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سود شرکت هاى صنعتى به کشاورزان هم برسد
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ضیافت مرگ
 به میزبــانى« هلــن»

بگوویچ انتقام دربى 55 را گرفت

پاداش کشتى نگرفتن با 
حریف رژیم صهیونیستى 

دوباره 
«مردان آهنین» 
دوباره جنجال 
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تهیه کننده برنامه «مردان آهنین» از ضبط این 
برنامه  با 24 شــرکت کننده در شــهرك غزالى 

خبر داد.
عباس قنبــرى در خصوص مراحــل تولید این 
برنامه گفت: ضبط برنامــه تلویزیونى «مردان 
آهنین» طــى این روزهــا در شــهرك غزالى 
آغاز شــده اســت. این برنامه در 15 قســمت

 45 دقیقه اى تولید مى شود.

3

زالتکو امیدوارمان مى کند؟زالتکو امیدوارمان مى کند؟
4

راهکار استاندار اصفهان براى حل مشکل آب کشاورزان و جبران خسارت هاى آنها:

 بزرگوار 50 تایى شد!
اتفاق جالبى که در دیــدار دیروز ذوب آهن- الوحده رخ داد و برخى رســانه ها هم  آن را به 
عنوان یک رخداد مبارك براى سرمربى ســبزها قلمداد کردند این بود که تعداد بازى هاى

 امیر قلعه نویى در لیگ قهرمانان آسیا به عدد 50  رسیده است.
 پرافتخارترین مربى لیگ برتر، رکورددار امتیاز گیرى در لیگ برتر، بهترین مربى تاریخ استقالل 
در لیگ برتر و حاال رکورددار مربیگرى در لیگ قهرمانان آسیا روى نیمکت یک تیم ایرانى دیگر.

5

روزهاى تلخ و شیرین قلعه نویى در لیگ قهرمانان آسیا

گفته مى شود سرمربى سابق سپاهان یکى از گزینه هاى فدراسیون فوتبال براى سرمربیگرى تیم ملى امید استگفته مى شود سرمربى سابق سپاهان یکى از گزینه هاى فدراسیون فوتبال براى سرمربیگرى تیم ملى امید است

ضبط یکى از پربیننده ترین
 برنامه هاى تلویزیون آغاز شد

3

چرا رضا عطاران چرا رضا عطاران 
سراغ تلویزیون سراغ تلویزیون 

نمى رود؟نمى رود؟
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محموله جدید ذرت هاى آلوده بعد از خبر رسانى هاى خبرگزارى تسنیم در 
خصوص ورود 133 هزار تن ذرت آلوده برزیلى، اجازه تخلیه در بندر 

امام خمینى(ره) را پیدا نکرد.
طى هفته گذشته گزارش هاى مفصلى در خصوص توقیف 133 هزار تن ذرت 
آلوده برزیلى  در تسنیم منتشر شد. این خبر با بازخورد وسیعى در رسانه ها همراه 
شد و شوراى تأمین استان خوزستان نیز جلسه اى در این خصوص برگزار کرد. 

محموله جدید 66 هزارتنى
ذرت آلوده برگشت خــورد

2

5



0202جهان نماجهان نما 3183سه شنبه  22 اسفند  ماه   1396 سال چهاردهم

محموله جدید ذرت هاى آلوده بعد از خبر رســانى هاى 
خبرگزارى تســنیم در خصوص ورود 133 هزار تن ذرت 
آلوده برزیلى، اجازه تخلیه در بندر امام خمینى(ره) را پیدا 

نکرد.
طى هفته گذشته گزارش هاى مفصلى در خصوص توقیف 
133 هزار تن ذرت آلوده برزیلى  در تسنیم منتشر شد. این 
خبر با بازخورد وسیعى در رسانه ها همراه شد و شوراى تأمین 
استان خوزستان نیز جلسه اى در این خصوص برگزار کرد. 
در جلسه اى که  اواخر هفته قبل در استاندارى خوزستان 
برگزار شــد، قرار شد شــوراى تأمین استان در خصوص 
دســتگاهاى مرتبط با موضوع اتخاذ تصمیم کند. گفتنى 

است، عمده ذرت هاى آلوده از کشور برزیل طى شش ماه 
اخیر وارد ایران شده بود. از طرفى با وجود تأکید مقامات بر 
مرجوع کردن این ذرت ها هنوز اقدامى در این خصوص از 

سوى واردکنندگان انجام نشده است.  
اما بعد از این خبر رســانى در هفته گذشــته، روز جمعه  
یک محموله 66 هزار تنى ذرت هاى آلــوده برزیلى نیز 
وارد محوطــه بندرى امام خمینى(ره) شــد کــه این بار 
مسئوالن مانع از تخلیه محموله ذرت هاى برزیلى کشتى  
فله بر«آمینا» شدند. یک مقام مسئول در این باره به تسنیم 
گفت: شدت فساد و آلودگى ذرت ها به حدى بود که نیاز به 

بررسى هاى آزمایشگاهى نیز وجود نداشت.

اســتیضاح ســه وزیر کــه گویــا در وقت اضافــه انجام 
مــى شــود، در روزهاى گذشــته بــا حواشــى و گمانه 
زنــى هــاى بســیارى همــراه بــوده اســت.  علــى 
ربیعــى و عبــاس آخونــدى وزراى کار و راه، امــروز 
سه شنبه و حجتى وزیر جهاد کشــاورزى فردا چهارشنبه 
استیضاح خواهند شد. در این باره ســناریویی که  ازسوي 
تعدادي از نمایندگان مطرح شــد، این بود که هیئت رئیسه 
مجلس عمداً در این مقطع خاص زمانی و در روزهاي پایانی 
سال نسبت به اعالم وصول این چندطرح استیضاح به صورت 
یکجا و یک باره اقدام کرده تا اوًال این چند فقره استیضاح، 
همدیگر را تحت الشعاع قرار دهند و درثانی، در این روزهاي 

منتهی به پایان سال، مطرح شوند تا فقط مطرح شده باشند 
و عمًال بال را از سر دولت دور کنند. همزمان در راهروهاي 
پارلمان، سناریویی دیگر با همین پیش فرض عمدي بودن 
زمان اعالم وصول این چند استیضاح از سوي هیئت رئیسه 
و البته با صغري کبري و متعاقباً نتیجه گیري متفاوت مطرح 
است که ادعا می کند روابط حسنه علی الریجانی و حسن 
روحانی اخیراً به دلیل برخــی اختالف نظرهاي مجلس و 
دولت درمورد بودجه 97 رو به کدورت گذاشته و اعالم وصول 
یک باره این سه طرح استیضاح و همچنین به جریان انداختن 
ســئوال از رئیس جمهور پس از ماه ها وقفه ازسوي رئیس 

مجلس، نتیجه این دلخوري ها است.

محموله جدید 66 هزارتنى 
ذرت آلوده برگشت خورد

سناریوى عجیب 
درباره 3 استیضاح

600 هزار شىء تاریخى 
نیست!

روح ا... احمـدزاده، رئیس سـازمان    رویداد 24|
میراث فرهنگى در دولت احمدى نژاد مى گوید: در یک 
مقطعى که  طرح سـاماندهى اشـیاى منقول تاریخى و 
فرهنگى اجرا مى شـد، کلید انبار موزه ملى یک شـب تا 
صبح دسـت خانم آزاده اردکانى، رئیس مـوزه ملى و از 
منصوبان بقایى بوده اسـت... چگونه ممکن است کلید 
یک شـب و بدون هیچ نظارتى در اختیـار این خانم قرار 
بگیرد؟ این قرائن را بگذارید کنار اینکه نزدیک 600 هزار 
شـىء تحت عنوان طرح سـاماندهى از موزه خارج شده 
است؛ حاال باید برویم و بگردیم که این اموال کجا رفته 

و چه شده است!

3 سفر مهم
  باشگاه خبرنگاران جوان | برخـى منابع 
خبرى از سـه سـفر مهم روحانى در فروردیـن 97 خبر 
داده اند. روحانـى در اواخر هفتـه اول فروردین 97 به دو 
کشور آذربایجان و ترکمنستان سفر مى کند و توافق الزم 
در خصوص برگزارى دور دوم نشسـت رؤساى جمهور 
ترکیه، روسیه و ایران درباره سوریه  نیز حاصل شده است. 
پیگیرى ها حاکى از برگزارى این نشسـت سه جانبه در 

اواخر تعطیالت نوروزى دارد.

شام پرشائبه
  الف| سـید حسـین نقوى حسـینى، سـخنگوى 
کمیسیون امنیت ملى مجلس گفت: محمد باقر نوبخت 
سـخنگوى دولت برخـى از نماینـدگان از جملـه امضا 
کنندگان اسـتیضاح سـه وزیر را به شـام دعـوت کرده 
اسـت. وى افزود: اینکه در آسـتانه اسـتیضاح سه وزیر، 
سـخنگوى دولت برخـى از نماینـدگان از جملـه امضا 
کنندگان استیضاح را به شـام دعوت کند، جاى سئوال 
دارد و این موضوع به ذهن متبادر مى شود که شاید بده و 

بستانى صورت گیرد.

ایران به دقت نظاره گر است
  نامه نیوز | «مایـکل اورن»، معاون نخسـت 
وزیر رژیم صهیونیستى گفته که دیدار «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور آمریـکا با «کیم جونـگ اون»، رهبر کره 
شـمالى براى این رژیم بسیار مفید اسـت. اورن توضیح 
داد: ایرانى ها به دقت این دیدار را زیر نظر خواهند داشت. 
زیرا آنها رئیس جمهور آمریکا را مى بینند که در موضوع 
هسته اى امتیاز نمى دهد اما کره شمالى به دنبال آن است.

«بى بى سى» شکایت کرد!
شـبکه «بـى بـى سـى» بـراى    عصر ایران|
نخسـتین بـار در تاریخ خـود از یـک دولـت خارجى به 
سازمان ملل شـکایت کرده است. رسـانه رسمى دولت 
انگلیس در ادعایى نادر ایران را متهم کرده اسـت که با 
خانواده هـاى کارکنان این شـبکه در ایـران بد رفتارى 
مى کند. بنگاه سخن پراکنى انگلیس با این اتهام به مقر 
شوراى حقوق بشر ملل متحد در ژنو شکایت کرده است! 

زیبا کالم محاکمه شد
یک منبع آگاه قضائى از محاکمه صادق    میزان |
زیباکالم خبـر داد و گفت: نامبـرده صبح روز دوشـنبه 
(دیروز) با حضور در شـعبه 15 دادگاه انقالب اسـالمى 
به اتهام فعالیت تبلیغى علیه نظام با مصداق مصاحبه با 
سایت هاى بیگانه و تالش براي زیر سئوال بردن نظام 

جمهورى اسالمى محاکمه شد و از خود دفاع کرد.

پرسش سوزان!
  عصر ایران| رئیس سـازمان صـدا و سـیما در 
جشـنواره بهترین هاى این سـازمان گفته اسـت: «85 
درصد مردم، برنامه هاى ما را مى بینند.» پرسش سوزان 
اما این است که اگر تفکر حاکم بر صدا و سیما مستظهر 
به پشتیبانى 85 درصد مردم است چرا وقت انتخابات که 
مى شـود کاندیداى مورد حمایت صدا و سیما 85 درصد 

رأى نمى آورد؟!

خبرخوان
طلبکاران از دولت

5 طلبــکار بزرگ دولت مشــخص    آریا |
شــد. در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی 
معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد آمده است: 
سازمان تأمین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار 
اســالمی، بانک مرکزي، بانک هــاي دولتی و 
بانک هاي خصوصی از عمــده ترین طلبکاران 
دولت محسوب می شوند. 44 درصد بدهی دولت 
در زیر بخش بانک هاي دولتی مربوط به بدهی 

دولت به بانک ملی است.

کاهش شدید بارش ها 
  ایسنا| براساس نمودار تغییرات میزان 
بارش کشــور در بازه هاى زمانى مختلف میزان 
بارش ها در 40 سال اخیر حدود 41 میلیمتر کاهش 
داشته است. از سوى دیگر براساس آمار ارائه شده 
از سوى وزارت نیرو، میزان بارندگى ها در کشور از 
تاریخ اول تا پانزدهم اسفندماه نسبت به سال آبى 

گذشته 40/6درصد کاهش داشته است.

واردات قایق!
نــادر قاضــى پور     جام جم آنالین |
سخنگوى کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى 
مجلس، خاطرنشان کرد: باوجود اینکه امروز در 
داخل کشور امکان ســاخت کشتى بارى 1300 
تنى را داریم متأسفانه خریدار پیدا نمى کند و علت 
این است که وزارت نفت ما انواع قایق و کشتى را 
از خارج وارد مى کند و به وزارت تعاون که ذینفع 
و متولى شرکت کشــتیرانى ایران است تحویل 
مى دهد و از طرفى ســازمان حفاظت از محیط  
زیســت هم در بخش دریایى قایق هاى ساخت 

داخل را استفاده نمى کند.

روشى براى تلکه کردن 
  باشگاه خبرنگاران جوان |

سرهنگ تورج کاظمى رئیس پلیس فتا پایتخت 
با تأکید بــر اینکه افــراد بایدحفــظ امنیت در
 شــبکه هاى اجتماعى را جدى بگیرند، گفت: 
نرم افزار همدم یاب یا صیغه یاب شیوه اى جدید 
براى کالهبردارى و سوء اســتفاده از اطالعات 

بانکى است.

آمار طالق وحشتناك است
محمدرضا بادامچى، نایب رئیس    جماران|
کمیسیون اجتماعى مجلس، آمار طالق در کشور 
را وحشتناك خواند و درباره معضل افزایش زنان 
مجرد و بى سرپرست، گفت: قطعاً باید این موضوع 
در دستور کار قرار گیرد . وى در عین حال گفت: 
متأسفانه مشــکل کشور ما این اســت که تنها 
مســئوالن و وزرا به ارائه آمار ها و بیان مســئله 
اکتفا مى کنند و راهکارى براى حل مشــکالت 

نمى دهند.

نگرانیم
محسن هاشمى، فرزند    اعتماد آنالین |
آیت ا...هاشمى رفســنجانى در رابطه با انتشار 
مطالبى در شــبکه هاى اجتماعى درباره اتفاقات 
اخیر در دانشگاه آزاد گفت: اطالع دقیقى از اتفاقات 
اخیر در دانشگاه آزاد اســالمى نداریم و از طریق 
رسانه ها در جریان مسائل قرار مى گیریم و این 
باعث شده است که نسبت به وضعیت دانشگاه آزاد 
نگران باشیم، اما مطالب منتشر شده در شبکه هاى 

اجتماعى ارتباطى به خانواده هاشمى ندارد.

ما و دکترها
ســخنگوى وزارت بهداشت در    میزان |
مورد مراجعه ایرانى ها به بیمارســتان، گفت: هر 
ایرانى در سال دو بار به پزشک عمومى مراجعه 
مى کند. مراجعه به متخصص بیشتر از کشور هاى 

مجاور است.

سازمان هواپیمایى کشورى با انتشار گزارش مقدماتى 
سقوط هواپیماى پرواز تهران-یاسوج به انجام عمل قلب 
باز خلبان این پرواز و بى توجهى هواپیمایى «آسمان» به 
این محدودیت اشاره کرده است. در این گزارش همچنین 
آمده که خلبانان تا ثانیه اى قبل از برخورد به دلیل پوشش 
ابر متوجه وجود کوه در روبه رو نشده اند و در لحظه آخر 
با مشاهده کوه سعى در انجام مانور شدید گردش به چپ 
جهت پرهیز از برخورد داشته اند که بى نتیجه بوده است.

ترکیب خدمه پروازى (خلبان و کمک خلبان) براى این 
پرواز در مغایرت با محدودیت هاى تعیین شــده توسط 
سازمان بوده، خلبان مجاز به پرواز با یک کمک خلبان 
نبوده و موضوع مى بایســت مورد دقت واحد عملیات 

شرکت هواپیمایى آسمان قرار مى گرفت.
در بخش دیگرى از این گزارش شایعات مربوط به آتش 
سوزى و اطفاى حریق هواپیما توسط مسافران تکذیب 

شده است.

این روزها سالروز تولد مردى است که ژنرال خاورمیانه 
لقب گرفته اســت. فرمانــده اى به نام حاج قاســم 

سلیمانى، زاده کرمان.  
«نیویــورك تایمز»، در ســپتامبر 2013  از ســردار 
سلیمانى به عنوان «دشمنى که هم مورد تنفر و هم 
مورد تحسین است» یاد مى کند. «جان مگوایر»، افسر 
سابق سازمان سیا در عراق هم درباره سردار سلیمانى 
مى گوید: «او قوى ترین مأمــور مخفى در خاورمیانه 

است... هیچکس او را نمى شناسد.»
روزنامه انگلیسى «گاردین» هم در مورد این فرمانده 
بزرگ مى نویسد: «حتى کسانى که سلیمانى را دوست 
ندارند، او را فردى با هوش مى دانند. بسیارى از مقامات 
آمریکا که این چند ســاله را صرف متوقف کردن کار 
افراد وفادار به سلیمانى کرده اند، مى گویند مایل هستند 

او را ببینند و معتقدند که مبهوت کارهاى او شده اند.»

یکى از نمایندگان مجلس عراق درباره سردار سلیمانى 
گفته است: «او فقط یکبار در این هشت ساله به عراق 
آمده است. او فردى اســت که آرام سخن مى گوید و 
منطقى و بسیار مؤدب است. وقتى با او حرف مى زنید، 
بسیار ســاده برخورد مى کند. تا زمانى که پشتوانه او 
را نشناســید، نمى دانید چه قدرتى دارد، هیچکسى 

نمى تواند با او بجنگد.»
یک مقام سابق ارشد عراق هم قاسم سلیمانى را فردى 
زیرك و استراتژیستى به شدت باهوش توصیف کرده و 
گفته است: «زمانى که وارد اتاقى مى شود که مثًالَ 10 
نفر در آن حضور دارند، او جلو نمى آید، همانجا در طرف 
دیگر اتاق بسیار آرام مى نشــیند. صحبتى نمى کند، 
نظرى نمى دهد و تنها مى نشــیند و گوش مى دهد و 

البته قطعاًَ همه در آن اتاق تنها به او فکر مى کنند.»

 جماران| سال 90 بود که اولین بار خبر درخواست 
احمد جنتى براى بازنشستگى از امامت جمعه موقت تهران 
اعالم شد. اما این درخواســت به دالیل مختلف به تعویق 
افتاد و سال 93 نیز دوباره در نامه اى دیگر از جانب آیت ا... 
جنتى به رهبر معظم انقالب این در خواست تکرار شد. اما 
خبرى از اجابت این درخواســت نبود. این در حالى بود که 
احمد جنتى از 19 شهریور 1395 دیگر در نماز جمعه حاضر 
نشــده بود و نزدیکان وى علت این اتفاق را کسالت هاى

 جســمى اش بیان کرده بودند. همه این اتفاقات در کنار 
هم احتمال پایان دوره نماز جمعه آیت ا... جنتى را افزایش 
مى داد تا آنکه رهبر انقالب باالخره 20 اسفند ماه 96 با این 

درخواست موافقت کردند. 
آیت ا... احمد جنتى در این 25 ســال از تریبون نماز جمعه 
اظهارنظرها و مطالب زیــادى را بیان کرد که برخى از آنها 

بسیار مورد توجه رسانه ها و آحاد مردم قرار گرفت. 
30 آبــان 1384؛ در خصوص پیروان ســایر ادیان: 
«بشر غیر از اسالم همان حیواناتى هستند که روى زمین 
مى چرخد و فســاد مى کند.» این صحبت آیت ا... جنتى 
با واکنش گســترده روحانیون نواندیش و نمایندگان سایر 

ادیان روبه رو شد.
23 تیر 1385؛ حمایت از نامه محمود احمدى نژاد 
به جرج بوش: هیچکس در دنیا جرأت نمى کند چنین 
نامه اى را بــه رئیس جمهــور آمریکا بنویســد. در نامه 
احمدى نژاد به بوش سوره و شماره آیه هاى قرآن نیز ذکر 
شده است. نامه احمدى نژاد به بوش فوق العاده است و از 
الهامات خداوند است. عقیده من این است که از الهامات 
خدا بود. خدا به این مردم و این مملکت عنایت دارد و ما هم 
باید قدر این عنایت الهى را بدانیم. این نامه عجیب و غریبى 
است و من توصیه مى کنم این نامه را بچه ها همه بخوانند 
و در مدارس و دانشگاه ها خوانده شــود و صدا و سیما نیز 

مکرر آن را بخواند.
8 تیر 1386؛ ماجراى خواب در خصوص رأى 
به احمدى نژاد: رخداد ســوم تیر [ انتخاب احمدى نژاد 
به عنوان رئیس جمهور] بســیار عجیب و غریب بود. چند 
روز پیش یکى از دوســتان مى گفت در زمان انتخابات در 
تاکسى از راننده پرسیدم به چه کسى رأى مى دهى؟ او گفت: 
نمى دانم اما مادرم که چند سال پیش فوت کرده دیشب به 
خوابم آمده و گفت به احمدى نژاد رأى بده، که از این نمونه ها 

بسیار است.
17 آبــان 1387؛ حمایت رســمى از محمود 

احمدى نژاد براى انتخابات آتى: ریخته اند به جان 
دولت هر چــه مى خواهند مى گویند. کــور خوانده اند که 
یک روزى مردم مملکت را دو دستى تقدیم شان مى کنند. 
(اهمیت این مســئله از آن رو بود که ایشــان دبیر شوراى 
نگهبان نیز بوده و تأیید صالحیت ها و نظارت بر انتخابات 

ریاست جمهورى را نیز بر عهده داشت.)
29 بهمن 1389؛ درخواســت حصر پس از 
تجمعات. 25 بهمن 89: اینکه گفته مى شود سران 
فتنه باید اعدام شوند، آنها در واقع معدوم شده و در جامعه 
ســقوط کرده اند.کارى که قوه قضائیه مى تواند بکند این 
اســت که باید ارتباط آنها را با مردم به کلى مسدود کند، 
درب خانه هاى آنها مســدود شــود و تلفن و اینترنت آنها 
قطع شــود تا نتوانند پیامى بدهند و بگیرند. (اهمیت این 
اظهارات از آن رو بود که سران فتنه از آن تاریخ حصر خانگى

 شدند.)

9 بهمن 1390؛ تمثیل حسنى مبارك به فرعون: 
من در زمان فرعون چند سفر به مصر رفته بودم. 

31 شــهریور 1392؛ در خصــوص حجاب 
دانشجویان دختر: اجراى قانون حجاب در کوچه و بازار 
و سواحل دریا مشکل است. دولت باید اجراى این قانون را 
ابتدا از جیره خوارها و حقوق بگیران خود آغاز کند. دولت باید 
از آنهایى که انتهاى ماه از او حقوق مى گیرند این قانون را 
آغاز کند و این افراد را ملزم به رعایت حجاب اسالمى کند. 
چرا دختران دانشجویى که مى خواهند درس بخوانند بعد از 
ورود به دانشگاه چادر خود را برمى دارند و خراب مى شوند. 
دانشجویان در دانشگاه نمره مى خواهند و براى کسب این 
نمره هر صحبتى را گوش مى دهند، لذا مى توان به آنها این 
تذکر را داد که چنانچه حجابشان را رعایت کردند، این اجراى 
قانون در نمره و انضباط آنها تأثیرگذار است. با این شرایط 

مسلماً آنها حجاب را رعایت مى کنند.

10 بهمن 1393؛ در خصوص خوردن یک وعده 
غذا در روز: من نمى دانم اینها چه قوم و خویشاوندى با 
آمریکا دارند که تصور مى کنند آمریکا باید آب و نانشان را 
تأمین کند، ممکن است در ظاهر برخى حرف ها را مطرح 
کنند اما در باطن عقیده شان این است که تنها راه حل مشکل 
و شکستن تحریم ها کنارآمدن با آمریکاست. ممکن است 
زمانى فرا برســد که ما روزى دو وعده غــذا بخوریم؛ چه 
اشکالى دارد حتى اگر شرایط بدتر شود ما روزى یک وعده 
غذا بخوریم همانطور که االن نیز برخى روزى یک وعده غذا 
مى خورند؛ مردم ما تاب و تحمل را دارند چرا که گرسنگى 
کشیدن بدتر از داغ از دست دادن عزیزان و جوانان نیست؛ آیا 
آن کسى که جوان و عزیزش را داده است حال براى انقالب، 

اسالم و نظام حاضر نیست قدرى گرسنگى بخورد؟

محمود احمدى نژاد به منطقه سلطان آباد در جنوب شهر 
تهران رفت. مهمترین نکته اى که باید در این سفر به آن 
توجه کرد این است که هیچکدام از یاران شناخته شده 
احمدى نژاد در کنار او قرار ندارند. این سفر براى او یک 
سفر و دیدار نمادین بود. تصاویر و فیلم هاى متعددى از 
حضور او در سلطان آباد منتشر شد. اما در هیچکدام از آنها 
چهره هاى شناخته شده و بحث برانگیز اطراف احمدى 
نژاد مانند مشــایى، بقایى و جوانفکر حضور نداشــتند. 
حتى افرادى مانند مرتضى تمدن و شیخ االسالمى که 

در دفتر او مســئولیت دارند و کمتر واکنش منفى نسبت 
به آنها در میان اصولگرایان وجــود دارد  هم در تصاویر 
دیده نمى شوند. به نظر مى رسد احمدى نژاد قصد دارد 
فصل جدیدى را آغاز کند. او اطرافیان بحث برانگیزش را 
در سفرهاى حاشیه اى با خود نخواهد برد تا مانع از ایجاد 
دودستگى در میان هواداران شده و از سوى دیگر بتواند 
شعارهاى تندترى از مردم علیه ســه قوه دریافت کند. 
مردمى که این بار نه از میان روستاها، بلکه از میان حاشیه 

شهرهاى بزرگ انتخاب شدند.

8 اظهار نظرجنجالى آیت ا...جنتى در نماز جمعه

از آمدن احمدى نژاد به خواب تا 
سفر به مصر در زمان فرعون

پیام سفر احمدى نژاد به «سلطان آباد» ژنرال 61 ساله شد

ابر باعث شد کوه را نبینند 

پاداش کشتى نگرفتن با حریف رژیم صهیونیستى 
با موافقــت فرمانده کل قــوا به منظور قدردانــى از اقدام 
جوانمردانه علیرضا کریمى در حمایت از مردم فلســطین، 

وى از خدمت سربازى معاف شد.
علیرضا کریمى کشتى گیرى است که در مسابقات امیدهاى 
جهان 2017 در دور اول با «جبرئیلوف» از روســیه کشتى 

گرفت و باخت. علت شکست على کریمى عدم رویارویى 
با حریف رژیم صهیونیستى در دور بعد بود چون در صورت 
کشتى نگرفتن با این حریف،  اتحادیه جهانى کشتى تیم 
ایران را جریمه مى کرد. در نهایت، فدراسیون جهانى کشتى 

وى را به مدت شش ماه از مسابقات جهانى محروم کرد
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رضا بابک، بازیگر توانمند ســینما، تئاتــر و تلویزیون ایران 
آخرین بار در سال 92 با ســریال «دنیاى آقاى سخى» در 
تلویزیون ظاهر شد و پس از آن دیگر در هیچ فیلم و یا سریالى 

به ایفاى نقش نپرداخت.
بابک که در سال هاى 60 و 70 جزو پرکارترین بازیگر عرصه 
تلویزیون بود در دهه90 به شــدت کم کار شده و به عنوان 
مثال در آثار ســینمایى حتى یکبار هم جلوى دوربین نرفته 

است. آخرین فعالیت بابک در عرصه سینما به همکارى وى 
با ابراهیم حاتمى کیا باز مى گردد. وى در سال 1387 با فیلم 
«دعوت» به سینما آمد اما بعد از آن دیگر حضورى در سینما 
نداشت. جالب آنجا که کار قبلى بابک در سینما نیز به فیلم 

«به رنگ ارغوان» ساخته حاتمى کیا باز مى گردد.
بابک به عنوان یکى از نوستالژیک ترین بازیگران سینما و 
تلویزیون ایران آثارى همچون «آرایشگاه زیبا»، «مهمان 

پذیر طوبى»، «گل پامچال»، «خانه ما» و«گاوصندوق» را 
از خود به یادگار گذاشته است.

رضا بابک، فعالیت هنرى خود را با بازى در تئاتر آغاز کرد و با 
تأسیس اولین گروه هنرى کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان به اجراى نمایش پرداخت. او تئاتر حرفه اى را از دهه 
50 آغاز کرد و حضور در سینما را با فیلم سینمایى «چریکه 
تارا» به کارگردانى بهرام بیضایى در سال 1356 تجربه کرد. 

از جمله کارهاى او به عنوان نویســنده، «آقاى شانس» در 
سال 1373 است. ســریال تلویزیونى «آرایشــگاه زیبا» از 

سریال هاى سرشناس این بازیگر بود.
«به رنگ ارغوان»، «شــوریده»، «بــزرگ خیلى بزرگ»، 
«مرد آفتابى»،«مصائب عاشق فقیر»، «شریک زندگى»، 
«کودکانى از آب و گل»، «چشم هایم براى تو» و «لبه تیغ» از 
جمله آثارى هستند که بابک در سینما به یادگار گذاشته است.

محمد مســلمى، بازیگر و کارگردان تلویزیون درباره 
مراحل ضبط برنامه «خوش و بش» گفت: ضبط برنامه 
«خوش و بش» از دهم اسفند آغاز و چند قسمت از آن 
ضبط شده است و در سال 96 تا 27 اسفند ادامه دارد و 
بعد از وقفه تعطیالت نوروزى ضبــط برنامه ادامه پیدا 

مى کند. 
وى در همین راستا افزود: فضاى تولید بسیار عالى است، 
با توجه به اینکه همیشه تلویزیون به دنبال کارهاى فاخر 
مى گشت ما سعى کرده ایم از نظر متن، دکور، موسیقى 
و بازى به یک سلیقه جدید براى مخاطب رسیده و ذائقه 

آنها را عوض کنیم.
کارگردان «خوش و بــش» درباره محتــواى برنامه 
اظهار کرد: هر شب قصه، نمایش، تله تئاتر و مشارکت 
تماشاچیان را در برنامه داریم. با اینکه برنامه شاد و مفرح 
ولى هدفمند است و از نظر نوع سبکى که ارائه مى شود 
تا کنون چنین فرمى را نداشته ایم، سعى کرده ایم به یک 

ساختار جدید برسیم.
مســلمى به بازیگرانى که تــا کنون مقابــل دوربین
 رفته اند اشاره و بیان کرد: عالوه بر من، نیما فالح، سحر 

ولدبیگى، نگین معتضدى که بازیگران ثابت و اصلى و 
بازیگران مهمان نیز از دانشجویان تئاتر تا کنون مقابل 

دوربین قرار گرفته اند.
وى درباره شرایط ضبط برنامه «خوش و بش» توضیح 
داد: در هر برنامه یک قصه و چهار بازیگر ثابت حضور 
دارند، روزى یک قسمت ضبط مى شود که تا سه شب 
طول مى کشد و بعد از ایام نوروز ادامه آن ضبط مى شود.

عموى «فیتیله» اى خاطرنشان کرد: براى اینکه حس و 
حال برنامه از بین نرود روزى یک قصه ضبط مى کنیم 
که پایان اردیبهشت ماه تولید«خوش و بش» به پایان 
برسد. برنامه در پایان هر هفته در روزهاى پنج شنبه و 
جمعه پخش خواهد شد و مردم از نوروز منتظر یک کار 

متفاوت باشند.
گفتنى است؛ برنامه «خوش و بش» در 52 قسمت 60 
دقیقه اى براى گروه خانواده شــبکه 2 سیماست که از 
10 اسفندماه ضبط آن شروع شده است. این مجموعه در 
قالب نمایشنامه و قصه با یک ساختار جدید به مسائل و 
مشکالت از جمله ازدواج، طالق، کالهبردارى و اعتیاد 

مى پردازد. 

باالخره بعد از یکسال مشکالت پیش آمده بر سر پخش«کاله قرمزى96» 
از تلویزیون حل شــد و این مجموعه نوروز ســال آینــده روى آنتن خواهد 
رفت. محمدرضا جعفرى جلوه، مدیر شبکه 2 سیما در نشست خبرى اعالم
 برنامه هاى نوروزى سیما با اشــاره به این موضوع گفت:  امسال مجموعه 

عروسکى «کاله قرمزى» شب ها ساعت 20 از شبکه 2 پخش مى 
شــود.فصل جدید «کاله قرمزى» در حالى روى آنتن خواهد 
رفت که بنا به گزارش «هفــت صبح» چندان خبرى از حضور 

مهمانان چهره در آن نیســت و به جایش چند عروسک 

از جمله این عروســک ها، عروســکى آوازه خوان اســت که یادآور «گربه شده است. جدید بــه آن اضافه 
الته» یا همان «گربه آوازه خوان» در فیلمى به همین نام ســاخته کامبوزیا 
پرتوى اســت. ســبک کوچه بازارى آوازخوانى این عروســک که شباهت 
هایى دارد به ســبک کارى امثال عباس قادرى و جواد یسارى، ممکن است 

ممیزى هایى را به سکانس هاى این عروسک وارد کند.

تهیه کننده برنامه «مردان آهنین» از ضبط این برنامه  با 
24 شرکت کننده در شهرك غزالى خبر داد.

عباس قنبرى در خصــوص مراحل تولیــد این برنامه 
گفت: ضبط برنامه تلویزیونى «مردان آهنین» طى این 
روزها در شهرك غزالى آغاز شده است. این برنامه در 15 

قسمت 45 دقیقه اى تولید مى شود
وى ادامه داد: 24 شــرکت کننده در مســابقه «مردان 
آهنین» حضور دارند و تفاوت این مسابقه با سال هاى 
گذشــته در این است که شــرکت کنندگان به صورت 

گروهى شرکت مى کنند.
قنبرى در خصوص اجرا و داورى مسابقه «مردان آهنین» 
عنوان کرد: فتاح حســینى اجراى این برنامه را بر عهده 
دارد و داورى این دوره همچون ســال هاى گذشته به 
عهده فرامرز خودنگاه با همکارى فدراسیون بدنسازى و 

پرورش اندام است.

دوپینگ مى کردند
محراب فاطمى، همان جوان خوش سیماى قوى ترین 
مردان ایران که در سال هاى ابتدایى پخش آن از سیماى 
ملى، بدجور در میان جوانان و عالقه مندان به این ورزش 
محبوب شده بود، حاال در آستانه ساخت و پخش مجدد 
این برنامه از ســیماى ملى در نوروز 97 در گفتگو با وب 
سایت ورزش3، حرف هاى جالبى زده است. بخش هایى 

از صحبت هاى او را بخوانید:
■ من که با تعطیلى این مسابقه راحت تر از قبل هستم! 
تا وقتى که این رقابت ها برگــزار و از تلویزیون پخش 
مى شد، همیشه در حاشیه بودیم اما االن راحت زندگى ام 

را مى کنم و به کسى کارى ندارم.
■ 99 درصد بچه هایى که در قوى ترین مردان شرکت 

مى کردند، از استروئید و دیگر مواد نیروزا استفاده 
مى کردند. به همین دلیل هم بود که به جز یک 

عده انگشت شمار، بقیه یکى دو سال مطرح مى شدند و 
خیلى زود کنار مى رفتند.

■ مســابقه مردان  آهنین طرفداران زیادى داشــت و 
برخــالف اعالم صداوســیما کــه گفته بــود دومین 
برنامه پربیننده نوروز اســت، من مى دانــم که با فاصله 

پربیننده ترین برنامه نوروز محسوب مى شد.
■ مرگ روح ا... داداشى مزید بر علت شد تا تفکر منفى 
راجع به ورزشکاران به وجود بیاید. من مى توانم بگویم این 
حاشیه هایى که گفته مى شد، اکثراً واقعیت داشت. از دعوا 
و درگیرى تا دوپینگ در این رقابت ها صورت مى گرفت!

چاقوکشى در برنامه؟
«رضا قرایى» که سابقه قهرمانى در مردان آهنین را دارد، 
به تازگى درباره حاشیه هاى این برنامه در گفتگو با ایسنا 

حرف هایى زده  که خواندنى است.
  رضا قرایى مى گوید: حضور در مسابقه «مردان آهنین» 
انگیزه اى براى ما و تمام ورزشــکاران این رشــته در 
طول ســال بود اما دیگر دلیلى نمى بینم به خودم فشار 
بیاورم. اختالف و مشکل در هر رشته اى پیش مى آید. 
ورزشکاران این رشته از نظر اندامى درشت هستند و به 
همین دلیل اخبار مربوط به آنها بزرگنمایى مى شود، اما 
چاقوکشى و قمه کشى در حاشــیه برنامه مردان آهنین 
کذب محض است. درباره اختالف بین برادران فاطمى 
و برادران قرایى، طبیعى بود که ما بــا هم خیلى رابطه 
دوستانه اى نداشته باشیم و حتى کرى خوانى کنیم. قبل 
از من محراب فاطمى چند بار قهرمان شده بود و وقتى 
من آمدم، چند سال پشت ســر هم قهرمان شدم. هم ما 
چهار برادر بودیم که در مســابقات شرکت مى کردیم و 
هم برادران فاطمى. این شباهت ها هم باعث این بحث 

ها شده بود.

ضبط یکى از پربیننده ترین برنامه هاى تلویزیون آغاز شد

دوباره «مردان آهنین»، دوباره جنجال

 رضا بابک کجاست؟

سال ها خاطره با بازیگر «آرایشگاه زیبا»
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مى کردند، از استروئید و دیگر مواد نیروزا استفاده 
مى کردند. به همیندلیل همبودکه به جز یک

ها شده بود.

رضا عطاران از جمله کمدین هاى سینماى 
سال هاى اخیر است که کارش را با تئاتر آغاز 
کرده و با تلویزیون چهره شــد و خیلى زود 
هم در کنار بازیگرى به سریال سازى براى 

تلویزیون پرداخت.
عطاران از حدود ده سال قبل و بعد از حاشیه 
ســازى هاى ســریال «بزنگاه»، دیگر کًال 
قید تلویزیــون را زد. ایــن کمدین بفروش 
درباره ایــن دورى به «چهلچــراغ» گفت: 
بعــد از «بزنــگاه» پیشــنهادات خوب و 
اغواکننــده اى هم بــود امــا هیچکدام را 
نپذیرفتم. یکى از دالیل این مسئله آن بود 
که در زمان تولید «کوچه اقاقیا» از طوالنى 
بودن زمان تولید خسته شــده و مغزم دیگر 
یارى نمى کرد. اعتقادم دارم فقط ساخت 50 

قسمت براى «کوچه اقاقیا» کافى بود.

ایــن بازیگــر 50 ســاله ادامــه داد: هنوز 
هــم پیشــنهادات زیــادى براى ســاخت

 مجموعه هاى تلویزیونى مى شود اما در این 
باره تصمیم جدى ندارم و براى ساخت سریال 
در شبکه خانگى هم به اندازه کافى تحریک

 نشده ام.
رضا عطاران درباره اثرگــذارى تلویزیون به 
سریال رمضانى «بزنگاه» اشاره کرده و گفت: 
در زمان پخش ســریال «بزنگاه» در یکى 
از روستاها مردم با مســجد هماهنگ کرده 
بودند که نماز جماعت بعد از اتمام ســریال 
اقامه شــود تا نمازگزاران با خیال راحت به 
مسجد بروند اما این ســال ها مردم حوصله 
ســریال را ندارند و در یک بازه زمانى کوتاه 
یک چیز را مى بینند و به اندازه یک ســریال 

مى خندند! 

«خوش و بش» یک کار متفاوت استچرا رضا عطاران سراغ تلویزیون نمى رود؟ 
 برنامه «دورهمى» به تهیه کنندگى 
ســید مصطفى احمدى و اجراى 
مهران مدیرى در تعطیالت نوروز 
97، به غیر از روزهاى شهادت، هر 
شب ساعت 23 راهى آنتن شبکه 

نسیم مى شود.
همچنین این برنامه چند ســاعت 
پیش از لحظه تحویل سال 97، به 
شــکل ویژه در روز بیست و نهم از 

ساعت 16 تا 18 پخش مى شود.
میترا حجار، شــاهرخ استخرى، 
ماکان بند، بهنام بانى، آذرى جهرمى 
(وزیر ارتباطات)، داریوش فرهنگ، 
خداداد عزیزى، پژمان جمشیدى، 
محمد موسوى و ... از جمله مهمانان 
این فصــل از برنامــه «دورهمى» 

بودند.

پخش هر شب 
«دورهمى» در نوروز

باالخره بعد از یکسال مشکالت پیش آمده بر سر پخش«کاله قرمزى96» 
از تلویزیون حل شــد و این مجموعه نوروز ســال آینــده روى آنتن خواهد 
2رفت. محمدرضا جعفرى جلوه، مدیر شبکه 2 سیما در نشست خبرى اعالم

 برنامه هاى نوروزى سیما با اشــاره به این موضوع گفت:  امسال مجموعه 
2 از شبکه 2 پخش مى  عروسکى «کاله قرمزى» شب ها ساعت 20

حالى روى آنتن خواهد  شــود.فصلجدید «کاله قرمزى» در
رفت که بنا به گزارش «هفــت صبح» چندان خبرى از حضور 

مهمانان چهره در آن نیســت و به جایش چند عروسک

از جمله این عروســک ها، عروســکى آوازه خوان اســت که یادآور «گربهشده است. جدید بــه آن اضافه 
الته» یا همان «گربه آوازه خوان» در فیلمى به همین نام ســاخته کامبوزیا
پرتوى اســت. ســبک کوچه بازارى آوازخوانى این عروســک که شباهت
هایى دارد به ســبک کارى امثال عباس قادرى و جواد یسارى، ممکن است

ممیزى هایى را به سکانس هاى این عروسک وارد کند.
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ورمى خندند! قسمت براى «کوچه اقاقیا» کافى بود. ر ز ن
بودند.



٠٤ورزش ٣١٨٣ سال چهاردهمسه شنبه  ٢٢ اسفند  ماه   ١٣٩٦

سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان در جلسه كميته انضباطى باشگاه استقالل خوزستان حاضر نشد.
عبدا... ويسى كه از سوى باشگاه استقالل خوزستان براى اداى پاره اى از توضيحات به كميته انضباطى دعوت شده  بود، 
در اين جلسه حضور پيدا نكرد. ويسى به دليل عدم هماهنگى با باشگاه در سفر «يونس دلفى» به هلند و برخى مسائل 
ديگر كه به عدم نتيجه گيرى اين تيم در جام حذفى منجر شد، به جلسه كميته انضباطى دعوت شده بود. اين جلسه قرار 
بود روز يك شنبه تشكيل شود. با عدم حضور سرمربى  آبى هاى خوزستانى در اين جلسه، قرار شده مسئوالن اين باشگاه 

درباره اتفاقات اخير تصميم گيرى كنند.

بعد از كشمكش هاى فراوان سرانجام سيرالئون به عنوان نخستين حريف تداركاتى ايران در اردوى پيش رو انتخاب و معرفى شد.
بعد از مطرح شدن نام تيم هايى همچون موزامبيك، ليبى و... به عنوان اولين حريف تداركاتى تيم ملى در روزهاى پايانى اسفند ٩٦ 
در نهايت با منتفى شدن سفر اين تيم ها به تهران سران فدراسيون فوتبال از سيرالئون به عنوان حريف ايران در روز ٢٦ اسفندماه 

نام بردند تا حريفى نه چندان قدرتمند و سرشناس از آفريقا استارت بازى هاى تداركاتى در ماه مارس را بزند.
سيرالئون كه بنا به اخبار رسيده با هزينه هاى ايران راهى تهران خواهد شد پنج شنبه شب با كاروانى ٣٠ نفره از طريق دبى وارد 

پايتخت خواهد شد تا بعد از اسكان در هتل در نظر گرفته شده و برگزارى دو جلسه تمرينى براى بازى روز شنبه ٢٦ اسفندماه با 
تيم ملى ايران آماده شود.

 

يكى ديگر از پيش بينى هاى نصف جهان در حال تحقق است!
چند روز پس از آنكه قطع همكارى سپاهان با كرانچار مسجل و قطعى 
شد، ابتدا پيشــنهاد داديم كه «زالتكوكرانچار» مى تواند يك گزينه 
بسيار مناسب براى هدايت تيم ملى اميد ايران باشد و پس از آن هم از 

برخى مذاكرات مقامات ارشد فدراسيون فوتبال با او خبر داديم.
هم مهدى تاج و هم محمدرضا ســاكت در چند مرحله از طريق رضا 
چلنگر با او ارتباط برقرار كرده و به كرانچار اعالم كردند كه وى يكى 

از گزينه هاى مدنظر براى هدايت تيم ملى فوتبال اميد ايران است.
كرانچار هم اعــالم كرد كه مدتى ديگر براى مذاكــره و هم اينكه با 
خانواده اش براى مدتى و به ويژه در ايام نوروز به ايرانگردى بپردازد 
حتماً به ايران مى آيد. وى آن ايام در گفتگويى با خبرنگار نصف جهان، 
موضوع تمايل فدراســيون براى همكارى به وى در تيم ملى اميد را 

هم تأييد كرد.
ديروز همه رسانه هاى مجازى از شانس باالى مرد جنتلمن كروات 
براى هدايت اميدهاى ايران نوشتند تا يكى ديگر از پيش بينى هاى چند 

هفته پيش نصف جهان در حال تحقق احتمالى باشد.
 بعد از انتقادهاى پرتعدادى كه درباره مشــخص نبودن تكليف تيم 
فوتبال اميد از مسئوالن فدراسيون انجام شد، دو روز پيش مهدى تاج 
از انتخاب سرمربى جديد براى اين تيم طى دو سه روز آينده خبر داد. 
رئيس فدراسيون فوتبال همچنين اعالم كرد كه در بين گزينه هاى 
سرمربيگرى تيم اميد هم مربى خارجى حضور دارد و هم مربى داخلى 
كه از بين گزينه ها در نهايت يك نفر به عنوان سرمربى جديد اين تيم 

انتخاب و معرفى خواهد شد.
در چنين شــرايطى گمانه زنى هايى درباره انتخاب سرمربى تيم اميد 
مطرح شده و نام هايى به ميان آمده اســت، اما نامى كه ديروز همه 
رسانه ها متفق القول بودند كه احتماًال گزينه اصلى فدراسيون فوتبال 
خواهد بود، زالتكو كرانچار است. سرمربى كروات سابق سپاهان كه 
با اين باشگاه چند ماه قبل قطع همكارى كرد، حدود دو سال پيش هم 
گزينه مربيگرى اميدهاى فوتبال بود اما در آن مقطع به داليلى عجيب 

نتوانست سرمربى تيم اميد شود.
در آن مقطع وزارت ورزش وقت يك كميته تحت عنوان تعيين وضعيت 
مربيان خارجى تشكيل داد و خروجى جلسات آن كميته چنين بود كه 
كرانچار به دليل برخى موارد شايسته سرمربيگرى اميد ها نيست. حاال 
با تغييراتى كه طى دوسال گذشته در وزارت ورزش رخ داده و با از بين 
رفتن كميته من در آوردى گفته مى شود كرانچار بار ديگر گزينه اصلى 

هدايت تيم فوتبال اميد ايران است.
 ســايت ورزش ســه در مطلبى در مــورد احتمال حضــور كرانچار 
در تيم ملى اميد ايران نوشــت: «مســئله اى كه باعث مى شــود به 
حضور كرانچــار در كادرفنى تيــم اميد دامن بزنيم، بازگشــت اين 
مربى بــه ايران طى روزهاى گذشــته اســت. ســرمربى ســابق 
ســپاهان ظاهراً براى تحويل خانــه مســكونى اش در اصفهان و 
جمع كردن برخى وســايل روز شنبه به تهران ســفر كرده اما هنوز 
به اصفهــان نرفته و در يكــى از هتل هــاى تهران اقامــت دارد.

گفته مى شود در اين مدت مسئوالن فدراســيون فوتبال با كرانچار 
صحبت هايى را انجام داده اند و هيچ بعيد نيست طى روزهاى آينده 
اين مربى كروات به عنوان ســرمربى جديد تيم اميد ايران انتخاب و 

معرفى شود.»
 سايت آى اسپورت هم نگاه اميدوارانه اى به موضوع انتخاب كرانچار 
دارد و نوشــته: «با توجه به اينكه آخرين قهرمانى تيم اميد ايران در 
بازى هاى آسيايى با حضور يك مربى كروات(برانكو ايوانكوويچ در 
بوسان) رقم خورده، اين اميد وجود دارد تا در صورت انتخاب كرانچار 
بار ديگر شاهد درخشش اميدهاى ايران در بازى هاى آسيايى اندونزى

 باشيم.»

اما خبرگزارى مهر هم با تيتر«مذاكره با سرمربى ردى!» اين موضوع 
را مورد پردازش قرار داده و البته اشاره نكرده كه اگر كرانچار از سپاهان 
رد و بركنار شــده، دليل بحران ها و اوضاع آشفته اين تيم موضوعات 

ديگرى هم بوده است.
همانگونه كه نوشتيم كرانچار آذرماه ســال ١٣٩٣ هم گزينه اصلى 
ســرمربيگرى تيم اميد ايران بــا مديريت حبيب كاشــانى بود ولى 
دخالت هاى وزارت ورزش در نهايت حضور اين سرمربى در تيم اميد 
را منتفى كرد و تيم ايران با هدايــت محمد خاكپور هم به المپيك راه 

نيافت و به خاك سياه نشست!
خبرگزارى فارس هم موضع احتمال انتخاب زالتكو كرانچار را اينطور 

پوشش داده است: «با توجه به اينكه مرداد ماه سال آينده بازى هاى 
آسيايى در پيش اســت و تيم فوتبال اميد قرار است در اين رقابت ها 
حضور داشته باشد انتخاب سرمربى براى اين تيم در دستور كار قرار 

گرفته است.
هر چند كه باز از دوره هاى گذشته درســى گرفته نشده و در فاصله 
چند ماهه تا شروع يك رقابت به فكر انتخاب سرمربى و تشكيل تيم 
افتاده ايم اما ظاهراً مســئوالن فدراســيون فوتبــال چندين گزينه 
را در نظــر گرفتــه اند كه يكــى از آنها كرانچار اســت. ســرمربى 
كرواتى كه در ســپاهان امسال نتوانســت نتيجه الزم را بگيرد اما او 
جزو گزينه هاى اصلى هدايت تيم اميد اســت. در چند روز گذشــته 

مهدى تاج با كرانچار جلســاتى داشته اســت اما كرانچار تنها گزينه 
نهايى نيست و فدراســيون با گزينه هاى ديگرى هم مذاكره داشته 

است. 
به گزارش نصف جهان، شــايد امروز كه اين گــزارش را مى خوانيد 
تكليف همكارى فدراسيون با زالتكو كرانچار روشن شده باشد. اگر 
اين همكارى صورت بپذيرد با توجه به رزومه روشن كرانچار(منهاى 
آخرين نتايج با ســپاهان كه ماجراهاى خود را دارد) مى تواند اتفاق 
اميدوارانه اى بــراى تيم ملى اميد ايــران رقم بخــورد. مى توانيم 
هم به ســراغ مربيانى همچــون خاكپورها و مظلومى هــا برويم و 

حسرت هايمان را تمديد كنيم.

آن كميته من در آوردى ديگر وجود ندارد

زالتكو اميدوارمان مى كند؟

شارلروا در حضور تعويضى مهاجم ايرانى خود مقابل كورتريك شكست خورد. تمام هشت بازى هفته سى اُم و آخر ژوپير ليگ بلژيك   برگزار شد كه شارلروا بعد 
از چهار بازى متوالى كاوه رضايى را در اختيار نداشت و به مصاف كورتريك رفت. ياران كاوه رضايى كه در هر شش هفته اخير مساوى كرده و رتبه دوم جدول 

را از دست داده بودند، با نتيجه ٢ بر صفر در خانه كورتريك مغلوب شدند تا ٥١ امتيازى بمانند و با قرار گرفتن در رده سوم جدول، فصل را به پايان برسانند.
شارلروا در حالى اين بازى را با نتيجه ٢ بر صفر واگذار كرد كه هر دو گل را در نيمه اول خورد و از ابتداى نيمه دوم كاوه رضايى را براى جبران نتيجه در تركيب 

داشت ولى نتوانست نتيجه را تغيير دهد؛ ضمن اينكه كاوه با ١٢ گل زده در رده دوم برترين گلزنان ژوپير ليگ قرار گرفت.
مرحله نهايى ژوپير ليگ بلژيك كه تكليف قهرمان و تيم هاى راه يافته به ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا را مشخص خواهد كرد، با برگزارى بازى هاى دوره اى 

بين شش تيم باالى جدول تعيين مى شود كه ياران كاوه رضايى با توجه به جايگاه سوم جدولشان جزو آنها هستند. 

ديدار حساس ليگ يك در حالى با پيروزى گل گهر به پايان رسيد كه دو مربى سرخابى روى نيمكت دو تيم بودند.
 محمود فكرى، كاپيتان سال هاى نه چندان دور استقالل در فصل جارى عملكرد بسيار خوبى با نفت مسجد سليمان 
داشته و تا اينجاى فصل، نماينده جنوب را صدرنشين ليگ يك نگه داشته است و مى تواند در اتفاقى جالب و باالتر 

از ديگر مدعيان، با نفت به ليگ برتر بيايد.
 اما تيم وينگو بگوويچ برخالف فصل گذشته وضعيت خيلى خوبى ندارد و با ٩ امتياز اختالف نسبت به دو تيم مدعى 

باالى جدولى، در جايگاه هشتم است.
 آنها روز يك شنبه در حالى به مصاف هم رفتند كه تقابلشــان يك جدال ليگ يكى نبود و ريشه در دربى پايتخت 
داشت. جايى كه در پنجاه و پنجمين مصاف سرخابى، شاگردان «وينگو بگوويچ» با شوت مهلك محمود فكرى، 

مغلوب شدند و تك گل «عيسى ترائوره» نيز تأثيرى در سرنوشت مسابقه نداشت.
 روند ديدار اخير، كامًال برعكس دربى ٥٥ بود. اين بار تيم وينگو با دو گل پيش افتاد و طاليى هاى مسجد سليمان 
براى جبران بايد تالش مى كردند و اين تالش يك ساعته، تنها يك گل را در بر داشت تا جدال بگوويچ و فكرى به 

نفع سرمربى كروات خاتمه يابد و او به نوعى انتقام شهرآورد سال ٨٢ را هم گرفته باشد.
 حاال اين پيروزى، قهرمانى و حتى صعود نفت مسجد ســليمان را به خطر مى اندازد و سيرجانى ها را نيز به صعود 
اميدوار مى كند. هنوز بازى هاى زيادى تا پايان ليگ آزادگان باقى مانده است و مى توان براى تمام تيم هاى باالى 

جدولى شانس صعود قائل شد.

نصف جهان  به نظر مى رسد كه روابط دو كشور عربستان و قطر در زمينه ورزشى در حال بهتر 
شدن است.

اختالف سياســى بين عربســتان و قطر، ورزش دو كشــور را هــم تحت تأثير قــرار داد تا 
جايى كه ســعودى ها پيش از اين تأكيد داشــتند كــه در خاك قطر هم به ميــدان نخواهند 

رفت.
در ديدارهــاى اخيــر نمايندهاى دو كشــور، رفتارهاى تحريــك آميزى به ويژه  از ســوى 
عربســتانى ها ديده مى شــد اما  ظاهراً دو كشــور مى خواهند حداقل در ورزش به رفتارهاى 

تحريك آميز خود پايان دهند.
آنطور كــه خبرگــزارى هــا نوشــته انــد، مســئوالن باشــگاه الريــان قطر بــا گل از 
كاروان الهــالل پذيرايــى كردند و از طــرف ديگر هم باشــگاه االهلى اســتقبال خوبى از 
الغرافه داشــت و اين نشــان مى دهــد كه روابط ورزشــى دو كشــور در حال بهتر شــدن

 است.

بگوويچ انتقام دربى ٥٥ را گرفت

تيم كاوه سوم شد

يخ ها اندكى آب شد

هر چند كه باز 
از دوره هاى گذشته 
درسى گرفته نشده و 
در فاصله چند ماهه تا 
شروع يك رقابت به 
فكر انتخاب سرمربى 

و تشكيل تيم 
افتاده ايم اما ظاهراً 
مسئوالن فدراسيون 
فوتبال چندين گزينه 
را در نظر گرفته اند 

كه يكى از آنها كرانچار 
است. سرمربى 

كرواتى كه در سپاهان 
امسال نتوانست 

نتيجه الزم را بگيرد 
اما او جزو گزينه هاى 

اصلى هدايت تيم 
اميد است

بهاره حياتى



ورزش ٠٥٣١٨٣ سال چهاردهمسه شنبه  ٢٢ اسفند  ماه   ١٣٩٦

نصف جهــان  اتفــاق جالبى كــه در ديدار 
ديروز ذوب آهن- الوحــده رخ داد و برخى
 رســانه ها هم  آن را به عنوان يك رخداد 
مبارك براى سرمربى سبزها قلمداد كردند 
اين بود كه تعداد بازى هاى امير قلعه نويى 
در ليگ قهرمانان آســيا به عدد ٥٠  رسيده 

است.
  پرافتخارترين مربى ليــگ برتر، ركورددار 
امتياز گيرى در ليگ برتــر، بهترين مربى 
تاريخ استقالل در ليگ برتر و حاال ركورددار 
مربيگــرى در ليگ قهرمانان آســيا روى 
نيمكت يك تيــم ايرانى ديگــر. امير قلعه 
نويى در دوران مربيگرى خــود افتخارات 
زيادى به دست آورده وهمين امر باعث شد 
خيلى ها او را شايســته بهتريــن ها بدانند. 
ســرمربى كنونــى ذوب آهــن ديــروز 
دوشــنبه مهمى را ســپرى كرد، او ديروز 
بــه عنــوان ســرمربى ذوب آهــن براى 
پنجاهميــن بــار يك تيــم ايرانــى را در 
ليگ قهرمانان آســيا هدايــت كردتا يك 
ركورد بى نظير ديگر  توســط ژنرال خلق

 شود.
قلعه نويى بــه عنوان اولين مربــى ايرانى 
ســرمربيگرى چهار تيم در ليگ قهرمانان 
آسيا را بر عهده داشــته است و در قالب اين 
شــاخص آمارى پرســابقه ترين سرمربى 
تيم هاى ايرانــى در اين رقابــت ها هم 

محسوب مى شود.
دربــاره قلعــه نويى اين 

موضوع قابل توجه اســت كه او به عنوان 
ســرمربى در تاريخ ١٦ ساله ليگ قهرمانان 
آســيا در ٧ دوره حضور داشــته اســت. او 
در دوره هــاى هفتم، يازدهــم و دوازدهم 
ليــگ قهرمانان همراه با اســتقالل در ٢٤ 
مســابقه هدايت آبى پوشــان را عهده دار 
بود و تيم تحت امر او در ايــن مدت ٩ برد، 
٨ تساوى و ٧ شكست در كارنامه اش ثبت

 شد.
در دوران ســرمربيگرى قلعــه نويــى در 
اســتقالل تيم او در بازى هاى آسيايى ٢٣ 
گل به ثمر رســاند و ٢٧ بار دروازه اش باز 
شد. بهترين نتيجه دوران سرمربيگرى او نيز 
صعود به نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا با 

استقالل است.
ســرمربى كنونى ذوب آهــن همچنين با 
سپاهان در دوره هاى هشــتم و نهم ليگ 
قهرمانان اســيا حضور پيدا كــرد و در ١٣ 
بازى به ٧ برد ، ٣ مســاوى و ٣ باخت رسيد. 
شاگردان قلعه نويى در سپاهان ٢٢ بار موفق 
به گلزنى شــدند و ١١ بــار دروازه آنها باز

 شد.
صعود به مرحله يك هشتم نهايى در دوره 
نهم هم بهترين نتيجه اميــر قلعه نويى با 
ســپاهان در ليگ قهرمانان بــود كه بعد 
از صعــود از جمــع طاليى پوشــان جدا 
شد. البته آن ســال سپاهان تحت امر اين 
مربى به دليل بــازى دادن به رحمان 
احمدى كه از دوران پرســپوليس 
يك اخطــار داشــت و محروم 
شده بود، باعث حذف سپاهان 
شد. طاليى پوشــان در دو 
مســابقه رفت و برگشــت 
الســد قطر را شكســت 

المپياكــوس با نتيجــه ٣ بر صفر برنــده ديدار 
جنجالى لغو شــده برابر پائوك شد تا به رده دوم 

جدول سوپر ليگ يونان صعود كند.
 هــر ســاله يكــى از حســاس ترين بازى هاى 
فصل ســوپر ليگ يونان بين تيم هاى پائوك و 
المپياكوس برگزار مى شود و حضور آنها در باالى 
جدول نيز اهميت اين مسابقه را افزايش مى دهد، 
اما جدال اين دو تيم در هفته بيست و سوم فصل 
١٨-٢٠١٧ كه قرار بود يكشنبه، ششم اسفندماه 
برگزار شود به دليل آشــوب تماشاگران پائوك 

لغو شد.
يكشنبه شــب دو هفته قبل تيم پائوك در تومبا 
اســتاديوم ميزبان المپياكوس، تيمى كه احسان 
حاج صفى و كريم انصارى فــرد را در اختيار دارد، 
بود و فرصت داشت براى نهمين بازى متوالى به 
برترى برسد و صدر جدول را حفظ كند اما پرتاب 
يك رول دستمال كاغذى از سوى تماشاگرانش 
كه به صورت اسكار گارسيا، سرمربى المپياكوس 
برخورد داشــت، موجب شد آن مســابقه برگزار 

نشود.

حاال پس از گذشــت دو هفته كميته انضباطى 
فدراسيون فوتبال يونان راى اين مسابقه جنجالى 
را صادر نموده و ياران حاج صفى و انصارى فرد را 
با نتيجه ٣ بر صفر برنده ديــدار با پائوك اعالم 
كرده است تا المپياكوس با كسب سه امتياز بدون 
دردسر به امتياز ٥٣ برســد و به رده دوم جدول 

سوپر ليگ صعود كند.
از ســوى ديگر تيم پائوك نيز بــه دليل تخلف 
هوادارانش در ديدار با المپياكوس ٣٠ هزار يورو 
جريمه و به دو بــازى خانگى بدون تماشــاگر 

محكوم شــده اما حكم ســنگين ديگــر براى 
آنها كسر ســه امتياز از امتيازات اين فصل شان

 است.
با احتساب ســه امتيازى كه به المپياكوس داده 
شــد، ياران حاج صفــى و انصارى فــرد با يك 
امتياز بيشــتر نســبت به پائوك ٤٩ امتيازى(با 
در نظر گرفتن كســر ســه امتياز) و يك امتياز 
كمتر نسبت به آ اِ ك آتن صدرنشين ٥٤ امتيازى 
در جايگاه دوم جدول ســوپر ليــگ يونان قرار 
گرفتند كه البته بازى رو در روى شــب گذشته 

دو رقيب آنها در تومبا اســتاديوم نيز نيمه تمام 
ماند.

بايــد در نظر گرفت كه احتماال بــه دليل تخلف 
مالك باشگاه پائوك و نيمه تمام گذاشتن بازى 
اخيرو هفته بيســت و پنجم اين تيم برابر آ اِ ك 
آتن كه مسعود شجاعى را در اختيار داشت، يك 
بار ديگر پائوك ٣ بر صفر بازنده اعالم شود كه با 
اين شرايط تيم آ اِ ك ٥٧ امتيازى خواهد شد و در 
فاصله پنج بازى تا پايان فصل شانس زيادى براى 

قهرمانى پيدا مى كند.

 فدراسيون فوتبال به شــايعه مالقات 
مخفيانه مهدى تاج و برانكو ايوانكوويچ 
در يك رســتوران واكنش نشــان داد. 
سيات رســمى فدراســيون در اين باره 
نوشت:  اخيرا شايعه اى در برخى رسانه ها 
درباره مالقات و جلسه خصوصى مهدى 
تاج و برانكــو ايوانكوويــچ در يكى از 
رســتوران هاى منطقه نيــاوران مطرح 
شده كه به هيچ عنوان صحت ندارد و هم 
آرامش تيم ملى و هم آرامش پرسپوليس 
را نشانه رفته است. در شرايط كنونى كه 
پرسپوليس در كوران مسابقات ليگ برتر 
ايران و ليگ قهرمانان آســيا قرار دارد 
و تيم ملى هم خود را بــراى حضور در 
مســابقات مهم جام جهانى و رقابت با 
٣ تيم قدرتمند آماده مى كند، طرح چنين 
شايعاتى فقط براى ضربه زدن به فوتبال 

مطرح مى شود. 

ورزشــگاه بن زايد ابوظبى چند ماه بعد از 
رئال مادريــد از ذوب آهن ايران ميزبانى 

كرد 
ديدار الوحده امــارات و ذوب آهن ايران 
در چارچوب رقابت هــاى هفته چهارم 
ليگ قهرمانان آسيا در شرايطى ديروز در 
ورزشــگاه بن زايد ابوظبى برگزار شد كه 
اين ورزشــگاه چند ماه قبل ميزبان رئال 

مادريد بود.
مسابقات جام باشــگاه هاى جهان چند 
ماه قبل در كشــور امارات برگزار شد كه 
ديدار رئــال مادريد و الجزيــره امارات 
يكى از اين مســابقات بود. ورزشگاه 
شيك و كامال مدرن بن زايد چند 
ماه قبل از ســتاره هــاى بزرگ 
رئال مادريد به بهترين شــكل 
پذيرايى كرد و حاال ذوب آهنى 
ها در اين ورزشــگاه به ميدان

 رفتند.
اين ورزشگاه نماى بيرونى و 
داخلى زيبايى دارد و از امكاناتى 
كامال اســتاندارد برخــوردار

 است.

تكذيب فدراسيون

   از ميزبانى 
رئال مادريد 
تا ذوب آهن 

صدور رأى بازى جنجالى

مهاجم ايرانى الغرافه در تيم منتخب هفته ليگ ستارگان قطر قرار 
گرفت و بهترين مهاجم هفته بيستم شد.

به گزارش خبرگزارى ها به نقل از استاد الدوحه، هفته بيستم ليگ 
ستارگان قطر به پايان رســيد و تركيب بهترين هاى هفته اعالم 
شد. مهدى طارمى، مهاجم ايرانى الغرافه توانسته بهترين مهاجم 

هفته شود.
ستاره سابق سرخ پوشــان پايتخت در ديدار تيمش برابر السيليه 
توانست گل دوم تيمش را به ثمر برساند. او در نيم فصل دوم 
به الغرافه پيوست و توانســته هم در ليگ قطر و هم در ليگ 

ستارگان اين كشور از بهترين ها باشد.
در تركيب منتخب هفته نام وسلى اسنايدر، ستاره هلندى الغرافه هم 

كه با طارمى بسيار هماهنگ است وجود دارد.
الغرافه خود را آماده ديدار حســاس برابر االهلى عربستان در ليگ 

قهرمانان آسيا مى كند. 

تاخت و تاز در 
ليگ ستارگان

هشدار 
به ٢ باشگاه سعودى

دو  باشگاه بزرگ و سرشناس فوتبال عربستان به دليل داشتن بدهى هاى فراوان از سوى فيفا با خطر 
كسر امتياز مواجه شده اند . 

 خبرى در رســانه هاى مجازى عرب زبان منتشر شد كه فيفا قصد دارد با ارســال نامه اى به فدراسيون فوتبال 
عربستان ، دو تيم فوتبال اين كشور را به خاطر داشتن بدهى هاى زياد ، با خطر كسر امتياز تهديد كند . طبق گمانه زنى 

اين رسانه ها دو تيم النصر و االتحاد عربستان مورد خطاب فيفا هستند .
چندى پيش باشگاه الشباب عربستان به دليل عدم پرداخت مطالبات بازيكن اروگوئه اى سابق خود ، در خطر كسر ٦  امتيازى 

قرار داشت كه وزارت ورزش اين كشور با پرداخت بدهى مربوطه مانع از هر گونه كسر امتياز شد .
اين در حالى است كه باشگاه هاى عربستانى در چند سال اخير با مشكالت مالى فراوانى دست  و پنجه نرم مى كنند و بدهى 

فراوانى ، مخصوصا به بازيكنان خارجى از خود به جا گذاشته اند .

دادند اما اى اف ســى نتيجه بازى رفت را 
٣ بر صفر كرد تا سپاهان حذف شود و جالب 
اينكه الســد قهرمان آن دوره از مسابقات 
شد تا حسرت شــاگردان قلعه نويى بيشتر 

شود.
قلعه نويى بــا تراكتور ســازى هم در ليگ 
قهرمانان آسيا دوره پانزدهم حضور يافت كه 
اين تيم با هدايت او در ٨ بازى به ٥ پيروزى 
رسيد و ٣ بار نيز شكست خورد. سرخ پوشان 
تبريزى با هدايت او ١٤ گل زدند و ٨ گل نيز 
پذيرفتند. تراكتور ســازى با اميرقلعه نويى 
به مرحله يك هشــتم هم صعود كرد. آنها 
مقابل النصر امارات در آخرين مســابقه ٣ 
بر صفر پيروز شــدند اما چون بازى رفت را 
٤ بر صفر باخته بودند، نتوانســتند به مرحله 

باالتر برسند.
حاال امير قلعه نويى با ذوب آهن شانزدهمين 
دوره ليگ قهرمانان آسيا را تجربه مى كند. 
ذوب آهن چهارمين تيمى اســت كه قلعه 
نويى هدايتش را در آســيا برعهــده دارد. 
او با ذوب آهن قبــل از ديدار برگشــت با 
الوحده در امارات در ٤ بازى بــه ٣ برد و ١ 
باخت رســيده و تيمش ٨ بار گلزنى كرده 

است.
در مجمــوع اميرقلعه نويى قبــل از ديدار 
ديــروز در ٤٩ بــازى كه ســرمربيگرى
 تيم هاى اســتقالل، ذوب آهن، سپاهان و 
تراكتورســازى را در ليگ قهرمانان عهده 
دار بوده به ٢٤ برد، ١١ مساوى و ١٤ بأخت 
رسيده اســت. تيم هاى او ٦٧ گل زده و ٥٠ 

گل خورده دارند . 

نصف جهــان  اتفــاق جالبى كــه در ديدار 
ديروز ذوب آهن- الوحــده رخ داد و برخى
 رســانه ها هم  آن را به عنوان يك رخداد 
مبارك براى سرمربى سبزها قلمداد كردند 
اين بود كه تعداد بازى هاى امير قلعه نويى 
در ليگ قهرمانان آســيا به عدد ٥٠  رسيده 

است.
  پرافتخارترين مربى ليــگ برتر، ركورددار 
امتياز گيرى در ليگ برتــر، بهترين مربى 
تاريخ استقالل در ليگ برتر و حاال ركورددار 
مربيگــرى در ليگ قهرمانان آســيا روى 
نيمكت يك تيــم ايرانى ديگــر. امير قلعه 
نويى در دوران مربيگرى خــود افتخارات 
زيادى به دست آورده وهمين امر باعث شد 
خيلى ها او را شايســته بهتريــن ها بدانند. 
ســرمربى كنونــى ذوب آهــن ديــروز 
دوشــنبه مهمى را ســپرى كرد، او ديروز 
بــه عنــوان ســرمربى ذوب آهــن براى 
پنجاهميــن بــار يك تيــم ايرانــى را در 
ليگ قهرمانان آســيا هدايــت كردتا يك 
ركورد بى نظير ديگر  توســط ژنرال خلق

 شود.
قلعه نويى بــه عنوان اولين مربــى ايرانى 
ســرمربيگرى چهار تيم در ليگ قهرمانان 

موضوع قابل توجه اســت كه او به عنوان 
١٦ســرمربى در تاريخ ١٦ ساله ليگ قهرمانان 
٧آســيا در ٧ دوره حضور داشــته اســت. او 
در دوره هــاى هفتم، يازدهــم و دوازدهم 
٢٤ليــگ قهرمانان همراه با اســتقالل در ٢٤
مســابقه هدايت آبى پوشــان را عهده دار 
٩بود و تيم تحت امر او در ايــن مدت ٩ برد، 
٧ تساوى و ٧ شكست در كارنامه اش ثبت ٨

 شد.
در دوران ســرمربيگرى قلعــه نويــى در 
٢٣اســتقالل تيم او در بازى هاى آسيايى ٢٣
٢٧گل به ثمر رســاند و ٢٧ بار دروازه اش باز 
شد. بهترين نتيجه دوران سرمربيگرى او نيز 
صعود به نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا با 

استقالل است.
ســرمربى كنونى ذوب آهــن همچنين با 
سپاهان در دوره هاى هشــتم و نهم ليگ 
١٣قهرمانان اســيا حضور پيدا كــرد و در ١٣
٣ مســاوى و ٣ باخت رسيد.  ٣ برد ، ٣ ٧بازى به ٧
٢٢شاگردان قلعه نويى در سپاهان ٢٢ بار موفق 
به گلزنى شــدند و ١١ بــار دروازه آنها باز

صعود به مرحله يك هشتم نهايى در دوره 
نهم هم بهترين نتيجه اميــر قلعه نويى با 
ســپاهان در ليگ قهرمانان بــود كه بعد 
از صعــود از جمــع طاليى پوشــان جدا 
شد. البته آن ســال سپاهان تحت امر اين 
مربى به دليل بــازى دادن به رحمان 
احمدى كه از دوران پرســپوليس 
يك اخطــار داشــت و محروم 
شده بود، باعث حذف سپاهان 
شد. طاليى پوشــان در دو 
مســابقه رفت و برگشــت 
الســد قطر را شكســت 

دادند اما اى اف ســى نتيجه بازى رفت را 
٣ بر صفر كرد تا سپاهان حذف شود و جالب 
اينكه الســد قهرمان آن دوره از مسابقات 
شد تا حسرت شــاگردان قلعه نويى بيشتر 

شود.
قلعه نويى بــا تراكتور ســازى هم در ليگ 
قهرمانان آسيا دوره پانزدهم حضور يافت كه 

اين تيم با هدايت او در 
٣رسيد و ٣ بار نيز شكست خورد. سرخ پوشان 

تبريزى با هدايت او 
پذيرفتند. تراكتور ســازى با اميرقلعه نويى 
به مرحله يك هشــتم هم صعود كرد. آنها 

مقابل النصر امارات در آخرين مســابقه 
بر صفر پيروز شــدند اما چون بازى رفت را 
٤ بر صفر باخته بودند، نتوانســتند به مرحله 

باالتر برسند.
حاال امير قلعه نويى

دوره ليگ قهرمانان آسيا را تجربه مى كند. 
ذوب آهن چهارمين تيمى اســت كه قلعه 
نويى هدايتش را در آســيا برعهــده دارد. 
او با ذوب آهن قبــل از ديدار برگشــت با 

الوحده در امارات در 
باخت رســيده و تيمش 

است.
در مجمــوع اميرقلعه نويى قبــل از ديدار 
٤٩ديــروز در ٤٩ بــازى كه ســرمربيگرى
 تيم هاى اســتقالل، ذوب آهن، سپاهان و 
تراكتورســازى را در ليگ قهرمانان عهده 

٢٤دار بوده به ٢٤ برد، 
رسيده اســت. تيم هاى او 

گل خورده دارند . 



0606سالمتسالمت 3183 سال چهاردهمسه شنبه  22 اسفند  ماه   1396

10  معججززه سرماا برااى سالالمتتى

به گفته محققان، افراد مســن مبتال به نوع خاصى از 
کاهش شــنوایى، به احتمال زیاد داراى زوال حافظه 
و مشکالت فکرى موسوم به اختالل شناختى خفیف 

هم خواهند بود.
این مطالعه بر روى افراد ســالمندى انجام شد که در 
قســمت گوش میانى و عملکرد عصب شنوایى شان 
مشکل داشته که منجر به کاهش شنوایى یا ناشنوایى 

در آنها شده بود.
همچنین به مشکالت کاهش شنوایى مرکزى مرتبط 
با توانایى مغز در پردازش صدا هم پرداخته شد که در 
این حالت فرد عنوان مى کرد «مى توانم بشــنوم اما 

متوجه نمى شوم».
محققان دریافتند افراد مبتال به کاهش شنوایى مرکزى 
در مقایسه با افراد بدون چنین مشکلى، دو برابر بیشتر 

مبتال به اختالل شناختى خفیف بودند.
به گفته محققان، این مشــکل مرتبط با ادراك است 
و آزمایشــات درك صدا باید در افراد باالى 65 سال 
و همچنین افراد مبتــال به اختالل شــناختى انجام 

شود.
ناشنوایى و کاهش شنوایى از شایع ترین ناتوانى ها در 
افراد مسن است که بر حدود یک سوم افراد باالى 65 

سال تأثیر مى گذارد. 

یک متخصــص جــراح عمومى در 
خصوص بیمارى سنگ کیسه صفرا 

توضیحاتى داد.
على اکبر رفیعى اظهارداشت: کیسه 
صفرا عضوى گالبى شکل است که 
تقریبًا بین پنج تا هفت سانتیمتر طول 
دارد و حجمش به طور متوسط بین 30 

تا 50 سى سى است.
وى عنوان کرد: نقش اصلى کیســه 
صفرا، هضــم و جــذب چربى هاى 
موجود در کبد اســت که به وســیله 
مجارى کبد ترشــح مى شــود و این 
عضو از ناف تا دوازدهه کشــیده شده 

است.
رفیعى با اشاره به اینکه در هنگام غذا 
خــوردن، هورمونى در معده ترشــح 
مى شــود که باعث انقبــاض صفرا 
مى شود، عنوان کرد: وقتى نسبت به 
مواد داخل کیسه صفرا به هم بخورد، 
سنگ کیسه صفرا به وجود مى آید که 
یکى از علت هاى اصلى شــیوع این 
بیمارى، سابقه خانوادگى و ارثى است.

این متخصص و جراح عمومى با اشاره 

به اینکه شیوع سنگ کیسه صفرا در 
افراد چاق نسبت به مردم عادى بیشتر 
است، تأکید کرد: سنگ صفرا در افراد 
چاق و کســانى که رژیم هاى شدید 
الغرى گرفته اند، از شــیوع بیشترى 
برخوردار است و این عارضه در میان 

بیماران خونى شایع است.

 عالئم تشخیص بیمارى 
سنگ کیسه صفرا

رفیعــى در خصوص عالئم ســنگ 
کیسه صفرا اظهارکرد: هنگامى که در 
قسمت فوقانى شکم درد احساس شود 
و این درد تا زیر جناغ سینه پیش رود، 

احتمال شیوع بیمارى سنگ کیسه 
صفرا زیاد مى شود که سونوگرافى 
موثرترین روش براى تشخیص 

این عارضه محسوب مى شود.
وى در خصــوص انجام عمل 
جراحى براى برداشــتن سنگ 
کیسه صفرا اظهار داشت: عمل 
جراحى کیســه صفرا در حدود 

150 سال قدمت دارد که امروزه 

به وسیله الپاروسکوپى سنگ کیسه 
صفرا بیرون آورده مى شود.

این متخصص جراح عمومى با اشاره 
به اینکه شروع عارضه سنگ کیسه 
صفرا در بین ســنین 30 تا 60 سال 
بیشتر است، ادامه داد: عارضه سنگ 
کیسه صفرا در بین نوجوانان 16 ساله 
نیز به وجود مى آید که براى تشخیص 
دقیق این بیمارى، از طب هســته اى 

سى تى اسکن استفاده مى شود. 

متخصصان ورزشى معتقد هستند که ورزش شدید عضالنى ممکن است باعث آسیب رسیدن به 
کلیه ها شود.

  معموًال متخصصان ورزشى به ورزشکاران توصیه مى کنند که ورزش هاى شدید عضالنى مانند 
وزنه زدن را با شدت کم آغاز کنند و به تدریج میزان وزنه را افزایش دهند.

ورزش شدید عضالنى در صورتى که به بدن فشار زیادى را وارد کند، باعث مى شود که بیمارى هاى 
عضالنى ایجاد شود و فیبرهاى عضالنى وارد جریان خون شــوند. این مسئله در نهایت منجر به 
مشکالت کلیوى و نارسایى کلیه مى شود. بنابراین ممکن است که ورزشکاران نیاز به دیالیز پیدا 

کنند.
این مشــکل تنها محدود به وزنه زدن نمى شــود،  بلکه حرکات ورزشــى که پرش هاى شدید یا 

دویدن هاى شدیدى دارند، ممکن است باعث ایجاد این بیمارى شوند.
افرادى که میانسال هستند باید مراقب برنامه ورزشى خود باشند. در صورتى که ساعات محدودى 
در هفته  ورزش هاى خیلى شدیدى انجام دهند، ممکن است که به کلیه هاى آنها فشار وارد شود. 
ورزش کردن به صورت کلى پارگى هایى در بافت ایجاد مى کند، اما این پارگى ها در زمان ریکاورى 
ترمیم مى شود، ولى در ورزش هاى بسیار شدید به خصوص در افرادى که آمادگى جسمانى خاصى 

ندارند، این آسیب دیدگى هاى عضالنى خطرناك خواهند بود.
آسیب هاى عضالنى شدید نشانه هایى دارند که بدین شرح است: حالت تهوع، کم شدن ادرار و یا 
تیره شدن رنگ ادرار، خستگى و استفراغ. البته هر کدام از این نشانه ها به تنهایى صرفاً نشان دهنده 

آسیب هاى عضالنى شدید ناشى از نارسایى کلیه نیست. 

زمستان، اغلب براى ما تداعى کننده بیمارى، سرماى شــدید و گیر افتادن در برف و... 
است. اما شکى نیست که این فصل مى تواند بر سالمتى ما اثر مثبتى بگذارد و به تقویت 

بدن کمک کند.

دماى سرد، عملکرد مغز را بهبود مى بخشد
دماهاى ســردتر به افراد کمک مى کند تا بهتر و واضح تر بیاندیشند. تحقیقات نشان

 مى دهد که افراد وقتى که درجه حرارت اتاق را در یک حالت خنک تر از یک محیط تقریبًا 
گرم تنظیم مى کنند، کارها را بهتر انجام مى دهند. عالوه بر این، تحقیقات دیگر نشان 
مى دهد که مردم در زمستان نسبت به تابستان، مشکالت شناختى کمترى دارند، چرا که 
تابستان از گلوکز بیشترى براى پروسه هاى ذهنى استفاده مى کنند. بنابراین، خروج از خانه 
در زمستان مى تواند به شما در اندیشیدن بهتر به مشکالت تان کمک قابل توجهى کند.

آب و هواى سرد به سوختن کالرى کمک کند
ممکن است متوجه باشید که مفاصل شما در زمستان کمتر دچار تورم و برآمدگى مى شوند، 

زیرا هواى سرد مانند کمپرس یخ طبیعى براى کاهش التهاب عمل مى کند.
وقتى هوا سرد است، بدن شما براى تغییر دماى اصلى خود سخت تر کار مى کند. بدن ما 
از میزان قابل توجهى از انرژى براى گرم کردنمان استفاده مى کند و هوایى را که نفس

 مى کشیم، زمانى که در سرما قرار داریم، مرطوب مى سازد.

هواى سرد، چربى قهوه اى بدن را افزایش مى دهد
اکثر چربى ها در انسان به رنگ ســفید ظاهر مى شــوند، در حالى که چربى قهوه اى 
سلول هاى چربى بسته بندى شده با میتوکندرى است که انرژى را احیا کرده و گرما را 
در بدن تولید مى کنند. در گذشته، تصور مى شــد که تنها نوزادان داراى چربى قهوه اى 
هستند، اما یک مطالعه نشان داد که بزرگســاالن نیز چربى قهوه اى دارند و افرادى که 
داراى شاخص توده بدنى پایین (BMI ) هستند داراى محتواى باالترى از چربى قهوه اى 

هستند. تحقیقات نشان داده است که وقتى افراد در معرض دماى خنک قرار مى گیرند، 
میزان چربى قهوه اى و متابولیسم آنها افزایش پیدا مى کند.

سرما، آلرژى را بهبود مى بخشد
اگر در فضاى باز دچار آلرژى مى شوید، خبر خوب این است که در هواى سرد و برفى به 
طور واقعى گرده وجود ندارد اما اگر شما در محیط هاى داخلى دچار آلرژى مى شوید، باید 
بگوییم که آلرژى به کپک ها و گرد و غبار مى تواند در زمستان بدتر شود، به خصوص اگر 

زمان بیشترى را صرف ماندن در خانه مى کنید.

زمستان مى تواند خطر بیمارى را کاهش دهد
مطمئناً احتمال ابتال به سرماخوردگى در زمستان بیشتر است، اما روشن است که در برابر 
چندین بیمارى و ویروس که در شرایط گرم تر شایع هستند، به عنوان یک محافظ براى 
مان عمل مى کند. اینکه پشه هاى مزاحم در زمستان به خواب مى روند، به کاهش بیمارى 

هاى انتقالى توسط پشه منتهى مى شود.

بهتر به خواب مى روید
هنگامى که شما در حال تالش براى به خواب رفتن هستید، دماى طبیعى بدن شما به طور 
طبیعى کاهش مى یابد. این روند مى تواند تا دو ساعت در گرماى تابستان طول بکشد، اما 

در زمستان بسیار سریع تر است.

 سرما مى تواند به شما در مبارزه با عفونت کمک کند
در زمستان ممکن است سرماخوردگى بیشترى داشته باشید (البته آنقدرها هم زیاد نیست)، 
اما در واقع بدن شما بهتر به آماده کردن سیستم ایمنى پرداخته که به طور مؤثر به مبارزه با 
عفونت کمک مى کند. مطالعات نشان داده اند که سیستم ایمنى بدن مى تواند در هنگام 

سرد شدن فعال شود و این باعث افزایش توانایى فرد براى مبارزه با عفونت ها مى شود.

سردى زمســتان به جوان سازى پوست 
کمک مى کند

درجه حرارت تقریبًا ســرد مى تواند براى سالمت 
پوست مفید باشد، زیرا رگ هاى خونى در پوست 

را محدود مى کند. این باعث مى شود که پوست 
کمتر به قرمزى و تورم مبتال شــود و این به 
عنوان یک نتیجه از کاهش جریان خون است. 
به عالوه بدن شــما تمایل به تولید روغن و 
چربى کمترى از غدد چربى در زمســتان 
دارد، بنابراین پوست تان کمتر دچار مشکل 

مى شود.

آب و هواى سرد مى تواند براى 
قلب تان مفید باشد

آب و هواى ســرد واقعاً مى توانــد به عملکرد 
بهتر قلب تــان بیانجامــد. آب و هواى ســرد

 مى توانــد یک فعالیت جالب و چالــش برانگیز را 
انجام دهد و قلب باید خون اکسیژن خورده بیشترى 

را پمپ کند تا نه تنها فعالیت را جبران کند، بلکه از اینکه 
بدن به اندازه کافى براى حفــظ تعادل و جلوگیرى از خطرات 

افت دما گرم شــده است، مطمئن شــود.عالوه بر این، ورزش در 
زمستان باعث تقویت عضالت قلب مى شــود.با این حال اگر بیمارى 

قلبى دارید، هنــگام ورزش در خارج از منزل در آب و هواى ســرد، باید احتیاط 
کنید.
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عصاره تخم انگور
عصاره تخم انگور در درمان بیمارى هاى 
چشم بسیار مفید مى باشد و ناراحتى هاى 
چشم همچون لکه چشم، آب مروارید، 
بیمارى قند و تغییر شــکل آن را درمان 

مى کند.
تخم انگور «لینولئیــد» دارد که براى 
چشــم مفید اســت و خاصیــت آنتى 

هیستامین و آنتى اکسیدانت دارد.

شوك 
مى گویند که چشــم دروازه روح است، 
اما گیاه شناســان معتقدند که چشــم 
دروازه سالمتى جگر نیز هست. ضعف 
و تیرگى دید مى تواند نشــانه خوب کار 
نکردن جگر یا کبد باشــد. گیاه شوك و 
ماده مؤثره آن «سیلیمارین»، هم براى 
رفع التهاب جگر و هم براى چشم مفید 
اســت. ویتامین هاى مفید براى چشم 
در کبد انباشــته مى شوند. گیاه شوك با 
رادیکال هاى آزاد در بدن مبارزه مى کند 
و قند موجود در چشم را کاهش مى دهد.

چاى سبز
حلقه هاى تیره و پف دور چشم مى تواند 
ناراحت کننده باشد. اگر کیسه هاى چاى 
سبز را روى چشم خود بگذارید مى تواند 
جلوى بادکردگى دور چشم را بگیرد. چاى 
سبز مقدار زیادى تنین و آنتى اکسیدانت 
دارد. از سوى دیگر چاى سبز براى قلب 
و کبد هم مفید اســت و به همین دلیل 
مى تواند براى چشم هم خاصیت درمانى 

داشته باشد.

زردچوبه
زردچوبه خاصیت درمانى زیادى دارد و براى چشــم 
هم مفید است. این گیاه مى تواند جلوى اکسیده شدن 
عدسى هاى چشــم را بگیرد و این یکى از شایع ترین 

بیمارى هاى چشم است.
زردچوبــه بخاطــر داشــتن مقــدار زیــادى 
«کورکومین»خاصیت ضد التهابــى دارد و به همین 
دلیل این گیاه خاصیت ضد التهابى دارد و براى خشکى 

چشم خوب است.

عرقون 
خاصیت شفا دهندگى این گیاه براى چشــم (Eye)از گذشته هاى دور 
شناخته شده بوده و براى حفظ نور چشم از آن استفاده مى شود. این گیاه 

مى تواند خارش و قرمزى چشم را برطرف کند.

زغال اخته 
زغال اخته بخاطر داشتن مقادیر زیادى انتوسیانوسید، 
براى جریان خون در موى رگ ها بسیار مفید است. این 
ماده آنتى اکســیدانت و ضد التهاب است.در ضمن این 
ماده مى تواند در تولید پیگمنت ها در چشــم و قابلیت 
تطبیق با تغییرات نور مفید باشــد و مواد زائد چشــم را 

تخلیه کند.

زعفران
زعفران هم مانند رازیانه در تقویت 
دید چشــم و به ویــژه درمان آب 
مروارید مفید است. در یک تحقیق 
تمامــى بیمارانى کــه از زعفران 
استفاده کردند بهبودى چشم داشتند 
و به همین دلیل محققان بر این باور 
هستند که این گیاه مى تواند جلوى 
کاهش دید در بیماران کهنســال 

را بگیرد.

چشم یک عضو حساس در بدن است. گیاهان به خودى خود نمى توانند 
در درمان چشم مفید باشند، اما مى توانند حالت تکمیلى داشته باشند. 

بیمارى هاى زیادى چشــم را تهدید مى کند که از التهاب هاى ســاده و 
قرمزى گرفته تا بیمارى هاى خطرناکى که مى تواند به نابینایى منجر شود.

7 گیاه مفید براى 
سنگچشم را بشناسید

 کیسه صفرا 
در کمین 
چاق ها 

احتمال نارسایى کلیه 
در ورزش هاى عضالنى شدید

کاهش شنوایى 
نشانه اختالل حافظه 

در برخى افراد

کرد: هنگامى که در 
کم درد احساس شود 
ناغ سینه پیش رود، 

رى سنگ کیسه 
 که سونوگرافى 
راى تشخیص 

ب مى شود.
ص انجام عمل 
شــتنسنگ 
 داشت: عمل

صفرا در حدود 
 دارد که امروزه 
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رئیس پلیس فتا اســتان فــارس گفــت: متهمانى که 
بهانه برنده شــدن در برنامه رادیو جوان از یک شهروند 
شیرازى سرقت کرده بودند، با پول هاى سرقتى گوسفند 

خریدند.
ســرهنگ حبیب ا... رجبلى گفت: افراد ســودجو براى 
دستیابى به اهداف شــوم خود، با ترفند هایى، با ارسال 
پیامک و تماس تلفنــى با این عنوان که «شــما برنده 
خوشــبخت جشــنواره رادیو جوان شــده اید» اقدام به 
کالهبردارى مى کنند. وى ادامه داد: در پى شکایت یک 
نفر مبنى بر اینکه شخص یا اشخاصى با ترفند تماس از 

رادیو جوان و اعالم برنده شــدن در مسابقه به مبلغ 50 
میلیون ریال وجه نقد و گوشى تلفن همراه، اقدام به گرفتن 
رمز دوم کارت بانکش کرده  و مبلغ چهار میلیارد ریال از 
حسابش برداشت کرده اند، موضوع در دستورکار مأموران 

پلیس فتا قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامى اضافه کرد: در پیگیرى و تحقیقات 
اولیه مأموران و پس از بررسى مستندات ارائه شده توسط 
شاکى مشخص شــد مبلغ چهار میلیارد ریال به حساب 
بانکى فردى با هویت مشخص براى خرید دام به حساب 
دامدارى واقع در کیانشهر واریز شــده است. سرهنگ 

رجبلى اظهار کرد: در ادامه تحقیقات و بازجویى مأموران 
از دامدار مشخص شد اشخاصى براى خرید دام به وى 
مراجعه کرده و پس از خرید، مبلغ کالهبردارى شــده از 
شاکى را به حســاب دامدار واریز کرده اند که در نهایت 
پس از پى جویى هاى تکمیلى پرونــده، متهمان اصلى 
شناسایى و مشخص شد ساکن استان تهران هستند. وى 
بیان کرد: مأموران این پلیس پس از اخذ نیابت قضائى، در 
محل حاضر شدند و متهمان در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شده و پس از اعتراف به بزه انتسابى خود، روانه 

زندان شدند.

3 نفر درحالى که صورت خود را پوشانده بودند با 
اســتفاده از یک قبضه سالح کالش به فروشنده 

زعفران حمله و نقشه خود را عملى کردند. 
به گفته پلیس تربت حیدریه، سه نفر در حالى که 
صورت خود را پوشــانده بودند با استفاده از یک 
قبضه سالح کالش به فروشــنده زعفران حمله 
کردند و پس از ســرقت 30کیلوگــرم زعفران با 
خودرویى کــه راننده در آن منتظــر بود متوارى 
شدند. تحقیقات پلیس براى شناسایى و دستگیرى 

سارقان آغاز شده است.

زن جوان وقتى دید پســر همسایه قصد خرید تلویزیون 
خانه اش را دارد در را به روى او باز کرد و هدف تجاوز پسر 

جوان قرار گرفت.
ساعت 18و20 دقیقه شنبه 12 اسفند ماه امسال مأموران 
کالنترى 18 ذوالفقارى درجریان یک درگیرى در منطقه 
جمشید آباد آبادان قرار گرفتند و تیمى از مأموران براى 

بررسى هاى بیشتر به محل درگیرى اعزام شدند.
مأموران با حضور در محل با زن جوانى روبه رو شــدند 
که خودش را سراســیمه به سمت آنها رســاند و از یک 
سناریوى شیطانى پرده برداشت. زن 41 ساله که «لیال» 
نام دارد به مأموران گفت: «چندى قبل تصمیم به فروش 
تلویزیون خانه گرفتم و به همسایه ها اطالع داده بودم که 
اگر کسى قصد خرید تلویزیون داشت به در خانه ام بیاید.» 
وى افزود: «داخل منزل بــودم که زنگ خانه به صدا در 

آمد و دیدم که پسر همسایه که جوان 26 ساله اى است 
جلوى در خانه است. پسر همسایه ادعا کرد که قصد خرید 
تلویزیونم را دارد به همین دلیل او را به داخل خانه دعوت 
کردم و او وقتى دید من تنها هستم با چاقو به سمتم حمله 

کرد و مرا با تهدیدهاى مرگبار هدف تجاوز قرار داد.»
بدین ترتیب مأموریت براى دستگیرى پسر جوان کلید 
زده شد و پسر 26 ساله پس از هماهنگى با مقام قضائى 
بازداشت شد. پسر جوان وقتى در برابر اتهام تجاوز به زن 
همســایه قرار گرفت ادعا کرد که ماجراى تجاوز دروغ 

است و زن جوان به او تهمت زده است.
بنا به این گزارش، پســر جوان براى تحقیقات بیشتر به 
دســتور بازپرس پرونده در اختیار مأموران پلیس آگاهى 
آبادان قرار گرفته است و تجسس هاى تکمیلى در این 

پرونده ادامه دارد.

پس از 15 ساعت جســتجو، در نهایت پیش از ظهر 
دیروز با یافتن پیکر یازدهمین جانباخته حادثه سقوط 
هواپیماى ترك در منطقه حفاظت شــده «هلن» در 
شهرستان کیار استان چهار محال و بختیارى، عملیات 
امداد و نجات در کوهستان هلن به پایان رسید و اجساد 

به پزشکى قانونى منتقل شدند.
عصر روز یک شــنبه بود که یک فروند جت شخصى 
بمباردیه چلنجر(TC-TRB) با 11 سرنشــین در 
مسیر هوایى شارجه به استانبول حین عبور از کشورمان 
در ارتفاعات هلــن چهارمحال و بختیــارى به کوه 
برخورد کرد و انفجار هولناکى را رقم زد که دود آن از

 مسافت هاى دور نیز قابل مشاهده بود. 
بر اســاس اخبار به دســت آمده، این پرواز در ساعت 
16و59 دقیقه به وقــت محلى وارد فضاى کشــور 
جمهورى اســالمى ایران شــده و در حدود ساعت 
18و9دقیقه به وقت محلى دچار ســانحه شد. خلبان 
زن پرواز سانحه دیده قبل از وقوع سانحه در مکالمات 
خود با مرکز کنترل فضاى کشور، به علت بروز مشکل 
فنى درخواست کاهش ارتفاع کرده که در حین کاهش 
ارتفاع در حدود 32 هزار پایى ضمن افت شدید سرعت 
از صفحه رادار محو شد. بر اساس اطالعات دریافتى 
از شرکت بهره بردار ترك، این هواپیما داراى سه نفر 

خدمه پروازى و هشت مسافر بوده است. 

مسافران هواپیما چه کسانى بودند
هواپیماى ســانحه دیده متعلق به هلدینگ باشاران 

استانبول بود. 
اکمینا باشاران، تنها دختر خانواده بزرگ حسین باشاران 
از سرمایه داران ثروتمند استانبول، براى خداحافظى 
مجردى، با هواپیماى شخصى خود به همراه هفت نفر 
از دوستان دخترش به نام هاى عایشه آند، سینم آکاى، 

لیانا هانانل، زینب جشکون، آصلى ایزمیرلى، جاسمین 
باروح و بورجو گون دآار اورفالیدر و یک مهماندار زن 
و دو خلبان زن، در ســفرى تفریحى به دبى و شارجه 
رفته بودند که در پرواز برگشــت به اســتانبول، دچار 

سانحه شدند.

جستجوى اجساد قربانیان 
اهالى روستا این هواپیما را که به دلیل احتراق موتور 
در حال سقوط بوده رؤیت کرده اند.  بالفاصله پس از 
اعالم این حادثه، نیروهاى سازمان اورژانس به محل 
اعزام شــدند  اما به دلیل صعب العبور بودن منطقه و 
وجود رودخانه اى طویل، شرایط دسترسى به اجساد 
ســخت بود. تیم هــاى امدادى از شهرســتان هاى 
بروجن، کیار و شــهرکرد به محل حادثه اعزام شدند، 
هفت تیم از اســتان چهارمحال و بختیارى و یک تیم 
هم از منطقه ایذه و دهدیز در اســتان خوزستان اعزام 
شدند. یک شنبه شب نیروهاى بومى به الشه هواپیما 
ترکیه اى رسیدند و اعالم شد که تمام اجساد تکه تکه 

شده و سوخته اند.
به گفته اقبال عباسى، استاندار چهار محال و بختیارى 
هشت تیم تخصصى متشــکل از 50 نیروى امدادى 
همراه با نیروهاى یگان ویژه شــامگاه یک شنبه کار 
امدادرسانى را از نخستین ساعات آغاز کردند و صبح 
دوشــنبه نیز به انجام مقدمات انتقال اجساد با بالگرد 

پرداختند.
صبح روز دوشــنبه بالگرد هالل احمر بــراى انتقال 
اجساد جانباختگان هواپیماى ترکیه اى به ارتفاعات 
هلن در شهرستان کیار اعزام شد. در حالى که وزش باد 
شدید در منطقه کار بالگرد را مختل کرده بود باالخره 
اجساد با تالش خلبانان بالگرد تا پیش از ظهر به کیار 

منتقل شدند.

ورود گــروه فنى هواپیمایــى ترکیه به 
شهرکرد

گروه هشت نفره فنى هواپیمایى ترکیه هم صبح روز 
دوشنبه براى بررسى حادثه سقوط هواپیماى ترکیه اى 

وارد فرودگاه شهرکرد شدند. 
یک فروند هواپیماى ســبک نیــروى هوایى ترکیه 
مستقیم از کشور مبدأ به مقصد فرودگاه شهرکرد اعزام 
این گروه فنى به محل حادثه را برعهده داشت. ساعت 
8 و 30 صبح دوشــنبه نیز یک گروه از بستگان افراد 
حادثه دیده به همراه معاون ســفیر ترکیه در ایران از 

فرودگاه مهرآباد تهران وارد فرودگاه شدند.

جعبه سیاه تحویل مقامات ترکیه مى شود
استاندار چهارمحال و بختیارى گفت: جعبه سیاه جت 
شخصى ترکیه اى پس از تشــریفات قانونى تحویل 
مراجع و مقامات این کشــور مى شود. عباسى افزود: 
جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و کارشناسان هواپیمایى 
کشورمان نیز در حال انجام مقدمات انتقال جعبه سیاه 
هســتند. وى ادامه داد: واگذارى جعبه سیاه نیازمند 
تشــریفات قانونى و حکم دادســتانى است. عباسى 
گفت: به دنبال انجام انتقال اجســاد قربانیان سانحه 
هوایى هستیم تا در کوتاه ترین زمان اجساد را تحویل 

خانواده هاى آنان نماییم. 

اطالعیه سازمان هواپیمایى ایران
به دنبال ســقوط این هواپیماى تــرك در ایران در 
روز یــک شــنبه ســازمان هواپیمایــى کشــورى 
اطالعیه اى صادر کرد که در قسمتى از آن آمده است: 
مســئولیت بررســى ســانحه با توجه بــه مقررات 
بین المللى با سازمان هواپیمایى کشورى ایران است 
و کشــورهاى ترکیه به عنوان محل ثبــت هواپیما و 
کانادا به عنوان طراح و ســازنده هواپیمــا مى توانند 
درخواســت همــکارى در روند بررســى ســانحه 
را مطابق کنوانســیون شــیکاگو و ضمائــم آن ارائه

 کنند.

ضیافت مرگ به میزبانى« هلن»

ریدن تلویزی ون
وان به بهانه خ

آزار زن ج

رئیس کالنتــرى 170 کهریزك از دســتگیرى 
اعضــاى باند «شــاه مــراد» خبر داد.ســرگرد 
ابراهیم شــریفى مقــدم اظهار کــرد: اعضاى 
باند شــامل یک زن 27 ســاله و دو مرد 29 ساله 
با خودروى پــژو 405 از اتبــاع افغانى زورگیرى

 مى کردند. وى بااشاره به زورگیرى از اتباع افغان 
افزود: ســارق زن در حالى که ماســک سفید بر 
صورت مى زد به عنوان سرنشین، جلوى خودرو 
و فرد دیگر عقب مى نشســت. رئیس کالنترى 
170 کهریــزك ادامــه داد: این افــراد در قالب 
مسافرکش در جلوى ایستگاه مترو کهریزك فقط 
افغانى ها را سوار مى کردند که پس از طى مسیر به 
حاشیه هاى شهر مى بردند و با تهدید چاقو اموال 
آنان را به سرقت مى بردند.  سرگرد ابراهیم شریفى 
مقدم گفت: ســارق زن به لحاظ ارتکاب چندین 
سرقت تحت تعقیب پلیس بوده و فرد دیگر نیز پس 
از تحمل هشت سال حبس چند روزى آزاد شده و 

نفر دیگر نیز داراى سوابق متعددى بود.

باند «شاه مراد»
 متالشى شد

سرقت مسلحانه
 30کیلو  زعفران

فجار در بازار مسگرها خریدن گوسفند با پول هاى سرقتى
ان

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران 
از وقوع انفجار و ریزش آوار در یک کارگاه تولیدى در 
بازار مسگرها خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه مردى 

60 ساله زیر آوار محبوس شد.
ســیدجالل ملکى با اعالم خبر ریــزش آوار در بازار 
مسگرها درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت 
22و32دقیقه یک شــنبه شــب حادثه آوار در بازار 
مسگرها به ســامانه 125 اعالم شــد که به سرعت 
آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه 
اعزام شدند. وى ادامه داد: محل حادثه کارگاه تولیدى 
به وســعت حدود صد متر بود و یک زیرزمین به 
وسعت حدودى 20 متر 

در آن قرار داشــت که ظاهراً در کار مسگرى فعالیت 
مى کرد.

ملکى خاطرنشان کرد: در قســمت زیرزمین مردى 
حدوداً 60 ســاله حضور داشــت که ناگهان در حین 
کار انفجارى رخ داده، باعث شده بود سقف زیرزمین 
تخریب شود و این مرد زیر آوار قرار بگیرد. وى تصریح 
کرد: آتش نشانان به ســرعت عملیات آواربردارى را 
آغاز کرده و به فرد محبوس شده دسترسى پیدا کردند، 
این مرد دچار سوختگى و شکستگى از نواحى مختلف 
بدن شده بود که براى انتقال به مراکز درمانى تحویل 
عوامل اورژانس شد. ملکى افزود : با حضور کارشناس 
و بررسى اولیه مشخص شد نشت گاز از سیلندر گاز 
موجود در محل حادثه و رسیدن شعله به آن باعث بروز 

انفجار شده بود.

دادستان عمومى و انقالب کرمانشاه درباره خودکشى 
یک معلم در سرپل ذهاب توضیح داد.

به گزارش تسنیم، محمدحســین صادقى با تأیید خبر 
خودکشى معلم سرپل ذهابى، وقوع آن به دلیل مسائل و 
مشکالت ناشى از زلزله را تکذیب کرد. وى گفت: حسب 
گزارش وصول شده این فرد در یک واحد مسکونى غیر 
تخریبى در شهر ســرپل ذهاب به همراه والدین خود 
زندگى مى کرده و در تاریخ 19 اسفند اقدام به خودکشى 
کرده اما دلیل خودکشــى او اختالفات خانوادگى بوده 
است. دادستان عمومى و انقالب کرمانشاه با بیان اینکه 
علت خودکشى این معلم 31 ساله در برخى سایت ها 
مسائل و مشکالت ناشــى از زلزله اعالم شده بود که 
چنین نیست، گفت: تحقیقات در خصوص این موضوع 

ادامه دارد.

اعضاى اصلى باند آدم ربایــى و گروگانگیرى در هتل 
بزرگ تهران دستگیر شدند.

 به گزارش میزان، روز پانزدهم اســفند مأموران پلیس 
تهران در جریان گروگانگیــرى در هتل بزرگ تهران و 
ربودن یکى از مســافران قرار گرفتند.  با حضور مأموران 
و تحقیق از عوامل هتل مشــخص شد دو نفر با مراجعه 
به هتل با یکى از مســافران دیدار کرده و پس از آن مرد 
مسافر دیگر در هتل دیده نشده است. در ادامه مأموران 
متوجه شدند دو مرد جوان، مســافر هتل را به گروگان 

گرفته و در تماس با خانواده اش درخواست پول کردند. 
تیم هاى ویژه پلیس آگاهى با انجام تحقیقات تخصصى 
توانستند رد گروگانگیران را در استان قزوین زده و براى 
رهایى گروگان به آنجا مراجعه کردند. سرانجام روز یک 
شنبه با شناسایى محل دقیق نگهدارى گروگان، پلیس 
وارد عمل شده و مســافر را از چنگال گروگانگیران آزاد 
کرده و یک نفر از اعضاى باند را در همان محل دستگیر 

کردند. 
با توجه به اینکه احتمال فرار همدست یا همدستان مرد 
گروگانگیر وجود داشت، تحقیقات از متهم دستگیر شده 
آغاز شــد. مرد جوان در بازجویى ها مدعى شد به علت 
اختالف حساب، گروگان را به همراه همدستش از داخل 

هتل تهران ربوده و به مخفیگاهشــان در قزوین منتقل 
کرده اند. متهم پس از اعتراف به جرم بازداشــت شد و 
ســاعتى بعد طراح اصلى گروگانگیرى در میدان آزادى 
تهران شناسایى و دستگیر شــد. تحقیقات از دو متهم 

ادامه دارد.

بازرسان هندى در حال بررســى پرونده چالش  برانگیز 
قصور کادر درمانى در یکى از بیمارستان هاى دولتى این 

کشور هستند.
به گزارش ایســنا، بنابر اعالم بازرسان هندى، در قصور 
انجام شده در یکى از بیمارستان هاى دولتِى ایالت «اوتار 
پرادش» که خشم عمومى را برانگیخته پاى قطع شده 
مصدوم حادثه رانندگى به عنوان بالش، زیر سر او گذاشته 

شده است.
بنابر گزارش «چانل نیوزایشیا»،  در پى این اقدام تاکنون 
دو پزشک از کار تعلیق شــده اند و بازجویى هاى بیشتر 
درباره این پرونــده ادامه دارد. در این ســانحه رانندگى 
مصدوم 28 ســاله که راننده سرویس مدرسه بوده است 
به همراه 25 دانش آموز دچار حادثه شده و به بیمارستان 
منتقل مى شــوند. خانواده این جوان پــس از حضور در 
بیمارستان مشاهده کردند که پاى قطع شده او را به عنوان 
بالش زیر سر بیمار گذاشته اند. آنان معتقدند پزشکان پاى 

قطع شده فرزندشان را زیر سرش قرار داده اند.
به گزارش روزنامه «دیلــى میل»، مقامات محلى ایالت 
اوتارپرادش اظهار داشتند: بازجویى هاى الزم از کارکنان 
و مسئوالن این بیمارستان صورت گرفته و با افراد خاطى 

برخورد مى شود.

 مدیرعامل آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى ارومیه گفت: یک جوان 27 
ساله در این شهرستان به دلیل انفجار 
مواد محترقه دســت ساز چشمانش را 
از دست داد و وضعیت جسمانى وخیمى 

دارد.
ابراهیم شاد قوشــچى افزود: ساعت 
10و15دقیقه روز دوشنبه با کسب خبرى 
مبنى بر انفجار مواد محترقه در بدن یک 
شخص در خیابان تربیت ارومیه، گروه 
هاى آتش نشانى به محل حادثه اعزام 
شدند. وى با اشاره به اینکه این جوان 
مواد محترقه را در زیر لباسش جاسازى 
کرده بود، اظهار کرد: این مواد دســت 
ســاز در زمان باال بردن کرکره مغازه و 
در اثر گرماى بدن و ایجاد جرقه منفجر

 شد. 
شاد قوشچى تأکید کرد: جوانان نباید 
مواد محترقه و منفجره را در زیر لباس 
هایشان پنهان کنند زیرا این مواد در اثر 

گرماى بدن آتش مى گیرد. 
به گزارش ایرنا از 22 تا 27 اسفند ماه 
سال گذشــته 298 نفر در آذربایجان 
غربى بر اثر اســتفاده از مواد محترقه 
دچار حادثه شدند که حدود 60 درصد 
از این افراد در رده سنى جوان و نوجوان 

قرار داشتند.

 کور شدن پسر جوان
 بر اثر انفجار 
مواد محترقه 

گروگانگیرى در هتل بزرگ تهران

توضیحات دادستان استفاده از پاى بیمار به جاى بالش !
کرمانشاه درباره 
خودکشى یک معلم

آخرین خبرها از سقوط هواپیما ى ترکیه در استان چهار محال و بختیارى
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فرحناز مولوى

نیایش دبستانى مهرناز اسماعیلى باران کرمى هستى رضازاده یلدا عرب مؤمنى زهرا یزدان بخش آیناز شیرازى سحر منتها ساغر سعیدى هستى سادات شکرالهى هستى قربانى سارینا عابدین زاده

مبینا محمدى مهدیه ایزدىپارمیدا نیاکانحنانه آقادادىلعیا اعرابىزهرا منصورىستایش فتحىحدیث کردگارىنرگس رجبىنگار مقدم نیازهرا داستانىمهشید داوودىبهاره دهقانىستایش شاهزیدى

ماندانا شیروانى  رقیه سعیدى نرگس آقاجانى نگین خانى زهرا احمدى سمانه نجار ستایش شمس

هلیا حسنوند

ستایش رمضانى

پرنیا آقاجانى

مهال پورقاسم

بیتا سادات طباطبایى النا شایان

فاطمه قضائى

یلدا نیاکان

مانیا ترابى

مطهره سادات حسینى

زهرا ایوبى

تینا ترابى

سوگند نصیرى

فاطمه زهرا صالحیان

ملیسا رئیسى

الناز عنایتى

محدثه مدنى خو

بیتا مهاجرى

بهدیس رضایى

ریحانه ضیائى

سمانه کوهستانى

فاطمه امینى

ریحانه سادات شاهرضایى

جلوه اى باشکوه از درخشش دانش آموزان ممتاز دبستان دخترانه شهید چراغى ناحیه 2 
پروردگار، مارا یارى کن تا دانش اندکمان نه نردبانى باشد براى فزونى غرور و تکبر و نه حلقه اى باشد براى اسارت، بلکه گامى باشد هرچند ناچیز براى تجلى انسانیت و متعالى ساختن زندگى خود و فرزندانى که قلب پاك خود را براى کسب قطره اى از اقیانوس بیکران علم به ما سپرده اند.

دانش آموزان ممتاز دبستان دخترانه شهید چراغى ناحیه 2

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

نشانى www.gazborkhar.ir مراجعه فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

محمود بخشى- شهردارگز برخوارمحمود بخشى- شهردارگز برخوار

چاپ دوم

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 461 مورخ 1396/10/02 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در نظر 
دارد نسبت به اجاره 3 قطعه زمین (جهت احداث کیوسک) و یک کیوسک فروش مطبوعات با قیمت کارشناسى 

به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز یک شــنبه مورخ 1397/01/05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/01/15 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده 

اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه 1397/01/16 به 

دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

آگهى مزایده نوبت 2

اردشیر محمدى- شهردار باغبادراناردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ  اول

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد پروژه هاى ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى 
به پیمانکار واجد شرایط و از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شــرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشنبه مورخه 97/01/19 به امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه مورخه 97/01/20 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم 

به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
1- واگذارى به صورت اجاره پارکینگ منطقه کارگاهى با مساحت حدود 30/000 مترمربع

2- واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در پارك کوهستانى
3- واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در پارکینگ پارك سالمت

4- واگذارى یک دهنه سوله به مساحت 250 مترمربع به صورت اجاره
5- فروش 12 دستگاه ماشین آالت و وسائط نقلیه شهردارى براساس لیست اعالمى به شرح ذیل: 

آگهى مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچهعلى اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت اول

وضعیت بیمه (تا تاریخ)وضعیت خودرومدلپالكنوع خودروردیف
نداردسالم3791384 ع 17اتوبوس1
داردسالم4331384 ع 17اتوبوس2
داردسالم3851384 ع 17اتوبوس3
داردسالم3431384 ع 17اتوبوس4
داردسالم6911385 ع 39اتوبوس5
داردسالم8691369 ج 35وانت مزدا6
داردسالم1191385 ج 19وانت پیکان7
داردسالم1211382 ج 19پیکان سوارى8
داردسالم5891388 ع 47فتون پرس زباله9

داردسالم8231388 ع 32مینى بوس هیوندا10
داردسالم8241388 ع 32مینى بوس هیوندا11
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اجراى طرح نظارتى ویژه 
نوروز در خوانسار

مدیـر اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان 
خوانسـار گفت: طرح نظارتى نوروز تـا 15 فروردین 

ماه 97 در شهرستان خوانسار اجرا مى شود.
على نجاتیان اظهارداشـت: طرح نظارتى ویژه نوروز 
از 15 بهمن ماه سال جارى تا 15 فروردین 97 در دو 
بخش کاالیى شامل آجیل و خشکبار، پوشاك، کیف 
و کفش  و خدماتى شامل رستوران ها، تعمیرگاه هاى 
اتومبیل، خدمات حمل و نقل درون و برون شـهرى 
و....  در قالـب تیم هـاى مسـتقل و تیـم مشـترك با 
حضـور نماینـدگان اتاق اصنـاف، نیـروى انتظامى، 
شـبکه بهداشـت و درمان و شبکه دامپزشـکى اجرا 

مى شود.

برپایى طرح نوروزگاه در 
خانه باکوچى کاشان 

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان از اجراى طرح 
نوروزگاه به میزبانى خانـه تاریخى باکوچى همزمان 
با برخى شهرهاى تاریخى کشور در آستانه آغاز سال 

1397 خبر داد.
حمیدرضـا مومنیان گفـت: خانـه باکوچى (سـپیده 
کاشـانى) نـوروز 97 براى اجـراى طرح نـوروزگاه و 
برنامه فرهنگى گردشگرى (شامل آداب و آئین هاى 
نوروزى، خوراکى ها و نوشیدنى هاى سنتى منطقه) 

براى مهمانان انتخاب شده است.
وى افزود: همچنین براى جلوگیرى از ازدحام جمعیت 
در نقاط گردشـگرپذیر، قرار شـده تا دو باب از دیگر 
خانه هـاى تاریخى کاشـان نیـز در طرح نـوروزگاه 

مشارکت داده شوند.

کشف 13 هزار مواد محترقه 
غیرمجاز در اصفهان

فرمانـده انتظامى شهرسـتان اصفهان از کشـف 13 
هـزار و 193 عـدد مـواد محترقـه غیرمجاز توسـط 

مأموران انتظامى این فرماندهى خبر داد.
حسن یاردوستى اظهار داشـت: در راستاى مطالبات 
مردمى و تماس هاى مکرر با مرکز فوریت هاى 110 
و بررسـى اخبار در رابطه بـا فعالیت هـاى تعدادى از 
صنوف در زمینه تهیه و توزیع مواد محترقه، موضوع 
به صورت ویـژه در دسـتور کار پلیـس اصفهان قرار 

گرفت.
وى افزود: پس از هماهنگى با مقام قضائى از چندین 
واحد صنفى و تجارى بازرسـى شد و 13 هزار و 193 
عـدد مـواد محترقـه غیرمجـاز و خطرناك کشـف

 شد.

فعالیت مترو تا ساعت 21 
افزایش یافت

علیرضـا فاتحـى، مدیرعامـل شـرکت بهره بردارى 
متروى اصفهان گفت: به درخواست مردم و با دستور 
شـهردار اصفهان، سـاعت کار مترو اصفهـان تا 28 

اسفند تا ساعت 21 افزایش یافت.

نمایشگاه گروهى آبرنگ 
منتخبان اصفهان در نوروز

خانـه تجسـمى حـوزه هنـرى اسـتان اصفهـان در 
برنامه هاى نـوروزى خود نمایشـگاه گروهى آبرنگ 

منتخبان اصفهان را برگزار مى کند.
این نمایشگاه از آثار حسین هادى پور بروجنى، احمد 
مطیع، احمد حمیدى، بهروز والیانى، رضا بدرالسـما، 
عبـاس محمـدى، على مطیـع، مصطفى شـعرباف، 
مهدى باغ زرشکى، پروین حشمت دهکردى، فرناز 
نیکوخواه، الهه جمشـید و مهرى فرح بخش تشکیل 

شده است.
نمایشـگاه گردان این گالرى احمد مطیع است و این 
گالرى تا 15 فروردین سـال 97 از سـاعت 16 تا 20 
در معرض دید تماشـاگران قـرار دارد. عالقه مندان 
بـه بازدیـد از ایـن نمایشـگاه مى تواننـد بـه خیابان 
استاندارى، کوچه سـعدى، عمارت سـعدى مراجعه 

کنند.

خبر

معاون حمل و نقل ترافیک شهردارى اصفهان گفت:42 
پارکینگ سطح شــهر اصفهان در ایام نوروز سال 97 با 
ظرفیت هفت هزار و 500 خودرو آماده خدمت رسانى به 

شهروندان و مسافران نوروزى است.
علیرضا صلواتى با بیان این که در روز 29 اسفند با توجه 
به افزایش حجم مسافران ورودى به شهر، تمام ناوگان 
دولتى و خصوصى در خطوط فعال است، ادامه داد: اطالع 
رسانى مربوط به نرخ هاى سفر، همچنین مسیرها، نقشه 
خطوط و زمانبندى تردد ناوگان طى ایام نوروز در اختیار 

مسافران قرار خواهد گرفت. 
وى اضافه کرد: ســرویس دهى بــه تورهاى مختلف، 

نظارت مستمر بر ناوگان فعال خطوط، فعال بودن روزانه 
حدود 600 دســتگاه اتوبوس در ایام تعطیالت نوروز و 
سرویس دهى ویژه به آرامســتان باغ رضوان و گلستان 
شهدا به خصوص در روزهاى پایانى سال و اولین روز سال 
و استقرار اتوبوس در باغ فدك به منظور تردد گردشگران 
به نقاط تاریخى و مرکز شهر، از دیگر برنامه هاى نوروزى 

این معاونت در بخش ناوگان اتوبوسرانى است.
وى با اشاره به تشــکیل ســتاد ناوگان اتوبوسرانى در 
ایام نوروز خاطرنشــان کرد: ناوگان اتوبوسرانى از 25 تا 
30 اسفند ماه ســال جارى با تمام ظرفیت تا ساعت 22 

فعال است.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
گفت: مردم اســتان اصفهان تا کنون 5/6 میلیارد تومان 
کمک هاى نقدى و غیر نقدى خود را در روزهاى نیکوکارى 

به نیازمندان اهدا کردند.
حمیدرضا شیران با اشاره به جشــن نیکوکارى در استان 
اصفهان اظهار داشت: جشن نیکورکارى روزهاى 16، 17 
و 18 اسفند در سراسر استان اصفهان ویژه مدارس و مردم 
برگزار شد و مردم نوع دوست این استان در مجموع مبلغ 
پنج میلیارد و 600 میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند.

وى افزود: این کمک ها شامل  18 میلیارد ریال کمک هاى 
نقدى و 27 میلیارد ریال م کمک هــاى غیر نقدى و کاال 

بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان ادامه 

داد: تعهدات نیز 11 میلیارد ریال بوده است.
وى بیان داشت: جشــن نیکوکارى و بازارچه خیریه ویژه 
کارآفرینان از جمله اقداماتى است که کمیته امداد استان 
براى کمک به نیازمندان و مددجویان تحت پوشش خود 

انجام داده است.
شیران گفت: این کمک ها توسط مردم خیر و نوع دوست 
اصفهانى هنوز هم ادامه دارد و مردم مى توانند کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى خود را براى کمــک به نیازمندان اهدا 

کنند.

اصفهانى ها 5/6 میلیارد به 
جشن نیکوکارى کمک کردند

فعال بودن42پارکینگ براى 
ایام نوروز در اصفهان 

تأمین زیر ساخت هاى گردشگرى شهر افوس یکى 
از اولویت هاى شهردارى افوس در سال آینده است.

شــهردار افوس با بیان این مطلــب به نصف جهان 

گفت: بنابر نیاز شهر به سالن شهروندى، در نظر داریم 
براى ســال آینده احداث فرهنگسراى شهردارى و 
راه اندازى سالن شهروند را در اولویت کارهاى اجرایى 

خود قرار دهیم.
روح ا... بابایى همچنین گفت: بحث جذب گردشگر 
یکى دیگر از برنامه هاى شــهردارى اســت که از 
ابتداى ســال 97 پیگیر آن خواهیم شــد البته براى 
تحقق این مهم به مشــارکت ســرمایه گذار بخش 
خصوصى نیاز اســت که در صورت محقق شــدن، 
به آنان خدماتــى از جمله صــدور پروانــه را ارائه 

خواهیم کرد.
وى در ادامه افزود: شهر افوس داراى مناطق دیدنى 
و داراى آثار باســتانى خوبى اســت که چشــم هر 
ببینده اى را به خود جلــب مى کند. پس براى جذب 
گردشگر،  یک سرى زیر ساخت ها توسط شهردارى 
در منطقه گردشگرى با مشــارکت سرمایه گذاران 

اجرایى خواهد شد. 

استاندار اصفهان گفت: همکارى هاى دوجانبه اصفهان با کره جنوبی در حوزه صنعت و خرید محصوالت پتروشیمى 
می تواند افزایش یابد و بر همین اساس ایجاد شبکه مجازي مبادله و سیستم پرداخت مالی براي سهولت ارتباطات 

مورد تأکید است.
محسن مهرعلیزاده در دیدار معاون سابق شهردار ســئول با اشــاره به همکارى هاى دو کشور در طرح توسعه 
ورزش هاى همگانى، اظهار داشت: پتانسیل هاى استان در زمینه توسعه فعالیت هاى ورزشى زیاد است و در این 

راستا ارتباطات و تبادل اطالعات مى تواند کمک کننده باشد.
وى با بیان این که اصفهان استانى صنعتى است و واحدهاى زیادى در حوزه صنعت و پتروشیمى فعالیت مى کنند، 
افزود: همکارى هاى دوجانبــه اصفهان با کره جنوبى در حوزه صنعت و خرید محصوالت پتروشــیمى مى تواند 
افزایش یابد و بر همین اساس ایجاد شــبکه مجازى مبادله و سیستم پرداخت مالى براى سهولت ارتباطات مورد 

تأکید این جانب است.
 

طرح تحقیقاتى عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد در پژوهش هاى مشترك ایران و اتریش 
پذیرفته شد.

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد و پژوهشگر این طرح علمى گفت: این طرح پژوهشى باعنوان 
«پیش بینى تنش پسماند در اتصاالت مکانیکى با اندازه گیرى دانسیته نابجایى ها» در پژوهش هاى مشترك 

ایران و اتریش پذیرفته شد.
سعید صابرى کاربرد این طرح دانشگاهى را در صنایعى همچون خودروسازى و لوازم خانگى به جاى اتصاالت 
جوش و نیاز به محاسبه استحکام این نوع اتصاالت دانســت و افزود: این طرح پژوهشى با مشارکت دانشگاه 
صنعتى گراتس اتریش اجرا مى شود و از مزایاى آن، بررسى نگرش میکرو براى محاسبه و پیش بینى تنش هاى 

پسماند در اتصاالت مکانیکى است.
وى اثرات تنش هاى پســماند را در رفتار اتصاالت مکانیکى در برابر بارگذارى هاى اســتاتیکى و دینامیکى 
موثر دانســت و گفت: این تحلیل ها مــى تواند در پیــش بینى اســتحکام اتصالت مکانیکــى مفید واقع 

شود.
این عضو هیئ ت علمى دانشگاه آزاد اسالمى  نجف آباد افزود: این طرح علمى با اختصاص 20 هزار یورو سرمایه 
گذارى و نهایى شدن قرارداد، در دو بخش که یک بخش آن در ایران و بخش دیگر در اتریش است، یک ساله 

اجرا مى شود.

فرمانده انتظامى شهرستان نائین از کشف دو محموله عدس خارجى در بازرسى از دو دستگاه اتوبوس مسافربرى 
به ارزش دو میلیارد و 400 میلیون ریال خبر داد.

صادق کاظم زاد اظهارداشت: مأموران انتظامى مستقر در ایستگاه ایست و بازرسى شهید شرافت شهرستان نائین 
حین نظارت بر خودروهاى عبورى از ایستگاه، دو دستگاه اتوبوس مسافربرى اسکانیا را جهت بررسى مدارك 
متوقف کردند. وى با اشاره به این که اتوبوس ها فاقد مســافر بودند، افزود: مأموران به این دو خودرو مشکوك و 
آن ها را بازرسى کردند که مقدار هزار و 244 کیسه عدس خارجى فاقد مدارك گمرکى کشف شد. فرمانده انتظامى 
شهرستان نایین افزود: ارزش محموله هاى کشف شده توسط کارشناسان دو میلیارد و 400 میلیون ریال اعالم 
شده است.وى تصریح کرد: در این رابطه دو راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضائى تحویل داده شدند. 

زیر ساخت هاى گردشگرى افوس 
سال آینده تأمین مى شود

گسترش همکارى هاى اصفهان و کره جنوبى
 در حوزه صنعت

پذیرفته شدن طرح دانشگاه نجف آباد 
در پژوهش هاى ایران و اتریش

بسیارى از ظرفیت هاى اقتصادى غیرفعال استان اصفهان 
براى ایجاد اشتغال و ثروت، نیازمند سرمایه گذارى هستند. 
با توجه به کمبود منابع مالى، جذب سرمایه گذارى خارجى 
یکى از راهکارهاى مؤثر براى فعال سازى پتانسیل هاى 
موجود به شمار مى رود. اســتان اصفهان با توجه به نوع 
اقلیم و تاریخ و فرهنگ و همچنین منابع معدنى و صنعتى، 
یکى از مقاصــد هدف در جذب ســرمایه گذارى خارجى 
ایران شناخته مى شود، اما نبود انســجام و هماهنگى در 
مدیریت اســتان، نه تنها در جذب ســرمایه گذار خارجى 
بلکه به دلیل نبود ســاختار مناســب آمارهاى دقیق و به 
 روزى نیز از وضعیت حجم سرمایه گذارى و میزان رضایت 

سرمایه گذاران خارجى استان در دسترس نیست.
■■■

در استان اصفهان آمارهاى اعالمى درباره سرمایه گذارى 
خارجى بــه جهت نبود ســازوکار محاســباتى و آمارى 
ساختارمند قابل استناد نیســت. یکى از مهم ترین نقاط 
ضعف در محاسبه میزان سرمایه گذارى خارجى، در نظر 
گرفتن حجم سرمایه گذارى در سال هاى گذشته است که 
معموًال استهالك سرمایه و یا خروج آن در جایى محاسبه 

نمى شود.
براى نمونــه اکنون آمــار دقیقى از میــزان بهره مندى 
بخش هاى اقتصادى اســتان از ســرمایه هاى خارجى 
در دست نیســت؛ اما رسول زرگرپور، اســتاندار سابق در 
شهریور ماه امسال مدعى شــده بود استان اصفهان طى 
یکى دو سال گذشــته 1/5 میلیارد دالر سرمایه خارجى 

جذب کرده است.
در این اظهارنظر، استاندار به طور دقیق دوره سرمایه گذارى 
را اعالم نکرده و با عبارت یکى دو ســال آمار خود را نشر 
داده است. فاجعه آنجاســت که زرگرپور در همان تاریخ 
اعالم کرده بود در طول 1/5 ســال گذشته بیش از 120 
هیئت بازرگانى به اصفهان سفر کرده اند و مذاکرات بسیار 

مثبتى با اتاق بازرگانى اصفهان داشته اند.
جذب یک و نیم میلیارد دالر سرمایه، آن هم با حضور 120 
هیئت تجارى خارجى به استان نشان مى دهد در تعامل با 
بازرگانان خارجى، عملکرد خوبى به نمایش نگذاشته ایم. 
سفر بیش از 120 هیئت بازرگانى خارجى به اصفهان در 
یکى دو سال گذشته و استفاده نکردن از این فرصت بزرگ 
براى جلب نظر آن ها در جهت ســرمایه گذارى، نمونه اى 

بارز از فرصت سوزى هاست.
انفعال معاونت اقتصادى استاندارى اصفهان و غفلت اتاق 
بازرگانى باعث شده است بسیارى ظرفیت ها و فرصت هاى 

اقتصادى براى جلب نظر سرمایه گذاران خارجى معرفى 
نشوند. اگرچه موانع بسیارى در مسیر جذب سرمایه هاى 
خارجى وجود دارند، به نظر مى رســد نبود برنامه منسجم 
و اهداف مشخص، به همراه عدم بهره مندى از مهارت در 
مذاکرات تجارى و آشنایى به زبان انگلیسى، عدم اجراى 
برنامه تحقیقات بازار بین الملــل از دالیل عمده ناکامى 

اصفهان در جذب سرمایه هاى خارجى است.
■■■

ادعاى اســتاندار ســابق اصفهان مبنى بــر جذب 1/5 
میلیارد دالر سرمایه مســتقیم خارجى در حالى است که 
بنا بر آمارهاى وزیر صنعــت، معدن و تجارت، میزان کل 
سرمایه هایى که پس از توافق هسته اى جذب شده اند، 3/9 
میلیارد دالر بوده است و این یعنى اصفهان نزدیک به نیمى 
از سرمایه خارجى کل کشور را به خود اختصاص داده است 

که این موضوع جاى تأمل دارد.
در آمار ســرمایه گذارى مســتقیم خارجى، اختالف هاى 
بسیارى مشــاهده مى شــود ولى آمارهاى رسمى نشان 
مى دهند در پســابرجام 9/7 میلیارد دالر سرمایه گذارى 
مســتقیم خارجى یا FDI به تصویب شورایعالى جذب 
سرمایه گذارى خارجى رسید که از این میزان 3/9 میلیارد 

دالر وارد کشور شده است.
اما رقم واقعى سرمایه گذارى مصوب در استان اصفهان از 
زمان امضاى توافق هسته اى تا انتهاى سال 1395، کمى 
بیشــتر از یک میلیارد و 56 میلیون و 950 هزار دالر بوده 
است. آمار سرمایه گذارى خارجى در سال 1396 نیز هنوز 

منتشر نشده است.
■■■

طبق گزارش معاونت اقتصادى ســازمان امور اقتصاد و 
دارایى استان اصفهان مربوط به سال 95 که در آبان ماه 96 
منتشر شده است، عملکرد سرمایه گذارى خارجى استان 
تاکنون مبلغ دو میلیون و 787 هزار و 772  دالر به صورت 
48 عنوان پــروژه در بخش هاى صنعتــى و خدماتى و 

گردشگرى از کشورهاى خارجى مختلف است.
همچنین مى توان بــه برخى مصادیق بــارز پروژه هاى 
سرمایه گذارى خارجى استان اصفهان مانند پروژه سیتى 
ســنتر شــرکت پرســتیژلند ایران، صنایع خمیر و کاغذ 
اترك، راك ســرامیک، نیروگاه گازى جنوب اصفهان و 
کارخانه هاى فرش ماشینى شمارى از اتباع افغانستانى به 

عنوان نمونه اشاره کرد.
البته یکى از بزرگ ترین پروژه هاى سرمایه گذارى خارجى 
استان اصفهان مجموعه اصفهان ســیتى سنتر به شمار 

مى رود که طى توافقى که انجام شد، سرمایه گذار خارجى 
این پروژه سهام خود را به یک هلدینگ گردشگرى ایرانى 
وابسته به بانک گردشگرى انتقال داد و در حقیقت سرمایه 

خارجى این مجموعه از کشور خارج شده است.
■■■

نکته قابل تأمل دیگر در موضوع جذب ســرمایه گذارى 
خارجــى ســایت ســازمان ســرمایه گذارى خارجى و 
کمک هاى فنــى و اقتصادى ایران اســت که از مجموع 
172 طرح سرمایه گذارى که در آن ویژه سرمایه گذاران 
خارجى معرفى کرده اســت حتى یک مورد آن به استان 

اصفهان تعلق ندارد.
به نظر مى رســد اســتان اصفهان در موضوع معرفى و 
جذب ســرمایه گذارى خارجى و همچنین محاســبات 
ســرمایه گذارى خارجى و میزان ورود و خروج ســرمایه 
متولى مشــخصى ندارد و آمارهاى اعالمى بیشتر ناشى 
از انتظارات و مصوبات است تا ســرمایه هایى که به طور 

رسمى محقق شده اند.

سرنوشت افزایش سرمایه
 نصف جهان در هاله اى از ابهام

در استان اصفهان 
آمارهاى اعالمى درباره 
سرمایه گذارى خارجى 

ساختارمند و قابل 
استناد نیست. یکى از 
مهم ترین نقاط ضعف 
در محاسبه میزان 

سرمایه گذارى خارجى، 
در نظر گرفتن حجم 
سرمایه گذارى در 

سال هاى گذشته است 
که معموًال استهالك 
سرمایه و یا خروج 

آن در جایى محاسبه 
نمى شود

کشف محموله هاى 
میلیاردى عدس خارجى 
در اتوبوس هاى 
مسافربرى

اعظم محمدى
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مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: بــراى مقابله با فعالیــت دالالن بلیت و 
جارچیان در آستانه سال نو در پایانه هاى اصفهان تدابیر 

الزم اندیشیده شده است.
عباس محبوبى اظهار داشت: طرح هاى سازمان پایانه هاى 
مسافربرى شهردارى اصفهان طى روزهاى پایانى سال و 
آغاز سال نو مرتبط با امنیت اجتماعى، نوسازى، زیباسازى 
و توسعه خدمات است. وى با اشــاره به خدماتى از جمله 
افزایش دوربین هاى مدار بســته، توســعه فضاى سبز، 
تجهیز اتاق مادر و کودك در پایانه کاوه، زیباسازى از جمله 
نورپردازى درختان، نصب سفره هاى هفت سین، بهسازى 

فضا و محوطه پایانه ها افزود: در همین راستا موارد بسیار 
دیگرى در زمینه نوسازى و زیباســازى پایانه ها در آغاز 
سال جدید انجام مى شود تا در راستاى توسعه گردشگرى 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمى بهترین خدمات 
به مسافران ارائه شود. مدیرعامل ســازمان پایانه هاى 
مسافربرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه روزانه بیش 
از 50 هزار مسافر و در ایام نوروز بیش از 70 هزار مسافر 
از پایانه هاى پنج گانه شهر اصفهان تردد مى کنند، گفت: 
از تاریخ 25 اسفند تا 15 فروردین 97 با توجه به افزایش 
ترددها و همچنین حضور مسافران نوروزى در اصفهان 

فعالیت پایانه هاى پنج گانه 24 ساعته مى شود.

معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت:بــا اجــراى طــرح ترافیکــى چهارشــنبه آخر 
سال،نیروهاى انتظامى آماده استقرار در جاده ها و نقاط 

پردد شهرى در استان اصفهان شدند.
جهانگیر کریمى بیان داشــت: نیروى هاى پلیس براى  
ایجاد نظم وامنیت عمومى و جلوگیــرى از ترافیک در 
تقاطع ها، معابر و جاده هاى اســتان اصفهان مســتقر 
مى شوند و با برهم زنندگان نظم وامنیت عمومى برخورد 

مى کنند.
وى افزود: پلیس با هر برنامه اى که آســایش وآرامش 

مردم را سلب کند، برخورد قانونى مى کند.

وى از رانندگان خواست از ایجاد آلودگى صوتى و حرکات 
نمایشى خطرناك همچنین ایجاد رعب و وحشت براى 

عموم خوددارى کنند.
کریمى به خانواده ها توصیه کرد: بر رفتار فرزندان خود 
نظارت داشته باشند تا از نگهدارى مواد آتش زا و تهیه 
و ساخت وســایل آتش بازى دستى درمنازل جلوگیرى 
شود. معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: در چند روز گذشته پنج تن مواد محترقه دست ساز 
و یک میلیون عدد مواد محترقه وآتش زاى خارجى هم 
دراین اســتان جمع آورى و با متخلفان برخورد قانونى 

شده است.

خاموش شدن صداى جارچیان 
و دالالن بلیت در پایانه ها

اجراى طرح ترافیکى چهارشنبه 
آخر سال در اصفهان

2دانشگاه اصفهان با محققان 
خارجى برنامه مشترك دارند

تعـداد برنامـه هـاى مشـترك دانشـگاه ها بـا محققان 
خارجى اعم از راهنمایى مشـترك دانشـجو، دوره هاى 
مشترك آموزش، طرح هاى تحقیقاتى مشترك در سال 
جارى اعالم شد. بر اسـاس میزان برنامه هاى مشترك 
دانشگاه ها با محققان خارجى اعم از راهنمایى مشترك 
دانشـجو، دوره هـاى مشـترك آمـوزش، طـرح هـاى 
تحقیقاتى مشترك در سال جارى، دانشگاه تهران با 320 
طرح در صدر دانشـگاه ها قرار گرفت.  دانشگاه اصفهان 
نیز با 25 طرح و دانشـگاه صنعتى اصفهان با 17 طرح در

 رده هاى بعدى قرار گرفتند.

کتابخوانى در تیران و کرون 
افزایش یافت

سرپرسـت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
تیران و کرون گفت: تاسیس و راه اندازى کتابخانه هاى

 کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد این شهرستان باعث 
افزایش عالقه ساکنان این خطه به کتابخوانى شده است.

على معینى افزود: اعضـاى کتابخانه هاى مسـاجد این 
شهرستان از 500 نفر در سال گذشته به 700 نفر در سال 
جارى افزایش یافته است که با افزایش منابع کتابخوانى 
و تعداد کتابخانه هاى مساجد تیران و کرون، این روند در 
سـال آینده نیز ادامه خواهد یافت. وى افزود: از سال 88 
تاکنون بیش از 20 کتابخانه در مسـاجد این شهرسـتان 

تاسیس شده است که بیشتر آنها در روستاها مى باشد.

خبر

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

شماره: 139621702023022346- 96/12/3 برابر آراء صادره هیئت / هیئت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001331 مورخ 1396/11/29 آقاى ایرج ترابى 
به شماره شناسنامه 1367 کدملى 1285739280 صادره از اصفهان فرزند امیرقلى بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 80/15 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2821- اصلى واقع در 
بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/22 م الف: 37503 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/180
مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000021 تاریخ ثبــت: 1396/12/12 تاریخ واقعى انجام 
مزایده: 1397/01/21 آگهى مزایده 9300128- به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق شش 
دانگ یک باب خانه پالك 59 فرعى از 106 اصلى واقع در کمال آباد بخش نه ثبت اصفهان به 
مساحت 382/75 مترمربع به نشانى: زرین شهر، میدان شهداء، نبش خیابان سجاد، کدپستى 
8471945913 که در صفحه 202 دفتر 8- امالك ذیل شماره 1230 بنام آقاى فتح ا... عباسى 
فرزند عبدالرضا ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده اســت، محدود به حدود: شماًال اول در دو 
قسمت دیواریست به پیاده رو خیابان بطولهاى 0/55 متر و 3/15 متر دوم درب و دیواریست به 
پیاده رو خیابان بطول 15/20 متر شرقًا دیوار به دیوار خانه على سلیمیان پالك 106 – اصلى 
باقیمانده بطول 27/10 متر جنوبًا دیواریست به دیوار خانه مصطفى حاتمى پالك 106- اصلى 
باقیمانده بطول 13/30 متر غربًا دیواریســت غیرمســتقیم بدیوار خانه مرتضى حاتمى بطول 
23/35 متر جــزء پالك 106- اصلــى باقیمانده. حقــوق ارتفاقى ندارد. طبق اســناد رهنى 
شــماره 27586- 91/05/16 و متمم 27616- 91/05/18 دفترخانه اســناد رسمى شماره 
136- اصفهان در قبال مبلغ 1/955/000/000 ریال در رهن بانک صادرات قرار گرفته و طبق 
نظر هیئت کارشناسان رســمى به مبلغ 5/850/000/000 ریال ارزیابى شده و پالك فوق در 
منطقه اى با بافت مسکونى قرار دارد و بصورت یک واحد مسکونى با زیربناى تقریبى یکصد و 
هشتاد و پنج متر مربع و دو دهنه مغازه در کنار هم جمعاً به مساحت  شصت و پنج مترمربع احداث 
شده اســت. داراى انشــعابات آب و برق گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف نامبردگان 
مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز ســه شنبه مورخ 97/01/21 در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ پنج ملیارد و هشتصد و پنجاه ملیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایــده روز ادارى بعد از تعطیلى در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالك 
لنجان ســپرده نماید. تاریخ انتشار روز سه شــنبه مورخ 96/12/22. م الف: 1718 محمدرضا 

ابراهیمى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان لنجان /12/443
مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000020 تاریخ ثبــت: 1396/12/10 تاریخ واقعى انجام 
مزایده: 1397/01/19 آگهى مزایده 9400059- به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق شش 
دانگ یک باب خانه و مغازه متصله پالك 307 فرعــى از 106 اصلى واقع در کمال آباد بخش 
نه ثبت اصفهان به مساحت 576/87 متر مربع به نشانى: زرین شــهر خیابان سجاد بر میدان 
شهداء که به ترتیب در صفحات 196 و 199 دفتر 71 امالك ذیل شماره 6354 و 6355 بصورت 
باالســویه بنام آقایان بیژن و على اصغر جهانگیرى بلطاقى فرزندان على ثبت و سند مالکیت 
صادر گردیده است، مح دود به حدود: شماًال بطول 14/08 مترمربع درب و دیواریست به پیاده 
رو شرقًا اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالى است بطولهاى 20/87 متر و 8/75 متر دیوار 
بدیوار و بدیوار خانــه على قجاوند پالك 106 اصلى باقیمانــده دوم بطول 15/70 متر درب و 
دیواریســت به کوچه جنوبًا اول بطول 8/75 متر دیوار به دیوار خانه صدیقه فتحى پور پالك 
106- اصلى باقیمانده دوم بطــول 9/10 متر دیوار به دیوار خانــه کیانى پالك 106- اصلى 
باقیمانده غربًا اول بطول 0/23 متر دیوار به دیوار خانه نصــرا... پناهى دوم بطول 27/22 متر 
دیوار به دیوار خانه یداله یعقوبى ســوم بطول 5/45 متر دیوار به دیوار مغازه یعقوبى پالکهاى 
106- اصلى باقیمانده. حقوق ارتفاقى ندارد. طبق ســند رهنى شــماره 71879- 92/12/12 
دفترخانه اسناد رسمى شــماره 129- اصفهان در قبال مبلغ 9/470/000/000 ریال در رهن 
بانک صادرات قرار گرفته و طبق نظر هیئت کارشناسان رسمى به مبلغ 8/500/000/000 ریال 
ارزیابى شده و پالك فوق داراى کاربرى تجارى و مسکونى با قدمت حدودا بیست سال داراى 
انشعابات آب و برق گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف نامبردگان مى باشد، پالك فوق 

از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/01/19 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ هشت ملیارد 
و پانصد ملیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
جهت شــرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه 
اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى 
معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تــا پایان وقت ادارى روز مزایده 
طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان ســپرده نماید. تاریخ انتشار 
روز سه شنبه مورخ 96/12/22. م الف: 1717 محمدرضا ابراهیمى- مدیر اجراى اسناد رسمى 

شهرستان لنجان /12/444
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973653300819 شــماره پرونده: 9609983653300222 شماره 
بایگانى شعبه: 960226 خواهان: آقاى سلمان کوهى اصفهانى فرزند اکبر با وکالت آقاى مجید 
میرحسینى فرزند حمید به نشانى بهارستان چهارراه بهشت ابتداى خیابان ولى عصر ساختمان 
عقیق طبقه دوم خوانده دادستان شهرستان فالورجان به نشانى فالورجان دادگسترى خواسته: 
صدور حکم ورشکســتگى دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مجید میرحســینى 
به وکالت از سلمان کوهى فرزند اکبر به طرفیت دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان 
فالورجان به خواسته صدور حکم ورشکســتگى- خالصه اینکه: وکیل خواهان مدعى گشته 
اســت که موکلش که در امر واردات ابزار و یراق آالت و توزیع آن به صورت عمده فروشى در 
سطح استان و کشور فعالیت داشته در سال 1386 به دالیل متعددى با بحران شدید مالى مواجه 
و تالش وى جهت تســلط بر اوضاع اقتصادى موثر واقع نگردیده و نهایتا اداى دیون او معوق 
و متوقف گردیده و بر این اساس تقاضاى اعالن ورشکســتگى موکلش را نموده است با توجه 
احراز تاجر بودن خواهان به استناد پروانه کسب شماره 769-1391/11/10 صادره از اتحادته 
دفاتر فروش آهن شهرستان اصفهان و کارت بازرگانى شماره 118957 صادره از اتاق بازرگانى 
و صنایع و معادن ایران و اینکه اعمال بازرگانى احصا شده و در ماده 2 قانون تجارت ضابطه ى 
اصلى تشخیص بازرگان از غیر بازرگان به شــمار مى رود و فعالیت خواهان منطبق با بندهاى 
1 و 3 این ماده مى باشــد و با توجه به احراز اقامتگاه خواهان به عنوان شخص حقیقى بازرگان 
در حوزه قضایى فالورجان به لحاظ تمرکز امور مهم و به تبع آن احراز صالحیت این دادگاه در 
رسیدگى به دعوى ورشکستگى مطروحه، موضوع جهت بررســى دقیق و حجم فعالیت هاى 
مالى خواهان در دوره منتهى به دوره توقف و بررســى و توصیف مراودات مالى و نتیجتا تعیین 
لیســت طلبکاران و بدهکاران وى به همراه میزان طلب و بدهى و همچنین شهروندان لیست 
اموال و دارائى هاى مثبت خواهان به کارشــناس رسمى دادگســترى ارجاع گردیده براساس 
نظر کارشناســى 1- خواهان وجوه نقد قابل توجهــى در اختیار نداشــته و همین عدم وجود 
نقدینگى منتهى به عدم تصفیه مطالبات طلبکاران شــده است 2- مقدار دارائى هاى خواهان 
براى پرداخت بدهى هاى وى کافى نمى باشــد 3- علت توقف وى عدم اجراى تعهد یکى از 
طرف هاى معامله ایشان در تحویل کاالى خریدارى شــده بوده که حکم محکومیت نیز علیه 
او صادر گشــته لیکن هنوز طلب به حیطه وصول  درنیامده است 4- بحران مالى خواهان طى 
دوره یک ساله منتهى به سال 1388 تشدید و آغاز بحران مالى ایشان اول تیر ماه سال 1388 
بوده که موضوع در دوره مزبور منتج به مازاد بدهى به دالیلــى (توقف از تادیه دین) در تاریخ 
1388/4/1 رخ داده است و نظر به اینکه این نظر کارشناس و حتى خود دعوى ورشکستگى از 
سوى دادســتان محترم که به عنوان نماینده جامعه در صیانت از حقوق عمومى و منافع جامعه 
در قبال آثار زیان بار اقتصادى ناشــى از عملکرد تاجر ورشکســته بر گردش اقتصاد مکلف به 
تعقیب حقوقى و هم چنین در صورت اقتضاى تعقیب کیفرى بازرگانى متوقف مى باشد، مورد 
تعرض و اعتراض قرار نگرفته اســت با تکیه بر تئورى عدم توانایى پرداخت در احراز توقف و 
جمع بودن شرایط الزم براى دین موضوع توقف (مسلم، منجر، حال،  مشروع،  وجه نقد بودن) 
و همچنین احراز توقف او (فزونى دیون بر  دارائــى هاى مثبت بازرگان) از تادیه دین به عنوان 
شرایط اساسى صدور حکم ورشکســتگى بازرگان، دادگاه مســتند به مواد 1002 و 1285 از 
قانون مدنى و 2، 412، 416، 440، 433، 417، 539 و 413 از قانون تجارت و مواد 21 و 336 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به ورشک ستگى خواهان صادر و تاریخ توقف او را 1388/4/1 
تعیین و اعالم مى نمایــد. در ضمن آقاى عبداله بابایى مدیر اجــراى احکام مدنى را به عنوان 
مدیر تصفیه و آقاى على صادقیان مدیر دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى را به عنوان عضو ناظر 
معرفى نموده تا برابر ضوابط و مقررات قانونى عملیات تصفیه دیون ورشکسته را انجام دهند. 
راى صادره از سوى کلیه اشخاص ذى نفع مقیم ایران ظرف بیست روز و غیرمقیم ایران ظرف 
دو ماه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان خواهد بود. لیکن قبل از قطعیت به 
صورت موقت قابل اجرا اســت. م الف: 1189 حفیظى رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان فالورجان /12/580
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960584 شــماره دادنامــه: 9609976794204160- 96/10/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف خواهان: کمال حاجى کریمیان نشانى: اص- خ نشاط 
کوچه مسجد قصر منشى (13 ) شهید سبالنى پالك 11 خواندگان: 1- فتح اله قربانى مزرعه 
2- امین اله امینى نشانى: مجهول المکان خواسته مطالبه وجه فقره چک با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى کمال حاجى 

کریمیان به طرفیــت آقایان فتح اله قربانى مزرعــه، امین اله امینى به خواســته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال بخشــى از وجه چک به شــماره ى 777655- 95/4/20 به عهده بانک 
ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و 1/445/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (95/4/20) تا تاریخ اجراى حکم در حــق خواهان صادر واعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 39133 شعبه 12 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/602
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960731 ش.ح 24 شــماره دادنامه: 9609976795401782- 96/11/29 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: هوشنگ محمدى 
نشانى: اصفهان خ کهندژ خ دکتر سیادت کوى 16 بن بست شاداب پ 113 خوانده: محمدعلى 
حداد نشانى: مجهول مکان خواســته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسى از تاریخ سررســید لغایت وصول و نشر آگهى با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شورا، ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعواى 
آقاى هوشنگ محمدى به طرفیت محمدعلى حداد به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال (پنج 
میلیون تومان) وجه چک شــماره 977990- 90/5/15 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به اســتناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى، حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال معادل  (پنج میلیون تومان) بابت اصل 
خواسته و مبلغ 945/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (90/5/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان طبق شــاخص بانک مرکزى 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ، قابل واخواهى 
در این شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 39111 شعبه 24 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/603
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970351301659 شــماره پرونده: 9609980351300138 شماره 
بایگانى شعبه: 960162 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت روح 
ا... مهرى امام قیسى فرزند فریبرز به نشانى اصفهان- چهارباغ عباسى- آمادگاه و سید علیخان 
طبقه فوقانى بانک رفاه پ 277 کدپستى 8144914743 خوانده: على اصغر اکرمى فرزند حیدر 
به نشانى استان اصفهان- شهرســتان فریدن- داران- بلوار طالقانى- روبه روى هالل احمر 
کدپستى 8136987896 همراه 09133719940 خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رأى دادگاه: درخصوص دادخواست بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با وکالت آقاى روح ا... مهرى امام قیسى بطرفیت 
آقاى على اصغر اکرمى فرزند حیدر بخواســته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 238/179/937 
ریال به شماره 265816/28 به سررســید 95/10/6 بانک ملت شعبه روبروى شهرك رسالت 
به انضمام خسارات دادرسى، حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم، با 
مالحظه متن دادخواســت تقدیمى و اظهارات وکیل خواهان مبنى بــر اینکه خوانده احدى از 
ظهرنویســهاى بوده که تعهد نموده در صورت عدم پرداخت وجه چــک بدهى وام گیرنده را 
پرداخت نمائید و در مورد سایر ظهرنویسها و صادرکننده دادنامه شماره 960650 مورخ 96/5/2 
صادر گردیده است خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نشــده و الحیه دفاعیه نیز ارسال نداشته 
اســت لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چــک و گواهینامه عدم 
پرداخت و مســتند به مواد 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 و تبصره 
الحاقى به ماده دو قانون چک مصوب 1355 با اصالحــات بعدى و نظریه مورخ 21/9/1377 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده را به پرداخت 238/117/937 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 8/971/128 ریال بابت خسارات دادرســى و مبلغ 6/914/830 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در مرحله بدوى و همچنین به پرداخت خســارات تاخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه 
عدم پرداخت مورخ 95/10/6 لغایت اجراى حکم محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 39159 سلیمانى 

نسب- رییس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/604 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960919 مرجع رسیدگى: شعبه سیزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
محمدرضا محمودى نشانى: اصفهان، ملک شــهر، خ مفتح، خ ناصرخسرو چهارراه فردوسى، 
جنب عابربانک آینده خوانده: حاج شجاع نصیرى نشــانى: مجهول المکان خواسته: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال بابت خســارات وارده ناشى از تصادف مورخ 96/6/16، هزینه 

دادرسى به مبلغ 1/000/000 ریال گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
آقاى محمدرضا محمودى به طرفیت آقاى حاج شجاع نصیرى به خواسته ى تقاضاى مطالبه 
مبلغ 8/000/000 ریال بابت خسارت وارده ناشى از تصادف مورخ 96/6/16 و هزینه دادرسى 
به مبلغ 1/000/000 ریال، با بررسى محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى و مدارك ابرازى 
خواهان از جمله گزارش پلیس به شماره 240012873088 مورخ 96/06/15 و کارت خودرو 
و نظر به اظهارات شهود تعرفه شده در جلسه رسمى شورا که اظهارات خواهان و وقوع تصادف 
فى مابین خودروى خواهان خواهان و خوانده را تأئید  مى نماید و با توجه به نظریه کارشناسى 
در پرونده تأمین دلیل از شعبه هشتم شوراى حل اختالف که میزان خسارت وارده به خودروى 
خوانده و خواب آن را جمعًا 5/400/000 ریال برآورد نموده و کروکى ترسیمى فرضى کارشناس، 
و نظریه عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل و مدرك مبنى بر رد دعوى خواهان، لذا شورا دعوى 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و 198 و 515 
و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 5/400/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/913/500 ریال بابت هزینه دادرسى و کارشناسى 
و پرداخت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص مازاد 
خواسته به اســتناد ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان را صادر و 
اعالم مى گردد رأى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 39143 شعبه 13 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/605
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960738 شماره دادنامه: 9609976793803964- 96/9/25 مرجع رسیدگى: 
شــعبه 8 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى فرزاد برومندزاده فرزند محمد نشانى: 
اصفهان- خ پروین- خ حکیم شــفائى- کوچه ا...- بن بست توحید- پالك 55 خوانده: آقاى 
حسن حاج رسولیها فرزند رضا نشــانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى خواهان آقاى فرزاد برومندزاده فرزند محمد به طرفیت آقاى حســن حاج 
رسولیها فرزند رضا به خواسته ى مطالبه ى مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه رهن یک باب 
منزل مسکونى واقع در اصفهان- خ حکیم شفایى با احتساب مطلق خسارت دادرسى، با عنایت 
به دادخواست تقدیمى مورخ 96/4/21، کپى مصدق قرارداد اجاره و اظهارات خواهان در جلسه 
ى رسیدگى مورخ 96/8/29 و گزارش مأمورین انتظامى مبنى بر تخلیه عین مستأجره توسط 
خواهان و ساکن بودن شــخص دیگرى در ملک مربوطه و اظهارات مســتأجر جدید مبنى بر 
ساکن شدن در عین مســتأجره به مدت 2 ماه و اینکه خواهان طى الیحه اى مورخ 96/9/16 
اعالم نمود که مبلغ 65/000/000 ریال مبلغ ودیعه را از موجر (خوانده) دریافت نموده لذا شورا 
دعوى خواهان را نسبت به شش میلیون و پانصد هزار تومان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون 
آئین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد که رأى صادره حضورى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهر اصفهان 
مى باشد اما درخصوص مابقى خواســته که مبلغ 35/000/000 میلیون ریال مى باشد با توجه 
به محتویات و مستندات پرونده نظر شــورا مبنى بر وارد و ثابت بودن دعوى خواهان دانسته و 
مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
35/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/270/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و پرداخت 120/000 هزار ریال بابت نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
که رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شــهر اصفهان مى باشد. م الف: 

39116 شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  /12/606
حصر وراثت

ماه نوش رفائى داراى شناسنامه شماره 1270591142 به شرح دادخواست به کالسه 3458/96 
ح 10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدرضا رفائى بشناســنامه 465 در تاریخ 96/8/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- ماه 
نوش رفائى به ش ش 1270591142 نسبت با متوفى فرزند 2- نرگس حجازى به ش ش 304 
نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوب ت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 39279 شعبه دهم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/612
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
رضا چراغى به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1348/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/16 ساعت 10 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8305/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/632

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان از آغاز توزیع گسترده 
میوه شب عید در 14 نقطه شــهر از 25 اسفندماه سال 

جارى خبر داد.
اصغــر کشــاورز در خصــوص توزیــع میوه شــب 
عیــد در بــازار اصفهــان گفــت: همــه بازارهــاى 
روز کوثــر وابســته بــه ســازمان میادیــن میــوه 
و تره بــار اصفهان بــراى توزیع میوه شــب عید فعال

 هستند.
وى افزود: توزیع میوه شب عید تا 14 فروردین ماه سال 

آینده ادامه خواهد داشت.
کشــاورز بیان داشــت: میوه ها توسط ســازمان جهاد 
کشاورزى و تعاون روســتایى به مقدار کافى خریدارى 
شده و از 25 اسفند با قیمت مصوب و نرخ دولتى در سطح 

شهر توزیع مى شود.
مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار 
شــهردارى اصفهان با بیــان این که ســیب و پرتقال 
به میزان ســه هــزار تــن خریدارى شــده اســت، 
اذعان داشــت: در صــورت مشــاهده هرگونه تخلف 
در افزایــش قیمــت بــا خاطیــان برخــورد خواهد

 شد.

م دیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان خبر داد؛

آغاز توزیع میوه شب عید از
 بیست و پنجم  ماه جارى

اتمام پروژه هاى نیمه تمام در بهارستان، مهمترین 
برنامه اى است که براى سال آینده داریم.

شــهردار بهارســتان ضمن بیان این مطلب گفت: 
فرهنگســراى تاالر نور، گسترش شــبکه پساب به 
بلوارها، توسعه فضاى سبز، توسعه پارك ها و رسیدگى 
به مبلمان شــهرى پروژه هاى نیمه تمامى است که 
اولویت برنامه هاى سال آینده شهردارى بهارستان 

هستند.
یحیى عیدى در خصوص توســعه پارك ها مطرح 
کرد: توســعه پارك بهشــت در فضایى به متراز 80 
هکتار اســت که در این مجموعه بازگشایى محور 
را داریم. در حال حاضر این پــارك نقش کمربندى 
دارد و بازگشــایى محورها براى اوقــات فراغت و 
پیــاده روى و دوچرخه ســوارى اســت. همچنین 
برنامه نور پردازى و نصب آالچیــق در این پارك را

 داریم. 

وى احداث کانالى در مسیر شهر به مسافت 6 کیلومتر 
که دو طرفه اســت را یکى از برنامه هاى سال آینده 
عنوان کرد و افزود: یک محــور میانى هم که محور 
پیاده روى است را در برنامه  ســال آینده شهردارى 

داریم.

تکمیل پروژه هاى نیمه تمام بهارستان
 در سال 97 

 امضاى تفاهمنامه ایجاد پارك علم و فناورى در کاشان
تفاهم نامه چهار جانبه فرماندارى ویژه کاشان، دانشگاه کاشان، شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناورى جهت همکارى براى ایجاد پارك علم و فناورى غیاث الدین جمشــید کاشانى امضا 

و مبادله شد.
حمیدرضا مومنیان معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان روز یکشنبه در آئین امضاى این تفاهم نامه همکارى 
گفت: کاشان به عنوان نخســتین شهرستان در کشور اســت که در آن پارك علم و فناورى ایجاد خواهد شد.  
عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان هم گفت: پارك علم و فناورى غیاث الدین جمشید کاشانى در زمینى به 

مساحت 40 هکتار، با ظرفیت پذیرش 50 شرکت دانش بنیان در جوار دانشگاه کاشان راه اندازى خواهد شد.

اعظم محمدى



استان ١١٣١٨٣ سال چهاردهمسه شنبه  ٢٢ اسفند  ماه   ١٣٩٦

كاشت ٨٠ هزار گلدان 
انواع گياه پيازى در اصفهان

در آسـتانه نوروز، به منظور زيباسازى فضاى شهرى، 
نخستين بار كاشت ٨٠ هزار گلدان گونه هاى مختلف 

گياه پيازى در اصفهان آغاز شد.
مدير توليد سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: باتوجه به كاهش بارندگى ها و بحران 
در شهر اصفهان، براساس سياستگذارى اين سازمان، 
طرح تغيير الگوى كشت و اسـتفاده از گياهان مقاوم 

و متحمل به كم آبى در دستور كار قرار گرفته است. 
حميدرضا خلجى افزود: در اين زمينه براى نخسـتين 
بار كشـت گياهان پيازى شامل الله، سـمبل، اختر و 

زنبق درمركز توليد پارك ها از پاييز آغاز شده است.

افتتاح٦ باب كتابخانه عمومى 
در شهرستان اصفهان

سرپرسـت كتابخانه هاى اسـتان اصفهان از افتتاح و 
بازگشايى شش كتابخانه در شهرسـتان اصفهان در 
سـالروز تأسـيس نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور 

خبر داد. 
امير هالكويى اظهار داشت: همزمان با سالروز تأسيس 
نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور سه باب كتابخانه در 
شهرستان اصفهان افتتاح و سه باب كتابخانه نيز پس 
از انجام تعميرات اساسـى بازگشايى شـد. وى افزود: 
بدين ترتيب كتابخانه هاى عمومى مسجد الرضا(ع)، 
آيت ا...ربانى سروش بادران و شهداى دستجا افتتاح 

شدند. 

خبر

مدير اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: امسال 
هزينه نظافت و پاكيزگى شــهر اصفهان با انجام امورى 
همچون خدمات نظافت، رفت و روب معابر و حمل زباله در 

مناطق ١٥ گانه، ١١٩ ميليارد تومان بوده است.  
غالمرضا ساكتى آگاه سازى و فرهنگسازى در زمينه كاهش 
و تفكيك پسماند را امرى بسيار مهم خواند و گفت: تاكنون 
اقدامات خوبى در زمينه پسماند از مبدأ انجام شده و در حال 

حاضر آناليز فيزيكى پسماند شهر در حال انجام است. 
وى با اشاره به اينكه سرانه توليد پسماند شهر اصفهان ٥٢٦ 
گرم و استاندارد آن در شهرهاى پيشرفته دنيا ٣٥٠ گرم است، 
تصريح كرد: اين در حالى است كه اين آمار در كل كشور ٧٥٠ 

گرم بوده و در اين زمينه الزم است فرهنگسازى و تفكيك 
پسماند به صورت جدى در برنامه هاى آموزشى قرار گيرد.  
مدير اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با بيان 
اينكه در مناطق ١٥ گانه شهردارى اصفهان ١٥ پيمانكار 
در بخش نظافت، رفــت و روب معابر و حمل زباله فعال 
هستند كه اين فعاليت ها به صورت روزانه ٢٢١ ميليون 
تومان هزينه براى نظافت شهر در پى دارد، اظهار داشت: 
در سال جارى هزينه نظافت و پاكيزگى شهر اصفهان با 
انجام امورى همچون خدمات نظافت، رفت و روب معابر 
و حمل زبالــه در مناطق ١٥ گانــه، ١١٩ ميليارد تومان 

بوده است.

سرانه مصرف سموم دفع آفات گياهى در استان اصفهان يك 
درصد ليتر كمتر از سرانه كشورى است.

رئيس سازمان نظام مهندسى كشــاورزى و منابع طبيعى 
اســتان اصفهان گفت: ميزان مصرف سموم در اين استان 
درحدود هزار تن است. مهدى تقى پور افزود: ميزان مصرف 
سموم دفع آفات گياهى در كشور حدود ٢٥ هزار تن و سرانه 
مصرف كشــورى درحدود ٠/٣ ليتر اســت. وى استفاده از 
روش هاى كنترل بيولوژيك محصوالت، ســاماندهى و 
نظارت بر فعاليت ٣٨٠ فروشگاه ســموم دفع آفات گياهى 
و ٧٧ مركز گياه پزشكى استان اصفهان، از جمله شناسايى 
آفات و فروش سم فقط از طريق نسخه هاى گياه پزشكى را 

از علل پايين بودن سرانه مصرف سموم در اين استان عنوان 
كرد. رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى 
استان اصفهان با اشاره به مهرو موم ٣٠ واحد فروش سموم 
دفع آفات گياهى غير مجاز در يكســال گذشته در استان 
ادامه داد: بيشتر اين واحدهاى متخلف در شهرستان هاى 
فالورجان و سميرم فعاليت داشتند. تقى پور از اجراى طرح 
سه ساله ارتقاى سالمت محصوالت كشاورزى از سال آينده 
با همكارى ٢٠٠ كارشــناس و مسئول فنى واحدهاى گياه 
پزشكى بر روى محصوالت كشاورزى خبر داد و گفت: در 
اجراى اين طرح محصوالت با درج كد شناسايى ١٦ رقمى 

برچسب سالمت مى گيرند.

مصرف سموم در اصفهان 
كمتر از ميانگين كشورى

١١٩ ميليارد تومان هزينه 
نظافت ساالنه اصفهان

آگهي تحديد حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتي از بخش ٩ 
و ١٠ ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجب قسمت اخير ماده ١٥ قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذيل ماده ١٣ قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى ، تحديد حدود ابنيه و 
امالك مشــروحه ذيل كه قبًال به علل مختلف به عمل نيامده ، از ساعت ٨/٣٠ صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب اين آگهى به صاحبان امــالك و مجاورين اعالم 
مي شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رســانند . چنانچه هر يك از صاحبان 
امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده ١٥ قانون ثبت، 
ملك آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده ٢٠ قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديد حدود فقط تا ســي روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره ٢ ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضى ثبتي ، معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايي ، گواهي تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد . 
اول : بخش ٩ ثبت اصفهان 

١ - ابنيه و امالك واقع در اشيان به شماره ٥٣ – اصلى و فرعي ذيل :
٦٢٤ فرعى – مظاهر كرباســيان ورنامخواســتى فرزند محمود نســبت به ششدانگ يكباب 

دامدارى به مساحت ١٢٢٨,٥٦ مترمربع .
براى روز شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/١٨

١ - ابنيه و امالك واقع در باباشيخعلى به شماره ١٠٤/١ – اصلى (كه به شماره ١٩٤٣ - اصلى 
تبديل شده) و فرعي هاى ذيل :

١٣٧ فرعى - محمد شير محمدى فرزند نادعلى نســبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
١٤٧,٣٤ مترمربع .

١٣٨ فرعى - كيانوش دهقانى فرزند مجيد نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 
٢٣٧,٠٢ مترمربع.

براى روز يكشنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/١٩
٢ - ابنيه و امالك واقع در جعفرآباد لنجان به شماره ١٠٥ - اصلي و فرعي ذيل :

٦٧ فرعى - آرزو توانگر ريزى فرزند محمد نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 
١٠٨,٦١ مترمربع.

براى روز دوشنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٠
٣ - ابنيه و امالك واقع در زرين شهر به شماره ١٠٧ - اصلي و فرعي هاى ذيل :

٤١٦١ فرعى – مجتبى سبكتكين ريزى فرزند مصطفى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
به مساحت ١٥٢,٨٨ مترمربع .

٤٤٣٦ فرعى - جواد ملكى ريزى فرزند اســداله نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
١٧٠,٢٦ مترمربع.

٤٤٣٧ فرعى - طيبه سليميان ريزى فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
١٩١,٦٣ مترمربع .

٤٤٣٨ فرعى - اكرم اصغريان دســتنائى فرزند عزيزاله نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به 
مساحت ١٨٧,٦٩ مترمربع .

براى روز سه شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢١
٤٤٣٩ فرعى - گل بناز حسين چم عزيز فرزند برزو نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٥٤,٠٥ مترمربع .
٤٤٤٠ فرعى - فرزانه ســليميان ريزى فرزند على نسبت به ششــدانگ يكباب مغازه و زمين 

متصله به مساحت ٦٠,١٣ مترمربع .
٤٤٤١ فرعى - سميه ســجادى نژاد فرزند سيد مصطفى نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به 

مساحت ٢٠٧,٦٦ مترمربع .
٤٤٤٢ فرعى - جاسم بابائيان چم عليشاهى فرزند موســى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 

مساحت ١٦١,١٣ مترمربع.
براى روز چهارشنبه مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٢

٤٤٤٣ فرعى - اصغر يوســف زاده ريزى فرزند سيف اله نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به 
مساحت ٥٧,٦٥ مترمربع .

٤٤٤٤ فرعى - عليرضا مراديان فرزند محمد نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
١٥٣,٧٥ مترمربع.

٤٤٤٥ فرعى - سهيال شــيرالى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 
٩٧,٩٠ مترمربع.

٤٤٤٦ فرعى - محمد على سليميان فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
٢٠٣ مترمربع.

براى روز پنج شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٣
٤٤٤٧ فرعى - عباس آتشى ريزى فرزند امراله نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٩٤,٣٨ مترمربع .
٤٤٤٨ فرعى - ياور رستمى هفشجانى فرزند نادر نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

٢٧٥,٣٩ مترمربع .
٤٤٤٩ فرعى - دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشكى – دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان نسبت به ششدانگ يكباب ســاختمان (كلينيك 

حضرت  ) به مساحت ٣٠٢٧,٥٧ مترمربع.
٤٤٥٠ فرعى - موقوفه مســجد الزهرا زرين شــهر به نمايندگى اداره اوقــاف و امور خيريه 

شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ يكباب مسجد به مساحت ١١٢٣,٢١ مترمربع .

براى روز يك شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٦
٤٤٥١ فرعى - اسماعيل ســليميان ريزى فرزند محمد نســبت به ٥ دانگ مشاع از ششدانگ 

يكباب خانه به مساحت ١٢١,٠٦ مترمربع .
٤٤٥٢ فرعى - موقوفه مســجد الرقيه زرين شــهر به نمايندگى اداره اوقــاف و امور خيريه 

شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ يكباب مسجد به مساحت ٥٧,٠٧ مترمربع .
٤٤٥٣ فرعى - بهمن سليميان ريزى فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٠٦,٢٠ مترمربع .
٤٤٥٤ فرعى - رســتم الماســى فرزند ميكائيل نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٢٤,٤٣  مترمربع.
براى روز دو شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٧

٤٤٥٥ فرعى - محمد حسين محمدى فرزند صفرعلى و فاطمه دانشگر فرزند رمضان بالسويه 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٥٦ مترمربع .

٤٤٥٦ فرعى - مجيد اسحاقيان ريزى فرزند حسين و آرزو مهديان ريزى فرزند ايرج بالسويه 
نسبت به يكباب خانه به مساحت ١٩٧,٣٨ مترمربع .

٤٤٥٧ فرعى - حجت اله مرادى ريزى فرزند اســفنديار نســبت به ٤ دانگ مشــاع و راضيه 
سليميان ريزى فرزند مظاهر نســبت به ٢ دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٣٩,٥٤ مترمربع .
٤٤٥٨ فرعى - محسن اديبى سده فرزند قربانعلى و فاطمه ســبكتكين ريزى فرزند حسنقلى 

بالسويه نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٢٩,٦٤ مترمربع .
براى روز سه شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٨

٤٤٥٩ فرعى - مســعود كريمى ريزى فرزند رضا و طيبه ســليميان ريــزى فرزند عبدالصمد 
بالسويه نسبت به ششدانگ قسمتى از يكباب خانه به مساحت ١١٩,٨٢ مترمربع .

٤٤٦٠ فرعى - محمد جواد ســليميان ريزى فرزند محمود و فاطمه باقريان ريزى فرزند قاسم 
بالسويه نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٦٥,١٦ مترمربع .

٤٤٦١ فرعى - عبدالكريم شــفاهيان فرزند عبدالحســين و كبرى عبــاس زاده ريزى فرزند 
خدارحم بالسويه نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٥٤,٥٣ مترمربع .

٤٤٦٢ فرعى - رضوان توانگر فرزند حسن و محمد خسرويان ريزى فرزند محمد رضا بالسويه 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٤٤,٨٠ مترمربع .

براى روز چهار شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٢٩
٤٤٦٣ فرعى - يداله غفارى ريزى فرزند شــكراله نســبت به ٤ دانگ مشــاع و فاطمه بيگم 
هاشمى ريزى فرزند سيد هاشم نســبت به ٢ دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٣٧,٢٢ مترمربع .
٤٤٦٤ فرعى - گوهر صادق زاده ريزى فرزند على و غيره نســبت به ششدانگ يكباب خانه به 

مساحت ١٤٥,٩٤ مترمربع .
٤٤٦٩ فرعى - احمدرضا شوقى ريزى فرزند حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٣١,٦٣ مترمربع.
٤٤٧٠ فرعى - آرش رجبى دســتگردى فرزند هوشنگ نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به 

مساحت ١٦٠,٢٢ مترمربع .
براى روز پنج شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠١/٣٠

٤٤٧١ فرعى - محمد قربانى فرزند قهرمان و شهين اديبى ريزى فرزند محمد بالسويه نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٥٠,٨٠ مترمربع .

٤٤٧٢ فرعى - زهرا كته لوك فرزند غالم حسين نسبت به ٢ دانگ مشاع و زينب كاويان فرزند 
غالم حسين نسبت به ٢ دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت ٨٠,١٥ مترمربع .

٤٤٧٣ فرعى - مصطفى ســليميان ريزى فرزند خيراله و فاطمه سليميان ريزى فرزند حسين 
بالسويه نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٧٣,٥٢ مترمربع .

براى روز شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠٢/٠١
٤ - ابنيه و امالك واقع در مزرعه محمود آباد باغبادران به شماره ١٩٤ - اصلي و فرعي ذيل :

٤٨ فرعى -  بهروز نقدى دورباطى فرزند عوضعلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
٣٦٨,١٣ مترمربع مجزى شده از ٣٥ فرعى .

براى روز يك شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠٢/٠٢
٥ - ابنيه و امالك واقع در مزرعه امان آباد باغبادران به شماره ٢٠٠ - اصلي و فرعي ذيل :

٢٣ فرعى -  محمد ربيع كاويانى باغبادرانى فرزند محمد على  نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشجر به مساحت ١٢٣٨,٥٠  مترمربع .

براى روز دو شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠٢/٠٣
٦ - ابنيه و امالك واقع در قريه شورجه به شماره ٣٤٣ - اصلي و فرعي ذيل :

١٨٤ فرعى -  يوســف يوســفى چرمهينى فرزند تقى نسبت به ششــدانگ يكباب كارگاه به 
مساحت ١٠٤٩,٧٦ مترمربع مجزى شده از يك فرعى .

براى روز سه شنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠٢/٠٤
٧ - ابنيه و امالك واقع در كله مسلمان به شماره ٣٤٨ - اصلي و فرعي ذيل :

٤٣ فرعى -  سميه صادقى كله مسلمانى فرزند على نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
١٨٣,٢٢ مترمربع .

براى روز چهارشنبه  مورخ  ١٣٩٧/٠٢/٠٥
تاريخ انتشار : روز سه شنبه  مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٢م الف: ١٧٤١ محمد رضا رئيسى زاده – رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/ ١٢/٦١٤
اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٤٦٠٠٠٧٨ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٦٠٠٤١٧ شماره 
بايگانى شعبه: ٩٦٠٤١٧ بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 

مربوطه ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٤٦٠٢١٣٩ محكوم عليه مجيد احمدى نشانى: اصفهان- اصفهان 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزينه دادرســى ٨٤٥/٠٠٠ ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك ٤٨١٢٤٨ /٩٤/٦/١٥- ٤٨١٢٤٣ /٩٤/٧/٣٠ تا زمان اجراى حكم در حق خواهان سيد 
مهدى حسينى فرزند سيد اسداله نشــانى: اصفهان- خيابان دشتستان جنوبى ك درستكار 
ب ب عابدى پ ١٠١ مجتمع مهدى زنگ دوم و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. با 
وكالت: آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سيف اله  نشانى: اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالى 
روبروى سرپرستى بانك ملت كوچه فياضى ســاختمان وكيل پايه يك دادگسترى طبقه 
اول دفتر خانم ســميه ثمين فر. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود 
را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدى كــه به هر عنوان نزد بانك ها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواســت محكوم له بازداشت مى 
شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به 
نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديــع وثيقه يا معرفى 
كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحــوه اجراى محكوميت 
مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٩١٤٦ شعبه ١٦ حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /١٢/٦٠٧
اجراييه

شــماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٧٩٠٠١٦١ شــماره پرونــده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٧٩٠٠٤٥٣ 
شــماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠٤٥٣ بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
٩٦١٠٠٩٦٧٩٧٩٠١١٧٠ و شماره دادنامه مربوطه ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٧٩٠١٧٩٠ محكوم عليه 
 عبدالحميد ميثاقى نشــانى: مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ ٤٥/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت ١/٦٠٢/٥٠٠ ريال بابت هزينه نشــر آگهى و هزينه 
دادرســى و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف ٥٨١٠٣٠- 
(١٣٩٢/١١/٢٠) تا تاريخ وصول در حق محكوم له رضا جعفرى فرزند اكبر نشانى: استان 
اصفهان- شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خيابان الهور- كوچه ٥٩- پالك ٨١ 
كدملى: ١٢٨٦٨٠٥٢٥٢ شــماره همراه: ٠٩١٣١٠٣٨٨٦٠ كدپســتى ٨١٥٥٨٤٦٧٦١ و 
پرداخت نيم عشــر حق االجرا در حق دولت. محكــوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) 
٢- ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا 
محكوم به از آن ميســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى 
كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه 
فرار از اداى دين به نحوى كــه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٩١٥١ شعبه ٤٥ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٠٨
اجراييه

شــماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٥٧٠٠١٠٧ شــماره پرونــده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٥٧٠٠٥٧١ 
شــماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠٥٧١ بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
٩٦١٠٠٩٦٧٩٥٧٠٠٣٣٢ و شــماره دادنامه مربوطــه ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٥٧٠٣٠٨٩ محكوم 
عليه بتول شــكرى فرزند محمد نشانى: مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت ٢/٢٩٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى 
و هزينه نشر آگهى به مبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 

چك موصوف ١٢٥١٩٧/٤٦- ٩٦/٥/١٧ تــا تاريخ اجراى حكم در حــق محكوم له نويد 
نژادعلى ي وشهرى اصل فرزند محمد نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ الله ايتگاه عوارضى ك شاداب پ ٥٩ و پرداخت نيم عشر حق االجرا. محكوم 
عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد ٣- مالى معرفى 
كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى 
مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت مى شــود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى 
حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده 
٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى 
به هر نحو يا انگيزه فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده امــوال براى پرداخت ديون 
كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا 
هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٩١٠٦ شعبه ٢٧ حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١٢/٦٠٩
اجراييه

شــماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٥٧٠٠١٢٠ شــماره پرونــده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٥٧٠٠٥٥٠ 
شــماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠٥٥٠ بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
٩٦١٠٠٩٦٧٩٥٧٠٠٣٤٥ و شماره دادنامه مربوطه ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٥٧٠٣٠٧٦ محكوم عليه 
مهران كيان ارسى نشانى: مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ ١٧٤/٥٤٠/٠٠٠ 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت ٣٣٤٥٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه نشر 
آگهى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك هاى موصوف ٩٤٠٣٨٩- 
٩٤/٤/٢٨ و ٩٤٠٣٩١- ٩٤/٥/١٠ و ٩٤٠٣٩٦- ٩٤/٥/٢٥ و ٩٤٠٣٨٨- ٩٤/٩/١٤ تا تاريخ 
اجراى حكم در حق محكوم له نويد نژادعلى ي وشــهرى اصل فرزند محمد نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ الله ايتگاه عوارضى ك شاداب پ ٥٩ و 
پرداخت نيم عشــر حق االجرا. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود 
را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدى كــه به هر عنوان نزد بانك ها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواســت محكوم له بازداشت مى 
شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به 
نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديــع وثيقه يا معرفى 
كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحــوه اجراى محكوميت 
مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٩١٠٧ شعبه ٢٧ حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /١٢/٦١٠
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغ نامه:٩٦١٠١٠٣٦٥٣٤٠٨٣٢٧ شماره پرونده:٩٤٠٩٩٨٣٦٥٣٥٠٠٦٨٦ شماره 
بايگانى شــعبه: ٩٦٠١٩١ تاريخ تنظيم:١٣٩٦/١٢/١٩ خواهان مريم شــبانى فرزند اصغر 
دادخواستى به طرفيت خوانده محســن توكلى فرزندمحمدرضا به خواسته سلب حضانت 
فرزندمشــترك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان فالورجان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان فالورجان –واقع در خيابان مالصدرا - ساختمان 
دادگسترى –طبقه اول اتاق ٢٢٩ارجاع و به كالسه ٩٦٠١٩١ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
ان٩٧/٣/٢ساعت ٩ تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون ايين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد كثير االانتشار اگهى ميشود تا 
خوانده  پس ازنشــر اگهى و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
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ساسان اكبرزاده
«يكى از شاخصه هاى مهم توســعه يافتگى در جوامع 
بشرى امروز، ميزان تندرستى و سالمت در جامعه است.»
استاندار اصفهان در اولين مجمع سالمت استان اصفهان 
كه در سالن اجتماعات حافظ تاالر شــهروند و با حضور 
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشــكى، خيرين سالمت، 
فرمانداران و... برگزار شــده بود با بيان اين مطلب گفت: 
ســالمت به عنوان ســالم زندگى كردن و اتخاذ شيوه 
زندگى در ابعاد مختلف مدنظر بوده و در حقيقت سالمتى، 

شجاعانه ترين و آگاهانه ترين تصميم است. 
محسن مهرعليزاده آب را حياتى ترين راه حفظ و تداوم 
سالمت برشمرد و گفت: امروز ما آنچه در گذشته درباره 
زاينده رود در ذهن ما بود را نمى بينيم و آن را از دست رفته 
مى دانيم اما واقعيت آن اســت كه در اطراف ما و در كره 
زمين هفت ميليارد نفر هستند و زندگى مى كنند كه ما هم 
يك درصد از همين جمعيت به شمار مى رويم و بايد ببينيم 
آنها چه تدابير و انديشــه هايى را به كار گرفتند كه امروز 
راحت زندگى مى كنند. وى ادامه داد: در سال ٥٠، آينده 
زاينده رود يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون مترمكعب آب بود 
كه امروز به ٧٠٠ ميليون مترمعكب رسيده است چرا كه 
در گذشته برنامه ريزى هاى الزم صورت نگرفته و تدبير 
نشده است كه اگر تدبير مى شد امروز اصفهان بهشت بود، 
بنابراين ما موظف هستيم امروز براساس آنچه در كشور 
و استان است و فكر بشرى مى تواند برنامه ريزى  كند و 

رشد دهد اقدام كنيم. 
استاندار اصفهان با بيان اينكه تونل كوهرنگ قرار بود ٢٣ 
سال پيش احداث شود گفت: با بى همتى، هنوز اين تونل 
به اتمام نرسيده اســت و نمى توانيم هم هر روز به دنبال 
بودجه هــاى دولتى بمانيم. بايد خودمــان فكر و برنامه 

ريزى كنيم. 
مهرعليزاده گفت: ما در استان اصفهان شركت هاى بزرگ 
صنعتى داريم كه توليد داشته و هزاران ميليارد تومان هم 
ســود دارند كه مى توانند درصد كمى از اين ســود را به 
آب براى كمك به كشاورزان اختصاص دهند تا زندگى 
كشاورزان كه امروز بحق عصبانى هستند نجات يابد. وى 
از تصويب كارگروه ملى سازگارى با كم آبى در دولت خبر 
داد و افزود: رئيس جمهور و هيئت دولت از اين طرح و ايده 

استقبال كرده اند كه مى تواند در كشور الگو باشد. 
مهرعليزاده اظهار كرد: با اجراى ده ها طرح، آب به زاينده 
رود باز مى گردد و در اين راستا بايد اميدوار بود. ما فرودگاه 
اصفهان را توسعه داده و محيط زيست را پاك و اصفهان را 
زيبا و به عنوان منطقه نمونه، تاريخى و توريستى زنده نگه 
مى داريم و سالمت، محور كارها قرار مى گيرد به شرط 
اينكه بتوانيم شيوه زندگى را به مردم بيش از پيش آموزش 

دهيم كه اين از وظايف دستگاه هاى مختلف است. 
■■■  

معاون امور اجتماعى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى هم به عنوان مهمان ويژه اين مجمع با تأكيد بر 
نقش مشاركتى مردم و دستگاه هاى اجرايى در سالمت 
گفت: دين اسالم حاوى نكات غنى و ظريف از بهداشت 
كامل در زندگى فردى و اجتماعى است كه عمل به اين 
توصيه هاى بهداشتى، ضامن سالمت فردى و اجتماعى 

فرد است. 
ســيدمحمد هادى ايازى اظهار كرد: سالمت جسمى، 
روانى، اجتماعى و معنوى افــراد بايد همواره مدنظر قرار 
گيرد. اين درحالى است كه ١٢ درصد مردان و ١٦ درصد 
زنان در كشور با افسردگى مواجه هستند كه در سالمت 

اجتماعى آنان بسيار اثرگذار است. 

وى از عملياتى شــدن سند ســالمت اجتماعى در سال 
٩٧ خبر داد و افزود: امروز در بســيارى از ابعاد ما سالمت 
اجتماعى را از دست داده ايم كه بايد ارتقا يابد. ضمن اينكه 
دســتگاه هاى فرهنگى هم بايد به سالمت معنوى افراد 

بيش از گذشته، توجه داشته باشند. 
ايازى با بيان اينكه بايد بتوانيم نقــش خانواده و اجتماع 
را در سالمت پويا ســازيم گفت: در اين راستا مسئوليت 
و مشاركت هاى بين بخشــى و حمايت طلبى، امر بسيار 
مهمى به حساب مى آيد و وزارت بهداشت با همه اقدامات 
خود فقط ٢٥  درصد در سالمت نقش دارد و ٧٥ درصد بقيه 

با مشاركت ها به نتيجه مى رسد. 

وى پيشنهاد كرد در هر دستگاه اجرايى، استاندار كه رئيس 
مجمع سالمت استان است فردى را به عنوان پيامگذار 
سالمت داشته باشد تا فعاليت مجمع سالمت يك كاركرد 

جدى بيابد. 
معاون امور اجتماعى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى همچنيــن از تشــكيل مجمع ســالمت در 
شهرستان ها، محله ها و كانون هاى سالمت محله گفت و 
افزود: كانون سالمت محله يك تشكل اجتماعى در نقاط 
مختلف شهر است كه بايد همه اقشار از آن آگاهى يابند. 
ايازى ادامه داد: امروز ما در كشور پنج ميليون بيمار ديابتى 
داريم و پنج ميليون نفر ديگر در آســتانه ابتال به ديابت 

هستند كه خود از آن اطالع ندارند و كانون هاى سالمت 
مى تواند در اين زمينه، مؤثر باشد. 

وى گفت: مجمع سالمت محله سه ركن مردم، گروه هاى 
مرجع و نمايندگان دستگاه هاى دولتى را دربرگرفته است. 

■■■  
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى اصفهان هم در ابتداى 
برگزارى مجمع به مهمانان و شركت كنندگان خيرمقدم 

گفت.
دكتر طاهره چنگيز، بهزيســتى كامل در ابعاد جسمى، 
روانى، اجتماعى و معنوى را سالمت تعريف كرد و گفت: 
در تحقيقاتى، ده عامل خطر براى سالمتى بيان شده كه 
چهار عامل خطر چاقى، فشار خون باال، ديابت و كلسترول 
باال با ماهيت بيولوژيك اصلى، تحرك ناكافى، مصرف 
مواد مخدر، ســيگار و الگوى نامناسب غذايى مربوط به 
شيوه زندگى و آلودگى هوا و عوامل مربوط به محل كار 
است كه بايد براى هر يك از آنها برنامه ريزى شود و اين 
نيازمند مشاركت مردم و همه دستگاه هاى اجرايى است 

كه بايد كمك كنند. 
وى ادامه داد: امروز ٢٧ درصد فراخوان اورژانس در كشور 
مربوط به دعواهاست و ساليانه ٣٣٣ هزار ايرانى در حوادث 
رانندگى مصدوم مى شوند و ٧ درصد هزينه توليد ناخالص 
ملى، سهم حوادث رانندگى اســت كه همه اينها حاصل 
رفتار اجتماعى است و نبايد رها شود و بايد مداخله كنيم. 

رئيس دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان، سالمتى را خود 
توسعه پايدار دانست و گفت: سالمتى يك تصميم سياسى 
ساده نيست بلكه شــجاعانه ترين تصميم سياسى براى 
امنيت پايدار، دورانديشانه  ترين تصميم اقتصادى براى 
توســعه پايدار و خردمندانه ترين تصميم فرهنگى براى 

راهبرى پايدار است و بايد در اولويت باشد.

سود شركت هاى صنعتى به كشاورزان هم برسد
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اســتاندار اصفهان گفت: در انتصاب مدیــران جناح بندى 
سیاسى و چپ و راست بودن را در نظر نمى گیریم و مالك 

گزینش، کارآمدى و خدمت به مردم است.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به ناآرامى هاى دى ماه امسال، 
تصریح کرد: این اتفاقات، آزمون خوبى براى مردم ایران بود 
که باتوجه به مشکالتى که داشتند، اجازه ندادند دشمن از آن 
سوء استفاده کند. مهرعلیزاده با بیان اینکه در هیچ کشورى 
همانند ایران، مسئوالن با دلســوزى و تالش شبانه روزى 
خدمت نمى کنند، گفت: کشــور ما بعد از پیروزى انقالب 
اسالمى، انواع دشمنى ها و کارشکنى ها را از سوى دشمنان 
تجربه کرده است، اما همچنان آزاد و مقتدر به مسیر پیشرفت 

و توسعه ادامه مى دهد.
مهرعلیزاده تأکید کرد: به مدیران استان سفارش مى کنم 

که با مردم مهربان باشید و براى حفظ وحدت تالش کنید.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه باید فضاى مناسبى براى 
فعالیت بخش خصوص فراهم کنیم، اظهار داشت: متأسفانه 
بروکراسى سنگین در بعضى موارد استان را ناکارآمد کرده 
است، مدیران باید با لبخند ادارى سرمایه گذاران را بپذیرند و 

از آنها استقبال کنند.
مهرعلیزاده گفت: کارکنان ادارات باید خادم مردم باشند، از 
رؤساى ادارات نیز توقع داریم که با بهترین شرایط از صاحبان 

سرمایه استقبال کنند.

رئیس دبیرخانه کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد استان 
اصفهان گفت: هیئت هاى اندیشه ورز جهت احیاى کارکرد 
مساجد، سال آینده در مساجد استان اصفهان تشکیل مى شود.
حجت االسالم رمضان معتمدى با بیان این که کانون هاى 
فرهنگى، هنرى مساجد، بازوان توانمند فعالیت هاى فرهنگى 
کشور هستند، افزود: مساجد ظرفیت هاى فراوانى دارند که هنوز 
شناخته نشده و الزم است تدابیرى اتخاذ شود که از این ظرفیت 
استفاده شــود. رئیس دبیرخانه کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد استان اصفهان با اشاره به عدم تحقق بودجه کانون هاى 
فرهنگى هنرى مســاجد به صورت کامل، گفت: امید داریم 
در روزهاى منتهى به پایان سال و اوایل سال آینده، کسرى 

این بودجه جبران شود. معتمدى با اشاره به تدوین شناسنامه 
محالت مختلف توسط اعضاى هیئت هاى اندیشه ورز اذعان 
داشت: هیئت هاى اندیشه ورز متشکل از نخبگان رشته هاى 
مختلفى است که زمینه انجام فعالیت هاى مختلف از طرف 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد در همه زمینه ها از جمله 
اشتغال زایى و کاهش آسیب هاى اجتماعى را فراهم مى کند. 
وى با اشــاره به این که هیئت هاى اندیشه ورز جهت احیاى 
کارکرد مساجد سال آینده در مساجد استان اصفهان تشکیل 
مى شود، ادامه داد: مســاجد از مهم ترین پایگاه هاى دینى، 
سیاســى، اجتماعى و مرکز اصلى تبادل و روابط اجتماعى و 

انجام فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى است.

استاندار: در انتصاب مدیران 
جناح بندى نمى کنیم

تشکیل هیئت هاى اندیشه ورز 
در مساجد اصفهان

 اختصاص 650مدرسه براى 
اسکان مسافران نوروزى 

مسـئول کمیته اسـکان و اصنـاف سـتاد هماهنگى 
خدمات سفر شهر اصفهان گفت: شـش هزار و 600 
کالس در قالب 650 باب مدرسـه در شـهر اصفهان 
براى اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزى اختصاص 

یافت .
احمدرضـا مرادى افـزود: تعرفه هاى اسـتفاده از این 
کالس ها بر اسـاس امکانات آنها قیمت گذارى شده 

است و داراى تعرفه هاى متفاوت هستند. 

اجناس قاچاق، چاشنى رکود 
بازار پوشاك نوروز 

رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان گفت: عرضه پوشاك 
قاچـاق و بى کیفیت خارجـى، یکـى از عوامل اصلى 

رکود بازار در آستانه نوروز محسوب مى شود.
ابراهیـم خطابخـش پیرامـون اینکـه بازار پوشـاك 
اصفهان امسـال هـم همانند سـال هاى گذشـته در 
رکود اسـت، اظهار داشـت: عرضه پوشـاك قاچاق و 
بى کیفیت خارجى یکـى از عوامل اصلى رکـود بازار 

محسوب مى شود.
وى با بیان اینکه اشـباع بازار از اجناس خارجى سبب 
گوشه نشـینى پوشـاك داخلـى شـده اسـت، افـزود: 
کاالهـاى خارجـى از دو مسـیر قاچـاق و گمـرك 
بـه بـازار تزریـق مى شـود کـه واردات غیرقانونـى 
پوشـاك، چرخه اقتصاد واحدهاى تولیـد را خوابانده 

است.

خبر
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دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش 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 ســى 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: 39108 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /12/611
مزایده

شــماره نامه: 9610113757501368 شــماره پرونده: 9609983757300968 شماره 
بایگانى شــعبه: 960167 اجــراى احــکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد 
درخصوص پرونده کالســه 960167 اجرایى موضوع مطالبات تعدادى از کارگران شرکت 
کیسه بافى اقبال بطرفیت شــرکت فوق الذکر اموال توقیفى و کارشناسى شده ذیل را طى 
مزایده به فروش رساند که مشخصات دستگاههاى موضوع مزایده به قرار ذیل است 1.تعداد 
 chanzhu HENGLI هجده دستگاه گونى بافى مستعمل و ســالم ساخت شرکت
چین کامال مشابه و چهار ماکو با چهار چله ساخت حدود سال 2010 میالدى با مشخصات 
موتور به قدرت ســه کیلو وات 380 ولت وزن 1/9 تن ضمایم هرکدام دستگاه ها یک واحد 
رول پیچ موتورى دریافت کننده گونى از عرض 40 الى 75 سانتى متر (گونى بافته شده پیچ) 
همراه با گیریبکس و شاســى و دو عدد غلتک روشاســى و دو عدد غلتک رول پیچ گردنده 
و یک غلتک هرزگرد هرکدام از دستگاه ها داراى چهار قفســه هاى حاوى بوبین نخ تابلو 
برق و مجموعه شانه زنى نخ ورودى به دســتگاه براى تعداد حدود 460 تا 480 ماکو رویت 
گردید شماره سریال 18 دستگاه عبارتند از 318 و 319 و 320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 
325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و قیمت ارزیابى 
هردســتگاه معادل 135000000 ریالو جمع کل معادل 2430000000 ریال 2. تعداد پنج  
دستگاه گونى بافى مستعمل و سالم ساخت کشور starlinger اتریش مدل 61s1 کامال 
مشابه و 6 ماکو با چهارچله ساخت حدود سال 2004 میالدى با مشخصات موتور به قدرت 
6/6 کیلو وات 380 ولت ضمایم هرکدام از دستگاه هاى یک واحد رول پیچ موتورى دریافت 
کننده گونى از عرض 120 سانتى همراه با گیریبکس و شاســى و دو عدد غلتک رول پیچ 
گردنده و غلتک هرزگرد هرکدام از دستگاه ها داراى چهار قفسه هاى حاوى بوبین نخ تابلو 
برق و مجموعه شانه زنى نخ دوردى به دســتگاه براى تعداد حدود 520 ماکو رویت گردید 
شماره سریال پنج دستگاه عبارتند از 040042504 یک دستگاه بدون پالك 0400423304 
و 040042604 و 04004242704 که ارزیابى هردستگاه معادل 198000000 ریال و جمع 
ارزش پنج دســتگاه 990000000 ریال 3. تعداد پنج دستگاه گونى بافى مستعمل و ساخت 
کشور اتریش مدل SL6 کامال مشابه و شــش ماکو و چهار چله ساخت حدود سال 2004 
میالدى با مشخصات موتور به قدرت 6/6 کیلو وات 380 ولت ضمایم هرکدام از دستگاه ها 
یک واحد رول پیج موتورى دریافت کننده گونى از عرض 120 سانتى همراه با گیریبکس و 
شاسى و دو عدد غلتک رول پیچ گردنده و یک غلتک هرزگرد هرکدام از دستگاه ها داراى 
چهار قفســه هاى حاوى بوبین نخ تابلو برق و مجموعه شــانى زنى نخ ورودى به دستگاه 
براى حدود تعداد 520 ماکو رویت گردید شماره سریال دستگاه هاى مزبور یک عدد ناخوانا 
و بقیه وجود ندارد ارزیابى هر دستگاه معادل 132500000 ریال و ارزش 4 دستگاه معادل 
530000000 ریال و ارزش کل 32 دســتگاه گونى بافى اشاره شده در بندهاى 1 و 2 و 3 و 
4 به منظور انجام مزایده و به عنوان قیمت پایه مزایده معادل 4870000000 ریال برآورد 
و اعالم گردیده است؛ لذا جلسه مزایده در تاریخ 1397/01/19 از ساعت 9 الى 10 صبح در 
دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در 
مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید 
صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ 

ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه 
هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. 7939/م الف مدیراجراى احکام 

دادگاه عمومى مهردشت/12/266
 ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139604002133000182/2- شماره بایگانى پرونده : 9600447 شماره 
ابالغیه : 139605102120001038 تاریخ صدور 1396/12/19 – بدینوســیله به آقاى 
حجت اله خدادادى اصل قیم خانم ایلدا خدادادى اصل فرزند ســجاد مقیم فوالدشهر ب3 
کرخه 6 پالك 192 و خانم فاطمه خدادادى آرپناهى فرزند غالمرضا مقیم فوالدشهر محله 
ب3 بلوك 2 طبقه 4 بدهکاران پرونده اجرائى کالسه 139604002133000182 که برابر 
گواهى مأمور ابالغ واقعى در آدرس اعالمى متعهد له بشــما امکان پذیر نشــده ابالغ مى 
گردد که برابر سند ازدواج شــماره 2653 – 1393/11/08 تنظیمى دفتر ازدواج شماره 32 
نجف آباد بین شما و خانم لیال رحمانى تعداد 500 عدد سکه بهار آزادبابت مهریه بدهکار مى 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 9600280 در واحد اجراى نجف آباد وکلسه 9600447در 
واحد اجراى فالورجان مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان اصفهان . چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد .  م/ الف- 1191 

اسماعیل زاده - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 12/613 
احضار متهم

در خصوص شکایت مریم کاظمى وامین اله قمى علیه مسعود زرکامى  دایر برکالهبردارى 
رایانه اى وقت رسیدگی مورخ 97/4/5 ســاعت11صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري به موجب این 
آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفري 
دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتســبه از خود دفاع نموده یا نســبت به معرفی وکیل 
قانونی اقدام نماید بدیهی اســت در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به 
منزله ابالغ قانونی محســوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود . م الف: 1189  سادات- رئیس شعبه  103 دادگاه کیفري دو فالورجان/12/620   
ابالغ  وقت رسیدگی

 دادخواســت ضمایــم ووقت رســیدگى نظر بــه اینکه اقــاى محمود زارع  بــه طرفیت 
فرشیدنورمحمدى قلعه سلیمى بخواسته مطالبه که به شوراى حل اختالف شعبه اول ارجاع 
وبه کالسه 96/1308 ثبت وبراي مورخه  97/2/31 ســاعت 16/30عصر وقت رسیدگی 
تعیین گردیده  وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودســتور 
دادگاه مســتندا به  ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت 
مى شود با مراجعه  به دفتر دادگاه وضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست 
وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد این آگهى به 
منزله ابالغ قانونى محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگى وراى قانونى صادر 

خواهد شد. م الف: 1186شعبه اول  شوراى حل اختالف فالورجان/12/621 
ابالغ  وقت رسیدگی 

دادخواســت ضمایم ووقت رســیدگى نظر به اینکه اقاى محمود زارع   به طرفیت یوسف 
عســگرى فرزند على محمد بخواسته مطالبه که به شــوراى حل اختالف شعبه اول ارجاع 
وبه کالسه 96/1316 ثبت  وبراي مورخه  97/2/31 ســاعت 5عصر وقت رسیدگی تعیین 
گردیده  وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودســتور دادگاه 
مستندا به  ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت مى شود 
با مراجعه  به دفتر دادگاه وضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمایم 
دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد این آگهى به منزله ابالغ 
قانونى محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگى وراى قانونى صادر خواهد 

شد. م الف: 1185شعبه اول  شوراى حل اختالف فالورجان12/622 
ابالغ  وقت رسیدگی 

دادخواست ضمایم ووقت رسیدگى نظر به اینکه اقاى محمود زارع به طرفیت بختیارصفى 
پور فرزندمظفر  بخواســته مطالبه که به شوراى حل اختالف شــعبه اول ارجاع وبه کالسه 
96/1312 ثبت وبراي مورخه  97/2/31 ساعت 16/45عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده  
وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودســتور دادگاه مستندا 
به  ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت مى شود با مراجعه  
به دفتر دادگاه وضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت 
ودر وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد این آگهى به منزله ابالغ قانونى 
محســوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگى وراى قانونى صادر خواهد شد. م 

الف: 1184شعبه اول  شوراى حل اختالف فالورجان/12/623 
ابالغ  وقت رسیدگی 

دادخواســت ضمایم ووقت رســیدگى نظر به اینکه اقاى محمود زارع به طرفیت امان اله 
ادوایى فرزند انشاءاله بخواســته مطالبه که به شوراى حل اختالف شــعبه اول ارجاع وبه 
کالسه 96/1325 ثبت  وبراي مورخه  97/2/31 ساعت 5عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده  
وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودســتور دادگاه مستندا 
به  ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت مى شود با مراجعه  
به دفتر دادگاه وضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت 
ودر وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد این آگهى به منزله ابالغ قانونى 
محســوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگى وراى قانونى صادر خواهد شد. م 

الف: 1183شعبه اول  شوراى حل اختالف فالورجان12/624 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغ نامه:9610103653408035 شماره پرونده:9609983653400525 شماره 
بایگانى شعبه: 960700 تاریخ تنظیم:1396/12/12 خواهان زهرا شاه محمدى فرزند محمد 
دادخواســتى به طرفیت خوانده علیرضا شــهدادى فرزند فریدون به خواسته طالق تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان فالورجان نموده که جهت رســیدگى به شعبه اول دادگاه 
خانواده شهرستان فالورجان –واقع در خیابان مالصدرا - ساختمان دادگسترى –طبقه اول 
اتاق 229ارجاع و به کالسه 960700ثبت گردیده که وقت رسیدگى ان97/2/24ساعت 12 
تعیین شده است ب علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه  مراتب 
یک نوبت  در یکى از جراید کثیر االانتشار اگهى میشود تا خوانده  پس ازنشر اگهى و اطالع 
از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردند 
م الف: 1182 دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/ 12/625 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکوم علیه ابراهیم خدامرادى نام پدرچراغعلى شغل :-  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشــخصات محکوم له : نام :مهدى شــرافت  نام پدر :حسن   - شغل :- 
نشــانی محل اقامت :پیربکران –دارگان محکوم به : به موجب راي شماره 96/673 تاریخ 
96/10/11 حوزه قضایی شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه 6 حقوقی دادگاه 
عمومی فالورجان که قطعیت یافته اســت . محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ 
72/000/000هفتاددودومیلیون ریال به عنوان اصل خواســته طــى یک فقره چک بانک 
ملت به شــماره 323704/36ومبلغ یک میلیون پانصد هزارریال  وبه عالوه کلیه خسارات 
وارده وهزینه هاى دادرسى وخسارات تاخیر وتادیه  ازتاریخ چک 1396/6/20لغایت اجراى 
حکم ونیم عشــر درحق صندوق دولت جهت حق االجرا.راى صادره غیابى است ماده 34 
قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .
م الف: 1173شعبه ششم  شوراى حل اختالف فالورجان 12/626    

اخطار اجرایى
شــماره 466/96 به موجب راى شــماره 703 تاریخ 96/07/26 حوزه ســوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عادل مرادى مرزیجرانى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 61/600/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 910/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 
مورخ سررسید هریک از چک ها لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم 
محاســبه میگردد درحق خواهان و نیم عشــر دولتى. محکوم له: مرتضى باقرى به نشانى: 
نجف آباد خ شریعتى بعداز چهارراه بازار فروشگاه ترمه. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8260/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/12/627
 اخطار اجرایى

شــماره 799/96 به موجب راى شــماره 1058 تاریخ 96/10/06 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على قاســمى فرزند 
حسن به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 17/860/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت 250/000 هزینه 
نشــرآگهى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از از تاریخ 96/03/25 لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه میگردد درحق خواهان و نیم عشــر دولتى. 
محکوم له: مرتضى باقرى نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد خ شریعتى بعداز چهارراه بازار 
فروشــگاه ترمه کدپ8513793643. ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کنــد که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8261/م الف-شــعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/12/628
 اخطار اجرایى

شماره 1685/96 به موجب راى شماره 1685/96 تاریخ 96/10/04 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه زهره زارعى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویســت و چهل هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 
96/06/30 لغایت اجراى حکــم و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى 
درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: محســن امان اللهى به نشانى: امیرآباد خ 
بهشــتى ك 8 زنبق پ39کدپ8513964731. ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم 
و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8245/م الف-شــعبه 5حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/12/629
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان روح اله جعفرى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت ایرج پوالدى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ثبت به شــماره 2071/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/29 ساعت 
11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 8244/ م الف شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/12/630
ابالغ

 شــماره پرونده: 9609983757301169 شــعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تصمیم 
نهایى شماره 9609973757301633 شماره بایگانى شعبه: 961219 خواهان: عبداالحمد 
وحدتى ساکن: علویجه خ مصلى کوثر1 منزل محمدزمانى، خوانده: على عبدالهى هسنیجه 
فرزند حسین به نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته. تصمیم: دادگاه پس 
از اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید: راى دادگاه درخصوص دادخواســت عبداالحمــد وحدتى فرزند على 
مدد بطرفیت على عبدالهى هسنیجه دائر بر تقاضاى صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت 
وجه شش فقره سفته جمعا به مبلغ سیصد میلیون ریال با احتساب خسارتهاى قانونى اعم از 
هزینه دادرسى، هزینه کارشناسى،حق الوکاله وکیل،خسارت تاخیرتادیه از تاریخ واخواست 
تا زمان اجراى کامل با این توضیح که خواهان اظهار داشــت بنده مبلغ سیصد میلیون ریال 
از خوانده طبق شــش فقره سفته بشــماره هاى 063016-1، 063014-2، 063015-3، 
4-063013، 5-063017، 6-063018 هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون ریال طلب کار مى 
باشم و درحال حاضر از پرداخت امتناع مى نماید و به دلیل عدم پرداخت درتاریخ 96/06/20 
توسط بانک ملى دهق واخواست شده اند لذا تقاضاى محکومیت وى بشرح ستون خواسته را 
دارم. لذا دادگاه با عنایت به تصویر مصدق سفته هاى ارائه شده ازسوى خواهان و رسیدهاى 
واخواســت آنان و عدم ارائه دفاع موثر ازسوى خوانده مســتندا به مواد 254 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســیصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 9/720/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى درحق خواهان صادر مى نماید. و درخصوص 
خواسته خواهان دائر بر مطالبه خســارت تاخیر تادیه، هزینه کارشناسى و حق الوکاله وکیل 
با عنایت به اینکه خواهان اظهار داشته است دادخواســت ام را دراین مورد مسترد مى کنم 
مســتندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار ابطال دادخواست صادر مى نماید. راى صادره غیالبى بوده و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین مرجع و بیســت روز دیگر قابل اعتراض نزدمحاکم 
محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. 8285/م الف فرهمند-رئیس دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/12/631
 مزایده

در پرونده کالســه 950115ح5 اجرایى و غیره و به موجب دادنامه هاى صادره از شــعب 
حقوقى نجــف آباد محکوم علیه اجرایى شــرکت کاشــى نیلو محکوم اســت به پرداخت 
4/650/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له 
و نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب مهدى صابرى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: کلیه اقالم توقیفى در 2 بخش بشرح ذیل موضوع مزایده 
قرارگرفته است. 1.یکدستگاه سنگ مغناطیســى گردن آلمان با کلیه و متعلقات منسوب و 
غیره منسوب و نیز یک دســتگاه تراش جوش قدیم مارك الکتروجوش و یک دستگاه اره 
لنگ مدل قدیم و نیز یک دستگاه باالبر و دریل ستونى به ارتفاع 1/5متر و پرس هیدرولیک 
مارك EMA با کلیه متعلقــات و تجهیزات جانبى طبق مندرج در نظریه کارشناســى به 
ارزش 1/050/000/000 ریال. 2.خط کامل ســاب پولیش ســاخت ایتالیا بطول 140 متر 
(چمار) داراى 5 ایستگاه کف ساب 2ایســتگاه بغل ســاب با کلیه تجهیزات و منسوبات و 
متعلقات در ابتدا و انتهاى خط 2 دســتگاه لرر ماتیک و نوار نقاله بهمراه ســایر متعلقات به 
ارزش 3/600/000/000 ریال تعیین و موضوع مزایده قرار گرفت. باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/01/07 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید بــه عمل آورد. 8302/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/633

معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى اســتان اصفهان 
گفت: از ســال آینده، بارنامه به کامیون هاى فرسوده 

اختصاص نمى یابد.
علیرضا جعفرى اظهار داشــت: مالــکان کامیون هاى 
داراى کارت هوشمند و فعال بخش حمل و نقل جاده اى 
مى توانند با مراجعه به یکى از  شــرکت هاى خودروساز 
طرف قرارداد، جهت نوسازى ناوگان خود با تسهیالت 

در نظر گرفته شده اقدام کنند.
وى با اشاره به اجراى طرح ممنوعیت صدور بارنامه براى 
ناوگان با سن 50 سال و بیشتر از ابتداى سال 97، بیان 
داشت: تسهیالت پرداختى به رانندگان شامل 80 درصد 
قیمت خودرو تا سقف 320میلیون تومان است که با نرخ 
سود 9 درصد ســهم متقاضى و بازپرداخت پنج تا هفت 

سال ارائه مى شود .
معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى اســتان اصفهان 
اعالم کرد: به منظور افزایش بهــره ورى ناوگان حمل 
و نقل بــارى کشــور و همچنین با توجــه به تصویب 
قانون هــواى پــاك و براى نوســازى این نــاوگان، 
طرح ممنوعیت صــدور بارنامه براى نــاوگان حمل و 
نقل کاالى باالى 50 ســال از ابتداى ســال 97 اجرا 

مى شود.

معاون اداره کل راهدارى استان:

بارنامه به کامیون هاى فرسوده 
اختصاص نمى یابد

رئیس اتحادیه مصنوعات چوبى اصفهان گفت: با توجه 
به حضور رو به رشــد زنان در صنعت چــوب، در آینده 
نزدیک باید منتظر ظهور برندهــاى جدید به مدیریت 
زنان بود. محمد شادمند با اشاره به رشد حضور زنان در 
مشاغل تخصصى همچون صنایع چوب اظهارداشت: 
در سال هاى اخیر حضور زنان در مشاغل تخصصى رشد 

چشمگیرى داشته است.
وى اظهار داشــت: در حال حاضر 75 نفر از بانوان از این 
اتحادیه پروانه کســب دریافت کرده اند. رئیس اتحادیه 
مصنوعات چوبى اصفهان با بیان اینکه بیشتر این بانوان 
در زمینه هاى تولید به فعالیت مشغول هستند، اضافه کرد: 
59 نفر از این بانوان پروانه کسب تولید دارند، همچنین 13 
پروانه کسب در زمینه مشاغل توزیعى و دو پروانه کسب در 
زمینه مشاغل خدماتى صادر شده است. شادمند تصریح 
کرد: خوشبختانه حضور زنان در صنعت چوب روند رو به 
رشدى دارد و در آینده نزدیک باید منتظر ظهور برندهاى 
جدید به مدیریت زنان بود. وى ادامه داد: دقت، ریزبینى 

و ظرافتى که بانوان دارند از جمله شاخصه هاى مهم در 
صنعت چوب به شمار مى آید که به ارتقاى  این صنعت 

کمک شایانى خواهد کرد.

رشد حضور زنان در مشاغل تخصصى

ایجاد فضاى سبز سازگار با کم آبى در مجلسى
اجراى طرح پژوهشى ایجاد فضاى سبز ســازگار با کم آبى در گلخانه تحقیقاتى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرمجلسى کلید خورد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى گفت: در این طرح علمى، فضاى سبز با 
کاهش مصرف آب  و افزایش بازدهى آبیارى، جایگزین فضاى سبز با میزان مصرف باالى آب مى شود. محمد 
کوشافر افزود: در این طرح پژوهشى دانشجویى هشت گونه از گیاهان بوته اى و چمنى کم آب در بخش هاى 
جایگزینى چمن با گونه هاى کم مصرف و پوشش هاى غیر زنده کاشته مى شود. وى اجراى این طرح با کاشت 
چهار گونه گیاه چمنى کم آب را جایگزین چمن کارى فعلى دانست و گفت: مرحله دوم این طرح،  کاشت و تهیه 
نشــاء چهارگونه از گیاهان بوته اى مرتعى با مقاومت باال به کم آبى به منظور استفاده در فضاى سبز است که 
اکنون هزار و800 عدد این بذرها در بستر نشا در محل گلخانه کاشته شده و پس از آماده شدن به زمین اصلى 

براى رکوردگیرى منتقل خواهد شد. 


