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داوران فوتبال ایران پولدار مى شوندبازار شب عید پوشاك تا20 اسفند برقرار استحسرت مى خورم دیگران کار مى کنند و من بى کارمخط تلفن 7  میلیاردى متعلق به کیست؟ تقویت مغز با 9 گام سالم ورزشاستانفرهنگ سالمت جهان نما

ماجراى تصویرى که جهانى شد

امسال 1500 قنات در اصفهان خشک شد
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مهدى قائدى در جلسه 

دادگاه چه گفت؟

                                           از فردا توزیع مى شود

 شوراى عالى امنیت 
ملى تصمیم گیرى کند

چپ و راست
 در حال حمله به 
خانم ستــاره

2

پس از 3 روز جستجو براى یافتن الشه هواپیماى سقوط کرده «آسمان»، در 
نهایت با یک عکس، پاسخى براى تمام سئواالت مبهم محل

 سقوط هواپیما یافت شد.
محمد خادم الشیخ، عکاس و ثبت کننده این تصویر که 

به عنوان مربى تیم هاى واکنش سریع جمعیت
 هالل احمر و مربى و مدرس امداد و نجات کوهستان

فعال است در خصوص ثبت نخستین تصویر
 الشه هواپیما مى گوید:...

رسانه هاى اصولگرا در حال کوبیدن لیال حاتمى 
هستند؛ رســانه هاى اصالح طلب هم یا سکوت 
کرده اند یا آنها هم در حال حمله به این ســتاره 
معموًال بدون حاشیه سینماى ایران هستند. بهانه: 
اظهارات اخیر حاتمى در جشنواره معتبر فیلم برلین. 
لیال حاتمى که به بهانه حضور فیلم «خوك» به 
کارگردانى مانى حقیقى به این جشــنواره رفته 

بود   ...
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استاندار اصفهان: الزم باشد جلسات مشترك با استانداران مسیر قطار برگزار مى کنماستاندار اصفهان: الزم باشد جلسات مشترك با استانداران مسیر قطار برگزار مى کنم

به دلیل خشکسالى و عدم مرمت؛

برگزارى کنسرت 
شهاب مظفرى 
در نصف جهان

ابراهیم زاده : جایگاه اصلى سپاهان
 قهرمانى است

 منصور ابراهیــم زاده در خصوص پیروزى پرگل 5 بر صفر ســپاهان اصفهان مقابل 
مشکى پوشــان مشــهد و همچنین بهبود شــرایط فنى و روحى، روانى زردپوشان 
اصفهان صحبت هایى را انجام داده اســت که نشان دهنده باال رفتن اعتماد به نفس 

پر افتخارترین تیم حال حاضر رقابت هاى لیگ برتر است. 
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رشهابمظفرىشهاب مظفرى 
نصفجهاندر نصف جهان ندر فجه ر
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هومن سیدىهومن سیدى
 اولین بازیگر  اولین بازیگر 

فیلم جدید آبیار شدفیلم جدید آبیار شد

نگاهى به واکنش چند رسانه به اظهارات
 لیال حاتمى در برلین

                                 از

ابراهیم زاده : ج
 قهرم
 منصور ابراهیــم زاده در خصوص پیر
مشکى پوشــان مشــهد و همچنین
اصفهان صحبت هایى را انجام داده اس
پر افتخارترین تیم حال حاضر رقابت ه

کریمى: 

کى روش
الت کوچه خلوت 

اســت!

پرونده قطار سریع السیر اصفهان- تهران به دولت مى رودپرونده قطار سریع السیر اصفهان- تهران به دولت مى رود
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رئیس کل بانک مرکزى گفت: فــروش اوراق گواهى 
سپرده ریالى با نرخ 20 درصد، مى تواند مشکل اضافه 
برداشــت بانک ها از بانــک مرکزى را جبــران کند. 
ولى ا... ســیف در حاشیه همایش چشــم انداز اقتصاد 
ایران، در پاسخ به ایرنا مبنى بر اینکه بانک ها معتقدند، 
اجراى این بخشــنامه، هزینه هایى را بــه آنها تحمیل 
مى کند، افزود: بــه بانک ها اعالم کــرده ایم که اگر 
اجراى این بخشنامه هزینه اى به آنها تحمیل کرد، بانک 

مرکزى آن را جبران مى کند. 
 وى در عین حال خاطرنشان کرد که چنانچه آثار منفى 
براى بانک ها ایجاد شــود، بانک مرکــزى آن را رفع 

خواهد کرد.
خبرنگارى پرسید که آیا این به معنى تضمین بازپرداخت 
اوراق از سوى بانک مرکزى است؟ که رئیس کل بانک 
مرکزى گفت: نمى گویم تضمین مــى کنیم بلکه اگر 

هزینه داده شود، هزینه را جبران مى کنیم.
وى در پاســخ به اینکه بانک ها تمایل دارند تا نرخ سود 
20 درصدى بعد از اتمام دوره تعیین شده براى فروش 
اوراق گواهى سپرده ریالى ادامه یابد، گفت: نرخ سود 20 
درصدى تنها براى دو هفته از سوى بانک مرکزى تعیین 
شده است و بعد از این مدت، مطابق آنچه در بخشنامه 

آمده، باید به روال قبل برگردد.

عضو جامعــه روحانیت مبــارز درباره برخى ســخنان 
پیرامون مهاجــرت برخى طلبــه ها از حــوزه علمیه 
قم به نجف نیــز تأکید کرد: مهاجرت بــه نجف به آن 
صورت نیســت؛ در حــال حاضر در حــوزه ده ها هزار 
طلبه و حوزوى مشــغول به تحصیل هســتند و حوزه 
علمیه قم به حــوزه اى پویا و پرتحرك تبدیل شــده

 است.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر، در گفتگو 
با انتخاب ادامه داد: مهاجرت به نجف زیاد نیســت، اگر 
هم باشد خیلى نادر اســت؛ قم هم مرکزیت خودش را 
دارد و و وجود پژوهشکده ها و پژوهشگاه هاى فراوان 

و زمینه هاى پژوهشى زیاد نشــان دهنده این موضوع
 است.

امام جمعه موقت اصفهان در پاسخ به سئوالى در مورد 
برخى ســخنان و ابراز نگرانى ها در رابطه با ســکوالر 
شدن حوزه قم  یا حرکت آن به سمت نجف، گفت: االن 
خطرى از این جهت در حوزه قم نمى بینم؛ حوزه علمیه 
قم در حال حاضر بسیار پویا و پرتحرك است و نشانه این 
موضوع هم وجود نویسندگان و محققین فراوان است که 
در صدها و هزارها مرکز تحقیقاتى و پژوهشى مشغول 
هستند. از این جهت، حرکت ارتجاعى و سکوالر در مورد 

حوزه علمیه قم تصور نمى شود.

سود 20 درصد 
ادامه دار نیست

قم، نه نجف مى شود
 نه سکوالر 

طعنه کیهان به احمدى نژاد 
   خبر آنالین | روزنامـه «کیهـان» بـا اشـاره 
به رفتارهاى اخیـر احمدى نژاد نوشـت: برخى عناصر 
بى صداقت که قیافه نصیحت به خود مى گیرند، انسان 
را یاد سردسـته خوارج (اشـعث بن قیس) مى اندازند... 
انقالبى ناصح، نامه سرگشاده نمى نویسد. صادق است 
نه اهل دروغ و تحریف. کسى که راست و دروغ به هم 
مى بافد و میل بـه متشـابهات و چند پهلو حـرف زدن 
مى کند، وارد مدار نفاق شده است. پیش رهبرى مى رود 
و درخواسـت مالقات و کسـب اجازه مى کنـد، اما اگر 
مخالف میلش شنید، به انکار و سپس تحریف مى پردازد!

تکلیف یک بودجه خاص
طیبـه سیاوشـى، عضـو فراکسـیون    انتخاب |
امید مجلس در پاسخ به این سـئوال که تکلیف بودجه 
مؤسسـاتى مانند مؤسسـه متعلق بـه آیـت ا... مصباح 
یزدى در بودجه 97 به کجا رسـید گفت: حذف بودجه 
مؤسسات فرهنگى از همان ابتدا اشتباه بود؛ فرقى هم 
نمى کند که این مؤسسات مربوط به کدام جناح سیاسى 
باشند. او ادامه داد: پس از بحث هاى صورت گرفته در 

مجلس، بخشى از این بودجه ها بازگشت.

به احمدى نژاد شک نکردیم 
  اعتماد آنالین | سـید حسـن فیروزآبادى، 
رئیـس سـابق سـتاد کل نیروهـاى مسـلح جمهورى 
اسالمى ایران و از اعضاى مجمع تشخیص مصلحت 
نظـام در گفتگـوى تصویـرى بـا خبرگـزارى فـارس 
گفـت: احمدى نژاد با شـعار امـام(ره)، انقـالب، حزب 
ا... ومحرومین آمد. با حرکت مثبت به سـمت رهبرى 
و تداوم انقالب آمد. ما که 40 سـال کار سیاسـى کرده 
بودیـم و اعمـاق گروهک هـا و جریان هـاى فکرى را 
مى شناختیم نمى توانستیم به احمدى نژاد شک کنیم؛ 

ما به مشایى زود شک کردیم.

یا اعدام، یا قطع دست و پا
  تابناك | آیـت ا... صدیقى، امـام جمعه موقت 
تهران گفت: درباره کسـانى که امنیت عمومى جامعه 
را به هم مى زنند قـرآن کریم مى فرماید یـا باید اعدام 
شوند و یا دست و پایشان قطع شود. امنیت از نان شب 
واجب تر است، مردم شهید دادند، نظام اسالمى تشکیل 
دادند شرابخانه ها جمع کردند، مستشاران آمریکایى را 
بیرون کردند تـا جوان هاى مـا با دین شـدند. این نوع 
معنویت در سطح دانشگاه ها براى عده اى بى دین قابل 
قبول نبوده اسـت اما نظـام جمهورى اسـالمى با آنها 

برخورد کرده است.

فساد بیشترین معضل است
   اعتماد آنالین | فعـال سیاسـى اصولگـرا 
درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین اظهار کرد: 
در جامعه باید تمام شـخصیت مفسـد را ریخـت تا در 
شهر و خانواده جاى زندگى نداشته باشد. احمدکریمى 
اصفهانى افـزود: ما از ارقام نجومى که درباره فسـادها 
اعالم مى شـود تعجب مى کنیم. اینهـا محصول یک 
ماه و دو ماه نیست. معلوم است که طرف سال ها سوء 
استفاده کرده اسـت. در ضمن او تنها هم نیست، بلکه 
کسانى بوده اند که به او کمک کرده و فضا را براى او باز 

کرده اند. بیشترین معضل براى ما مسئله فساد است.

فرانسوى ها بر مى گردند 
   ایلنا | رئیـس کمسـیون بررسـى سـانحه 
هواپیماى ATR با بیان اینکه کارشناسـان فرانسـوى 
روز سـه شـنبه(امروز) بـه کشورشـان بـاز مى گردند، 
گفت: امکان صعود براى تیم فرانسـوى بـه ارتفاعات 
دنا وجود نداشت. آنها آشـنایى با ارتفاعات دنا ندارند و 
نمى توان در تأمین مسائل ایمنى این افراد براى صعود 
به ارتفاعات دنا و حضور در صحنه ریسک کرد. حسن 
رضایى فر اظهار کرد: قرار بر این است عملیات تفحص 
جعبه سیاه هواپیما توسـط افراد حاضر در منطقه انجام 
شـود و گروهى هم براى جستجو و کشـف جعبه سیاه 
هواپیما به ارتفاعـات صعود خواهند کـرد. امکان پاك 
شدن اطالعات جعبه سیاه هواپیماى ATR وجود ندارد.

خبرخوان
لغو قرارداد شدند!

  ایسنا | در ماه گذشــته، تعــداد قابل 
توجهــى از اعضاى هیئت علمــى نیمه وقت 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد علوم تحقیقات، 
به یکباره و به صورت غیــر منتظره لغو قرارداد 
شــدند! به گزارش یــک منبــع آگاه، قرارداد 
همکارى کلیه اســتادان نیمه وقت دانشــگاه 
آزاد از بهمن ماه ســال جارى به حق التدریس 
تبدیل وضعیت داده شــده  اما قرار داد برخى از 
اعضاى هیئت علمى این دانشــگاه به صورت 
یک طرفه و بدون هیچگونه توضیحى لغو شده

 است.

بارش ها، 50 درصد 
کمتر از پارسال

  تسنیم| میزان بارش هاى ثبت شده 
از ابتداى ســال آبى جارى تا روز پنجم اسفند  
به 71/6 میلیمتر رســید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته کاهشــى 50/5درصدى 
داشته است. همچنین میزان بارش هاى ایران 
در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) 
به طور متوســط 145/4 میلیمتر بــوده که در 
مقایســه با میزان بارش هاى ســال جارى، از 
کاهش 50/8 درصدى بارش ها در سال آبى97-

96 حکایت دارد. 

16000 کودك آزارى
 در 6 ماه

  ایلنا | رئیس اورژانس اجتماعى کشور 
با اشــاره به اینکه 16هزار مورد کودك آزارى 
در شــش ماهه اول ســال جارى به اورژانس 
اجتماعى ارجاع داده شده است،گفت: 14هزار 
و 599 مورد همســر آزارى نیز طى این مدت 
گزارش شده است. رضاجعفرى افزود: بر اساس 
گزارش هاى موجود 29 درصد آزارها جسمى و 

3 درصد جنسى بوده است.

هزینه حج واجب 
اعالم شد

رئیس سازمان حج و    جام جم آنالین |
زیارت با اعالم زمان قطعى پروازهاى حج که از 
26 تیرماه سال 97 خواهد بود، گفت:  پایین ترین 
و باالترین قیمت سفر حج به ترتیب، 12 میلیون 
و صد هزار و 17 میلیون و صد هزار تومان است.

از اروپایى ها باالتریم!
  عصر ایران| بیشترین تعداد فیلم بلند را 
در جهان هند تولید مى کند؛ با رقم قابل توجه 
هزار و900 فیلم در ســال که دو برابر رتبه دوم 
این جدول اســت. اما جالب اینکه چین در رده 
دوم گوى سبقت را از آمریکا ربوده و 940 فیلم 
بلند تولید کرده اســت. در اروپا، ایتالیا با تولید 
142 فیلم کامًال ملى (بدون محاسبه تولیدات 
مشترك) در صدر اســت و پس از آن فرانسه 
125 فیلم و بریتانیا 107 فیلم  در یکسال تولید 
کرده اند. ســینماى ایران با تولید حدود 150 
فیلم در سال آمار چشمگیرى در تولید فیلم در 

سینماى جهان دارد.

کشف 570 کیلو گوشت 
خوك و جوجه تیغى 

  میزان | در پى کســب خبرى مبنى بر 
اینکه افرادى ناشــناس با دو دستگاه خودرو و 
حضور در مناطق جنگلى شهرستان نکا اقدام به 
شکار غیر مجاز خوك و جوجه تیغی مى کنند، 
موضوع به طور ویژه در دســتور کار مأموران 
پلیس آگاهى شهرستان قرار گرفت و خودروى 
متهمان شناسایى و توقیف شــد. مأموران در 
بازرســی از خودروها موفق شــدند ده الشه 
گوشت خوك و یک الشه گوشت جوجه تیغی 

به میزان 570 کیلوگرم را کشف کنند.

نگاهى به واکنش چند رسانه به اظهارات لیال حاتمى در برلین

چپ و راست در حال حمله به خانم ستاره

سخنگوى کمیسیون انرژى مجلس با اشــاره به دزدى 
میلیاردى یکى از کارمندان اکتشافات وزارت نفت، گفت: دزد 
اکتشافات وزارت نفت فردى بوده که رد گم مى کرده است 
و از کارکنانى که در همان مجموعه اکتشافات وزارت نفت 
کار مى کردند تقاضاى پول براى قرض مى کرده و عنوان 
مى کرده اســت که تا پایان ماه به این پول را به شما پس 

مى دهم.
اســدا... قره خانى با بیان اینکه دستگاه هاى اطالعاتى و 
قضائى اموالى را از این فرد شناســایى کرده اند که شامل 
اموال گرانقیمت و امالك مى شــود، افزود: اگر این فرد 

150 میلیارد تومان دزدى کرده باشد، در حال حاضر اموال 
شناسایى شده اش بیش از این میزان است که این اموال هم 
اکنون به نفع دولت توقیف شده است. نماینده مردم على آباد 
کتول در مجلس با اشاره به اینکه شاید این فرد باور نمى کرد 
که روزى این دزدى کشف شود، ادامه داد: این فرد از قبل 
اموالش را به پول نقد و ارز تبدیل نکرده بود و فرصت براى 
جابه جایى اموال نداشت، چراکه سه ساعت پس از کشف 
دزدى توسط وزارتخانه از کشور خارج  مى شود. وى یادآور 
شد: چون پس از ده سال کسى دزدى این فرد را کشف نکرده 
بود، این فرد با خیال راحت به کار خود ادامه مى داد و اموال را 
به نام کسى نزده بود. قره خانى با بیان اینکه رندترین شماره 
تلفن همراه کشور به نام دزد اکتشــافات وزارت نفت بود، 
افزود: این فرد حدود 2/5 میلیارد تومان این خط را خریدارى 
کرده که قیمت آن در حال حاضر به مراتب باالتر از این رقم 
بوده و حدود هفت میلیارد تومان قیمتگذارى شده است و 
کسى هم کشف نکرده بود که دارنده این خط تلفن کیست. 
سخنگوى کمیسیون انرژى مجلس شــوراى اسالمى، 
تصریح کرد: چندین ماشین با برندهاى مازراتى، پورشه و 
بنز نیز در پارکینگ منزل مسکونى این فرد کشف شده؛ البته 

بخشى از این خودروها در منزلش نبوده است.

جزئیات اختالس بزرگ در وزارت نفت

خط تلفن 7  میلیاردى متعلق به کیست؟

 روزنامه «جوان» نوشت: خطبه هاى نماز جمعه ایالم محل 
اعتراض امام جمعه به منتقدان شد. حجت االسالم والمسلمین 
لطفی، امام جمعه ایالم عصبانی بود از کسانی که نسبت به 
ماشین او معترض شــده بودند. او در خطبه هاي نماز جمعه 
جمالت تندي علیه معترضان به ماشین شاسی بلندش گفت. 
اینکه «از بچه بازي هایتان دست بردارید»، «اهانت به جایگاه 
نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پیگیري است» و «توصیه 
می کنم به این جایگاه که مین گذاري است، نزدیک نشوید و 

چنانچه نزدیک شوید، با مین به هالکت خواهید رسید!»
همه این اعتراضات از این جهت است که جریانی در استان 
ایالم نسبت به آنچه زندگی اشــرافی این امام جمعه نامیده، 
معترض شده است. این اعتراضات هم به مراسم مفصل ولیمه 
تولد نوه امام جمعه ایالم برمی گــردد که با حضور تعدادي از 
فوتبالیست ها و بازیگران سینما و تلویزیون برگزار شده و هم 
به ماشین شاســی بلندي که مورد استفاده امام جمعه است. 

حامیان امام جمعه البته انتقادات این گروه را وارد ندانسته و آنان 
را پیروان عرفان هاي کاذب خطاب کردند!

اما پســر امام جمعه ایالم که از فعاالن شــبکه اینستاگرام 
محسوب می شود، استفاده از چنین ماشینی را براي حفظ امنیت 

پدرش الزم دانسته است.

اصالح طلبان تصمیم گرفته اند تا پس از این سیدمحمد 
صدر، مشاور سیدمحمد خاتمى رابط آنها براى گفتگو با 

رهبرى باشد. 
به گزارش تابناك، صدر تابســتان امسال با حکم رهبر 
معظم انقالب به عضویت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام درآمده و بر همین اســاس تحلیل تصمیمگیران 
جریان اصالحات این اســت که به واســطه این حسن 
اعتماد، او مى توانــد رابط این جریان بــا رهبر انقالب 
پس از اســحاق جهانگیــرى باشــد. همچنین مطابق 
با اخبار منتشر شــده،  از حجت االســالم و المسلمین 

موسوى خوئینى ها هم خواسته شــده است که با رهبر 
معظم انقالب دیدار و مالقات کنــد. این احتمال وجود 
دارد که اصالح طلبان بخواهند بدین واســطه اسحاق 
جهانگیــرى را بــراى انتخابات مجلس و یا ریاســت 
جمهورى آینده آماده کنند؛ لذا فرد دیگرى را به عنوان 
رابط با رهبر انقالب برگزیده اند تا او بتواند با فراغت بال 
بیشــترى و بدون هیچگونه معذوریتى به رقابت هاى
 انتخاباتى بپردازند و احیانًا برخى مسائل را نظیر آنچه در 
انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم شاهد آن بودیم را 

عنوان کند. 

چرا اصال ح طلبان نمى خواهند 
جهانگیرى رابط آنان با رهبر انقالب باشد؟ 

وزیر راه و شهرسازى اظهار کرد: واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعى است. یعنى امکان اینکه مشکالت 
بنیادى خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان 

کنیم، راهى براى درمان آن پیدا نخواهیم کرد.
عباس آخوندى تأکید کرد: ما در کشور کمتر مشکلى را مى توانیم به صورت اجتماعى حل کنیم؛ چه گرد و غبار باشد، چه 
حوادث باشد یا مسائل اقتصادى . در هر مسئله تاب آورى بسیار در آستانه پایینى قرار دارد. وى ادامه داد: وقتى مسائل را نگاه 
مى کنیم مى بینیم که به سرعت یک تجمع به یک آشوب تبدیل مى شود، یک برف بالفاصله تمام جامعه را به هم مى ریزد. 

این نشان مى دهد که تاب آورى اجتماعى به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است.

جامعه ایران در حال زوال اجتماعى است؟

امام جمعه ایالم، منتقداِن زندگى اشرافى اش را تهدید کرد

 با «مین» به هالکت خواهید رسید!

نصف جهان رسانه هاى اصولگرا در حال کوبیدن لیال حاتمى 
هستند؛ رسانه هاى اصالح طلب هم یا سکوت کرده اند یا آنها 
هم در حال حمله به این ستاره معموًال بدون حاشیه سینماى 
ایران هستند. بهانه: اظهارات اخیر حاتمى در جشنواره معتبر 

فیلم برلین. 
لیال حاتمى که به بهانه حضور فیلم «خوك» به کارگردانى 
مانى حقیقى به  این جشــنواره رفته بود در نشست خبرى 
فیلم گفت: «ناراحتى و عصبانیت خودم را از برخوردى که 
اخیراً با معترضان در ایران شد ابراز مى نمایم. این شرم  آور 
است که در کشــور من، تظاهرات و اعتراض به بهاى جان 

تظاهرکنندگان تمام مى شود.»
این چند کلمه که به قول خودش براى اولین بار در قالب یک 
موضع سیاسى توسط او مطرح مى شد، جنجال بزرگى در 
ایران(و نه خارج از کشور) به وجود آورد. بیشتر کسانى که به 
این دیدگاه حاتمى واکنش نشان دادند، برخى شخصیت هاى
 اصولگرا و البته رســانه هاى نزدیک به این جناح بودند که 
گفته هاى این هنرپیشه را مناسب تشخیص ندادند و از همان 

چند ساعت بعد از انتشار آن، انتقادها را آغاز کردند.
در بین رســانه ها، روزنامه «کیهان» در نخستین واکنش، 
حرف هاى این بازیگر سینما را «اظهارات عجیب» خواند و او 
را به حمایت از «داعشى هاى وطنى» متهم کرد. این روزنامه 
با تحقیر و بدون نام بردن از على حاتمى(پدر لیال حاتمى) او 
را «دختر زرى خوشکام» خواند. سایت «جهان نیوز» هم به 
بهانه حرف هاى حاتمى، سینماى ایران را زیر سئوال برد و 
آن را «گفتمان 3 درصدى» خواند!  کیهان دیروز هم به بهانه 
انتشار اظهارات پروانه معصومى که از لیال حاتمى خواسته 
بود از ایران برود و در جاى دیگــرى زندگى کند، حاتمى را 

«وطن فروش» لقب داد. 
روزنامه «جوان» هم دیروز لیال حاتمى را «آلت دســت» 
مانى حقیقى خواند و نوشت او براى اینکه خرس جشنواره

 (مجسمه اى که به برترین هاى جشنواره برلین داده مى شود) 
را بگیرد حرف هایش را در دهان لیال حاتمى گذاشت. جوان 

با بیانى مشفقانه از حاتمى خواسته «براي یک خرس ناقابل 
حرف سیاسی نزند».

روزنامه «صبح نو» نزدیک به محمــد باقر قالیباف هم در 
یادداشتى تند و تیز درباره اظهارات لیال حاتمى نوشت: «دقت 
داشته باشیم که درباره گلشیفته فراهانى صحبت نمى کنیم. 
درباره چهره اى صحبت مى کنیم که شهرت خود، ثروت خود 
و موقعیت خود را مدیون داخل ایران و امکاناتى است که در 
اختیار او قرار داده اند، اما درست در بزنگاهى حساس نه تنها 

هیچ حمایتى از این ملت نمى کند، بلکه به مثابه یک دشمن 
با او برخورد مى کند.»

اما از همه جالب تر، واکنش روزنامه «ایران»- روزنامه رسمى 
دولت- به اظهارات لیال حاتمى بود. این واکنش، دیروز در این 
روزنامه منتشر شد وطى آن، روزنامه نزدیک به اصالح طلبان 
هم به این هنرمند سینماى ایران حمله کرد. ایران نوشت: «به 
راستى اگر هدف چنین واگویه کردن هایى در خارج از کشور، 
کمک به نضج گرفتن برخى آزادى هاى تصریح شــده در 

قانون اساسى است چرا باید در برابر رسانه هاى داخل نباشد؟ 
پرواضح است مراد از رسانه هاى داخل لزوماً رادیو و تلویزیون 
و روزنامه هاى چپ و راستى نیست که مجال اندك است. 
وقتى این بازیگران و ورزشکاران، به مدد تلگرام و اینستاگرام، 
مى توانند بى دغدغه با مخاطبان ارتباط برقرار نمایند... چرا 
باید در برابر دوربین هایى باشــد که منتظر بهانه اى هستند 
تا بگویند گسست اجتماعى بین مردم و نخبگان با حاکمان 

وجود دارد!»

پس از 3 روز جستجو براى یافتن الشه هواپیماى سقوط 
کرده «آسمان»، در نهایت با یک عکس، پاسخى براى تمام 

سئواالت مبهم محل سقوط هواپیما یافت شد.
محمد خادم الشیخ، عکاس و ثبت کننده این تصویر که به 
عنوان مربى تیم هاى واکنش سریع جمعیت هالل احمر 
و مربى و مدرس امداد و نجات کوهســتان فعال است در 
خصوص ثبت نخستین تصویر الشه هواپیما مى گوید: در 
روز سوم جستجو براى یافتن الشه هواپیما، بالگرد هالل 
احمر به حرکت در آمد و من نیز همراه تیم، عازم منطقه اى 

شدم که بر اســاس  اطالعات پهپاد هاى سپاه، اعالم شده 
بود که الشه هواپیما در آن نقطه قرار دارد. وى مى افزاید: با 
دوربین منطقه را رصد مى کردم تا در نهایت ساعت 10 و 
30 دقیقه صبح در خط الرأس قله نول شمالى شیئى را رصد 
کردم که برق مى زد. تعدادى از عکاسان حاضر در منطقه، 
در پرواز هاى تیم هاى امدادى حضــور یافته، اما موفق به 
ثبت تصویرى از الشه نشده بودند.در تصاویرى که به ثبت 
رساندم به وضوح بخش هایى از الشه هواپیما قابل رؤیت 
بود. با این تصاویر، بسیارى از سئواالتى که مطرح بود پاسخ 
داده شد و پازل مبهم محل سقوط هواپیما با عکس هاى 

اولیه به طور کامل حل شد. 
خادم الشیخ مى افزاید: نخستین تصویر ثبت شده از الشه 
هواپیما مورد توجه رسانه هاى داخلى و خارجى قرار گرفت 
و در بسیارى از صفحات نخست روزنامه ها استفاده شد. 50 
رسانه خارجى و تعداد زیادى از رســانه هاى داخلى از این 

عکس در خبرهاى خود استفاده کردند. 

ماجراى تصویرى که جهانى شد
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نحوه شرکت در بزرگ ترین مسابقه تلویزیونى «پنج ستاره» 
اعالم شد.

ضبط و تولید مسابقه «پنج ســتاره» به تهیه کنندگى امیرعلى بنایى و 
اجراى اشکان خطیبى بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون حدود یک هفته است که 
در شهرك «ایران» آغاز شده است. بنا بر این گزارش، سه قسمت نخست این 

مسابقه براى آشنایى مخاطبان با روند و شکل مسابقه با حضور نخبگان علمى و 
دانشگاهى تولید خواهد شد.

اما براى حضور مخاطبان و عالقه مندان این مســابقه داراى یک اپلیکیشــن 
اختصاصى است که عالقه مندان به آن مى توانند با نصب و همچنین بازى در آن 
به مسابقه تلویزیونى راه یابند و هر هفته پنج  نفر نخست رتبه بندى این اپلیکیشن 

راهى مسابقه اصلى در شبکه 5 خواهند شد.
عالقه مندان به حضور در مسابقه به عنوان تماشــاچى مى توانند نام و شماره 

تماس خود را به شماره 10000521 ارسال نمایند.
«پنج ستاره» کارى از گروه اجتماعى شبکه 5 سیماست، که به زودى روانه آنتن 

خواهد شد.

مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره حضور «جناب خان» در 
برنامه «خندوانه» گفت: حضور «جنــاب خان» هنوز در برنامه 

«خندوانه» قطعى نیست.
اشرف  ادامه داد: مذاکرات در حال انجام است و هدف شبکه نسیم 
هم برگشت «جناب خان» در قاب تلویزیون براى مخاطبان است 

اما هنوز هیچ چیز به قطعیت نرسیده است.
وى در همین راستا افزود: هر زمان موضوعى در ارتباط با «جناب 
خان» و برنامه «خندوانه» قطعى شود فقط از سوى شبکه نسیم 

رسمًا اعالم مى شود و شبکه این موضوع را اعالم مى کند.
اشرف همچنین خطاب به رســانه ها خاطرنشان کرد: رسانه ها 
اجازه دهند که مذاکرات انجام شود و این موضوع به قطعیت برسد 
تا انتشار خبر ضد و نقیض در این باره براى مخاطبان شبهه اى 
پیش نیاورد. اگر قطعى شود شبکه در این باره اطالع رسانى

 مى کند.

پوستر سریال ویژه نمایش خانگى «گلشیفته» به کارگردانى بهروز 
شعیبى و تهیه کنندگى على اکبر نجفى رونمایى شد. قسمت اول این 
مجموعه پرستاره از 9 اسفند ماه توسط مؤسسه سرو رسانه پارسیان با 

سرمایه گذارى صادق یارى وارد بازار مى شود.
 در این سریال مهدى هاشمى، مهناز افشار، سیامک انصارى، نازنین 
بیاتى، بهاره کیان افشــار، محمد بحرانى، امیر مهدى ژوله و شــیال 
خداداد، با حضور هومن ســیدى بــازى مى کنند. همچنین 
جانشین تهیه کننده در مجموعه «گلشیفته» مهدى 

یارى است.

مجموعه عروســکى «کاله قرمزى» درسال هاى اخیر از جمله 
محبوب ترین مجموعه هاى تلویزیون بــوده که مخاطبان پر و 

پا قرصى دارد.
بنا بر این گزارش، سال گذشته سرى جدید این مجموعه به دلیل 
اختالف میان سازندگان و شبکه 2 سیما رنگ آنتن به خود ندید و 
مدیران تلویزیون ترجیح دادند که گزیده اى از قسمت هاى قبلى 

سریال را روانه آنتن کنند. 
امســال اما مذاکرات ظاهــراً به نتیجه رســیده و قرار اســت 
مجموعه اى که براى نوروز 96 تدارك دیده شــده بود، در نوروز 

97 به روى آنتن برود. 
در همین راســتا گروه تولید کننده براى به روز شدن مجموعه 
تغییراتــى در آن اعمــال کرده انــد و آیتم هایى بــه اثر اضافه 
شــده که در برخى از آنها از عروســکى جدید اســتفاده شــده

 است. 
پیش از این و در آخرین سرى که از مجموعه «کاله قرمزى» به 
روى آنتن رفت، زنده یاد دنیا فنى زاده عروسک گردانى عروسک 
«کاله قرمزى» را برعهده داشت و در این سرى شیما بخشنده 

جایگزین او شده است. 
مجموعه «کاله قرمزى» در ایام نوروز هر شــب ساعت 20 از 

شبکه 2 سیما پخش مى شود. 

مینــا وحیــد، بازیگــر 
سینما که امسال با فیلم 
«هایالیت» در جشنواره 
فیلم فجر حاضر شده بود 
درخصوص تأثیر زندگى 
خانوادگــى بازیگران بر 
حرفــه آنها گفــت: من به 
مسئله تأثیر زندگى خانوادگى 
بازیگــران بــر حرفه آنهــا کامًال 
اخالقگرا و ســنتى نگاه مى کنم و اعتقاد 
دارم یک بازیگر نمى تواند موفق شود مگر اینکه 

زندگى شخصى سالمى داشته باشد.
وى در همین راستا افزود: وجود یک همراه و همدم همچون 

همســر در زندگى هر فردى آرامبخش است و به نظر من بازیگران زن 
موفق سینما در کنار خود همراه خوبى دارند که با آنها هم فکر بوده و به 
رشد آنها کمک مى کند. بازیگران فیلم «کفش هایم کو» درباره دلیل 
محبوبیت برخى بازیگران میان مردم تأکید کرد: مردم بازیگرانى دوست 
دارند که با هنجار جامعه پیش مى روند و کمتر درگیر حاشیه باشند و به 

صورت ذاتى بازیگران با اخالق را بیشتر مى پسندند.
وى درباره تجربه خود در عرصه بازیگرى اذعان کرد: من هنوز 5 درصد از 
راه بازیگرى خودم را نرفته ام و هنوز از خودم راضى نیستم. خیلى سخت 

است که یک بازیگر از بازى خود راضى باشد.
وحید درباره دلیل حضور در فیلم «هایالیت» خاطرنشان کرد: بازى من در 
این فیلم براى من با وجود کوتاه بودن نقش چالش خوبى بود. دیگر دلیل 
من براى بازى در «هایالیت» این بود که بار دیگر بعد از حدود یکسال و 

نیم وقفه به سینما باز گردم.
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حسرت مى خورم دیگران کار مى کنند و من بى کارم
رضا رویگرى:

هومن سیدى، بازیگر و کارگردان سینما اولین بازیگر نرگس آبیار 
براى بازى در فیلم «شبى که ماه کامل شد» انتخاب شد.  این فیلم 
ســینمایى روایت دختر جوانى از مناطق جنوب شهر تهران است 
که درگیر عشق جوانى شهرستانى مى شــود و این در حالى است 
که دختر به دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است. در این مسیر 
برادرش با او همراه مى شود اما در میانه راه، اتفاقاتى براى آنها رقم 

مى خورد.
«شبى که ماه کامل شــد» به تهیه کنندگى محمدحسین قاسمى 
تولید مى شود و محصول جدید مؤسســه تصویر گستر پاسارگاد 
است که امسال، فیلم هاى سینمایى «خوك» به کارگردانى مانى 
حقیقى، «مصادره» به کارگردانى مهران احمدى را تولید کرده بود.
«شبى که ماه کامل شد» چهارمین فیلم سینمایى نرگس آبیار پس 
از آثار تحسین شده  «اشــیا از آنچه در آینه مى بینید به شما نزدیک 
ترند»، «شیار 143» و «نفس» است که نیمه اول سال 97 جلوى 

دوربین مى رود.
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ع مى 
 «گلشیفته» از فردا توزی

مردم بازیگر کم حاشیه را دوست دارندمردم بازیگر کم حاشیه را دوست دارند

رضا رویگرى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره بازگشــتش به سینما با 
فیلم سینمایى «الزانیا» به کارگردانى حسین قناعت بیان کرد: من نقش 
کوتاهى در این فیلم بازى کردم. در واقع تنها در یک نصف روز مشــغول 
ایفاى نقش در «الزانیا» بودم چون ایــن نقش کم، کوتاه و خالصه بود و 

چندان جاى کار نداشت.
وى افزود: در قســمتى از این فیلــم طنز مى بینیم که یکســرى از افراد
 مى خواهند خواننده بشوند و ما هم به عنوان داور به آنها امتیاز مى دهیم 
در واقع یک مسابقه براى خواننده شدن یکسرى از افراد در جریان است. 
رویگرى با اشــاره به کوتاه بودن این نقش بیان کرد: این نقش آن نقشى 
نبود که من باید بازى مى کردم زیرا مردم از من یک نقش خوِب تأثیرگذار 

مى خواهند اما نقشم در «الزانیا» جاى بیشترى براى کار نداشت.
وى با تأکید بر اینکه حضور در چند فیلم دیگر به او پیشــنهاد شده و این 
روزها مشغول خواندن چند فیلمنامه اســت، اظهار کرد: یکسرى شایعه 
کرده اند کــه رویگرى دیگر نمى خواهــد و نمى توانــد کار کند اما این
 صحبت ها صحت ندارد چون من هم مى خواهم کار کنم و هم توانایى آن 
را دارم ضمن اینکه عالقه زیادى هم براى ایفاى نقش دارم بنابراین نقشى 

را که مناسبم باشد، قبول مى کنم.

این بازیگر بیان کرد: این روزها بر خالف حال روحى ام، حال جســمى ام 
خوب است. من حدود چهار سال است که بیکار در خانه نشسته ام از سوى 
دیگر مى بینم که دیگران کار مى کنند و من از دیدن این وضعیت که بازى

 نمى کنم حسرت مى خورم. پیش از بیمارى ام تازه به جایى رسیده بودم 
که مى توانســتم کارهاى خوب و بزرگ انجام بدهم امــا به یکباره دچار 

بیمارى شدم.
رویگرى گفت: ســینماى ما بــى رحم اســت و تنها افــرادى که اهل 
باندبازى هستند مى توانند به ایفاى نقش بپردازند چون اکثر نقش ها در 
مهمانى ها به افراد مى رســد این در حالى است که من نمى توانم در این 
مهمانى ها شــرکت کنم. با وجود این، مى دانم که این توانایى را دارم که 

بخاطر کارى که مى کنم انتخاب شوم.
وى در پایان با ابراز گالیه از عده اى عنوان کرد: پیش از این براى حضور 
در یک سریال قرارداد بسته بودم و حتى صاحبان آن سریال مبلغى را هم 
به من پیش پرداخت کرده بودند اما آنها در نیمه راه دیگر به سراغم نیامدند 
زیرا عده اى به آنها گفته بودند رویگرى نمى تواند روى پاى خود بایستد 
و کار کند بنابراین این مســئله بیشــتر اذیتم مى کند از همین رو ترجیح 

مى دهم افراد اصًال سراغم نیایند تا اینکه من را در نیمه راه رها کنند.

سینماى 
ما بى رحم است و تنها 

افرادى که اهل باندبازى 
هستند مى توانند به ایفاى 
نقش بپردازند چون اکثر 
نقش ها در مهمانى ها به 

افراد مى رسد

ها
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ستاره اسکندرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که امسال فیلم «سرو زیر آب» را در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر داشت درخصوص حضور کمرنگ 
خود در سینما طى سال هاى اخیر گفت: اتفاقاً من به واسطه حضورم در سینماى هنر و تجربه نشان داده ام که به بازى در سینما عالقه مند هستم اما 

اینکه کم کارم را باید از تهیه کنندگان سینما بپرسید.
وى حضور مستمر بازیگر را نیازمند پیشنهادات خوب دانست و افزود: باالخره براى هر بازیگرى در ابتدا پیشنهادات از سوى تهیه کنندگان و 

کارگردانان مطرح مى شود و بعد از آن نوبت به انتخاب بازیگر مى شود. در میان پیشنهاداتى که تاکنون به من شده ماحصل تعداد کمى اثر 
است که مى خواستم در آنها به ایفاى نقش بپردازم.

بازیگر فیلم «خانه کاغذى» درباره بازى خود در فیلم «سرو زیر آب» تأکید کرد: نقشم در فیلم «سرو زیر آب» را به شدت دوست 
دارم. این نقش نشان دهنده تمام زن هایى است که در دوران دفاع مقدس بغض هاى زیادى را در سینه فرو خورده اند و 

شاید اصرار من و نگاه کارگردان باعث شد این سکوت و بى دیالوگ بودن در نقش اتفاق بیافتد.
وى در همین راستا ادامه داد: بازیگرى متر کردنى نیست و بعد از این سال ها چه در تئاتر و چه در سینما به این نتیجه 

رسیده ام که حرف اثر باید مهم باشد و اینکه من بازیگر چقدر دیالوگ داشته باشم به هیچ وجه مهم نیست.
اتفاقى که مرا به فیلم «سرو زیر آب» جذب کرد در ابتدا به امر این بود که اثر صلح و دوستى را در شرایط بد 

جنگ روایت مى کرد. در زمانه اى که برخى در سینما به هر نحوى مى خواهند تشویق شوند بودن اثرى 
همچون «سرو زیر آب» غنیمت  است.

ستاره اسکندرى: 
بازیگرى متر کردن دیالوگ نیست

حسرت
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استشهادنامه اى که در آن عنوان شده هیچگونه 
درگیرى و ضرب و شــتمى در هتل محل اقامت 
سایپا در شــهر رشــت صورت نگرفته در اختیار 

خبرگزارى ها قرار گرفت.
با وجود اظهارات شــخصى که بــه عنوان یک 
هنرپیشــه مدعى شــده بود قبل از بازى سایپا و 
ســپیدرود با على دایــى و همراهانش درگیرى 
فیزیکــى در هتل محل اقامت نارنجى پوشــان 
داشته در استشهادنامه اى که توسط مأمور نیروى 
انتظامى و مدیر هتل پردیس شهر رشت امضا شده 

این موضوع رد شده است.
در این استشهاد صراحتاً آمده که هیچگونه ضرب 
و شتمى در هتل محل اقامت تیم سایپا رخ نداده 
و ادعاى مطرح شده از سوى آقاى شجاعى کذب 

محض است و به دلیل واهى مطرح شده است.

با اعالم مدیر مجموعه آزادى، ظرفیت ورزشگاه 
آزادى براى دربى حدود 60 هزار نفر است.

ناصر محمودى فر، مدیر مجموعه آزادى درباره 
برگزارى دربى در ورزشگاه آزادى گفت: با توجه به 
بارش باران و محدودیت هاى زمانى تا پایان روز 
سه شنبه یا ظهر چهارشنبه صندلى گذارى پایان 
مى یابد. هم چنین گیت هاى بلیت فروشى را هم 
افزایش مى دهیم. تقریبًا 60 هزار بلیت فروشــى 
براى دربى انجام مى شــود. تمهیداتى داریم که 
پس از اتمام پروژه 75 هزار صندلى در ورزشگاه 

آزادى باشد.

رئیس فدراسیون کشــتى درباره نامه خود در خصوص لزوم تصمیم 
گیرى مسئوالن ارشد کشور درباره بحث رویارویى ورزشکاران ایران 
مقابل ورزشکاران رژیم صهیونیستى، اظهار کرد: گمان مى کنم در این 
چند روز که این مباحث مطرح شده است برخى از نهادها و سازمان هاى 
مرتبط به جاى اینکه به اصل موضوع توجه کنند مسائل حاشیه اى را 
دنبال مى کنند. ما شاهد یک رویکرد جدید بر اساس ارتباطات جدید در 
IOC هستیم و شاهدیم رژیم صهیونیستى به دنبال فشار هر چه  بیشتر 

بر ایران از طریق IOC است.
رسول خادم در ادامه  افزود: با توجه به حساســیتى که مردم عزیز ما 
نســبت به قهرمانان ملى دارند و نتایج آنهــا در میادین بین المللى از 
اهمیت ویژه اى براى شان برخوردار اســت نمى توانیم نسبت به این 
موضوع بى تفاوت باشیم و چشم هاى مان را ببندیم و خود را به خواب 
بزنیم. حضور نمایندگان رژیم صهیونیســتى در مســابقات مختلف 
مخصوصا در رشته هایى مانند کشتى و جودو به شدت در حال  افزایش 
است که بسیارى از آنها شهروند اســرائیل محسوب نمى شوند و این 

موضوع باعث ایجاد خلل در روند ورزش ایران شده است.
وى در ادامه  با بیان اینکه دیگر روســیه مانند سابق در IOC صاحب 
قدرت نیست، گفت : قبال شاهد قدرت روسیه، آمریکا و جریان غرب 
در IOC بودیم، اما در حال  حاضر با توجه به اتفاقات رخ داده در ورزش 
روسیه، این کشور تا حد زیادى قدرت خود را در IOC از دست داده است 
و در حال  حاضر قدرت غالب در کمیته بین المللى المپیک توسط آمریکا 
و رژیم صهیونیستى هدایت مى شود و طبیعى اســت که آنها از این 
طریق اهداف سیاسى خود را براى فشار بر روى کشورهایى همچون 

ایران دنبال مى کنند.
رئیس فدراسیون کشتى با اشــاره به این که ما مرجعى به نام شوراى 

امنیت ملى 

در کشور داریم که درباره 
مسائل کالن کشور تصمیم گیرى 
مى کند، گفت : از جمله موضوعات مهمى 
که رجال سیاســى کشــور در آن اتفاق نظر دارند و 
سال ها است که این موضوع را دنبال مى کنند بحث 

لزوم خوددارى ورزشــکاران ایران از رویارویى با ورزشــکاران رژیم 
صهیونیستى است، چرا که با این کار مى خواهیم نشان دهیم که آنها را 
به رسمیت نمى شناسیم، اما موضوع دیگر این بحث در بعد بین المللى 
آن اســت که نهادهاى بین المللى ورزش معتقدند این یک تصمیم 

سیاسى است و ارتباطى با ورزش ندارد.
خادم تصریح کرد: اگر قرار است سیاست عدم رویارویى با ورزشکاران 
رژیم صهیونیستى کماکان دنبال شود نباید تمامى بار این مسئولیت 
سنگین بر روى دوش مربى و ورزشکار قرار گیرد و بنوعى برخورد کنیم 
که هنگامى که ورزشــکار ما با نماینده رژیم صهیونیستى هم گروه 
مى شود مربى و ورزشــکار را در حالت انفعال قرار دهیم. بحث تعلیق 
و محرومیت ورزش ایران در این باره بسیار جدى است و باید راهکار 

اندیشیده شود.اساســى در این زمینه 
فدراســیون  کشــتى که رئیس 
در برنامــه «تهران 

ورزشى رادیو تهران» 
صحبت مى کــرد در ادامه  

افزود: شــوراى عالى امنیت ملى به عنوان مرجع باال 
دستى نهادهاى مختلف مانند وزارت امور خارجه، کمیته ملى 

المپیک و وزارت ورزش و جوانان مى تواند تیم هاى کارشناســى را با 
حضور این نهادها تشکیل دهد تا با IOC ، (کمیته  بین المللى المپیک) 
وارد صحبت و مذاکره شوند و از ابزارهایشان استفاده کنند تا سیاست 

کشــور را در این خصوص براى آنها تبیین کننــد و پاى آن هم 
بایستند. این که ورزشکار را در حالت انفعال قرار دهیم منطقى 
نیست. اگر ورزشکار به میدانى مى رود، اگر مبارزه نکند هم او و 

هم رشته اش را محروم مى کنند. این که بخواهیم ورزشکارانمان 
را مجبور به شکست کنیم و یا در درمانگاه هاى خارج از کشور شب 
تا صبح به دنبال گواهى پزشکى باشیم، موضوع درستى نیست 
و ضمن این که دیگر این گونه موارد قابــل پذیرش نهادهاى 
بین المللى ورزش نیســت. بعد هم بخواهیم خواهش و التماس 

کنیم که ما را محروم نکنید. این موضوع نقض غرض است.

 شوراى عالى امنیت ملى تصمیم گیرى کند

در شرایطى که هنوز تکلیف مناظره على کریمى 
و کارلوس کى روش در برنامه نود مشخص 
نشده، کریمى در گفتگویى با مهرداد میناوند 
حرفهاى جدیدى درباره ســرمربى تیم ملى 
زده و او را الت معرفــى کرده! کریمى در این 
مصاحبه درباره لطفى که به کى روش داشته 
گفته: «حتى زمانى کــه در تیم ملى به عنوان 
بازیکن شاگرد کارلوس بودم، کارهاى زیادى 
براى او کردم. حتى پیش از جام ملت ها باعث 
شدم که پاداش بازى مقابل نیجربه گرفته شود 
و به تیم ملى و ایشان داده شود. چون به خاطر 
همان 3000 دالر پاداش بازى مقابل نیجربه 
اشان خودشان را در اتاق حبس مى کردند و 
فقط مى آمدند سر تمرین و مى رفتند. پس در 

آن زمان هم به ایشان لطف داشتم»
 کریمى درباره استفاده کى روش از کلمه بزدل 
هم اینگونه توضیــح داده: «زمانى که عادل 
آن کلمه را روى آنتن خواند راستش ناراحت 
نشدم. چون گفتم اگر بزدل بودم جلوى نفر 
دوم فدراسیون نمى نشستم تا مناظره کنم. 
ما معموال اینطور وقت ها به کســانى که فقط 
در فضاى مجازى حرف مى زننــد و فقط در 

آنجا مى توانند صحبــت کنند، مى گوییم الت 
کوچه خلوت! یعنى رو در رو مطمئنا نمى توانند 
اینطور باشند. اگر هم خواستند حاال به هر حال 
در هر برنامــه اى؛ 90، 100، 110، 120 در 
همه شرکت مى کنم! اما از روى خط نه. چون 
نمى شود. ولى به هر حال براى مناظره دوباره 
هم آماده هســتم. من این را حتى به مترجم 
ایشان هم گفتم. اگر جرئت داشته باشد و به 
او گفته باشــد، من گفتم که به ایشان بگوید 
من مثل فدراســیونى ها نیستم که هرچیزى 

مى خواهد بگوید و جوابى نداشته باشم»
نکته مهم دیگرى که سرمربى سپیدرود درباره 
اش توضیح داده ماجراى مناظره اش با ساکت 
در برنامه نود و استفاده مداوم او از موبایلش 
بود: «خیلى ها انتقــاد مى کردند که چرا حین 
مناظره مدام سرم در گوشى بود. اما باید بگویم 
که عادل خیلى دیر به من براى مناظره خبر داد. 
ضمن اینکه از همان موبایل در حین مناظره 
مهم ترین چیزى که مــن فهمیدم موضوع 
اساسنامه بود. یکى از دوستان پیامى داد تا من 
درباره اساسنامه سوال بپرسم و بعد هم دیدید 

که چطور زیرپوستى جواب مى دادند“

کریمى: کى روش، الت کوچه خلوت است!

داوران فوتبال ایران پولدار مى شوند

حضور منشا در ترکیب اصلى، به سیستمى که برانکو براى این مسابقه انتخاب مى کند بستگى دارد.
گادوین منشا فصلى نه چندان خوب را با پرسپولیس سپرى میکند. او اگرچه در آسیا عملکرد خوبى داشته، اما در مسابقات داخلى با آن چه برانکو مى خواهد، فاصله هایى دارد.
برانکو در بازى قبلى، سیستم تیمش را دستخوش تغییر کرد و على علیپور را به عنوان تک مهاجم به زمین فرستاد و با خط هافبکى 5 نفره به مصاف حریف آبى پوش رفت؛ 
درست مثل لیگ پانزدهم. حال اگر سرمربى سرخپوشان از این سیستم استفاده کند، احتماال منشا بار دیگر به روى نیمکت منتقل خواهد شد. بعید هم نیست برانکو براى 

مقابله با تیم استقالل کمربند میانى تیمش را محکم کند و میانه میدان را در دست بگیرد تا با این روش، بازى را به تیم حریف دیکته کند.
اما اگر مثل بسیارى از بازى هاى این فصل، از سیستم 2-4-4 خطى یا لوزى استفاده شود، منشا به احتمال زیاد زوج على علیپور در خط حمله خواهد بود و در واقع همان 

ترکیب دربى 85 به کار گرفته خواهد شد.
همچنین، میزان آمادگى منشا در تمرینات تاثیر مهم و زیادى در انتخاب استراتژى از سوى برانکو ایوانکوویچ دارد.

تیم جراحى لئاندرو پادووانى مدافع آسیب دیده استقالل تهران هم اکنون در آى سى یو بیمارستان آپادانا اهواز مشغول تست وضعیت حرکتى اندام فوقانى و تحتانى او هستند و 
از نتیجه عمل  انجام شده ابراز رضایت کردند.  پادوانى مدافع برزیلى استقالل در جریان دیدار با فوالد خوزستان دچار مصدومیت شد. این مصدومیت به اندازه اى شدید بود که 
مدافع استقالل به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحى قرار گرفت. دکتر عبدالخانى، دکتر خرمى، دکتر تقوى، دکتر سیزعلى و سایر اعضاى تیم جراحى مغز و اعصاب 
بیمارستان آپادانا در حضور همسر لیاندرو پادووانى که براى مالقات با همسر مصدومش به اهواز رسیده، به تست شرایط این بازیکن پرداخته اند. بد نیست بدانید مصطفى تقوى، 
برادر مجتبى تقوى سرمربى سابق نفت آبادان، سایپا و ذوب آهن به عنوان جراح در عمل جراحى پادوانى و در تیم جراحى حضور داشت. تیم جراحى از نتیجه عمل هاى انجام شده 
ابراز رضایت کردند؛ عمل جراحى روى گردن پادووانى به خوبى انجام شده و مهره شکسته این بازیکن فیکس و به جایگاه اولیه بازگشته است. حرکت اندام فوقانى طبیعى بوده و 
حس اندام تحتانى او به تدریج در حال بازگشت است. براساس اعالم تیم جراحى پادووانى، یک عمل دیگر باید در قسمت جمجمه انجام گیرد که البته با توجه به اورژانسى نبودن 

این عمل، ممکن است بازیکن برزیلى استقالل به تهران منتقل شود و این عمل غیر اورژانسى را طى روزهاى آینده در تهران انجام دهد.

خط خوردن بازیکنان ملى پوش ذوب آهن از برنامه هاى ریکاورى تیم ملى در هفته هاى گذشته مسائل زیادى را به وجود آورده است. در این خصوص کادرفنى تیم ملى هیچ 
واکنشى نشان نداده اما گفته مى شود درخواست چند هفته قبل امیر قلعه نویى از کى روش براى غیبت یک هفته اى ملى پوشان در ریکاورى تیم ملى باعث این موضوع شده است.
قلعه نویى در این باره گفته است: «اوًال باید بگویم تصمیم گیرنده در این باره کادرفنى تیم ملى است، اما یک بحثى دارم. ریکاورى در فوتبال یک معنا و مفهومى دارد. بازیکنى 
که 90دقیقه بازى کرده، باید در پروازى که معلوم نیست چقدر تأخیر دارد، بنشیند و به تهران سفر کند،  ترافیک تهران را دارد و باید با آن خستگى به ریکاورى برود. این ریکاورى 
براى بازیکنان تهرانى عالى است اما براى بازیکنان شهرستانى نمى شود اسمش را ریکاورى گذاشت. مى شود بگویند اردو است. ما حتى حاضر بودیم بازیکنان ملى پوش دو روز 

مانده به بازى، به جمع مان اضافه شوند. همان طور که اکبر ایمانى وقتى مصدوم شد، زیرنظر کادرپزشکى تیم ملى دوهفته دوران نقاهت را سپرى کرد.»
وى افزود: «درباره مسئله کنونى هم من با آقاى مارکار آقاجانیان صحبت کردم و چند روز بعد او زنگ زد و سالم کى روش را رساند و گفت مشکلى نیست که بازیکنان در یک 

تمرین ریکاورى حضور نداشته باشند. این که بعد از آنچه اتفاقى افتاده، دیگر من در جریان نیستم.»

درحالى که آرمین رهبر، مربى تیم مشکى پوشان پس از اخراج عنایتى به عنوان سرمربى موقت این تیم انتخاب شده و تمرینات این باشگاه زیر نظر وى در حال برگزارى 
است، اما شنیده مى شود که مدیران این باشگاه مذاکراتى را با حمید استیلى و نادر دست نشان پیش برده اند.

دست نشان هرچند در صعود به لیگ برتر با تیم هاى شهیدقندى یزد، مس کرمان، استیل آذین تهران و البته صنعت نفت آبادان موفق بوده اما هیچگاه در لیگ برتر فوتبال 
ایران موفق نبوده است. آخرین تجربه دست نشان در لیگ برتر به دوران حضور وى در نیم فصل نخست لیگ برتر شانزدهم در آبادان مربوط مى شود که وى برکنار شد. 
دست نشان پس از صنعت نفت، راهى خونه به خونه بابل و ملوان انزلى شد اما از صعود به لیگ برتر ناکام ماند تا اینکه دیروز دوران همکارى وى و انزلى چى ها پایان یافت. 
حمید استیلى نیز در کارنامه سرمربیگرى خود سابقه هدایت تیم هایى مثل استیل آذین، پرسپولیس، شاهین بوشهر، راه آهن و ملوان را دارد اما در هیچیک از این تیم ها 
کارنامه موفقى نداشته است. باید منتظر ماند و دید که در نهایت استیلى یا دست نشان هدایت مشکى پوشان را برعهده خواهندگرفت یا مدیران این باشگاه شش هفته 

پایانى لیگ را با آرمین رهبر ادامه خواهند داد؟

منشا در دربى روى نیمکت!

توان حرکتى به پادووانى برگشت

رونمایى قلعه نویى از جزئیات تماس دستیار کى روش

استیلى گزینه مشکى پوشان؟
طبق گفته رئیس ســازمان لیگ با افزایش 
30 درصــدى حقــوق داوران موافقــت 

شد. 
حیدر بهاروند، رئیس ســازمان لیگ و نایب 
رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت 
ســازمان لیگ فوتبال ایران بیان کرد: هیات 
رئیســه فدراســیون فوتبال افزایش 30 

درصدى  دســتمزد داوران را مصوب کرده و 
این افزایش حقوق داوران از تاریخ تصویب 
تا امروز به تمامى این افراد پرداخت مى شود.  

بیش از این داوران از حقوق پایین خود و عدم 
پرداخت آن از سوى فدراسیون معترض بوده 
و مصاحبه هایى علیه کمیتــه داوران انجام 

داده بودند .

نســبت به قهرمانان ملى دارند و نتایج آنهــا در میادین بین المللى از 
اهمیت ویژه اى براى شان برخوردار اســت نمى توانیم نسبت به این 
موضوع بى تفاوت باشیم و چشم هاى مان را ببندیم و خود را به خواب 
مســابقات مختلف  بزنیم. حضور نمایندگانرژیم صهیونیســتى در
مخصوصا در رشته هایى مانند کشتى و جودو به شدت در حال  افزایش 
است که بسیارى از آنها شهروند اســرائیل محسوب نمى شوند و این 

موضوع باعث ایجاد خلل در روند ورزش ایران شده است.
Cوى در ادامه  با بیان اینکه دیگر روســیه مانند سابق در IOC صاحب 

قدرت نیست، گفت : قبال شاهد قدرت روسیه، آمریکا و جریان غرب 
Cدر IOC بودیم، اما در حال  حاضر با توجه به اتفاقات رخ داده در ورزش 

Cروسیه، این کشور تا حد زیادى قدرت خود را در IOC از دست داده است 

و در حال  حاضر قدرت غالب در کمیته بین المللى المپیک توسط آمریکا 
و رژیم صهیونیستى هدایت مى شود و طبیعى اســت که آنها از این 
طریق اهداف سیاسى خود را براى فشار بر روى کشورهایى همچون 

ایران دنبال مى کنند.
رئیس فدراسیون کشتى با اشــاره به این که ما مرجعى به نام شوراى 

امنیت ملى 

در کشور داریم که درباره
مسائل کالن کشور تصمیم گیرى 
مىکند، گفت : از جمله موضوعات مهمى 
که رجال سیاســى کشــور در آن اتفاق نظر دارند و 
سال ها است که این موضوع را دنبال مى کنند بحث 

مى شود مربى و ورزشــکار را در حالت انفعال قرار دهیم. بحث تعلیق 
و محرومیت ورزش ایران در این باره بسیار جدى است و باید راهکار 

اندیشیده شود.اساســى در این زمینه 
فدراســیون کشــتى که رئیس
در برنامــه «تهران 

ورزشى رادیو تهران» 
صحبت مى کــرد در ادامه  

افزود: شــوراى عالى امنیت ملى به عنوان مرجع باال 
دستى نهادهاى مختلف مانند وزارت امور خارجه، کمیته ملى 

و ضمن این که دیگر این گونه موارد قابــل پذیرش نهادهاى 
بین المللى ورزش نیســت. بعد هم بخواهیم خواهش و التماس 

کنیم که ما را محروم نکنید. این موضوع نقض غرض است.

ادامه پیگیرى هاى رسول خادم درباره ماجراى مسابقه ندادن ایرانى ها با ورزشکاران رژیم صهیونیستى ادعاى یک بازیگر 
درباره ضرب و شتم 
او توسط دایى رد شد

فقط 60 هزار بلیت 
براى دربى 86
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پیروزى روبین کازان 
با گلزنى آزمون

درباره میزان دقیق بدهى باشگاه پرسپولیس اعداد و ارقام متفاوتى ذکر شده است. اما  حمیدرضا گرشاسبى، مدیر عامل 
این باشگاه توضیحاتى در این باره داد. گرشاسبى گفت: «ما از صبح که وارد باشگاه مى شویم انگار وارد یک شعبه دادگاه 
شده ایم. پیشکسوتان و عزیزانى که به دنبال مطالباتشان هســتند به ما مراجعه مى کنند. 20 میلیارد بدهى بازیکنان 
خارجى از 16 سال پیش را پرداخته ایم که پنج میلیارد باقى مانده است. ده میلیارد بدهى حدود صد بازیکن و مربى داخلى 
را نیز پرداخته ایم که شش میلیارد تومان باقى مانده است. 130 میلیارد هم بدهى مالیاتى داریم. من عذر مى خواهم که 

نتوانستیم در این مدت آنطور که باید کار فرهنگى کنیم.»  
میلیــارد بدهى بــه بازیکنــان داخلى باقى پنج میلیــارد بدهى بــه بازیکنــان خارجى و شــش 

130 میلیارد تومان بدهى مالیاتى هم مانده است که در مجموع 11 میلیارد تومان مى شود. 
قى کماکان به قوت خودش  اســت! یعنى در کل پرسپولیس با

میلیــارد  تومان بدهى دارد.141 

منصور ابراهیم زاده در خصوص پیروزى پرگل 
5 بر صفر سپاهان اصفهان مقابل مشکى پوشان 
مشهد و همچنین بهبود شرایط فنى و روحى، 
روانى زردپوشان اصفهان صحبت هایى را انجام 
داده است که نشان دهنده باال رفتن اعتماد به 
نفس پر افتخارترین تیم حال حاضر رقابت هاى 

لیگ برتر است. 
اصرار شما به مسائل روحى به چه 
دلیل بوده است؟ آیا سپاهان سبک 
تاکتیکى قبلى اش را ادامه مى دهد؟

من به بازیکنان تیمم باور داشتم. در برهه اى از 
زمان هم وارد بازى ها شدیم که نمى توانستیم 
تغییرى را ایجاد کنیم. اما مى دانستم با پتانسیل 
موجود مى توانیم به جایگاه خوبى برسیم. باید 
تیم را از لحاظ روحى روانــى آماده مى کردم. 
توانایى هاى بالقوه آنها را بالفعل کردم. در واقع 
تالش همه بازیکنان و اعضاى تیم باعث شد 
تا دیدگاهمان را تغییر بدهیم و به هدف کوتاه 

مدت خود نزدیک تر از قبل شویم.
استخدام روانشناس هم در همین 

راستا بود؟
دقیقًا! براى اینکه بتوانــم توانایى هاى آنها را 
باال ببرم نیاز به همکاران متخصص داشــتم. 
کادرفنــى تیم وظایــف خودشــان را خیلى 

خوب انجام مى دادند. ضمــن اینکه به عنوان 
ســرمربى مى دانســتم باید مدیریت صحیح 
هم انجام دهم. اما نیاز دیــدم متخصص این 
امر را در کنار خود داشــته باشیم. خوشبختانه 
جلســات فردى و تیمــى خوبى هــم براى 
گرفتن اســترس از بازیکنان برگزار شد و فکر 
مى کنم فوتبالى ها به خوبــى بتوانند آثار این 
اتفاق را در بــازى هاى اخیر ســپاهان دنبال 
کنند. از همــان روزى که آمدم مى دانســتم 
بازیکنــان خوبى داریم اما براى نشــان دادن 
توانایى هایشــان باید از زیر فشارهاى روحى 

خارج  شوند.
در مورد مسائل فنى چطور؟

سپاهان ایرادات فنى داشت. روند آماده سازى 
بازیکنانمان را در دستور کار قرار دادیم. برخى 
توانایى هاى آنها هنوز بــه مرحله بلوغ تیمى 
نرســیده بود که روى آنها کار کردیم. اما نمى 
توانم در مورد شــرایط فعلى تیمم به شخصه 
نظر بدهم. همیشه گفته ام هواداران هر تیمى 
مى توانند بهترین منتقد باشند. باید از کسانى 
که بازى هاى ســپاهان را دنبال مى کنند این 

سئوال را بپرسید.
فکر مى کنید مشــکل سپاهان در 
زمــان کرانچار چه بــود که نتیجه 

نمى گرفت؟
به نظرم عدم خودبــاورى بازیکنان و تغییرات 
زیادى که در تیم ایجاد شــده بود باعث تزلزل 
جایگاه ســپاهان شــد و این تیــم رفته رفته 
باورهایش را از دست داده بود. تیمى که همیشه 
مدعى قهرمانى بوده اســت ناگهــان با چنین 
بحرانــى روبه رو مى شــود. عواملى که گفتم 
فکر مى کنم بیشــترین نقــش را در تضعیف 
سپاهان در فصل جارى داشــتند. شاید دلیل 
اصلى این پیروزى و نتیجــه گیرى هاى کم 
نوسان، خودباورى فردى بازیکنان و باال رفتن 

روحیه تیمى آنها باشد.
خیلى هــا مــى گویند ســپاهان 
قعرنشین و ابراهیم زاده اى که مدتى 
از فوتبال دور بود ریســک دوطرفه 

کردند تا به هم رسیدند.
مــن فاصلــه اى از فوتبال نگرفتــه بودم که 
بخواهم خودم را در گوشه اى قرار دهم. در لیگ 
یک بودم و پس از آن هم که به خارج از کشور 
رفتم به هیچ وجه از فوتبــال روز دنیا و رقابت 
هاى لیگ برتر خودمان غافل نشدم. خودم را 
هم یک اصفهانى مى دانســتم و طبیعى است 
وقتى نام سپاهان وســط باشد خودم را موظف 
مى دانم هر کمکى انجام دهم تا این تیم بتواند 

نتیجه الزم را هم
 بگیرد.

ادامــه  بــه 
بــا  همــکارى 

ســپاهان در فصل 
آینده امیدوارید؟

فعًال هدفمان موفقیت در ادامه 
بازى هاى این فصل اســت. 
پس از آن با مدیران باشــگاه 
مى نشــینیم و در خصوص 
برنامــه هایمــان صحبت

 مى کنیم.
اگــر بمانیــد به 
قهرمانى سپاهان 

فکر مى کنید؟
بدون شک جایگاه سپاهان 
قهرمانــى اســت. این تیم 
زیرساخت هاى الزم را دارد. 
باید دید چه اتفاقاتى در آینده 
رخ خواهد داد و آیا مى توانیم 

همکارى را ادامه دهیم.

دیدار المپیاکوس و پائوك با اتفاقى عجیب همراه شد و در نهایت 
سرمربى یاران انصارى فرد راهى بیمارستان شد تا این دیدار نیمه 

کاره بماند و لغو شود.
دیدار تیم هاى فوتبال پائوك و المپیاکوس قرار بود روز یک شنبه  
از ساعت 21 به وقت ایران آغاز شود که این دیدار با اتفاق عجیبى 
همراه شــد و در نهایت نیمه کاره ماند و لغو شد. بنا بر این گزارش، 
برخورد رول هاى کاغذى به صورت سرمربى یاران انصارى فرد و 
حاج صفى باعث شد تا در نهایت بازیکنان المپیاکوس اقدام به ترك 

زمین کنند و بازى لغو شود.
دو تیم قرار بود در شــرایطى به مصاف هم بروند که پائوك با 52 
امتیاز صدرنشین سوپرلیگ یونان است و المپیاکوس با 46 امتیاز 
سوم است. کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى در خط آتش المپیاکوس 

از ابتدا حضور داشت.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان توانست با 3 امتیازى که در دقایق 
پایانى مقابل پدیده کسب کرد، خود را از جمع پنج تیم 38 امتیازى 
جدا کند و با فاصله زیاد نزدیک ترین دنبال کننده پرسپولیس در 

صدر باشد.
در هشــت هفته اخیر در لیــگ برتر فقط شــاگردان على دایى 
توانستند به سبزپوشان اصفهانى امتیاز ندهند، اما برد هاى قطارى 
ذوب آهن یک بار دیگر قدرت فوتبال اصفهان را به رخ کشــید 
بردهایى که بعد از نیم فصل معادالت پیش بینى جدول لیگ برتر 

را به هم ریخت.
با این 3 امتیاز شاگردان ژنرال از جمع 38 امتیازى هاى جدول فرار 
کردند و باالتر از پنج تیم 38 امتیازى جدول بعد از پرسپولیس در 
مکان دوم جدول قرار گرفتند؛ سرخپوشان پایتختى که آنچنان با 
همه تیم ها فاصله گرفته اند که حتى کاله از سر ذوب آهنى ها هم 

براى نگاه کردن به جایگاه شان مى اندازد.
بدین ترتیب سبزپوشــان نصف جهان  با طیب خاطر در جایگاه 

دومى  به سراغ سایر دیدارهایشان مى روند.

مهاجم ایرانى روبین کازان یکى از چهار گل تیمش در دیدار با 
روزنبورگ نروژ را به ثمر رساند.

تیم روبیــن کازان در ادامه دیدارهــاى تدارکاتى براى 
آماده سازى مسابقات لیگ یک روسیه،  در شهر ماربیا 
اسپانیا در مسابقه اى دوســتانه و در حضور ثابت 
ســردار آزمون به مصاف روزنبورگ، قهرمان 

فصل 2017 دسته برتر نروژ رفت.
سردار آزمون که یک هفته قبل در بازى 
تدارکاتى روبیــن کازان مقابل والرنگا 
نروژ گلزنى کرده بود، روز یک شنبه هم 
توانست این کار را در جریان پیروزى 4 بر 
یک تیمش برابر روزنبورگ انجام دهد و 
دومین گل را در دقیقه 36 به ثمر رساند.
یاران آزمون روز یک شــنبه آخرین 
دیدار دوســتانه خود را در تعطیلى سه 
ماهه لیگ یک روســیه برگزار کردند 
و ساعت 20 جمعه، یازدهم اسفندماه 
در چارچوب هفته بیســت و یکم این 
رقابت ها باید مقابل آنژى ماخاچ کاال 

قرار بگیرند.

ابراهیم زاده : جایگاه اصلى سپاهان 
قهرمانى است

حسن روشن پیشکسوت استقالل در پاسخ به این سئوال که شیرین ترین خاطره اش از دربى هاى 
پایتخت چیست؟ اظهار کرد: من دو خاطره شیرین دارم. یکى سال 53 بود که در دقیقه 88 گل 
زدم و استقالل برنده شد. بعد از این بازى پرسپولیسى ها به من پیشنهاد دادند با 500 هزار تومان به 
پرسپولیس بروم. ظاهراً آقایانى به نام تبریزیان که وضعشان خوب بود قول داده بودند این پول را 
پرداخت کنند ولى ما از جنس خود باشگاه بودیم و رویمان نمى شد از استقالل برویم. پسرخوانده 
نبودیم بلکه پسر خود استقالل بودیم. حتى آقاى عبده مالک پرسپولیس گفته بود من مى دانم 
روشن نمى آید ولى اگر بیاید من خودم یک خانه هم به او مى دهم. خالصه من نرفتم و باشگاه 

استقالل یک بى ام و به من داد که هنوز هم دارمش.

وى ادامه داد: آخرین دربى که بازى کردم 1-1 شد. یک موقعیت خوب براى بهتاش ساختم و 
او هم از غفلت پنجعلى استفاده کرد و بازى مســاوى شد. یک آقایى به نام داودى رئیس تربیت 
بدنى بود که مى خواست من را خراب کند. من بدون تمرین و با کفش سه شماره بزرگ تر از پایم 
وقتى دیدم تیم عقب است، به حجازى که هم مربى مان بود و هم دروازه بان، گفتم مى خواهم وارد 
زمین شوم. جاى مظلومى به زمین رفتم و در به تساوى کشیده شدن بازى مؤثر بودم اما خاطره 
شیرین دومم سال 56 بود. تیم ما خیلى جوان بود و پرسپولیس پر از ستاره ولى به راحتى 3 بر صفر 
بردیمشــان. گل دوم را من از روى نقطه پنالتى زدم و بابتش هزار تومان جریمه شدم. سرمربى 
ما جکیچ به ما گفته بود باید ضربات پنالتى را محکم به سمت راست بزنید. من دیدم دروازه بان 

پرسپولیس سمت راست رفته و ایستاده اســت. به آرامى توپ را به سمت چپ زدم. براى همین 
جریمه شدم البته سه هزار تومان هم پاداش گرفتیم.

حسن روشن در پایان و در پاسخ به این سئوال که احتماًال تلخ ترین خاطره اش از دربى ها پیروزى 
6 بر صفر پرسپولیس اســت گفت: نه آن بازى هم براى من شــیرین بود. باید غرور استقالل 
مى شکست. ما هشت بازیکن در تیم ملى بزرگساالن و چهار بازیکن در تیم ملى جوانان داشتیم. 
رایکوف قبل از بازى به من گفت حســن وضع خراب است. البته پرسپولیسى ها هم هرچه زدند 
رفت توى گل. این غرور را خود پرسپولیسى ها هم داشتند. ما دو سال بعد رفتیم شهباز و به همان 

پرسپولیس چهار گل زدیم.  

روشن: پیشنهاد روشن: پیشنهاد 500500 هزار تومانى  هزار تومانى 
پرسپولیس را رد کردمپرسپولیس را رد کردم

سرمربى اســتقالل قبل از بازى با فوالد 
تصمیم نهایى خود را در مورد دروازه بان 

تیمش گرفته بود.
«وینفرد شــفر» تصمیم گرفت قبل از 
بازى با فــوالد نام مهــدى رحمتى را از 
لیست تیمش خارج کند تا این بازیکن در 
تهران فیزیوتراپى کند و خود را آماده بازى 

با پرسپولیس کند. 
اما در جریان بازى بــا فوالد اتفاقى افتاد 
که حضور مهــدى رحمتــى در بازى با 
پرســپولیس را قطعى کرد؛سیدحسین 
حســینى در دقایق پایانى بازى به دلیل 
اتالف وقت از داور کارت زرد گرفت که 
این اتفاق دقایق پایانى بازى را جنجالى 

کرد.
بعد از اینکه بیژن حیدرى به سیدحسین 
حســینى کارت زرد نشــان داد، او ابتدا 
سمت فرشید باقرى رفت و به شدت به 
او اعتراض کرد و بعد از آن بخاطر ناراحتى 
از دست دادن دربى سمت داور رفت و با 
لحنى تند با او صحبت کرد که اگر دخالت 
امید ابراهیمى و سایر بازیکنان استقالل 
نبود، شاید او کارت زرد دوم را مى گرفت 
و عرشیا بابازاده براى اولین بار حضور در 

ترکیب استقالل را تجربه مى کرد.
اما بعد از محرومیت حســینى از بازى با 
پرسپولیس این سئوال به وجود مى آید که 
اگر او از دربى محروم نمى شد، انتخاب 
شفر براى دروازه استقالل چه کسى بود؟ 
شــنیده ها حاکى از آن اســت که بعد از 
نمایش موفق رحمتى در بازى با الهالل 
و اینکه استقالل یک دروازه بان مطمئن 
در درون دروازه اش داشت، شفر تصمیم 
گرفت در بــازى با پرســپولیس هم از 
کاپیتان تیمش در ترکیب اســتفاده کند 
و به همین دلیل نام او را از لیست این تیم 
در بازى با فوالد خارج کرد تا او با آمادگى 
کامل خود را آماده بازى بزرگ هفته کند.

شفر بعد از بازى با الهالل هم گفته بود که 
به دلیل تجربه و قدرت رهبرى از رحمتى 
درون دروازه استفاده کرده است و با توجه 
به اینکه بازى با پرســپولیس هم بازى 
حساسى است، سرمربى استقالل از قبل 
قصد داشــت از او در دربى بزرگ تهران 

استفاده کند.
البته این موضــوع دو روز قبل از بازى با 
فوالد هم در رســانه ها منتشر شده بود 
که شفر تصمیم دارد در دربى و البته سایر 
بازى هاى مهم از رحمتى در درون دروازه 

خود استفاده کند.

رحمتى در تهران ماند تا آماده شود

پیروزى روبین کاز
با گلزنى آزمون

6خارجى از 16 سال پیش را پرداخته ایم که پنج میلیارد باقى مانده است. ده میلیارد بدهى حدود صد بازیکن و مربى داخلى 
نیز پرداخته ایمکه شش میلیارد تومانباقى مانده است. 130 میلیارد هم بدهى مالیاتى داریم. من عذرمى خواهم که  0را

نتوانستیم در این مدت آنطور که باید کار فرهنگى کنیم.»  
میلیــارد بدهى بــه بازیکنــان خارجى و شــش میلیــارد بدهى بــه بازیکنــان داخلى باقىپنج

130 میلیارد تومان بدهى مالیاتى هم 1مانده است که در مجموع 11 میلیارد تومان مى شود. 
به قوت خودش  قىکماکان اســت! یعنى در کل پرسپولیسبا

میلیــارد  تومان بدهى دارد.141

مهاجم ایرانىروبین کازانیکىاز چهار
روزنبورگ نروژ را به ثمر رساند.

تیم روبیــن کازان در ادامه دیداره
آماده سازى مسابقات لیگ یک
اسپانیا در مسابقه اى دوسـ

ســردار آزمون به مصاف
7فصل 2017 دسته برت

سردار آزمون که یک
تدارکاتى روبیــن
نروژ گلزنى کرده
توانست این کار ر
یک تیمش برابر
دومین گل را درد
یاران آزمون رو
دیدار دوســتانه
ماهه لیگ یکر
و ساعت 20 جم
در چارچوب هفت
رقابت ها باید مق

قرار بگیرند.

اولین جلسه دادگاه مهدى قائدى روز یک شنبه برگزار 
شد و در آن از جمله به موضوع دخترى پرداخته شد که در 

روز حادثه سوار اتومبیل قائدى بوده است .
چند هفته قبل، یــک دســتگاه ام وى ام در اتوبان امام 
على(ع) بوشهر چپ کرد و خیلى زود مشخص شد مهدى 
قائدى بازیکن استقالل در آن حضور داشته است. دو سه 
روز بعد هم فیلمى منتشر شد که نشان مى داد یک خانم 
به نام لیلى رهنما هم در ماشین بوده و بعد از تصادف مردم 
او را از خودرو خارج کرده اند. روز یک شــنبه و در دادگاه 
وقتى از مهدى قائدى درباره چرایــى حضور این خانم 
در خودرو سئوال شد، او پاســخ داد اصًال خانم رهنما را

 نمى شناســد و فقط او را ســوار کرده بودند تا به شهر 
برسانند! در همین حال روزنامه «خبرورزشى» نوشت: 
مهدى قائدى در اولین جلســه دادگاه شکست خورد. او 
تالش کرد تا قاضى را قانع کند پشــت فرمان ام وى ام 
نبوده است ولى پس از ادعاهاى او، قاضى پرونده جمله اى 
گفت که باعث شد قائدى در اولین جلسه شکست خورده 
باشد. او خطاب به بازیکن اســتقالل گفت: «شما االن 
مى گویى پشت فرمان نبودى ولى وقتى در بیمارستان 
بودى، پس از هماهنگى با رئیس بیمارستان بنده اولین 
بازجویى را از شما انجام دادم که همانجا گفتید من پشت 

فرمان بودم.»

مهدى قائدى در جلسه دادگاه چه گفت؟

ذوب آهن از جمع 38 امتیازى ها گریخت

لغو دیدار المپیاکوس و پائوك با اتفاقى عجیب

مجموع بدهى هاى باشگاه پرسپولیس 
چقدر است؟

نقشه عجیب شفر
 براى دروازه استقالل!

مراسم نشست اصحاب رسانه و دربى 86 از 
ساعت 10 صبح دیروز دوشنبه  در مجموعه 
باغ زیبا بــه میزبانى وزارت ارشــاد با حضور 
اعضاى هیئت مدیره دو باشگاه پرسپولیس 
و اســتقالل و جمعى از پیشکسوتان این دو 
باشــگاه برگزار شــد. جواد خیابانى مجرى 
این نشست بود. او در حاشــیه مراسم گفت: 
«جایگاه vip را براى کى روشــى درســت 
کردید کــه هیچگاه به ورزشــگاه نمى آید و 
بهتر است این جایگاه را به اتاق خبرنگاران با 

امکانات کامل اختصاص دهید.»

طعنه خیابانى به 
کى روش

نتیجه الزم را هم
 بگیرد.

ادامــه  بــه 
بــا  همــکارى 

ســپاهان در فصل 
آینده امیدوارید؟

فعًال هدفمان موفقیت در ادامه 
فصل اســت.  بازى هاى این
پس از آن با مدیران باشــگاه 
صوص مى نشــینیم و در خص
تتحبت برنامــه هایمــان ص

 مى کنیم.
بمانیــد به اگــر

قهرمانى سپاهان 
فکر مى کنید؟

نناننننن بدون شک جایگاه سپاه
قهرمانــى اســت. این تیم 
دارد.  را زیرساخت هاى الزم
باید دید چه اتفاقاتى در آینده 
رخ خواهد داد و آیا مى توانیم 

همکارى را ادامه دهیم.

ن 
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تقویت مغز با 9 گام سالم
تحقیقات نشــان مى دهند که مالحظات غذایى به محافظت از بدن در 
برابر زوال عقل و حتى جلوگیــرى از بیمارى هاى زایل کننده مغز کمک 

کنند.
آلزایمر امروزه یکى از بیمارى هاى رایج است که با مختل کردن بخشى 
از مغز، به یاد آوردن برخى مسائل حتى اسم ها و ... را مشکل مى کند که با 

اندکى توجه مى توان از ابتال به آن پیشگیرى کرد.
شما مى توانید 9 گام مؤثر را براى حفظ امنیت غذایى و با هدف پیشگیرى 

از آلزایمر و دیگر شرایط پزشکى مرتبط با آن بردارید.

نوشیدن چاى، چند فنجان در روز:
 چاى سیاه و سبز منابع سرشار از آنتى اکسیدانى به نام «کاتچین» هستند 
که براى کاهش آسیب هاى اکسیداتیو در مغز مؤثر واقع مى شود. مصرف 

چاى با کاهش فشار خون و کاهش سطح کلسترول نیز ارتباط دارد.

مصرف قهوه:
 کافئین اگرچه در شب مزاحم خواب محسوب مى شود، اما مصرف آن در 
صبح و اوایل بعد از ظهر در برابر بیمارى آلزایمر محافظت ایجاد مى کند. 
به گفته محققان، مصرف 200 میلى گرم کافئین در روز با بهبود حافظه و 

جلوگیرى از زوال شناختى مرتبط است.

مصرف شکالت تیره:
 این نوع شکالت در برابر آسیب هاى اکسیداتیو در بدن محافظت ایجاد 

مى کند، ضمن اینکه حاوى آنتى اکسیدانى به نام فالونوئید است و با بهبود 
جریان خون به مناطق مختلف مغز ارتباط دارد.

مصرف کالرى کمتر:
 شــروع وعده هاى غذایى با خوراکى هاى سبک و مبتنى بر گیاهان و یا 
تمرکز بر بشقاب هاى کوچک تر، به شما در کاهش وزن کمک مى کند. 
گفتنى اســت که افزایش وزن، خود یکى از عوامل خطر ابتال به آلزایمر 
محسوب مى شود و آن هم از طریق بیمارى هایى مانند آپنه خواب، فشار 

خون باال و دیابت.

مصرف حداقل 5 وعده میوه و سبزیجات در طول روز:
 مصرف سبزیجات یک راه عالى براى کند کردن زوال شناختى در افراد 65 
سال و باالتر است. مطالعات ثابت کرده اند کسانى که در روز چهار وعده یا 
بیشتر میوه و سبزیجات تازه مصرف مى کنند، 40 درصد کمتر از سایرین 

در معرض خطر آسیب هاى شناختى و بیمارى آلزایمر قرار دارند.

استفاده از ادویه جات: 
گیاهان و ادویه جات و اضافه کردن آنها بــه مواد غذایى به جاى نمک و 
روغن، یک راه امن براى پیشگیرى از آلزایمر است. ادویه جات سرشار از 
آنتى اکسیدان ها هستند و مطالعات نشان داده اند که کورکومین موجود 
در زردچوبه براى مثال خطر ابتال به سرطان، آرتروز، افسردگى و آلزایمر 
را کاهش مى دهد. فقط یک چهارم قاشــق چاى خورى از ادویه جات و 

مصرف آنها دو بار در روز قند خون ناشتا را نیز کاهش مى دهد و این براى 
مبتالیان به دیابت نوع 2 که در معرض خطر ابتال به آلزایمر در سنین باالتر 

هستند، مهم است.

اجتناب از مصرف گوشت هاى فرآورى شده:
 برخى از ترکیبات مضر در گوشــت هاى فرآورى شــده از قبیل بیکن و 
سوسیس باعث ایجاد تغییرات خطرناك در مغز مى شوند و تنها راه حفاظت 

از مغز، اجتناب از مصرف این نوع گوشت هاست.

مصرف ماهى آب هاى سرد یک بار در هفته:
 اسیدهاى چرب امگا3 در ماهى به منظور کاهش التهاب در سراسر بدن 
توصیه شده است. مطالعات نشــان داده اند کسانى که حداقل یک بار در 
هفته ماهى مى خورند، 60 درصد نسبت به کسانى که گه گاه و به ندرت 

ماهى مصرف مى کنند، کمتر است.

مصرف آجیل و دانه ها:
 این محصوالت عالوه بر اســیدهاى چرب امگا 3، حاوى دوز مناسبى از 
سلنیوم و ویتامین E هستند؛ دو ماده مغذى مهم در ترویج سالمت مغز. 
گردو در این میان خوراکى محافظ مغز اســت و اسیدهاى چرب امگا 3 و 
آنتى اکســیدان هاى موجود در آن به منظور کاهش خطر ابتال به آلزایمر 

سودمند است.

اابارورى ددقدرت رربر ااگازدار ااهاى ههبه ااشا وونو ررصرف صصم رریر ییث أأتأ

یافتــه هاى محققان نشــان
 مى دهد مصرف نوشــیدنى هاى 
حاوى قند بــا 20 درصــد کاهش 
احتمال به تعویق افتــادن باردارى 

همراه است.
زنانى که حداقــل روزى یک بطرى 
نوشــابه گازدار مصــرف مى کردند 
25 درصد با کاهش به تعویق افتادن 
شانس باردارى مواجه بودند، درحالى 
که مصرف این نوع نوشابه ها توسط 
مردان با 33 درصد کاهش احتمال به 

تعویق افتادن باردارى مرتبط است.
محققان مى گویند: ما به رابطه مثبت 
بین مصرف نوشیدنى هاى حاوى قند 
پى بردیم، در حالى که زوجین قبل از 
باردارى به فکر محدود کردن مصرف 
این نوع نوشــیدنى ها به علت سایر 

تأثیرات منفى بر سالمت هستند.
مطالعــات قبلى مصــرف این نوع 
نوشیدنى ها را با چاقى، دیابت نوع2، 
بلوغ زودرس و قدرت بارورى پایین 

اسپرم نشان داده بودند. 

رورى ب ر ربر ر ز گ

رضا یزدانى، متخصص سالمت دهان با بیان اینکه آبسه به معنى 
تجمع چرك و عفونت در بافت هاى بدن است و در هر جاى بدن 
از جمله در حفره دهان ممکن است، تشکیل شود، افزود: آبسه به 
علت پوسیدگى دندان اتفاق مى افتد؛ از این رو، اگر پوسیدگى دندان 
درمان نشود، عفونت ناشى از آن گســترش پیدا مى کند و به مقر 
دندان مى رسد و از آنجا وارد اســتخوان مى شود و یا حتى ممکن 

است، عفونت وارد نسوج اطراف دندان  شود.
وى با بیان اینکه اگر دندان ســالم و پوســیدگى در کار نباشــد، 
مشکالت و بیمارى هاى لثه اى موجب آبسه دندان مى شود، ادامه 
داد: البته عفونت هاى لثه اى درمان نشــده نیز باعث ایجاد آبسه 
لثه اى مى شود، اما تشخیص آبســه گاهى ساده و گاهى مشکل 

است. 
وى ادامه داد: وقتى دندان پوسیدگى ندارد، آبسه به علت عفونت لثه 
به وجود مى آید، ولى اگر دندان پوسیدگى داشته باشد، پوسیدگى 

مى تواند علت ایجاد آبسه شود.
این متخصص سالمت دهان در ادامه تصریح کرد: البته یک علت 
کمتر شایع هم وجود دارد که آن ایجاد آبسه بر اثر ضربه یا غذایى که 

مى خوریم است و یا جسم خارجى که وارد بافت هاى اطراف دندان 
و مخاط مى شود نیز مى تواند باعث عفونت و آبسه دندان شود.

وى با بیان اینکه افرادى که به هر علتى سیستم ایمنى ضعیف ترى 
دارند مثل خانم هاى باردار، افراد سالمند و افرادى که بیمارى هاى 
زمینه اى مثل دیابت دارند، نسبت به افراد دیگر بیشتر در معرض 
ابتال به عفونت هاى دندانى و آبسه هستند، گفت: درد، تورم، لقى 
دندان، بوى بد دهان، اشکال در عملکرد دهان و دندان و مشکل 
غذا خوردن، از جمله عالئم آبسه دندان است که اگر به مشکل غذا 
خوردن رسیدگى نشــود و ادامه پیدا کند، تب باال و بى حالى بروز 
مى کند که این دو نشانه، خطرناك هستند و فرد مبتال باید هر چه 

سریع تر به دندانپزشک مراجعه کند.
وى با بیان اینکه آبســه حاد به صورت درد و تورم، بى حالى و گاه 
تب باال، خود را نشــان مى دهد، تأکید کرد: اما در آبســه مزمن، 
حفره آبسه تشکیل شــده و از آن عفونت و چرك خارج مى شود، 
بیمار که مراجعه مى کند تورم دارد؛ امــا درد ندارد چون چرك در 
حال خارج شدن است و فشار از روى اعصاب ناحیه برداشته شده

 است. 
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کف پاى صاف عارضه اى اســت کــه در آن بیمــاران فاقد 
قوس هاى استاندارد درکف پا هستند. قوس هاى موجود در کف 
پا نیروهایى که از طرف زمین به بدن اعمال مى شود را کاهش 
داده و اجازه ورود به همه نیروهــاى وارده را به بدن نمى دهند، 
اما در افراد با کف پاى صاف، میزان زیادى این نیروها به دلیل 
فقدان قوس پا به سمت بدن اعمال شده و در دراز مدت مى تواند 
منجر به بروز عوارض زنجیره وار در تمام مفاصل بدن خصوصًا 

ستون فقرات شود.
مشــکل صافى کف پا، عمومًا مادرزادى بــوده و به نام نرمى 
مفاصل نیز معروف اســت. نرمــى مفصل در ناحیــه کف پا 
سبب مى شــود که قوس کف پا در هنگام ایســتادن بر روى 
پا از بین برود؛ همچنین تشــکیل نشــدن کامل یــک یا دو 

اســتخوان در ناحیه مچ و کف پا یا چســبیدن آنها به یکدیگر 
به صورت مادرزادى نیز در تشکیل نشــدن قوس کف پا مؤثر

است. 

عوارض
صافى کف پا مى تواند منجر به بروز عوارضى نظیر بروز التهاب 
در رباط هاى کف پــا، التهاب زردپى آشــیل و زردپى ماهیچه 
پشتى استخوان درشت نى، شکســتگى هاى فشارى در اندام 
تحتانى وایجاد بافت هاى مرده پوستى نابجا شود. از آنجایى که 
صافى کف پا برروى نحوه قرار گیرى سایر استخوان هاى بدن 
نیز اثر مى گذارد، مى  تواند منجر به بروز درد در مچ پا، زانوها و 

لگن شود.

کلم بروکلى را اینگونه مصرف کنید
پژوهشــگران در مطالعات اخیر خود موفق به کشف 
مفیدترین و مؤثرترین روش مصــرف کلم بروکلى 

شدند.
بروکلى از معدود سبزیجاتى است که داراى ترکیبى 
به نام ســولفورفان اســت. این ترکیب به ثابت نگه 
داشتن سطح قند خون افراد کمک کرده و خواص ضد 
سرطانى فراوانى دارد. اما پختن بروکلى باعث مى شود 
خواص مفید سولفورفان موجود در آن، از بین برود و 

مانع از جذب آنها در بدن خواهد شد.
تحقیقى که اخیراً انجام شده است، بیان مى کند که اگر 
بروکلى را به قطعات کوچک دو میلیمترى خرد کرده 
و اجازه دهید به مدت 90دقیقه در ظرفى باقى بمانند 
و سپس به آرامى آنها را کمى در ماهیتابه تفت دهید، 
مقدار ســولفورفان موجود در آن به انــدازه 8/2 برابر 

بیشتر خواهد شد.
اگرچه دلیل این امر دقیقاً مشخص نیست، اما محققان 
معتقدند خرد کردن بروکلى و رها کردن آن به مدت 
حدود 90 دقیقه در ظرف، قبل از پخت، باعث افزایش 

میزان سولفورفان در آن خواهد شد.
تحقیقات قبلى خرد کردن بروکلى را قبل از پخت، نفى 
کرده و آن را مانع از جذب کامل سولفورفان موجود در 

آن مى دانست.
طبــق تحقیقات اخیر، خــرد کــردن بروکلى باعث 
فعال شدن آنزیم میروســیناس در آن مى شود. این 
آنزیم از گیاهان در برابر جانوران علفخوار محافظت

 مى کند و باعث آزادســازى سولفورفان جهت جذب 
در بدن مى شود.

بروکلى را پس از خرد کردن به سه بخش تقسیم کنید: 
مقدارى از آن را به صورت خام و همانگونه که هست 
مصرف کنید، بخش دیگرى از آن را بالفاصله پس از 
خرد کردن به مدت چهار دقیقــه تفت داده و مصرف 
کنید، باقیمانده آن را نیز اجازه دهید به مدت 90 دقیقه 
قبل از پخت در ظرف باقى بماند و سپس آن را در آب 
جوش با دماى باال و به مدت کم بپزید و میل کنید. با 
این سه شیوه مى توانید از تمامى مزایاى این سبزى 

مفید بهره مند شوید. 

یک دکتراى تغذیه بالینى راهکارهاى تغذیه اى پیشــگیرى از ابتال به 
آنفلوآنزا را تشریح کرد.

آریو موحدى در ارتباط با راهکارهاى تغذیه اى پیشگیرى از آنفلوآنزا اظهار 
کرد: براى این مسئله باید تالش کنیم که سیستم ایمنى بدن افراد تقویت 
شود که منابع غذایى حاوى روى در این زمینه بسیار تأثیرگذار است. وى 
ادامه داد: انواع مواد پروتئینى گیاهى و حیوانى حاوى روى بوده و مصرف 

آن براى پیشگیرى از ابتال به آنفلوآنزا توصیه مى شود.
وى افزود: مــواد پروتئینى گیاهى مانند عدس پلــو و حیوانى همچون 
تخم مرغ است و نان و پنیر مخلوطى از پروتئینى حیوانى و گیاهى به شمار 
مى رود که در دســترس همه افراد بوده و مصرف آ ن براى پیشگیرى از 

 آنفلوآنزا مؤثر است. 
این دکتراى تغذیه بالینى با اشاره به اینکه مکمل سولفات روى، سیستم 
ایمنى را تقویت مى کند، بیان داشت: مصرف سیاه دانه و عسل نیز همین 
اقدام را انجام داده و مى توان آن را به صورت شــربت و یا مخلوط با شیر 

استفاده کرد.
موحدى گفت: مصرف قارچ، پیاز و سیر نیز سیستم ایمنى را تقویت مى کند 
و استفاده از شلغم نیز در طب سنتى بسیار توصیه شده و افراد در کنار این 

مسئله، مصرف میوه و سبزیجات فصل را نباید از خود دریغ کنند.
این دکتراى تغذیه بالینى با اشاره به اینکه جذب مواد غذایى در سالمندان 
کمتر از جوانان اســت، گفت: براى ســالمندان مصــرف روزانه یک 

مولتى ویتامین توصیه مى شود و سیستم ایمنى آنها را تقویت مى کند. 

چه بخوریم تا 
آنفلوآنزا
نگیریم

محققان متوجه شدند که مواد شیمیایى موجود 
در محصوالت شوینده براى ریه زنان به اندازه 
کشیدن 20 نخ سیگار در روز ضرر دارد و آنها را 

گرفتار بیمارى هاى تنفسى مى کند.
استفاده از محصوالت شوینده براى تمیز کردن 
خانه به ریه زنان صدمه مى زند، در حالى که روى 
مردها اثرى ندارد. محققان متوجه شــدند افت 
سالمت ریه هاى زنان حتى با یکبار تمیز کردن 
خانه در هفته با استفاده از محصوالت شوینده، 
شدت مى گیرد و این صدمه مانند روزانه 20 نخ 
سیگار کشــیدن به مدت ده تا 20 سال است. 
در ضمن بین مواد شــوینده مایع و یا به شکل 
اســپرى، تفاوتى وجود ندارد، زیرا هر دو نوع 
شوینده به یک میزان صدمه مى زنند. زنانى که 
تمیز کردن خانه و یا محیط کار، حرفه آنهاست 
و مدام با این شوینده ها سروکار دارند، در خطر 

صدمه به عملکرد ریه هایشان قرار دارند و ممکن 
است دچار مشکالت تنفسى طوالنى مدت شوند.
این محققــان مى گویند تحریــک کننده هاى 
راه هاى تنفسى مانند آمونیاك و سفیدکننده ها که 
هر دو در شوینده ها وجود دارند، باعث تغییرات 
فیبروزى در بافت ریه شــده و بــه آن صدمه 
مى رسانند. این محصوالت در کوتاه مدت، فرد 
را به آسم مبتال مى کنند، اما اثرات منفى درازمدت 
آنها هنوز مشخص نشده است و البته این احتمال 
مى رود، عملکرد ریه در دوران کهولت به شدت 

افت کند. 
محققان معتقدند بهتر است تا جایى که امکان 
دارد، به جاى استفاده از شــوینده هایى مانند 
ســفیدکننده ها، از آب و پارچه هاى میکروفیبر 
استفاده شــود و درضمن مواد شوینده جامد از 
مایع و اسپرى بهتر هستند و کمتر صدمه مى زنند.

ضرر شوینده ها براى ریه زنان به اندازه 
کشیدن20 نخ سیگار در روز

أتتتأث
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پلیس مبارزه با مــواد مخدر 
کرمانشاه تهیه و توزیع کننده 
مواد مخدر معروف به «یزدان 

کوتوله» را دستگیر کرد.
رئیــس پلیــس مبــارزه با 
مــواد مخــدر کرمانشــاه از 
پیگیــرى طــرح ارتقــاى 
امنیــت اجتماعــى در ایــن 
اســتان خبر داد و گفت: در راســتاى اجراى این طرح روز شــنبه تعدادى از عناصر 
تهیه و توزیع مواد مخدر در محله پارك شــرقى طاق بســتان شناسایى و دستگیر

 شدند.
سرهنگ علیرضا دلیرى مهمترین صید پلیس را «ى.ب» معروف به یزدان کوتوله و 
همدستش عنوان کرد و گفت که این دو نفر از متهمان سابقه  دار این منطقه بودند. روز 
جمعه هم یک متهم دیگر، معروف به «نظر زانتیا» در دام پلیس مبارزه با مواد مخدر 

افتاد و حدود 200 گرم مواد مخدر صنعتى از او کشف شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان 
بوشــهر گفــت: عصــر روز 
یک شــنبه یک طالفروشى 
در شــهر چغــادك مــورد 
دســتبرد مســلحانه قــرار

 گرفت.
ســرهنگ ابراهیم عرب زاده 
اظهار کرد: با بررسى مأموران 
انتظامى مشخص شد حدود ســاعت 19و10 دقیقه یک شنبه دو نفر سارق مسلح با 
سر و صورتى پوشیده وارد یک طالفروشى در شهر چغادك شده و با تهدید اسلحه 
مقادیرى طال را به سرقت برده و به وســیله یک دستگاه پژو پارس از محل متوارى
 مى شــوند. وى با بیان اینکه  در این حادثه به کسى آسیب نرســیده است، اضافه 
کرد: پلیس بــا انجام اقدامات فنى و بررســى فیلــم دوربین هاى مدار بســته به

 سرنخ هاى احتمالى دست یافته، یک نفر مظنون شناسایى و دستگیر شده و تالش 
براى دستگیرى سارقان ادامه دارد.

تحقیقات پلیســى درباره واکاوى علت مرگ مشکوك 
مردى که بعد از درگیرى با یکى از همسایگانش فوت 

کرده بود با بازداشت تنها متهم پرونده به پایان رسید.
ساعت 11و50دقیقه روز 22 شهریور سال گذشته بود 
که مأموران کالنترى 112 ابوســعید در جریان مرگ 
مرموز مرد 62 ســاله اى قرار گرفتند که در خانه خود 

فوت کرده بود.
با اعالم این خبر بالفاصله بازپرس محسن مدیرروستا از 
شعبه ششم دادسراى جنایى به همراه تیم بررسى صحنه 

جرم در محل حادثه حاضر شد.
بررســى هاى اولیه مأموران پلیس نشان مى داد خواهر 
مرد، اولین فردى بوده است که کشف جسد را به مأموران 

پلیس اطالع داده است. خواهر مرد تنها به افسر بازجوى 
پرونده گفت: «برادرم "محمود" به صورت مجردى در 
این خانه زندگى مى کرد اما از مدتى پیش با همســایه 
اش که مردى قوى هیکل بود به مشکل برخورده بود.»

خواهر مقتــول مدعى بود براســاس گفتــه برادرش 
همسایه اش یکى از زنان این آپارتمان را به حیاط آورده 

و با او ارتباط نامشروع برقرار کرده بود.
خواهر مقتول همچنین مدعى شــد عصــر روز قبل از 
درگیرى آنها منجر به زد و خورد فیزیکى شد و برادرم از 
ناحیه گوش و دست دچار شکستگى شد که با همکارى 
همسایه ها او را به بیمارســتان بردیم. این زن در ادامه 
در زمینه مرگ مشکوك برادرش افزود: «بعد از انجام 

مراحل درمانى، او از بیمارســتان مرخص شــد. صبح 
امروز هر چه با برادرم تمــاس گرفتم تا جویاى حالش 
شوم کسى تلفن را جواب نمى داد به محل زندگى اش 
مراجعه کردم. در خانه قفل بود با همکارى همسایه ها 
موفق شدیم در آپارتمان را باز کنیم که متوجه شدم او 

فوت کرده است.»
زن میانسال در انتهاى اظهارات خود به مأموران گفت: 
«احتمال مى دهم درگیرى روز گذشــته باعث مرگ 

برادرم شده باشد.»
به این ترتیب پرونده اى در زمینه مرگ مشکوك مرد 62 
ساله در دادسراى جنایى تهران تشکیل شد و با نظریه 
گواهى پزشکى قانونى مشخص شد که فوت تحت تأثیر 

دعوا و درگیرى با مرد قوى هیکل همسایه نبوده بلکه 
این هیجانات به مقدار 2 درصد در مرگ تأثیر گذار بوده 
اند. با توجه به این موضوعات اما باز هم مرد قوى هیکل 
تحت تعقیب قرار داشــت تا اینکه خــودش را در اداره 

آگاهى به عنوان عامل درگیرى معرفى کرد.
روز یک شنبه این مرد با انتقال به شعبه ششم دادسراى 
جنایى تهران اتهام خود را منکر شد و گفت با هیچکدام 
از زن هاى همسایه رابطه نامشروع نداشته ام و از دعواى 

خود با محمود نیز پشیمان هستم.
به این ترتیب متهم با قرار قانونى از بازداشتگاه آزاد شد 
تا با تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه کیفرى ارسال و 

متهم محاکمه شود.

محاکمه 
جوان قوى هیکل 

به علت مرگ 
همسایه 62 ساله

فرمانــده انتظامى داراب گفت: جوانى 28 ســاله که بر ســر پارك 
نامناسب خودرو در یکى از خیابان هاى شــهر، دست به چاقو برد و 
رشته زندگى جوان دیگرى را برید در دام پلیس آگاهى این شهرستان 

گرفتار شد.

سرهنگ علیرضا ضربت بیان کرد: روز یک شنبه، در پى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر یک فقره درگیرى منجر به قتل 
در یکى از خیابان هاى شهر، بالفاصله اکیپى از مأموران زبده پلیس 

آگاهى به محل حادثه اعزام شدند.

 وى افــزود: بــا حضــور مأموران مشــخص شــد کــه راننده 
یک دســتگاه تیبا در حال پارك کــردن خودروى خــود بوده که 
با یک دســتگاه موتورســیکلت که درکنار خیابان پــارك بوده به 
صورت جزئى برخــورد مى کنــد و راکب موتور پــس از درگیرى 

لفظى با یک قبضه چاقــو راننده تیبا را مصدوم مــى کند و به قتل 
مى رساند.

این مقام انتظامى گفــت: موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت و قاتل در کمتر از 24 ســاعت در 

مخفیگاهش دســتگیر شد. ســرهنگ ضربت اظهار کرد: قاتل که 
اعتیاد شــدید به مواد مخدر دارد پس از اعتراف به جرم خود، اظهار 
ندامت کرد و گفت که یک لحظــه عصبانیت و غرور بیجا زندگى ام 

را به تباهى کشید. 

قتل مرد جوان در برابر چشمان همسرش 

دار زدن پسر 16ساله  در قالیشویى پدرش 

سرقت مسلحانه از طالفروشى«یزدان کوتوله»  به دام پلیس افتاد

محمولــه چنــد کیلویى طالهــاى ســرقتى که زیــر تورهــاى ماهیگیــرى ماهرانه جاســازى شــده 
بود، در بازرســى مأمــوران کنتــرل و مراقبــت مــرزى دریایى کنــگان، در بندر َدّیر بوشــهر کشــف و 

ضبط شد.
سرهنگ پاسدار ولى ا... رضایى نژاد، فرمانده 
دریابانى اســتان بوشــهر گفت: طالهاى 
کشف شــده اســتوك و آبدیده است که در 
زیر تورهاى ماهیگیرى به صورت حرفه اى 
جاســازى شــده بود. طبق نظر کارشناسان 
طال و جواهــرات، ارزش ریالى این محموله 
یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان ارزیابى 
شده است. در این عملیات 14 نفر دستگیر و 
به همراه محموله تحویل مقام هاى قضائى 

شدند.

 سرکالنتر هشتم پلیس پایتخت از انهدام و متالشى شدن باند پنج نفره سارقان لوازم داخل خودرو در خیابان هاشمى 
خبر داد.

به گزارش مهر، سرهنگ محمد جلینى در تشــریح این خبر گفت: در پى اطالع از تردد سارقان لوازم داخل خودرو در 
محلى در خیابان هاشمى و پاتوق کردن آن محل 
و همچنین شکایت تعدادى از شهروندان مبنى 
بر تردد سارقان لوازم و قطعات خودرو، با توجه به 
حساســیت موضوع بالفاصله تیمى از مأموران 
کالنترى 112 ابوسعید بررســى موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. وى بیان کرد: مأموران 
در پایش هاى اطالعاتى صورت گرفته دریافتند 
که به طور مستمر سارقان در مخفیگاه مورد نظر، 
تردد و حضور دارند و پس از سرقت لوازم و قطعات 
خودرو از همان حوالى، به مخفیگاهشان مراجعه 
مى کنند. سرکالنتر هشتم با بیان هماهنگى با 
مقام قضائى، ادامه داد: تیمى براى دســتگیرى 

متهمان به محل اعزام شدند و مأموران کالنترى 112 موفق شدند در یک عملیات ضربتى تمام اعضاى باند سارقان لوازم 
خودرو را دستگیرکنند. سرهنگ جلینى در پایان خاطر نشان کرد: با دستگیرى اعضاى باند پنج نفره سارقان خودرو و انتقال 
اموال مسروقه و تعدادى آالت و ادوات جرم به کالنترى، متهمان با پذیرش بزه انتسابى، در اختیار مقام قضائى قرار گرفتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
چهارمحال و بختیارى از فوت تازه عروس در بروجن 
خبر داد و گفت: علت قطعى مرگ وى از سوى پزشکى 

قانونى در دست بررسى است.
فرامرز شــاهین افزود: شامگاه یک شــنبه خانواده 
عروس با برقــرارى تماس با فوریت هاى پزشــکى 
خواســتار کمک و اعــزام آمبوالنس به منــزل تازه 
عروس و داماد بروجنى شدند. وى ادامه داد: با حضور

 تکنسین هاى اورژانس به محل حادثه ساعاتى از فوت 
عروس 20 ساله گذشته بود و داماد 28 ساله در حالى که 
هنوز زنده بود اما در وضعیت نامساعدى قرار داشت که 
با انتقال وى به بیمارستان به وضعیت عادى بازگشت 
اما تالش براى احیاى عروس بى نتیجه ماند. شاهین با 
بیان اینکه شواهد اولیه نشان از مسمومیت تنفسى این 
زوج جوان داشت، تصریح کرد: بررسى هاى دقیق از 

سوى پزشکى قانونى در حال انجام است.

رســیدگى به پرونده دیگرى از نوع کــودك آزارى در 
دادسراى جنایى تهران آغاز شد.

به گزارش فارس، روز اول اســفند ماه سال جارى بود 
که کودك نیمه جانى را به اورژانس بیمارستان آیت ا... 
کاشانى تهران آوردند. خانواده این کودك ادعا کردند که 
این کودك از مبل روى زمین افتاده و جانش را از دست 
داده است. سریعاً پس از طرح شدن این موضوع در پرونده 
پلیس نیز به ماجرا مشکوك شــد و با توجه به اظهارات 
اولیــاى دم پرونده اى در این زمینــه در کالنترى 112 
ابوسعید تشکیل شد و موضوع تحت بررسى قرار گرفت.

پدر این کودك مدعى شــد: «حدوداً حوالى ساعت 5 و 
30دقیقه بعد از ظهر یکدفعه با صــداى افتادن چیزى 

روى زمین از خواب  پریدم. دیدم که همسرم به سمت 
کودك رفته است و بچه ام روى زمین افتاده و بیهوش 
است. کودك روى مبل خوابیده بود و به دلیل اینکه مبل 
بلند بود سرش روى زمین خورده و فوت شده بود. سریعًا 
با اورژانس تماس گرفتیم و بچه را به بیمارستان رساندیم 

اما نمى دانم چه شد که بچه فوت کرد.» 
با توجه به این اظهارات پرونــده اى در زمینه موضوع 
کودك آزارى در دادسراى ناحیه 11 تهران تشکیل شد و 
بعد از آن ماجرا براى انجام بررسى هاى بیشتر با تأیید عدم 
صالحیت رسیدگى به دادسراى جنایى تهران اعاده شد. 
 تحقیقات در این پرونده در مرحله مقدماتى قرار دارد و به 

زودى از حقیقت موضوع پرده بردارى خواهد شد.

فرمانده انتظامى اســتان خوزســتان از شناســایى و 
دســتگیرى قاتلى که پدر بزرگ خود را در شهرستان 

دزفول به قتل رسانده بود، خبر داد.
سردار حیدر عباس زاده در تشــریح جزئیات این خبر 
گفت: در پى وقــوع یک فقره قتل درتاریخ 3 اســفند 
ماه 96 در یکى از محالت شهرستان دزفول، موضوع 
به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهى 
دزفول قرار گرفت. وى افــزود: قاتل به هویت «ا- ن» 

با ضربات جسم سخت از ناحیه سر پدر بزرگ 61 ساله 
خود را به قتل مى رساند وبراى گمراه کردن پلیس جسد 
را از پشت بام به حیاط پرتاب مى کند. سردار عباس زاده 
اظهار کرد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصى 
واطالعاتى پى به وقوع قتل بردند ودر کمتر از 24 ساعت 
از وقوع جرم، قاتل را شناسایى و در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. وى افزود: قاتل در تحقیقات پلیس ضمن اعتراف 
به بزه انتسابى، انگیزه خود را از قتل اختالف عنوان کرد.

طالهاى میلیاردى و  تورهاى ماهیگیرى

انهدام باند 5 نفره سارقان لوازم داخل خودرو 

مرگ عروس جوان، 3 روز بعد از ازدواج

مرگ کودك 10 ماهه در هاله اى از ابهام

پسر جوان،  پدربزرگش را از پشت بام پرت کرد

مأموران گمرك بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر 
در بسته ُپستى حاوى بادام زمینى کشف و ضبط 

کردند.
مأموران گمرك اصفهان از بســته پستى چهار 
کیلو و 600 گرمى حدود یــک کیلو و 340 گرم 
ماده مخدر از نوع تریاك کشــف و ضبط کردند. 
براســاس این گزارش، مأموران گمرك امانات 
پســتى اصفهان با رصد اطالعات محموله ها در 
حین بررسى و کنترل بســته هاى حاوى خالل 
پســته و بادام زمینى متوجه وجود ماده مخدر در 

داخل بادام زمینى شدند.
مأموران گمرك پس از شکافتن داخل بادام زمینى 
در مجموع یک کیلو و 340 گرم ماده مخدر از نوع 
تریاك کشــف و ضبط کردند. پس از کشف این 
مقدار ماده مخدر توســط مأموران گمرك، مواد 
کشف شــده تفکیک و صورت جلســه تحویل 

حراست گمرك شد.

مرد لبوفــروش در خیابان عبیــد زاکانى قزوین 
هنگام ریختن بنزین بــه درون موتور برق، آتش 

گرفت.
این حادثه ســاعت 18 عصر روز یک شــنبه رخ 
داد. این جوان 25 ساله که  از ناحیه دست، کتف 
و صورت 11 درصد دچار ســوختگى شــده بود، 
براى درمان به بیمارســتان شهید رجایى قزوین 

انتقال یافت.

 آجیل هاى «تلخ» 
به مقصد نرسید

آتش گرفتن 
مرد لبو فروش 

تحقیقات جنایى براى مشــخص شــدن مرگ 
مشکوك پسر 16 ســاله در کارگاه قالیشویى از 

سوى مأموران آغاز شد.
ساعت 4و30دقیقه بامداد دیروز فردى در تماس با 
پلیس از مرگ نوجوان 16 ساله اى در منطقه قلعه نو 
تهران خبر داد. با حضور مأموران در محل حادثه که 
کارگاه قالیشویى بود، مأموران با جسد حلقه آویز و 
پارچه در دهان پسر نوجوانى روبه رو شدند که به 

میله هاى قالیشویى آویزان است. 
در ادامه پدر نوجوان 16 ســاله که خود را صاحب 

کارگاه قالیشویى معرفى کرد، در مورد نحوه فوت 
فرزندش گفت: «از چندى قبــل این کارگاه را به 
همراه چند نفر به صورت شریکى راه اندازى کرده 
و من مدیریت آن را بر عهده گرفتم. پسرم شب 
در کارگاه مانده بود که صبح با جنازه حلق آویزش 

روبه رو شدم.» 
سروان مرادزاده، رئیس کالنترى 211 قلعه نو با 
اعالم این خبر گفت: «تحقیقات تکمیلى از سوى 
کارآگاهان پلیس آگاهى با دستور بازپرس جنایى 

تهران آغاز شده است.»

فرمانده انتظامى شهرستان فهرج اســتان کرمان از آزادى 
دو کودك ربوده شــده با تالش مأموران پلیس آگاهى این 
فرماندهى و با همکارى معتمدان محلى ایران و افغانستان 

خبر داد.
سرهنگ مهدى پنجعلى زاده گفت: پس از اعالم گزارشى 
مبنى بر ربوده شــدن دختر و پسر خردســال یک خانواده 
توســط چند فرد ناشــناس به دلیل اختالفات مالى در دى 

ماه ســال جارى، براى بررســى این موضوع یک تیم 
ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهى تشکیل 

شد. وى افزود: با انجام یکسرى 
اقدامات علمى و تخصصى 

و تالش شبانه روزى، 
آدم ربایان شناسایى 

و بــا ردزنى دقیق مشــخص شــد کــه ایــن دو کودك 
بــه یکــى از شــهر هاى مــرزى افغانســتان منتقــل 
شده اند. این مقام انتظامى تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهى 
با هدف بازگشت این کودکان به آغوش خانواده، با مذاکره 
با ریش سفیدان محلى و ســران طوایف کشور افغانستان، 
اقدامات خود را به صــورت کامًال حرفه اى و محرمانه براى 
ردیابى دقیق آدم ربایان و شناسایى محل اختفاى کودکان 
ادامه دادند. وى افزود: پس از دو ماه تالش شبانه 
روزى ایــن دو کودك با ســالمت 
کامل به آغوش گرم خانواده 
بازگشتند و تالش براى 
دستگیرى آدم ربایان 

ادامه دارد.

2  کودك ربوده شده پس از 2ماه به ایران بازگشتند 
علت قتل فجیع

 زن جوان مشخص نیست
کالنترى 14 کرمان از وقوع قتل بانویى 37 ساله 

به وسیله همسر 33 ساله اش خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیمه شب پنجم اسفند ماه، 
مأموران با اطالع از وقوع یک فقره قتل عمد در 
خیابان مهدیه این شهر بالفاصله به محل اعزام 
شــدند. در بررســى هاى اولیه مشخص شد که 
بانویى 37 ساله به وسیله ضربات جسم برنده اى 
که همسر 33 ساله اش بر وى وارد کرده، به قتل 
رسیده اســت. با تالش مأموران، قاتل دستگیر و 

بررسى علت قتل ادامه دارد. 
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با آنکس که با تو درشتى کرده، نرم باش که امید است به زودى 
در برابر تو نرم شود؛ با دشمن خود با بخشش رفتار کن، زیرا 
سرانجام شیرین دو پیروزى اســت. اگر خواستى از برادرت 
جدا شوى، جایى براى دوستى باقى گذار، تا اگر روزى خواست 

به سوى تو بازگردد بتواند.
موال على (ع)

فروش زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر دامنه
شهردارى دامنه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20 مورخ 96/10/11 شوراى اسالمى محترم شهر دامنه نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش زمین با کاربرى مسکونى 

واقع در شهر دامنه (محله بنیاد مسکن) اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ آگهى نوبت اول به واحد امور مالى شهردارى دامنه مراجعه نمایند.

1- ضمناً هزینه چاپ آگهى و کارشناسى و انتقال سند بر عهده برنده مزایده مى باشد.
2- متقاضیان مى بایست بابت شرکت در مزایده (پنج درصد) مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 3100003176004 

نزد بانک ملى شعبه داران واریز نمایند و یا ارائه ضمانتنامه بانکى به میزان مبلغ مذکور الزامى مى باشد.
3- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

شهردارى دامنه

5 درصد سپرده شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه کارشناسى (ریال)مساحت (مترمربع)کاربرىشماره پالكآدرسردیف
210168/000/0008/400/000مسکونى40بلوار بسیج- جنب شرکت آب و فاضالب1
210178/500/0008/925/000مسکونى41بلوار بسیج- جنب شرکت آب و فاضالب2
443420/850/00021/042/500مسکونى42بلوار بسیج- جنب شرکت آب و فاضالب3
309/80325/290/00016/264/500مسکونى1خیابان دهه فجر- جنب زمین ورزشى قدیم و دکل مخابراتى روبروى مسجد امیرالمومنین(ع)4

مشخصات زمین هاى شهردارى

آگهى مزایده عمومى  نوبت دوم

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

مراجعه نمایند. 

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

آگهى مزایده عمومى نوبت اول 

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

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

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

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

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

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

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى مزایده نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان درنظر دارد دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرده خود 
را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

متقاضیان محترم مى توانند براى بازدید و کسب اطالعات بیشتر تا  تاریخ 96/12/10 
به شرکت عمران بهارســتان واقع در شــهر بهارســتان-  خیابان الفت شرقى- 
انتهاى خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 96- 36803090 داخلى 247 

دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
1- خودرو سوارى سمند تیپ ایکس 7 مدل 1381 رنگ یشمى متالیک

2- خودرو وینگل وانت دوکابین مدل 1394 رنگ سفید معمولى

www.BNT.ir :پایگاه اینترنتى

روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

آگهى مزایده عمومى 96/27 نوبت دوم

م الف: 143560

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

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

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

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

یحیى عیدى- شهردار بهارستان

آگهى مزایده عمومى نوبت اول 

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

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

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

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

تجدید مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

آگهى مزایده نوبت اول 

مدت اجارهمیزان سپرده شرکت در مزایده به ریالمبلغ (ریال)آدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف

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

درچه خیابان شهید
 نواب صفوى جنب ساختمان 

آتش نشانى

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

اول براى دو سال بعد
سه سال10/000/000

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

فروش قسمتى از جوى متروکه به 3
درچه خیابان شهید مطهرى 96/1037/شمساحت 13/45 مترمربع

بعد از کوى تشهد
10/000/000 براى هر 

-7/000/000مترمربع

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

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

ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب 
شهر رزوه در ازاى واگذارى پساب (به روش بیع متقابل) 

(مزایده شماره 96-4-359)
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد در راستاى دستورالعمل
ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت 
(2) با موضوع شرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، 
نیمه تمام، تکمیل شــده و آماده بهره بردارى، به بخــش غیردولتى (مصوب 
1394/07/04) و بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایى 
آن به شماره 48007/169/67 مورخه 91/2/3، "ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران 
جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر رزوه در ازاى واگذارى پساب 
(به روش بیع متقابل)" به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى 

محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
الف: شرح مختصرى از پروژه: 

- موضوع پروژه: ارزیابى و انتخاب ســرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد 
تأسیسات فاضالب شهر رزوه در ازاى واگذارى پساب (به روش بیع متقابل) 

- شامل سرمایه گذارى در احداث: 
احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه 

ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

- دوره احداث: 2 سال شمسى 
- دوره بهره بردارى تجارى: براساس مدل مالى 

- محل اجرا: استان اصفهان- شهر رزوه
- مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذارى و مطابق اسناد ارزیابى کیفى تعیین 

مى گردد. 
ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى: 

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى 
قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. 

- ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده معادل با 800/000/000 ریال 
- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط 
مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به وب سایت 
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس

مراجعه نمایند. 
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل 
شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 96/12/19 و محل تحویل دبیرخانه معامالت 

شرکت اتاق 292 مى باشد. 
- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 96/12/20 

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار 
تام دارد. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى شناسایى سرمایه گذار نوبت اول

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 031-36680030-6
داخلى 338-335

نام روزنامه: نصف  جهان
تاریخ انتشار: 96/12/8

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
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برگزارى کنگره علوم و 
مهندسى آب و فاضالب 

دومین کنگره علوم و مهندسى آب و فاضالب ایران و 
همایش ملى عرضه و تقاضاى آب شرب و بهداشتى 

در اصفهان برگزار مى شود.
دبیـر علمى ایـن همایش ملـى گفت: پژوهشـگران 
صنایع عمـران، معمارى و شهرسـازى، کشـاورزى 
و محیـط زیسـت مـى تواننـد آخریـن یافتـه هـاى 
97 بـه رایانامـه علمـى خـود را تـا 24 شـهریور

 info@iwwa-conf.ir بفرستند.
محمدرضا چمنى افزود: انتقـال، تصفیه و توزیع آب، 
جمـع آورى، انتقال، تصفیـه، بازچرخانـى و بازیافت 
فاضالب، بهره گیرى از آب هاى نامتعارف، پساب ها و 
آب هاى لب شور، فناورى هاى نوین درآب و فاضالب،  
ارتقـا، مقاوم سـازى و بازسـازى سـامانه هاى آب و 
فاضالب، مدیریت منابع انسانى و مالى درحوزه هاى 
آب و فاضـالب، رویکردهـاى فنـى، اقتصـادى و 
اجتماعى درمدیریت مصرف آب، بومى سازى ضوابط 
طراحى سامانه هاى آب و فاضالب و  تجارب حاصل 
از بهره بردارى بومى از سـامانه هاى آب و فاضالب از 
محورهاى اصلـى این رویداد علمـى در صنعت آب و 

فاضالب است.
بـراى  منـدان  عالقـه  همچنیـن  گفـت:  وى 
کسـب اطالعـات بیشـتر مـى تواننـد بـه تارنمـاى

  iwwa-conf.ir مراجعه کنند.
دومین کنگره  علوم و مهندسى آب و فاضالب ایران 
و همایش ملى عرضه و تقاضاى آب شرب و بهداشتى 
22 تا 24 آبان 97در دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار 

خواهد شد.

افزایش حمایت از استعدادهاى 
درخشان دانشگاه اصفهان

معـاون آموزشـى و تحصیـالت تکمیلـى دانشـگاه 
اصفهان گفـت: رتبه یک تـا 10 دانشـجویان مقطع 
کارشناسـى مـورد حمایـت مـادى و معنـوى قـرار

گرفته اند.
یوسف شـاقول اظهار کرد: دانشـگاه اصفهان عالوه 
بـر کشـور، در همه جاى دنیا شـناخته شـده اسـت و 
خوشـبختانه این دانشـگاه با بیش از 70 سال سابقه، 

موفق به کسب افتخارات فراوان شده است.
وى افـزود: دانشـگاه اصفهـان داراى مزیـت هـا و 
ویژگى هـاى متعـددى اسـت و یکـى از مزیت هاى
 عمـده این دانشـگاه کـه باعـث افتخار اسـت، تعدد 
دانشـجویان و دانـش آموختـگان بسـیار توانایـى
 اسـت که در سـطح کشـور و جهان افتخـار آفرینى 

کرده اند.
معـاون آموزشـى و تحصیـالت تکمیلـى دانشـگاه 
اصفهان باالتریـن افتخـار دانشـگاه را خدمتگزارى 
بـه دانـش آموختـگان توانـا عنـوان کـرد و گفـت: 
افتخـار داریم کـه دانـش آموختگانـى با رتبـه هاى 
علمـى بـاال، ایـن دانشـگاه را انتخـاب کـرده انـد و 
امیدداریـم در مرحلـه نخسـت هیچـگاه از انتخـاب 
خود پشـیمان نشوند و دوم اینکه سـبب حضور دیگر 

نخبگان باشند.

کشف2000عدد انواع
مواد محترقه در کاشان 

فرمانده انتظامى شهرسـتان کاشان از کشف دو هزار 
عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز از یک واحد صنفى 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ على پورکاوه اظهار داشـت: این مقدار مواد 
محترقـه از یـک واحـد صنفى نوشـت افزار توسـط 
مأموران پلیـس امنیت عمومى کشـف و توقیف و در 

این خصوص یک متهم دستگیر شد.
وى از ارجاع پرونده فرد متخلف بـه دادگاه خبر داد و 
با تأکید بر برخورد قاطع با اخاللگران آرامش جامعه، 
از شـهروندان درخواسـت کرد: براى حفظ آسایش و 
امنیـت هرگونه فعالیت مشـکوك مربوط بـه تهیه و 
توزیع مواد محترقه را با شـماره تماس 110 به پلیس 

گزارش کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان کاشان بیان داشت: طرح 
برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه در کاشـان با 
هدف تأمین امنیت و کاهش حادثه ها و آسـیب هاى 
ناشـى از انفجار مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال 

در حال اجراست.

خبر

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
اعالم کرد: 95 درصد از 39 هزار و 264 طرح اشــتغال و 

خودکفایى در حال اجرا پایدار بوده است.
حمیدرضا شــیران در گزارشــى از وضعیــت پایدارى
طرح هاى اشتغال، با بیان اینکه هدایت منابع به شکلى 
که بیشــترین موفقیت در تحقق اهداف حاصل شــود، 
از مهمتریــن برنامه هــاى مدیریتــى در کمیته امداد 
اســت، گفت: بر همین اســاس تمام توان کمیته امداد 
معطــوف به افزایــش بهــره ورى منابــع و در نتیجه

 افزایش تعــداد مددجویــان توانمند و خود کفا شــده 
است.

وى با اشاره به تاریخچه اعطاى وام هاى اشتغال در کمیته 
امداد اصفهان، گفت: از زمان تأسیس کمیته امداد پرداخت 
وام به مددجویان یکى از فعالیت هاى اصلى این نهاد بوده 
است و از سال 84 با تغییر رویکردهاى خودکفایى و تمرکز 
بر توانمندسازى مددجویان، تاکنون بیش از 90 هزار طرح 

خودکفایى در استان اصفهان اجرا شده است.
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
50 هزار و 769 طرح تاکنون با رسیدن به اهداف تعیین 
شده از نظارت ما خارج شــده اند، گفت: در حال حاضر 
39 هزار و 264 طرح در حال اجــرا و در چرخه نظارت و 

پشتیبانى کمیته امداد اصفهان قرار دارند.

معاون صنایع  دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان اصفهان گفت: در صورت مجاب شدن 
سازمان تأمین اجتماعى براى بیمه فعاالن این حوزه، دولت 
تا نیمه نخست سال آینده ســهم خود را در قبال هنرمندان 
صنایع دستى پرداخت مى کند. جعفر جعفرصالحى با اشاره 
به وضعیت بیمه هنرمندان صنایع دستى اظهار کرد: طرح 
15ماده اى حمایت از فعاالن حوزه صنایع دستى به تصویب 
مجلس شوراى اسالمى و تأیید شــوراى نگهبان رسیده 
است که در چند روز گذشته با تأیید رئیس جمهور به نهادها 
براى برنامه ریزى و تدوین آیین نامه ارجاع شده است. وى 
افزود: قرار اســت در طول ماه هاى آینده دستورالعمل ها و 

آیین نامه هاى اجرایى طرح حمایت از فعاالن حوزه صنایع 
دستى تهیه و تنظیم شود. معاون صنایع  دستى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بیان 
اینکه بحث بیمه هنرمندان یکى از بند هاى مهم این طرح 
بوده، گفت: در صورت مجاب شدن سازمان تأمین اجتماعى 
براى بیمه فعاالن این حوزه، دولت تا نیمه نخست سال آینده 
سهم خود را در قبال هنرمندان صنایع دستى پرداخت مى کند.
وى با اشاره به برقرارى مجدد بیمه هنرمندان صنایع دستى 
اضافه کرد: با ابالغ آیین نامه هــاى اجرایى طرح حمایت از 
فعاالن صنایع دستى، استارت بیمه براى هنرمندان تازه وارد 

به این حوزه نیز زده مى شود.

بیمه هنرمندان صنایع دستى 
سال آینده برقرار مى شود

پایدارى95 درصد شغل هاى 
ایجاد شده کمیته امداد

طرح تشــدید کنتــرل، نظــارت و بازرســى مراکز و 
اماکن تهیه و توزیــع مواد غذایى در اســتان اصفهان 

آغاز شد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: دراین طرح نوروزى، 70 گروه بهداشــتى ثابت و 
سیار در قالب گروه کارشناسان بهداشت محیط با بازدید 

از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایى، بر سالمت 
عرضه مواد غذایى نظارت مى کنند.

حســین صفارى افزود: 62 هزار مرکــز تهیه وتوزیع و 
فروش مواد غذایى در استان اصفهان فعالیت مى کنند 
که بیشترین نظارت کارشناسان بهداشت محیط تا پایان 
تعطیالت نوروزى برنحوه عملکرد بهداشتى حدود 18 
هزار واحد آن مراکز حساس شامل رستوران، اماکن طبخ 
غذا بین راهى و مراکز تهیه و عرضه شــیرینى وآجیل و 

طباخى است.
وى تأمین ســالمت مســافران نوروزى در استفاده از 
مواد غذایى بهداشــتى را مهمترین هــدف اجراى این 
طرح دانســت و  گفــت: در طرح نــوروزى 96 ، بیش 
از 15 تن موادغذایى غیر بهداشــتى و تاریخ گذشــته 
از مراکــز تهیــه وتوزیــع و عرضــه مــواد غذایى و  
رستوران ها در استان اصفهان کشــف و معدوم شد و 
متصدیان  710  واحــد متخلف هم بــه مراجع قانونى 

معرفى  شدند.

دومین جشنواره کشورى محصوالت ســالم، طبیعى و 
فراسالم  با شعار انسان سالم، جامعه سالم و طبیعت پایدار 
از 9 لغایت 11 اسفندماه در محل شهرك سالمت اصفهان 

برگزار خواهد شد.
دبیر این جشــنواره درجمع اصحاب رســانه گفت: منشأ 
بسیارى از بیمارى ها ناشى از مصرف محصوالت ناسالم 
است که فرآیند تولید آنها از مزرعه تا سفره نامطلوب است 
و به سبب اهمیت و ارتباط آن با سالمتى مردم، سازمان 
بهداشت جهانى «W.H.O» در چند سال گذشته شعار 
ســال خود را نیز بر همین اصل بنا نهاد.  امسال هم شعار 
از دانه تا سلول را با هدف پیشگیرى از بیمارى ها و حفظ 

سالمت افراد با استفاده از تغذیه سالم دنبال مى کند.
رضا هیبتى درباره اهــداف برگزارى دومین جشــنواره 
کشورى محصوالت سالم و فراسالم عنوان کرد: اهداف 
جشــنواره اعم از به کارگیرى همه امکانــات در تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى، تالش در راستاى تحقق اهداف 
سند چشم انداز توسعه جهت دسترسى تمامى اقشار جامعه 
در تمام اوقات به غذاى سالم براى داشتن زندگى سالم و 
پویا، شناسایى پتانسیل هاى کشور در حوزه محصوالت 

سالم و ســالم تر، معرفى بازار مطمئن به تولید کنندگان 
این حوزه، ایجاد برند محصول ســالم جهت سهولت در 
صادرات و برقرارى ارتباط بین دانشــگاه، تولید کننده و 

مصرف کننده است.
وى با اعالم اینکــه بیش از 40 شــرکت صنایع غذایى 
از اقصى نقاط کشــور در این جشــنواره حضور خواهند 
یافت گفت: شــرط ورود به این جشنواره دارا بودن سطح 
کیفى محصوالت غذایى ســالم اســت که براى تحقق 
این مهم یک گروه کارشــناس کیفى سنج، محصوالت 
شــرکت هاى متقاضى حضور در این جشــنواره را مورد 
بررســى قرار دادند که طى آن از بین  یک صد شــرکت 
متقاضى، شمار 40 شرکت تولید کننده محصوالت سالم 
و فراسالم توانستند مجوز ورود به این جشنواره را دریافت 
کنند. شایان ذکر است سال آینده در نظر داریم جشنواره را 
با شناسایى وحضور شرکت هاى خارجى و داخلى، با برند 

اصفهان، به صورت بین المللى برگزار کنیم.
هیبتى همچنین گفت: شــرکت حامى ســالمت ارم به 
تبعیت از تجربه کشورهاى توســعه یافته و به دنبال گذار 
از وضع موجود و حرکت به سمت فرهنگسازى در تولید و 
اس تفاده از محصوالت غذایى فراسودمند در تالش است به 

منظور شناسایى فعاالن شاخص در حوزه سالمت و ترویج 
فرهنگ استفاده از این گونه محصوالت سالم، جشنواره 
کشورى محصوالت فراسالم با شعار انسان سالم، جامعه 
سالم و طبیعت پایداررا در روزهاى 9، 10 و 11 اسفندماه در 

مجموعه شهرك سالمت اصفهان برگزار کند. 
دبیر جشنواره با بیان اینکه اصفهان پتانسیل هاى خوبى 
براى محصوالت غذایى سالم و فراسالم دارد مطرح کرد: 
یکى از برنامه هایى که ما در حــال پیگیرى و اجراى آن 
هستیم دسترســى آســان مردم  به محصوالت غذایى 
سالم و فراســالم با قیمت ارزان اســت. در این راستا در 
نظر داریم از امــروز به مدت  25 ماه  پیگیر شناســایى و
راه اندازى فروشگاه هاى عرضه محصوالت غذایى سالم 
در سطح کشورباشیم که در حال حاضر چهار محل عرضه 
محصوالت ســالم درنقاط مختلف اصفهان راه اندازى 

شده است.
در ادامه این نشست مسعود صرامى، مدیر عامل سیتى سنتر 
پیرو سخنان دبیر جشنواره گفت: سیتى سنتر در راستاى 
استفاده از محصوالت غذایى سالم و فراسودمند وارد عمل 
شده و توانسته است 85 درصد از محصوالت غذایى را در 

قالب فست فود سنتى سالم به متقاضیان عرضه  کند.

58کانون تب برفکى امسال در استان اصفهان شناسایى 
شده است.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه از این 
تعداد 44کانون، دام هاى سنگین و بقیه دام هاى سبک 
بوده اســت، گفت: 14کانون هم در یک ماه گذشته در 

استان شناسایى شده است.
شــهرام موحدى افزود: درحدود 990رأس دام سنگین 

و 201رأس دام سبک امســال در این استان دچارتب 
برفکى و از این تعداد 23رأس دام سنگین و 29رأس دام 

سبک تلف شد.
وى گفت: بــه منظــور کنترل تــب برفکــى، طرح 
واکسیناســیون دام ســبک هر چهار ماه یک بار و دام 

سنگین یک تا دو بار در سال اجرا مى شود.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان ادامه داد: درحدود 

یک میلیون و 680هزار رأس گوســفند و بز و 720هزار 
رأس گاو و گوساله امسال در این استان علیه تب برفکى 

واکسینه شد.
موحدى با اشاره به اینکه جابه جایى هاى دام و رعایت 
نکردن اصول بهداشت در دامدارى ها، از عوامل اصلى 
بروز تب برفکى است، گفت: با توجه به درگیرى استان 
قم با این بیمــارى، باید براى مقابله بــا تب برفکى در 

استان هوشیار بود.
گفتنى است؛ در هزار و 500 واحد نیمه صنعتى، 300واحد 
صنعتى و دامدارى ســنتى اســتان اصفهان با بیش از 
382هزار رأس دام سنگین و درحدود سه میلیون رأس 
دام سبک، ساالنه بیش از 61 هزار تن گوشت و سه هزار 

تن شیر تولید مى شود.
***

همچنین معاون ســالمت اداره کل دامپزشکى استان 
اصفهان گفت: 19میلیارد و 650میلیون ریال خسارت 
وارده به واحد هاى مرغدارى درگیر آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان در استان اصفهان پرداخت شد.
محمــد کشــتکار افــزود: در ایــن مــدت 966هزار

قطعه مرغ تخمگذار در 19واحــد صنعتى و 207هزار 
قطعه مــرغ در 15واحــد بومى دچار بیمارى شــدند و 
وى ادامــه داد: خســارت هــاى پرداخت شــده اداره 
کل دامپزشــکى اســتان اصفهان بابت معدوم شدن
 ایــن تعداد مــرغ، 62تن تخــم مرغ، 81تــن نهاده،
33هزار عدد کارتن و 173هزار عدد شانه تخم مرغ است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان  
گلپایــگان، کاشــان و خمینــى شــهر را مهمترین 
شهرســتان هاى درگیر شــیوع آنفلوآنــزاى فوق حاد 

پرندگان اعالم کرد.
کشتکار با اشــاره به معدوم کردن 900هزار و 60قطعه 
مــرغ از 25میلیون قطعــه مرغ موجــود در مرغدارى 
هاى اســتان اصفهــان، عملکرد نظارتى بازرســان و 
کارشناسان را نســبت به دیگر استان ها مطلوب اعالم 

کرد.
وى ادامــه داد: هم اکنــون دو هــزار و 35واحد مرغ

 گوشــتى در مجمــوع بــه ظرفیــت 38میلیــون و 
500هزار قطعــه و 200واحد مرغ تخمگــذار و پولت 
در مجموع به ظرفیت 11میلیون قطعه در استان اصفهان 

فعال است. 

طرح پاکســازى و ایمن ســازى حاشیه
راه هاى استان اصفهان آغاز شد.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: در این 
طرح  بیش از چهار هزار کیلومتر از راه هاى 
اســتان  با مشــارکت بیش از 450 نیروى 
راهدار ایمن سازى و حاشیه آن پاکسازى 

مى شود. 
فرزاد دادخواه اعتبار اجــراى این طرح  را، 
بیش از 30 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
لکه گیرى، خط کشى، آسفالت، نصب تابلو 
و عالیم رانندگى، اصالح افتادگى شــانه 
راه ها، نصب گاردریــل و اصالح خطوط
 پل ها،  از مراحل اجراى این طرح به منظور 
ایمن سازى راه ها براى مسافران نوروزى 

است.
وى گفت: طرح  ایمن ســازى و پاکسازى 

راه هاى استان  تا 25 اسفند ادامه دارد.

شناسایى 58 کانون تب برفکى در استان 

آغاز طرح بسیج سالمت نوروزى

 مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان از برگزارى بیست و 
هفتمین جشــنواره گل و گیاه، ماهى هاى زینتى 
و مشــاغل خانگى در محل بــازار مرکزى گل و 
گیاه اصفهان خبر داد و گفت: در این جشــنواره 
جدیدترین تولیدات در زمینــه گل و گیاه عرضه 

مى شود.
اصغر کشاورز راد اظهار داشت: هر ساله همزمان 
با ایام پایانى سال، به منظور ایجاد نشاط و شادابى 
در بین شهروندان، افزایش فرهنگ استفاده از گل 
و گیاه و آشــنایى با مزایاى آن و تأثیرات روحى و 
روانى اســتفاده از این منبع خدادادى و همچنین 
حمایت از تولیدکنندگان گل و گیاه، ماهیان زینتى 
و مشاغل خانگى، جشنواره اى در محل بازار گل و 

گیاه شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: حضــور تولید کننــدگان ماهى هاى 
زینتى و فعاالن مشاغل خانگى که بیشتر از قشر 
زنان سرپرست خانوار هستند، از نقاط برجسته این 

جشنواره به شمار مى رود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به برگزارى 
بیست و هفتمین جشنواره گل و گیاه، ماهى هاى 

زینتى و مشــاغل خانگى، گفت: در این جشنواره 
نمایندگان تولیدکننــده و پرورش دهندگان گل و 
گیاه از استان هاى مختلف کشور از جمله تهران، 
فارس، مرکزى، قــم، کهگیلویــه و بویر احمد، 
گیالن، مازندران و خوزســتان حضــور دارند تا 
جدیدترین تولیدات خــود را در معرض دید عموم 

قرار  دهند.
وى با بیان اینکه در این جشنواره انواع ماهى هاى 
زینتى، گل هاى شاخه بریده و آپارتمانى، کاکتوس، 
درختان و درختچه هاى مثمر و غیر مثمر، گل هاى 
فصلى، بذر و انواع گلدان هاى سفالى و پالستیکى 
عرضه شــده اســت، تصریح کــرد: کاالهایى 
همچون گل هاى خشک، ظروف میناکارى شده، 
چرم هاى طراحى و نقاشى شده، سفره هاى هفت 
ســین و عســل و دیگر اقالم مربوط به مشاغل

 خانگى نیز در این جشــنواره به نمایش گذاشته 
مى شود.

بیست و هفتمین جشنواره گل و گیاه، ماهى هاى 
زینتى و مشــاغل خانگى در محل بازار مرکزى 
گل و گیاه اصفهان، واقــع در خیابان جى، خیابان 
همدانیان تا پایان این ماه همه روزه از ساعت 8 تا 

21  آماده بازدید عالقه مندان است.

برپایى جشنواره گل و گیاه، ماهى هاى زینتى
 و مشاغل خانگى در اصفهان 

دومین جشنواره کشورى محصوالت فراسودمند
 برگزار مى شود

ایمن سازى حاشیه  
جاده هاى اصفهان

اعظم محمدى
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رئیس دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان یکى از 
دانشگاه هاى داراى تراز مثبت است که از پایه آموزشى 

قوى برخوردار است.
هوشــنگ طالبى با اشــاره به جایگاه دانشگاه اصفهان 
میان دانشــگاه هاى اســتان اظهار داشــت: با بررسى 
عملکرد و تأثیرگذارى دانشجویان سابق این دانشگاه در 
جامعه، تراز و کیفیت این دانشگاه ثابت شده است و این 
تأثیرگذارى نشان از پایه قوى علمى این دانشگاه نسبت 

به دانشگاه هاى دیگر دارد.
وى با اشــاره به تراز مثبت و منفى دانشــگاه ها افزود: 
دانشــگاه اصفهــان یکــى از دانشــگاه هاى داراى 

تراز مثبت اســت و امیدواریم این دانشــگاه به عنوان 
یکــى از دانشــگاه هاى اثربخــش کشــور معرفــى 

شود.
رئیس دانشگاه اصفهان بابیان اینکه با تشکیل انجمن 
دانش آموختگان در دانشــگاه اصفهــان، فعالیت هاى 
علمى مدون ترى در این دانشگاه انجام مى شود، گفت: 
برخى از دانشجویان اســتعدادهاى درخشان، به دالیل 
مختلــف از جملــه وضعیت شــهر، خانواده و شــغل، 
دانشگاه هاى دیگرى را براى تحصیل انتخاب مى کنند، 
اما دانشــگاه اصفهان از پتانســیل و پایه آموزشى قوى 

برخوردار است.

 یک عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: تکلیف 
بسیارى از مدیران شهرى در شهردارى هنوز مشخص 

نشده و این وضعیت منافع شهر را به خطر انداخته است.
نصیر ملت اظهار داشت: سمت هاى موجود در شهردارى 
اصفهان نباید به شکل حیاط خلوت هاى سابق باقى بماند.

وى بیان داشت: تغییرات مدیریتى که در حوزه شهردارى 
صورت گرفته، باید در مسیر بهبود ساختار و ارتقاى سطح 

کیفیت خدمات به شهروند صورت بگیرد.
این عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان اعالم کرد: 
بهتر است که هرچه زودتر تغییرات مدیریتى که در حوزه 
شهردارى شاهد بودیم، تعیین تکلیف شود و حکم مدیران 

که قرار است باقى بمانند، ابالغ شود و اگر قرار به تعدیل 
باشد، هر چه سریع تر صورت گیرد.

وى گفت: پس از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت مدیریت 
جدید شــهرى، تعداد زیادى از مدیــران تعیین تکلیف 
نشده اند و همین موضوع باعث شده تا آنها عملکرد خوبى 
نداشته باشند، این در حالى است که در این وضعیت منافع 
شهر به خطر افتاده و در آینده با زیان هاى جدى مواجه 
مى شویم. ملت با اشاره به تصویب بودجه سه هزار میلیارد 
تومانى شهردارى اصفهان گفت: روزانه هشت میلیارد و 
300 میلیون تومان براى اداره شهر نیاز داریم، بنابراین 

بودجه شهر نمى تواند جوابگوى طرح هاى مهم باشد.

دانشگاه اصفهان از پایه 
آموزشى قوى برخوردار است

به خطرافتادن منافع شهر با 
بالتکلیفى مدیران شهردارى

امروز؛ تشییع و خاکسپارى 
2شهید گمنام در پاالیشگاه  

2 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در شهرك شهید 
منتظرى تشییع و در پاالیشــگاه اصفهان به خاك 

سپرده مى شوند.
دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز ساعت 17 
در شهرك شهید محمد منتظرى با حضور گسترده 

مردم اصفهان تشییع مى شوند.
پس از تشییع و وداع مردم با شــهداى گمنام دوران 
دفاع مقدس، پیکر آنها به پاالیشگاه اصفهان منتقل 
مى شــود و فردا طى مراســمى و با حضور مردم و 

مسئوالن به خاك سپرده خواهند شد.

ویزیت رایگان دندان
 دانش آموزان ابتدایى

خدمات دندانپزشکى رایگان به دانش آموزان ابتدایى 
بخش جلگه ارائه شد. رئیس دانشـکده دندانپزشکى 
دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان گفـت: گـروه 
دندانپزشـکى با حدود 35 نفـر دندانپزشـک و کارورز 
دندانپزشکى و 19تخت دندانپزشکى با حضور درسالن 
مسـجد حضرت ابوالفضل(ع) هرند بـه ارائه خدماتى 
همچون فلوراید تراپى، شـیارپوش، ترمیم و کشیدن 
دندان پرداختند. عباسـعلى خادمى افزود: این خدمات 
با اولویت دانش آموزان بـى بضاعت و کم بضاعت به 
آنان ارائه شد. وى گفت: 230 نفر از دانش آموزان این 

منطقه رایگان مورد معاینه و درمان قرار گرفتند.

خبر

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9609970350701800 شــماره پرونده: 9509980350700389 شماره بایگانى شعبه: 
950467 خواهان ها: 1- حمزه على آقائى ملک آبادى فرزند قدیرعلــى 2- على آقائى ملک آبادى فرزند 
براتعلى 3- بتول آقائى فرزند قدیرعلى 4- خدیجه کریمى ملــک آبادى فرزند فرج اله 5- اکرم آقائى ملک 
آبادى فرزند قدیرعلى 6- افســانه آقائى ملک آبادى فرزند غریب على 7- کبرى آقائى ملک آبادى فرزند 
غریب على 8- مجید آقائى ملک آبــادى فرزند غریبعلى 9- گوهر کریمى ملــک آبادى فرزند محمدرضا 
10- نجمه آقائى فرزند غریب على 11- حامد آقائى ملک آبادى فرزند غریب 12- مهتاب آقائى ملک آبادى 
فرزند غریب على 13- اکبر آقائى ملک آبادى فرزند قدیرعلى 14- شکوفه آقائى ملک آبادى فرزند قدیرعلى 
15- اصغر آقائى ملک آبادى فرزند قدیرعلى 16- عباس آقائى ملــک آبادى فرزند غریب 17- على آقائى 
ملک آبادى فرزند غریب على 18- زهرا آقائى ملک آبادى فرزند قدیرعلى با وکالت بابک شفیعى فرزند محمد 
به نشانى اصفهان- خ توحید- چهارره پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه اول واحد 4 و على نقدى فرزند محمود به 
نشانى اصفهان- بلوار ازادگان مقابل نمایندگى ایران خودرو ساختمان اطلس واحد 4 خواندگان: 1- محمود 
آقایى فرزند عوضعلى به نشانى اصفهان- دروازه شــیراز- خیابان دانشگاه کوى گلشن پالك 1، 2- فاطمه 
آقایى فرزند عوضعلى 3- زهرا آقایــى فرزند عوضعلى 4- مهدى آقایى فرزند عوضعلى همگى به نشــانى 
اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه کوى گلشن پالك 1، 5- میثم آقایى فرزند عوضعلى 6- مهرانگیز 
امینى نوگورانى فرزند حیدر با وکالت حسن صرام فرزند حســین به نشانى اصفهان- شیخ صدوق شمالى و 
حسین شهپرى فرزند محمد به نشانى اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان وکال- ط 4 واحد 7، 
10- نوروز على ابراهیمى 8- على حمامیان 9- حیدر کوجانى 10- فریبرز شیران 11- عفت مارانى 12- فرزاد 
شیران 13- مرتضى حاتمى همگى به نشانى مجهول المکان 14- شهردارى اصفهان اصفهان- میدان امام 
حسین- خیابان باب الرحمه- کوچه جهان نما- مدیریت حقوقى شهردارى اصفهان 15- على آقایى فرزند 
عوضعلى به نشانى استان اصفهان- دروازه شــیراز- خیابان دانشگاه کوى گلشن پالك 1، 16- امیر آقایى 
فرزند عوضعلى به نشانى اصفهان- دروازه شیراز خیابان دانشگاه کوى گلشن پالك 1 خواسته ها: 1- ابطال 
سند (موضوع سند مالى است) 2- ابطال سند (موضوع سند مالى است) 3- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
4- دستور موقت 5- اعتراض به تصمیم واحد ثبتى 6- ابطال ســند (موضوع سند مالى است) رأى دادگاه: 
درخصوص دعوى آقایان على نقدى و بابک شفیعى به وکالت از خواهانها 1- على آقایى ملک آبادى فرزند 
براتعلى 2- حمزه على 3- اکبر 4- زهرا 5- اکرم 6- شــکوفه همگى آقایى ملک آبادى فرزندان قدیرعلى 
7- گوهر کریمى فرزنــد محمدرضا 8- مهتاب 9- نجمه 10- مجید 11- حامد 12- عباس 13- افســانه 
14- کبرى 15- على همگى آقایى ملک آبادى فرزندان غریبعلى 16- خدیجه کریمى ملک آبادى فرزند فرج 
ا... 17- اصغر 18- بتول هر دو آقایى ملک آبادى فرزندان قدیرعلى بطرفیت خواندگان 1- على 2- مهدى 
3- امیر 4- محمود 5- میثم 6- زهرا 7- فاطمه همگى آقایى فرزندان عوضعلى 8- مهرانگیز امینى نوگورانى 
فرزند حیدر 9- شهردارى اصفهان 10- فرزاد شیران 11- فریبرز شیران 12- نوروزعلى ابراهیمى 13- حیدر 
کوجانى 14- مرتضى حاتمى 15- عفت مارانى 16- على حمامیان بخواسته هاى الف- ابطال سند شماره 
17925- 28 به شماره ثبت 205561 مورخ 1386/10/5 ب- ابطال سند شماره 310499 مورخ 1394/2/9 
تنظیمى در دفترخانه شــماره 77 حوزه ثبتى اصفهان ج- ابطال سند شماره 7121 مورخ 92/5/12 تنظیمى 
در دفترخانه شماره 229 حوزه ثبتى اصفهان د- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 4/5 سهم از 6 سهم پالك 
ثبتى جزء پالك ثبتى 28 اصلى اصفهان موضوع سند انتقال به شماره 36606 مورخ 1347/8/20 تنظیمى در 
دفترخانه شماره 86 اصفهان و- اعتراض به تصمیم واحد ثبتى، راى شماره 2091 مورخ 1386/7/3 هیأت سوم 
ثبت اصفهان نسبت به سند ششدانگ به شماره 28017925 بخش 14 ثبت اصفهان نظر به اینکه در اثبات 
توافقات مورثه خواهانها با خواندگان یا مورث ایشان درخصوص تقسیم ملک موضوع دعوى به نسبت مساوى 
دلیلى رسمى ارائه نگردیده و از طرفى هرگونه عقد و معامله، صلحنامه، هبه نامه و شراکت نامه درخصوص 
امالك داراى سابقه ثبتى مى بایست به نحو رسمى تنظیم گردد که در غیر اینصورت حسب ماده 48 قانون 
ثبت سندى که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته 
نخواهد شد لذا با این وصف دعوى حاضر قابلیت استماع نداشته  به استناد ماده 2 از قانون آئین دادرسى مدنى 
قرار عدم استماع دعوى صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 35932 موسوى- رئیس شعبه 7 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/1001
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793600243 شــماره پرونده: 9609986793600560 شماره بایگانى شعبه: 
960565 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793600863 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793601478 محکوم علیه 1- سعید زارعى نشــانى: مجهول المکان 2- حسین زارعى نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به صورت تضامنى علیه خواندگان به پرداخت 19000000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1372500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120000 ریال نشر اگهى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 1396/03/06 در حق خواهان بانک قرض الحسنه رسالت نشانى: اصفهان- خیابان 
چهارباغ خواجو- جنب خیابان منوچهرى- نبش بن بست حکیم نظامى (24)- ساختمان قرض الحسنه (طبقه 
سوم) شماره چک 292254. با وکالت 1- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان 
انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9، 2- حسین محمدیان فرزند 
یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبق سوم واحد 18 کاخ 
موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون  نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 36973 شعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/181
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793600245 شــماره پرونده: 9609986793600557 شماره بایگانى شعبه: 
960562 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793600861 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793601477 محکوم علیه 1- اســدا... منصورى نشــانى: مجهول المکان 2- حسن 
هاشمیان نشانى: مجهول المکان 3- محمدرضا بابایى آدریانى نشــانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت تضامنى به مبلغ 130000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2760000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و 120000 ریال بابت نشر اگهى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/08 لغایت زمان 
اجراى حکم شماره چک 506850 به عالوه نیم عشر دولتى. مشــخصات محکوم له: بانک قرض الحسنه 
رسالت (به مدیریت محمد  حسین حسین زاده) نشانى: اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خ منوچهرى نبش بن 
بست حکیم نظامى 24 ساختمان قرض الحسنه طبقه سوم با وکالت 1- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشانى: 
اصفهان- اصفهان- اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 
9، 2- حسین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 

م الف: 36971 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/182
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794100181 شــماره پرونده: 9609986794100910 شماره بایگانى شعبه: 
960911 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794101139 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794103994 محکوم علیه امیرعباس احمدى نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 12856415 ریال بابت اصل خواسته و 1205700 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
درج آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له محمد 
شفیعى فرزند عباسعلى نشانى: استان اصفهان- شهرســتان فالورجان- شهر کلیشاد و سودرجان- خیابان 
مطهرى- کوچه بوستان- فرعى 10- کدپستى 8456185144 و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. 
با وکالت 1- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان 
روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9، 2- حســین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى 
نویدبخشان عدالت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (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: 36975 شــعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /12/183
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794200151 شــماره پرونده: 9609986794200621 شماره بایگانى شعبه: 
960624 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201617 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794203708 محکوم علیه حســین محمدى فرزند هرمز نشــانى: اصفهان- اصفهان 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/440/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/2/30 لغایت تاریخ اجراى 
حکم در حق محکوم له عباس کریمى فرزند محمدرحیم- نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان بعثت- کوچه صاحب الزمان- پالك 65 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1  ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36962 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/184
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793600230 شــماره پرونده: 9409986793600850 شماره بایگانى شعبه: 
940862 پیوست: 1082/94  بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793601436 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409976793602362 محکوم علیها 1- علیرضا نامدارنژاد فرزند شکررضا نشانى: 
مجهول المکان 2- حجت جعفرى ارجمند فرزند نصرت نشانى: مجهول المکان محکوم هستند به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ 45164937 به صورت تضامنى بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 320000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل نجمه نظرى فرزند على نشــانى: اصفهان خیابان شهید نیکبخت 
جنب ضلع شرقى دادگسترى کوچه شــماره 16 پالك 7 طبقه دوم تا مرحله صدور حکم و فرزانه عباسى در 
مرحله اجرا و هزینه نشر آگهى به صورت لزوم اجراء در مرحله اجراء و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1393/8/25 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان بانک مهر اقتصاد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 36961 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /12/185
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793600229 شــماره پرونده: 9409986793600237 شماره بایگانى شعبه: 
940238 پیوست: 285/94 ش6 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793601435 
و شماره دادنامه مربوطه 9409976793600676 محکوم علیها 1- شراره جهان دیده فرزند على اکبر 2- 
مهدى سلمانى زاده فرزند جعفر هردو به نشانى مجهول المکان به صورت تضامنى محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ 20800000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل 1- بنت الهدى کیان ارثى فرزند هوشنگ 
به نشانى اصفهان چهارراه توحید روبروى بانک اقتصاد نوین طبقه دوم بانک ملت واحد شماره 7، 2- فرزانه 
عباسى فرزند امراله به نشــانى اصفهان، چهارباغ باال، مجتمع کوثر، فاز اول، طبقه دوم، واحد 417، 3- امیر 
توکلى فرزند حسن به نشانى اصفهان، چهارراه توحید، طبقه دوم، بانک ملت، مجتمع حقوقى جم واحد شماره 
7 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 1392/08/11 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نشانى خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستى بانک مهر 
اقتصاد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرد اخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36960 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /12/186
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796900136 شــماره پرونده: 9609986796900165 شماره بایگانى شعبه: 
960165 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796900604 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796902079 محکوم علیه على جمشــیدى ناغانى فرزند ســلیمعلى محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شــماره 623712 مورخ 1394/05/258  و مبلغ 840000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و نیم عشــر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: غالمرضا بابائى فرزند قدیرعلى به نشــانى 
اصفهان، اصفهان، خیابان امام خمینى، خیابان شــریف غربى، جنب اداره پست. محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال
 به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36957 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/187
ابالغ راى

کالسه پرونده: 290/96 شماره دادنامه: 399-96/9/27 تاریخ رسیدگى: 96/08/17 مرجع رسیدگى: شعبه 
47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى محمدعلى هاشمى نژاد به نشانى نجف آباد، خ رضائى جنوبى 
کوى شهید جوزى، کوچه  شــهید چمى، پالك 24 خوانده: آقاى محمد میثاق نیا به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خســارات قانونى و تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى محمدعلى هاشمى نژاد به طرفیت آقاى محمد میثاق نیا به خواسته 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره 658886 مورخه 
96/02/14 عهده بانک ملى به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان 
بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار 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 مى رســد، که به استناد مواد 310 و 312 قانون 
تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 و 306 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 695/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مورخه 96/02/14 و تا تاریخ اجراى حکم و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 36954 سلیمانى نســب قاضى شعبه 47 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /12/189
ابالغ راى

کالسه پرونده: 292/96 شماره دادنامه: 405-96/9/27 تاریخ رسیدگى: 96/08/17 مرجع رسیدگى: شعبه 
47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى محمدعلى هاشمى نژاد به نشانى نجف آباد، خ رضائى جنوبى 
کوى شهید جوزى، کوچه شهید چمى پالك 24 خوانده: آقاى محسن ترابى زیارتگاهى به نشانى مجهول 
المکان خواســته: مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارات قانونى و تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى محمدعلى هاشمى نژاد به طرفیت آقاى محسن ترابى 
زیارتگاهى به خواســته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت صدور یک فقره چک 
به شماره 628570 مورخه 92/03/10 عهده بانک ســپه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه و اســتحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به استناد 
مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 و 306 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 252/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مورخه 92/03/12 
و تا تاریخ اجراى حکم و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و بیست روز پس از آن قابل اعتراض 
در دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36952 سلیمانى نسب قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

47 حوزه قضایى اصفهان /191 /12
اخطار اجرایى

شــماره: 950060  به موجب راى شماره 312- 95/3/25 تاریخ 95/3/25 شــعبه 42 شوراى حل اختالف 
اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبداله هادیپور فرزند عبدالعلى شغل آزاد به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (50/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
ها به شماره 849799- 94/12/20 به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال (25/000/000 ریال) و 849800- 
94/12/15 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و هزینه 
نشر آگهى به مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال در حق خواهان مجتبى ریاحى دهکردى فرزند محمد شغل آزاد 
به نشانى اصفهان، خ عالمه امینى، ك شاهد، پالك 5 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 36942 

شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/193

معاون خدمات بیمه اى بانک کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در سال زراعى گذشــته، بیش از 90 درصد بیمه 

گذاران بخش کشاورزى این استان خسارت دیدند.
پژمان پزشکى افزود: در ســال زراعى گذشته بیش از 
92 هزار بیمه گذار در بخش کشاورزى استان اصفهان 
وجود داشت که 41 هزار نفر از آنها بیمه گذار محصوالت 
کشاورزى، 46 هزار نفر محصوالت باغى و سه هزار و 

700 نفر زیر بخش دام بودند.
وى افــزود: همچنین بیــش از دو هــزار و 400 فقره 

بیمه نامه نیز در زیر بخش طیور صادر شد.
پزشــکى ادامه داد: بیش از 90 درصد این بیمه گذاران 
سال گذشته خســارت دیده و مشمول پرداخت غرامت 
شــدند که بخش زیادى از غرامت بیمه شدگان با حق 

بیمه سال زراعى جارى آنها تهاتر شد.
معاون خدمات بیمه اى بانک کشاورزى استان اصفهان 
افزود: ســوم بهمن ماه امسال نیز بخشــى از غرامت 

کشاورزان و دامداران به آنها پرداخت شد.
وى اضافه کرد: البتــه برخى گمان کردنــد این مبلغ 
پرداختــى، همه غرامــت آنها بوده در حالــى که فقط 
درحدود 15 درصد از میزان کل غرامت باقى مانده بوده 

است.
پزشــکى ادامه داد: بقیه غرامت بیمه شــدگان بخش 
کشــاورزى طبق قولى که دولت داده اســت تا پایان 

امسال پرداخت شود.
وى بیان داشت: از جمله حوادث عمده و فراگیر مشمول 
صندوق بیمه، سرمازدگى زمستانى، سرماى بهاره، باد و 
طوفان، خشکسالى، بیمارى دام و طیور، آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان و بیمارى هاى قرنطینه اى است. 

پزشکى یادآورى کرد: در ســال گذشته به دلیل شدت 
شــیوع بیمارى آنفلوآنزا، فقط نزدیک بــه 19 میلیارد 
تومان به این بخش از خسارت دیدگان غرامت پرداخت 

شد.
معاون خدمات بیمه اى بانک کشاورزى استان اصفهان 
ادامه داد: بدیهى است که این میزان اعتبار پاسخگوى 

خسارت واقعى کشاورزان و دامداران نیست و بیمه فقط 
مى تواند نوســانات ناشى از خســارات وارده به بخش 

کشاورزى را جبران کند.

خسارت90درصد بیمه گذاران بخش کشاورزى اصفهان 
روشــنایى نقاط حادثه خیز و پر تردد، ترمیم 
تراشه هاى داخل شــهر، بازگشایى دو مسیر 
تردد در سطح شهر و برقرارى ایستگاه امنیت 
سالمت در ورودى شــهر جندق از اقدامات 
مهمى است که ستاد نوروزى شهردارى جندق 

در دست اقدام دارد.
شهردار جندق ضمن بیان این مطلب گفت: 
برگــزارى نمایشــگاه صنایع دســتى براى 
شــهروندان جندق با هدف درآمدزایى از 26 
اسفند امســال تا 13 فروردین ماه سال آینده 

برگزار خواهد شد.
محمد على حشــمت در خصوص برقرارى 
ایستگاه امنیت سالمت براى مسافران نوروزى 
خاطرنشان کرد: براى برقرارى ایستگاه امنیت 
براى رفاه حال مسافران با هدف جلوگیرى از 
بروز تصادفات با نیــروى انتظامى هماهنگ 

مى شویم. 
وى در پاســخ به اینکه برنامه شهردارى در 
بحث درآمدزایى در ایام نوروز چیست؟ گفت: 
هیچ برنامه اى نداریم زیرا اصول اولیه براى 
درآمدزایى بحث منابع مالى و برنامه ریزى و 
مطالعات دقیق است که متأسفانه با اندك وقت 
باقیمانده از سال جارى، فرصت برنامه ریزى و 
مهمتر از آن منابع مالى براى این کار رانداریم  
ولى احتمال دارد سال آینده با مشارکت بخش 

خصوصى اقداماتى انجام دهیم.

 برقرارى ایستگاه
 امنیت سالمت براى

 مسافران نوروزى جندق
اعظم محمدى
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کوهنوردان سرخود کارى نکنند
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
افراد و کوهنوردان محلى منقطه پادنا باید از اقدامات 
هماهنگ نشده و سرخود براى صعود به ارتفاعات دنا 
خوددارى کنند، چراکه این امر براى آنان خطرآفرین 

است.
محسـن مؤمنى با اشـاره به آخرین تمهیـدات هالل 
احمر براى انجام عملیات جسـتجو در ارتفاعات پادنا 
اظهار کرد: دلیل اعزام گروه هاى ارزیاب به ارتفاعات 
پادنـا، جلوگیرى از حـوادث احتمالـى، بیراهه رفتن و 
مفقود شـدن براى تیم هـاى عملیاتـى و کوهنوردان 
اسـت. وى افزود: کوهنوردانى که گفته شـده بود در 
ارتفاعات دنا گم شـده اند، کوهنوردان محلى بودند و 
افراد و کوهنوردان محلى منقطه پادنا باید از اقدامات 
هماهنگ نشده و سرخود براى صعود به ارتفاعات دنا 
خوددارى کنند چراکه این امـر براى آنان خطرآفرین 

است.

6 ماه حبس براى حمل طیور
صاحبان خودروهاى حمل کننـده طیور و فرآورده هاى 
وابسـته در گلپایـگان، به شـش ماه حبـس تعزیرى 
محکوم شدند. مساح سرپرست واحد حقوقى اداره کل 
دامپزشـکى اسـتان اصفهان گفت: براساس گزارش 
نیروى انتظامى مبنى بر کشف خودروى حامل طیور 
زنـده و فـرآورده هـاى آن در شهرسـتان گلپایگان، 
کارشناسـان این شـبکه با مراجعه به محـل و معاینه 
و نمونه بـردارى ، محموله و صاحبـان خودروها را به 

مراجع قضائى تحویل دادند.

خبر

مدیر پروژه شهرك سالمت گفت: عملیات اجرایى فاز دوم 
این شهرك تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته و در نیمه اول 

سال آینده تکمیل مى شود.
رضا هیبتى اظهار داشت: شهرك سالمت به منظور دسترسى 
آسان شــهروندان به امکانات بهداشتى- درمانى، کاهش 
تعداد مطب هاى موجود در مرکز شــهر و کاهش حجم بار 
ترافیکى در مناطق مرکزى در ضلع شــرقى اتوبان شهید 
آقابابایى با مشارکت بخش خصوصى در پنج فاز در دستور 
کار قرار گرفت.وى افزود: فاز اول پروژه شامل کلینیک هاى 
تخصصى، فروشگاه هاى طبى، مطب ها و... در نیمه اول سال 
جارى به صورت رسمى افتتاح شد. هیبتى با بیان اینکه فاز 

دوم پروژه شهرك سالمت با مساحت 46 هزار مترمربع در 
دست اجراست و تاکنون 90  درصد پیشرفت داشته، ادامه 
داد: فاز دوم ایــن پروژه به مراکزى همچون آزمایشــگاه، 
توانبخشــى، ســالن کنفرانس، تصویربردارى پزشــکى، 
مرکز جامع پرتوپزشــکى مانند رادیولوژى تمام دیجیتال، 
رادیوتراپى، شیمى درمانى و آزمایشگاه هایى با فناورى هاى 
مدرن تشخیص طبى، داروخانه و ... مجهز مى شود. وى با 
بیان اینکه فاز سوم این پروژه شــامل احداث پارکینگ با 
ظرفیت پارك 700 خودرو تکمیل شده است، عنوان کرد: 
در فاز چهارم هتل احداث مى شود که اکنون طراحى آن در 

دست اجراست و ظرف دو ماه آینده تکمیل مى شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان 
گفت: کاشان به عنوان یکى از پنج شهر نامزد پایتخت 
کتاب ایران توسط معاونت فرهنگى وزارت ارشاد اسالمى 

انتخاب شده است.
مصطفى جوادى مقدم اظهار داشت: کاشان براى کسب 
عنوان پایتخت کتاب ایران، طى چهار ســال گذشــته 
برنامه ها و طرح هاى متنوعى را با کمک دســتگاه هاى 
دولتى و غیردولتى اجرا کرده که حاصل آن، رشــد 35 
درصدى خرید کتاب بوده است. به گفته وى، برگزارى 
سه جشــنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران، روستاها و 
عشایر دوستدار کتاب و جام باشــگاه هاى کتابخوانى 

کودك و نوجوان، از جمله طرح هایى است که در دولت 
تدبیر و امید با هدف ترویج کتابخوانى و توسعه فرهنگى 

جامعه اجرا شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان 
افزود: انتخاب پایتخت کتاب ایران فرآیندى اســت که 
شــهرهاى نامزد برنامه هاى خود را ارائه مى کنند و از 
مجموع آنها، 20 شــهر انتخاب مى شود. جوادى مقدم 
تصریح کرد: پس از انتخاب پنج شهر که در مرحله نیمه 
نهایى امتیاز باالترى کســب کرده باشند، یک شهر به  
عنوان پایتخت کتــاب ایران و چند شــهر نیز به عنوان 
شهرهاى خالق در ترویج کتابخوانى معرفى خواهند شد.

کاشان در جمع 5 شهر نامزد 
پایتخت کتاب ایران

فاز دوم شهرك سالمت نیمه 
اول سال آینده تکمیل مى شود

اجراییه
شماره اجراییه: 9610426795600169 شــماره پرونده: 9609986795600463 شماره بایگانى شعبه: 
960463 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه ردیف 
دوم عباس مهدى زاده به نشانى مجهول المکان محکوم است به انتقال سند قطعى یک دستگاه خودروى 
سوارى پیکان مد ل 1379 به شــماره انتظامى 81-322 ج 15 و مبلغ 355000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
محکومیت خوانده ردیف اول ابراهیم شهبازى به نشانى مجهول المکان به پرداخت مبلغ 355000 ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق محکوم له مجید زه تاب چى فرزند حســین به نشانى استان اصفهان استان اصفهان 
شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر گرگاب، شهرك اســنوا ، بلوك 1 شمالى واحد 6 . محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان
 نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 36943 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /12/192
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شــماره ابالغنامه: 9610100351013082 شــماره پرونده: 9609980351000755 شــماره بایگانى 
شعبه: 960932 ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى به خانم فرشته خســروى نیا- محمدرضا 
فرزین- جمشید عبدالکریمى طوقچى- سید میرمهدى عالمه- رسول روغنیان- مجتبى قپانچى- مسعود 
ذهبى- محمدرضا علیپور تجدیدنظرخواه آقاى محمد اشرفى حبیب آبادى دادخواست تجدیدنظرخواهى به 
طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم فرشته خســروى نیا- محمدرضا فرزین- جمشید عبدالکریمى طوقچى- 
سیدمیر مهدى عالمه- رســول روغنیان- مجتبى قپانچى- مســعود ذهبى- محمدرضا علیپور نسبت به 
دادنامه شماره 1744-96/11/2 در پرونده کالسه 960932 شعبه 10 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 
73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى 
را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این اداره ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر 
قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 36937  شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /12/194
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609976825301035 شــماره پرونده: 9509986825301026 شماره بایگانى شعبه: 
951274 پرونده کالســه 9509986825301026 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
خواهان: آقاى مصطفى حیدرى فرزند محمدشفیع به نشانى استان اصفهان، شهرستان لنجان، فوالدشهر، 
ب یک، استان اصفهان، شهرستان لنجان، فوالدشهر، ب یک، ســه راه ب 5، ساختمان گل سنگ، ك.پ: 
8491647998 شماره همراه: 09137719116 تلفن ثابت: 52636263 ك.م: 4622071401 خوانده: آقاى 
نادر ریحانى فرزند على محمد به نشانى اصفهان، خ مسجدسید، ساختمان تى وى تى ك.پ: 8153881538 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- تامین خواسته 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مصطفى حیدرى فرزند محمد شفیع به طرفیت آقاى نادر ریحانى فرزند 
على محمد مبنى بر مطالبه مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت ســه فقره چک به شماره هاى 36-
905832-121154 مورخ 1393/4/16 به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و 59- 905834- 121154 
مورخ 1393/5/20 به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و 53- 210020- 1440 مورخ 1393/4/16 به 
مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرسى حاضر 
نشده و در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که 
حکایت از اشتغ ال ذمه خوانده دارد، دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و با استناد به مواد 519 و 198 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور 
چک و استفساریه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و 
پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ چهار میلیون 
و چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. با توجه 
به حکم اعسار خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به تتمه هزینه دادرسى را فوراً 
به خزانه دولت پرداخت نماید. این راى غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 

36936 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/195
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رسول کاظمى و رضوان دهخدایى دادخواستى بطرفیت عباسعلى کاظمیان-عباسعلى سلیمانى به 
خواسته بطالن سند رسمى انتقال شماره 16622 مورخ 1395/05/13 تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 960604 ح 2 ثبت گردیده که پرونده مذکور ارجاع به امر کارشناس شده است و کارشناس اعالم 
نظریه نموده است و با توجه به مجهول المکان بودن عباسعلى کاظمیان لذا از طریق نشر آگهى به شما ابالغ 
مى گردد جهت مالحظه نظریه کارشناســى و اظهار هر مطلب نفیا و اثباتا ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ 
(نشرآگهى) اقدام در غیر اینصورت دادگاه وفق مقررات قانونى عمل خواهد نمود و درخواست خواهان/شاکى 

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از  با نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 7937/ م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/229

 ابالغ وقت رسیدگى
تیمور صالحى دادخواستى بطرفیت حمید کریمى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه 
ارجاع و به کالسه 1117/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.
مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى 
عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى 
روز ... مورخ 97/01/18 ساعت 5 جهت استماع قرار شهادت شهود حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 8017/ م الف شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/230
ابالغ

 شــماره دادنامه: 9609973730303086 شــماره پرونده: 9609983730300529 شماره بایگانى شعبه: 
960534 خواهان: زهره محمدى اسکندرى فرزند بخشعلى به نشــانى نجف آباد-یزدانشهر خ 12 شرقى 
پ64 خوانده: خدارحم ملکى فرزند حسن به نشانى مجهول المکان خواسته طالق به درخواست زوجه دادگاه 
با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست زهره محمدى 
بطرفیت خدارحم ملکى اسکندرى بخواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن 
عقد ســند نکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپى مصدق سند نکاحیه ضمیمه 
نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از طرفى مســاعى داوران و دادگاه و مشاور قضایى دادگاه در 
اصالح ذات البین موثر واقع نشده و به توجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب محتویات پرونده از جمله 
تحقیقات مرجع انتظامى آخرین محل اقامت خوانده و محل اقامت خواهان که داللت بر ترك زندگى مشترك 
توسط خوانده در زمانى بیش از یکسال دارد محرز است و مســتندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 
234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى 
طالق مراجعه و با توجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان ده مثقال از طالهاى موضوع مهریه 
را بذل نموده به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال 
وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و 
نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است. 
رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون 
مدنى حسب مورد بر عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود. اعتبار اجرائى این گواهى از تاریخ ابالغ دادنامه 
قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود. درخصوص حقوق مالى زوجه با 
توجه به عدم ادعاى فعلى دادگاه با تکلیفى مواجه نمى باشد طرفین داراى فرزند مشترك غیربالغ نمى باشند. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 8042/م الف خوشنویس - رئیس شعبه اول 

دادگاه خانواده نجف آباد/12/231
 حصروراثت 

وحید کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 188 به شرح دادخواست به کالسه 1395/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت سلطانى نجف آبادى بشناسنامه 
1243 در تاریخ 96/06/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. اکرم کاظمى نجف آبادى ش ش 56 ، 2. الهام کاظمى نجف آبادى ش ش 1080107711 ، 3. الهه 
کاظمى نجف آبادى ش ش 2939 ، 4. امید کاظمى نجف آبادى ش ش 8831 ، 5. وحید کاظمى نجف آبادى 
ش ش 188، 6. مجید کاظمى ش ش 1822، 7. محمد کاظمى نجف آبادى ش ش 181، (فرزندان متوفى)، 
8. محمدعلى کاظمى نجف آبادى ش ش 405 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 8044/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/232
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسداله طالبى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت محمد شهبازى دستجردى به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1538/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/22 ساعت 10/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 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 جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 8047/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/233
 حصروراثت

ســعید صادقى پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 5267 به شــرح دادخواست به کالسه 1420/96 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مبین صفرى اذان آخارى 
بشناســنامه 25147 در تاریخ 95/10/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. سعادت صادقى پور نجف آبادى ش ش 1080400281 ، 2. سجاد صادقى پور 
نجف آبادى ش ش 1080054510 ، 3. سعید صادقى پور نجف آبادى ش ش 5267 ، 4. ندا باصرى ش ش 
1080775285، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8052/م الف رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/234
 حصروراثت 

زهره قادرى داراى شناسنامه شماره 805 به شرح دادخواست به کالسه 1404/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منصور معین بشناســنامه 21697 در تاریخ 
96/11/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. پریسا 
معین ش ش 14164 ، 2. محمدرضا معین ش ش 5005 ، (فرزندان متوفى)، 3. زهره قادرى ش ش 805، 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 

مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8059/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/235
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 950/96 دادنامه 1312-96/11/29 مرجع رسیدگى 
شعبه یازدهم خواهان: سیدمحمد مرتضوى نشانى: نجف آباد-خیابان شــهدا مقابل گرمابه یوسفى وکیل 
خواهان مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى 
مجتمع ارشاد خوانده: احسان فاضل نشانى: نجف آباد خ شــیخ بهایى جنوبى خ بزرگمهر کدپ 7768696 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 677530 جمعا به مبلغ سیصد میلیون ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى سیدمحمد مرتضوى باوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت احسان فاضل به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 124/113/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/655/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/08/11 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8061/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/12/236
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 458/96 دادنامه 834/96-96/11/29 مرجع 
رسیدگى شعبه 6 حقوقى خواهان: امیرحسین هدایت نشــانى: تهران میدان غیبى خ مدرس پ22 خوانده: 
مرتضى یزدانى فضل الهى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 539541-

91/11/02 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى امیرحسین هدایت به طرفیت مرتضى 
یزدانى فضل الهى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و ششــصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8055/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 6 /12/237
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره :1396009001171979 – شماره پرونده : 9609983653500294 – شــماره بایگانى پرونده : 
960369  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 960369 اجرائى موضوع جواد جمالى 
قهدریجانى  وله آقاى جواد کریمى در تاریخ 96/12/23 به منظور فروش یک قطعه زمین مزروعى به 425 
متر مربع و داراى حدود اربعه شماًال به طول 31/65 متر به زمین آقاى عبداله مهدى زاده جنوباً به طول 34/5 
متر به ملک آقاى رضا جعفرزاده شــرقًا به طول 12/9 متر به ملک آقاى رضا جعفرزاده و غربًا به طول 12/9 
متر به خیابان 16 مترى شهرك صنعتى قهدریجان مى باشــد این قطعه زمین فاقد منبع آب مستقل بوده و 
حق شرب از کانال هاى مرتبط مى باشد قطعه زمین بصورت بالکشت مى باشد و ملکى آقاى جواد جمالى 
واقع در قهدریجان خیابان شــهرك صنعتى روبروى سوله که داراى ســابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور 
مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
750/000/000 ریال  ارزیابى شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب 2171290288005 ایداع و فیش 
آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفــع صندوق دولت ضبط میگردد. م/الف : 1140 

دادورز اجراى احکام دادگسترى فالورجان/ 12/239 
ابالغ

شــماره نامه : 9609973654400905 – شــماره پرونده : 9509983654400254 – شــماره بایگانى : 
950265 – خواهان : آقاى مصطفى اسالمى ســرخونى فرزند منصور با وکالت آقاى على اصغر خدادادى 
ارپناهى فرزند فروتن به نشانى اصفهان – فالورجان روبروى بیمارستان امام خمینى مجتمع آفتاب ط4 پ 
7827 – خوانده : یاسر امیدوار فرزند محمدحسین به نشانى تربت حیدریه روستاى قلعه منزل شخصى یاسر 
امیدوار – خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى آقاى مصطفى اسالمى سرخویى به طرفیت 
آقاى یاسر امیدوار فرزند محمدحسین به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و سى میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 727497 عهده بانک صادرات ایران به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه 
به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه حاضر نشده 
ً به مواد  و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشــده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا
249 ، 310 ، 313 قانون تجارت و مواد 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 

در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد 
و سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح 
دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت هزینه دادرسى که در مرحله اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید 
رأى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد . م الف 1142 نوید عسگرى 

فر - دادرس شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى فالورجان /12/240 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده : 139604002129000369/2- شــماره بایگانى پرونده : 9600396 شــماره ابالغیه : 
139605102120000927 تاریخ صدور 1396/12/06 – بدینوســیله به آقاى محمدرضا وعلى رمضانى 
چم علیشاهى فرزندان مرحوم محسن بوالیت قهرى آقاى اکبر رمضانى چم علیشاهى و اکبر رمضانى چم 
علیشاهى فرزند فرج اله ساکنان فوالدشهر محله ب2 ورودى 413 بلوك 34 پالك 114 بدهکاران پرونده 
اجرائیه کالســه 2/ 139604002129000369 که برابر گزارش مأمورین ابالغ در آدرس فوق الذکر ابالغ 
واقعى به شما میسر نگردیده است. ابالغ مى گردد که برابر سند نکاحیه شماره 3894 – 1377/12/24 دفتر 
ازدواج شماره 41 چمگردان بین شما و خانم طاهره شمسى چمگاوى مبلغ 2/799/204/963  ریال بدهکار 
مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به 
شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار 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 نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد .  م/ الف- 1145 اسماعیل زاده - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /12/241 
حصروراثت 

بتول جاللى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 102 به شرح دادخواست به کالسه 1344/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا جاللى نجف آبادى بشناسنامه 
14049 در تاریخ 96/09/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. بتول جاللى نجف آبادى ش ش 102 ، 2. عذرا جاللى نجف آبادى ش ش 24925 ، 3. فاطمه 
جاللى نجف آبادى ش ش 1095 ، 4. کبرا جاللى نجف آبادى ش ش 394 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8011/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/242 

ابالغ رأى
کالسه: 960527 شماره دادنامه: 9609976794402367- 96/8/24 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا عرب نشــانى: اصفهان- خ نظر غربى- کوچه 26- کوچه افشین- بن 
بست شقایق- پالك 46- واحد 3 با وکالت مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان آدرس: اصفهان- خ کاوه- پل 
چمران- ســاختمان ادارى آفتاب- طبقه اول- واحد 1 خواندگان: 1- رســول پورکوچک 2- محمدجواد 
پورکوچک نشــانى: مجهول المکان (هر دو) بــا عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى
 اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى احمدرضا عرب با وکالت مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان 
به طرفیت 1- رسول پورکوچک 2- محمدجواد پورکوچک به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه 
سفته به شماره خزانه دارى کل 0312782 (ســرى/ن) به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعواى

 مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/270/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى و حق الوکاله وکیل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/4/27 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جهورى اسالمى 
ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد در ضمن شورا 
نسبت به خوانده ردیف اول رسول پورکوچک با استناد به ماده 84 بند 4 قانون آئین دادرسى مدنى رد دعوى 
صادر و نسبت به صدو ر تأمین خواسته بدلیل عدم پرداخت خسارت احتمالى رد دعوى صادر مى نماید. (ماده 
2) قانون آئین دادرسى مدنى. م الف: 36956 شعبه 14 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /12/188
ابالغ راى

کالسه پرونده: 289/96 شماره دادنامه: 407-96/9/27 تاریخ رسیدگى: 956/08/17 مرجع رسیدگى: شعبه 
47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى محمدعلى هاشمى نژاد به نشانى نجف آباد، خ رضائى جنوبى 
کوى شهید جوزى، کوچه شــهید چمى، پالك 24 خوانده: آقاى امیر کریم زاده به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه یک فقره ســفته جمعًا به مبلغ 19/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات و تاخیر تادیه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى محمدعلى هاشمى نژاد به طرفیت آقاى امیر کریم زاده به خواسته محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت صدور یک فقره  سفته به شماره 049666 مورخه 96/02/01 
به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و نیز با 
توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشــار در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 312 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 و 305 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
19/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 267/500 ریال بابت هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواست مورخه 96/6/20 و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و بیست روز پس از آن قابل 
اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36953 سلیمانى نسب قاضى شعبه 47 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/190

شهردار اصفهان گفت: شهرداري سعی دارد از تراکم به 
دلیل آنکه درآمد پایدارى نیست، فاصله بگیرد و بیشتر به 

دنبال درآمدهاى مستمر باشد. 
 قدرت ا... نوروزي درخصوص درآمدهاى پایدار در شهر 
اصفهان افزود: در شــهر اصفهان به دنبال توسعه پایدار 
شهر هستیم، به همین منظور کسب درآمدهاى پایدار به 

عنوان هدف اصلى شهرداري است. 
وي  اضافه کرد: مدیریت شهري به دنبال این نیست که 
کسب درآمدهایی به قیمت تخریب زندگى آیندگان تمام 
شود و به دنبال تأمین منافع مردم در این دوره و تضمین 

حقوق شهروندان در آینده است. 
شــهردار اصفهان با تأکید بر اینکه شهرداري سعی دارد 
از تراکم فاصله بگیرید، اذعان داشــت: مدیریت شهري 
درصدد اســت تا از تراکم فروشــى به دلیل آنکه درآمد 
پایدارى نیست، فاصله بگیرد و بیشتر به دنبال درآمدهاى 

مستمر باشد. 
وي با بیان اینکه توسعه شــهري با درآمدهاي پایدار و 
مستمر تحقق می یابد، تصریح کرد: عوارض نوسازى، 
مالیات بر زمین و مستغالت، همچنین  درآمدهاى حاصل 
از فروش خدمات، از جمله درآمدهاى پایدار اســت اما 
درآمدهاى ناشى از تراکم و یا تخلفات ساختمانى و جرایم 

ماده 100 درآمدهاى پایدار نیست.  
نوروزى با اشــاره به اینکه مردم در کشورهاى پیشرفته 
نقش اصلى در تأمین منابع مورد نیاز براى اداره شــهر 
را برعهده دارند، بیان داشــت: مدیریت جدید شــهري 
اصفهان سعی دارد مردم در زمینه فرآیند تدوین، تصویب 

و نحوه مصرف بودجه اطالع داشته باشند، به طوري که 
در تأمین درآمدهاى شهردارى مشارکت کنند. 

وي درآمدهاى پایــدار را موجب افزایش کیفیت زندگى 

مردم و توســعه شــهر خواند و عنوان کرد: می  توان با 
مشــارکت مردم و ســرمایه گذاران بخش خصوصى، 
گام هاى ارزشمندى در مسیر توسعه برداشت، چرا که ارائه 

خدمات عمومى به مردم امرى مستمر است. 
شهردار اصفهان مشارکت شهروندان را به معناى پرداخت 
به موقع عوارض دانســت و اظهار داشت: شهرداري  با 

پرداخت عوارض شــهروندان، خدمات دائمى به شهر و 
شهروندان ارائه می کند. 

وي تأکید کرد: ارائه خدمات به مردم تعطیل بردار نیست، 
از این رو شهردارى ناگزیر براي تأمین درآمدهاي پایدار 

براي اداره شهر است.  
***

نوروزي با اشاره به اینکه شهردارى اصفهان امسال 183 
میلیارد تومان براى خدمات شهرى و951 میلیارد تومان 
براى بخش حمل و نقل هزینه کرده، ادامه داد: از بودجه 
سه هزار میلیارد تومانى شهردارى در سال آینده، هزار و 
200 میلیارد تومان براى توســعه حمل و نقل شهرى و 

بخش عمده آن صرف خدمات شهرى مى شود.  
وي تأکیــد کــرد: شــهرداري اصفهان ســعی دارد از 
طریق مشــارکت با بخش خصوصــى، در زمینه هاى 
مختلف ســرمایه گذارى و درآمد پایدار کســب کند به 
گونه اي که کاهش هزینه ها و افزایش بهره ورى ایجاد 

شود. 
***

شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه شهردارى از طریق 
بانک شــهر و دیگر بانک ها می تواند مشارکت بخش 
خصوصى را در توسعه شــهر افزایش دهد، بیان داشت: 
ارائه خدمات با کیفیت و هوشــمند در شهر اصفهان از 

اهداف شهرداري است. 
نوروزي ابراز امیدواري کرد با افزایش درآمدهاى پایدار 
در شهر اصفهان، شاهد ارتقاى ســطح کیفیت زندگى 

مردم خواهیم بود.

شهردار اصفهان: 

شهرداري اصفهان از تراکم فروشی فاصله می گیرد
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با حضور عبدالوهاب سهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان و «فالویو ماربلى»، رئیس کنفدراسیون صنعت 
ســنگ ایتالیا، تفاهمنامه همکارى در ایجاد انســتیتو 
و آزمایشــگاه ســنگ در اصفهان به امضاى دو طرف

 رسید.
فالویو ماربلى، رئیس کنفدراسیون صنعت سنگ ایتالیا  
در حاشیه امضاى این تفاهمنامه گفت: این کنفدراسیون 
با توجه به ظرفیت تولید و فرآورى سنگ استان اصفهان، 
خواستار سرمایه گذارى در این بخش است. وى انتقال 
تکنولوژى، بازاریابى، فروش و راه اندازى آزمایشــگاه و 
انستیتو تحقیقاتى را از موضوعات اصلى این تفاهمنامه 

عنوان کرد  و گفت: برگزارى نمایشــگاه مشــترك در 
اصفهان و ایتالیا از دیگر  بخش هاى مهم همکارى دو 

طرف است. 
رئیس کنفدراســیون صنعت ســنگ ایتالیا با اشاره به 
همکارى این کنفدراسیون با ســازمان توسعه صنعتى 
ملل متحد (یونیدو) گفت:یونیدو از طرح این کنفدراسیون 
براى ساخت انستیتو سنگ در اصفهان حمایت کرده و 
خواستار توسعه صنعت سنگ استان اصفهان شده است.

وى ساخت انستیتو سنگ اصفهان را دوساله پیش بینى 
کرد و گفت: برگزارى دوره هاى آموزشى تولید، فرآورى 

و صادرات سنگ از فعالیت هاى این انستیتو است. 

مدیر روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
خبر از آخرین مرحله واگذارى ملک در سال 96 داد.

 مهرداد گلزارى بیان داشــت: بــه زودى، اطالعیه این 
مرحله از واگذارى ملک که با شــرایط ویژه و تسهیالت 
بلند مدت و ســود صفــر درصد در قطعــات کوچک و 
کاربرى هاى مختلف توسط شرکت عمران فوالدشهر 

وابسته به وزارت راه و شهرسازى اعالم مى شود.
 وى اظهار داشــت: از شــاخصه بى نظیر این فراخوان 
واگذارى که مــى توان آن را جشــنواره واگذارى ملک 
در فوالدشــهر نامید، تنوع کاربرى در قطعات مختلف و 

کوچک است.

گلــزارى،  ادامــه داد: ایــن قطعــات شــامل  واحد 
آپارتمانى(پروژه کوشارى B4)،  تجارى مسکونى نبش 
میدان، زمین صنعتى و کارگاهى در مسکن مهر،  زمین 
تجارى کوچک در محالت مســکن مهر،  پمپ بنزین 
جدید در فوالدشهر، مغازه ساخته شده (پروژه کوشارى)،  
زمین کوچک در ســایت صنعتى فوالدشهر از 30 متر تا 

54متر مى باشد.
 مدیر روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
عنوان کرد: این فراخوان تکرار نخواهد شــد و آخرین 
فرصت در سال 96 براى استفاده از تسهیالت ویژه براى 

خرید ملک در فوالدشهر خواهد بود.

حمایت یونیدو از ساخت 
آزمایشگاه سنگ در اصفهان

جشنواره شگفت انگیز 
واگذارى ملک در فوالدشهر

امسال 1500 قنات در اصفهان 
خشک شد

امسـال بیـش از هـزار و 500 رشـته قنـات در اصفهان 
خشک شد.

مسئول قنات هاى استان اصفهان گفت: خشکسالى هاى 
پى در پى و تأخیر در پرداخت اعتبارات مورد نیاز مرمت و 
بازسازى قنات ها در استان موجب خشک شدن این تعداد 

قنات شده است. 
على رمضانـى افزود: محافظـت نکردن بهره بـرداران، 
حوادث غیرمترقبه شامل سیل و زلزله و افزایش سن، از 
عوامل تخریب قنات هاى 800ساله استان است. وى با 
اشـاره به اینکه از چهارهزار و 450رشته قنات موجود در 
اسـتان، بیش از 60 درصد نیاز به مرمت و بازسازى دارد، 
گفت: در صورت تأمین نشدن اعتبارات، خسارات جبران 
ناپذیرى به کشاورزان و دامداران وارد مى شود. رمضانى 
از اختصاص 50میلیارد ریال به منظور بازسازى و مرمت 
قنات هاى شـرق اصفهان خبرداد و افزود: با این میزان 
اعتبار مى توان در حدود 200 قنات منطقه را تاپایان سال 

آینده تعمیر و بازسازى کرد.

آغاز رزرو اینترنتى 
اسکان فرهنگیان در مدارس

نام نویسى فرهنگیان براى اسـکان نوروزى در مدارس 
استان اصفهان آغاز شد.

مدیـر اداره تعـاون و رفـاه اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان اصفهـان گفـت: مسـافران فرهنگـى نـوروز 
مـى تواننـد تـا دو هفتـه دیگر بـا مراجعـه بـه تارنماى

 eskan.medu.ir بـراى رزرو اسـکان در مـدارس این 
استان نام نویسى کنند.

کیوان امیر پور افزود: در این اسـتان هزار و 350مدرسه 
با ظرفیت 13 هـزار و 600 کالس درس درگروه «الف» 
مجهز به امکانـات رفاهى از جمله یخچال و سـرویس 
خواب و فـرش و در گروه«ب» با همیـن امکانات به جز 
یخچال براى اسکان به مسـافران فرهنگى نوروز آماده 
مى شـود. وى گفـت:  از ایـن تعـداد در شـهر اصفهان، 
درحدود 610 مدرسه با شـش هزار و 200 کالس درس 
در تعطیالت نوروزى براى اسکان فرهنگیان اختصاص 

یافته است.

سارق اینترنتى 
گرفتار پلیس فتا شد

رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی اسـتان اصفهان گفـت: فردي که با به دسـت 
آوردن اطالعات بانکی یکی از شهروندان، اقدام به سرقت 
از حساب وي کرده بود، توسط مأموران پلیس فتاى استان 

شناسایی و دستگیر شد.
مصطفى مرتضوى اظهـار کرد: در پى شـکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر اینکه از حساب وى مبلغ 16 میلیون 
ریال به صورت اینترنتى سرقت شـده، بررسى موضوع 
در دسـتور کار این پلیس قرار گرفت. وى افـزود: پس از 
بررسى هاى تخصصى در فضاى مجازى، سارق شناسایى 
و دستگیر شد. مرتضوى گفت: متهم که آشنایى قبلى با 
شاکى داشته، پس از جلب اعتماد مشترى، کارت بانکى 
وى را براى انجام امور بانکى تحویل گرفته و از اعتمادش 
سوءاسـتفاده مى کنـد و اطالعات حسـاب بانکـى او را 

یادداشت و در فرصتى مناسب اقدام به سرقت مى کند.

آغاز سنجش گاز رادون 
درتیران و کرون

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون از 
اجراى طرح سنجش گاز «رادون» در منازل شهرى این 

شهرستان خبرداد.
جمشید اویسى افزود: با توزیع کیت هاى سنجش گاز 
رادون در 35 منزل شــهرى تیران و کرون، میزان این 
گاز در این شهرستان بررسى مى شود. وى بیان داشت: با 
اشاره به تفاوت اقلیم دراین شهرستان، کیت هاى سنجش 
گاز رادون در مناطق مختلف شهرى توزیع شده است تا 
تفاوت غلظت مشخص شود. اویسى با بیان اینکه میزان 
گاز رادون در محیط، بسته به فصل، میزان دما و وضعیت 
فیزیکى محل در نقاط مختلف متغیر است، تصریح کرد: 
بر این اساس، بازه زمانى شــش ماهه براى اجراى این 
طرح در نظر گرفته شده اســت تا اطالعات دقیق ترى 

را داشته باشیم.

خبر

شــهردارى افوس در بحــث ارائه خدمــات اولیه 
رفاهى-تفریحى نــوروزى به مســافران در نظر 
دارد بحــث اســکان، پارکینگ، ســرویس هاى 
بهداشتى، فضاى ســبزو آالچیق هاى سرچشمه 
قطب گردشگرى افوس را براى مسافران نوروزى 

آماده سازى کند.
شهردار افوس گفت: با توجه به اینکه شهر افوس در 
کنار جاده ترانزیتى است و غربى ترین شهر استان 
است توانســته به عنوان ورودى و خروجى غرب 

استان معرفى شود.
روح ا... بابایــى با بیان اینکه سرچشــمه افوس به 

عنوان منطقه نمونه گردشــگرى در ایــام نوروز 
جارى است خاطرنشــان کرد: منطقه گردشگرى 
افوس نقش مهمى در جذب گردشــگر دارد از این 
رو براى مسافران نوروزى، آالچیق ها و پارکینگ  
را در این منطقه آماده سازى کردیم تا بحث رفاهى- 
تفریحى مســافران و شــهروندان بدون مشکل

 باشد.
شــهردار افوس با اعالم برپایى اولین نمایشــگاه 
صنایع دســتى، تولیدات داخلى شــهر و غذاهاى 
سنتى خبر داد: از یکم لغایت 13 فروردین 97 براى 
درآمدزایى بانوان افوس، نمایشگاه صنایع دستى و 

غذاهاى سنتى براى بازدید عموم دایر خواهد شد.

نصف جهان  اولین بازار بهاره کلیشاد و سودرجان از 
10 تا 25 اسفندماه برپا خواهد شد. 

رئیس شوراى شهر کلیشاد و ســودرجان با اعالم 
این خبر گفت: شهردارى عالوه بربرگزارى دوشنبه 
بازار در ایام نــوروز، براى درآمدزایــى زنان از 10 
لغایت 25 اســفندماه  بازار بهاره صنایع دســتى و 
غذاهاى ســنتى برپــا خواهد کــرد ودر صورت 
اســتقبال مردم از این بازار، زمان آن تمدید خواهد 

شد.
اکبر اکبرى مطرح کرد: برنامه شــورا و شهردارى 

قبل از فرارسیدن ســال 97 در خصوص زیباسازى 
و نورپردازى شــهر، رنگ آمیزى جداول، کاشتن 
گل هاى بهاره، جانمایى ســفره هفت ســین در 
ورودى شــهر، ترمیم خط کشــى هاى عابر پیاده 
در ســطح شــهر اســت و همچنین در ایام نوروز 
با اســتقرار ســتاد نــوروزى در ورودى شــهر از 
طریق پرســنل شــهردارى، مســافران نوروزى 
راهنمایــى  و بــا ارائــه پــک جهــت معرفــى

مکان هاى گردشگرى  و نقاط مختلف شهر، هدایت 
مى شوند.

اســتاندار اصفهان گفت: مســائل کالن و کلى پروژه 
قطار سریع الســیر اصفهان- تهران را شخصًا پیگیرى
 مى کنم و در این مسیر اگر الزم باشد، جلسات مشترك 
را با سایر استانداران مسیر برگزار مى کنم و در دولت نیز 

پیگیرى هاى الزم را انجام خواهم داد.
محســن مهرعلیزاده اظهار داشــت: این پروژه پس از 
گذشت 20 ســال همچنان در مرحله اجرا متوقف شده 

است که جاى تأسف و تأثر دارد.
وى با بیان اینکه اگر این پروژه پیش بینى مالى و تأمین 
اعتبار نشده بود، نباید شروع مى شد و اگر هم تأمین اعتبار 
شده اســت، باید دالیل عدم اجراى آن مشخص شود، 
افزود: پروژه هایى با این اهمیت اگر در موعد مقرر خود 
به بهره بردارى برسد مردم شیرینى آن را لمس خواهند 
کرد ولى اگر از زمان خود بگذرد، حالوت و شیرینى خود 

را ندارد.
اســتاندار اصفهان با تأکید بر اینکه این پــروژه باید با 
هرسرعتى که امکان دارد به پیش برود، افزود: با توجه به 
انجام فعالیت هاى مربوط به فاینانس پروژه و مصوبات 
الزم، باید هرچه سریع تر مشکالت مربوط به معارض در 

یک برنامه زمانبندى شده حل شود.
وى با بیان اینکه مدیریت استان از هر کمکى در خصوص 
برطرف شدن مشــکالت این پروژه دریغ نخواهد کرد، 
افزود: باید کوتاه تر کردن زمانبندى و فهرســت کردن 
خواسته ها از مدیریت اســتان در جهت تسریع در پروژه 

باشد.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه تمامى هدفگذارى ها باید 
براى جابه جایى 16 میلیون مسافر در سال و اتصال این 
قطار به تهران باشد، گفت: آنچه مهم است تکمیل پروژه 

از اصفهان تا تهران است.
وى استفاده از روش هاى BOT در سرمایه گذارى این 

پروژه را با توجه به تعداد باالى مســافران تضمین شده، 
طول مسیر کوتاه تر و انجام بخشــى از سرمایه گذارى 

توسط دولت را راهگشا دانست.
استاندار اصفهان با بیان اینکه سرمایه گذارى کشورهاى 
اروپایى در این خصوص امکانپذیرتر خواهد بود، افزود: 
این امر نیازمند مطالعه و پیگیرى اســت و هرچه زمان 

اجراى این پروژه کوتاه تر باشــد، به نفــع همه خواهد 
بود.

وى خاطر نشــان کرد: ســاختار کامــل و دقیقى براى 
اجراى این پروژه در نظر گرفته شــده و باید مشکالت
اجرایى موجود برطرف شــود و این امر کامًال شــدنى

 است.

مهرعلیزاده اظهار کرد: اگر اراده الزم براى حل مشکل 
وجود داشته باشد، مشکالت برطرف خواهد شد و وزارت 
راه و شهرســازى و راه آهــن باید با قوت بیشــترى در 
دولت موضوع را پیگیرى و مصوبــات الزم را اخذ کنند 
و خوشــبختانه رئیس جمهور نیز موافقت الزم را با این 

پروژه دارند.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك 
دوخته از رکود بازار پوشاك و قیمت باالى اجناس گالیه 
کرد و حمایت از تولید کننــده داخلى را ضامن رونق بازار 

دانست.
ابراهیــم خطابخش در خصوص آخریــن وضعیت بازار 
پوشاك دوخته شده اظهار داشت: ورود پوشاك به خصوص 
پوشاك قاچاق همچنان ادامه دارد و شرایط به گونه اى 
نشده اســت که بتوانیم خبر از تعطیلى واردات پوشاك 
بدهیم، اما بازرسى هاى اتحادیه باعث شده است تا نظارت 
روى بازار پوشاك به صورت جدى دنبال شود و اگر واحد 
صنفى هم پوشاك قاچاق داشته باشد، با آن برخورد خواهد 

شد هر چند که میزان آن بسیار کم شده است.
وى با بیان اینکه در اصفهان درحــدود 15 واحد صنفى 
نماینده رسمى برندهاى خارجى هســتند، مطرح کرد: 
اجراى این طرح براى تولید داخلى هم بهتر شده است و 
اگر تبلیغات تولیدات ملى بیشتر شود و براى خرید کاالى 
ایرانى فرهنگسازى شود، در آینده، هم تولید داخلى بیشتر 
خواهد شد و هم استفاده از تولید ملى بهتر خواهد شد و در 

نتیجه وضعیت نیز بهتر خواهد شد.
وى با اشاره به تولید کت و شــلوار و مانتو در اصفهان، 
تصریح کرد: همین تولیــدات اصفهان نیز با نمونه هاى 
خارجى قابل رقابت و برترى است، اما استقبال کمتر از 

تولید ملى به علت قیمت است و نه کیفیت آن.
خطابخش با بیان اینکه وضعیت بازار پوشاك در سال 96 
نسبت به سال هاى قبل بدتر شده بود، افزود: بازار فروش 
زمستانه سال 96 بسیار نامساعد بود و از 100 درصد شاید 
بتوان گفت که 10 درصد خرید زمســتانه داشتند و این 
دلیلى جز رکود حاکم بر بازار و قیمت باالى اجناس ندارد.

وى با اشاره به وضعیت نامناسب بازار شب عید پوشاك، 

یادآورى کرد: سال هاى گذشته از نیمه دوم بهمن ماه تا 
روزهاى پایانى سال شب عید پوشاك محسوب مى شد 
اما امسال از اوایل اسفند شروع شد و نهایتًا تا 20 اسفند 
هم بازار شب عید برقرار باشد، یعنى حدود 15روز براى 
بازار شب عید فرصت هست و کسبه نیز به همین چند روز 

دلخوش کرده اند تا شاید اتفاقى بیافتد.
رئیس اتحادیه صنــف تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاك دوخته با بیان اینکه بازرســى هاى شب عید از 
کسبه و اصناف آغاز شده است، گفت: نظارت ها از قبل 
بوده و ادامه دار است و مردم از این بابت نگرانى نداشته 

باشند.

پرونده قطار سریع السیر اصفهان- تهران به دولت مى رود

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاك مطرح کرد:

بازار شب عید 
پوشاك تا20 اسفند
 برقرار است

اولین بازار بهاره کلیشاد و سودرجان برپا مى شود

شکسته شدن رکورد واگذارى هاى استان در بهمن ماه

سرچشمه افوس در ایام نوروز جارى است

ششــمین جشــنواره فرهنگى- هنرى سپاه با 
معرفى 54 برگزیده دیروز در دانشــگاه افسرى 

امیرالمؤمنین (ع) اصفهان به کار خود پایان داد.
مســئول اداره فرهنگى- هنرى نمایندگى ولى 
فقیه در سپاه، این جشــنواره را شامل هنرهاى 
نمایشى و هنرهاى تجسمى معرفى کرد و گفت: 
سرود جمع خوانى، ســرود تک خوانى، تواشیح 
و جمع خوانــى، نماهنگ و کلیپ، عکاســى، 
کاریکاتــور، طراحى پوســتر و خوشنویســى 
از رشــته هاى این رویــداد فرهنگى- هنرى

بود.
ســرهنگ پاســدار علیرضــا رجبى بــا بیان 
اینکه این جشــنواره ویژه پایوران و ســربازان 
سپاه بود، خاطرنشان کرد: در مجموع در هشت 
بخش فوق 872 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 

شد.
دبیر ششمین جشــنواره فرهنگى و هنرى سپاه 
گفت: در مجموع در این دوره از جشــنواره 379 
پاســدار و 62 ســرباز و 11 خواهر پاسدار سپاه 

شرکت کردند. 
وى ادامه داد: فراخوان این دوره از جشــنواره از 
مردادماه ســال جارى به کلیه یگان هاى سپاه 
ارسال و آثار پس از جمع آورى در بهمن ماه، پس 

از داورى، ارزیابى شده بود. 
رجبى خاطر نشــان کرد: همچنین سه کارگاه 
توانمندسازى در رشــته هاى موسیقى و سرود، 
خوشنویســى و گرافیک کاربردى ویژه نفرات 
برتر این دوره در دانشــگاه امیــر المؤمنین (ع) 

برگزار شد.

پایان جشنواره
 فرهنگى- هنرى سپاه 

در اصفهان

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان اعالم کرد: بر اساس آخرین آمار، مساحت 
واگذارى زمین در شــهرك هــا و نواحى صنعتى 
اســتان اصفهان با ثبت رکورد 147 هکتار در پایان 
بهمن ماه و شکســتن رکورد 142 هکتارى ســال 
گذشته، نوید بخش فصل جدیدى از واگذارى ها و 
سرمایه گذارى در صنایع کوچک و متوسط استان 

خواهد بود. 
محمد جواد بگى با بیان اینکه اســتان اصفهان با 
برخوردارى از 78 شهرك و ناحیه صنعتى که بیش از 
70 مورد آن با مساحتى بالغ بر 12هزار و 500 هکتار 
عملیاتى شده است، در رتبه نخست تعداد و مساحت 
شهرك ها و نواحى صنعتى کشور قرار دارد، تصریح 
کرد: همچنین رکورد تعداد قرارداد واگذارى با 339 
فقره در 17 بهمن ماه ســال جارى در این اســتان 

شکسته شد. 

وى اظهار امیدوارى کــرد با موج جدید تقاضا براى
زمین هاى شهرك ها و نواحى صنعتى استان شاهد 
رونق روز افزون بخش صنعت در استان باشیم که 
رونق آن مــى تواند افزایش اشــتغالزایى و ارتقاى 
ســطح معیشــتى شــهروندان را به دنبال داشته

 باشد. 
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان با اشــاره به حمایت ویژه این شــرکت از 
ســرمایه گذارى ها و ارائه  تخفیفات مناســب به 
متقاضیــان زمیــن به خصــوص در شــهرك ها 
و نواحــى صنعتــى واقــع در مناطــق کمتــر 
برخــوردار اســتان افزود: بــدون شــک اینگونه 
حمایت ها به همراه تالش این شرکت براى تأمین 
زیرساخت هاى مناسب شهرك ها و  نواحى صنعتى 
اســتان در موفقیت در افزایش حجم  واگذارى ها 

بسیار مؤثر بوده است.

کنسرت شــهاب مظفرى، خواننده و آهنگساز پاپ یازدهم اســفندماه، طى دو سانس ساعت 
18و30دقیقه و 21 در تاالر رودکى اصفهان برگزار مى شود.

بلیت هاى کنسرت شهاب مظفرى که به تهیه کنندگى محمد مرشدى و رهبرى ارکستر مهدى 
فردى برگزار خواهد شد، در کمتر از یک ساعت به فروش رفت.

این خواننده در این اجراى خود 15 قطعه را براى مخاطبان مــى خواند که قطعه جدید او به نام 
«دلبرى» که با استقبال پرشور عالقه مندان روبه رو شــده است، نیز از جمله این آثار محسوب 

مى شود.
گفتنى اســت؛ شــهاب مظفرى خواننده و آهنگســاز متولد 7 اردیبهشــت 1367 در تهران 

است.
 اولین اثر شهاب مظفرى با ترانه سرایى و آهنگسازى خودش در ســال 1387 به نام «از وقتى 

رفتى» منتشر شد  که ورژن پیانوى این کار، از آثار محبوب او به شمارمى رود.

برگزارى کنسرت شهاب مظفرى 
در نصف جهان

و سانس ساعت 

ى ارکستر مهدى 

عه جدید او به نام 
ین آثار محسوب 

13677 در تهران 

 به نام «از وقتى 

فرى 

اعظم محمدى


