را تحویل همسرش 
داد و در زمان بازگشت به خانه یسنا را غرق در خون  روى 
زمین دید که بــا ورود پلیس و اورژانــس، این کودك به 

بیمارستان انتقال پیدا مى کند.
تیم پزشکى سریع وارد عمل شده و دختر کوچولو براى مداوا 
به بیمارستان فاطمه الزهرا(س) حاجى آباد انتقال یافت. 
پزشکان پس از معاینه یسنا متوجه مى شوند که ضربات 
سختى به قسمت شکم و ران کودك وارد شده که پدر وى 
اعتراف مى کند پس از مصرف شیشــه و درحالت توهم، 

اختیار اعمالش را نداشته است.
این کودك دو ساله بعد از معاینه پزشکى به مرکز استان 
اعزام مى شود و پدر او نیز به مراجع قانونى تحویل داده شد.

این فرد پــس از تحویل به مراجــع قانونى گفت: «پس 
از مصرف شیشــه نمى دانم چگونه این اتفاق رخ داد اما 
زمانى که به خودم آمدم، پیکر غرق به خون فرزندم را در 

بیمارستان یافتم!»

«یسنا» اوضاع جسمى مناسبى ندارد
مدیر روابط عمومى علوم پزشکى هرمزگان در خصوص 
آخرین وضعیت این کودك دوساله با اشاره به اینکه این 
کودك هم اکنون در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان 
شهید محمدى بندرعباس بسترى است، تصریح کرد: «این 
دختربچه از ناحیه شکم با جســم برنده به  شدت مجروح 
شده اســت و پس از اعزام به بیمارستان شهید محمدى 
بندرعباس اقدامات درمانى و تخصصى براى نجات جان 

این کودك در سریع ترین زمان ممکن انجام شد.»
دکتر فاطمه نوروزیان تصریح کــرد: «این کودك پس 
از آســیب دیدگى توسط پدرش با مشــکالت تنفسى و 
خونریزى شدید به بیمارســتان حاجى آباد منتقل شد که 
مورد جراحى هاى اولیه قرار گرفت اما شدت جراحات و نیاز 
به اقدامات درمانى بیشتر سبب انتقالش به بیمارستان شهید 
محمدى بندرعباس شد.» وى با اشاره به اینکه پزشکان 
بیمارستان شهید محمدى بندرعباس به سرعت به جراحى 
روده و نواحى شکم پرداختند، اضافه کرد: «با توجه به آسیب 
شدید ناشــى از خونریزى و کمبود اکسیژن مغز به مدت 
طوالنى، سطح هوشــیارى این کودك همچنان بر روى 

5 قرار دارد که باید گفت اوضاع جسمى مناسبى ندارد.»
نوروزیان در پایان با اشــاره به اینکه در حال حاضر یسنا 

در بخش آى سى یو بیمارســتان کودکان به سر مى برد، 
عنوان کرد: «بخشى از روده باریک این کودك پاره شده 
بود و خونریزى شدید داخلى داشــت و در حال حاضر با 
پایان مراحل جراحى، کودك با دستگاه تنفس در بخش 
مراقبت هاى ویژه با همان هوشــیارى 5 بسترى و تحت 

مراقب است.»

پدر یسنا سابقه بیمارى روانى داشته است
همچنین معاون شبکه بهداشت و درمان حاجى آباد گفت: 
«پدر این کودك دوساله سابقه بیمارى روانى داشته و بارها 

در بیمارستان سیرجان بسترى شده است.»
عباس ســاالرى اظهار داشــت: «طبــق پیگیرى هاى 

انجام شــده یســنا که در اثر ضربه چاقویى که پدرش به 
شکمش وارد کرده، از ناحیه روده دچار مشکل شده است و 

هم اکنون در کما به سر مى برد.»
معاون شبکه بهداشت و درمان حاجى آباد بیان کرد: «این 
کودك دو ســاله که قربانى اعتیاد پدرش به مواد صنعتى 
(شیشه) شده است در وضعیت خوبى قرار ندارد و پدر وى 

هم اکنون در بازداشت به سر مى برد.» 
ساالرى خاطرنشــان کرد: «با پیگیرى هاى انجام شده 
مشــخص شــده که پدر یســنا ســابقه بیمارى روانى 
داشــته و بارها در بیمارســتان ســیرجان بسترى شده 
اســت و از انــواع مختلــف مواد مخــدر نیز اســتفاده

 مى کرده است.»
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کشف قرص 
از  کفش زنانه

یک کشته 
و 5 مصدوم 
در تصادف 
پژو با کامیون

با نظر قضات دیوان عالى کشور؛

اتفاقى که بندر عباس را تکان دادحکم اعدام قاتل بنیتا تأیید شد

پدر شیشه اى گوشت دخترش را کباب کرد!



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دیده ها هرگز او را آشکار نمى بینند، اما دل هاى باایمان درست 
او را در مى یابند. خدا به همه چیز نزدیک است نه آنکه به اشیاء 
چســبیده باشــد؛ از همه چیز دور اســت نه آنکه از آنها بیگانه 
باشد؛  اراده کننده اســت نه از روى آرزو و خواهش؛ سازنده 
است نه با دست و پا،  بزرگ است نه با ســتمکارى؛ بیناست نه با 
حواس ظاهرى ،سرها و چهره ها در برابر عظمت او به خاك 

موال على (ع)افتاده و دل ها از ترس او بى قرارند.

رضا رمضانى شهردار آران و بیدگل

آگهى مناقصه (مرحله دوم)نوبت دومنوبت دوم
پیرو آگهى مناقصه شماره 15280 مورخ 1396/7/27 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 1500 مورخ 96/7/15 در خصوص انتخاب 
پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازى سطح شهر در محدوده ناحیه دو با اعتبارى بالغ 
بر 2/000/000/000 ریال و با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه 
عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

گزارش مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از: 

مهندس بهمــن نیکى، رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
اهم فعالیت هاى انجام شده در نیروگاه حرارتى 
اصفهان در صد روزه نخســت دولت دوازدهم را 

گزارش داد. 
به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان، مهندس بهمن نیکى، فعالیت هاى 

مذکور را به شرح زیر برشمرد: 

فعالیت تولیدى: 
تولید یک میلیون و 200 هزار مگاوات ساعت برق 
که 43 درصد بیش از تولید برق در مدت مشــابه 

سال قبل است. 

فعالیت هاى زیست محیطى: 
عدم استفاده از ســوخت مایع (مازوت) و استفاده 

کامل از سوخت گاز در فرآیند تولید برق 
خریدارى و نصب تجهیزات اندازه گیرى میزان 

آالیندگى دود خروجى از بویلرهاى نیروگاه 

فعالیت هــاى مربوط بــه کاهش آب 
مصرفى: 

شــروع اجراى همزمان پروژه هاى ساخت برج 
خشــک هیبریدى و احداث تصفیه خانه پساب 
شهرى به منظور کاهش 80 درصدى مصرف آب 

واحدهاى بخارى تولید برق نیروگاه 
اجراى پروژه آبیارى قطره اى فضاى سبز نیروگاه 

به مساحت 35 هکتار 

فعالیت هاى مربوط به ذخیره سازى آب 
مصرفى: 

تغییر کاربرى تانک سوخت مایع (مازوت) به تانک 
ذخیره آب به ظرفیت 22140 مترمکعب 

فعالیت هاى ساخت داخل: 
ساخت و بهره بردارى از پوسته C.W.P واحدهاى 

تولید برق بخارى اول و دوم 320 مگاواتى 
ساخت و استفاده از یاتاقان هاى فن هاى هواى 

واحد بخار 120 مگاواتى 

فعالیت هاى مربوط به پایدارى واحدها: 
انجام تعمیرات دوره اى کلیــه واحدهاى تولید 
برق نیروگاه اصفهان به منظور پایدارى واحدها 

و کاهش خروجى هاى اضطرارى 

فعالیت هــاى مربوط بــه خرید لوازم 
یدکى: 

خریدارى لــوازم یدکى و تجهیــزات مورد نیاز 
عملیات تعمیرات اساسى واحد اول 320 مگاواتى 

تولید برق 
گفتنى اســت نیروگاه حرارتى اصفهان با 5 واحد 
بخارى مولد برق و توان تولید نامى 835 مگاوات 
برق در جنوب غربى شهر اصفهان واقع شده است.

 اهم فعالیت هاى انجام شده در
 نیروگاه اصفهان در 100 روزه نخست دولت دوازدهم
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 تجهیز دستگاه ها در 
راستاى پدافند غیرعامل

مدیر عامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایى اسـتان 
اصفهان گفت: اعتبارى ویژه در زمینه تجهیز در راستاى 
پدافند غیرعامل پیش بینى  شده است تا دستگاه ها براى 

داشتن آمادگى در برابر حوادث احتمالى مجهز شوند.
محمدحسین قرائتى اظهار داشت: کشور ما بر روى گسل 
قرار دارد، به همیـن دلیل باید در ارائه خدمـات در زمان 

حادثه با تجهیزات کامل وارد عمل شد.

بهمن؛ کنفرانس بین المللى 
بازى هاى رایانه اى

فرصت ارسال مقاله به کنفرانس بین المللى «بازى هاى 
رایانه اى، فرصت ها و چالش ها» در دانشگاه اصفهان تا 

نیمه دى تمدید شد.
دبیـر علمـى ایـن همایـش گفـت: پژوهشـگران 
علـوم اجتماعـى، روانشناسـى وکامپیوتـر مـى تواننـد 
آخریـن یافتـه هـاى علمـى خـود را  بـه رایانامـه

 cgco2018@res.ui.ac.ir بفرستند.

امیرحسـن منجمى افـزود: تحلیل هاى روانشـناختى، 
درمان و ارتقاى سالمت روانى، سـواد رسانه اى، پدافند 
غیرعامل، مدیریت بحران، قـدرت نرم، مالکیت فکرى 
و کپى رایت، نقش صنعت بازى هـاى رایانه اى در حوزه  
تجارت و اقتصاد و کارآفرینى، از جملـه محورهاى این 
همایش بین المللى است که در دانشگاه اصفهان برگزار 
مى شود. وى گفت: همچنین عالقه مندان براى شرکت 
دراین همایش تا 10بهمن  فرصت دارند به پایگاه اطالع 

رسانى ui.ac.ir.cgco۲۰۱۸ مراجعه کنند.

ادارات اصفهان 
امروز تعطیل نیستند

مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهـان گفت: 
برخالف شایعات مطرح شده، تصمیمى مبنى بر تعطیلى 
ادارات اصفهـان در روز پنج شـنبه(امروز) گرفته نشـده 

است.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: ادارات اصفهان روز 
پنج شنبه دایر اسـت و همچون روزهاى قبل به فعالیت 
خود مى پردازند. وى با تکذیب شـایعه تعطیلـى ادارات 
افزود: ستاد کارگروه آلودگى هوا براى تعطیلى اداره ها در 

روز پنج شنبه تشکیل نشده است.
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهان تصریح 
کرد: روز پنج شنبه(امروز) تنها مهدهاى کودك و مدارس 
ابتدایى مقاطع اول و دوم اصفهان تعطیلند و تمام ادارات 

دایر  هستند.

ارائه تسهیالت به واحدهاى 
تولیدى و خدماتى اردستان

مدیـر اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان 
اردسـتان از ارائه تسـهیالت 18درصدى بـه واحدهاى 
صنفـى، تولیـدى و خدمـات فنـى ایـن شهرسـتان 

خبر داد.
محمدرضا باقرى با بیان اینکه این اداره حمایت از بخش 
تولید را به صـورت ویـژه  در دسـتور کار خود قـرار داده 
اسـت، اظهارداشت: طرح ارائه تسـهیالت 18 درصدى 
به واحدهاى صنفى، تولیدى و خدمات فنى در راسـتاى 

تامین مالى واحدهاى تولیدى و صنفى است.
وى تصریح کـرد: همچنین این طرح در راسـتاى خارج 
کردن این واحدها از رکود و بهبود وضعیت اقتصادى به 

 ویژه در بخش تولید بوده است.

آغاز ساخت مقبره 
شهداى گمنام ورنامخواست

محمود کرمى- ورنامخواست
به همت  اطهرى فر، شــهردار ورنامخواست عملیات 
ساخت مقبره شهداى گمنام این شهر آغاز شد. دو شهید 
گمنام در سال 92در این شهر به خاك سپرده شدند که 
طى مدت چهار سال گذشته، دو نوبت آگهى مناقصه به 
مبلغ 130 میلیون براى ساخت مقبره در نشریات استانى 
چاپ شــد و دیگر هیچ اقدامى صورت نگرفت، ولى در 
مدت کم و به همت شهردار جدید، عملیات ساخت مقبره 

شهداى گمنام آغاز شده است.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: توسعه 
پژوهش سراهاى دانش آموزى در چهار سال گذشته 100 

درصد رشد داشته است.
محمدحسن قائدیها اظهارداشت: یکى از شاخص هاى 
اصلى توسعه، توســعه دانایى و دانش اســت و امروز 
کشورها دیگر به داشــته هاى منابع طبیعى و فیزیکى 
خود نمى بالند. وى با بیان اینکه هر کس در هر دوره اى 
از زندگى باید راه حل هاى خود را بشناســد، افزود: یک 
کالس درس عادى و پژوهشــى قابل قیاس نیســت 
چراکه زمان کار پژوهشــى محدود نیســت و در حوزه 
پژوهشــى جزئیات برنامه انعطاف پذیر اســت و توسط 

پژوهشگر این انعطاف مشخص مى شود. قائدیها با بیان 
اینکه خرد جمعى، نتایج پژوهش را مشــخص مى کند، 
گفت: نقش معلم، دانش آموز، فضاى علمى و امکانات 
همه در پژوهش اثرگذار اســت، توسعه پژوهش سراى 
دانش آموزى در چهار سال گذشته 100 درصد افزایش 
و رشد داشــته و در 12 منطقه اســتان، دبیرخانه هاى 
پژوهش تأسیس شــده اســت و آموزش کارکنان در 
راســتاى افزایــش پژوهــش از دیگر اقدامــات بوده

 است.
 وى افزود:  امروز بیش از 500 عنــوان پژوهش پایان 

یافته و در اختیار صاحب نظران قرار گرفته است.

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
کل استان اصفهان گفت: با همکارى مردم، اجراى حکم 

محکومین متوارى تسریع مى شود.
محمدرضــا قنبرى با بیــان اینکه طرح جمــع آورى و 
دســتگیرى محکومان متوارى با همکارى هفت نهاد 
انجام خواهد شد، اظهار داشــت: شناسایى، جمع آورى و 
دستگیرى محکومان متوارى از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است که با همکارى مردم، اجراى حکم محکومین متوارى 
تسریع مى شود. وى با اشاره به اینکه اجراى احکام صادره 
از محاکم دادگسترى اهمیت ویژه اى دارد، افزود: خروجى 
تمام اقدامات دستگاه هاى قانونگذارى، امنیتى و قضائى 

در واحد اجراى احکام خالصه مى شود و تا زمانى که حکم 
اجرا نشود، این اقدامات مؤثر نخواهند بود. قنبرى اقدامات 
انجام شده بدون اجراى حکم محکومین متوارى را بیهوده 
خواند و تصریح کرد: هدف از طرح جمع آورى محکومان 
متوارى، شناسایى محل اختفاى محکومان فرارى است که 
با اقدامات الزم اجرایى خواهد شد. به گفته وى، محکوم 
متوارى، شــخصى اســت که به علت ارتکاب جرم، به 
مجازات قطعى محکوم شده یا بعد از شناسایى یا دستگیرى 
متوارى شده باشد. همچنین محکوم متوارى عنوان فردى 
است که در حین محکومیت حبس، از مرخصى استفاده 

کرده و بعد از پایان مرخصى، به زندان بازنگشته باشد.

محکومان متوارى 
دستگیر مى شوند

رشد 100 درصدى 
پژوهش سراهاى استان 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
گفت: قرار گرفتن اصفهان در مرکز کشور، اهمیت حمل و 
نقل را در این استان را دو چندان کرده و وجود 9 هزار واحد 
صنعتى در سطح استان نیز نقش حمل و نقل در حمل بار 

را نشان مى دهد.
داریوش امانى ادامه داد: در بخش مســافر، از لحاظ تعداد 

ناوگان رتبه چهارم کشور را داریم.
امانى با اشــاره به نقاط حادثه خیز ابراز داشت: 109 نقطه 
حادثه خیز در سطح استان شناســایى کرده ایم که بنا بر 
شاخص هاى کشورى 67 نقطه تأیید شد و از این تعداد، 13 
نقطه در حال ایمن سازى است و بقیه نقاط نیازمند تخصیص 

بودجه بیشتر است.
وى با بیان این که 300 درصد جلوگیرى از بارهاى بدون 
بارنامه افزایش یافته است، یادآور شد: برخوردها با متخلفان 
جدى تر شده و درحدود 200 پرونده اى که مربوط به تخلف 
بارنامه وجود داشت، امسال به دوهزار و 600 پرونده رسیده 

است.
به گفته مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان، در هشت ماهه سالجارى نرخ تردد در کشور 10 
درصد و استان 15 درصد افزایش داشته است، این در حالى 
است که تعداد مسافر ششدرصد کاهش و تردد بار 5/5درصد 

رشد داشته است.

تعمیر روکش آســفالت 450 میلیارد پول 
مى خواهد

وى در پاسخ به سؤالى پیرامون مشکالت روکش جاده ها 
عنوان کرد: اگر100 درصد اعتبار ما در اســتان و در کشور 
اختصاص پیدا کند، در خوش بینانه ترین حالت 150 میلیارد 
تومان خواهد بود، در صورتى که کمترین بودجه مورد نیاز 
براى ترمیم روکش آسفالت هاى تخریب شده 450 میلیارد 

تومان نیاز است.
■■■

وى با بیان این که در هشت ماهه امسال9 میلیون مسافر 
در جاده هاى استان اصفهان جابه جا شدند، گفت: 48 هزار 
راننده با 36 هزار دســتگاه، ناوگان باربرى استان را شامل 
مى شود و ســن این ناوگان 23 ســال و اتوبوس هایى که 

وظیفه حمل مسافر را دارند 12 ساله است.
امانى با بیان این که سه درصد از کل تصادفات مربوط به 
حمل و نقل عمومى است که نسبت پایینى تلقى مى شود، 

ابراز داشت: تلفات راه هاى روستایى 17 نفر بوده که رشد 70 
درصدى را نسبت به سال گذشته نشان مى دهد.

■■■ 
وى با تاکید بر این که هوشمندســازى با قوت ادامه دارد، 
تأکید کرد: هشت درصد از دوربین هاى کنترل سرعت در 

کل کشور در استان فعال است.
■■■ 

وى در پاســخ به ســؤالى پیرامون وضعیت ناوگان حمل 
و نقل عمومــى تأکید کرد: گشــت ها نامحســوس در 

پایانه هاى مســافربرى حضور دارند، ایــن موضوع خط 
قرمــز ماســت، اقدامات صــورت گرفته منجــر به این 
شــده که تاکنــون خوشــبختانه حادثه ناگــوارى رخ 

نداده است.
امانى یادآور شد: با عملیاتى شــدن سامانه سپهتن، دیگر 
اتوبوس ها در پلیس راه ها متوقف نمى شود و در طول مسیر 
تمامى تخلفــات احتمالى راننده را به پلیــس راه گزارش 
مى کند؛ این موضوع را براى کامیون ها و تریلرها هم در نظر 

داریم که با مخالفت رانندگان مواجه شده است.

عضو هیئت علمى دانشــگاه اصفهان گفت: با پیشرفت 
تکنولوژى، شاهد رشد و تنوع آالینده هاى زیست محیطى 
در حد نانو ذرات هســتیم که به طور مســتقیم بر روى 
بافت هاى بدن تأثیر مى گــذارد، به همین دلیل ضرورت 
اجراى طرح جامع کنتــرل آالینده هاى هــوا به خوبى 

احساس مى شود.  
محمدرضــا طالیى اظهارداشــت: طــرح جامع کنترل 
آالینده هاى هوا با هدف توســعه پایــدار، افزایش رفاه 
اجتماعى و جلوگیرى از ضررهاى عظیم اقتصادى برنامه 
ریزى شده است و هدف از ارائه این طرح، ایجاد سیستمى 
است که ضمن حفظ کیفیت شاخص هاى آب و هوایى به 

اقتصاد شهرى آسیب نزند.
وى با بیان اینکه آلودگى هــوا، 23 تریلیون تومان براى 
کالنشــهرهاى کشــور هزینه داشته اســت، ادامه داد: 
اکوسیستم اجزایى به هم پیوسته دارد که اگر انسان ها به 
آن دست اندازى کنند، محیط زیست نمى تواند به حالت 

اولیه خود بازگردد.
طالیى افزود: مرحله اول طرح جامع کنترل آالینده هاى 
هوا، دستیابى به سیاهه انتشــار آالینده ها و  مرحله دوم، 

مشخص کردن توزیع غلظت سطحى آالینده هاست تا 
ببینیم چگونه و به چه شــکل مى توان این منابع آالینده 

را محدود کرد.
 این استاد دانشگاه اصفهان، ایجاد مکانسیم هاى اقتصادى 
و نگارش برنامه راهبرى براى اجراى این طرح را ضرورى 
دانســت و گفت: منابع آلوده کننده هوا به دو دسته منابع 
ثابت همچون صنایع و منابع متحرك مثل خودروها تقسیم 
بندى مى شود که بر اساس مطالعات انجام شده، 80 درصد 

منابع انتشار آالیندگى مربوط به خودروهاست.
وى با بیــان اینکه براى تعیین ســیاهه انتشــار آالینده 
هاى گازى اصفهان مطابق با اســتانداردهاى اروپا عمل 
کرده ایم، گفت: خوداظهارى هاى صنایع در ارتباط با میزان 
آالیندگى شان نیز وجود دارد که به تعیین این سیاهه انتشار 

کمک شایانى مى کند.
طالیى به دیگر منابع آالینده شــهر اشاره و تصریح کرد: 
گستردگى منازل مسکونى، نرخ باالى مصرف گاز شهرى 
و کنترل ضعیف بر روى آنها از جمله منابع مهم آلودگى به 
شمار مى رود زیرا در برخى موارد میزان منواکسید کربن 

تولید شده در منازل بیش از فضاى بیرون است.

آالیندگى تصفیه خانه اصفهان کنترل شود

معاون اجتماعى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه 25 درصد از امر ســالمت برعهده وزارت بهداشت 
است، گفت: 75 درصد از عوامل اجتماعى اثرگذار بر سالمت، 
خارج از حوزه خدمات بهداشتى، بیمارستانى و دارویى است 
و سالمت مهم تر از آن است که صرفًا به دست پزشکان و 

دانشگاه ها سپرده شود.
ذبیح ا... شاهمرادى اضافه کرد: بیش از 600 درمانگاه خیریه 
به واسطه همکارى خیرین سالمت با حوزه وزارت بهداشت 

در کل کشور ساخته شده اســت و در سال 94 بیش از هزار 
میلیارد تومان از طرف خیران براى امور بهداشتى، ساخت 
درمانگاه ها و خیریه هاى سالمت جمع آورى شد. وى عنوان 
کرد: ظرفیت پذیرش بیمارســتان هاى دولتى در اســتان 
اصفهان بسیار محدود و نیازمند ساماندهى است و باید تعامل 
خوبى با خیرین سالمت ایجاد شود تا نیازهاى حوزه سالمت 
در استان اصفهان به آنان اطالع رســانى شود. وى با بیان 
اینکه جمعیت سالمند کشور از هفت میلیون به 20 میلیون 
افزایش پیدا خواهد کرد، یادآور شد: در آینده اى نه چندان دور 
به دلیل افزایش جمعیت سالمندان در استان اصفهان با کمبود 
شش تا هفت هزار تخت بیمارســتانى مواجه خواهیم شد. 
معاون اجتماعى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان متذکر شد: 
بیش از 700 سازمان  مردم نهاد در حوزه سالمت در استان 
اصفهان وجود دارد که برخى از آنان در بحث کمک رسانى به 

زلزله زدگان اخیر فعالیت هاى زیادى داشته اند.
وى اذعــان داشــت: اعتیــاد، ســالمت روان، طــالق، 
حاشیه نشــینى و مشــکالت محیط هاى دانشجویى به 
ترتیب جزو اولویت هاى وزارت بهداشت براى پیشگیرى از 

آسیب هاى اجتماعى است.

کمبود7000تخت بیمارستانى دراصفهان

جلسه شوراى مرکزى اتحادیه انجمن هاى اسالمى وزارت ارتباطات وشرکت هاى تابعه  در مخابرات منطقه اصفهان 
برگزارشد.

در این نشســت که با حضوردبیر اتحادیه و اعضاء شوراى مرکزى از اســتان هاى تهران، خراسان رضوى، اصفهان، 
قم،فارس،آذربایجان شــرقى، گلستان و کردســتان برگزار شــد،هماهنگى هاى الزم جهت تشــکیل کمیته ها و 
ســایراقدامات الزم  جهت برگزارى همایش  صــورت گرفت و حضار به تبــادل نظر در مورد نحــوه اجراى برنامه

 پرداختند. 
شایان ذکراست که هفدهمین همایش ساالنه به میزبانى مخابرات منطقه اصفهان در روز هاى ششم و هفتم  دى ماه 

در این شهر  برگزار مى شود .

نشست اتحادیه انجمن هاى اسالمى وزارت ارتباطات

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از اجراى 
طرح هاى ابتکارى با عنوان «خادم» به منظور 
ارتقاى معیشــت، افزایش بهره ورى و ایجاد 

انگیزه در بین کارکنان خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت: 
موضوع معیشت یکى از موضوعات محورى 

در نیروى انتظامى به شمار مى آید.
وى موضــوع معیشــت را تاثیرگــذار بــر 
مأموریت هاى نیــروى انتظامى عنوان کرد و 
اظهار داشت: حوزه معیشت اگر به نتیجه برسد، 
به همان میزان در صیانت کارکنان تأثیر گذار 
اســت و مى تواند در ایجاد انگیزه اثر مستقیم 

داشته باشد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان به اهتمام ویژه 
به معیشت کارکنان اشاره کرد و اظهار داشت: 
به لحاظ پرچالش بودن فضاى نیروى انتظامى، 
الزم اســت تا موضوع معیشــت کارکنان به 
صورت ویژه دنبال شــود که در همین راستا 
طرح هاى ابتکارى با عنوان خادم در انتظامى 

استان طراحى شده است.
وى هدف از اجراى این طرح هــا را افزایش 
بهره ورى، ارتقاى قدرت پاسخگویى سازمان 
و ایجاد انگیزه در بین کارکنان و افزایش حس 
تعلق آنان به سازمان عنوان کرد و گفت: هم 
اکنون هشت طرح خادم با تمرکز بر سرپنجه ها 
و کارکنانى که در خط مقدم مأموریت ناجا قرار 

دارند در حال اجرا است.

اجراى
 طرح هاى «خادم» در 

پلیس اصفهان

مدیرکل راهدارى استان اصفهان خبر داد؛ 

حضور گشت نامحسوس در پایانه هاى مسافربرى

سه نمایش«کله پوك ها»،« دنیاى بدون ارتودنسى» و 
«آسمان آفتابى شو» در سالن هاى نمایش اصفهان امروز 

هم به روى صحنه است.
نمایش کله پوك ها به کارگردانى مجید کاشى فروشان 
در سالن آمفى تئاتر هنرستان هنرهاى زیبا واقع در خیابان 

مطهرى تا 15 دى اجرا مى شود. 
عالقمندان براى دیدن «کله پوك ها» مى توانند تا 15 
دى هر شب(به جز شنبه ها) ساعت 19:30 به آمفى تئاتر 
هنرستان هنرهاى زیبا واقع در خیابان مطهرى، ابتداى 

خیابان شمس آبادى مراجعه کنند.
■■■

نمایش «دنیاى بدون ارتودنسى» نیز به کارگردانى رادمهر 
کشانى تا یکم دى(فردا) در هنرستان هنرهاى زیبا به روى 

صحنه است.
این نمایش به نویســندگى و کارگردان رادمهر کشانى و 
بازى بهاره مهدوى، حمید شیروانى، منیرسادات حسینى، 
پارسا دستیار، جویا پورمشــکور، نیلوفر عرفانى و عطیه 
فشانى تا یکم دیماه ساعت18:00 در هنرستان هنرهاى 
زیباى پسران واقع در حد فاصل میدان انقالب و پل آذر به 

روى صحنه است.
■■■

نمایش «آسمان آفتابى شو» در ژانر کودك و نوجوان نیز 
به نویســندگى امیر بهبودنیا و به کارگردانى حسن وحید 
دســتجردى به حمایت خانه تئاتر حوزه هنرى اســتان 

اصفهان تا امشب در تاالر سوره به روى صحنه است.
نمایش آسمان آفتابى شو با موضوع همدلى و همبستگى 
است و داســتان دو خواهر به اســم هاى «یخ پرى» و 

«نورپرى» را روایت مى کند .
نمایش آسمان آفتابى شو در تاالر ســوره اصفهان واقع 
در خیابان آمادگاه، روبه روى مهمانسراى عباسى ساعت 

19:30به اجرا درمى آید.

روز آخر پاییز با 
اجراى 3 نمایش در 

سالن هاى تئاتر 

مدیــر حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه از ابتداى امســال تاکنون 
113 نفــر در اســتان اصفهــان بــر اثر استنشــاق 
گاز منوکســیدکربن دچــار مســمومیت شــده اند، 
گفــت: از این تعــداد، 10 نفر جــان خود را از دســت

 داده اند.
غفور راســتین افزود: از مجموع این افراد، 92 نفر پس 
از دریافت خدمــات درمانى فوریت هاى پزشــکى به 

بیمارســتان منتقل و 11 نفر با تالش تکنســین هاى 
اورژانس 115 در محل وقوع حادثه به صورت سرپایى 

درمان شدند.
وى ادامه داد: از تعداد ذکر شده، 46 نفر زن، 44 نفر مرد 
و 10 نفر کودك بودند. وى اظهارداشــت: همچنین 38 
نفر در رده سنى زیر 20 ســال، 16 نفر 21 تا 30 سال، 
23 نفر 31 تا 40 ســال بودند و 23 نفر هم بیش از 40 

سال داشتند.

مدیــر حــوادث و فوریــت  هاى پزشــکى اســتان 
اصفهــان تصریح کرد: بیشــترین موارد مســمومیت 
در ایــن مــدت، بــا 44 نفــر مربــوط به کالنشــهر 
اصفهــان و پــس از آن شهرســتان هاى مبارکــه و 
نجف آباد هر یــک 10 نفر و فریدون شــهر 9 نفر بوده

 است.
راستین خاطرنشان کرد: در سال 95 تعداد مسمومیت با 

CO در استان 374 نفر بود.

مسمومیت
113نفر با 
گازمنواکسیدکربن 
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مدیــر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهــان گفــت: در هشــت ماهه امســال 
محصوالت کشــاورزى بــه ارزش 85 میلیون و 552 
هزار دالر از این اســتان به خارج از کشــور صادر شده

است.
فرهاد حاجى مرادى اظهار داشــت: بر اســاس ارزش 
وزنــى، 55 درصد صــادرات مربوط بــه محصوالت 
نباتــى، 23 درصد حیوانات زنــده و محصوالت دامى، 
20 درصد محصوالت صنایع غذایى و 2 درصد مربوط 
به محصوالت صنایع شــیمیایى و صنایع وابسته به آن 

بوده است.

وى اضافه کرد: بر اساس ارزش دالرى نیز 44 درصد این 
صادرات مربوط به حیوانات زنده و محصوالت دامى، 26 
درصد مربوط به محصوالت نباتى، 24 درصد محصوالت 
صنایع غذایى، 5 درصد محصوالت شیمیایى و صنایع 

وابسته و یک درصد ماشین آالت کشاورزى است.
مدیــر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: 91/62 درصــد ارزش 
وزنــى و 84/76 درصــد ارزش دالرى محصــوالت 
یــاد شــده بــه کشــورهاى عــراق، افغانســتان، 
امارت، پاکســتان، کویــت، قطر و عمان صادر شــده

است.

مدیرکل اوقــاف و امورخیریه اســتان اصفهان با بیان 
اینکه صدور ســند براى موقوفات روســتایى اســتان 
اصفهــان در دســتور کار قــرار دارد، گفــت: در حال 
حاضر براى 900 موقوفه روســتایى ســند صادر شده 

است.
حجت االســالم والمســلمین رضا صادقى با اشاره به 
وجود روســتاهاى موقوفه اى در استان اصفهان اظهار 
داشت: 12 روستا در اصفهان، ششدانگ موقوفه هستند 
و روســتاهایى با دانگ هاى کمتر نیــز وجود دارد. وى 
افزود: تا کنون 900 سند براى موقوفات روستایى صادر 
شده و از روستاهایى که مشــکل وقفنامه داشتند رفع 

اختالف شد.
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقى ادامه داد: در 
صورت رعایت حریم قنواتى که از شهر یا روستا مى گذرد، 
روســتاهایى که داراى این مســئله بودنــد، مى توانند 

درخواست سند کنند.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه تعــدادى پرونــده در مــورد موقوفات 
روســتایى اســتان اصفهــان در صف انتظــار صدور 
ســند قرار دارند، ابراز داشــت: با پیگیرى هاى انجام 
شــده، صدور این اســناد نیز در آینــده محقق خواهد 

شد.

صادرات 85 میلیون دالر 
محصول کشاورزى از اصفهان 

900 موقوفه روستایى 
سند دریافت کردند

ساخت سریال «عاشقى» در 
کاشان

«عاشـقى»، نوروز 97 مهمان مخاطبان رسـانه ملى 
است.

کارگران سـریال «عاشـقى» گفت: تاکنـون بیش از 
80درصـد از ایـن  سـریال 13 قسـمتى خانوادگی و 

اجتماعی در کاشان تصویربردارى شده است.
میالد بنـى طباء بـا بیـان اینکـه تهیه کنندگـى این 
کار را علیرضـا راسـتی برعهـده دارد، افزود: سـریال 
«عاشقى» قرار است در ایام نوروز از رسانه ملى پخش 

شود.
وى گفت: در این سـریال، داسـتان زندگى شخصى 
بـه نـام «پرویـز» روایت مـى شـود که مدتى اسـت 
زندگى اش دچار بحران شـده و براى رفع مشکالت 

خود، بسیارى از شغل هاى کاذب را تجربه مى کند.

ُمهر اصالت یونسکو بر 
زریبافى شهرضا

مدیراداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان شـهرضا گفت: رشـته زریبافى شهرستان 
شـهرضا توانسـت عنوان ُمهـر اصالت را از سـازمان 

بین المللى یونسکو کسب کند.
محمدحسن شبانى با اشـاره به بافت نخستین پارچه 
زرباف نقش برجسـته در شـهرضا، مطرح کرد: براى 
نخستین بار دستگاه گالبتون تابى در شهرضا اختراع 

و ثبت شد.

خبر
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اصفهان مى باشد. الزم به ذکر در صورتى که اموالى از محکوم علیه به دست آید و همچنین وجوه توقیفى 
توسط خوانده از کل محکوم به کسر خواهد گردید. م الف: 2147 سیدمجید عقیلى قاضى شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /9/738
حصر وراثت

على شیر بویرى منجى به شناسنامه شماره 137 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 516/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
شهناز کوستان به شناسنامه شماره 281 در تاریخ 1392/12/19 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- على شیر بویرى منجى فرزند یارعلى به ش.ش 137 نسبت با متوفى همسر 2- پگاه بویرى 
منجى فرزند على شیر به ش.ش 2508 نسبت با متوفى فرزند 3- پیمان بویرى فرزند على شیر به ش.ش 
8051 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2192 شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/739
حصر وراثت

مصطفى یاسى به شناسنامه شــماره 3490323513 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 501/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان عباس یاسى فرزند على به شناسنامه شماره 26756 در تاریخ 96/8/18 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1-مصطفى یاسى فرزند عباس به ش.ش 3490323513 نسبت با متوفى 
فرزند 2- شــیال صمدى فرزند ناصر به ش.ش 51095 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2155 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /9/740
حصر وراثت

عبدالمحمد عروجى به شناسنامه شماره 1836 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 500/96ش1ح تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان ریحانه قباخلوپور فرزند اکبر به شناسنامه شماره 11 در تاریخ 1396/4/9 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عبدالمحمد عروجى فرزند عبدالوهاب به ش.ش 1836 نسبت با متوفى 
همسر 2- نسرین عروجى فرزند عبدالمحمد به ش.ش 156 نسبت با متوفى فرزند 3- مهرداد عروجى 
فرزند عبدالمحمد به ش.ش 247 نسبت با متوفى فرزند 4- نسترن عروجى فرزند عبدالمحمد به ش.ش 
349 نسبت با متوفى فرزند 5- مهران عروجى فرزند عبدالمحمد به ش.ش 3795 نسبت با متوفى فرزند 
6- لیلى مشهدى کاظمى فرزند سیف اله به ش.ش 242 نسبت با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2153 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /9/741
حصر وراثت

پروانه دانش به شناسنامه شماره 15012 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 495/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمود 
مفاخر فرزند محمدرضا به شناسنامه شــماره 559 در تاریخ 1388/8/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- مهرداد مفاخر فرزند محمود به ش.ش 244 نســبت با متوفى فرزند 2- بهزاد 
مفاخر فرزند محمود به ش.ش 981 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا مفاخر فرزند محمود به ش.ش 
0- 993- 0920252 نســبت با متوفى فرزند 4- رویا مفاخر فرزند محمود به ش.ش 13125 نسبت با 
متوفى فرزند 5- زهرا مفاخر فرزند محمود به ش.ش 13172 نسبت با متوفى فرزند 6- بهناز مفاخر فرزند 
محمود به ش.ش 19255 نسبت با متوفى فرزند 7- پروانه دانش فرزند حبیب اله به ش.ش 15012 نسبت 
با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2100 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/742
ابالغ

شــماره دادنامــه: 9509973759501311 تاریــخ تنظیــم: 1395/11/23 شــماره پرونــده: 
9509983759500485 شماره بایگانى شعبه: 950493 خواهان: آقاى محمدعلى چوبینه فرزند غالم 

به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شــهر بلوار طالقانى شهرك پردیس فرعى 21 پ 81 
خواندگان: 1- خانم گوهر زربان به نشــانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر خ مخابرات 
فرعى 2 نیم فرعى شمالى 1 پ 97 (مجهول المکان) 2- بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر به نشانى 
شاهین شهر خ فردوسى فرعى یک شرقى بانک مســکن 3- خانم ثمین اسکندرى به نشانى اصفهان، 
ملک شهر، خ انقالب اسالمى، ك سرو ساختمان آرشام پ 33 خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک. 
راى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى محمدعلى چوبینه فرزند غالم به طرفیت خانم گوهر زربان 
فرزند تقى و خانم ثمین اسکندرى فرزند سیروس و بانک مسکن شاهین شهر به خواسته الزام  خواندگان 
به انتقال سند رسمى یک باب منزل مسکونى تحت پالك ثبتى شماره 2952 از فرعى 409 اصلى بخش 
16 ثبت اصفهان ناحیه شاهین شهر به انضمام خسارات دادرسى با توجه به محتویات پرونده من جمله 
مدارك ارائه شده به خصوص قولنامه عادى و وکالتنامه هاى تنظمى در دفترخانه ها که خوانده اول خانم 
گوهر زربان وکالت بالعزل به خوانده دوم خانم ثمین اسکندرى و خانم اسکندرى نیز طى وکالتنامه اى 
که در دفترخانه شماره 236 به شــماره 6736 مورخ 90/3/16 تنظیم شده است کلیه اختیارات خود را در 
وکالتنامه اى که در دفترخانه 135 اصفهان تنظیم شده را به خواهان دعوا آقاى محمدعلى چوبینه تفویض 
نموده است و با توجه به محتویات دادنامه شماره 9409970369500706 صادره از شعبه 13 دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان و نظر به اینکه خواندگان دعوا با وصف ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و 
دلیل و مدرکى برخالف ادعاى خواهان ارائه ننمودند دادگاه خواســته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
مســتنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 222 و 223 و 224 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى خواندگان دعواى خانم زربان را به حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت و سپس انتقال سند 
رسمى یک باب منزل مسکونى به شماره ثبتى 409/2952 بخش 16 ثبت اصفهان و همچنین خوانده دوم 
ثمین اسکندرى را به تهیه و مهیا نمودن مقدمات انتقال سند مطابق قرارداد فى مابین و بانک مسکن را به 
مساعدت و موافقت و انتقال وام به نام خواهان با رعایت حقوق مرتهین (بانک مسکن) محکوم مى نماید 
همچنین خواندگان گوهر زربان و ثمین اسکندرى را به پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
مى نماید. راى صادره نسبت به خواندگان اول و دوم خانم ها زربان و اسکندرى غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و نسبت به خوانده سوم بانک مسکن حضورى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2112 
سیدصادق طباطبایى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شاهین شهر و میمه /9/744

ابالغ
شــماره دادنامــه: 9609973759301943 تاریــخ تنظیــم: 1396/08/27 شــماره پرونــده: 
9509983759101256 شماره بایگانى شــعبه: 960187 خواهان: خانم فریده عزیزى پورنوروز فرزند 
موسى به نشانى شاهین شهر گلدیس بلوار کشاورز منازل فوالد فرعى 3 غربى پالك 72 خوانده: آقاى 
عقیل موسى زاده فرزند رمضان به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه راى دادگاه: 
در خصوص دادخواســت خانم فریده عزیزى پور فرزند نوروز به طرفیت آقاى عقیل موســى زاده فرزند 
رمضان به خواسته صدور گواهى عدم امکان ســازش به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، با 
مالحظه روگرفت سند ازدواج منضم دادخواست که حکایت از رابطه زوجیت طرفین داشته و اینکه زوجه 
علت تقاضاى خود را به دلیل ترك منزل توســط زوج- ترك انفاق و نپرداختن نفقه زوجه و اعتیاد و سوء 
معاشرت وى اعالم نموده) با مالحظه اظهارات شــهود تعرفه شده در صورتجلسات مورخ 96/8/16 که 
شهود بر ترك زندگى مشترك توسط زوج شهادت داده اند، مالحظه روگرفت دادنامه شماره 2371- 950 
مورخ 95/12/25 صادره از شعبه محترم 103 کیفرى دو شهرستان اصفهان که حکایت از محکومیت زوج 
به یکسال حبس تعزیرى به دلیل ترك نفقه زوجه داشــته و با مالحظه روگرفت نامه شماره 960652- 
96/3/13 صادره از شــعبه اجراى احکام کیفرى مبنى بر جلب محکوم علیه (زوجه) جهت تحمل حبس 
حکایت از عدم انجام وظیفه قانونى توسط زوج داشته و با مالحظه نظریه داوران که بر عدم امکان زندگى 
مشترك زوجین نظر داشته و با عنایت به اینکه تالش و مســاعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و 
خواهان اصرار بر طالق و جدایى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده ضمن احراز تحقق 
شراط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1119 قانون مدنى، 26، 
27، 28 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن صدور حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در 
طالق، گواهى عدم امکان ســازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. خواهان مى تواند با اعمال 
وکالت حاصل از طریق تحقق شراط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پس از انتخاب 
نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و 
به وکالت از شوهرش امضا نماید. زوجه اظهار داشته در خصوص حقوق مالى خود در این پرونده ادعایى 
نداشته و زوجین فاقد فرزند مشترك مى باشند. ارائه گواهى عدم باردارى همگام اجراى صیغه الزامى و 
رعایت سایر شرایط نیز با مجرى آن است. لذا دادگاه در خصوص این موارد مواجه با تکلیف نیست. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار گواهى صادره از 
تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 2108 سیدمجید عقیلى قاضى شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3 حقوقى سابق) /9/745
اخطار اجرایى

شماره: 431/95 ش2ح به موجب رأى تضامنى شــماره 618 تاریخ 95/8/11 حوزه قضایى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- امین شریعتى فرزند شاهپور 
نشانى: اراك- الهیه میدان مسکن مجتمع پرستو 2- حمید اسماعیلى فرزند عبداله نشانى: اصفهان- قبل 
از پل وحید ورودى ناژوان ك باغ برج بن بست بهاران پ 1، 3- حسین خدامى فرزند عباس نشانى: شاهین 
شهر- گلدیس- خ ابوذر- نبش فرعى 8 شرقى جنوبى ط همکف محکوم است به: حکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/087/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل رسول حق شناس طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
94/2/28 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن با اجراى احکام است ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى 
به عهده محکوم علیه ها مى باشد. مشخصات محکوم له: على قربانى سینى فرزند محمد نشانى: شاهین 
شهر- خ شریعتى پ 140. 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. چنانچه محکوم علیه ظــرف 30 روز پس از ابالغ اجرائیه با ارائه صورت کلیه 

اموال خود دادخواست اعسار داد از جلب ایشان جلوگیرى مى شود. م الف: 2114 فتحى فرد- قاضى شعبه 
دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/746

ابالغ
شماره پرونده: 801/95 شماره دادنامه: 218- 96/5/7 خواهان: محمد توسلى کجانى ف حسینعلى به 
نشانى: اصفهان خ پروین کوى بوعلى پ 515 خوانده: محمدعلى اوژند ف على صفر به نشانى: مجهول 
المکان موضوع: تقاضاى الزام به تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل سوارى پژو 405 ال ایکس به شماره 
انتظامى 65- 174 ن 17 گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. رأى شورا: درخصوص دادخواست آقاى محمد توسلى کجانى به 
طرفیت آقاى محمدعلى اوژند به خواسته: تقاضاى الزام به تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل سوارى پژو 
405 ال ایکس به شماره انتظامى 65- 274 ن 17 بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد یک دستگاه 
خودرو طى مبایعه نامه ضمیمه خریدارى نموده است که به نام خوانده مى باشد و درخواست الزام به انتقال 
ســند خودرو مذکور را دارد. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و الیحه اى ضمیمه ننموده است و با عنایت به اظهارات و مدارك و دفاعیات خواهان، 
شورا پس از بررسى پرونده و مدارك ضمیمه با عنایت به استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 
96/8/9 به شماره 1452/13/12/7/621 خودرو مورد خواسته به نام خوانده بوده و لغو رهن گردیده است 
و توقیف درخصوص خودرو اعالم نگردیده است و به استناد مبایعه نامه ضمیمه که مصون از جرح بوده 
است و اسناد و خودرو که در ید خواهان مى باشد احراز مى گردد بیع صحیحا واقع شده است. لذا شورا 
به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 219 220 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به انتقال سند خودرو سوارى پژو 405 جى ال ایکس به شماره انتظامى 65- 274 ن 17 در حق 
خواهان صادر مى گردد حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 

2139 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/747
حصر وراثت

فریدون بهمن پور بشناسنامه شماره 2434 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 506/96 ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
نصرت کارده فرزند حسن بشناسنامه شماره 26750 در تاریخ 1396/7/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- خدیجه بهمن پور فرزند عبداله شماره شناسنامه 3655 نسبت با متوفى فرزند 
2- علیرضا بهمن پور فرزند عبداله شماره شناسنامه 2697 نسبت با متوفى فرزند 3- عبدعلى بهمن پور 
فرزند عبداله شماره شناسنامه 2073 نسبت با متوفى فرزند 4- رجب على بهمن پور فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 2819 نسبت با متوفى فرزند 5- فریدون بهمن پور فرزند عبداله شماره شناسنامه 2434 نسبت 
با متوفى فرزند 6- پوران بهمن پور فرزند عبداله شماره شناسنامه 945 نسبت با متوفى فرزند 7- مهرى 
بهمن پور فرزند عبداله شماره شناسنامه 1243 نســبت با متوفى فرزند 8- مهرانگیز بهمن پور فرزند 
عبداله شماره شناسنامه 1244 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2157 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/748
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759301924 تاریخ تنظیم 96/8/25 شماره پرونده: 9509983759101574 
شماره بایگانى شــعبه: 960314 خواهان: زهره عالى خانى فرزند غالمعلى به نشانى شاهین شهر- خ 
مدرس- خ شیخ فض ا.. نورى- فرعى 5 شرقى پ 4 خواندگان: 1- سید دانیال زمان فرزند سید کنعان به 
نشانى شاهین شهر خ مدرس بلوار شیخ فضل اله نورى فرعى 5 شرقى پالك 4 2- مژگان زمان فرزند 
سید کنعان 3- ماندانا زمان فرزند سید کنعان 4- متیرا زمان فرزند سید کنعان همگى به نشانى مجهول 
المکان 5- کاتیوشا زمان به نشانى تهران منیریه خ ابوسعید ك جمال موسوى فرد ك نصیریان پ 6 
واحد 1 خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 2- مطالبه مهریه رأى دادگاه: دعوى خانم زهره 
عالى خانى فرزند غالمعلى به طرفیت خواندگان 1- آقاى سید دانیال زمان فرزند سید کنعان و خانمها 
2- کاتیوشا زمان و 3- مژگان زمان فرزند سید کنعان و 4- میترا زمان فرزند سید کنعان و 5- ماندانا زمان 
فرزند سید کنعان ورثه مرحوم سید کنعان زمان به خواسته مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه شامل 
یک جلد کالم ا... و یک سرى جواهر و وجه نقد به نرخ روز جمعا به مبلغ 7/337/419/350 ریال به شرح 
دادخواست تقدیمى میباشد. با توجه به احراز رابطه زوجیت بین خواهان و مورث خواندگان مرحوم سید 
کنعان زمان به موجب سند نکاحیه مستند دعوى و اینکه طبق سند مذکور مهریه خواهان معین گردیده و 
بر ذمه متوفى باقیمانده و نظر به احراز وراثت طرفین نسبت به متوفى مرحوم سید کنعان زمان به موجب 
گواهى حصر وراثت به شماره 753 صادره از شوراى حل اختالف شاهین شهر و اینکه به مجرد وقوع عقد 
نکاح زن مالک مهر مى گردد و مى تواند هرگونه تصرفى در آن بنماید و از سوى خواندگان حاضر ایراد 
و دفاع موثرى نسبت به دعوى مطروحه به عمل نیامده است و خواهان نیز با اتیان سوگند اظهار داشته 
است که مهریه مذکور بر ذمه متوفى مى باشد و از متوفى دریافت ننموده و به متوفى نیز نبخشیده است 
و مفاد استشهادیه پیوست دادخواست حکایت از عدم تمکن مالى خواهان براى پرداخت هزینه دادرسى 
دعوى مطالبه مهریه دارد. لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت دانســته و مستنداً به مواد 198 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 1 و 4 و 5 قانون حمایت خانواده و ماده 1082 
و تبصره الحاقى از قانون مدنى خواندگان را به نسبت سهم االرث از محل ماترك متوفى به پرداخت یک 
جلد کالم ا... و یک سرى جواهر و وجه نقد به نرخ روز جمعا به مبلغ 7/337/419/350 ریال که به نرخ روز 
تعدیل یافته در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره در خصوص خواندگان ردیف سوم و چهارم 
و پنجم غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. و در خصوص سایر خواندگان حضورى و ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 2172 سید مجید 

عقیلى- رییس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /9/749
ابالغ

شماره پرونده: 367/96 ش9ح  شماره دادنامه: 526- 96/8/13 خواهان: غالمرضا مستأجران گورتانى 
آدرس: اصفهان محمودآباد- خ 18- سنگبرى صائب خواندگان: 1- شرکت پردیس نشیناى مهر آسیا 
به مدیریت نسیم سعدى پیرى 2- عطاءاله ظاهرى عبده وند مجهول المکان موضوع: تقاضاى مطالبه 

مبلغ 125/000/000 ریال به استناد یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت 
مقرر حوزه نهم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم 
رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
غالمرضا مستأجران به طرفیت 1- شرکت پردیس نشــینان مهرآسیا به مدیریت نسیم سعدى پیرى 
2- عطاءاله ظاهرى عبده وند به خواسته: مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به 
شماره 165061- 96/2/26 عهده بانک انصار از حساب جارى شماره 343143111543851 گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر باینکه مستندات 
مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و 
ضمایم آن و استحضار از جریان دادرسى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد 
و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب 
بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
125/000/000 ریال صادر مى گردد. و مســتندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب ســال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 2/587/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 2166 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /9/750
فقدان سند مالکیت

محترم حسین پور دهاقانى فرزند مرتضى باستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 187066- الف/90 را که به میزان از ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 410/824 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 13 دفتر 
704 ذیل ثبت 159202 بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
قطعى 4188 مورخ 90/5/29 دفترخانه 226 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى 
هم انجام نشده و بموجب سند شماره 4189 مورخ 90/5/29 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه 
گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ت مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. ضمناً مورد ملکى 
طى نامه شماره 950001- 95/1/8 شعبه دوم دادسراى عمومى توقیف مى باشد. م الف: 2167 ناصر 

صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/751
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805102032 شــماره پرونــده: 9609986805101148 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961148 خواهان آقاى محمد مجریان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى یوسف 
نظرى فرزند یارحسین به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805101148 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/11/04 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29805 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /9/756
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960993 خواهان منصور پیکان پور دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه 
به طرفیت 1- شــرکت پویان مهر صفاهان 2- زهره کثیرى محمدآبادى 3- رســول رحمانى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 96/11/2 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است. 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 اراباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 9 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 29819 شعبه نهم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/757
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961255 خواهان: محمد رفیعى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت 
رسول چهرازى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخ 96/11/3 ساعت 8/30 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 
چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم 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: 29778 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/758
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960689 خواهان اکبر تگریان دادخواستى مبنى بر مطالبه 17/350/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت پروین حاج هاشمى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخه 96/11/3 ساعت 4/15 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 شیخ صدوق 
چهارراه وکال ساختمان مدافعان حرم 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: 29846 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/759

خط یک قطارشــهرى اصفهان، شــمال و جنوب شهر 
را به هم وصل مى  کند و با توجه به مســیر، بسیارى از 
کارشناسان و متولیان شــهر بر این باور بودند که بدون 
شک استقبال مناســبى از آن انجام مى شود، اما شواهد 
و همچنین گفته هاى مســئوالن در حال حاضر گویاى 

نکته دیگرى است.
پروژه اى که قرار بود درحدود دو ســال به بهره بردارى 
برسد، هم اکنون بعد از گذشت دو دهه به طور کامل انجام 
نشده است و با وجود اینکه تصور مى شد این عطش قطار 
شهرى را با ازدحام روبه رو کند اما در واقع چنین اتفاقى 

رخ نداد.
با وجود اینکه مسئوالن قطار شهرى با افزایش ساعت کار 
سعى داشتند تا نظر تمامى اقشار جامعه و به ویژه دانش 
آموزان و کارمندان را از ابتداى مهر ماه سال جارى جلب 
کنند اما استقبال از قطار شهرى حاکى از آن است که هنوز 
این وســیله عمومى مطمئن و مقرون به صرفه، جایگاه 

چندانى در بین مردم باز نکرده است.

انتظارات مردم
کاهش فاصلــه حرکت قطارها، یکى از خواســته هاى 

شهروندان اصفهان است.
تعدادى از شــهروندان در این رابطه مى گویند: فاصله 
حرکت قطارها در سایر شهرها کمتر از پنج دقیقه است 
اما در اصفهان این فاصله حداقل 15 دقیقه اســت و اگر 
شما موفق به سوار شدن قطار نشوید، باید 15 دقیقه دیگر 
براى استفاده از قطار شهرى در ایستگاه معطل شوید و این 

موضوع جابه جایى سریع را زیر سئوال مى برد.

ضرر مالى
استقبال کمرنگ شهروندان ازقطارشهرى، افزون بر اینکه 
تالش هاى انجام شده براى کاهش معضل آلودگى هوا 
و ترافیک اصفهان را کم اثر مى کند، مدیریت شهرى را 

براى تأمین هزینه هاى ســنگین قطار شهرى نیز دچار 
مشکل خواهد کرد.

■■■
به گفته قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان، هزینه هاى 
قطار شهرى بسیار باالست و در حال حاضر تعداد مسافران 

مترو پایین است و در همین راستا اگر خط یک تکمیل و 
خط 2 و 3 قطار شهرى نیز راه اندازى شود، از همین مسیر 
هر روز نزدیک به 200 هزار مســافر را مى توان جا به جا 
کرد در صورتى که این آمار هم اکنون بین 18 تا 20 هزار 

نفر است.

وى اضافه کرد: هرچه مسافر کمتر باشد، هزینه هاى مترو 
باالتر خواهد بود، به طورى که اکنــون براى نگهدارى 
قطارشهرى اصفهان و حقوق کارکنان آن، ماهانه نزدیک 
به ســه میلیارد تومان هزینه مى شــود که این موضوع 
بار سنگینى را بر دوش ســازمان قطار شهرى اصفهان 

گذاشته است.

فرهنگ تأثیرگذار است
در عین حال معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهان ظرفیــت جا به جایــى مســافر در خط یک 
قطارشهرى این کالنشهر را صد هزار نفر اعالم و گفت: در 
حال حاضر جمعیت استفاده کننده از قطارشهرى اصفهان، 

یک پنجم ظرفیت این خط را تشکیل مى دهد.
علیرضا صلواتى افزود: براى استفاده از ظرفیت کامل این 
خط و استقبال روز افزون مردم اصفهان براى استفاده از این 
وسیله نقلیه پاك، باید چند اتفاق مهم در خدمات رسانى به 

مسافران انجام شود.
وى افزایش ســاعات ســرویس دهى را یکى از عوامل 
تأثیرگذار در اســتقبال مردم از خط یک قطار شــهرى 
اصفهان دانست و تصریح کرد: قطار شهرى اصفهان هم 
اکنون از ساعت 7 تا 19 خدمات رسانى مى کند، در حالى 

که این زمان باید از ساعت 6 تا 22 افزایش یابد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، کاهش 
زمان حرکت قطارها را عامل دیگــر مؤثر براى افزایش 

استقبال شهروندان از قطارشهرى اصفهان عنوان کرد.
وى با اشاره به اینکه فاصله زمانى حرکت قطارها در خط 
یک قطار شهرى اصفهان از 30 به 15 دقیقه کاهش یافته 
است، گفت: هدفگذارى مدیریت شهرى این است که این 
فاصله به پنج دقیقه کاهش یابد و این موضوع تأثیر بسزایى 

در جذب مسافر خواهد داشت.
صلواتى تکمیل نشدن ایستگاه هاى میدان امام حسین(ع) 
و انقالب را از دیگــر عوامل تأثیرگذار براى اســتقبال 
شهروندان به منظور اســتفاده از قطارشهرى اصفهان 
دانست و گفت: این دو ایســتگاه به دلیل قرارگرفتن در 
هسته مرکزى شهر، از مهمترین ایستگاه هاى خط یک 
قطارشهرى به شمار مى آیند که روزانه مقصد بسیارى از 

شهروندان هستند.

قطار شهرى اصفهان مشترى ندارد
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سارقان مس در دام پلیس
فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان از دسـتگیرى 
اعضاى باند سارقانى که اقدام به سرقت دو محموله 
مس به ارزش 14 میلیارد ریال کرده بودند در عملیات 

کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد. 
سردار مهدي معصوم بیگی گفت: سـارقان بارهاي 
مس را بـه دو انبـار ذوب فلـز در یکی از شـهرهاي 
حاشیه تهران منتقل کرده بودند که در بازرسی از این 
انبارها، 35 ُتن بار مس مسروقه به ارزش 14 میلیارد 
ریال کشـف شـد. وى همچنین از دسـتگیري یک 
مالخر در این پرونده خبر داد وافزود: متهمان پس از 
تشکیل پرونده، براي انجام اقدامات قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شدند.

پیشرفت 80 درصدى 
بزرگراه چادگان-اصفهان

مدیـر اداره راه و شهرسـازى شهرسـتان چـادگان 
از اجـراى پـروژه دوبانده سـازى بزرگراه چـادگان-

اصفهان در فروردین سال جارى خبر داد.
صادق حاجى اظهار داشـت: این پـروژه پس از چند 
سـال توقف، از شـش ماه پیش آغاز شـده و تاکنون 

80درصد پیشرفت داشته است.  
وى خاطرنشـان کـرد: عملیـات اجرایـى ایـن 
پـروژه بـا همـکارى سـازمان عمـران زاینـده رود 
در حـال اجراسـت کـه امیدواریـم در فروردین مـاه 
عملیـات اجرایـى آسـفالت ایـن پـروژه نیز شـروع

 شود.

خبر

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشــهر با اشاره به روند 
عملیات پیاده روســازى معابر برزن هاى فرهنگ وایثار 
فوالدشــهر گفت: خیابان ها در بافت شهرى به عنوا ن 
شریان هاى حیاتى و پیاده روها به عنوان مکمل اصلى 

شبکه معابر شهرى به شمار مى آیند. 
حمید رضا شیروانى تکمیل عملیات اجرایى معابر اصلى و 
فرعى و محوطه هاى عمومى برزن هاى ایثار و فرهنگ 
فوالدشــهر را یکى از مهمترین اولویت هاى شــرکت 
عمران دانست و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه هاى 
مساعد به منظور ارتقاى خدمت رسانى و افزایش کیفیت 
زندگى ســاکنین داراى اهمیت ویژه اى است وعملیات 

پیاده روسازى معابر مذکور با اعتبارى بالغ بر80میلیارد 
ریال در دســتور کار قراردارد. وى خاطرنشــان کرد: در 
راســتاى عملیات پیاده روســازى محالت فرهنگ1، 
فرهنگ4، فرهنگ5 و فرهنگ 6 شهر جدید فوالدشهر، 
قرارداد مورد نظر با پیمانکار با اعتبارى بالغ بر20 میلیارد 
ریال منعقد شد که عملیات اجرایى توسط پیمانکار آغاز 

شده است.
شیروانى افزود: همچنین پیاده رو سازى معابر اصلى نیمه 
شمالى برزن ایثار شــهر جدید فوالدشهر نیز با اعتبارى 
بالغ بر 29 میلیارد ریال اجرایى شــد و پیمانکار درحال 

تجهیزکارگاه و شروع عملیات است.

فرمانده نیــروى انتظامى با بیان اینکه اســترداد اموال 
مســروقه در دســتور کار نیروى انتظامى است، گفت:

 70 درصد سرقت ها در 14 استان انجام مى شود.
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشــترى عصر چهارشنبه 
در سفر به اصفهان با بیان اینکه موضوع ارتقاى امنیت 
و احساس امنیت بسیار مهم است، گفت: نیروى انتظامى 
وظیفه خود را حفظ و ارتقاى امنیت مى داند و در خصوص 
جرایمى مانند ســرقت که دغدغه رهبر معظم انقالب 
نیز هست اقدامات پیشــگیرانه و پیش دستانه را انجام 

داده است.
وى گفت استرداد اموال مســروقه در دستور کار نیروى 

انتظامى است و بعد از راه اندازى قرار گاه مقابله با سرقت 
در اولین گام رشد سرقت در سال 94 متوقف شد و در سال 
95 حدود 10 درصد کاهش سرقت داشتیم، ابراز داشت: 
در سال جارى حدود پنج درصد کاهش سرقت را داشتیم 
و توانســتیم در حوزه برخورد با جرایم خشن، سرقت به 
عنف و سرقت مسلحانه به میزان 40 درصد کاهش داشته 
باشیم. وى با اشاره به کاهش چهار درصدى سرقت هاى 
خرد در کشــور افزود: در این زمینه اعتیاد یکى از علل 
ســرقت هاى خرد اســت به طوریکه بیش از 50 درصد 
سارقین معتاد هستند. مشروح این خبر روز شنبه در همین 

روزنامه منتشر مى شود.

70 درصد سرقت ها  در
 14 استان انجام مى شود

عملیاتى شدن قراردادهاى 
عمرانى در فوالدشهر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106796500264 شماره پرونده: 9609986796500374 شماره بایگانى شعبه: 
960374 دادخواست و ضمائم به خانم فاطمه على عسگرى رنانى خواهان: بانک مهر اقتصاد دادخواستى 
به طرفیت خوانده فاطمه على عسگرى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986796500374 شعبه 35 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/04 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید 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. م الف: 29814 شعبه 35  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /9/760
فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/3322/26- 96/9/11 خانم طاهره فرجى مورچگانى فرزند قربانعلى به استناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود بشماره ى 
0103463 سرى الف سال 87 را به که بمیزان ششــدانگ بوده به شماره پالك ثبتى 301/45699 واقع 
در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در دفتر 630 صفحه 357 ذیل ثبت 144628 بنام 
نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 207146 مورخ 1391/12/20 دفتر 26  
شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و ملک فاقد سند رهنى بوده و نحوه ى 
گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه ى قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2183 ناصر 

صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/761
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/3329/96- 96/9/11 مرتضى محمودى فرزند صید مراد باستناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 263037 الف/95 
را که به میزان تمامت ششدانگ از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/32635 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 251 دفتر 839 ذیل ثبت 189696 بنام مرتضى محمودى فرزند 
صید مراد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند صلح 47701 مورخ 96/4/13 دفترخانه دفتر 14 
شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره 38435 مورخ 
1396/4/18 در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن بعلت جابجایى 
اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب 
آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مر قوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2182 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /9/762
حصر وراثت

خانه  لوس طاهرى به شناسنامه شماره 20078 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 514/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
پروانه طاهرى فرزند خانه لوس به شناسنامه شماره 20025 در تاریخ 1396/8/11 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- خانه لوس طاهرى فرزند محمد نعیم به ش.ش 20078 نسبت با متوفى پدر 
2- خدیجه یوسفى فرزند حبیب اله به ش.ش 20066 نسبت با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 
2186 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/763

حصر وراثت
صدیقه هامانى به شناسنامه شماره 26 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 521/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین 
هامانى فرزند حسن به شناسنامه شــماره 6609 در تاریخ 1396/7/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- صدیقه هامانى فرزند حسین به ش.ش 26 نسبت با متوفى دختر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2199 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /764 /9
ابالغ

شــماره دادنامــه: 9609973760101912 تاریــخ تنظیــم: 1396/09/04 شــماره پرونــده: 
9609983760100412 شماره بایگانى شعبه: 960959 خواهان: آقاى امیرحسین صفرپونورودى فرزند 
بهروز به نشانى شاهین شهر- خیابان ردانى پور- خیابان نبوت- فرعى 12 جنوبى- پالك 14 واحد سوم- 
منزل آقاى صفرپور خوانده: آقاى ایرج وزیرى سرشک فرزند نعمت اله به نشانى مجهول المکان خواسته: 
اعسار از پرداخت محکوم به رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقاى امیرحسین صفرپور بطرفیت 
خوانده آقاى ایرج وزیرى سرشک به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به به میزان هشت درصد 
به اضافه سه هزارم دیه کامل موضوع دادنامه شماره 950681 این دادگاه از توجه به محتویات پرونده، شرح 
دادخواست خواهان و اظهارات وى در جلسه دادرسى مورخ 96/09/01 و نظر به اینکه مجموع اظهارات 
خواهان در دادخواست و در جلسه دادرسى مذکور و استشهادیه محلى پیوست دادخواست و اظهارات شهود 
تعرفه شده از سوى خواهان در این جلسه حکایت از صحت ادعاى خواهان دارد در حالى که خوانده دفاع 
موثرى در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده است دادگاه خواهان را معسر از پرداخت یکجاى محکوم 
به دانسته ولیکن وى را متمکن از پرداخت آن به نحو تقسیط مى داند لذا با استناد به مواد 1 و 8 و 11 قانون 
نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب 1393 بدین نحو حکم به تقسیط محکوم به صادر مى گردد که 
خواهان ماهیانه مبلغ سه دهم درصد دیه کامل تا تســویه کامل محکوم به در حق خوانده پرداخت نماید. 

بدیهى است صدور این حکم مانع از استیفاى کامل و یکجاى محکوم به در صورت معرفى مال یا اموال از 
خواهان از سوى خوانده نخواهد بود. حکم صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 2213 غالمرضا شکوهى- رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق) /9/765 
ابالغ

شــماره دادنامــه: 9609973759302084 تاریــخ تنظیــم: 1396/09/12 شــماره پرونــده: 
9609983759300157 شماره بایگانى شعبه 960194 خواهان: خانم سروناز کرمى فرزند على بخش به 
نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر شهرك میالد ورودى اپارتمانهاى 120 واجدى 
خاتم االنبیا پ 18 خواندگان: 1- آقاى امیرحســین چعبى ویسى نژاد فرزند هاشــم 2 خانم الهام چعبى 
ویسى نژاد فرزند هاشم همگى به نشانى مجهول المکان 3- خانم لیال چعبى ویسى نژاد فرزند هاشم به 
نشانى مجهول المکان 4- آقاى محمدحسین چعبى ویسى نژاد فرزند هاشم به نشانى اصفهان- برخوار و 
میمه- مرکزى- شاهین شهر شهرك میالد ورودى اپارتمانهاى 120 واجدى خاتم االنبیا پ 18 خواسته 
ها: 1- مطالبه مهریه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى رأى دادگاه: دعوى خانم سروناز کرمى فرزند على 
بخش به طرفیت خواندگان خانمها و آقایان 1- محمدحسین چعبى ویسى نژاد فرزند هاشم 2- امیرحسین 
چعبى ویسى نژاد فرزند هاشم 3- لیال چعبى ویسى نژاد فرزند هاشــم 4- الهام چعبى ویسى نژاد فرزند 
هاشم ورثه مرحوم آقاى هاشم چعبى ویسى نژاد به خواسته مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه به مبلغ 
1/772/142/150 ریال و هزینه دادرسى به شرح دادخواست تقدیمى میباشد. با توجه به احراز رابطه زوجیت 
بین خواهان و مورث خواندگان مرحوم آقاى هاشم چعبى ویسى نژاد به موجب سند نکاحیه مستند دعوى و 
اینکه طبق سند مذکور مهریه خواهان معین گردیده و بر ذمه متوفى باقیمانده و نظر به احراز وراثت طرفین 
نسبت به متوفى مرحوم آقاى هاشم چعبى ویسى نژاد به موجب گواهى حصر وراثت به شماره 422 مورخه 
1394/10/7 صادره از شوراى حل اختالف شاهین شهر و اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر 
مى گردد و مى تواند هرگونه تصرفى در آن بنماید و از ســوى خوانده حاضر ایراد و دفاع موثرى نسبت به 
دعوى مطروحه به عمل نیامده است و خواهان نیز با اتیان سوگند اظهار داشته است  که مهریه مذکور بر 
ذمه متوفى مى باشد و از متوفى دریافت ننموده و به متوفى نیز نبخشیده است و مفاد استشهادیه پیوست 
دادخواست حکایت از عدم تمکن مالى خواهان براى پرداخت هزینه دادرسى دعوى مطالبه مهریه دارد. لذا 
دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده دعوى خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 1و 4 قانون حمایت خانواده و ماده 
1082 و تبصره الحاقى از قانون مدنى خواندگان را به نسبت سهم االرث از محل ماترك متوفى به پرداخت 
مبلغ 1/772/142/150 ریال بابت مهریه که به نرخ روز تعدیل یافته و همچنین هزینه دادرسى به ماخذ 
محکوم به در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره درخصوص خوانده ردیف اول حضورى و ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد و درخصوص سایر خواندگان 
غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 2227 سید مجید عقیلى- رییس شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /9/766
فقدان سند مالکیت

شــماره 103/96/3421/26- 96/9/19 آقاى علیرضا احمدى شیخ شــبانى فرزند سید خیراله باستناد 
دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود 
بشماره 025026 را که بمیزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/41247 واقع در بخش 16 حوزه ى 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 173 دفتر 371 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند قطعى 5686 مورخ 1389/12/16 دفترخانه 236 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و با قید 
به اینکه منافع مورد معامله مادام الحیات متعلق به معامل است و پس از فوت تابع عین مى باشد و معامله 
دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد و نحوه ى گم شدن جابه جایى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گدد 
که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى سند مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2245 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك واحد 

شاهین شهر  /9/767
فقدان سند مالکیت

شــماره 103/96/3392/26- 96/9/18 آقــاى / خانم رســول درویــش زاده  ملى وکالتنامه شــماره 
93/2/29/30704 از طرف مالک شکیبا باخویش فرزند مهدى – غالم باستناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 680567 را که به میزان 
ششدانگ از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/69279 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین 
شهر) که در ص 424 دفتر 763 ذیل ثبت 174867 به نام شکیبا باخویش فرزند مهدى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند قطعى / صلح/ سایر 4350 مورخ 1391/12/24 دفترخانه 435 شاهین شهر به او 
انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره 4351 مورخ 1391/12/24 در 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن بعلت جابجایى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد 
که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم واصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2225 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/768

فقدان سند مالکیت
شــماره 103/96/3421/26- 96/9/19 آقاى علیرضا احمدى شیخ شبانى فرزند خیراله باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 067172 
را که به میزان ششدانگ از ششدانگ به شماره پالك ثبتى B 14511/301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 260 دفتر 370 به نام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 5686 مورخ 1389/12/16 دفترخانه 236 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و با 
قید اینکه منافع مورد معامله مادام الحیات متعلق  به معامل است و پس از فوت تابع عین مى باشدو معامله 
دیگرى هم انجام نشده وسابقه رهن و بازداشــت هم ندارد و نحوه گم شدن جابه جایى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثتى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که 

هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا10 روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم واصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2242 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/769

حصر وراثت
شهین صادق زاده به شناسنامه شــماره 997 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 96/496  تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
محمدحسین صادق زاده فرزند گرگعلى به شناسنامه شماره 17341 در تاریخ 1396/6/14درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شــهین صادق زاده فرزند محمد حسین به ش.ش 997 نسبت با 
متوفى فرزند 2- سلطنت صادق زاده فرزند محمد حسین به ش.ش 324 نسبت با متوفى فرزند 3- کشور 
مورى فرزند محمدحسین به ش.ش 323 نسبت با متوفى فرزند 4- فرهاد صادق زاده فرزند محمدحسین به 
ش.ش 637 نسبت با متوفى فرزند 5- فرزانه صادق زاده فرزند محمد حسین به ش.ش 471 نسبت با متوفى 
فرزند 6- محمدرضا صادق زاده فرزند محمدحسین به ش.ش 1926 نسبت با متوفى فرزند 7- على صادق 
زاده فرزند محمدحسین به ش.ش 325 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 
2248 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/770

اجراییه
شماره اجراییه: 9610423760000039 شماره پرونده: 9509983759301653 شماره بایگانى شعبه: 
960156 تاریخ تنظیم 96/9/16 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973760000337 محکوم علیه روانبخش فرجى فرزند اسفندیار  به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ششصد و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسى در حق 
محکوم لهما 1- فاطمه سلطان اخوان ساداتى فرزند سیدحسین به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى 
شاهین شهر خ دهخدا فرعى 8 شرقى مجتمع دیپلمات 2- قدرت ا... طاهرى فرزند قنبر به نشانى اصفهان 
برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر خ دهخدا فرعى 8 شرقى مجتمع دیپلمات ضمنًا پرداخت هزینه هاى 
مربوط به اجرا به عهده محکوم علیه مى باشد. 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 ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 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 
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، حبس 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 شــود. (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 نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 2259 شعبه سوم حقوقى دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /9/771
حصر وراثت

فریدون دلفى به شناسنامه شماره 232 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 545/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نادر دلفى 
فرزند فریدون به شناسنامه شــماره 3299 در تاریخ 1392/5/6درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- فریدون دلفى فرزند خلف به ش.ش 232 نسبت با متوفى پدر 2- شهناز صالحى باغبهادرانى 
فرزند کریم به ش.ش 1632 نســبت با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2263 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /772 /9
حصر وراثت

سهیال محمدى اصل به شناسنامه شماره 2644 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 546/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على 
اکبر صادقى هسنیجه فرزند حاجى آقا به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 1396/7/14 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سهیال محمدى اصل فرزند میانقلى به ش.ش 2644 نسبت با متوفى 
همسر 2- شهرزاد صادقى هسنیجه همسر على اکبر به ش.ش 1554 نسبت با متوفى فرزند 3- ابراهیم 
صادقى فرزند على اکبر به ش.ش 443 نسبت با متوفى فرزند 4- فروغ صادقى هسنیجه فرزند على اکبر به 
ش.ش 658 نسبت با متوفى فرزند 5- مهرداد صادقى ه سنیجه فرزند على اکبر به ش.ش 1535 نسبت با 
متوفى فرزند 6- عباس صادقى هسنیجه فرزند على اکبر به ش.ش 5100022450 نسبت با متوفى فرزند. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى  اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2265 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک) /9/773
حصر وراثت

مهناز بردستیانى به شناسنامه شــماره 19 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 540/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
محمد حیدرجان فرزند اسماعیل به شناسنامه شماره 1827 در تاریخ 1396/8/27 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهناز بردستیانى فرزند حاجى به ش.ش 19 نسبت با متوفى همسر 
2- اسماعیل حیدرجان فرزند محمد به ش.ش 1551 نسبت با متوفى فرزند 2- سارا حیدرجان فرزند 
محمد به ش.ش 2367 نسبت با متوفى فرزند 4- احسان حیدرجان فرزند محمد به ش.ش 890 نسبت 

با متوفى فرزند 5- حســام حیدرجان فرزند محمد به ش.ش 3-127099247 نسبت با متوفى فرزند . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى  اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2266 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /774 /9
حصر وراثت

جواد فرهادى به شناسنامه شــماره 3469 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 508/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
على فرهادى فرزند محمدجواد به شناسنامه شــماره 70 در تاریخ 1396/7/18 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- فیض ا... فرهادى فرزند على به ش.ش 675 نسبت با متوفى پسر 
2- جواد فرهادى فرزند على به ش.ش 3469 نسبت با متوفى پسر 3- سیاوش فرهادى فرزند على به 
ش.ش 733 نسبت با متوفى پسر 4- ولى ا... فرهادى فرزند على به ش.ش 296 نسبت با متوفى پسر 
5- عزیزا... فرهادى فرزند على به ش.ش 451 نســبت با متوفى پسر 6- سیامک فرهادى فرزند على 
به ش.ش 95 نسبت با متوفى پسر 7- خاور فرهادى فرزند على به ش.ش 745 نسبت با متوفى دختر 
8- فرخنده فرهادى فرزند على به ش.ش 230 نســبت با متوفى دختر 9- لیال فرهادى فرزند على به 
ش.ش 25 نسبت با متوفى دختر 10- فاطمه فرهادى فرزند على به ش.ش 838 نسبت با متوفى دختر 
11- سارا فرهادى فرزند على به ش.ش 33599 نسبت با متوفى دختر 12- شهال فرهادى فرزند على 
به ش.ش 57 نســبت با متوفى دختر 13- زینب فرهادى فرزند على به ش.ش 650 نسبت با متوفى 
دختر 14- شیدا فرهادى فرزند على به ش.ش 29814 نسبت با متوفى دختر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى  اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد گردید. م الف: 2268 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /775 /9
فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/3467/26- 96/9/21 آقاى سید منوچهر رحمانى پیانى فرزند سید قباد باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 33 شاهین شهر رسما گواهى شده مدعى است 
سند مالکیت خود به شماره چاپى 053512 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/28424 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 380 دفتر 261 ذیل ثبت 58500 بنام 
آقاى سید منوچهر رحمانى پیانى ثبت و صادر و تســلیم گردیده است و بموجب سند قطعى 135819 
مورخ 1381/08/28 دفترخانه 33 شاهین شهر به نامبرده انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است فاقد استفاده مى باشد و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت جابجایى سند مالکیت مفقود 
گردیده است و تقاضاى صدور سند المثنى نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 ا.ق.ث 
مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2277 ناصر صیادى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر  /9/776
احضار 

آقاى فرشاد قاصد فرزند  احمد در پرونده شماره 961246 این شعبه به اتهام مزاحمت، فحاشى، تهدید و 
توهین موضوع شکایت آقاى ایوب امیرى فرزند حسن تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس 
ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساعت 10 صبح مورخ 1396/1/14 در 
شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب 

اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 1261 صابریان دادرس دادگاه عمومى باغبهادران /9/874
حصر وراثت

خانم زهره ادیبى سده داراى شناســنامه شماره 579 به شرح دادخواســت به کالسه 406/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا ادیبى سده به 
شناســنامه 56 در تاریخ 1396/07/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه ادیبى ســده فرزند غالمرضا ش.ش 1160474753 ت.ت 1382 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- عادله ادیبى ســده فرزند غالمرضا ش.ش 1160709025 ت.ت 
1392 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- زهره ادیبى سده فرزند کرم ش.ش 579 ت.ت 1365 صادره 
از لنجان (همسر متوفى) 4- زهرا بیگم حسینى چمگردانى فرزند سیدعلى اکبر ش.ش 36 ت.ت 1337 
صادره از لنجان (مادر متوفى) 5- قلى ادیبى سده فرزند سیف اله ش.ش 6 ت.ت 1327 صادره از لنجان 
(پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و ی ا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1253 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /9/875
حصر وراثت

آقاى حسن زمانى چمگردانى داراى شناسنامه شماره 203 به شرح دادخواست به کالسه 405/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین زمانى چمگردانى 
به شناسنامه 1783 در تاریخ 1396/08/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- منصوره زمانى فرزند حســین ش.ش 119 ت.ت 1342 صادره از قم 
(دختر متوفى) 2- پروانه زمانى چمگردانى فرزند حسین ش.ش 44 ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 3- معصومه زمانى چمگردانى فرزند حسین ش.ش 644 ت.ت 1338 صادره از قم (دختر متوفى) 
4- حسن زمانى چمگردانى فرزند حسین ش.ش 203 ت.ت 1340 صادره از قم (پسر متوفى) 5- رضا 
زمانى فرزند حسین ش.ش 322 ت.ت 1346 صادره از قم (پسر متوفى) 6- فاطمه زمانى چمگردانى 
فرزند حسین ش.ش 40 ت.ت 1333 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا زمانى چمگردانى فرزند 
حســین ش.ش 91 ت.ت 1337 صادره از قم (دختر متوفى) 8- زهره زمانى چمگردانى فرزند حسین 
ش.ش 161 ت.ت 1348 صادره از قم (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و ی ا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1249 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /9/876

رئیس پژوهشکده زیســت فناورى رویان اصفهان از شبیه سازى نژادى از بُز 
موسوم به «مورسیاى اسپانیا » در این مرکز علمى- تحقیقاتى خبر داد.

محمدحسن نصر اصفهانى اعالم کرد: پژوهشــگران این مرکز با استفاده از 
تجارب قبلى شبیه ســازى و با به کارگیرى روش دستى بومى سازى، پس از 
9 ماه موفق به این شبیه سازى از تخمدان و لقاح مصنوعى سلول بنیادین سه 

رأس بز از آن نژاد شدند. 
به گفته وى، با این شبیه سازى، پژوهشکده رویان به معدود کشورهاى دست 

یافته به فناورى هاى نوین تولید  مثل پیوست. 

نصر اصفهانى با اشــاره به اینکه قرار است با دســتیابى به این فناورى، 100 
رأس بز مورسیا شبیه سازى شود، گفت:هم اکنون این طرح آماده واگذارى به 
دامپروران براى تولید انبوه است که با انبوه سازى آن مى توان قیمت تمام شده 

تولید شیر را کاهش داد و کیفیت آن را باال برد.
به گفته رئیس پژوهشکده زیســت فناورى رویان اصفهان، اشتغالزایى براى 
دامداران در مناطق محروم، صادرات گوشــت این نژاد، تولید شــیر باکیفیت 
و تهیه پنیر از آن به دلیل داشتن چربى زیاد، نه تنها نشان دهنده ظرفیت این 
نژاد براى ورود به صنعت دام شــیرى کشور اســت، بلکه بیانگر نیاز به توجه 

ویژه به صنعت بُز شــیرى براى ایجاد اقتصاد کوچک اما مولد، با هدف تأمین 
خانواده هاى روستایى است. 

وى افزود: تخمک این نژاد در آزمایشگاه، بالغ سازى و سلول هاى مورد نظر 
نژاد مورسیا به درون تخمک هاى بالغ انتقال داده مى شود.

رئیس پژوهشکده زیست فناورى رویان اصفهان اظهار داشت: سپس جنین به 
رحم مادر منتقل شده و پس از 105 روز بزغاله به طور طبیعى متولد مى شود.

نصر اصفهانى خاطرنشان کرد: با شبیه سازى این بُز، امکان تولید و صادرات 
شیر با کیفیت باال براى تولید پنیر مرغوب در کشور فراهم شد.

شبیه سازى بز در رویان

فناورى هاى 
نوین تولیدمثل 

در اصفهان 
تکمیل شد

پیدا شدن 6 گردشگر 
گرفتار در باتالق 
 دریاچه نمک آران 

معاون جمعیت هالل احمر شهرستان آران و بیدگل 
گفت: پس از چندین ساعت گشت میدانى با همکارى 
هالل احمر، نیروى انتظامى، اداره میراث و افراد محلى 
توانستیم افراد گرفتار در منطقه باتالقى دریاچه نمک 

را نجات دهیم.
تقى رحمتى اظهارداشت: سه مرد و سه زن گردشگر 
که در منطقه باتالقى کویر دریاچه نمک گرفتار شده 
بودند با تالش امدادگران به سالمتى به گیت ورودى 
منطقه رسیدند.وى افزود: این افراد در شب اقدام به 
ورود به کویر کرده بودندو راه راگــم کرده و تا آنجا 
پیش رفته اند که به باتالق دریاچه نمک رسیده اند 
و دیگر نتوانســته اند از باتالق خارج شوند. رحمتى 
گفت: خوشبختانه با دریافت شــماره همراه یکى از 
گمشدگان که گرفتارى خود را به 110  اعالم کرده بود  
و با کمک رومینگ و ارسال پیامک، موقعیت تقریبى 
افراد مشخص شد و چند اکیپ از گشت هالل احمر، 
نیروى انتظامى و میراث فرهنگى و راهنمایان محلى 
کمتر از نیم ساعت پس از رسیدن به دریاچه، این افراد 

را پیدا کردند.
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معــاون پیشــگیرى از آســیب هــاى اجتماعــى
 اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: در مقابل هر 
37 ازدواج ثبت شــده، قریب به ده مورد طالق به ثبت 
رسیده است و این شاخص تا حدودى نگران کننده است 
و حاکى از  کاهش آمار ازدواج نسبت به طالق در استان

است.
مجتبى ناجــى با اشــاره به شــاخص هــاى ازدواج 
و طــالق افــزود: شــاخص دیگــر، نســبت ازدواج 
و طالق اســت که با هم قیاس مى شــود و در استان
ایــن نســبت تــا حــدودى باالســت و میــزان
 ازدواج هــا آمــارى پاییــن تــرى را نشــان 

مى دهــد و همیــن اتفاق موجب شــده تا شــاخص 
نســبت طــالق بــه ازدواج بــا افزایــش همــراه 

شود.
وى توضیــح داد: این افزایش آمار طــالق به گونه اى 
اســت که در مقابل 3/7 ازدواجى که در اســتان ثبت 
شــده،  یک مورد طالق هم به ثبت رســیده اســت و 
به تعبیــرى در مقابــل هــر 37 ازدواج ثبت شــده، 
قریب به ده مورد طالق به ثبت رســیده اســت و این 
شــاخص تا حدودى نگــران کننده اســت و حاکى از  
کاهش آمار ازدواج ها نســبت به طالق ها در اســتان 

است.

مدیرعامــل شــرکت شــهرك هــاى صنعتى اســتان 
اصفهان از رســیدن تعداد مدول هاى تصفیــه خانه هاى 
صنعتى مســتقر در شــهرك هاى صنعتى این اســتان 
بــا بهــره بــردارى از دو مــدول  تصفیه خانه  شــهرك 
صنعتى نجف آبــاد 2 و یک مدول تصفیــه خانه صنعتى 
شــهرك فناورى اصفهان در ســال 97 بــه 20 عدد خبر

 داد.  
محمد جواد بگى با بیان اینکه تاکنون در این اســتان از 78  
شهرك و ناحیه صنعتى مصوب،70 شهرك و ناحیه صنعتى 
آن عملیاتى شده است، گفت: این شهرك ها و نواحى صنعتى 
در مســاحتى بالغ بر 12 هزار و 30 هکتاراحداث شده که در 

مجموع، از نظر تعداد و مســاحت، این استان مقام نخست 
کشور را داراست. وى تعداد شهرك هاى صنعتى خصوصى 
این اســتان را نیز پنج شــهرك عنوان و تصریح کرد: این 
شهرك هاى خصوصى از مساحتى بالغ بر پنج هزار هکتار 
برخوردار بوده که مدیریت آن در دســت بخش خصوصى

 است.
بگى با اشاره به گام هاى اساسى این شرکت در حفظ محیط 
زیست و تأمین آب مورد نیاز شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
اصفهان، گفت: تاکنون 17 مدول تصفیه خانه در 12 شهرك 
صنعتى استان اجرا شده است  که ظرفیتى بالغ بر 10 هزار متر 

مکعب  پساب به چرخه تولید باز مى گردد. 

رواج طالق در اصفهان 
بیشتر از ازدواج است

مدول هاى تصفیه خانه هاى 
استان به 20 عدد مى رسد

«شب عاشقان بى دل» 
در گذر فرهنگى چهارباغ

ویژه برنامه «شب عاشقان بى دل» به مناسبت شب 
یلدا در گذر فرهنگى چهارباغ برگزار مى شود.

مدیـر ویـژه برنامه هاى شـهرى سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان گفت: ویژه 
برنامـه «شـب عاشـقان بیـدل» در دو بخـش ویژه 

بزرگسال و کودك برگزار مى شود. 
ابراهیـم حسـینى ادامـه داد: بخـش بزرگسـال بـا 
برنامـه هایـى بـا محوریـت ایجـاد نشـاط و ترویج 
فرهنگ صله رحم و تقویت روابط خانوادگى شـامل 
شـاهنامه خوانى، اجراى موسیقى سـنتى، استندآپ 
کمدى، عروسـک گردانى و خاطره گویـى ارائه مى 
شـود.وى افزود: دکور این بخـش از برنامه در قالبى 
طراحى شـده تـا تداعـى کننـده فرهنـگ قدیمى و 
کهن ایرانیـان در دید و بازدیدهاى خانوادگى باشـد. 
دکورى که خانـه مادربزرگى را نشـان مـى دهد که 
در شـب یلدا در انتظار فرزندان و نوه هایش نشسـته

 است.
حسینى با اشاره به برپایى غرفه ویژه کودکان عنوان 
کرد: بخش دوم برنامـه به کـودکان اختصاص دارد 
واجراى نمایش هایى بـا محوریت آمـوزش آداب و 
رسوم شب یلدا به زبان کودکانه، برپایى غرفه نقاشى 
و گریـم صـورت و اجراى موسـیقى از جملـه برنامه 
هاى این بخش اسـت. وى افزود: عموم شهروندان 
مى تواننـد بـراى شـرکت در ایـن برنامه، امـروز از 
سـاعت 13 تا 17 به گذر فرهنگى چهاربـاغ مراجعه

 کنند.

رصد قیمت ها در شب یلدا
مدیـر اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان 
اردستان گفت: گشت هاى مشترك با حضور بازرسان 
اتاق اصناف ، اداره صنعت ، معدن و نمایندگان سـایر 

دستگاه هاى نظارتى بر بازار شب یلدا نظارت دارند.
محمدرضا باقرى اظهارداشـت: دو گروه گشت هاى 
مشترك با حضور بازرسان اتاق اصناف ، اداره صنعت ، 
معـدن و تجـارت و نمایندگان سـایر دسـتگاه هاى 
نظارتى و بهداشتى، فعالیت اصناف را به طور مستمر 
بازرسـى مـى کننـد و درصـورت ارتـکاب هرگونـه 
تخلف صنفـى، وفـق مقررات بـا متخلفـان برخورد

 مى شود. 
وى بـا بیـان اینکـه در این طـرح، قیمـت کاالهاى 
مصرفى شـب یلدا به  ویژه میوه، شـیرینى و آجیل به  
طور کامل در سـطح شـهر اردسـتان رصد و نظارت 
مى شـود، خاطرنشـان کرد: طرح نظارتى ویژه شب 

یلدا تا 30 آذر ماه(امروز) ادامه دارد.
مدیـر اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان 
اردسـتان  تصریـح کـرد: بازرسـان اداره صنعـت 
شهرسـتان، به  همـراه سـایر دسـتگاه هاى نظارتى 
از اماکـن پرحجـم عرضـه محصـوالت بازدیـد و 
بازرسـى مى کند، همچنین مراکز عرضه شـیرینى، 
میـوه، آجیـل، مـرغ و گوشـت در اولویت ایـن طرح

 هستند.

خبر

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست پروین جهاندار ملک آبادى به طرفیت فرنگیز جهاندار 
ملک آبادى و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم ورثه مرحوم طى شماره 140/96 در شوراى حل اختالف 
باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 3/5 عصر مورخه 96/11/14 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا 
مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1208 هدایتى رئیس شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف باغبادران (مجتمع شماره یک) /9/877
حصر وراثت

حمید پوالرى داراى شناســنامه شــماره 2965 به شرح دادخواست به کالســه 147/94 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه سیده قدم خیر موسوى 
بشناسنامه 8165 در تاریخ 96/7/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- فاطمه زمانى به ش ش 494 مادر متوفى 2- حمید پوالرى به ش ش 2965 فرزند 
متوفى 3- مجید پوالرى به ش ش 2966 فرزند متوفى 4- سعید پوالرى به ش ش 829 فرزند متوفى 
5- بتول پوالرى به ش ش 2964 فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1251 شعبه دوم شوراى 

حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /9/878
ابالغ

شماره پرونده: 134/96 شماره دادنامه: 353- 96/5/28 مرجع رسیدگى: شعبه ششم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: ابوالفضل على خانى فرزند تقى- نشانى: حسین آباد- مهردشت- شهرك 
قدیم- ك حافظ- پ 7 خوانده: علیرضا پورنبى- نشانى: فوالدشهر- آ4- سپاهان 3- پ 152 خواسته: 
مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى ابوالفضل على خانى فرزند تقى به طرفیت آقاى علیرضا پورنبى بخواسته 
مطالبه مبلغ سى و پنج میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شماره 383056- 9411- 12 عهده 
حساب جارى 0110669407007 بانک ملى ایران و سررسید مورخ 96/02/13 مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه و خسارات دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا 
و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از 
سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه 
در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء با استصحاب بقاء 
دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون 

ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى 
که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه 
مى شود و پرداخت مبلغ 1/187/500 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. رأى غیابى 
محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس به مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1248 

ارجمندى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /9/879
اخطار اجرایى

شماره: 140/96 ش3ح به موجب رأى شــماره 360 تاریخ 96/5/20 حوزه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه خانم مهناز حیدرى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/062/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اداى دین از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/30 
لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له سعادت خدادادى فرزند محمدرضا نشانى: چمگردان- خ 22 
بهمن- کوچه والفجر 4 پالك 30 و نیز محکوم است به پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت . رأى 
صادره غیابى اســت. 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 قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1255 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /9/880
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم ســید هادى هاشمیان دادخواســتى به مبلغ 12/400/000 ریال بطرفیت 
محمدرضا دهقانى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 371/96 در شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/11/2 
ساعت 4 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1259 شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /9/881
ابالغ

شماره پرونده: 65/96 شماره دادنامه: 285- 96/4/25 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: رسول محمدى فرزند ابراهیم- نشانى: اصفهان- بازار بزرگ- مقابل سراى 
محمودیه- جنب مسجد نو- بخش پوشاك عرفان خواندگان: 1) امید خلیلى فرزند گل محمد- نشانى: 
زرین شهر- خ شریعتى- روبروى بهداشت- پوشاك آقایان و 2) مسعود لشکرى فرزند شریف- نشانى: 

مجهول المکان خواسته: انتقال رسمى سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى رسول محمدى فرزند ابراهیم بطرفیت 1) امید خلیلى فرزند 
گل محمد و 2) مسعود لشکرى فرزند شریف تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یکدستگاه 
خودروى پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامى 317 ج 71 ایران 95 به انضمام خسارات دادرسى، با 
این توضیح که خواهان مدعى است به موجب قرارداد عادى 95/10/5 خودروى موصوف را از خوانده 
ردیف اول خریدارى نموده و سند خودرو نیز به نام خوانده ردیف دوم مى باشد، لکن خواندگان با وصف 
انجام تعهدات خواهان از جمله پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال رسمى سند خودرو خوددارى مى 
نمایند. شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، تصویر مصدق سند عادى، حکایت از خرید خودرو 
توسط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتى (بیع صحیح و قانونى) از صاحب سند رسمى 
خودرو به خریدار و نیز پاسخ استعالم صورت گرفته از راهور مبنى بر مالکیت رسمى خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم و اینکه نسبت به ادعاى خواهان علیرغم ابالغ قانونى دفاع موجهى به عمل نیاورده اند نتیجتًا 
خواسته خواهان ثابت تشخیص و به لحاظ آنکه انتقال سند رسمى خودرو از بایع به مشترى جزء توابع 
بیع مى باشد، مستنداً به مواد 219 و 220 و 338 قانون مدنى، حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به 
انتقال سند رسمى خودرو موصوف با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد صادر و اعالم مى نماید و 
دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوى نسبت به نامبرده و مستنداً به بند 
4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى نسبت به نامبرده صادر و اعالم و درخصوص دعوى 
مبنى بر مطالبه خسارات دادرسى نظر به اینکه خواهان دلیلى بر علم و آگاهى خواندگان از مالک رسمى 
و فروشنده به متصرف خودرو به خواهان و ایضاً امتناع خوانده ردیف دوم از انتقال اسناد به خواهان باشد 
ارائه نگردیده لذا مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 1252 منصورى- قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /9/882
مزایده

مزایده نوبت اول- واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960918 جلسه مزایده اى در روز شنبه 1396/10/23 از ساعت 9 صبح لغایت 10:30 به منظور 
وصول مبلغ 301/465/372 ریال در حق محکوم له و مبلــغ 15/073/268 ریال به عنوان هزینه ى 
عملیاتى اجرایى در حق صندوق دولت و به جهت فروش یک دستگاه خودروى سوارى پژو 405 جى ال 
ایکس دوگانه سوز مدل 1387 به رنگ نقره اى متالیک به شماره انتظامى 15 ن 573 ایران 13 به شماره 
شاسى 371988 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 160 میلیون ریال ارزیابى گردیده است 
در محل اجرایى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نمایند طالبین خرید میتوانند به مدت پنج روز قبل 
از موعد مزایده از خودروى مورد نظر واقع در پارکینگ شهر فوالدشهر دیدن نموده و سپس در صورت 
تمایل در جلسه ى مزایده شرکت نمایند کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ده درصد 

قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز پرداخت نمایند. 
م الف: 1265 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /9/883

دادنامه
شاکى : آقاى یادگار کیوانى هفشجانى فرزند خداکرم به نشانى اصفهان – ملک شهر خیابان بهارستان 
غربى بعد از خیابان انقالب اســالمى کوچه مهتاب 29 فرعى اول ســمت چپ مجتمع مهر واحد 2 - 
متهمین : 1. آقاى ایمان کمرزرین به نشانى اصفهان – خیابان بزرگمهر نرسیده به فلکه بزرگمهر آخرین 
کوچه مادى سمت راست اولین کوچه سمت راست اول مادى مجتمع مدائن شماره 45 – 2. آقاى حمید 
کمرزرین به نشانى اصفهان – خیابان بزرگمهر نرســیده به فلکه بزرگمهر آخرین کوچه مادى سمت 
راست اولین کوچه سمت راست اول مادى مجتمع مدائن شماره 45 - اتهام : خیانت در امانت - دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در 
خصوص اتهام آقایان 1- حمیدکمرزرین 2- ایمان کمرزرین هر دو دائر بر « خیانت در امانت در خصوص 
یک فقره چک به شماره 702/27 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک رفاه » با توجه به شکایت شاکى 
آقاى یادگار کیوانى فرزند خداکرم ، استعالم از بانک محال علیه ، شهادت شهود و عدم حضور متهمین با 
وصف احضار از طریق نشر آگهى و سایر قرائن و امارات موجود بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه 
با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات هر کدام از متهمین را به تحمل شش ماه 
حبس محکوم مى نماید رأى صادرشده غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف مدت بیســت روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است 

م الف 917 - غالمحسین ابراهیمى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان 9/885
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- على عسگر قربانى فر دادخواستى بطرفیت 
محمدحیدرى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 947/96 ثبت 
گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب 
یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز دوشنبه 
مورخ 96/11/02 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شــوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت 
رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7091/م الف شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف نجف آباد9/886
احضار

آقاى 1- حجت اله محمدى 2- روح اله محمدى فرزندان حبیب اله در پرونده شــماره 942922 این 
شعبه به اتهام قتل عمدى و تخریب عمدى موضوع شکایت اولیاء دم مرحوم محمد رمضانى فرزند على 
محمد تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ 
مى شود که در ساعت 12 مورخ 1396/11/29 در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى 
به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیــم قانونى خواهد بود. م الف: 1262 

محمودى تبار- رئیس دادگاه عمومى باغبهادران /9/884

نماینده مردم سمیرم در مجلس شوراى اسالمى خطاب 
به محمود حجتى، وزیر جهادکشاورزى از وى درخواست 
کرد از بخش کشاورزى سمیرم به دلیل دارا بودن سیب 

مرغوب حمایت کند. 
اصغر ســلیمى که در مجلس شــوراى اسالمى سخن 
مى گفت خاطرنشان کرد: آقاى وزیر، آیا خبر دارید نرخ 
خرید سیب در باغ هاى ســمیرم توسط دالالن پایین تر 
از قیمت تمام شــده تولید اســت که اگر همین منوال 

ادامه یابد، باید به فکر مجلس ترحیم باغدارى ســمیرم 
باشیم.

به گفتــه وى، با رونق صــادرات، برندســازى، احداث 
صنایع تبدیلى و بسته بندى، توســعه تعاونى هاى پویا، 
پرداخت به موقع بیمه خســارات محصوالت کشاورزى 
و استمهال سود وام هاى صد میلیون تومانى کشاورزى، 
از نابودى دســترنج چند ســاله کشــاورزان جلوگیرى

 مى شود.

وى با انتقاد به عملکرد مدیران آبى استان اصفهان، گفت: 
هزاران اصله درخت سیب از بى آبى خشکیده یا دچار تنش 
شدیدى آبى شده اند. جا دارد دولت در اجراى طرح هاى 

آبیارى مدرن و بستن چاه هاى آبى غیرمجاز اقدام کند. 
وى افــزود: انتقــال آب از منطقه اى که خــود گرفتار 
خشکسالى چند ساله است، از طریق تونل 67 کیلومترى 
زیربستر شهرستان سمیرم، یعنى بى کفایتى مدیران منابع 

آبى استان است.

مجلس ترحیم براى سیب سمیرم!

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به برگزارى جلسه با اتحادیه هاى مربوطه گفت: مردم مطمئن باشند که در 
بازار شب یلدا، افزایش قیمتى در بازار صورت نخواهد گرفت و همه محصوالت مختص این شب، به میزان کافى 

در دسترس خواهند بود.
رسول جهانگیرى در رابطه با تمهیدات صورت گرفته از سوى اتاق اصناف استان اصفهان براى کنترل بازار شب 
یلدا اظهار داشت: مردم مطمئن باشند که در بازار شب یلدا، افزایش قیمتى در بحث میوه صورت نخواهد گرفت و 
میوه هاى مخصوص این شب از جمله انار و هندوانه به میزان کافى در بازار وجود دارند و نگران کبود عرضه نیستیم.
وى تصریح کرد: خرده فروشان و عمده فروشــان میوه طى روزهاى اخیر، میوه مورد نیاز خود را تأمین کرده اند و 

کمبودى در میدان میوه و تره بار وجود ندارد.
جهانگیرى خاطرنشان کرد: عالوه بر این، هماهنگى هاى الزم با بازرسى اصناف صورت گرفته تا در صورت وجود 
هر گونه تخطى فروشندگان از قیمت هاى اعالمى، برخوردهاى الزم با آنها صورت پذیرد و مردم نیز در صورت 

مشاهده هر گونه تخلفى مى توانند به دفتر بازرسى اصناف در خیابان اردیبهشت مراجعه کنند.
وى در خصوص آجیل نیز اظهار داشت: همانند صنف عمده فروشان میوه و تره بار، با صنف آجیل و خشکبار نیز 

توافق هاى الزم صورت گرفته و افزایش قیمتى در روزهاى منتهى به شب یلدا در بازار شاهد نخواهیم بود.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان از اعزام 245 اکیپ براى بازرسى و نظارت بر بازارهاى وی ژه شب 
یلدا خبر داد.

جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: از ده روز قبل نظارت و بازرســى روى کاالهاى مختلف از جمله اقالم 
مختص شب یلدا در بازار اصفهان آغاز شده است.

وى پیرامون اینکه تشدید نظارت ها در بازار اصفهان براى پیشگیرى از افزایش غیر منطقى قیمت ها تا اول دى 
ماه(فردا) همزمان در سراسر استان انجام مى شود، افزود: در این برهه از زمان، نظارت و بازرسى ها از واحدهاى 
عرضه کنندگان میوه، آجیل و خشکبار، گز و شیرینى و گلفروشــان به طور محسوس و نامحسوس افزایش 

مى یابد.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با اشــاره به آغاز طرح تشدید بازرسى و نظارت بازار اصفهان به 
مناسبت شب یلدا با حضور 245 بازرس بیان داشت: این بازرسى ها با هدف پیشگیرى از افزایش غیرمنطقى 

تخلفات احتمالى، نظارت بر رعایت نرخ هاى مندرج بر کاالها انجام مى شود.قیمت ها، برخورد با 
وى با تأکید بر اینکه تمام فروشندگان موظف هستند کاالهایى را بفروشند 
که اتیکت داشــته باشد، گفت: بازرســان اصناف با 
مشاهده هرگونه گرانفروشى، کم فروشى، عدم 
درج قیمت بر کاال و نبود فاکتور برخورد 

جدى مى کنند.

در بازار شب یلدا 
هیچ افزایش قیمتى 

در کار نیست

نظارت 245 تیم بازرسى بر بازار شب یلدا

 عضو هیئت رئیســه اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان گفت: قیمت آجیل به مناسبت شب یلدا در بازار 
اصفهان بین 3 تا 5 درصد بیشتر شد.

حسین جوانى اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان برداشت انواع آجیل در مهرماه 
است، بنابراین قیمت انواع آجیل در مهرماه مشخص مى شود.

وى بیان داشت: امسال قیمت آجیل به نسبت سال گذشته افزایش 
داشــت که به عوامل مختلفى از جمله تولید کم و ممنوعیت 

واردات آجیل و خشکبار خارجى بستگى دارد.
این عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
با اشاره به اینکه قیمت پسته بین 25 تا 30 درصد افزایش 
یافته است، ادامه داد: پسته از کرمان، یزد و رفسنجان به 
اصفهان وارد مى شود و به فروش مى رسد، هرچند تولید 
پسته نیز در اطراف اصفهان داریم که به دلیل تولید کم 
پسته در سطح کشور، شاهد افزایش قیمت این محصول 

هستیم.
وى با اشــاره به اینکه قیمت مغز بادام نیز بیــن 3 تا 5 درصد 
افزایش داشته است، گفت: قیمت بادام هندى، گل آفتابگردان، تخمه 
کدو و بادام چینى به دلیل اینکه جزو کاالهاى قاچاق محســوب مى شود 

بین 8 تا 10 درصد افزایش داشته است.
نــى  ا اعالم کرد: قیمت مغز بادام هم بین  3 تا 5 درصد افزایش داشــت و این در حالى است که جو

قیمت فندق ثابت مانده است.

قیمت آجیل 5 درصد گران تر شد
5 درصد بیشتر شد. 5 تا 3اصفهانبین3

داشت: حسینجوانى اظهار
است، بنابراین قیمت ان
وىبیان داش
داشــت
واردات
این
با اش
یافته
اص
پس
پست
هستیم
وى با اشـ
افزایش داشته اس
کدو و بادام چینى به

0 تا 10 درصد افزایش 8بین8

جزیره بازى هم براى یلدا برنامه ویژه اى تدارك 
دیده است.اجراى نمایش عروسکى «صندوقچه 
بازى» به همراه ارائه بازى هــاى تفریحى ویژه 
کودك و خانواده، از جمله بخش هاى ویژه برنامه 
«یلــداى کودکى» اســت که فــردا جمعه یکم 
دى ماهساعت 10و30دقیقه صبح از سوى جزیره 
بازى واقع در بلوار آیینه خانه، حدفاصل سى وسه پل 

و پل فردوسى برگزار خواهد شد.

«یلداى کودکى»
 در جزیره بــــازى


