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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 96/50028/د  مورخ 96/08/22 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد ساماندهى 
فالفلى هاى سیار سطح شهر واقع در جاده قدیم شاهین شــهر بزرگراه آزادگان جنب خیابان شیخ بهایى را از طریق سرمایه گذارى و 

ساخت به روش B.O.L.T اقدام نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر طرح ، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه 

ساختمان نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567- 031 دریافت نمایند.
- متقاضیان مى بایست پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/10/23 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

شاهین شهر تسلیم نمایند.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

8 عالمت که باید  جدى بگیریدمخالفت سازمان محیط زیست با طرح بن – بروجنسریال  «سلمان فارسى» به اصفهان هم مى رسد گردش مالى چند صد میلیاردى فیلترینگ قاتلى که دستپاچه شد! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خروش اصفهان علیه آشوبگران
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سرنوشت یک فیلم جنجالى      
با حضور یک بازیگر جنجالى 

لیگ اینگونه جذاب تر است

بالیى که حوادث شغلى 
سر کارگران مى آورد

موهایم را5
 از ته مى زنم!
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رضا رشــیدپور صبح دیروز چهارشنبه 13 دى 
در برنامه «حاال خورشید» از افزایش 
تعرفه واردات خودروى هیبریدى 
انتقاد کرد و ایــن افزایش 1100 

درصدى را غیرمنطقى دانست.
رشیدپور با اشاره به بحران آلودگى هوا 
در کل کشور و نیاز بیشتر مردم جامعه به 
خودروهاى هیبریدى براى جلوگیرى از آلودگى 
هوا گفــت: «در کل دنیا همه در حال گســترش 

خودروهاى هیبریدى هستند ...
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آب نداشته را فروختند و زاینده رود را خشک کردندآب نداشته را فروختند و زاینده رود را خشک کردند
در میزگرد بررسى طرح آبرسانى بن- بروجن مطرح شد:در میزگرد بررسى طرح آبرسانى بن- بروجن مطرح شد:
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 به قوم تارتار 
رسید!

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول) چاپ دومچاپ دوم

آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
مساحت 
عرصه 

(مترمربع)

مدت زمان 
آورده طرف آورده شهردارىاجراى پروژه

مشارکت
نوع 

مشارکت

1
ساماندهى 

فالفلى هاى سیار 
سطح شهر

جاده قدیم شاهین شهر 
بزرگراه آزادگان جنب خیابان 

شیخ بهایى

حدود 10000 
زمین و مجوز ساخت 4 ماهمترمربع

صادره شهردارى
طراحى و ساخت و 

B.O.L.Tتجهیز

  تقابل تیم هاى ژنرال با تیم هاى  مجید جاللى جمله معروف چند سال پیش امیر قلعه نویى که گفته 
بود«مجید جاللى خیلى مرده!» را در ذهنمان زنده مى کند. هر چند، چندسال بعد در محفلى قلعه نویى 

از جاللى با عنوان «یارو» یاد کرد و این موضوع باعث دلخورى شدید آقا معلم شد...
4

ذوب آهن - پیکان

دوئل ژنـرال با مربى اى که خیلى مرده!
w

  تقابل تیم هاى
بود«مجید جالل
از جاللى با عنو

دوئل
بال
س

مو
 از ته
رضا رشــیدپور
برن در
تعرف
انتقا
درصد
رشیدپو
در کل کش
خودروهاى هیبرید
هوا گفــت: «در کل
خودروهاى هیبرید

 به قوم تارتار به قوم تارترموقوم تارتار ه به قو
رسید!رسید!

جدال زردهاى قدیمى
 با زردهاى نوظهور

درگذشت پدر گرامى جنابعالى موجب تأسف و تألم خاطر گردید. 
بدینوســیله، از پیشــگاه حضرت بارى تعالى براى آن مرحوم مغفور، آمرزش و 
رحمت الهى و براى بازماندگان معزز صبر و شــکیبایى و بــراى جنابعالى که از 
خدمتگزاران خدوم، پرتالش و نیک اندیش کشور هستید طول عمر باعزت توأم با 

توفیق روزافزون خدمت به انقالب و کشور عزیزمان را مسألت مى نماییم. 

خاموش شــدن شــمع وجود پدر بزرگوارتان که بى تردید ضایعه اى 
جبران ناپذیر براى جنابعالى و فقدانى دردناك براى خانواده آن مرحوم 
مى باشد را به شما و همه بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 
حضرت پروردگار براى آن مرحوم، مغفرت و علو درجات و براى خانواده و 

بازماندگان، صبر و اجر مسئلت مى نماییم. 

ون ه را هللا و ا ا ا

جمعى از  پرسنل فرماندارى اصفهان

على رحمانى   فرماندار شهرستان تیران و کرون،     
مجتبى راعى  سرپرست  فرماندارى شهرستان خمینى شهر ،
 یوسف حسنى  فرماندار شهرستان نطنز،
سیدحسن شفعتى  فرماندار  شهرستان خوانسار ،

 حسین ثالثى  بخشدار کوهپایه،حسین بهزاد فر  بخشدار جرقویه علیا،  
حسن جعفرى هرندى  بخشدار جرقویه سفلى،  احمد  صادقى  بخشدار بن رود، 
 رحمت ا... ترابى   بخشدار جلگه،  
حسین نظام زاده  شهردار اژیه ، محمدرضا مجلسى  شهردار تودشک ،

 سید رسول داودى   شهردار زیار ،  محمود صادقین  شهردار قهجاورستان ،  
محسن علیخانى  شهردار کوهپایه ، حسین دهقان شهردار محمدآباد، 
  رضا غالمرضایى  شهردار نصرآباد ،  
غالمحسین رضایى  شهردار ورزنه ،  حمید شهبازى  شهردار هرند

جناب آقاى احمد رضوانى
فرماندار محترم اصفهان

جناب آقاى احمد رضوانى
فرماندار محترم شهرستان اصفهان

3

 مریال زارعى  مریال زارعى 
در آستانه کسب در آستانه کسب 
چهارمین سیمرغ چهارمین سیمرغ 

10 صبح امروز، راهپیمایى مردم والیت مدار اصفهان از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان انقالب

شکایت و شکایت کشى بین اسنپ و تپسى!شکایت و شکایت کشى بین اسنپ و تپسى!

واکنش رضا رشیدپور به افزایش تعرفه واردات 
خودروى هیبریدى:

 شوراى رقابت در جلسه اى که در تاریخ 27 آذر برگزار شد موضوع شکایت «تپسى» 
از «اسنپ» را بررسى کرد و در نهایت به رغم آنکه نیمى از اعضا به نفع تپسى رأى 

داده  بودند با شکایت تپسى موافقت نکرد.
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امام جمعــه موقت اصفهــان گفت: اعتراضــات دالیلى 
مانند تورم، گرانى، بیکارى و شــرایط بــد اقتصادى دارد 
و نارضایتى مردم درســت اســت. تبعیض بــه هرحال 
سنگین اســت و براى مثال وقتى یکى 20 میلیون حقوق
 مــى گیــرد و دیگرى بــا رنج، یــک میلیــون دریافت
 مى کند تبعیضى اســت که مردم را رنــج مى دهد. وقتى 
مردم بیکارى جوان ها را مى بیننــد و گرانى را مى بینند، 
صنایع کشور زیر فشار اســت، بیکارى فراگیر شده است و 
بر اســاس آمار هفت میلیون بیکار تحصیلکرده داریم. در 
نتیجه براى این موضوعات باید راهکارى ارائه شود و این 

حق مردم است.

حجت االسالم  والمسلمین محمد تقى رهبر اظهار داشت: 
ما این حرف هــا را زیاد گفته ایم و باز هــم مى گوییم که 
مطالبات مردم برحق اســت. باید صنعت و کشــاورزى 
فعال شــود و همزمــان جلــوى حقوق هــاى نجومى، 
بیکارى و گرانى را گرفت. مســئولین بایــد در این رابطه 
با مردم بیشــتر حرف بزنند و در رســانه بگویند که مردم 
خواسته هاى شما را مى دانیم. در حال حاضر هم بودجه سال 
آینده در مجلس مطرح مى شود که من هم به نمایندگان 
گفتم که این بودجه باید در جهت منافع مردم و منافع کشور 
و طبقات محروم کشور باشــد و همه این موضوع را قبول

 داریم.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى صبح دیروز چهارشنبه در 
ابتداى درس خارج فقه خود گفت: بارها به مســئولین 
محترم از رئیس جمهور و دیگران هشدار دادیم که این 
فضاى مجازى بالى جان شماست؛ نه تنها دین و ایمان 
و اخالق و همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشا را به 
درون خانه ها مى فرســتد و خانواده ها را از هم متالشى 
مى کند؛ بلکه خطرى براى انقالب، نظام و امنیت جامعه 
است اما متأسفانه گوش شنوایى نبود؛ اما اکنون مى بینیم 

دامن همه آنان را گرفته است.
به گزارش مهر، آیت ا... مکارم شــیرازى ادامه داد: یک 
نفر مزدور موساد و سیا در خارج نشسته و براى ده میلیون 

نفر به آسانى پیام مى فرستد که فردا فالن ساعت بیرون 
ریخته و اغتشــاش کنید؛ حتى طرز ساختن بمب هاى 

دست ساز را هم به آنان یاد مى دهد.
وى اضافه کرد: از مســئوالن محترم ســئوال مى کنم 
فضاى مجازى که پدیدآورنده آن دشــمنان ما هستند و 
تمام اختیارش در دست آنهاســت و ما را عمًال برده خود 
مى سازند، آیا عاقالنه است ما خودمان را در اختیار آنان 

بگذاریم؟ 
این مرجع تقلید ادامه داد: نگوییــد موقتًا قطع کردیم و 
دوباره بر مى گردیم؛ راســتى عجیب است این شیاطین 

هم دوباره بر مى گردند؛ همان آش و همان کاسه.

تبعیض 
سنگین است

فضاى مجازى خطرى براى 
امنیت جامعه است

 نظر عصار درباره وقایع اخیر
  سینما پرس | علیرضا عصار در میانه هاى 
کنسرتش در تهران نتوانست در قبال اتفاق هایى که 
در شهرهاى مختلف کشــور رخ داده، سکوت کند و 
گفت: هیچکدام از ما موافق خیلى از اتفاق هایى که در 
این روزها مى افتد نیستیم، اتفاق هایى مانند شکستن 
شیشه ها و تخریب اموال عمومى، اما نظر شخصى من 
این است که حق با مردم است. نمى خواهم کلیشه اى 
حرف بزنم و نمى خواهم شعارى سخن بگویم؛ واقعًا 
حق با مردم است و مسئوالن در هر ِسَمتى که هستند 
باید دقت کنند که این مردم شایستگى شان بیشتر از 
این حرف هاســت که بخواهند با این همه سختى در 

کشورى زندگى کنند که ثروت بسیار دارد.

تکذیب بازداشت 90 نفر 
در تبریز

  اعتمادآنالین| شهاب الدین بیمقدار، نماینده 
تبریز در مجلس در واکنش به بازداشت 90 نفر از مردم 
این شهر اظهار داشت: در تبریز هیچ تظاهراتى برگزار 
نشده است که کسى دستگیر شــود. حتى ده نفر هم 
جایى جمع نشده اند که بخواهند کسى را دستگیر کنند. 
پیش از این برخى رسانه ها خبر داده بودند که در روز 
ابتدایى تجمعات در شهرهاى مختلف، در تبریز جمعى 

بازداشت شده بودند.

اعتراف ماکرون
  تسنیم| «امانوئــل ماکــرون»، رئیــس 
جمهورى فرانسه در گفتگوى تلفنى با حسن روحانى  
با اشاره به اینکه به هیچ عنوان نقشى که سپاه قدس 
در نابودى داعش داشته را انکار نمى کنیم و قدردان 
این حضور هستیم، بر ادامه گفتگو ها و رایزنى ها براى 
تدوین نقشه راه در مسیر توسعه ثبات منطقه و کمک به 

حل بحران انسانى در یمن تأکید کرد.

حمله به 3 امامزاده 
  ایسنا| مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران 
از حمله اغتشاشگران به سه امامزاده استان خبرداد و 
گفت: ســه نفر در این رابطه دستگیر شدند که دو نفر 
از آنها مازندرانى نبودند. حجت االسالم  والمسلمین 
حیدرى تصریح کرد: از ساعت 12و30دقیقه نیمه شب 
11 دى ماه، اغتشاشــگران به سه امامزاده در منطقه 
شیرگاه و سوادکوه شــمالى و جاده نظامى قائمشهر 
حمله کردند که متأسفانه یک امامزاده به دلیل دارا بودن 
سقف چوبى کامًال در آتش سوخت و دو امامزاده دیگر با 
حضور نیروهاى مردمى و امنیتى از حریق نجات یافتند.

کشته شدن 2 دانش آموز 
  مهر | وزیر آموزش و پرورش از کشته شدن 
دو دانش آمــوز در حوادث اخیر خبر داد. ســیدمحمد 
بطحایى در توئیتى نوشــت: آشــوب و خشونت کور 
همواره بى گناهان را قربانى مى کند. داغ دار کشته شدن 
دو دانش آموز و امید آینده ایران، «آرمین» و «شایان» 

عزیز در این آشوب هستم.

ایران مورد بحث نیست
  انتخاب| رئیس دوره اى شوراى امنیت توضیح 
داد: ایران در دســتور کار شــوراى امنیت قرار ندارد، 
البته اگر هر یک از اعضاى شورا تقاضاى بررسى این 
موضوع را مطرح کند، این درخواست بررسى مى شود و 
ما قطعاً آمادگى داریم تا روى این مسئله کار کنیم، ولى 
این وضعیت بستگى به توافق اعضاى شوراى امنیت 
دارد که در حال حاضر به جز آمریکا، بقیه کشورها چنین 

ضرورتى را نمى بینند.

دکمه من بهتر است!
  عصر ایران| رئیس جمهورى آمریکا در پاسخ 
به رهبر کره شمالى که گفته است یک دکمه شلیک 
سالح هسته اى در دفتر کارش است، در پیامى توییترى 
نوشت: من هم یک دکمه هســته اى دارم ولى بسیار 
بزرگ تر و قوى تر از دکمه او( رهبر کره شمالى) است و 

دکمه اى که من دارم، کار مى کند.

توئیتر

فیلتر شــدن تلگرام که در پى ناآرامى هاى اخیر صورت 
گرفت با حاشــیه هاى زیادى همراه بود و با وجود اینکه 
وزیر ارتباطات و سایر مســئوالن این وزارتخانه بارها 
اعالم کردند این اقدام ناشى از یک تصمیم موقتى است، 
شایعات زیادى درباره دائمى بودن محدودیت دسترسى 
به این اپلیکیشــن بر ســر زبان ها افتاده است. همین 
موضوع هم باعث شد خیلى ها در انتظار رفع فیلتر نمانند 
و به فکر استفاده از انواع فیلترشکن ها بیافتند و از آنجایى 
که این اولین بار نیســت که دسترسى به یک سایت یا 
اپلیکیشن محدود مى شــود، افراد زیادى هم براى ارائه 

فیلترشکن از قبل آماده بودند.
تبلیــغ فــروش VPN در فروشــگاه هاى موبایل در 
حالى رخ داده اســت که خریدو فروش نــرم افزارهاى 
VPN در ایران جرم شــناخته شــده مى شود و براى 
دسترسى غیرمجاز به سایت هاى فیلتر و محافظت شده، 
مجازات زندان از91 روز تا یکسال و از 500 هزار تومان 
تا دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است اما با وجود 
این مجازات ســنگین، کاربران همچنــان به راحتى از 

فیلترشکن استفاده مى کنند.
طبق خبرها در حال حاضر بسیارى از فروشگاه هاى ارائه 
محصوالت و خدمات مربوط به تلفــن همراه اقدام به 
فروش فیلترشکن مى کنند حتى کسانى که نمى خواهند 
زحمت رفتن به این فروشــگاه ها را بکشند، مى توانند با 
یک جستجوى ســاده در فضاى اینترنت به سایت هاى 
زیادى مراجعــه کنند که فیلترشــکن مى فروشــند. 
همین موضوع باعث شــده که در کنار مختل شــدن 
فعالیت کســانى که از طریق فروش محصوالتشــان 
در تلگرام و اینســتاگرام امرار معاش مى کنند، کسب و 
کار کســانى که فیلتر شکن مى فروشــند رونق زیادى 

پیدا کند. 
محسن که فیلترشــکن مى فروشــد به اعتمادآنالین 
مى گوید: «ما سال هاست که این کار را انجام مى دهیم. 

خیلى ها همان ابتدا که موبایل مى خرند از ما مى خواهند 
روى آن فیلتر شــکن نصب کنیم امــا در یکى دو روز 
گذشــته مراجعه براى خرید و نصب فیلترشکن خیلى 

بیشتر شده است.»
او درباره قیمت ارائه فیلترشــکن مى گوید: «بعضى از 
برنامه هاى فیلترشکن مجانى هســتند و ما فقط براى 
نصب آنها هزینه کمى مى گیریم اما بعضى از برنامه ها 
مانند  VPN جدا از هزینه نصب، باید خریده شوند. این 

فیلترشــکن ها بهتر عمل مى کنند و در صورت مختل 
شدن پشــتیبانى دارند. قیمت این فیلترشکن ها هم از 

ماهى پنج هزار تا 30 هزار تومان متغیر است.» 
با یک حساب سرانگشــتى مى توان فهمید که این بازار 
چقدر داغ است و چه رقمى گردش آن را تشکیل مى دهد. 
کافى است تعداد کاربران سایت هایى مانند فیسبوك و 
اپلیکیشن هایى مانند تلگرام را به دست بیاوریم. در حال 
حاضر گفته مى شود نزدیک به 40 میلیون ایرانى کاربر 

تلگرام هســتند. اگر تنها پنج میلیون نفر اقدام به خرید 
فیلترشکن کنند و ارزان ترین فیلترشکن موجود در بازار 
را هم تهیه کنند، رقم 50 میلیارد تومان به دست مى آید. 
رقمى که ضرب آن در 12 ماه ســال، مــا را به عددى 
چند صد میلیاردى مى رســاند. تازه این رقم مربوط به 
کسانى است که به علت فیلتر شــدن تلگرام به سراغ 
فیلترشکن مى روند و حسابشان از مشترى هاى قدیمى 

سواست.

رضا رشیدپور صبح دیروز چهارشــنبه 13 دى در برنامه 
«حاال خورشــید» از افزایش تعرفــه واردات خودروى 
هیبریدى انتقاد کرد و این افزایــش 1100 درصدى را 

غیرمنطقى دانست.
رشیدپور با اشــاره به بحران آلودگى هوا در کل کشور و 
نیاز بیشــتر مردم جامعه به خودروهاى هیبریدى براى 
جلوگیرى از آلودگى هوا گفت: «در کل دنیا همه در حال 
گسترش خودروهاى هیبریدى هستند ولى در کشور ما 
قیمت این خودروها به یک باره به طرز عجیبى افزایش 

پیدا مى کند.»
او همچین گفت: «من قول مى دهم که اگر در مدت 72 
ساعت آینده دلیل قانع کننده اى از سوى مسئوالن براى 
این افزایش قیمت ارائه شود، موى خود را مى زنم و شنبه 

جلوى دوربین حضور پیدا مى کنم.»
براســاس تصمیم گیرى ها به دلیل مصرف پایین بنزین 
و آالیندگى کم خودروهــاى هیبریدى، دولت به عنوان 

مشــوق، تعرفه 4 درصــدى را بــراى واردات این نوع 
خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جدید این 
رقم به 45 درصد رسیده است که رشد 11 برابرى یا 1100 
 درصدى را نشان مى دهد. رقمى که اگر به همین شکل 
اعمال شود، جهش قابل توجهى را در قیمت این خودروها 

در بازار ایجاد مى کند.

حمیدرضا فوالدگــر، نماینده اصفهــان در مجلس در 
خصوص ارزیابى خود از نقش صدا و سیما در غیاب شبکه 
هاى اجتماعى که در شرایط فعلى مسدود هستند، اظهار 
داشــت: صدا و ســیما باید بتواند یک نقش خوبى ایفاد 
کند؛ باالخره رســانه ملى اســت. باید به گونه اى رفتار 
کند که هم مردم احســاس کنند مسائل به درستى بیان

 مــى شــود و هــم اینکــه یــک نهــاد حاکمیتــى
 است. 

به گزارش نامه نیوز وى گفت:  در صدا و سیما نمى توان 
همه مسائل را عریان و شفاف بیان کرد ولى اینکه همه 
چیز را سانســور کنند هم نمى شود. باید مشکالت بیان 

شود.

 شوراى رقابت در جلسه اى که در تاریخ 27 آذر برگزار شد 
موضوع شکایت «تپسى» از «اسنپ» را بررسى کرد و در 
نهایت به رغم آنکه نیمى از اعضا به نفع تپسى رأى داده  

بودند با شکایت تپسى موافقت نکرد.
بسیارى از رانندگانى که با شــرکت اسنپ کار مى کنند 
با این محدودیت مواجه بوده اند که این شــرکت آنها را 
از کارکردن در اپلیکیشــن هاى رقیب مانند تپسى منع 
کرده و در صورت عدم پیروى از این تصمیم، رانندگان را 

مجازات و اخراج مى کند. گفته مى شود مسئوالن اسنپ 
فعالیت یک راننده در اپلیکیشن رقیب را با سوءاستفاده 

از دسترسى خود به دستگاه تلفن آن راننده درمى یابند.
تپســى اعتقاد دارد بخش مهم اعضاى شوراى رقابت 
با نگاهى دقیق تر به مدل این کســب و کار و روال ها و 
مقررات جهانى آن قطعًا رأى به آزادى انتخاب رانندگان 
در استفاده از اپلیکیشن هاى مختلف درخواست تاکسى 

خواهند داد. 

فروش نوزادان
 متوقف نشده 

  تسنیم| فاطمه دانشــور، عضوشوراى 
شــهر تهران گفت: خرید و فروش نوزادان که در 
برخى از بیمارســتان ها و محالت تهران صورت 
مى پذیرد نه تنها متوقف نشــده بلکه افزایش هم 

یافته است.

توقف انتشار یک روزنامه 
  ایلنا | انتشار روزنامه «جامعه فردا» پس 
از 52 شماره متوقف شد. داود باقرى، مدیر مسئول 
این روزنامه گفت: روزنامه «جامعه فردا» به دلیل 
مشکالت مالى دیگر منتشر نمى  شود اما در صورتى 
که مشکالت مالى روزنامه حل شــود، دوباره به 

فعالیت خود ادامه خواهیم داد.

افزایش مشکالت قامتى
  فارس| نرگس تقى زاده، مسئول طرح و 
برنامه دفتر تربیت بدنى وزارت آموزش و پرورش 
گفت: به نظر مى رسد به دلیل فقر حرکتى و زندگى 
ماشینى، مشکالت قامتى دانش  آموزان افزایش 

پیدا کرده است.

مرگ هاى غیرواگیرى!
  فارس| قاضى زاده هاشمى، وزیر بهداشت 
با بیان اینکــه 80 درصد مــرگ ایرانیان به دلیل 
بیمارى هاى غیرواگیر است، گفت: زمانى مردم از 
حصبه و آبله و وبا یا ماالریا مى مردند، ولى اکنون 
سبک زندگى ناســالم و نوع خوراك سبب مرگ 

آنها مى شود.

سیرهاى قاچاق نرسید!
  میزان | لنج حامل بیش از 20 تن کاالى 
قاچاق در آب هاى اطراف جزیره کیش توقیف شد. 
این لنج از بندر دبى به ســمت بندرکنگان بوشهر 
درحال حرکت بود. مأموران از این لنج 10 ُتن سیر و 
حدود 10 تن لوازم بهداشتى و آرایشى کشف کردند. 
گفتنى است وزارت جهاد کشاورزى واردات سیر را 
ممنوع کرده و لوازم آرایشى و بهداشتى کشف شده 

در لنج نیز مجوز هاى بهداشتى و گمرکى نداشتند.

آقازادگى بدون منفعت!
  آنا| مهدى کمالونــدى، فرزند دوم بهروز 
کمالوندى سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفته: 
آقازادگى نه تنها برایم منفعتى نداشته؛ ضررهایى هم 
داشته است. در صداوسیما که بودم دلم مى خواست 
کارمند رسمى شــوم اما به هر کدام از مسئوالن 
مراجعه مى کردم اول اشــتیاق نشــان مى دادند 
ولى درخواست هایى از پدرم داشتند و امضاهایى 
مى خواستند تا برایم کارى کنند. من چون روحیه 
پدرم را مى شناختم مجبور مى شدم قید درخواست 

خودم را بزنم.

اسناد النه در کتب درسى
رئیس گروه دفتــر تألیف کتاب    فارس|
تاریخ با بیان اینکه به بررسى اسناد النه جاسوسى 
آمریکا در کتب درسى مى پردازیم، گفت: قرار است 
این موضوع در پایه دوازدهم و در کتاب تاریخ دوران 

معاصر رشته علوم انسانى بیان شود.

 درآمدهاى نجومى متکدیان!
  جام جم آنالین | مدیرعامل ســازمان 
خدمات اجتماعى شهردارى تهران گفت: متکدیان 
حرفه اى در تهران حدود 1500 نفر هســتند که 
70درصد از متکدیان پس از آزادى از سامانسراها 
به دلیل درآمد میلیونى مجدداً  متکدى مى شوند. 
رضا قدیمى افزود: زمانى که یک متکدى به طور 
متوسط روزانه بین 400 هزار تومان تا دو میلیون 
تومان درآمد دارد از بهزیســتى چه انتظارى مى 

توان داشت؟

با افزایش تعداد سایت ها و اپلیکیشن هاى فیلترشده، خرید و فروش فیلترشکن رونق مى گیرد

گردش مالى چند صد میلیاردى فیلترینگ

واکنش رضا رشیدپور به افزایش تعرفه واردات خودروى هیبریدى: 

موهایم را از ته مى زنم!
نمى شود همه چیز را سانسور کرد

محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران که براى بازدید 
از اقدامات گروه هاى جهــادى در کمک به زلزله زدگان 
کرمانشاه به روســتاهاى این استان ســفر کرده بود، با 
اشاره به حوادث چند روز اخیر، گفت: انباشت مشکالت 
اقتصــادى، معیشــتى و آســیب هاى اجتماعى باعث 
نارضایتى مردم شــده است و فســادها و سوءاستفاده  ، 
رانت خوارى و رفتارهاى تبعیض آمیز کســانى که من 
به آنهــا مى گویم «فرصت طلبان 4 درصدى»، ســبب 
شــده که احســاس تبعیض، بســترى اجتماعى براى 

سوءاســتفاده دشــمنان قســم خورده ایران اسالمى 
ایجاد کند.

وى افزود: در اغتشاشات چند روز اخیر، دیدیم که دشمن 
چگونه اعتراضات بحق مردم را به ســمت اغتشاش و 
ناامنى سوق داد؛ ضدانقالب نشــان داد، هر چه تاکنون 
شــعار مردم داده اســت، فریبى بیش نبوده است. کدام 
مردم دوستى؟ ناامنى ایجاد مى کنند، کسب و کار مردم را 
مختل مى کنند، به اموال عمومى آسیب مى زنند و پرچم 

کشور را به آتش مى کشند.

روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد تا روز دوشنبه تحلیل 
و پیگیرى هرگونه صحبت شک برانگیز از سوى «دونالد 
ترامپ» توسط این روزنامه نشــان داده که او مجموعاً در 
عرض 347 روز  هزار و950 ادعــاى دروغ یا غلط مطرح 
کرده است که به طور میانگین مى شود 5/6 ادعا در هر روز.

با وجود آنکه ترامپ عادت دارد مواضعش را تکرار کند اما 
این بررسى نشان داده که تعداد ادعاهایى که او براى سه بار 

یا بیشتر تکرار کرده از مرز 60 تا بیشتر نشده است.
در عین حال ترامپ در مصاحبه 30 دقیقه اى با «نیویورك 

تایمز» در زمان تعطیالت دستکم 24 ادعاى دروغ یا غلط 
مطرح کرده که شامل صحبت هایى مى شود که قبًال درست 

یا غلط بودنشان بررسى شده است.
به عنوان مثال یکى از این ادعاهــاى ترامپ این بوده که 
قانون بهداشت و درمان «اوباما» اساساً مرده است اما دفتر 
بودجه در کنگره آمریکا گفت: این قانون همچنان انتظار 

مى رود که تا اطالع ثانوى برقرار باشد.
در عین حــال ترامپ 61 بار مدعى شــد که شــغل ها و 
ســرمایه گذارى هاى تجارى ایجاد کرده که پیش از این 
نیز اعالم شده اند و به آسانى سوابق مربوط به آن در گوگل 

قابل جستجو است. 
در عین حال دو ادعاى گزاف دیگــر ترامپ این بوده که 
طرح کاهش مالیات او بــزرگ ترین طرح کاهش مالیات 
تاریخ آمریکا بوده و اینکه آمریکا یکى از باالترین نرخ هاى 

مالیات در جهان را دارد.
در این بررســى به عنوان مثال مشاهده شــد که ترامپ 
ادعایش درباره بزرگ ترین طرح کاهش مالیات در تاریخ 
آمریکا را 53 بار تکرار کــرده و 58 بار نیز گفته که آمریکا 

باالترین میزان مالیات را در جهان پرداخت مى کند.

محمد قاصد اشــرفى، رئیــس انجمن ســینماداران 
گفت: مدتى بود کــه آلودگى هوا باعــث مراجعه کمتر 
خانواده ها به سالن هاى سینما شده بود؛ اما اتفاقات اخیر، 
روند کاهش فروش سینماها را بیش از پیش کرد. وى در 
ادامه گفت: با توجه به آمار ارائه شده ، فروش سالن هاى 
ســینما با کاهش 70 درصدى مواجه شده است. رئیس 

انجمن سینماداران، تعطیلى سینماها در مراکز شهر به 
دلیل اغتشاشات را رد کرد و گفت: هیچ سینمایى در این 
مدت تعطیل نشده و حتى سینماهایى که در مراکز شهر 
فعال بودند هم به کار خود ادامه دادند و تعطیل نکردند. اما 
شرایط تهران و دیگر مناطق کشور روى کاهش فروش 

سینماها مؤثر بوده است.

شکایت و شکایت کشى بین اسنپ و تپسى!

تأثیر ناآرامى ها بر فروش فیلم هاى سینمایى

واکنش قالیباف 
به اعتراض هاى خیابانى و کن ایه به دولت روحانى

1950 دروغ و اشتباه در347 روز!
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سریال  «سلمان فارسى» به اصفهان هم مى رسد سریال  «سلمان فارسى» به اصفهان هم مى رسد 

در حالى که به نظر مى رســید فیلم «جــن زیبا» به 
کارگردانى بایرام فضلى با بازى نورگل یشــیلچاى و 
فرهاد اصالنى در جشنواره فیلم فجر امسال رونمایى 
شود، نامى از این فیلم ســینمایى به عنوان فیلم هاى 
راهیافته به بخش مسابقه این رویداد سینمایى آورده 
نشد و جمال ساداتیان اعالم کرد که «جن زیبا» اصًال 
براى اعضاى هیئت انتخاب به نمایش درنیامد. مهرداد 
فرید تهیه کننده «جن زیبا» به آى سینما مى گوید که 
این فیلم را به جشنواره فجر نداد چون مراحل فنى آن 
تمام نشــده بود. او همچنین توضیحاتــى را در مورد 
اکران همزمان این فیلم ســینمایى در ایران، ترکیه و 

سایر کشورها ارائه کرد.
مهرداد فرید درباره عــدم تمایل خود به نمایش «جن 
زیبا» در جشــنواره فیلم فجر امســال گفت: مراحل 
فنى این فیلم سینمایى طى نشده نبود و نیاز به زمان 
بیشترى داشت و من هم نمى خواستم به هیچ عنوان 
کیفیت فیلــم را قربانى عجله کنم و بــه همین دلیل 
تصمیم گرفتیم با برنامه ریزى هاى صورت گرفته، این 
فیلم را به صورت مستقیم در اکران عمومى براى مردم 

به نمایش درآوریم.
 چند هفته پیش اخبارى مبنى بر اکران همزمان فیلم 
«جن زیبا» در کشور ترکیه و ایران منتشر شد. مهرداد 
فرید دربــاره برنامه ریزى هاى صــورت گرفته براى 
نمایش همزمان این فیلم در دو کشور مختلف گفت: 

ما براى اکران این فیلم سینمایى با پخش کننده اى در 
ترکیه به توافق رسیده ایم تا این فیلم همزمان با ایران 
در ترکیه هم روى پرده برود. همچنین امیدوار هستیم 
برخى کشــورهاى عربى از جمله مصر با ما همکارى 
کنند تا این فیلم در ســینماهاى آن کشــور هم با زیر 
نویس و یا دوبله عربى اکران شــود، زیرا بازیگر بین 
المللى فیلم ما طرفداران بسیارى در کشورهاى منطقه 
دارد. ما همچنین با شرکت دریم لب در فرانسه به توافق 
اولیه رسیده ایم. این شرکت پیش از این معرف سه فیلم 
سینمایى «چهارشنبه سورى»، «درباره الى» و «جدایى 
نادر از سیمین» در جهان بود و به نوعى به عنوان معرف 

اصغر فرهادى به سینماى جهان شناخته مى شود.
 پیش از این هم عوامل فیلم «محمد رسول ا...(ص)» 
ســوداى اکران این فیلم ســینمایى را در بسیارى از 
کشورهاى منطقه و حتى جهان اسالم را داشتند، اما در 
نهایت این اتفاق رخ نــداد و این فیلم به جز در ایران و 
عراق، تنها چند هفته در کشور ترکیه به روى پرده رفت.

 فرید در پاسخ به این پرسش که چرا فیلم هاى سینماى 
ایران نمى توانند در ســایر کشــورهاى منطقه اکران 
گسترده داشــته باشــند، گفت: نمایش فیلم «محمد 

رسول ا...(ص)» در سایر کشورها تحت تأثیر مسائل 
سیاسى قرار گرفت. متأسفانه کشورهاى عربى حوزه 
خلیج فــارس به دلیل برخى مســائل سیاســى با ما 
همکارى هاى الزم را انجــام نمى دهند. به طور مثال 
ما براى اکران «جن زیبا» در کشور امارات مذاکراتى 
انجام دادیم اما به دلیل سیاست هاى دولت آن کشور 
علیه ایران پاســخ مثبتى در این باره دریافت نکردیم. 
البته باید فیلم «فروشــنده» را که در سایر کشورهاى 
اروپایى و حتى منطقه به نمایش درآمد به عنوان یک 
استثنا در نظر بگیریم، چون این فیلم هم از یک سرمایه 
گذار قطرى بهره مى برد، هم پشتوانه جوایز کن و اسکار 
را داشــت. در کل مى توانم بگویم که اکران نشــدن 
فیلم هاى ایرانى در کشــورهاى عربى، بیشــتر جنبه 

سیاسى دارد.

با اعالم اســامى فیلم هاى حاضر در بخش مســابقه ســینماى 
ایران (سوداى ســیمرغ) جشــنواره فیلم فجر پرکارترین هاى 
جشــنواره در هر بخش مشخص شــده اند. بخش بازیگرى 
نــه تنهــا در جشــنواره فیلم فجــر بلکه در هــر گونه 
جشــنواره اى از محبــوب تریــن بخش هــاى آن 
جشنواره است و امســال نیز بحث در مورد پرکارترین 
بازیگران جشــنواره جذابیت هاى فراوانى را به همراه 

دارد.
مریال زارعى، بازیگر سینماى ایران توانسته 
تا به حــال دوبار ســیمرغ بلورین نقش 
اول را براى فیلم هاى «شیار 143» و 
«زیر سقف دودى» از آن خود نماید. 
وى براى بازى در فیلم «ســربازان 
جمعه» نیز توانست سیمرغ نقش 

مکمل زن را به خانه ببرد.
مریــال زارعــى بازیگــر مطرح 
ســینماى ایران که سال گذشته 
بــا فیلم «زیــر ســقف دودى» 
بــه کارگردانى پوران درخشــنده 
توانست ســیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجــر را به صورت مشــترك با 
لیال حاتمى دریافت کند امسال برخالف 
ســال پیــش کمرنگ تــر حاضر شــده

 است. زارعى طى سال جارى در سکوت 
رسانه اى به سر مى برد و به نوعى هیچ 
کار شاخصى را نپذیرفت تا اینکه باالخره 
خبر حضورش در فیلم «ســوءتفاهم» 
ســاخته احمدرضا معتمدى شــنیده

 شد.
فیلــم معتمدى همچنان در ســکوت 
خبرى به ســر مى برد تــا اینکه طبق 
اعالم اسامى آثار سوداى سیمرغ مشخص شد 
که این فیلم به جشــنواره فیلم فجــر راه پیدا کرده 
اســت. عالوه بر زارعى حضور کامبیــز دیرباز، هانیه 
توسلى، اکبر عبدى و پژمان جمشیدى در آن قطعى شده 

است.
گفتنى اســت مریــال زارعى پیــش از این ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگر نقــش اول زن را در ســى و 
دومین جشــنواره فیلــم فجر بــراى فیلم ســینمایى 
«شــیار143»  به کارگردانى نرگس آبیار از آن خود کرده 

بود.

معاون ســیماى رســانه ملى درخصوص زمــان پخش برنامه 
تلویزیونى «هفت» گفــت: برنامه «هفت» با تهیه کنندگى 

سعید پروینى، با آغاز سى و ششمین جشنواره فیلم فجر 
روى آنتن مى رود. عوامل تولید آن در حال حاضر مشغول 

آماده سازى جهت اجرایى شدن برنامه هستند.
ســید مرتضى میرباقرى  در خصوص مجــرى برنامه 

خاطرنشان کرد: چندین مجرى براى این برنامه انتخاب 
شدند که انتخاب نهایى آنها را به تهیه کننده برنامه سپرده ام.

گفتنى است؛ سرى اول برنامه سینمایى «هفت» با اجراى فریدون 
جیرانى روى آنتن شبکه 3 رفت و بعد از آن محمود گبرلو و بهروز افخمى اجراى برنامه را به عهده گرفتند.

همچنین قرار بود اواخر فروردین 96 سرى جدید برنامه «هفت» پخش شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. حاال 
با اعالم خبر پخش سرى جدید برنامه قبل از جشنواره سى و ششم فیلم فجر باید منتظر ماند و دید، سرى 

جدید برنامه «هفت» چه تغییراتى خواهد داشت.
شایان ذکر است؛ این روزها برنامه «ســینما دو» با اجراى حامد عنقا از شبکه 2 و «شب هاى شفاهى» 

محمود گبرلو از شبکه شما در نبود برنامه «هفت» به مسائل سینما مى پردازند.

مجموعه تلویزیونى «میکائیل» به کارگردانى 
ســیروس مقدم از شــنبه 16 دى به نمایش 
گذاشته مى شــد. این مجموعه تلویزیونى که 
در سال 94 از شــبکه یک سیما پخش شد، در 
جدول پخش سریال هاى شبانه کانال فارسى 

شبکه آى فیلم قرار گرفته است.
این مجموعه تلویزیونى توانست تندیس برتر 
و دیپلم افتخار بهترین ســریال جشنواره فیلم 

و سریال هاى پلیسى مسکو را از آِن خود کند.
داســتان «میکائیل» از این قرار است: رسول 
دوســت و رفیق میکائیل(کامبیــز دیرباز)، به 
اشتباه قربانى توطئه اشــرار مى شود. میکائیل 
که پلیس ســختکوش و پرتالشى است، براى 

استقرار نظم و آرامش بیشتر، عزم خود را جزم 
مى کند و با تکیه بــر حمایت هاى مردم، دل به 

دریا مى زند و...
بازیگرانــى همچون کامبیز دیربــاز، بهنوش 
طباطبایى، کامران تفتى، مجید مشیرى، پرویز 
پورحسینى، علیرضا خمسه، على دهکردى، کاوه 
سماك باشى، مجید واشقانى، متین ستوده، امیر 
حمیدزاده و مریــم خدارحمى در این مجموعه 

تلویزیونى ایفاى نقش کرده اند.
نمایش «میکائیل» از شــنبه شب ساعت 20 
آغاز مى شود و هر شب در این ساعت روانه آنتن 
مى شود. بازپخش آن نیز در ساعت هاى 4 و 12 

روز بعد خواهدبود.

مجموعه الف ویژه و فاخر «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى در 
حال حاضر در مرحله صفر پیش تولید به سر مى برد. 

بنا بر این گزارش، در حال حاضر میرباقرى به همــراه گروه تحقیقاتى خود 
سفرهایى به ارمنســتان و آذربایجان ایران داشته و از کلیساهاى قدیمى این 
مناطق بازدید کرده اســت. همچنین بازبینى و مطالعه بخش هاى مهمى از 
مناطق ایران نیز در دستور کار این گروه قرار دارد و مناطقى از جنوب و جنوب 
شرق ایران نیز مورد بازبینى و مطالعه قرار خواهد گرفت. اصفهان نیز یکى دیگر 
از نقاطى است که گروه سازنده «سلمان فارسى» به منظور ساخت بخش هاى 
مربوط به دوره ساسانى زندگى سلمان در ایران در منطقه جى و تیسفون براى 

مطالعه و تحقیق به آن مراجعه خواهند کرد. 
طبق برنامه ریزى صورت گرفته قرار اســت دکورهاى این سریال به صورت 

ماندگار تولید و ســاخته شــود و بخش هایى از دکور فیلم «محمدرسول ا...
(ص)» نیز در سریال میرباقرى مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. در حقیقت 
بخش هایى از شهر مکه این فیلم به عنوان شهر مدینه بازسازى مى شود که 

ساخت مسجدالنبى(ص) نیز یکى از این موارد است. 
مجموعه تلویزیونى «سلمان فارسى» در ســه دوره ایران، بیزانس و بخش 
مربوط به اسالم تولید خواهد شــد و بازیگران آن قرار است فقط منحصر به 
بازیگران تهران نباشــند و انتخاب هنرمندان از سراسر کشور صورت خواهد 

گرفت. 
سریال «سلمان فارســى» در دو بخش کودکى سلمان تا رحلت پیامبر(ص) 
و بازگشت ســلمان به مدائن طراحى شده اســت و در 40 قسمت روى آنتن 

خواهد رفت.

سرنوشت یک فیلم جنجالى با حضور یک بازیگر جنجالى 

ماجراهاى «جن زیبا» ماجراهاى «جن زیبا» 

«هفت» همزمان با جشنواره روى آنتن مى رود

 بازگشت دوباره «میکائیل»

با اعالم اســامى فیلم هاى حاضر در بخش مســ
ایران (سوداى ســیمرغ) جشــنواره فیلم فجر پ
ب جشــنواره در هر بخش مشخص شــده اند.
نــه تنهــا در جشــنواره فیلم فجــر بلک
جشــنواره اى از محبــوب تریــن بخ
م جشنواره است و امســال نیز بحث در
بازیگران جشــنواره جذابیت هاى فراو

دارد.
مریال زارعى، بازیگر سینماى
تا به حــال دوبار ســیمر
اول را براى فیلم هاى
«زیر سقف دودى» از
وى براى بازى در فی
جمعه» نیز توانست
مکمل زن را به خان
مریــال زارعــى

ک ســینماى ایران
س بــا فیلم «زیــر
بــه کارگردانى پور
توانست ســیمرغ بل

فیلم فجــر را به صورت
لیال حاتمى دریافت کند ام
ســال پیــش کمرنگ تــ
 است. زارعىطى سال جا
رسانه اى به سر مى برد
کار شاخصى را نپذیرفت

خبر حضورش در فیلم «
ســاخته احمدرضا معت

 شد.
فیلــممعتمدى همچنا
خبرى به ســر مى برد
اعالم اسامى آثار سوداى سیمر
فجــ که این فیلم به جشــنواره فیلم
اســت. عالوه بر زارعى حضور کامبیــ
توسلى، اکبر عبدى و پژمان جمشیدى در

است.
گفتنى اســت مریــال زارعى پیــش از
بلوریــن بهتریــن بازیگر نقــش اول ز
دومین جشــنواره فیلــم فجر بــراى ف
«شــیار143»  به کارگردانى نرگس آبیار

بود.

 مریال زارعى 
در آستانه کسب 
چهارمین سیمرغ 

مه 
ى 

ر
ل

  تاکنون 20  قســمت از نگارش سریال «ستایش3» 
توسط سعید مطلبى به نگارش درآمده است. تا یک ماه 
آینده نگارش این سریال که فصل سوم آن در قالب 30 
قسمت روانه آنتن خواهد شد، به پایان مى رسد و بعد 
از آن گروه وارد مرحله پیش تولید خواهند شد. قصه 
فصل 3 در ادامه فصل 2 است و درست از فرداى روزى 

آغاز مى شود که در قسمت پایانى فصل 2 پخش شد.
بازیگران ثابت «ستایش3» در این فصل نیز حضور 
دارند و بازیگران جدیدى هم بنا به قصه به ســریال 

اضافه خواهند شد. 
على رغم اینکه شنیده مى شد ممکن است کارگردان 
این ســریال تغییر کند، امــا قرار بر این اســت تا 
«ســتایش3» به کارگردانى سعید ســلطانى و تهیه 
کنندگى آرمان زرین کوب براى شبکه 3 سیما تولید 

شود. 
به گزارش فارس، ستایش 1 در سال 89 و ستایش 2 

در سال 92 از شبکه 3 سیما پخش شد.

نامزد هاى هفتــاد و پنجمین دوره جوایز ســینمایى 
گلدن گلوب در سال 2018 از سوى برگزارکنندگان 
این جشن سینمایى اعالم شدند. بر این اساس فیلم 
سینمایى «شکل آب» به کارگردانى «گیلرمو دل تورو» 
با نامزدى در هفت رشته رکورددار این فصل از جوایز 

گلدن گلوب شد.
همچنین فیلم «پســت» تازه ترین ساخته «استیون 
اســپیلبرگ» در کنار «ســه بیلبورد خارج از ابینگ، 
میزورى» ساخته «مارتین مک دونا» با نامزد شدن در 

شش رشته رتبه هاى بعدى را در اختیار دارند.
فیلم «نفس» به کارگردانى نرگس آبیار  که براى حضور 
در بهترین فیلم خارجى زبان به گلدن گلوب ارســال 
شده بود از  رسیدن به فهرست نهایى از جشن باز ماند.

«ستایش3» با حضور 
بازیگران جدید ساخته مى شود

«نفس» از گلدن گلوب هم بازماند
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علیرضا جهانبخش یکى از موفق ترین لژیونرهاى 
فوتبال در این فصل بوده و با بازى هاى بسیار خوبى 
که براى آلکمار انجام داده تقریبًا در فهرســت تیم 
منتخب نیم فصل اکثر رســانه هــاى هلندى قرار 
گرفته. وینگر ایرانى آلکمار ســوژه گزارش مجله 
«فوتبال» هلند شده و این مجله به بهانه شروع سال 
جدید میالدى، اولین مصاحبــه اش با جهانبخش 
که مربوط به دســامبر ســال 2004 بوده را بازنشر 
داده است... نویسنده ،مطلب گزارش خود را با این 
نکته شروع کرده که علیرضا رؤیاهاى بزرگى دارد؛ 
اینکه روزى در یکى از باشگاه هاى بزرگ اروپایى 
بازى کند. هلندى ها  هم مثل بقیه مردم دنیا تعریف 
غذاى ایرانى را شنیده اند و به همین دلیل خبرنگار 
مجله «فوتبال» از علیرضا درباره این موضوع سئوال 
کرده. جهانبخش هم پاسخ داده که هر روز با مادرش 
در تماس است و از او دستور آشپزى مى گیرد تا براى 
خودش غذاى ایرانى درست کند. علیرضا مدعى شده 
که هر روز دستپختش پیشرفت مى کند. او در پاسخ 
به این سئوال که چگونه خودش را با زندگى در هلند 

تطبیق داده جواب هوشمندانه اى داده:«سه باشگاه 
دیگر بودند که پول بیشــترى نسبت به نایمخن به 
من مى دادند اما وقتــى بازیکنانى مثل "رونالدو" و 
"زالتان" و "لوئیز سوارز" در هلند بازى کرده اند و 
از اینجا به باشگاه هاى بزرگ رفته اند، قطعًا حضور 

در لیگ هلند مى تواند باعث پیشرفت من شود.»
هدف بزرگ علیرضا باعث شــده که او زیاد دلتنگ 
کشورش نشــود. براى جوانى به ســن و سال او، 
دکوراســیون خانه اش، فوق العاده به نظر مى رسد 
و البته جهانبخش در این کار از ســلیقه همسر امیر 
هاشــمى مقدم – مردى که باعث حضور علیرضا 
در نایمخن شــد – کمک گرفته. هاشــمى مقدم 
درباره پیشــرفت علیرضا مى گوید: «اکثر فوتبالیســت هاى 
ایرانى کــه به اروپا آمــده اند، تجربه موفقى داشــته اند. 
در قیاس بــا بازیکنــان ترکیه اى یا مراکشــى، 
فوتبالیست هاى ایرانى سریع تر خودشان را با محیط 
جدید وفق مى دهند. وقتى قرار شد جهانبخش به 
نایمخن بیاید، با او دوبار در ایران دیدار کردم و متوجه 
شدم که او چقدر براى پیشرفت انگیزه دارد. او پسر 

فوق العاده منظمى است و ساعت خوابش 
هر شب در یک زمان معین است تا انرژى 

کافى براى تمرین کردن را داشته باشد.» 
سئوال بعدى مصاحبه درباره تسلط علیرضا به 

زبان انگلیسى است. او خاطره جالبى درباره 
این قضیــه دارد: «تا قبل از آمدن 

به هلند اصًال زبانم خوب نبود. 
وقتى پیشنهاد نایمخن مطرح 
شــد فورى معلم زبان گرفتم 
اما در طول دو ماه شرایط تغییر 
زیادى نکرد و خیلى ســخت 
متوجه حرف هاى ســرمربى و 
همبازیانم مى شدم اما باشگاه 
برایــم معلم زبــان گرفت و 
هفته اى دو روز روى زبانم 
کار مى کــردم. مى خواهم 
هر وقت انگلیسى ام به سطح 

مورد نظرم رسید سراغ یادگیرى 
زبان هلندى بروم.»

نصف جهان  برخى رسانه ها نتایج هفته هفدهم را بازتابى از انتظار خود 
براى مدعیان لیگ هفدهم دانستند.سپاهان و استقالل که دیر از خواب 
بیدار شده اند حاال تا حدودى شکل و شمایل یک مدعى را دارند هر چند 
امتیازات زیادى را از دست داده اند و از حاال مى توان براى فصل آینده 

روى آنها حساب ویژه اى باز کرد.
هفته هفدهم رقابت هاى لیگ برتر در حالى به اتمام رســید که چند 
نتیجه، مورد توجه قرار گرفت و باعث واکنش هاى بسیارى شد. یک 
پیروزى پرگل دیگر براى استقالل، بردهاى سریالى پرسپولیس این بار 
مقابل تراکتور و همچنین بیدارى طوفان زرد اصفهان در نقش جهان 

از مهمترین این نتایج بود.
ابتــداى لیــگ هفدهم اگــر از کســى ســئوال مــى کردید که 
چــه تیــم هایــى مدعــى قهرمانى هســتند بــدون تردیــد نام 
ســه تیــم پرســپولیس، اســتقالل و ســپاهان را در کنــار هــم 
مى شــنیدید. اتفاقى کــه در عمل هیچــگاه رخ نداد. اســتقالل 
با منصوریان به بن بســت خورد و ســپاهان هم با انجام بازى هاى 
پرنوســان و بدشانســى هاى پــى در پــى در گرداب بحــران فرو 
رفت و از صدر جدول دور شــد. همین مســئله پرســپولیس را تک 
و تنها دربــاالى جدول تنها گذاشــت. حاال سرخپوشــان تهرانى با
فاصلــه اى 9 امتیازى نســبت بــه تیــم دوم جدول یکــه تازى

مى کنند و اگر اتفاق عجیبى رخ ندهد با توجه به وضعیت تیم هاى دوم 
و سوم و چهارم باید آنها را قهرمان هفدهمین دوره رقابت هاى لیگ 
برتر بدانیم. گرچه شاید امسال، آخرین فصل قدرتنمایى بى دردسر آنها 
باشد چرا که از االن مى توان با اطمینان از رقباى اصلى شان در فصل 

بعد پرده بردارى کرد.
پارس جنوبى جم امسال خوش درخشــیده و فوالد خوزستان هم 12 
هفته است که شکست نخورده و سرمربى اش از توانایى باالیى برخوردار 
است. پیکان مجید جاللى هم به معناى کلمه فوتبال بازى مى کند اما 
هیچکدام از این تیم ها نمى توانند خللى در قهرمانى سرخپوشان تهرانى 
ایجاد کنند. آنها فصل بعد هم شاید با این نفرات، بتوانند نمایشى مشابه 

داشته باشند و بازهم حریف پرسپولیس برانکو نخواهند شد.
درست است که فاصله 14 امتیازى استقالل و 21 امتیازى سپاهان با 
پرسپولیس در حالت طبیعى جاى هیچگونه شانسى را براى آنها باقى 
نگذاشته تا بتوانند به صدر جدول برسند اما مى توان با توجه به نحوه 
بازى شان و همچنین روند رو به رشدشان آنها را در کنار پرسپولیس 
مدعى اصلى قهرمانى در لیگ هجدهم دانست. البته این بار نه از روى 

کاغذ بلکه با توجه به نمایش درون زمین!
 اســتقالل با «وینفرد شــفر» هر روز نکته بارز جدیدى را به نمایش 
مى گذارد. آنها بعد از بازى با پرســپولیس در هشــت مســابقه 17 

گل زده اند و حتى یک بار هم دروازه شــان باز نشــده اســت. آبى 
پوشــان در چهار بازى آخر خود حداقل ســه گل به ثمر رسانده اند.

 حســینى قریــب بــه 700 دقیقــه اســت کــه در لیــگ گلى 
نخــورده و بازیکنــان این تیم بــازى به بــازى وجــه جدیدى از 
توانایــى هایشــان را بــه منصه ظهــور مى رســانند. چشــمى، 
شــجاعیان، جپــاروف، وریــا، نورافکــن، کریمــى و قربانــى

نمونه اى از بازیکنان استقالل هستند که در این هفته ها درخشش ویژه 
اى داشته اند. آنها با همین روند مى توانند خیلى زود از رتبه پنجم به 
مکان دومى نزدیک شوند و حداقل سهمیه آسیایى را مال خود کنند. 

این تیم بى شک اگر اتفاق خاصى برایش رخ ندهد فصل بعد 
در لیگ برتر جزو مدعیان قهرمانى است و در این مسئله 

هیچ شکى وجود ندارد.
برســیم به ســپاهان. طالیى پوشــان چند سال 

سخت را با حســین فرکى، «ایگور استیماچ» و 
عبدا... ویسى پشت ســر گذاشتند و گمان 

مى کردند با بازگشت «زالتکو کرانچار» 
دوباره روزهاى روشــن از راه مى رسند. 
خریدهاى باکیفیت این تیم و همچنین 

شروع زودهنگام تمرینات هم گواه بر همین 

قضیه بود اما در عمل اوضاع به گونه دیگرى پیش رفت. سپاهان هفته 
به هفته امتیازات زیادى را از دست داد. آنها خوب بازى مى کردند و رو 
به جلو، اما در نهایت شکست مى خوردند. حتى هواداران هم هیچگاه 
پشت زالتکو را خالى نکردند و در بدترین شــرایط بازیکنان را مورد 
تشویق قرار دادند. سپاهان کرانچار به طرز عجیبى شبیه به پرسپولیس 
لیگ پانزدهم برانکو بود. تیمى که فوتبال بــازى مى کرد اما نتیجه 

نمى گرفت.
تیمى که مشــخص بود روزى براى خودش کسى مى شود. برد 4بر 
صفر مقابل پدیده در هفته هفدهم شاید استارت و نقطه عطف سپاهان 

بود. زمانى بــراى اوج گیرى. براى به در کردن 
روزهــاى بد. براى بازگشــت به صف 

مدعیان. سپاهان شانسى 

براى قهرمانى نــدارد اما آنها مى توانند به جرگه باالنشــینان اضافه 
شوند و از رده دوازدهم جدول رده بندى دور شوند. این تیم را باید جدى 
گرفت. ستاره هایى چون سیاوش یزدانى، على کریمى، رسول نویدکیا، 
ساسان انصارى، مهدى شریفى، مهرداد محمدى و جالل على محمدى 
و... باید جدى گرفته شوند. آنها طالیه داران نسل جدید طالیى پوشان 
ایران هستند.پس با این تفاسیر از االن مى توان مثلث قهرمانى فصل 
بعد را حدس زد چون اصًال کار سختى نیست. وعده ما، لیگ هجدهم، 
جنگ سه تیم براى کسب یک جام. رقابتى بین پرسپولیس، استقالل و 
سپاهان!  موضوعى که مى تواند در صورت ادامه قدرتنمایى استقالل و 

هم جذاب تر کند.سپاهان همین لیگ هفدهم را 

نصف جهان  تقابل تیم هاى ژنــرال با تیم هاى  مجید 
جاللى جمله معروف چند ســال پیش امیر قلعه نویى 
که گفته بود«مجید جاللى خیلــى مرده!» را در 
ذهنمان زنده مى کند. هر چند، چندسال بعد در 
محفلى قلعه نویى از جاللى با عنوان «یارو» 
یاد کرد و این موضوع باعث دلخورى شــدید 

آقا معلم شد...
 تقابل امیر قلعه نویــى و مجید جاللى براى 
اهالــى فوتبال جذاب اســت. دو مربى با دو 
ســبک متفاوت مربیگرى. ذوب آهن هفته 
گذشته در تبریز به پیروزى رسید و اکنون در خانه 
مى خواهد پیکان را شکست بدهد.پیکان هم هنوز 
در دور رفت پیروز نشده و با دو مساوى نیم فصل دوم 
را آغاز کرده است. شــاگردان جاللى در اصفهان 
به دنبال اولین برد خود در دور برگشــت  هستند.
 قلعه نویى معتقد اســت که مظلوم ترین تیم لیگ 
را دارد و داوران علیه این تیم اشــتباه هاى زیادى را 
مرتکب شده اند.  پیکان هم خیلى از وضعیت داورى ها 

در لیگ راضى نیست.
 ذوب آهن از ســاعت 15 روز جمعه(فردا) در ورزشگاه 
نقش جهــان پذیراى پیکان اســت. تیــم اصفهانى 

که نیم فصل دوم لیگ برتــر را با توقف خانگى 
برابر تیم قعرنشــین ســیاه جامگان آغاز 

کرد هفته گذشــته دوئل 6 امتیازى از 
گســترش فوالد را در تبریز برد تا 

هم تا اندازه اى جبران امتیازات از دســت رفته خانگى 
در اولین بازى دور برگشــت را کرده باشد و هم پس از 
سه هفته حضور در نیمه پایینى جدول سرانجام به نیمه 

باالیى بازگردد.
دیدار خانگــى برابر پیــکان بهتریــن فرصت براى 
سبزپوشــان اصفهانى اســت تا جایگاه خود را در نیمه 
باالیى جدول مستحکم کنند. میهمان ذوب آهن البته 
یک تیم باالنشین اســت که چهار پله باالتر از میزبان 
اصفهانى قرار دارد. با وجود این، آنچه شــاگردان امیر 
قلعه نویى را به کسب همه امتیازات بازى امیدوار مى کند 
سیر قهقرایى حریف ظرف شش هفته اخیر است. پیکان 
در فاصلــه هفته هاى پنجم تا یازدهــم هفت پیروزى 
متوالى کسب کرد تا از این نظر در لیگ هفدهم رکورددار 
شود. پس از پاره شدن نوار بردهاى پیاپى پیکان که با 
توقف خانگى برابر صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم 

اتفاق افتاد این تیم دیگر به شکل عجیبى 

رنگ برد را ندید تا چهار تساوى و دو باخت حاصل کار 
خودروسازان تهرانى در شش هفته اخیر لیگ برتر باشد.
پیکان در هفته هاى اخیر به دفعات به تقســیم امتیاز با 
حریفان رضایت داده اســت تا به همان دردى گرفتار 
آید که ذوب آهن تقریبًا در سراســر فصل جارى به آن 
دچار بوده است. از قضا دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه 
شهداى شهر قدس نیز با تســاوى به پایان رسید. این 
نتیجه اى است که به خصوص میزبان اصفهانى امیدوار 

است روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان تکرار نشود.
ذوب آهن به امید تحکیم جایــگاه خود در نیمه باالیى 
جدول مى کوشد تا حداکثر امتیازات این دیدار خانگى را 
به حساب خود واریز کند و پیکان در تالش براى پایان 
دادن به روند ناامیدکننده هفته هاى اخیر است. در حال 
حاضر برتــرى 4 امتیازى پیکان نســبت به ذوب آهن 
فاصله اى چهار پله اى بین دو تیم ایجاد کرده اســت. 
در چنین شرایطى، همچنانکه 

طرف اصفهانى میدان، پیشــروى به ســمت رده هاى 
باالى جــدول را هدف خود قــرار داده مهمان تهرانى 
درصدد است تا با کسب امتیاز از این مسابقه همچنان 

در جمع باالنشینان باقى بماند.
سبزپوشــان اصفهانــى خاطره خوشــى از آخرین 

رویارویى خانگى خــود با پیکان دارنــد. آنها در 
هفته دوازدهم از لیگ شــانزدهم با هت تریک 

مرتضى تبریزى حریف تهرانى را در ورزشگاه 
فوالدشهر شکســت دادند. نتیجه اى که اگر 
آخر هفته جارى ولو با گل هــاى کمتر در 
ورزشگاه نقش جهان تکرار شود احتماًال 
ذوب آهن را در مســیر صعود به رده هاى 

باالتر جدول قرار خواهد داد.
به گزارش نصف جهان،تقابــل تیم هاى ژنرال 

با تیم هاى  مجیــد جاللى جمله معروف چند ســال 
پیش امیر قلعه نویى که گفته بود«مجید جاللى خیلى 
مرده!» را در ذهنمان زنده مى کنــد. مجید جاللى با 
فوالد خوزستان ذوب آهن را شکست سنگینى داده بود 
و ضمن جلوگیرى از قهرمانى تیم اصفهانى، شرایط را 
براى قهرمانى استقالل قلعه نویى فراهم کرده بود 
و بدینگونه خیلى مرد شد! هر چند چند سال 
بعد در محفلى قلعــه نویى از جاللى 
با عنوان «یارو» یــاد کرد و این 
موضوع باعث دلخورى شدید 

آقا معلم شد!

ى یر ر ى یر ى ش و
که هر روز دستپختش پیشرفت مى کند. او در پا
به این سئوال که چگونه خودش را با زندگى در ه

سخ 
هلند 

شب ب جه ر ر ى و ى ق و ی ج
نایمخن بیاید، با او دوبار در ایران دیدار کردم و متوجه 
شدم که او چقدر براى پیشرفت انگیزه دارد. او پسر 

ذوب آهن - پیکان

دوئل ژنــــرال با مربى اى که خیلى مرده!
نصف جهان  تقابل تیم هاى ژنــرال با
جاللىجمله معروف چند ســال پیش
که گفته بود«مجید جاللى خیلــ
ذهنمان زنده مى کند. هر چند،
محفلى قلعه نویى از جاللى با
یاد کرد و این موضوع باعث د

آقا معلم شد...
 تقابل امیر قلعه نویــى و مج
اهالــى فوتبال جذاب اســت

ســبک متفاوت مربیگرى.
گذشته در تبریز به پیروزى رسید
مى خواهد پیکان را شکست بدهد.

در دور رفت پیروز نشده و با دو مساوى
را آغاز کرده است. شــاگردان جال
به دنبال اولین برد خود در دور برگ
 قلعه نویى معتقد اســت که مظلوم
را دارد و داوران علیه این تیم اشــتبا
مرتکب شده اند.  پیکان هم خیلى از و

در لیگ راضى نیست.
5 ذوب آهن از ســاعت 15 روز جمعه(فر
اســت. تی نقش جهــان پذیراى پیکان
که نیم فصل دوم لیگ برتــر را با توقف
برابر تیم قعرنشــین ســیاهجامگان آ
6کرد هفته گذشــته دوئل 6 امتیازى از

گســترش فوالد را در تبریز برد تا 

دوئلژندوئل ژن
 به ســمت رده هاى 
 داده مهمان تهرانى 
ن مسابقه همچنان 

وشــى از آخرین
ارنــد. آنها در 
 با هت تریک 

ر ورزشگاه 
ى که اگر 
کمتر در 
حتماًال 
ده هاى 

م هاى ژنرال 
معروف چند ســال 
مجید جاللى خیلى

ــد. مجید جاللى با 
ت سنگینى داده بود 
 اصفهانى، شرایط را 
ویى فراهم کرده بود 
چندچندسال شد! هر

عــه نویى از جاللى 
و» یــاد کرد و این

عث دلخورى شدید 
م شد!

ده!

همجذاب ترکند. هفدهم را ى به در کردن
ت به صف 

 شانسى 

شرخ ندهد فصل بعد همین لیگهسپاهانه
ست و در این مسئله 

ـانچند سال 
ستیماچ» و 

گمان
ر»
د.
ین

 همین

بود. زمانى بــراى اوج گیر
روزهــاى بد. براىب
مدعیان. س

براى یرى.
 بازگشــت
سپاهان

لیگ اینگونه جذاب تر است

مد

مثلث واقعى قهرمانى این بود 

زشزش

فوق العاده منظمىاست و ساعت خوابش
هرشب در یک زمان معین است تا انرژى 

براى تمرین کردن را داشته باشد.»  کافى
سئوال بعدى مصاحبه درباره تسلط علیرضا به

زبان انگلیسى است. او خاطره جالبى درباره 
این قضیــه دارد: «تا قبل از آمدن 

به هلند اصًال زبانم خوب نبود.
وقتى پیشنهاد نایمخن مطرح 
شــد فورى معلم زبان گرفتم 
اما در طول دو ماه شرایط تغییر 
زیادى نکرد و خیلى ســخت 
متوجه حرف هاى ســرمربى و 
همبازیانم مى شدم اما باشگاه 
برایــم معلم زبــان گرفت و 
هفته اى دو روز روى زبانم

کار مى کــردم. مى خواهم 
حهر وقت انگلیسى ام به سطح  ب م ى ی و ر

مورد نظرم رسید سراغ یادگیرى 
زبان هلندى بروم.»

 به 

انبخش
نگاه جه

ارز
سو

ن و 
زالتا

نالدو، 
مسجد سلیمان با ســرمربیگرى محمود مشکى پوشان حضور داشت به تیم نفت بهتاش میثاقیان کــه نیم فصل اول در تیم  رو

فصل راهى مشهد شد تا زیر نظر پدرش به حضورش در سیاه جامگان او هم در پایان آغاز کرد؛ ولى پــس از جدایى میثاقیان و میثاقیان فصل را در تیم دسته یکى بادران بهتاش میثاقیان فصل گذشته به همراه اکبر فکرى پیوست.
مى رود، بار دیگر به فوتبال بازگشته است. که صدرنشین رقابت هاى لیگ یک به شمار حاال با پیوستن به تیم نفت مسجد سلیمان پوشــان، بهتاش نیز از این تیم جدا شد و پس از کنار رفتن میثاقیان از جمع مشکى میدان برود.

پسر میثاقیان 
شاگرد فکرى شد 
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ســایت «رادیو ورزش» یونان 
بــا انتشــار آمــارى از کریــم 
انصارى فرد به عنــوان بهترین 
بازیکن المپیاکوس در نیم فصل 
اول یــاد کــرد. 17 بازیکن تیم 

المپیاکوس در نیم فصل اول سوپر لیگ فوتبال یونان 32 گل به ثمر رساندند و 
پاس گل دادند. آمارى که قهرمانى المپیاکوس را به همراه داشت. در فهرست 
برترین هاى المپیاکوس در نیم فصل اول سوپر لیگ یونان کریم انصارى فرد، 
ملى پوش ایرانى صدرنشین است. انصارى فرد با به ثمر رساندن هفت گل و دادن 
سه پاس برجسته ترین بازیکن المپیاکوس بود. هر چند این مهاجم چند بازى 

المپیاکوس در هفته هاى آغازین ســوپر لیگ یونان را به دلیل عدم حضور در 
فهرست 18 نفره با تصمیم «بسنیک هاسى» (سرمربى اخراجى) از دست داده 
بود. «فورتونیس» نیز با شش گل زده و چهار پاس گل پس از انصارى فرد در رده 
دوم جاى گرفت. تیم المپیاکوس در نیم فصل اول سوپر لیگ یونان با کسب ده 

پیروزى، دو تساوى، سه شکست و 32 امتیاز قهرمان شد.

الهه مهرى دهنوى
هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال امروز( پنج شنبه)  با برگزارى 
دو دیدار آغاز مى شــود  و طى آن ســپاهان در خانه پارس 

جنوبى جم با شاگردان تارتار دیدار مى کند.
ســپاهان که نیم فصل دوم را خوب آغاز کرده است هفته 
گذشته شاگردان مهاجرى را با شکست سنگینى بدرقه کرد 

و نشان داد براى بازگشت به روز هاى خوب مصمم است.
پارس جنوبى جــم اما که این فصــل از لیگ یک به لیگ 
برتر آمد در هفته هایى ابتدایى فوق العاده کار کرد و چندین 
هفته صدر نشــین لیگ بود هفته هاى اخیر عملکرد خوب 
اوایل لیگ را ندارد و امتیازات زیادى را از دست داده است؛ 
شاگردان تارتار در شــش هفته گذشته فقط 5 امتیاز کسب 
کرده اند و سخت به دنبال 3 امتیاز این دیدار خانگى هستند.

 این بازى از ساعت 16و50دقیقه امروز و در ورزشگاه تختى 
جم بوشهر آغاز مى شــود و پیام حیدرى قضاوت این دیدار 
حســاس را بر عهده دارد و آرمان اسعدى، مهدى سیفى و 
روح ا... شریفى نیز وى را در این امر یارى مى کنند؛ حسین 

خانبان هم ناظر این بازى است.
   شاگردان «زالتکو کرانچار» هفته گذشته میزبان پدیده 
مشهد بودند و در یک بازى حســاس با نتیجه 4 بر صفر به 
پیروزى رسیدند؛ سپاهان با کسب چهار پیروزى، تساوى در 
هفت بازى و متحمل شدن شش شکست و با 19 امتیاز از 17 

هفته گذشته در رده دوازدهم جدول رده بندى حضور دارد.
زرد و مشکى پوشــان جم نیز در 17 هفته گذشــته هشت 
پیروزى کسب کرده اند، در شش بازى به تساوى رسیده اند 
و سه بازى را با شکست پشت سر گذاشته اند و با کسب 30 
امتیاز در جایگاه ســوم جدول لیگ برتر قرار دارند؛ پارس 
جنوبى هفته قبل در بازى با پیکان با نتیجه یک بر یک به 

تساوى رسید.
 با توجه به اینکه پارس جنوبى جم اولین حضور خود در لیگ 
برتر فوتبال را تجربه مى کند این دو تیم سابقه تنها یک بازى 
با یکدیگر در لیگ برتر را دارند که در دور رفت و در ورزشگاه 
نقش جهان این نماینده بوشــهر بود که جلوى هواداران 
پر شور سپاهان موفق شــد طالیى پوشان را با تساوى یک 
بر یک متوقف کند. در بازى رفت پــارس جنوبى در حالى 
براى دیدار با سپاهان به ورزشگاه نقش جهان آمد که عنوان 
صدرنشین وقت لیگ برتر را یدك مى کشید. این تیم تازه وارد 
اولین حضور خود در سطح اول فوتبال ایران را با دو برد پیاپى 
آغاز کرد تا اینکه در هفته سوم در ورزشگاه نقش جهان به 
تقسیم امتیازات با ســپاهان رضایت داد. به عبارت دیگر، 

سپاهان اولین تیمى بود که در تاریخ رقابت هاى لیگ برتر از 
پارس جنوبى امتیاز گرفت. البته میهمان جمى در آن مسابقه 
حتى در آستانه شکست قرار داشت اما پس از ده نفره شدن 
سپاهانى ها، در واپسین دقایق از وقت هاى تلف شده بازى را 

به تساوى کشاند و از شکست گریخت.
دیدار برگشت دو تیم اما در شرایطى برگزار مى شود که پارس 
جنوبى نه تنها دیگر صدرنشین شگفتى ساز لیگ نیست بلکه 
به آن به چشم تیمى نگاه مى شود که در هفته هاى اخیر در 
سراشیبى قرار گرفته و به مرور از صدر جدول دور شده است. 
در مقابل، ســپاهان هم پس از پیروزى قاطع هفته گذشته 
حکم غول خفته اى را دارد که به تازگى از خواب بیدار شده 
و درصدد اســت تا همچنان به این روند ادامه دهد. به بیان 
دیگر، بازى پارس جنوبى و سپاهان مصاف دو حریفى است 
که یکى مى خواهد خالف پیش بینى هاى ماه هاى گذشته 
درباره ضعیف بودن احتمال تداوم باالنشینى خود را ثابت کند 
و دیگرى مى کوشد تا با ادامه روند خوبش به کابوسى که از 

ابتداى فصل به آن گرفتار بوده است پایان دهد.
 فراموش نکنیم در مورد تاریخ دیدارهاى دو تیم این را هم 
بگوییم که در مرحله یک شانزدهم جام حذفى سال گذشته 
پارس جنوبى به اصفهان آمد و با شکست مقابل سپاهان از 

دور رقابت ها کنار رفت. 
سیر نزولى صدرنشین سابق لیگ اما از شش هفته پیش یعنى 
درست از زمانى آغاز شد که این تیم اولین باخت لیگ برترى 
خود را برابر فوالد تجربه کرد. پــس از آن این تیم تازه وارد 
تقابل رو در رو با پرسپولیس را هم واگذار کرد تا نه تنها رقابت 
صدرنشینى را به این حریف باخته باشد که در ادامه جایگاه 

خود در رده دوم را هم به نفع فوالد از دست بدهد.
پارس جنوبى در دور برگشت هنوز پیروز نشده است. یک 
باخت مقابل گســترش و یک مساوى با پیکان حاصل کار 
شاگردان تارتار در دو بازى اخیر بوده اما سپاهان تبدیل به 
تیمى منسجم شده و کم کم به روزهاى خوب گذشته اش 
بازمى گردد. زردپوشــان اصفهان هفته قبل در خانه چهار 
گل به تیم پدیــده زدند با این حال کرانچــار مى گوید اگر 
پارس جنوبى را نبریم برد هفته قبل ارزشى نخواهد داشت! 
پارس جنوبى با مشکل مصدومیت برخى از بازیکنانش در
 هفته هاى قبل مواجه بود و اکنون باید دید که پارس جنوبى 
مى تواند همچنان در دور برگشت شگفتى ساز شود یا روند 
نزولى اش ادامه خواهد داشت. پارس جنوبى براى حفظ رتبه 
سومى خود در جدول تالش مى کند اما سپاهان براى فرار از 

رتبه دوازدهم جدول! 

 یک نکته جالب توجه در مورد ســپاهان این است که تیم 
فوتبال سپاهان در دیدار برابر پارس جنوبى جم در صورت 
پیروزى براى اولین بار طى لیگ هفدهم در دو مسابقه پیاپى 
پیروز شده است.سپاهان با احتســاب پیروزى برابر پدیده 
تاکنون تنها به چهار پیروزى طــى 17 دیدار لیگ هفدهم 
دست یافته که به هیچ وجه نمى تواند آمارى قابل دفاع براى 
شاگردان زالتکو کرانچار و البته این سرمربى کروات باشد، 
اما مدیران سپاهان امیدوارند روند موفقیت این تیم که در 
دیدار برابر سایپا و پدیده در نیم فصل دوم آغاز شده در 13 
دیدار باقیمانده نیز ادامه یابد.عالوه بر این سپاهان با چالش 
دیگرى نیز مواجه است؛ این تیم که تاکنون برابر ذوب آهن 
در هفته چهارم، سیاه جامگان در هفته نهم، تراکتورسازى 
در هفته سیزدهم و همینطور پدیده در هفته هفدهم (دومین 
هفته دور برگشت) به پیروزى دست یافته، هنوز موفق به 

کسب دو پیروزى پیاپى نشده اند.
آنها پیش تر مقابل سپیدرود، گســترش فوالد و استقالل 
خوزستان در هفته هاى پنجم، دهم و چهاردهم این فرصت 
را در اختیار داشــتند که به هر ترتیب در ایــن دیدارها به 
دو تساوى بدون گل و یک تســاوى یک بر یک رضایت 

دادند، تا همچنان در حســرت دو پیروزى پیاپى قرار 
داشته باشند.

حاال با کســب پیروزى پر گل مقابل پدیده که 
مســابقه اى انتقامى نیز به شــمار مى رفت و 
همینطور اضافه شدن «ابراهیم عالمه» و «ادون 

حسنى» دو خرید جدید طالیى پوشان، امیدوارى 
براى کسب اولین پیروزى پیاپى در اصفهان بیشتر از هر 

زمان دیگرى طى فصل است.
 در کنار همه نیروهاى تهاجمى و تدافعى سپاهان که مى 

توانند نقاط قوت این تیم در برابر پارس جنوبى باشند 
جالل على محمدى مى تواند یکى از چهره هاى 
ویژه این دیدار لقب بگیــرد.  على محمدى در 
دیدار برابر پدیده موفق شد یک بار دیگر گلزنى 
کند تا شمار گل هایش در این فصل را به عدد 
7 برساند و خود را به عنوان گلزن ترین هافبک 

لیگ مطرح کند.
این هافبک 27 ساله که بهترین گلزن سپاهان 

در فصل جارى به شــمار مى رود در حال پشــت 
سرگذاشــتن یکى از بهترین فصول خود در فصل جارى 
لیگ برتر است. البته این بازیکن هرچه از حیث گلزنى خوب 
عمل کرده، اما در گلسازى زیاد موفق نبوده و تنها یک بار 

در مقابل سیاه جامگان موفق به پایه گذارى گل براى هم
 تیمى هایش شده است.

 جالل که به غیر از بازى با نفت تهران در هفته هشتم لیگ 
برتر در سایر دیدارهاى این فصل سپاهان حضور داشته است، 
در برخى دیدارها هم به عنوان یار جایگزین وارد شده و نظیر 
دیدار برابر سایپا و ذوب آهن در هفته هاى ابتدایى به خوبى 

در روند کار تأثیرگذار بوده است.
على محمدى در مقابل پدیده زننده یکى از زیباترین گل هاى 
بازى روى پاس با دقت ساسان انصارى بود تا علیرغم گلزنى 
این بازیکن همچنان بهترین گلزن سپاهان در لیگ هفدهم 
هم باشد. وى مى تواند یکى از امیدهاى سپاهان براى کسب 

دومین پیروزى پیاپى در لیگ هفدهم باشد.

نفت تهــران که 
روزهاى بســیار 
بحرانى را سپرى 
مى کند، در هفته 
هجدهم باز از یک مربى 
جدید بر روى نیمکتش رونمایى خواهد 
کرد و هومن افاضلى را به عنوان سرمربى به همراه 
خواهد داشت تا در این زمینه حدنصاب تازه اى را در تاریخ لیگ 
برتر ثبت کند؛ رکوردى که البته کامًال بیانگر شرایط بحرانى و بى ثباتى 
در کلیه ارکان این باشگاه است. هومن افاضلى ششمین مربى خواهد 
بود که در این فصل نفت تهران را هدایت مى کند. در بازى هاى گذشته 

حمید درخشان (در دو مقطع)، على کریمى، آتیال حجازى و احمد آل نعمه 
مربیگرى نفت را بر عهده داشتند که در این میان، موقتى بودن حضور آل 
نعمه به عنوان مربى این تیم مشخص بود در حالى که پنج نفر دیگر به 
عنوان مربى به نفت اضافه شدند اما شرایط را براى همکارى مهیا ندیدند 
و از این تیم جدا شدند. با تغییرات گسترده مربیان نفت تهران، این تیم 
بیشترین تغییر مربى در طول یک فصل را در تاریخ لیگ برتر انجام داد. 
پیش از این تیم شیرین فراز کرمانشاه در هفتمین دوره لیگ برتر چندین 
بار در طول یک فصل دست به تغییر مربى زد و در طول رقابت ها شش 
مربى را روى نیمکت خود داشت؛ «میودراگ یشیچ» (11 بازى)، محمود 
فکرى (5 بازى)، ادموند یونان پور (یک بازى، موقت)، «مارکو اوکتاویو» 
(6 بازى)، براى بار دوم ادموند یونان پور (یک بازى، موقت) و شــهرام 

مهرپیما (10 بازى) هدایت شیرین فراز را عهده دار بودند. شیرین فراز 
کرمانشاه در آن فصل چهار مربى (به جز مربى موقت) روى نیمکت خود 
داشت؛ در فصل جارى، نفت تهران با معرفى پنج مربى از رکورد شیرین 
فراز کرمانشاه گذشت و بیشترین تغییرات مربى در طول یک فصل در 

تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد.
همچنین، در صورت حضور قطعى افاضلى در هفته هجدهم، نفت تهران 
اولین تیم تاریخ لیگ برتر به حساب مى آید که در چهار بازى متوالى، 
چهار مربى مختلف را روى نیمکت خود داشــته است؛ حمید درخشان 
هفته پانزدهم (ذوب آهن)، آتیال حجازى هفته شــانزدهم (سپیدرود 
رشت)، احمد آل نعمه هفته هفدهم (فوالد خوزستان) و هومن افاضلى 

هفته هجدهم (پرسپولیس). 

  کریم بهترین بازیکن المپیاکوس

نصف جهان  احسان حاج صفى به صورت رسمى به سپاهان به قوم تارتار رسید!
المپیاکوس یکى از دو تیم بزرگ و ریشه دار فوتبال یونان پیوست  
تا هواداران سپاهان نسبت به بازگشت او به فوتبال ایران براى 

فصل آینده نا امید شوند.
احسان حاج صفى فوتبال خود را از آکادمى فوتبال سپاهان آغاز 
کرد و از همان ابتدا نشان داد که یکى از ستاره هاى فوتبال ایران 
در سال هاى آینده خواهد بود.شــماره 18 جدید المپیاکوس با 
فرارسیدن خدمت سربازى، راهى تراکتورسازى شد و طى این 
مدت موفق شــد با این تیم به مقام نایب قهرمانى لیگ برتر در 

فصل 91-90 هم برسد.
حاج صفى که پیش از عزیمت به تراکتورســازى در فصل هاى 
89-88 و 90-89 قهرمان لیگ برتر شــده بود، در بازگشــت 
به سپاهان بار دیگر موفق شد همراه با حســین فرکى به مقام 
قهرمانى لیگ دست یابد، تا یکى از بازیکنان پرافتخار لیگ برتر 
از این حیث باشــد.طى این مدت مدافع چپ تکنیکى و سرعتى 
سپاهان به ســه مقام قهرمانى در جام حذفى و همینطور نایب 
قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا هم دست یافت تا پس از حضور 
در جام جهانى 2014 و جام ملت هاى 2015 استرالیا مورد توجه 
باشــگاه هاى اروپایى قرار بگیرد و به فرانکفورت در دسته دوم 

آلمان ملحق شد.
پیش از این انتقال در هفته هاى ابتدایى لیگ پانزدهم، احسان 
حاج صفى بهترین بازیکن سپاهان به شمار مى رفت و طالیى 
پوشــان امیدوار به تکرار قهرمانى همراه با حسین فرکى بودند. 
آنها تا پایان هفته پنجم 13 امتیاز داشــتند و مدافع چپ آنها سه 
بار گلزنى کرده بود، اما با خروج حاج صفى طالیى پوشــان وارد 
بحرانى شــدند که هنوز هم به طور کامل موفق به خروج از آن 
نشده اند.حاج صفى در یکسالى که ســپاهانى ها با مشکالت و 
حواشى داخلى دست و پنجه نرم مى کردند، در تیم فرانکفورت 
در دسته دوم آلمان نمایش هاى خوبى داشت و طى یک فصل 
27 بار براى این تیم راهى میدان شد و دو بار هم گلزنى کرد ولى 
سقوط این تیم به دسته سوم و پیدا نکردن تیمى مناسب سبب شد 
تا او بار دیگر و علیرغم پیشنهاد جدى منصوریان سرمربى وقت 
استقالل تهران به سپاهان بازگردد و شاگرد ویسى شود.کاپیتان 
فصل گذشته سپاهان در لیگ شانزدهم از هفته سوم به این تیم 
اضافه شد و در مسابقات باقیمانده علیرغم حضور در پست دفاع 
چپ پنج بار گلزنى کرد و هشت بار هم براى هم تیمى هایش گل 
ساخت. اگرچه طالیى پوشان در دوران بازگشت حاج صفى حتى 
موفق به کسب سهمیه آسیایى هم نشدند و مقابل همشهرى 
یک گام کم آوردند ولى بى شــک این بازیکن ســتاره تیم 
ویسى و «زالتکو کرانچار» به شمار مى رفت.پایان لیگ 
شــانزدهم علیرغم میل کرانچار با خــروج دوباره حاج 
صفى همراه شــد و این بار این بازیکن لیگ یونان را 
براى ادامه فعالیتش انتخاب کرد و هم تیمى مسعود 
شجاعى شــد که در تیم ملى کنار هم به میدان 
مــى رفتند.مدافــع چــپ جدید 
المپیاکــوس در نیــم فصل 
حضــور خــود در این 
باشــگاه یونانى به 
خوبى توانایى هاى 
خود را نشان داد و 
علیرغم حواشى اى 
که به دلیل حضور در مقابل 
نماینده رژیم صهیونیستى در 
رقابت هاى لیــگ اروپا دامن 
او را گرفته بود، مورد توجه باشــگاه 
المپیاکوس قرار گرفت تا بــه یکى از پرافتخارترین 
تیم هاى یونان بپیوندد و اتفاق تلخ حضور یکساله 
او در فوتبال آلمان هم فراموش شود.سرعت 
و تکنیک مثال زدنى حاج صفى سبب شده 
تا این بازیکن با وجود اینکه اغلب در پست 
مدافع چپ به کار گرفته مى شود و در المپیاکوس 
هم در همین پســت راهى میدان خواهد شــد، در 
حمالت حضورى مؤثر داشته باشد و در هر فصل براى تیم هایى 
که در آنها عضویت داشته، حداقل یک گل بزند؛ آمارى که این 
مدافع ملى پوش را به بازیکنى ارزشمندتر تبدیل مى کند. ضمن 
اینکه خصوصیات متنوع بازى او سبب شده تا این بازیکن قابلیت 

بازى در چند پست را داشته باشد.
پرورش یافته آکادمى سپاهان حاال وارد جدى ترین چالش دوره 
حرفه اى خود پیش از رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه شده 
است و در 27 ســالگى این فرصت را در اختیار دارد تا پتانسیل 
باالى خود را در تیمى بهتر که از بازیکنان بهترى نیز تشــکیل 
شده، نشان دهد.حاج صفى در اولین اظهار نظر خود پس معرفى 
رسمى او توسط باشگاه ابراز امیدوارى کرده که چهل و پنجمین 
قهرمانى المپیاکوس در سوپر لیگ یونان با حضور او رقم بخورد 

و حاال باید منتظر نمایش هاى او با پیراهن تیم جدیدش باشیم.
به گزارش نصف جهان، هواداران سپاهان که پس از یک فصل 
حضور احسان در لیگ دوى آلمان مجدداً بازیکن محبوب خود را 
در اردوگاه زرد دیدند با این انتقال جدید امیدشان را براى بازگشت 
حاج صفى به لیگ ایران حداقــل براى فصل آتى و البته فصول 
آینده از دست داده اند. با حضور در المپیاکوس احسان مى تواند 

حاال حاالها در فوتبال اروپا ماندگار شود.

جدال زردهاى قدیمى با زردهاى نوظهور

وپا ماندگار مى شود
او در فوتبال ار

حاج صفى حاال حاال ها به سپاهان 

باز نمى گردد!
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حضور در  لعدم
از دست داده جى)

نصارى فرد در رده 
بده ک روپا ماندگار مىشودیونانبا

در فوتبال ا او

جصفحاج

رکورد
 بى نظیـر 

نفت  

 با توجه به اینکه پارس جنوبى 
جم اولین حضور خود در لیگ برتر 

فوتبال را تجربه مى کند این دو تیم سابقه 
تنها یک بازى با یکدیگر در لیگ برتر را 

دارند که در دور رفت و در ورزشگاه 
نقش جهان این نماینده بوشهر بود که 
جلوى هواداران پر شور سپاهان موفق 

شد طالیى پوشان را با تساوى 
یک بر یک متوقف کند

الهه مهرى دهنوى
هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال امروز( پنج شنبه)  با برگزارى 
دو دیدار آغاز مى شــود  و طى آن ســپاهان در خانه پارس 

جنوبى جم با شاگردان تارتار دیدار مى کند.
ســپاهان که نیم فصل دوم را خوب آغاز کرده است هفته 
گذشته شاگردان مهاجرى را با شکست سنگینى بدرقهکرد

و نشان داد براى بازگشت به روز هاى خوب مصمم است.
پارس جنوبى جــم اما که این فصــل از لیگ یک به لیگ 
و چندین کرد آمد در هفته هایى ابتدایى فوق العاده کار برتر

هفته صدر نشــین لیگ بود هفته هاى اخیر عملکرد خوب 
اوایل لیگ را ندارد و امتیازات زیادى را از دست داده است؛ 
5شاگردان تارتار در شــش هفته گذشته فقط5 امتیاز کسب 
3کرده اند و سخت به دنبال 3 امتیاز این دیدار خانگى هستند.

6 این بازى از ساعت 16و50دقیقه امروز و در ورزشگاه تختى 
جم بوشهر آغاز مى شــود و پیام حیدرى قضاوت این دیدار 
مهدى سیفى و دارد و آرمان اسعدى، بر عهده حســاس را

روح ا... شریفى نیز وى را در این امر یارى مى کنند؛ حسین 
خانبان هم ناظر این بازى است.

   شاگردان «زالتکو کرانچار» هفته گذشته میزبان پدیده 
4مشهد بودند و در یک بازى حســاس با نتیجه 4 بر صفر به 
پیروزى رسیدند؛ سپاهان با کسب چهار پیروزى، تساوى در 
7 امتیاز از 17 9هفت بازى و متحمل شدن شش شکست و با 19

هفته گذشته در رده دوازدهم جدول رده بندى حضور دارد.
17 هفته گذشــته هشت  7زرد و مشکى پوشــان جم نیز در
پیروزى کسب کرده اند، در شش بازى به تساوى رسیده اند 
0و سه بازى را با شکست پشت سر گذاشته اند و با کسب 30

جایگاه ســوم جدول لیگ برتر قرار دارند؛ پارس  امتیاز در
جنوبى هفته قبل در بازى با پیکان با نتیجه یک بر یک به 

تساوى رسید.
 با توجه به اینکه پارس جنوبى جم اولین حضور خود در لیگ 
برتر فوتبال را تجربه مى کند این دو تیم سابقه تنها یک بازى 
با یکدیگر در لیگ برتر را دارند که در دور رفت و در ورزشگاه 
نقش جهان این نماینده بوشــهر بود که جلوى هواداران 
با تساوى یک پر شور سپاهانموفق شــد طالیى پوشان را

بر یک متوقف کند. در بازى رفت پــارس جنوبى در حالى 
براى دیدار با سپاهان به ورزشگاه نقش جهان آمد که عنوان 
صدرنشین وقت لیگ برتر را یدك مى کشید. این تیم تازه وارد 
اولین حضور خود در سطح اول فوتبال ایران را با دو برد پیاپى 
آغاز کرد تا اینکه در هفته سوم در ورزشگاه نقش جهان به 
تقسیم امتیازات با ســپاهان رضایت داد. به عبارت دیگر، 

سپاهان اولین تیمى بود که در تاریخ رقابت هاى لیگ برتر از 
پارس جنوبى امتیاز گرفت. البته میهمان جمى در آن مسابقه 
حتى در آستانه شکست قرار داشت اما پس از ده نفره شدن 
سپاهانى ها، در واپسین دقایق از وقت هاى تلف شده بازى را 

بهتساوى کشاند و از شکست گریخت.
دیدار برگشت دو تیم اما در شرایطى برگزار مى شود که پارس 
جنوبى نه تنها دیگرصدرنشینشگفتى ساز لیگ نیست بلکه 
به آن به چشم تیمى نگاه مى شود که در هفته هاى اخیر در 
سراشیبى قرار گرفته و به مرور از صدر جدول دور شده است. 
مقابل، ســپاهان هم پس از پیروزى قاطع هفته گذشته  در
حکم غول خفته اى را دارد که به تازگى از خواب بیدار شده 
و درصدد اســت تا همچنان به اینروند ادامه دهد. به بیان

دیگر، بازى پارس جنوبى و سپاهان مصاف دو حریفى است 
که یکى مى خواهد خالف پیش بینى هاى ماه هاى گذشته 
دربارهضعیف بودن احتمال تداوم باالنشینى خودرا ثابتکند 
دیگرى مى کوشد تا با ادامه روند خوبش به کابوسى که از  و

ابتداى فصل به آن گرفتار بوده است پایان دهد.
تاریخ دیدارهاى دو تیم این را هم  فراموش نکنیمدر مورد

بگوییم که در مرحله یک شانزدهم جام حذفى سال گذشته 
پارس جنوبى به اصفهان آمد و با شکست مقابل سپاهان از 

دور رقابت ها کنار رفت. 
سیر نزولى صدرنشین سابق لیگ اما از شش هفته پیش یعنى 
درست از زمانى آغاز شد که این تیم اولین باخت لیگ برترى 
خود را برابر فوالد تجربه کرد. پــس از آن این تیم تازه وارد 
تقابل رودر رو با پرسپولیس را همواگذار کرد تا نه تنها رقابت

صدرنشینى را به این حریف باخته باشد که در ادامه جایگاه 
خود در رده دوم را هم به نفع فوالد از دست بدهد.

پارس جنوبى در دور برگشت هنوز پیروز نشده است. یک 
باخت مقابل گســترش و یک مساوى با پیکان حاصل کار 
شاگردان تارتار در دو بازى اخیر بوده اما سپاهان تبدیل به 
تیمى منسجم شده و کم کم به روزهاى خوب گذشته اش 
بازمى گردد. زردپوشــان اصفهان هفته قبل در خانه چهار 
اگر گل به تیم پدیــده زدند با این حال کرانچــارمى گوید

پارس جنوبى را نبریم برد هفته قبل ارزشى نخواهد داشت! 
پارس جنوبى با مشکل مصدومیت برخى از بازیکنانش در
 هفته هاى قبل مواجه بود و اکنون باید دید که پارس جنوبى

مى تواند همچنان در دور برگشت شگفتى ساز شود یا روند 
نزولى اش ادامه خواهد داشت. پارس جنوبى براى حفظ رتبه 
سومى خود در جدول تالش مى کند اما سپاهان براى فرار از 

رتبه دوازدهم جدول! 

 یک نکته جالب توجه در مورد ســپاهان این است که تیم 
فوتبال سپاهان در دیدار برابر پارس جنوبى جم در صورت 
پیروزى براى اولین بار طى لیگ هفدهم در دو مسابقه پیاپى 
پیروز شده است.سپاهان با احتســاب پیروزى برابر پدیده 
7تاکنون تنها به چهار پیروزى طــى 17 دیدار لیگ هفدهم 
دست یافته که به هیچ وجه نمى تواند آمارى قابل دفاع براى 
شاگردان زالتکو کرانچار و البته این سرمربىکروات باشد، 
اما مدیران سپاهان امیدوارند روند موفقیت این تیم که در 
3دیدار برابر سایپا و پدیده در نیم فصل دوم آغاز شده در 13

دیدار باقیمانده نیز ادامه یابد.عالوه بر این سپاهان با چالش 
دیگرى نیز مواجه است؛ این تیم که تاکنون برابر ذوب آهن 
در هفته چهارم، سیاه جامگان در هفته نهم، تراکتورسازى

در هفته سیزدهم و همینطور پدیده در هفته هفدهم (دومین 
هفته دور برگشت) به پیروزى دست یافته، هنوز موفق به 

کسب دو پیروزى پیاپى نشده اند.
آنها پیش تر مقابل سپیدرود، گســترش فوالد و استقالل 
خوزستان در هفته هاى پنجم، دهم و چهاردهم این فرصت 
را در اختیار داشــتند که به هر ترتیبدر ایــن دیدارها به

دو تساوى بدون گل و یک تســاوى یک بر یک رضایت 
دادند، تا همچنان در حســرت دو پیروزى پیاپى قرار 

داشته باشند.
حاال با کســب پیروزى پر گل مقابل پدیده که 
مســابقه اى انتقامى نیز به شــمار مى رفت و 
همینطور اضافه شدن «ابراهیم عالمه» و «ادون 

پوشان، امیدوارى حسنى» دو خرید جدید طالیى
براى کسب اولین پیروزى پیاپى در اصفهان بیشتر از هر 

زمان دیگرى طى فصل است.
 در کنار همه نیروهاى تهاجمى و تدافعى سپاهان که مى 

توانند نقاط قوت این تیم در برابر پارس جنوبى باشند 
جالل على محمدى مى تواند یکى از چهره هاى 
ویژه این دیدار لقب بگیــرد.  على محمدى در 
دیدار برابر پدیده موفق شد یک بار دیگر گلزنى 
عدد کند تا شمار گل هایش در این فصل را به
7 برساند و خود را به عنوان گلزن ترین هافبک

لیگ مطرح کند.
7این هافبک27 ساله که بهترینگلزن سپاهان 

در فصل جارى به شــمار مى رود در حال پشــت 
سرگذاشــتن یکى از بهترین فصول خود در فصل جارى 
لیگ برتر است. البته این بازیکن هرچه از حیث گلزنى خوب 
عمل کرده، اما در گلسازى زیاد موفق نبوده و تنها یک بار 

در مقابل سیاه جامگان موفق به پایه گذارى گل براى هم
 تیمى هایش شده است.

 جالل که به غیر از بازى با نفت تهران در هفته هشتم لیگ 
برتر در سایر دیدارهاى این فصل سپاهان حضور داشته است، 
در برخى دیدارها هم به عنوان یار جایگزین وارد شده و نظیر 
دیدار برابر سایپا و ذوب آهن در هفته هاى ابتدایى به خوبى 

روند کار تأثیرگذار بودهاست. در
على محمدى در مقابل پدیده زننده یکى از زیباترین گل هاى 
بازى روى پاس با دقت ساسان انصارى بود تا علیرغم گلزنى 
این بازیکن همچنان بهترین گلزن سپاهان در لیگ هفدهم 
هم باشد. وى مى تواند یکى از امیدهاى سپاهان براى کسب 

دومین پیروزى پیاپى در لیگ هفدهم باشد.

ااحسان حاج صفى به صورت رسمى به  نصف جهان
المپیاکوس یکى از دو تیم بزرگ و ریشه دار فوتبال یونان پیوست  
تا هواداران سپاهان نسبت به بازگشت او به فوتبال ایران براى 

فصل آینده نا امید شوند.
را از آکادمى فوتبالسپاهان آغاز احسان حاج صفى فوتبالخود
کرد و از همان ابتدا نشان داد که یکى از ستاره هاى فوتبال ایران

18 جدید المپیاکوس با  8در سال هاى آینده خواهد بود.شــماره
فرارسیدن خدمت سربازى، راهى تراکتورسازى شد و طى این 
مدت موفق شــد با این تیم به مقام نایب قهرمانى لیگ برتر در 

1فصل 91-90 هم برسد.
حاج صفى که پیش از عزیمت به تراکتورســازى در فصل هاى 
89-88 و 90-89 قهرمان لیگ برتر شــده بود، در بازگشــت 
به مقام به سپاهان بار دیگر موفقشد همراه با حســین فرکى

قهرمانى لیگ دست یابد، تا یکى از بازیکنان پرافتخار لیگ برتر 
از این حیث باشــد.طى این مدت مدافع چپ تکنیکى و سرعتى 
سپاهان به ســه مقام قهرمانى در جام حذفى و همینطور نایب 
قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا هم دست یافت تا پس از حضور 
5 و جام ملت هاى 2015 استرالیا مورد توجه  4در جام جهانى 2014
باشــگاه هاى اروپایى قرار بگیرد و به فرانکفورت در دسته دوم 

آلمان ملحق شد.
پیش از این انتقال در هفته هاى ابتدایى لیگ پانزدهم، احسان 
حاج صفى بهترین بازیکن سپاهان به شمار مى رفت و طالیى 
با حسینفرکى بودند.  پوشــان امیدوار به تکرار قهرمانى همراه
3آنها تا پایان هفته پنجم 13 امتیاز داشــتند و مدافع چپ آنها سه 
بار گلزنى کرده بود، اما با خروج حاج صفى طالیى پوشــان وارد 
بحرانى شــدند که هنوز هم به طور کامل موفق به خروج از آن 
نشده اند.حاج صفى در یکسالى که ســپاهانى ها با مشکالت و 
حواشى داخلى دست و پنجه نرم مى کردند، در تیم فرانکفورت 
در دسته دوم آلمان نمایش هاى خوبى داشت و طى یک فصل 
27 بار براى این تیم راهى میدان شد و دو بار هم گلزنى کرد ولى 
سقوط این تیم به دسته سوم و پیدا نکردن تیمى مناسب سبب شد 
تا او بار دیگر و علیرغم پیشنهاد جدى منصوریان سرمربى وقت 
استقالل تهران به سپاهان بازگردد و شاگرد ویسى شود.کاپیتان 
فصل گذشته سپاهان در لیگ شانزدهم از هفته سوم به این تیم 
اضافه شد و در مسابقات باقیمانده علیرغم حضور در پست دفاع 
چپ پنج بار گلزنى کرد و هشت بار هم براى هم تیمى هایش گل 
ساخت. اگرچه طالیى پوشان در دوران بازگشت حاج صفى حتى 
موفق به کسب سهمیه آسیایى هم نشدند و مقابل همشهرى 
یک گام کم آوردند ولى بى شــک این بازیکن ســتاره تیم 
ویسى و «زالتکو کرانچار» به شمار مى رفت.پایان لیگ 
شــانزدهم علیرغم میل کرانچار با خــروج دوباره حاج 
صفى همراه شــد و این بار این بازیکن لیگ یونان را 
براى ادامه فعالیتش انتخاب کرد و هم تیمى مسعود 
شجاعى شــد که در تیم ملى کنار هم به میدان 
مــى رفتند.مدافــع چــپ جدید 
المپیاکــوس در نیــم فصل 
حضــور خــود در این 
باشــگاه یونانى به 
توانایىهاى  خوبى
خود را نشان داد و 
علیرغم حواشى اى 
که به دلیل حضور در مقابل 
نماینده رژیم صهیونیستى در 
رقابت هاى لیــگ اروپا دامن 
او را گرفته بود، مورد توجه باشــگاه 
المپیاکوس قرار گرفت تا بــه یکى از پرافتخارترین 
تیم هاى یونان بپیوندد و اتفاق تلخ حضور یکساله 
او در فوتبال آلمان هم فراموش شود.سرعت 
و تکنیک مثال زدنى حاج صفى سبب شده 
تا این بازیکن با وجود اینکه اغلب در پست 
مدافع چپ به کار گرفته مى شود و در المپیاکوس 
هم در همین پســت راهى میدان خواهد شــد، در 
حمالت حضورى مؤثر داشته باشد و در هر فصل براى تیم هایى 
که در آنها عضویت داشته، حداقل یک گل بزند؛ آمارى که این 
مدافع ملى پوش را به بازیکنى ارزشمندتر تبدیل مى کند. ضمن 
اینکه خصوصیات متنوع بازى او سبب شده تا این بازیکن قابلیت 

بازى در چند پست را داشته باشد.
جدىترینچالشدوره سپاهانحاالوارد آکادم پرورشیافته

جدال زردهاىقدیمىبا زردهاىنوظهور
ب سپاهان

باز نمى گردد!

با توجه به اینکه پارس جنوبى
جم اولین حضور خود در لیگ برتر 

فوتبال را تجربه مى کند این دو تیم سابقه
تنها یک بازى با یکدیگر در لیگ برتر را 

ورزشگاه  و در دور رفت دارند که در
نقش جهان این نماینده بوشهر بود که
جلوى هواداران پر شور سپاهان موفق

شد طالیى پوشان را با تساوى 
یک بر یک متوقف کند
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یک فوق تخصص درد با اشــاره به علل شایع 
گرفتگى کمر گفت: تست نوار عصب و عضله، 
یک روش مؤثر و ساده براى اطالع از سالمت 

عضالت و اعصاب در بدن است.
مجیــد حیدریــان در مــورد گرفتگــى کمر 
اظهارداشــت: گرفتگى کمر بــه صورت یک 
واکنــش انقباضــى درد عضالت پشــت و 
به خصوص کمــر اتفاق مى افتــد، همچنین 
گرفتگى و اسپاسم عضالنى کمر و درد شدید 
ممکن است در اثر تحریک یا آسیب به اعصاب، 

رباط ها و یا ماهیچه هاى کمر ایجاد شود.
وى افــزود: افرادى کــه از گرفتگى کمر رنج
مى برند، احســاس درد شــدید و سفت شدن 
ماهیچه همراه با ســفتى و یــا برآمدگى قابل 
لمس را دارند. در بیشتر موارد، این واکنش هاى 
انقباضى عضالت و خشکى کمر، درست پس 

از ایجاد جراحت به وجود مى آیند ولى در بعضى 
موارد ممکن است ظاهر شدن آنها چند ساعت 

تا چند روز طول بکشد.
حیدریان با تأکید بر اینکه خطر ابتالى برخى 
افراد به گرفتگى و خشــکى کمر بیشتر است، 
گفت: ضعف عضالت شــکم، ضعف یا انعطاف 
ناپذیرى عضالت روى ســتون مهره، ســفت 
شدن عضله پشــت ران، لوردوز (انحناى بیش 
از حد ستون فقرات به طرف جلو)، تومور، تنگى 
کانال نخاعى، فتق دیسک کمر، لغزش مهره، 
اسپوندیلوز و آرتروز از علل شایع گرفتگى کمر 

هستند.
این فوق تخصص درد گفت: قبل از شــروع 
درمان براى آسیب دیدگى عصب، الزم است 
سایر مشکالت احتمالى که باعث ایجاد التهاب 

یا درد مزمن براى فرد شده، درمان شوند.

و تغییرات هورمونى خاص را کاهش داده و از پوکى استخوان موجود در آن، تغییرات سلول هاى استخوانى ناشى از یائسگى جذب کلسیم مواد مصرفى به بدن مى شود و با اسید سیتریک غذایى اشاره کرد. استفاده از ســرکه در موادغذایى منجر به اســت. در این بین مى توان به فواید مصرف ســرکه در سبد ضرورى و افزایش اســتفاده از مواد کم ارزش غذایى شــده خانواده ها به آن، منجر به کاهش مصــرف برخى مواد غذایى  شکوه ســربلوکى  گفت: برنامه غذایى نامناسب و عدم توجه وزن تأثیر بسیارى دارد و باید در برنامه غذایى خانوار قرار گیرد.    دیابت،سرطان، فشار خون باال، دفع عفونت از بدن و کاهش یک متخصــص تغذیــه گفت: مصــرف ســرکه در درمان 
پیرى و عفونت گوش، مقابله مى کند و ابتال به این بیمارى ها را چربى در بدن، باعث الغرى شده و با کلسترول، فشار خون باال، وى افزود: سرکه تولید شده از سیب، عالوه بر هضم غذا و کاهش جلوگیرى مى کند.
کرده و میکروب هاى بدن را از بین برد.گلو مى توان از سرکه سیب به همراه آب گرم استفاده عفونت از بدن، در مواقع گلو درد و احساس سوزش در ســربلوکى در ادامه گفت: به علت خاصیت دفع کننده درمان دیابت در افراد شده و قند خون را کاهش مى دهد.رو شده است، در حالى که مصرف سرکه منجر به پیشگیرى و ضعف اعصاب، تغذیه نامناسب و عوامل ارثى با رشد زیادى روبه وى عنوان کرد: دیابت از جمله بیمارى هایى است که تحت تأثیر است و تأثیر بسیارى در درمان و تقویت پوست و مو دارد.چراکه داراى خواص ضد باکتریایى، ضد قارچى و ضد التهابى التهابى و قارچ بر روى پوست نیز مى توان از سرکه استفاده کرد این متخصص تغذیه خاطر نشان کرد: در مواقع بروز نشانه هاى کاهش مى دهد.

یک فوق تخصص جراحى ستون فقرات با اشاره به راه هاى پیشگیرى 
از گردن درد، گفت: یکى از گردن دردهاى شایع، دردى است که افراد 

صبح ها و هنگام بیدار شدن از خواب احساس مى کنند.
حسن قندهارى اظهارداشت: یکى از اساسى ترین روش هاى پیشگیرى 
از گردن درد، انجام مداوم و روزانه ورزش هایى اســت که باعث تقویت 
عضالت گردن مى شــود، بنابراین باید توجه کرد که پیشگیرى بهتر از 

درمان است.
وى افزود: یکى از گردن دردهاى شــایع، دردى است که افراد صبح ها 
و هنگام بیدار شدن از خواب احساس مى کنند. این دردها غالبًا به علت 
وضعیت غلط بدن در هنگام خواب و مناسب نبودن بالشت ایجاد مى شود. 
استفاده از یک بالشت مناسب که سر و گردن را پوشش داده و در طول 
شب از گردن محافظت کند، بهترین پیشگیرى براى این نوع از گردن 

دردهاست.
این فــوق تخصص جراحى ســتون فقــرات ادامــه داد: پایین بودن
 طوالنى مدت سر باعث گرفتگى عضالنى مى شــود، پس بهتر است

 افــراد کارهایى را که نیاز به پایین بودن ســر دارند بــه طور مداوم 
انجــام دهنــد و در بیــن انجــام آنها، 
وقفه هایــى براى اســتراحت داشــته 

باشند.
وى اضافــه کــرد: در هنگام 

مطالعه و اســتفاده طوالنى 
مــدت از گوشــى موبایل 
بهتر اســت گاهى کتاب یا 
گوشــى خود را باال آورده و 

طورى قرار داده  که ســر در 
حالت طبیعــى و آناتومى قرار 

گیرد، همچنین نرمش هاى ساده
 و انجام حرکات کششــى در بین 
کارهاى روزمره نیز بســیار مؤثر 

است.

بیمارى هــا ابتدا با عالئمى آشــکار در بدن خود را نشــان 
مى دهند، دقت دراین نشــانه ها مى تواند ســبب نجات از 

بیمارى و مرگ زودرس شود.
کارشناســان به افراد توصیه مى کنند هرروز به معاینه دقیق 
خود بپردازند و عالئمى که مى تواند نشــان دهنده ابتال به 
بیمارى هاى مختلف باشد را نادیده نگیرند.ازجمله نشانه هاى 
زودهنگام هشدار دهنده ابتالى فرد به بیمارى هاى مختلف، 

مى توان موارد زیر رانام برد.

از دست دادن وزن بدون دلیل خاصى
بیشــتر افراد دوســت دارند وزن متناسبى داشــته باشند و 
به ایــن دلیــل رژیم هــاى غذایــى الغــرى را رعایت 
مى کنند، اما اگر فردى رژیم غذایى خاصى نداشــته باشــد 
و فعالیت ورزشــى او مطابق همیشــه باشــد، اما به طور
غیر معمول وزن او کم شود، نشــانه جدى ابتال به بیمارى

 است.
از جملــه بیمارى هایى که با کاهش خود را نشــان مى دهد 
مى توان مشکل در دستگاه گوارش به ویژه روده ها، فعالیت 
بیش از حد غده تیروئید، دیابت، افســردگى و سرطان را نام 
برد. اگر کاهش وزن همراه با احساس خستگى و افسردگى 
در فرد باشد، نیاز اســت براى بررسى دقیق تر به متخصص 

مراجعه کند.

وجود توده در بدن
اگر متوجه یک توده در هر قسمتى از بدن خود شدید، حتماً به 

پزشک مراجعه کنید.
البته تعداد زیــادى از توده ها غیر ســرطانى و خوش خیم 
هستند مانند فیبروم یا کیست هاى تخمدان، اما هرتوده اى 
باید مورد بررســى کارشــناس از نظر خطر وجود سرطان 

قراربگیرد.

درد شدید در قفسه سینه
درد قفسه سینه نیز مى تواند نشانه اى هشــدار آمیز از بروز 
حمله قلبى یا ایجاد لخته خونى در ریه، اسپاسم عضله هاى 
کوچک بین دهنده ها، بازگشت اسید به مرى و یا سوزش در 

اثر سرفه زیاد باشد.
درد قفســه ســینه در بســیارى موارد با حمله قلبى اشتباه 
گرفته مى شــود، امــا اگر دچــار عالئمى چون احســاس 
ســنگینى و فشــار برروى قلب بیش از 15 دقیقه هستید، 
اگــر ایــن درد بــه بازو ها و پشــت شــانه ها گســترش 
پیــدا مى کنــد یــا دچــار درد درفــک صورت شــدید،
 اگر احســاس تهوع و تعریق فراوان همراه با ســرفه دارید، 
حتمًا به مراکــز درمانى مراجعه کنید یا بــا اورژانس تماس 

بگیرید.

یبوست مزمن
دگرگونى در اجابت مزاج، یبوست، دفع خون به همراه مدفوع، 
اسهال بسیار شدید و مزمن، سیاه و تیره شدن رنگ مدفوع 
و مواردى از این دست مى توانند نشان دهنده ابتالى فرد به 

سرطان روده باشند.
اگر این نشانه ها بیش از دو هفته ادامه داشته باشد، حتماً براى 
بررسى هاى بیشــتر به متخصص مراجعه کنید. تشخیص 
ســرطان روده با مواردى چون آزمایش خون، مدفوع و نیز 

کولونوسکوپى انجام مى شود.

مشکل در بلع و فرو دادن غذا
مشکل در بلع غذا نیز مى تواند نشان دهنده سرطان مرى و 
معده در افراد باشد. البته برخى اختالل هاى روانى نیز مى تواند 

سبب مشکل در بلع غذا شود.
اگر مشــکل در بلع حالت مزمن پیدا کند و با نشــانه هایى 
چون گیر کردن غذا درگلو، ســرفه، کاهش وزن و مواردى 
از این دست همراه باشد، مى تواند نشان دهنده خطر ابتال به 
سرطان هاى دستگاه گوارش باشد ونیاز به بررسى به وسیله 

متخصص دارد.

سرفه مزمن همراه با سرگیجه
سرفه ناشى از سرماخوردگى و آنفلوآنزا درنهایت پس از سه هفته 

درمان مى شود، اما ســرفه مزمن و خشک به همراه سرگیجه و 
تنگى نفس مى تواند نشــان دهنده ابتال به بیمارى هایى چون 
نارسایى قلب و ریه، آسم و حتى سرطان ریه باشد.درد در قفسه 
سینه، سرفه همراه با ترشــحات خونى، از دســت دادن وزن، 
دگرگونى در صدا و بروز تورم در گردن، همگى مى تواند نشــان 
دهنده ابتال به بیمارى هاى ریوى و ســرطان باشد و باید مورد 

بررسى قراربگیرند.

بیمارى هاى عفونى و ویروسى 
ابتال به سرما خوردگى و آنفلوآنزا در زمستان مى تواند به دلیل 

کاهش دریافت ویتامین D باشد.
پژوهش ها نشان داده است، ویتامین D داراى اثر هاى ضد 
ویروسى، ضد میکروبى و ضد التهابى در ریه هاست و مى تواند 

به کاهش عفونت دستگاه تنفسى کمک کند.

زخم هاى دهانى
وجود هرگونه زخم در دهان براى مدت بیش از ســه هفته 
را نباید نایده گرفت، زیرا مى تواند عالمت ابتال به ســرطان 

دهان باشد. 
کارشناسان توصیه مى کنند افراد هر شــش ماه یک بار به 
دندانپزشــک مراجعه کنند تا به طور کامل وضعیت دهان و 

دندان آنها مورد بررسى قرار بگیرد.

اضطراب، استرس و فشارهاى روحى و فکرى از عواملى هستند که 
باعث تشــدید درد در ناحیه قفسه سینه و قلب مى شــوند. بر اثر این 
عوامل، افرادى که افتادگى دریچه قلب دارند، عالئم بیمارى شــان 
تشدید مى شود. این دســته از بیماران و خانواده هاى شان باید دور از 

هرگونه نگرانى و استرس، زندگى عادى خود را دنبال کنند.
دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار گرفته اســت و شامل 
دو لت (لنگه)است. به طور طبیعى لت هاى این دریچه طى انقباض 
بطن چپ (سیستول) به وســیله تارهاى نگه دارنده محکم بسته نگه 

داشته مى شوند.
***

افتادگى دریچه میترال ممکن است نشــانه خاصى را در پى نداشته 
باشد. شــایع ترین عالئم آن تپش قلب محسوب مى شود که معموًال 

مربوط به انقباضات ناقص بطنى اســت اما ضربــات مافوق بطنى 
(ضربان غیرطبیعى که در باالى بطن ها شروع مى شود) نیز تشخیص 

داده شده اند.
برخى موارد نادر بیماران ممکن است تپش هایى را تجربه کنند بدون 
آنکه ناهماهنگى ضربانى مشاهده شــود. درد قفسه سینه مربوط به 
بیمارى عروق کرونر باشــد و گاهى روى دهد و معموًال مانند آنژین 

صدرى نیست، اما مى تواند موذى و ناتوان کننده باشد.
معموًال افتادگى لت هاى دریچه میترال باعث نارسایى قلبى نمى شود، 
اما در موارد نادرى که پس زدن خون از بطن چپ به دهلیز چپ وجود 
داشته باشد، دهلیز چپ و بطن چپ ممکن است بزرگ شوند که این 
پیامد مهم و نادرى در بیمارى پروالپس میترال اســت که احتیاج به 

درمان اختصاصى دارد.

یکى از شــکایت هایى که ممکن اســت براى بیماران افتادگى 
دریچه میترال رخ دهد، شکایت هاى اضطرابى است که غالباً به 
صورت اضطراب منتشر یا گذرهراسى (آگورافوبیا) رخ مى دهد.

***
در صورت وخیم شــدن عالئم نارســایى دریچه میترال، 
مصرف مسدودکننده هاى بتا، بازدارنده هاى ACE و یا 
مسدودکننده هاى مجراى کلسیم، رقیق کننده هاى خون 
به منظور کمک به پیشگیرى از ایجاد لخته هاى خونى 
در افرادى که فیبریالســیون دهلیزى دارند، داروهایى 
که ضربان غیرعادى قلــب را کنترل و تنظیم مى کند و 
قرص هاى ادرارآور به منظور خــروج مایعات اضافى از 

ریه ها توصیه مى شود. 
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شــیر به دلیل رطوبتى که دارد، به ایجاد حجم در بدن کمک 
مى کند و مصرف شــیر برنج به طوالنى شدن عمر و خوش 

رنگ شدن پوست و چهره کمک مى کند.
مهدى میرغضنفرى، کارشناس طب ســنتى، با بیان اینکه 
نوشیدن شیر با شکر، خصوصًا به صورت فرنى یا شیر برنج، 
چاق کننده است، اظهارداشــت: مصرف شیر به خصوص در 

مزاج هاى گرم و خشک بسیار مفید است.
وى افزود: مصرف زیاد و هر روز شیر، در بیمارى هاى عصبى 
خصوصاً بیمارى هاى ناشى از بلغم مضر است، شیر گرم، سریع 
هضم است اما شیر سرد، هضم کندترى دارد و بهتر است شیر 

را گرم مصرف کرد.
این کارشناس طب ایرانى خاطرنشــان کرد: شیرهایى که 
از سویا و مانند آن تولید مى شــوند، جایگزین مناسبى براى 
شیر دام نیستند، شیر نه تنها به عنوان غذا، بلکه به عنوان دارو 
نیز مصرف مى شود ومى توان شیر را به عنوان میان وعده نیز 
مصرف کرد، به شرط اینکه دو سه ساعت با وعده قبل و بعد 
خود فاصله داشته باشد، در غیر این صورت باعث فساد شیر در 

معده شده و روند هضم را مختل مى کند.
میرغضنفرى بیان کرد: افرادى که مزاج شان گرم است با مقدار 
کمى شــکر یا قند آن را مصرف کنند و افرادى که مزاج سرد 
دارند، بهتر است شیر را به صورت گرم و به همراه عسل یا پودر 

زنجبیل یا خرما میل کنند. 

 مصرف کنیم؟با چه موادىشیر را 

ى ر کرده و میکروب هاى بدن را از بین برد.گلومى توان از سرکه سیب به همراه آب گرم استفاده عفونت از بدن، در مواقع گلو درد و احساس سوزش در ســربلوکى در ادامه گفت: به علت خاصیت دفع کننده درمان دیابت در افراد شده و قند خون را کاهش مىرو شده است

به پایین بودن ســر دارند بــه طور مداوم
ن انجــام آنها، 
احت داشــته 

ممگام ن
ىى
ل
یاا
 و

 در 
 قرار 

ى ساده
ى در بین 
یار مؤثر

سرطان و دیابتسرکه، عامل کاهش دهنده 
از افتادگى دریچه قـــلب نگران نشوید

علل 
شایــع 

گرفتگى کمر
عللشایع به اشــاره بعضىبا مىآیندولىدر ایجادجراحتبهوجود از

را در پى نداشته  کن است نشــانه خاصى
ن تپش قلب محسوب مى شود که معموًال 

بیمارى پروالپس میترال اســت ک پیامد مهم و نادرى در
درمان اختصاصى دارد.

 
 کمر

راهکارهاى پیشگیرى از گردن درد
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قاعدتاً زندگى کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت 
خواهد بود؛ کارگرى که یک عضو از بدنش را از دست 
داده و کارگرى که متحمل آسیب هاى جدى شده، دیگر 
قادر به یافتن کارى مناسب با شرایط جدیدش نیست و 
این امر معیشت خانواده اش را مستقیم تحت تأثیر قرار 
مى دهد. در مــواردى که حادثه منجر بــه فوت کارگر 
مى شــود دیگر هیچکس نمى تواند جاى وى را براى 

خانواده پر کند؛ حتى دیه!
به گزارش ایلنا، نوك پیکان حوادث کار متوجه کارگران 
اســت؛ گاهى جان آنها را مى گیــرد و گاهى به نقص 
عضوشان مى انجامد. آمار حوادث ناشى از کار که منجر 
به نقص عضو کارگران در ســال 1395 شده اند نشان 
مى دهد که بیش از 18 هزار کارگــر دچار درصدى از 
نقص عضو شده اند: 150 نفر بیش از 66 درصد، 254 نفر 
بین 33 تا 66 درصد و هزار و309 نفر کمتر از 33 درصد.

آمارها حاکى از آن اســت که تعداد کارگاه هاى ناایمن 
در حال رشد اســت. این در شرایطى است که براساس 
ماده 66 قانون تأمین اجتماعــى، کارفرما و نمایندگان 
وى موظف هستند تمامى تدابیر الزم را براى ایمنــى 
کارگاه به کار گیرند. در نمونه  هایى کــه از میان انبوه 
حوادث کار، با ماهیت مشــابه و شاخص هاى یکسان 
به آنها پرداخته ایم، مشــاهده کردیم که کارفرمایان، 
دســتگاه هایى را که کارگران با آنهــا کار مى کنند را 
به حفاظ خطر و سنســورهاى هشــدار دهنده تجهیز 
نکرده اند و با این تخلف خود هــزاران کارگر را به کام 
مرگ فروبرده اند و بــا نقص عضو به حــال خود رها 

کرده اند.
به منظور اینکه تصویر دقیق تــرى از آنچه مى گوییم 
داشته باشیم نیازمند آوردن چند روایت غمگین از این 
دست حوادث هستیم؛ از کارگرى که انگشتان دستش را 

از دست داده گرفته تا مرگ دردناك در اثر حوادث کار.

 روایت اول: دستى که زیر تیغ رفت
«اباذر محسنى» کارگرى اهل شهرستان خمین استان 
مرکزى اســت که به علت بیکارى در شهرستان خود، 
براى کار به یک کارخانه فرش بافى واقع در شهرستان 
آران و بیدگل در شمال اصفهان رفته بود. 31 فروردین 
ماه سال 1386 حین کار با دستگاه برش فرشى که روى 
آن حفاظ هــاى فاصله کارگر تا محــدوده خطر نصب 
نشده بود، دســتش زیر تیغه اى رفت که فرش را برش 
مى زد. وى در این حادثه ســه انگشت دست راستش را 
از دست داد و به علت شــکایت از کارفرما، از کار بیکار 
شد. غفلت کارفرما از نصب حفاظ بر روى دستگاه برش 
فرش شرایطى را پیش آورد که دست راست اباذر دچار 
از کارافتادگى کامل شــد و در نتیجه، زندگى وى براى 
همیشه تحت الشــعاع تجهیز نبودن ابزار کارش قرار 

گرفت.

روایت دوم: 20 دقیقه خونریزى و مرگ
اما قســمت «مظفر پایى» کارگر 38 ســاله کارخانه 
ســیمان دورود مرگ بود. 4 خرداد 1395 وى در حالى 
که مشغول تمیز کردن زیر نوار نقاله  مواد خام در طبقه 

هشتم کارخانه در ارتفاع 40 مترى بود، دستش بین نوار 
نقاله و روتورى گیر مى کند و به دلیل نبود کلید قطع کن، 
نبود آالرم حادثه و تنها بودن در محل، دستش از ناحیه 
کتف جدا مى شود.  هنگام حضور بهدارى درمانگاه این 
کارخانه در محل حادثه بیشتر از 20 دقیقه از خونریزى 
وى گذشته بود و با توجه به اینکه کتف دست چپ مظفر 
و بخشى از دنده هایش دچار حادثه شده بود، خون بدنش 
کامًال خارج شــده بود و هیچگونه عالئم حیاتى در او 

دیده نمى شد.
یکى دیگر از عواملى که البته در مرگ مظفر مؤثر بود این 
بود که فرد ثانى (نجات دهنده) حین کار با این دستگاه 
مراقب وى نبود. در جایى که او کار مى کرد تنها خودش 
حضور داشت. چرا که کارفرما چند ماهى پیش از حادثه، 
بیشتر کارگران را تعدیل کرده بود. وى تا پیش از مرگ 
با 17 نفر دیگر در این بخش همکار بود و در زمان حادثه 

به حضور آنها احتیاج داشت.

روایت سوم: جنازه اى در زیر غلطک
اوایل آذر 88 حادثه اى دلخراش براى «غضنفر صادقى» 
کارگر شاغل در کارگاه نخ ریســى واقع در جاده قدیم 
کاشان رخ داد. پس از گزارش این حادثه به آتش نشانى 
تیم نجات به محل حادثه اعزام شد اما چه فایده که کار از 
کار گذشته بود و مأموران جنازه جوان کارگر را که داخل 
غلطک ها گیر کرده و سر و صورت او له شده بود، یافتند.
جنازه غضنفر به اندازه اى آســیب دیده بود که با کمک 
یک دستگاه فک هیدرولیکى پس از برداشتن غلطک ها 

و جابه جایى قطعات بسیار ســنگین، از داخل دستگاه 
بیرون کشیده شــد. گفته مى شــد که حتى کارفرما و 
کارگــران کارگاه نیز تحمل و طاقت بــاز کردن پیچ و 
مهره غلطک ها و در آوردن جنازه را نداشــتند؛ چرا که 
استخوان هاى آن جوان خرد شده و در کف کارگاه ریخته 
بود؛ متأسفانه پوست بدن او هم کنده شده و صورتش 

کامًال له شده بود.
شایان ذکر است که اعالم شــده این قبیل دستگاه ها 
داراى یک سنسورى هســتند که وقتى بدن انسان با 
آن برخورد مى کند، خود به خود از کار مى افتد؛ اما اینکه 
چگونه  این دستگاه توقف نکرده موضوعى است که در 

دست بررسى است.

خالئى پررنگ در بحث نظارت بر ایمنى 
کارگاه ها

به گفته رئیس کانون مســئوالن ایمنى و بهداشــت 
کار کشــور خالئى پررنگ در بحث نظــارت بر ایمنى 

محیط هاى کارگاهى وجود دارد. 
ابوالفضل اشــرف منصورى گفت: وقتى مى پرســیم 
که واحد بازرســى کار وزارت کار مى خواهد در بحث 
ایمنى کارگاه ها چــه کار کند؛ عمًال پاســخ درخورى 
نمى گیریم و  مــى گویند کمبود نیــرو داریم و در کل 
کشور فقط 800 بازرس کار وجود دارد. وى تأکید کرد: 
تا زمانى کــه کارفرمایان الزامات قانونى را احســاس 
نکنند، بــراى ایمن ســازى کارگاه هاى خــود هزینه 

نمى کنند.

3 روایت درباره یک پرونده همیشه باز

بالیى که حوادث شغلى سر کارگران مى آورد

سقوط کارگر 30 ســاله به داخل چاهک آسانسور 
ساختمان نیمه کاره 8 طبقه در فلکه بارنج تبریز، 

موجب مرگ وى شد.
 بعد از ظهر روز سه شنبه با گزارش سقوط کارگرى 
به عمق چاهک آسانســور واقــع در فلکه بارنج، 
آتش نشانان جهت بررسى و امدادرسانى به محل 

حادثه اعزام شدند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى تبریز با اعالم این 
خبر افزود: زمانى که یک کارگر ساختمانى مشغول 
کار در ســاختمان نیمه کاره بود، به داخل چاهک 

آسانسور سقوط کرد و در دم جان باخت.
داود طالب نژاد، تصریح کرد: با اطالع رسانى این 
حادثه، اکیپ امداد و نجات ایســتگاه شماره 5 در 
محل حادثه حاضر و شاهد سقوط یک کارگر 30 
ساله در چاهک آسانسور شدند که بالفاصله کارگر 
را براى بررســى و مداواى اولیه در اختیار عوامل 

اورژانس قرار دادند.
 وى افزود: عوامل اورژانس پس از بررسى، اعالم 
کردند که کارگر بر اثر شدت صدمه وارد شده، در 

دم جان باخته است.

مدیر مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت هاى 
پزشــکى چهارمحال و بختیارى گفت: براثر 
ســقوط یک خودرو پیکان از گردنه چارطاق 
شهرستان لردگان به قعر دره در روز سه شنبه، 

چهار نفر جان خود را از دست دادند.
فرامرز شاهین اظهار داشــت: بر اثر این حادثه 
سه نفر از اعضاى یک خانواده که یک پدر و دو 
فرزند بودند و یک نفر دیگر، جان خود را از دست 
دادند. وى ادامه داد: این حادثه یک مصدوم نیز 

داشت که به وسیله آمبوالنس به اورژانس لردگان انتقال داده شده است.
شاهین تصریح کرد: براى کمک به حادثه دیدگان دو آمبوالنس به محل اعزام شد.

علت وقوع این حادثه از سوى کارشناسان پلیس راه در دست بررسى است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اهواز گفت: در حادثه آتش 
ســوزى در یک مجتمــع مســکونى صبح 
چهارشنبه در اهواز یک زن جان خود را از دست 

داد و یک مرد مصدوم شد.
محمود روزبهانى بیان کرد: این حادثه ساعت 
2و29دقیقه بامداد روز چهارشنبه در طبقه پنجم 
یک مجتمع مسکونى در منطقه کوى ملت اهواز 
رخ داد. وى گفت: براى مهار آتش هفت دستگاه 

خودرو آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند. 
روزبهانى با اشاره به اینکه دلیل وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده است؛ اظهار داشت: واحد حادثه دیده 
100 درصد در آتش سوخت. وى ادامه داد: در این حادثه ساکنان مجتمع تخلیه شدند و از سرایت آتش به 

سایر واحدهاى مسکونى جلوگیرى شد.

شکارچى بود و محدودیت هاى قانونى سال هاى 
اخیر در حوزه محیط زیســت و ممنوعیت شــکار 
پرندگان وحشــى مانع از حضور پررنگ او در این 
وادى شد. ســیرکردن شــکم خانواده پنج نفره و 
تأمین مخارج درمان و نگهدارى مادر کهنسال این 
مرد 35 ساله، پاى او را به صیادى کشاند. تصمیمى 
که اتفاقى براى او رقم زد کــه امروز نه بابت صید 
بى رویه و نامتعارف بلکــه بابت تصادف قایقش با 

یک قایق شکارى دیگر در بند زندان باشد.
 در ادامه قسمت هایى از گفتگوى خبرنگار تسنیم با 
این صیاد در بند به نام «ماجد – الف» را مى خوانید.

با تلخندى صحبتش را با زمزمه آرام این بیت شروع 
کرد که «اال اى مرد تیرانداز، اى صیاد صید افکن 
بگو با من چه حالت مى رود برتو». لبخندى مى زنم 
و مى گویــم اى کاش این را من بلد بــودم و از تو 
مى پرسیدم. بى آنکه منتظر سئوالى باشد بى  مقدمه 
به شرح ماجراى خودش مى پردازد. ماجرایى که او را 
از تیر ماه سال جارى راهى زندان کرده است: «سال 
93 شــیوع آنفلوآنزاى حاد پرندگان در خوزستان 
مشکالت معیشتى ما را دو چندان کرد. در آن سال 
طبق اعالم رسمى مدیران سازمان محیط زیست 
هیچ  مجوزى براى صید و شــکار پرندگان مهاجر 
و غیرمهاجر صادر نشــد. همین سیاست وضعیت 
زندگى من را که از طریق فروش پرنده هاى آبزى 
و کنارآبزى کســب درآمد داشــتم، بیش از پیش 
سخت  کرد. با فشــار مالى و نیاز اقتصادى، بساط 
دامگاه هایم را، جمع کــردم و  با فروش گردنبند و 

النگوى زنم قایقى را تهیه کردم تا شغلى پیدا کنم. 
به دل هورالعظیم زدم تا متمرکز ماهى و صید این 

نعمات الهى شوم.»
از او مى خواهم در مورد ماجرایــى که او را گرفتار 
حبس کرده سخن بگوید. مى گوید: «آن روز صید 
خوبى داشتیم و همین مسئله، بازگشت ما را با تأخیر 
همراه کرد. در تاریکى شــب در حالى که سرعت 
چندان باالیى هم نداشتیم با قایق تک سرنشینى 
برخورد کردیم که حضورش را در نزدیکى خودمان 
متوجه شده بودیم اما موقعیت او را درست تشخیص 
ندادیم. قایق روبه رو  در این برخورد واژگون شد و 
قایقران به دلیل برخورد کناره قایق با صورتش از 
حال رفت و در آب غرق شد و به دلیل نداشتن سر و 

صداى خاصى تا او را پیدا کنیم فوت کرد.»
 سئوال مى کنم طبق حکم قاضى پرونده چند درصد 
این واقعه شما مقصر شناخته شدى. پاسخ مى دهد: 
«در نظریه کارشناســى اولیــه 30 درصد ولى در 
کارشناســى مرحله دوم 50 درصد تقصیر از جانب 
بنده اعالم شد. موضوعى که من را بدهکار مبلغى 
معادل 140 میلیون تومان کرد. هر چند اولیاى دم با 
شناخت کامل از وضعیت من از بخشى از این مبلغ 
گذشــت کردند اما امروز بابت 95 میلیون تومانى 

همچنان در زندان هستم.»
طبق استعالم گروه تحقیق ستاد دیه، خانواده این 
مددجو به امید یارانه دولتى و مبلغ 90 هزار تومانى 
یکى از سازمان ها به دلیل معلولیت یکى از اعضاى 

این خانواده گذران زندگى مى کنند.

خــودروى مینى بوس بر اثر تصــادف با تریلى در 
بزرگراه فتح تهران متالشى شد.

ساعت 9 صبح روز سه شــنبه حادثه تصادف در 
کیلومتر 14 بزرگراه فتح به سامانه 125 اعالم شد 
که به سرعت آتش نشانان و گروه امداد و نجات به 

محل حادثه اعزام شدند.
رئیس ایســتگاه 111 آتش نشــانى تهران درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشــت: یک دســتگاه 
مینى بوس در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح و در 

خط کندرو در حال حرکت بود که ناگهان با قسمت 
عقب یک دســتگاه تریلى که در حاشیه بزرگراه 
متوقف بود، به شدت برخورد کرد و بر اثر آن راننده 

مینى بوس به شدت مجروح شد. 
على کاظمى اظهار داشت: شدت برخورد به حدى 
بود که تقریبًا نیمى از اتاقک مینى بوس متالشى 
شــد همچنین راننده آن که مردى 25 ساله بود، 

داخل این وسیله نقلیه گرفتار شد. 
وى تصریح کرد: آتش نشــانان پس از قطع برق 

مینى بوس و قرار دادن عالئم هشــداردهنده در 
اطراف صحنه تصادف، با اســتفاده از تجهیزات 
هیدرولیکى توانســتند راننده محبوس شــده را 
از داخل اتاقک متالشى شــده مینى بوس خارج 
کنند و وى را تحویل عوامــل اورژانس حاضر در 

محل دادند.
بنابر اعالم پایــگاه خبرى 125؛ علــت بروز این 
حادثه رانندگى از سوى پلیس راهور منطقه در حال 

بررسى است.

چاهک آسانسور، قتلگاه کارگر جوان شد

4 کشته بر اثر سقوط پیکان به دره 

یک زن، زنده زنده در آتش سوخت

بدبیارى روى آب
پاى صیاد جوان را به زندان کشید

متالشى شدن مینى بوس در تصادف با تریلى 

پسر جوان 27 ساله اى با ضربه چاقو به ســینه اش در بلوار نبرد 
جنوبى به قتل رسید.

با تماس مأموران کالنترى 132 نبرد با کشیک قتل پایتخت در روز 
دوشنبه 11 دى ماه سال جارى حادثه قتل پسر جوانى در بلوار نبرد 

جنوبى، خیابان عالمه شمالى، کوچه صادفى اعالم شد.
ســجاد منافى آذر بازپرس امور جنایى تهران بــه همراه اکیپ 
تشخیص هویت آگاهى دقایقى بعد از اعالم این خبر در صحنه جرم 

حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
پس از انجام بررســى هاى اولیه مشخص شد که مقتول پسر27 

ساله اى است که بر اثر اصابت ضربه چاقوى بزرگ به سینه اش به 
قتل رسیده و قاتل نیز پس از وقوع قتل متوارى شده است.

با انجام تحقیقات تکمیلى مشخص شد که قاتل به دلیل اختالفاتى 
که با مقتول داشت به در منزل مقتول رفته، زنگ در خانه وى را زده، 
مقتول که چوبى در دست داشته به مقابل در مراجعه کرده است، اما 

قاتل فرصتى به مقتول نداده و با ضربه چاقو او را کشته است.
در نهایت با دستور بازپرس امور جنایى تهران، جسد مقتول براى 
بررسى بیشــتر به پزشکى قانونى منتقل شــد و تحقیقات براى 

بازداشت قاتل فرارى ادامه دارد.

قتل پسر جوان مقابل در خانه اش 

برق ع

ى توانســتن
اتاقک متالشى شــد ل

وى را تحویل عوامــل اورژانس د و
محل دادند.

5بنابر اعالم پایــگاه خبرى 125؛ علــت بروز این
حادثه رانندگى از سوى پلیس راهور منطقه در حال 

بررسى است.

تى
ا زده، 
اما  ست،

ست.
لبراى

قاتل پس از قتل صاحبخانه با پاى برهنه از محل جنایت متوارى شد.
مأموران کالنترى 102 پاســداران در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعالم کردند مرد 50 ســاله اى در منزلش در منطقه شــیان به 

قتل رسیده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر سجاد منافى آذر، بازپرس امور جنایى تهران 
به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى در صحنه جرم حاضر و مشغول 

تحقیقات درباره این پرونده شدند.
بررسى هاى اولیه نشان داد مقتول، مرد 50 ساله اى است که بر اثر ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده است و دقایقى قبل از جان باختن، خودش را 
از داخل اتاق به مقابل در خروجى خانه رســانده و از همسایه ها کمک 
خواسته اما در نهایت به کام مرگ فرورفته است همچنین شواهد نشان 
داد که قاتل به هنگام فرار، پابرهنه بوده و اثرات خون روى زمین برجاى 

مانده است.
در ادامه، تحقیقات از همسر مقتول صورت گرفته و وى در اظهارات اولیه 
به بازپرس امور جنایى تهران گفت: «شوهرم، من و فرزندم را به مهمانى 
برد و به منزلمان برگشت.» وى افزود: «از پنج روز قبل، مرد جوانى که از 

دوستان شوهرم بود، از شهرستان به منزلمان آمد و نزد ما بود.»
بررسى ها نشان داد که مهمان این خانواده وسایلش را در منزل مقتول 
جاگذاشته و پس از قتل اثرى از وى نیست.  در نهایت با دستور بازپرس 
امور جنایى تهران، جسد مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى 

منتقل شد و تحقیقات براى بازداشت قاتل فرارى ادامه دارد.

قاتلى که دستپاچه شد!
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بزرگ اســت خداوندى که تمــام موجودات آســمان و زمیــن، خواه و 
ناخواه او را سجده مى کنندو رشته اطاعت او را در تندرستى و ناتوانى 
به گردن مــى نهنــد و از روى ترس و بیم، زمــام اختیار خــود را به او 
مى سپارند. پرندگان، رام فرمان اویند و از تعداد پرها و نفس هاى  آنها 
آگاه اســت، برخى را پرنده آبى و گروهى را پرنده خشــکى آفرید و 
روزِى آنها را مقدر فرمود و اقسام گوناگون آنها را مى داند؛ این کالغ 

موال على (ع)است و آن عقاب، این شترمرغ است و آن کبوتر.

شــهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شــماره 3 مورخ 96/06/06 و 
مصوبه 1 صورتجلسه شــماره 10 مورخ 96/08/03 شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى از 
پالك هاى کارگاهى و تجارى و مسکونى واقع در شهر منظریه و مجتمع کارگاهى شیخ بهائى را از 
طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه 

روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه 96/10/30 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه
تاریخ بازگشایى اسناد: 96/10/30 ساعت 18

03153282131 -0312282028                                www.manzarie.ir

سید على مرتضوى- شهردار منظریه 

آگهى مزایده عمومى مرحله هفتم نوبت اولنوبت اول
شهردارى درچه در نظر دارد براساس بودجه سال 1396 و مصوبه شماره 96/821/ش مورخ 1396/08/29 وظایف خدمات شهر را از طریق 

مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع آگهى: 

الف) واگذارى تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهرى ب) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات مربوطه 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار (1/350/000/000 ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى درچه. 
اعتبار اولیه: 27/000/000/000 ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز (1396/11/1)
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/11/2 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1396/11/3 در ساختمان ادارى شهردارى درچه نحوه اجراى 
پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 
آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى 

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

آگهى تجدید مناقصه نوبت اولنوبت اول

 رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم
شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات آماده سازى همراه با خرید و اجراى شبکه آب و فاضالب محله دانش شهر 
جدید مجلسى به صورت 70٪ تهاتر با زمین با واحد ساخته شده، به شماره فراخوان 200961397000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى  دولت 

به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید: 

مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژه
در مناقصه

مدت زمان 
شرایط مناقصه گرقرارداد

اجراى عملیات آماده سازى همراه با خرید 
و اجراى شبکه آب و فاضالب محله دانش 
شهر جدید مجلسى به صورت 70٪ تهاتر

20/282/500/000 براساس 
فهارس بهاى راه و باند، شبکه 
توزیع آب و شبکه جمع آورى 

فاضالب سال 1396
18 ماه1/050/000/000 ریال

شخصیت حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 در رشته راه 

و باند و آب

م الف: 124909 

تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 96/10/12 
-شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 96/10/20

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 96/11/1 
- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/2 

- نشانى کارفرما: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى، بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
کدپستى 45775- 86316  دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

 www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند دوم صورتجلسه مورخ 
96/09/29 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش دو 
قطعه زمین با کاربرى کارگاهى- خدماتى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
تا تاریخ 1396/10/25 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
به واحد مالى شــهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل 
اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ 1396/10/27 مى باشد.

تلفن تماس: 03146655650

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

آگهى مزایده عمومى مرحله اول نوبت دومنوبت دوم

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

زمـــــان را از دســــــت نـدهیـــــد

با ما جهـانى شـویـد

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى شما.
ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2141 مورخ 96/10/5 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شماره 28 از 
قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 154 مترمربع با کاربرى مسکونى واقع در بلوار دانشگاه طبق کارشناسى به ازاى هر مترمربع 
6/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و 

شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2204 مورخ 96/10/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شماره 2 از 
قطعات تفکیکى پالك ثبتى 1697 فرعى از 2637 اصلى به مساحت 179/16 مترمربع با کاربرى مسکونى واقع در بلوار آیت اله عاملى، کوچه نیروى انتظامى 
طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 10/300/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

رضا رمضانى-  شهردار آران و بیدگل

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

آگهى مزایده (مرحله اول)

آگهى مزایده (مرحله اول)

نوبت اولنوبت اول

نوبت اولنوبت اول
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فاز سوم سنگفرش چهارباغ 
به زودى آغاز مى شود

مدیرعامل سـازمان نوسـازى و بهسـازى شهردارى 
اصفهان گفت: فاز سوم سـنگفرش چهارباغ عباسى 
حدفاصل خیابان آمادگاه تا میـدان انقالب، به زودى 

در ماه جارى آغاز مى شود.
حسین جعفرى اظهارداشت: پیاده  راه سازى چهارباغ 
عباسـى در قالـب طرح احیـاى دولتخانـه صفوى در 
دسـتور کار شـهردارى قـرار دارد و دولتخانه صفوى 
حدفاصل میـدان امـام (ره) تا محـور چهاربـاغ بوده 
که بر اسـاس برنامـه ریزى، ابتـدا میدان امـام(ره) و 
خیابان هـاى اطراف آن همچون خیابان هاى سـپه و 

حافظ به پیاده راه تبدیل شد.
وى افزود: سنگفرش محور چهارباغ عباسى به طول 
هزار و 100متر در شـش فاز تعریف شـد تـا خللى در 
هسـته مرکزى شـهر ایجاد نشـود، که فاز اول آن در 
ضلـع شـرقى چهاربـاغ از 16 فروردیـن ماه امسـال 

کلید خورد.
مدیرعامل سـازمان نوسـازى و بهسـازى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: تاکنون فاز اول و دوم این طرح در 
ضلع شـرقى محور چهارباغ عباسى حدفاصل میدان 
امام حسین(ع) تا خیابان شیخ بهایى و از خیابان شیخ 
بهایى تا آمادگاه تکمیل شـده است و به زودى در ماه 
جارى نیز سـنگفرش فاز سـوم آن حدفاصل خیابان 

آمادگاه تا میدان انقالب آغاز مى شود.
جعفرى بـا بیـان اینکـه تاکنـون دو میلیـارد و 700 
میلیـون تومان بـراى اجراى ایـن طرح هزینه شـده 
است، گفت: بر اسـاس برنامه ریزى هاى انجام شده، 
سـنگفرش چهارباغ عباسـى تا سـال آینـده تکمیل 

مى شود.

راه اندازى دانشکده 
علوم پزشکى در گلپایگان

 امام جمعه گلپایگان بـا بیان اینکه در غرب اسـتان 
اصفهان دانشـگاه علوم پزشـکى وجود ندارد، گفت: 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد گلپایگان باید به سمت 
تأسیس دانشـکده علوم پزشکى حرکت کند تا غرب 

اصفهان با مرکزیت گلپایگان، قطب درمان شود.
آیـت ا... علـى طهماسـبى در دیـدار هیئت رئیسـه 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان با توجه به آیات 
قرآن درباره علم و دانش خطاب به دانشگاهیان گفت: 
کار شما، کار بسـیار حساس و ارزشـمندى است و از 
نظر اسـالم افرادى که در زمینه علم و دانش فعالیت 
دارند، بسیار ارزشمند هستند زیرا زمینه کسب فضائل 

و دانش را براى افراد فراهم مى کنند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسـالمى واحد گلپایگان هم 
گفت: بـا پیگیـرى نماینـده شهرسـتان گلپایگان و 
حمایت هاى خیران، براى نخستین بار در منطقه وارد 

رشته هاى گروه علوم پزشکى شده ایم.
حمیدرضا خدایى با بیان اینکه با جدیت دنبال تصویب 
رشـته هاى بهداشـت حرفه اى، بهداشـت عمومى و 
هوشـبرى اتاق عمل هسـتیم، افـزود: با دایر شـدن 
رشته هاى پزشـکى در واحد گلپایگان و فراهم شدن 
زیرساخت هاى الزم، بسیارى از مشکالت بهداشتى 

شهرستان نیز برطرف خواهد شد.

سارق میلیاردي تجهیزات 
مخابراتی دستگیر شد

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان تیـران و کـرون از 
دستگیري یک سـارق تجهیزات مخابراتی و کشف 
یـک میلیارد ریـال اموال مسـروقه توسـط مأموران 

پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
سـرهنگ علی صادقی اظهار داشـت: در پـی وقوع 
چندیـن مـورد سـرقت تجهیـزات مخابراتـی در 
شهرسـتان تیران و کرون، شناسـایی و دسـتگیري 
عامل یـا عوامل ایـن سـرقت ها به صـورت ویژه در 
دسـتور کار مأموران پلیـس آگاهی این شهرسـتان 
قرار گرفـت. وي افـزود: مأموران موفق شـدند یک 
سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی 
در مخفیگاهـش دسـتگیر کننـد. فرمانـده انتظامی 
شهرستان تیران و کرون ادامه داد: فرد دستگیر شده 
هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد، به سرقت 
یک میلیارد ریال تجهیزات مخابراتی در شهرسـتان 
تیران و کرون و چندین شهرسـتان همجوار اعتراف 

کرد.

خبر

مدیرعامل کانون سنگرسازان بى سنگر استان اصفهان 
گفت: بیش از دو هزار و 700 جهادگر از اســتان، براى 
عضویت در کانون سنگرسازان بى سنگر استان اصفهان 

شناسایى شدند.
محمدعلى گرامى اظهار داشــت: این کانون به همت 
جمعى از فرماندهان و مسئوالن جنگ با هدف حفظ یاد، 
نام و ترویج فرهنگ مدیریتى جهادى تشکیل شده است. 
وى هدف از برپایى همایش براى سنگرسازان بى سنگر 
را، گردهمایى این افراد براى ثبت خاطرات و مستندات 
تاریخ جنگ عنوان کرد و افزود: این خاطرات و اماناتى 
که از شــهدا به یادگار مانده، باید بتوانیم در تاریخ ثبت 

کنیم.
مدیرعامل کانون سنگرسازان بى سنگر استان اصفهان 
گفت: این کانــون ها غیرسیاســى و دولتى اســت و 
هیچگونه بودجه دولتى ندارد و هزینه آن از حق عضویت 

اعضا و خیران تأمین مى شود.
وى از وجود ســه هــزار و 300 شــهید وزارت جهاد 
کشاورزى در کشور خبر داد و افزود: بالغ بر 650 شهید 
سنگرساز بى ســنگر از پایگاه جهاد ســازندگى استان 
به جبهه هاى نبرد حــق علیه باطل اعزام شــدند که 
جانشان را تقدیم انقالب و نظام جمهورى اسالمى ایران 

کردند.

معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل 
استان اصفهان گفت: جشــنواره ملى ایده ها و فرصت ها 
با هدف ارتقاى آگاهى هاى عمومى آحــاد جامعه، ترویج 
فرهنگ پیشگیرى از جرم به عنوان یک مسئولیت همگانى 
و بهره گیرى از تکنولوژى هاى نوین براى پیشــگیرى از 

جرائم و آسیب هاى اجتماعى برگزار مى شود.
محمدرضا قنبرى با بیــان اینکه زمان ثبت نام ســومین 
جشــنواره ملى ایده ها و فرصت ها از نیمه آذر ماه شــروع 
شده اســت، اظهار داشــت: این همایش با هدف ارتقاى 
آگاهى هاى عمومى آحاد جامعه، ترویج فرهنگ پیشگیرى 
از جرم به عنوان یک مســئولیت همگانى و بهره گیرى از 

تکنولوژى هاى نوین براى پیشگیرى از جرائم و آسیب هاى 
اجتماعى برگزار مى شود.

وى برگزارى جشــنواره ایده ها و فرصت ها را زمینه ســاز 
بهره گیرى از اســتعدادهاى جوانان دانست و عنوان کرد: 
جذب ایده هاى مرتبط با پیشگیرى از وقوع جرم و حمایت از 
تولیدکنندگان برنامه ها به ویژه افراد غیر مشهور و بدون توان 

مالى، از دیگر دستاوردهاى این جشنواره است.
قنبرى، آسیب هاى حوزه خانواده و جرائم فضاى مجازى، 
اقتصادى، مالکیت معنوى و سرقت ادبیات همچنین اعتیاد، 
تخلفات رانندگى و آسیب هاى حوزه سالمت، جسم و روان 

را از محورهاى جشنواره ایده ها و فرصت ها عنوان کرد.

جشنواره ایده ها و 
فرصت هاى پیشگیرى از جرایم

2700 سنگرساز بى سنگر 
در اصفهان شناسایى شدند

نصــف جهان  شــهر کاشــان از 
شهرهاى مهم در حوزه فرهنگى 
است و زیرساخت هاى فرهنگى  

خوبى دارد.
مدیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
شهرســتان کاشــان یکــى از 
دغدغه هاى فرهنگى را ارتقاى 
ســطح فرهنگ عمومى جامعه 
دانست و گفت: وســایل ارتباط 
جمعى مى تواند نقش مؤثرى در 
تغییر سواد و رویکرد مردم  داشته 
باشــد. براى تحقق ایــن مهم، 
تالش مى کنیــم فرهنگ مردم 
را با آگاهى بیشــتر به روزرسانى 

کنیم.
مصطفى جوادى مقدم با تأکید بر 

اینکه فضاى مجازى نمى تواند مانند مطبوعات نقش مفید و ســازنده اى در رویکرد مردم داشته 
باشد متذکر شد: باید سعى شود از فضاى مجازى کمتر استفاده شود.

راهکار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان براى ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه، 
افزایش زمان مطالعه است. جوادى مقدم به اقداماتى که دراین خصوص انجام شده اشاره و عنوان 
کرد: براى آگاهى بیشتر مردم و آشنایى با وسایل ارتباط جمعى تفاهمنامه اى بین اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، شهردارى، آموزش و پرورش و بهزیستى منعقد شد که طى آن شهردارى توانسته 
در بحث آموزش شــهروندى دربرگزارى همایش ها و کارگاه هاى فرهنگى- هنرى مشارکت 
داشته باشد. همچنین دغدغه فرهنگى ما و مدیران شهرى خصوصًا فرماندار مشترك است و این 
همکارى و ارتباط صمیمانه به حدى است که کاشان در طول سه سال اخیر پیرو توجهى که به حوزه 
ترویج  کتاب و کتابخوانى درکاشان شــده به عنوان یکى از شهرهاى پایتخت کتاب معرفى شده 

است.
مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمى کاشــان با بیان اینکه بودجه هاى فرهنگى دولت کم و ناچیز است 
و جوابگوى برنامه هاى فرهنگى- هنرى نیست اذعان داشت: براى تحقق برنامه هاى فرهنگى 
باید ظرفیت هاى جدیدى به وجود آورد که یک بخش آن، اقتصاد فرهنگى است که ما باید بخش 
خصوصى را با اســتفاده از ظرفیت هاى تاریخى، گردشــگرى و هنرى به سمت فرهنگ و هنر 

ترغیب کنیم. 
جوادى مقدم ادامه داد: یکى از مؤلفه هاى فرهنگى شــهر، تئاتر شــهر است که با ترغیب بخش 
خصوصى، خانه تئاتر کاشان مدت سه سال است راه اندازى شده است و پنج گروه تئاتر ثبت شده 
در شهر داریم که با تبادل نظر بین اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و خانه تئاتر، متن هاى نمایشنامه 
توسط شوراى بازبینى رصد مى شود و روى صحنه مى رود که خوشبختانه با استقبال خوبى از سوى 

مردم و جوانان کاشان روبه رو شده است.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان:

مطبوعات نقش سازنده اى در
 رویکرد مردم دارند

رئیــس شــوراى هماهنگــى 
تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: راهپیمایــى اعتراض آمیز 
مــردم انقالبى اصفهان نســبت 
بــه فتنــه آشــوبگران امــروز 
از ســاعت 10 صبــح برگــزار

 مى شود.
جعفر عســکرى اظهار داشــت: 
مردم فهیم و با بصیــرت ایران، 
هیچــگاه در طــول 40 ســال 
گذشــته با فتنه گران همراه نشده 
و همیشــه راه خــود را از افرادى 
که با نــگاه بــه فرماِن دســت 
بیگانگان در پى ضربــه زدن به 
نظــام و انقــالب هســتند، جدا 
کرده انــد. وى افــزود: مــردم 

اصفهان عالوه بر اینکه نقش بســزایى در پیروزى انقالب اســالمى داشــتند، در ســال هاى 
پس از پیــروزى نیــز در تمامى عرصه هاى دفــاع از نظام، انقــالب و رهبرى پیشــتاز بودند و 
شهداى گرانقدر این شهر و اســتان نشــانى گویا از همراهى دائمى این مردم با انقالب اسالمى 

است.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه اصفهانى ها نیز همگام با 
دیگر مردم کشور، اعتراض خود را به آشوب هاى اخیر نشان خواهند داد، اظهار داشت: راهپیمایى 
اعتراض آمیز مردم انقالبى اصفهان نســبت به فتنه آشــوبگران روز پنج شــنبه(امروز) برگزار

 مى شود.
وى افــزود: ایــن راهپیمایى بــا حضور مــردم شــهیدپرور اصفهــان، خانواده هاى شــهدا و 
جانبازان ســرافراز انقالب اســالمى، مســئوالن متعهد و انقالبى اصفهان از ساعت 10 صبح 
آغاز مى شــود و مردم از میدان امام حســین (ع) به ســمت میــدان انقالب حرکــت خواهند 

کرد.
عسکرى با دعوت از تمامى اقشار جامعه و مردم انقالبى و همیشه در صحنه اصفهان تأکید کرد: 
همزمان با این راهپیمایى، پیکر شهید پاسدار سجاد شاه سنایى بر دستان مردم شهیدپرور اصفهان 

تشییع مى شود.

خروش اصفهان علیه آشوبگران
10 صبح امروز، راهپیمایى مردم والیت مداراصفهان از میدان امام حسین(ع) 

به سمت میدان انقالب

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: از آنجا که هنرهاى ســنتى و 
صنایع دستى نقش مهمى در اقناع گردشگران دارد، کانون 
جدید دانش بنیان در حوزه پژوهش هاى صنایع دستى در 

خانه تاریخى قزوینى ها شکل مى گیرد.
فریدون اللهیارى اظهارداشــت: امروز اصفهان به یک 
مقصد جهانى براى ورود گردشگران خارجى تبدیل شده 
و هم اینک بیش از هر زمان دیگر نیازمند شناخت عالیق 

و سالیق آنها در حوزه گردشگرى فرهنگى هستیم.
وى با اشاره به نقش صنایع دستى در توسعه گردشگرى 
اصفهان، افزود: امروزه همگان معتقدند دستاوردهاى 
فرهنگى نقش مهمى در توسعه گردشگرى ایفا مى کند، 
لذا هنرهاى ســنتى و صنایع دســتى نقش مهمى در 
اقناع گردشــگرانى که به ایران و به ویژه اصفهان سفر 
مى کنند، دارد که با تمام قدرت به دنبال توســعه کیفى 

خدمات رسانى خود در حوزه صنایع دستى هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با اشــاره به نقش بسته بندى در توسعه 
اقتصادى صنایع دستى، تصریح کرد: یکى از اشکاالت 
اساســى ما در حوزه عرضه صنایع دســتى، عدم وجود 
بســته بندى مناســب براى عرضه صنایع دســتى به 
گردشگران خارجى اســت که معتقدیم اگر قرار باشد 
تا در بازارهاى جهانى حضور جدى داشــته باشیم، باید 
نیازهاى گردشــگران و حتى گونه هاى سفرهاى آنها 

شناسایى شود.
اللهیارى یادآور شد: بسیارى از گردشگران خارجى که به 
اصفهان سفر مى کنند عمدتاً به صورت گردشگر چمدانى 
هستند که لزوم طراحى بسته بندى مناسب، متناسب با 
ارزش این تولیدات هنرى و همچنین راحتى حمل و نقل 

بیش از گذشته احساس مى شود.

مسافران خارجى اصفهان گردشگر چمدانى هستند

شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد: از این پس قطعى گاز 
در استان یک روز زودتر، در سه نوبت به صورت تلفنى به 

مشترکان اعالم مى شود.
روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان هدف از اجراى 
این طرح مشترك با همکارى شرکت مخابرات را، افزایش 
رضایتمندى مشــترکان گاز طبیعى عنوان کرد و افزود: 
قطع گاز با هدف توسعه و تعمیر شبکه هاى گازرسانى در 
شهرها، روستاها و مناطق صنعتى در روزهاى پیش رو رخ 

خواهد داد.
بر اساس این طرح یکساله،در صورتى که در منطقه اى از 
شهر قطعى گاز ایجاد شود، حداقل یک روز قبل، اطالعیه 
آن از طریق تلفن ثابت مشترکان واقع در آن منطقه در قالب 
پیام صوتى حداکثر در سه نوبت اعالن مى شود تا مشترکان 

بتوانند پیش بینى الزم در این خصوص را انجام دهند.
همچنین شرکت مخابرات متعهد شده است تا پیام هاى 
صوتى را از ســاعات 9 صبح تا 13 و 16 تا 21 از شــنبه تا 
چهارشنبه ارسال کند و در صورت موفق نبودن در ارسال 
پیام، ارســال هاى ناموفق در ســه نوبت بر اساس برنامه 

زمانبندى ذکر شده ارسال مى شود.
وى افزود:بیــش از 24 هزار و 900 کیلومتر شــبکه گاز و 
یک میلیون و دو هزار و 200 انشعاب گاز در سطح استان 

اصفهان وجود دارد.

قطع گاز
یک روز زودتر به 

مشترکان اعالم مى شود

نشست «یک داستان، یک شعر» با خوانش شعرى از نیمایوشیج و داستانى از حسین تهرانى، امروز در کافه کتاب مرکزى برگزار مى شود.
مدیر کافه کتاب مرکزى اظهار داشـت:رویکرد برنامه «یک داستان، یک شعر» معرفى داستان ها و شـعرهاى خوب و پرداختن به شرایط و 

علل آن است.  
مهرداد سجاد ادامه داد: در دهمین نشست «یک داستان یک شعر» ابتدا داستان «اعدام» نوشته حسین تهرانى از کتاب «هشتاد سال داستان 

کوتاه ایرانى» و سپس شعر «آى آدم ها» سروده نیما یوشیج از کتاب «مجموعه کامل اشعار نیما» خوانش مى شود.
وى افزود: دهمین نشست «یک داستان، یک شعر» روز پنج شنبه ساعت 18 در کافه کتاب مرکزى واقع در ابتداى خیابان سید علیخان برگزار 

مى شود و حضور براى عالقه مندان در آن آزاد و رایگان است.

امروز؛برپایى 
دهمین نشست 
«یک داستان
 یک شعر»

مدیرعامل شــرکت منابع آب ایران با اشاره به ذخیره 142 
میلیون مترمکعبى سد زاینده رود، گفت: به دلیل محدودیت 
منابع آب، میزان خروجى آب از سدها براى کشاورزى به طور 

قطع جیره بندى خواهدشد.
محمد حاج رسولیها با اشاره به اینکه برودت هوا در روزهاى 
گذشته به نحوى نبوده که بارش به صورت برف ذخیره شود، 
افزود: تا پایان زمستان باید میزان بارش ها به 71 درصد برسد 
که این روند درحال حاضر 30 درصد است. وى با بیان اینکه 
اگر میزان بارش پیش بینى شده محقق شود، به طور قطع در 
تأمین آب کشت بهاره تأثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: 
رهاسازى آب سدها براى کشــاورزى در دو مرحله کشت 
پاییزه و بهاره صورت مى گیرد که تأمین آب کشت بهاره به 

بارش زمستان مرتبط است.
مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با تأکید بر اینکه به دلیل 
محدودیت منابــع آب میزان خروجى آب از ســدها براى 
کشاورزى به طور قطع جیره بندى خواهد شد، به اندازه اى 
که تأمین آب شرب به خطر نیافتد و بتوانیم آب کشاورزى 
را تأمین کنیم، گفت: جیره بندى آب کشاورزى در حوضه 
آبریز فارس نیز سال گذشته انجام شد اما امسال دامنه این 
محدودیت در سطح کشور در بسیارى از حوضه هاى آبریز 

اجرا مى شود.
مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با اشاره به اینکه در حوضه 
فالت مرکزى که یکى دیگر از حوضــه هاى اصلى آبریز 
و داراى حوضه هاى فرعى نیز هســت، در حوضه فرعى 

گاوخونى و زاینده رود کاهش بارش 77 درصدى ثبت شده 
است و در حوضه دریاچه نمک کاهش 78 درصدى به چشم 
مى خورد، گفت: در بسیارى از حوضه هاى اصلى و فرعى 
کاهش بارش باالى 70 تا 80 درصد است که در میزان آب 

هاى سطحى و آب هاى زیر زمینى تأثیرگذار است.
وى درباره ورودى آب به سدهاى حوضه آبریز گاوخونى و 
زاینده رود نیزگفت: ورودى آب به زاینده رود تنها 70 میلیون 
مترمکعب بوده که این رقم نسبت به ده سال قبل بى سابقه 
اســت و حجم مخزن ســد زاینده رود درحال حاضر 142 
میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به ده سال اخیر، فقط در 
یکسال دیگر تکرار شده و بنابراین ورودى آب به سد زاینده 

رود 43 درصد کاهش داشته است.

ورودى آب به زاینده رود تنها 70 میلیون مترمکعب است

ذخیره سد زاینده رود 142 میلیون متـرمکعب

جیره بندى آب کشاورزى
 قطعى است
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان در مورد احیاى خانه هاى تاریخى گفت: 
سرمایه گذارى در حوزه  خانه هاى تاریخى در اصفهان 
رونق پیدا کرده و  نیز تسهیالتى را براى احیاى خانه هاى 

تاریخى به عنوان تاسیسات گردشگرى اعطا مى کنیم.
فریدون اللهیارى با بیان اینکه براى تسهیالت این خانه ها 
سلیقه اى عمل نمى شود، خاطرنشــان کرد: حتى براى 
احیاى بافت هاى تاریخى و خانه هاى تاریخى هم پیشنهاد 
شده بسترى فراهم شود تا بتوانیم از سرمایه گذارانى که به 
دنبال احیاى این بناها هستند، حمایت کنیم. وى با اشاره 
به خانه تاریخى حاج محمدى خاطرنشان کرد: این خانه 

در مرحله بررسى توسط میراث فرهنگى تهران است که 
بر اساس منابع اعتبارى که امسال تامین مى شود، در نوبت 
اعطاى تسهیالت قرار مى گیرد.  وى ادامه داد: خانه هاى 
تاریخى متروکه مى توانند به تاسیسات گردشگرى تبدیل 
شوند و از طرفى، خرید خانه هاى ســنتى و تاریخى و یا 
اعطاى وام به مالکان آنها، از ساده ترین راه ها براى حفظ 

و نگهدارى این خانه ها است.
وى اظهارداشت: باید توجه داشت که این بناهاى تاریخى 
بخشى از هویت تاریخى گذشــتگان ما است که ارزش 
معمارى ایرانى و اسالمى دارند و حفظ و نگهدارى آن ها 

یک وظیفه است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با تاکید بر ضرورت تدوین استراتژى بلند مدت صنعتى و 
تعامل  و وحدت رویه در همه بخش هاى تاثیر گذار بر تولید 
و صنعت کشور، صنایع کوچک و متوسط را حافظ اشتغال 

و صیانت کننده تولید ملى دانست.
محمد جواد بگى با اشاره به ضرورت اصالحات ساختارى 
در اقتصاد و تحقق عملى اهداف اقتصاد مقاومتى گفت: 
دیدگاه دولتى در اقتصاد باید اصالح شــود ودولت باید از 
تصدى گرى فاصله گرفته و تنها به وظایف اصلى خود در 
بخش صنعت و تولید که سیاستگذارى، هدایت و نظارت 

است، بپردازد. 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
تدوین اســتراتژى صنعتى و پایدار را یکى از ضروریات 
سیاست هاى اقتصادى کالن کشور دانست و تصریح کرد: 
با تدوین یک استراتژى بلند مدت هوشمند و اثربخش، باید 
چشم انداز بلند مدت مناسبى براى تصمیم گیرى و سرمایه 

گذارى بخش خصوصى درکشور ایجاد کرد.
وى افزود: مزیت ها باید موتور متحرك توســعه صنعتى 
قرا گیرد و بهره مندى و تقویت ایــن مزیت ها مى تواند 
سبب ارتقاى تولید، افزایش سطح اشتغال و درآمد سرانه 
شود و بستر مناسبى را هم براى صادرات غیر نفتى کشور 

فراهم کند.

ندادن تسهیالت سلیقه اى به 
خانه هاى تاریخى

مزیت ها باید موتور متحرك 
توسعه صنعتى شود 

هواى اصفهان4 درجه 
سردتر مى شود

رییـس اداره پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از کاهش یک تا 4 درجه اى دماى هوا طى امروز 
خبر داد و گفت: آسمان استان به صورت صاف تا قسمتى 

ابرى و گاهى همراه با وزش باد خواهدبود.
حسـن خدابخـش اظهارداشـت: بررسـى نقشـه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى نسـبتاً پایدار طى امروز 
و فردا در استان است. وى افزود: امروز در مناطق مرکزى 
غبـار محلـى خواهیـم داشـت. رییـس اداره پیش بینى 
هواشناسى استان اصفهان  با بیان اینکه از روز جمعه(فردا) 
موج ناپایدارى به اسـتان نفوذ خواهد کرد، گفت: دماى 
هوا طى امـروز در اکثـر مناطق اسـتان یک تـا 4 درجه 

سانتى گراد کاهش خواهد داشت. 

اشتغالزایى براى
 700نیازمند نجف آبادى

700 نیازمند نجف آبـادى در کارگاهى خیریه مشـغول 
به کار شده اند.

ایـن کارگاه خیریـه با هـدف اشـتغال زایـى نیازمندان 
نجف آباد راه اندازى شده است. 

مدیرعامل این خیریـه گفت:لباس کار، فـرم مدارس و 
روپوش براى بیمارسـتان ها از تولیدات این خیریه است 
که در آن ماهانه بیش از هزار دست لباس تولید مى شود.

فریبا منتظرى افزود:در این کارگاه افراد رایگان آموزش 
مى بینند.

خبر

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001000 مورخ 1396/08/30 آقاى مسعود حاج نوروزعلى 
به شماره شناســنامه 50658 کدملى 1280932201 صادره از اصفهان فرزند کاظم نسبت به       2 حبه از 
72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شماره 4128- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که  مع 
الواسطه از جواد اخوان خرازیان به متقاضى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/29 م الف: 28900 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /9/706
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960548 خواهان نادعلى صفرى گنهرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ 
114/500/000 به طرفیت قاســم کریمى تقدیم نموده و وقت رســیدگى براى مورخ 96/11/18 ساعت 
4 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان چهارراه سپهساالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شــماره یک شوراهاى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 31040 شعبه 24  شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/178
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610466825300054 شماره پرونده: 9609986825300772 شماره بایگانى شعبه: 
960895 خواهان نصراله سلیمى دادخواســتى به طرفیت خوانده عبدالعلى اجاللى به خواسته اعتراض به 
عملیات اجرائى و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 960895 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/11/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم 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 نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 30912 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /10/179 
حصر وراثت

آقاى مرتضى نصیرى داراى شناســنامه شماره52 به شرح دادخواست به کالســه 2906/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امیرحسین نصیرى به شناسنامه 
1271627825 در تاریخ 96/9/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به مادر و پدر 1- آذر هوشمند ش.ش 678 (مادر) 2- مرتضى نصیرى ش.ش 52 (پدر) والغیر. 
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 باش د از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 31121 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/335
حصر وراثت

ایرج ترابى داراى شناسنامه شــماره 1651 به شرح دادخواست به کالســه 2909/96ح/10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســینقلى ترابى قهدریجانى به 
شناســنامه 2244 در تاریخ 84/1/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر و 5 دختر و یک همسر 1- یداله ترابى به ش.ش 52 نسبت با متوفى فرزند 2- ایرج 
ترابى به ش.ش 1651 نســبت با متوفى فرزند 3- پرویز ترابى به ش.ش 41865 نســبت با متوفى فرزند 
4- اعظم ترابى قهدریجانى به ش.ش 2059 نســبت بــا متوفى فرزند 5- ملیحــه ترابى قهدریجانى به 
ش.ش 46009 نسبت با متوفى فرزند 6- فریبا ترابى قهدریجانى به ش.ش 46010 نسبت با متوفى فرزند 
7- سکینه ترابى قهدریجانى به ش.ش 132 نسبت با متوفى فرزند 8- رضوان ترابى قهدریجانى به ش.ش 
39409 نسبت با متوفى فرزند 9- صدیقه ربیعى قهدریجانى به ش.ش 4903 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
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 و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 31120 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/336
حصر وراثت

مرتضى خادمى مشگنانى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 2903/96ح/10 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على مشکنانى به شناسنامه 
31 در تاریخ 96/8/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 
پسر و یک همسر 1- مرتضى خادمى مشگنانى به ش.ش 29 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد خادمى به 
ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى خادمى مشکنانى به ش.ش 3 نسبت با متوفى فرزند 4- محمود 
خادمى مشکنانى به ش.ش 4 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه الیق پور به ش.ش 23856 نسبت بامتوفى 
همسر  والغیر. 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 و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31119 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/337

حصر وراثت
مجتبى فروغى داراى شناســنامه شماره 671 به شرح دادخواست به کالســه 2160/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پروین خانم شجاعى به شناسنامه 
12941 در تاریخ 95/2/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و یک دختر به اسامى: 1- محمدحسن فروغى به ش.ش 637 نسبت با متوفى فرزند 2- مجتبى 

فروغى به ش.ش 671 نســبت با متوفى فرزند 3- پروانه فروغى به ش.ش 1382 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 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 و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31071 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /10/339
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970367800057 شــماره پرونده: 9609980367800024 شماره بایگانى شعبه: 
960030 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) نشــانى اصفهان، خ حکیم نظامى خ حسین آباد 
پالك 40 خوانده: آقاى شکراله -کلیمى ساقیان کلیمى فرزند حق نظر کلیمى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: تعیین تکلیف گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شماره 
149794 مورخ 96/5/8 و شــماره 293747 مورخ 96/8/30 مبنى بر تعیین تکلیف اموال آلبرت و الیزابت 
ساقیان کلیمى فرزندان شــکراله از جمله یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 659 بخش یک 
ثبت اصفهان، نظر به اینکه حسب استعالم ثبتى مورخ 94/9/23 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى 
اصفهان یک و نیم دانگ مشاع از پالك ثبتى فوق الذکر به نام آقاى شکراله کلیمى ساقیان فرزند حق نظر 
سابقه ثبت و سند دارد و به موجب استعالم مورخ 95/1/18 اداره ثبت احوال اصفهان مشارالیه فوت نموده و 
فاقد نشانى و کارت ملى بوده و داراى دو فرزند به نام الیزابت و آلبرت مى باشد که هر دو فاقد نشانى و کارت 
ملى مى باشند. ازسویى آلبرت ساقیان سابقا بنا بر دادنامه هاى 900373 مورخ 90/07/25 و 940502 مورخ 
94/8/26 صادره از شعبه 16 دادگاه انقالب اســالمى تهران محکوم به تملک چندین ملکش به نفع ستاد 
اجرایى فرمان امام(ره) شده است. نامبردگان فوق فاقد سابقه تردد به ایران از نیمه دوم سال 74 تاکنون مى 
باشند. على هذا با استناد به آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى و نظر به 
اینکه سهام نامبردگان در معرض تضییع و تفریط مى باشد حکم به ضبط کلیه اموال الیزابت وآلبرت ساقیان 
کلیمى از جمله یک و نیم دانگ سهام ایشان مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 659 بخش یک اصفهان به نفع 
ستاد اجرایى فرمان امام(ره) صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى 
در این مرجع مى باشد. م الف: 30939 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/340 

ابالغ
شماره دادنامه: 9609970367800060 شــماره پرونده: 9609980367800029 شماره بایگانى شعبه: 
960035 تصمیم نهایى شــماره 9609970367800060 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) 
به نشانى اصفهان خ حکیم نظامى خ حسین آباد پالك 40 خوانده: آقاى مهدى وطن خواه فرزند نصراله به 
نشانى مجهول المکان خواسته: تعیین تکلیف گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان 
امام(ره) به شماره 196550 مورخ 96/6/12 مبنى بر تعیین تکلیف اموال بجا مانده از آقاى مهدى وطن خواه 
فرزند نصراله متولد 1323/7/1 داراى کدملى 1261485181 از جمله ششدانگ پالك ثبتى 783 فرعى از 
2 اصلى بخش دو کاشان، نظر به اینکه مشارالیه به داللت مستندات پیوست و نامه شماره 96/455/45777 
مورخ 96/6/4 اداره کل اطالعات اصفهان با نام مســتعار آرین، هم اکنون به عنوان مدیر و مجرى شبکه 
ماهواره اى معاند و ضد انقالب ایران آریایى درآمریکا مشغول به فعالیت علیه نظام مقدم جمهورى اسالمى 
ایران مى باشد از آنجا که حسب جریان ثبتى وارده ششــدانگ یک درب باغ محصور و مشجر به مساحت 
1320 مترمربع به شماره پالك فوق الذکر به نام نصراله وطن خواه نسبت به سیزده سهم مشاع از 16 سهم 
ششدانگ وشکراله کوچیان مجرد نسبت به یک سهم و ورثه حسن وطن خواه نسبت به دو سهم مشاع از 16 
سهم ششدانگ ثبت و سند مالکیت صادر شده و سابقه نقل و انتقاالت بعدى طى نامه شماره 16146 مورخ 
96/5/15 ثبت اسناد و امالك کاشان نهایتاً منجر به آن شده که باقى مانده پالك 783 فرعى از دو اصلى در 
سهم آقاى مهدى وطنخواه قرار گرفته است. علیهذا نظر به احراز زنده بودن مهدى وطنخواه و صدور حکم 
بر ابطال و حذف واقعه فوت ضربتى سابق الثبت در سند سجلى ایشان و نحوه عملکرد وى در خارج از کشور 
با استناد به ماده 11 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى حکم 
به مصادره کلیه اموال آقاى مهدى وطنخواه اعم از موروثى و غیره موروثى از جمله ششدانگ پالك ثبتى 
783 فرعى از 2 اصلى بخش 2 کاشان به نفع ستاد اجرایى فرمان امام (ره) صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 30941 اسدى رئیس دادگا ه ویژه 

اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/342
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970367800062 شــماره پرونده: 9509980367800060 تصمیم نهایى شماره 
9609970367800062 شماره بایگانى شعبه: 950062 1- خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) 
به نشــانى اصفهان خ حکیم نظامى خ حســین آباد پالك 40، 2- خوانده: مجهول المالک ثبتى خواسته: 
تعیین تکلیفى گردشکار دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شماره 354495 
مورخ 95/10/13 مبنى بر تعیین تکلیف پالك ثبتى 1/3840 واقع در بخش 10 ثبتى شهرکرد به نشانى خ 
سعدى – خ 8 مترى پیوند- کوچه 76، نظر به اینکه به داللت استعالم ثبتى 270/5155 مورخ 95/6/3 اداره 
ثبت اسناد امالك شهرکرد پالك ثبتى مذکور تقاضاى ثبت نشده و حسب تحقیقات محلى، به صورت یک 
قطعه زمین محصور مى باشد که نظریه کارشناس رسمى دادگسترى نیز آن را مجهول المالک محسوب، 
اعالم نموده است لذا با استناد به بند 3 ابالغیه شماره 1/19718 مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم رهبرى و 
بخش نامه شماره 9000/15658/100 مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و ماده 20 اصالحیه آیین 
نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى و حیطه اموال در اختیار ولى فقیه، حکم 
به ضبط ششدانگ پالك ثبتى فوق الوصف به نفع ستاد اجرایى فرمان امام (ره) صادر و اعالم مى دارد. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در همین دادگا ه مى باشد. م الف: 30942 اسدى رئیس 

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/345
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970367800056 شــماره پرونده: 9609980367800027 شماره بایگانى شعبه: 
960033 خواهان: ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) به نشانى اصفهان خ حکیم نظامى خ حسین آباد 
پالك 40 خوانده: آقاى محمدحسن ناظرى به نشــانى مجهول المکان خواسته: تعیین تکلیف گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگا ه در خصوص دادخواست ســتاد اجرایى فرمان امام (ره) به شماره 105228مورخ 96/4/3 مبنى 
بر تعیین تکلیف یک و نیم دانگ از پالك 1855 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان تحت مالکیت محمدحسن 
ناظرى فرزند نظرعلى با عنایت به اینکه طى دادنامه شماره 89/49/80 مورخه 80/2/31 مشارالیه به ضبط 
اموال و طى حکم تکمیلى شماره 32/49/92 مورخ 92/4/13 به ضبط یک و نیم دانگ از پالك ثبتى فوق 

الذکر به نفع ستاد اجرایى محکومیت یافته اســت نظر به آنکه حسب استعالم ثبتى شماره 268749 مورخ 
95/6/10 مشخص نشده است یک ونیم دانگ دیگر از همین پالك به نام وى مى باشد لذا با استناد به ماده 
21 آیین نامه اصالحى نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى و با لحاظ اینکه على 
رغم نشر آگهى نتیجه اى از حضور شخص یا اشخاص ذینفع حاصل نگشته در تکمیل احکام سابق الصدور 
حکم به ضبط یک و نیم دانگ از ششــدانگ پالك ثبتى 1855 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به نفع ستاد 
اجرایى فرمان امام (ره) صادر و اعالم مــى دارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در 
همین مرجع مى باشد. م الف: 30943 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/347

ابالغ
شماره دادنامه: 9609970367800063 شــماره پرونده: 9409980367800017 شماره بایگانى شعبه: 
940017 تصمیم نهایى شــماره 9609970367800063 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) 
به نشانى اصفهان- خ حکیم نظامى- خ حسین آباد پالك 40 خوانده: سعید مقاره عابد فرزند رضا به نشانى 
مجهول المکان خواسته: تعیین تکلیف سهام گردشــکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص گزارش اولیه اداره کل 
اطالعات استان اصفهان به شماره 120168 مورخ 1391/9/18 و درخواست ستاد اجرایى فرمان امام (ره) 
به شماره 56369 مورخ 96/2/26 مبنى بر تعیین تکلیف سهام مالکیت آقاى سعید مقاره عابد، فرزند رضا در 
سهام مالکیت مشاعى پدرش در پالك هاى ثبتى 4- 84- 78- 94 و 170 فرعى، همگى از 38 اصلى واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان، نظر به اینکه به داللت اعالم اداره اطالعات اصفهان سعید مقاره عابد یکى از 
اعضاى مرکزیت گروهک تروریستى منافقین بوده که در حال حاضر در تشکیالت این گروهک در اروپا به 
سر مى برد که حسب تحقیقات معموله و بررسى هاى انجام شده، نامبرده به تبعیت از قوانین گروهک قصد 
دارد از طریق رابطینش و با بهره گیرى از اعضاى خانواده اش، اقدام به فروش سهم االرث و رساندن پول 
آن به تشکیالت نفاق نماید. با توجه به استعالمات ثبتى متعدد مندرج در پرونده و نظریه کارشناسى ثبتى 
به عمل آمده نهایتًا مشخص شده که مرحوم رضا مقاره عابد در پالك هاى ثبتى فوق الذکر به شرح مندرج 
در نظریه کارشناسى مورخ 96/9/14- 58 داراى سهام مالکیت مشاعى مى باشد هرچند بنا بر استعالم از 
اداره امور مالیاتى به شــماره 14733- 94/3/30 وارث آن مرحوم اقدامى جهت تشکیل پرونده مالیات بر 
ارث و گواهى حصر وراثت ننموده اند. از سوى دیگر متصرفین تعدادى از امالك مورد نظر هم اکنون هیچ 
گونه رابطه استیجارى یا اذن قانونى در تصرفات نداشته و امالك در شرف سوء استفاده یا تضعییع مى باشد. 
علیهذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده و اســتعالمات معموله و تحقیقات انجام گرفته با استناد به مواد 
7 و ماده 11 و تبصره 3 ماده 13 قانون و اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده ها موضوع اصل 49 
قانون اساسى حکم به ضبط و مصادره سهم االرث رضا مقاره عابد در پالك هاى ثبتى مارالذکر به نفع ستاد 
اجرایى فرمان امام (ره) صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در 
این مرجع مى باشد./ ق  م الف: 30944 اسدى- رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/349

ابالغ 
شماره دادنامه : 9609970367800055 شــماره پرونده: 9609980367800034 شماره بایگانى شعبه: 
960040 خواهان: ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به نشــانى اصفهان خ حکیم نظامى خ حسین 
آباد پالك 40 خوانده:آقاى مجهول المالک ثبتى خواســته: تعیین تکلیف پالك گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شماره 189717 مورخ 96/6/7 مبنى بر تعیین تکلیف 
پالك ثبتى 11549 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 10 ثبتى شــهرکرد در سه راهى شهرك کیان، نظر به 
اینکه حسب بررسى هاى معموله ملک مذکور تاکنون تقاضاى ثبت نشــده و مجهول المالک ثبتى بوده 
بدین نحو که پیرو تحقیقات محلى مشخص شده پالك موصوف به صورت یک قطعه زمین محصور بوده 
و تاکنون به صورت مفروزى از ناحیه شخصى تقاضاى ثبت نشده و نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده و 
نظریه کارشناسى و نظریه شماره 270/4211 مورخ 95/5/10 اداره ثبت اسناد و امالك شهرکرد نیز موید 
موضوع مى باشد لهذ با استناد به بند 3 ابالغیه شماره 1/19718 مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم رهبرى و 
بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و ماده 20 اصالحیه آیین 
نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى اصل 49 قانون اساسى و شمولیت پالك سند ثبتى در زمره اموال در اختیار 
ولى فقیه، حکم به ضبط ششدانگ پالك ثبتى 11549 فرعى از 2 اصلى بخش 10 ثبتى شهرکرد به نفع ستاد 
اجرایى فرمان امام(ره) صادر و اعالم مى دارد. راى صــادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در 
همین مرجع مى باشد. م الف: 30945 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/350

ابالغ 
شماره دادنامه: 9609970367800064 شــماره پرونده: 9509980367800069 شماره بایگانى شعبه: 
950072 پرونده کالســه 9509980367800069 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان تصمیم 
نهایى شماره 9609970367800064 خواهان: ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به نشانى اصفهان 
خ حکیم نظامى خ حســین آباد پالك 40 خوانده: مجهول المالک ثبتى خواسته: تعیین تکلیف گردشکار: 
دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام (ره) به شماره 371813 مورخ 95/10/27 مبنى 
بر تعیین تکلیف به پالك ثبتى ششدانگ مزرعه بابازکى تحت شــماره 39 مکرر واقع در بخش 10 ثبت 
شهرکرد، نظر به اینکه بنا بر استعالم ثبتى شماره 270/7327 مورخ 95/8/4 اداره ثبت اسناد امالك شهرکرد 
ملک مذکور فاقد سابقه ثبت بوده و حســب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى پالك مزبور سابقه ثبت و 
برگشت اظهارنامه نداشته و جزء اراضى مجهول المالک مى باشد که تحت شمول اموال در اختیار ولى فقیه 
منصوب مى گردد على هذا با استناد به بند 3 ابالغیه شماره 1/19718 مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم 
رهبرى و بند 2 بخش نامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و ماده 20 اصالحیه آیین نامه نحوه 
رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى حکم به ضبط ششدانگ پالك ثبتى 39 مکرر واقع 
در بخش 10 ثبتى  شهرکرد به نفع ستاد اجرایى فرمان امام(ره) صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در این مرجع مى باشــد. م الف: 30946 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 

49 قانون اساسى اصفهان /10/351
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351400267 شــماره پرونــده: 9609980351400047 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960053 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609970351400581 محکوم علیه مســعود مطهرى فرزند رحمت اله به نشــانى اصفهان خ چهارباغ 
عباسى بانک صادرات شعبه چهار باغ عباسى پ 1 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام خســارت تاخیر تادیه که مبلغ 70/000/000 ریال از تاریخ 1395/11/30 و 
مبلغ 70/000/000 ریال از تاریخ 1395/10/30 و مبلغ 70/000/000 ریال از تاریخ 1395/12/26 لغایت 
وصول و مبلغ 6/480/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له فرشاد لطفى مهیارى فرزند فریبرز 

به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان انتهاى عالمه امینى شهرك پردیس کوچه ارکیده 
پالك 85 و پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى در حــق صندوق دولت. راى صادره 
غیابى است. 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- 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 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: 30996 شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/352
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351400384 شــماره پرونــده: 9409980351400943 شــماره بایگانى 
شــعبه: 941052 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970351400057 محکوم علیه عباس مورى فرزند رضا مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 86632847 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3268985 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین حق 
الوکاله وکیل افسانه حبیبى دهکردى فرزند عبدالرحیم به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشت غربى بین 
ملک و نشاط نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه زیرزمین طبق تعرفه (مرحله بدوى) و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه براساس شاخص بانکى از تاریخ سررســید (93/08/20) تا زمان وصول در حق خواهان بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى توحید پالك 3 و پرداخت نیم عشر در 
حق صندوق دولت بابت هزینه عملیات اجرایى. 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 مشــتمل 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 اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 31005 شعبه 14 دادگاه عموم ى حقوقى شهرستان اصفهان /10/353
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351400385 شــماره پرونــده: 9409980351400940 شــماره بایگانى 
شــعبه: 941049 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970351400054 محکوم علیهم 1- مجتبى حیدرى هرستانى فرزند محمدتقى به نشانى مجهول 
المکان 2- على بیدرام فرزند احمد به نشانى اصفهان خ امام خمینى، روبروى تابلوخانه اصفهان، جنب ایران 
خودرو ساختمان بهشت واحد 4، کدپستى 8337113476، 3- مرتضى گلى فرزند مصطفى به نشانى استان 
اصفهان شهرستان مبارکه مبارکه مجتمع فوالد مبارکه قسمت تعمیرات و تجهیزات مکانیکى، به شماره 
پرســنلى 34001 محکوم اند به متضامنًا به پرداخت مبلغ 354/706/988 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
11/431/210 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل مشخصات وکیل  طبق تعرفه (مرحله 
بدوى) و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکى از تاریخ سررسید (94/02/29) تا زمان وصول 
در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى توحید پالك 
3 و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت بابت هزینه عملیات اجرایى. 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 درخواســت 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 سى روز ارائه شــود 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: 30998 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/355

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان این 
که شیوع اضافه وزن و چاقى در ایران 59/3 درصد است، 
گفت: شــیوع چاقى در اصفهان به 61/3 درصد و شــیوع 

کم تحرکى به 89 درصد رسیده است.
کمال حیدرى افزود: بیمارى هاى غیــر واگیر مهم ترین 
عامل مرگ و میر در کشور به حساب مى آید، به طورى که 
76 درصد کل بار بیمارى هــا در ایران به بیمارى هاى غیر 

واگیر اختصاص دارد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
این که از مهم ترین عوامل بیمارى هاى غیر واگیر، تغذیه 
نامناسب، مصرف کم میوه و سبزى و همچنین کم تحرکى 
است، گفت: در حال حاضر بیمارى هاى قلبى و عروقى علت 

اصلى مرگ و میر در افراد باالى 30 سال است.
وى با بیان این که طبق آخرین بررســى انجام شــده در 
افراد باالى 25 ســال در ایران، شــیوع دیابت 9/5 درصد 

است، خاطرنشان کرد: این آمار در اصفهان به 11/6 درصد 
مى رسد؛ همچنین کلسترول خون باال در کشور 41/8درصد 

شیوع داشته که این رقم در اصفهان 46 درصد است.
حیدرى با بیان این که شیوع اضافه وزن و چاقى در ایران 
59/3 درصد است،عنوان کرد: شیوع چاقى در اصفهان به 
61/3 درصد رسیده اســت؛ مصرف یک قوطى نوشابه در 
روز منجر به افزایش هفت کیلوگرمى وزن انسان در طول 

سال مى شود.
وى ادامه داد: شیوع کم تحرکى در افراد باالى 18 سال در 
ایران 90/3درصد و در اصفهان 89 درصد است؛ براساس 
استانداردها، مصرف قند و شکر افراد روزانه 40 گرم است، 

در حالى که این رقم در ایران به 66 گرم در روز مى رسد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
این که مناسبت ها و تفریحات ما با غذا گره خورده است، 
تأکید کرد: شعار امسال بر افزایش مصرف میوه و سبزیجات 

و افزایــش تحرکات بدنــى تأکید دارد کــه راهبردهاى 
اصلى این برنامه، آموزش همگانــى ثمربخش، آموزش 
گروه هاى خاص مؤثر بر فرهنگ و سواد تغذیه اى جامعه با 

همکارى هاى درون بخشى و بین بخشى است.
وى بیان داشــت: اجرایى کردن برنامه هاى مداخله اى به 
منظور بررسى شیوع، کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهاى 
شناسایى شده در منطقه درخصوص بیمارى هاى غیرواگیر 
و برگزارى کارگاه هاى آموزشى براى کارشناسان تغذیه و 

پزشکان با موضوع تغذیه در بیمارى هاى غیر واگیر، بخش 
دیگرى از فعالیت هایى است که به ثمر رسیده است.

حیدرى با بیان این که برگزارى جلسات آموزشى گروهى 
براى تمامى سنین و گروه هاى آسیب پذیر نیز از جمله دیگر 
اقدامات جارى است، اضافه کرد: شناسایى و پیگیرى درمان 
فشــار خون باال، دیابت و اختالالت چربى خون و چاقى و 
اضافه وزن، رژیم درمانى بیماران در معرض بیمارى هاى 
غیر واگیر، اســتفاده از فضاى مجازى، توزیع مواد کمک 

آموزشى در جامعه، برگزارى برنامه هاى ویژه در مدارس و 
استفاده از ظرفیت موجود در نهاد و ادارات نیز دیگر اقدامات 
خواهد بود. معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در پایان با بیان این که 75 درصد ســالمتى مردم برعهده 
متولیان سالمت نیست، متذکر شد: همین اطالع رسانى در 
خصوص رژیم غذایى نیز بسیار ارزشمند است و مکاتبات 
بسیارى با ادارات انجام شده تا تغذیه سالم را در ادارات خود 

به کار ببندند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خبر داد

89 درصد اصفهانى ها 
تحرك ندارند

چاقى، دیابت و کلسترول مردم اصفهان باالتر از 
میانگین کشورى است
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اصفهان مرکز دوچرخه و 
خودروهاى برقى مى شود 

معاون وزیر دفاع گفت: با وجود پتانسیل هاى صنعتى 
و علمـى موجـود در نجـف آباد و بـه ویـژه مجموعه 
صنعتى دارکوب و الیز خـودرو به عنوان زیرمجموعه 
این شرکت، این شهر مى تواند در آینده اى نزدیک به 
قطب تولید انواع دوچرخه و خودروى برقى در کشور 

تبدیل شود.
امیـر دریـادار امیـر رسـتگارى بازدیـد از پیشـرفت  
صنعـت در شهرسـتان را بسـیار لذت بخـش عنوان 
کرد و ادامه داد: توانمندى هـاى صنعتى و علمى این 
شرکت، امکان بسیار خوبى براى عرضه محصوالت 
تولیـدى در بازارهـاى داخلى و خارجـى فراهم کرده

 است.
رئیس سـازمان صنایع دریایى وزارت دفـاع گفت: با 
توجه به بومى سازى دانش تولید انواع الکتروموتورها 
در صنایع دفاع، طى قراردادى با مجموعه الیز خودرو، 
تمامـى نیازهـاى شـرکت در زمینه موتورسـیکلت، 
دوچرخـه و دیگر انـواع خودروهـاى برقـى را تامین 

خواهیم کرد.
رسـتگارى از ادامـه فعالیـت مرکـز توسـعه فناورى 
الکتروموتورها در سـازمان صنایع دریایـى خبر داد و 
خاطرنشـان کرد: این محصـول کاربرد گسـترده اى 
در انـواع تولیدات سـطحى و زیرسـطحى مـورد نیاز 
صنایع دفاعى کشـور دارد و بـا توجه به نیـاز صنعت 
و بخش هـاى دیگر کشـور، از همین پتانسـیل براى 
تامیـن نیازهـاى داخلـى کشـور اسـتفاده خواهیـم 

کرد. 

خبر

نماینــده ولى فقیــه در اســتان اصفهان بــا انتقاد از 
 اجــراى نامناســب  طــرح تحــول ســالمت گفت: 
دولت در تأمیــن بودجه ســالمت با مشــکل مواجه 

است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با اشاره به تصمیمات 
غلط اتخاذ شده در حوزه ســالمت از سوى مسئوالن 
اظهار داشت: با اجراى طرح تحول سالمت و اختصاص 
70 درصد یارانه، حجم زیادى از بودجه بخش سالمت 
به این بخش اختصاص یافت و دولت در تأمین بودجه با 

مشکل مواجه است.
وى افزود: از ســوى دیگر، دولت مى توانست این یارانه 

را به مرور اختصــاص داده و آن را با گذشــت زمان و 
بررســى توان پرداخت یارانه، افزایش دهد و بخشــى 
از این یارانه ها را براى تجهیز بیمارســتان ها پرداخت 

کند.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه تجربه 
نشان داده هر دولتى براى رأى گرفتن از مردم کار کند 
موفق نیست، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت هاى 
دارویى و بیمارســتان ها، مطالبات زیــادى از بیمه ها 
دارند و این مطالبات هر روز افزایــش پیدا مى کند که 
این موضوع نتیجه تدبیر غلط و تصمیم گیرى نسنجیده 

مسئوالن است.

کارشناس ارشــد معمارى و طراحى معاونت شهرسازى و 
معمارى شهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه 198 محله 
در سطح مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان وجود دارد، 
گفت: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده، تا پنج سال آینده 

محله هاى شهر به فرصت اقتصادى تبدیل مى شود.
مسعود ثرایى گفت: در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان، 
198 محله وجود دارد که به طور میانگین در هر منطقه بین 
هشت تا 17 محله وجود دارد. وى ادامه داد: در این راستا دسته 
بندى محله هاى شهر از نظر برخوردارى از خدمات شهرى 
انجام و مشخص شده و محله هاى برخوردار از خدمات شهرى 
در مناطق مرکزى و محله هــاى کمتر برخوردار در مناطق 

حاشیه اى شمال، شرق و غرب شهر اصفهان قرار گرفته اند. 
وى با بیان اینکه شــهردارى اصفهان براى ارتقاى سطح 
کیفیت زندگى شهروندان در محله هاى کمتر برخوردار برنامه 
ریزى دقیقى انجام داده است، افزود: شهردارى اصفهان با 
محوریت معاونت شهرسازى و معمارى از سال 91 تاکنون، 
59 محله را از نظر اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، ترافیکى 
و کالبدى بررسى کرده اســت. وى ادامه داد: در حال حاضر 
140 محله دیگر براى اجراى طرح تبدیل محله ها به فرصت 
اقتصادى باقى مانده و اگر حداقل ساالنه در 30 محله طرح 
اجرا شود، تا پنج سال آینده تمام محله هاى شهر اصفهان به 

فرصت اقتصادى شهر تبدیل خواهد شد.

محله ها به فرصت هاى 
اقتصادى شهر تبدیل مى شوند

انتقاد از اجراى نامناسب
  طرح تحول سالمت

ابالغ اجراییه
شــماره اجراییه: 9610420352200355 شــماره پرونده: 9609980352200080 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960080 به موجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970352200858 محکوم علیه 1- احمدرضا انصارى فرزند مرحوم رضا 2- مهر ســیما انصارى 
فرزند احمدعلى به نشانى هردو مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال ســند رســمى پالك 405/888 بخش 16 ثبت اصفهان به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/397/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ 1/000/000 ریال بــه عنوان حق الوکاله در 
حق خواهان بهجت موســوى مبارکه فرزند سیدحسن به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان رباط ســوم- (علم الهدى)- نرســیده به فلکه نگین- خیابان دانش- بن بست 
شادى- ســاختمان آخر- بن بست طبقه اول کدپســتى 8196799631 همراه 09132667091 و نیم 
عشــر اجرایى به مبلغ 690000 ریال در حق صندوق دولت. با وکالت الهه همتــى فرزند غالمرضا به 
نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالى نبش کاخ سعادت آباد شرقى ســاختمان وکال طبقه دوم 
کدپســتى 8164766153 دفتر وکالت آقاى محمد جواد قشــالقى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیــه: 1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى 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 شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394). م الف: 31007 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/356
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426836600258 شــماره پرونده: 9509986793200367 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951257 به موجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976836600487 محکوم علیه حیدر حیدرى به نشانى اصفهان خ اردیبهشت جنوبى سمت چپ 
مادى نشاط انگیز پالك 36 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 333625000 ریال از تاریخ 1375/07/01 
لغایت 1396/03/23 و بابت خسارات دادرسى به پرداخت مبلغ 10454125 ریال به عنوان هزینه تمبر و 
کارشناسى و حق الوکاله وکیل سحر عاطف فرزند خسرو به نشانى اصفهان شاهین شهر شاهین شهر خ 
عطار بین فرعى 3 و 4 غربى ساختمان ترنج واحد 1 در حق محکوم لها زهرا عاطف فرزند مهدى به نشانى 
اصفهان اصفهان خ اردیبهشت کوچه بهشتى نژاد پ 36. حق االجرا مبلغ 16/681/250 ریال محاسبه 
و پرداخت آن به عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
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 علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى 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 با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 30951 شعبه ششم دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان /10/358
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351010465 شماره پرونده: 9209980351001087 شماره بایگانى شعبه: 
921173 نظر به اینکه على اکبر و محمدعلى هر دو میرزاخانیان و شرکت ارگ گستر اسپادانا در پرونده 
921173 ح/10 نسبت به دادنامه شماره 1274- 94/8/7 این شعبه به طرفیت ابراهیم زاهدى نژاد فرزند 
محمد تجدیدنظر خواهى نموده اســت و تجدیدنظر خواه آدرس تجدیدنظر خوانده آقاى زاهدى نژاد را 
مجهول المکان معرفى نموده اســت لهذا در اجراى ماده 346 قانون آئین دادرسى مدنى به تجدیدنظر 
خوانده از طریق این آگهى اخطار مى گردد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهى فرصت دارد، به دفتر این 
شعبه به نشانى اصفهان خیابان شهید نیکبخت دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه دوم اتاق 207 مراجعه 
و ضمن معرفى نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخى به 
اعتراض ایشان دارد، کتبًا اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام مى گردد. م الف: 30931 شعبه 

10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/359
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100354708302 شماره پرونده: 9609980358800550 شماره بایگانى شعبه: 
961039 شاکى: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به نشــانى اصفهان خ فردوسى خ منوچهرى 

متهم: آقاى رامین صالح وندى به نشانى اصفهان روستاى کیچى محله پیر جعفر انتهاى ك امام حسین 
سمت راست اتهام: تغییر غیرمجاز کاربرى 160 مترمربع اراضى زراعى و باغها گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگى را اعالم و بهد شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء راى 
مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى رامین صالح وندى مبنــى بر تغییر غیرمجاز کاربرى 160 
مترمربع اراضى زراعى و باغها احداث واحد مســکونى که بهاى هر متر آن بعد از تغییر کاربرى به مبلغ 
دو میلیون ریال توسط کمیسیون تقویم اراضى به شــرح صفحه هشت پرونده تقویم گردیده) بدون اخذ 
مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب 1374 
با اصالحات بعدى آن دادگاه نظر به شکایت جهاد کشــاورزى اصفهان با نمایندگى خانم الناز السادات 
حسینى و صورتجلسه بازدید از محل و گزارش مرجع انتظامى و معاینه محلى و صورتجلسه کمیسیون 
تقویم اراضى راجع بهاى ملک پس از تغییر کاربرى و تصاویر موجود در پرونده و عدم ارائه هرگونه مجوزى 
از ناحیه ایشان براى دیوارکشــى، همچنین عدم حضور و دفاع از ناحیه وى در جلسه رسیدگى دادگاه با 
وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى و سایر محتویات پرونده بزهکارى وى را محرز و 
مسلم میداند لذا مستندا به ماده 3 اصالحى مصوب 1385 قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها عالوه 
بر قلع و قمع بنا احداثى و اعاده به وضع سابق به پرداخت جزاى نقدى معادل یک برابر بهاى روز زمین با 
کاربرى جدید که موردنظر متهم بوده است به مبلغ 320/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم 
مى نماید راى دادگاه غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد و 
پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م 
الف: 30932 صیاف زاده- رئیس شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /10/361

احضاریه
ابالغ به حامد ایران دوست- نظر به اینکه حامد ایران دوست فرزند نصرت ا... به اتهام توهین و تهدید از 
طریق ارسال پیامک حسب شکایت فرزین سلطانى فرزند سیاوش از طرف این دادسرا در پرونده کالسه: 
960523د29 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 29 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. 
م الف: 31067 بلندى- دادیار شعبه 29 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/363

حصر وراثت
حمید نوائى داراى شناســنامه شــماره 39686 به شرح دادخواست به کالســه 96- 2890 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على نوائى بشناسنامه 35498 
در تاریخ 94/9/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار برادر- 2 خواهر: 1- اصغر نوائى به ش ش 32472 نسبت با متوفى برادر 2- حمید نوائى به ش ش 
39686 نسبت با متوفى برادر 3- رضا نوائى به ش ش 28130 نسبت با متوفى برادر 4- کمال نوائى به 
ش ش 740 نسبت با متوفى برادر 5- پرى دخت نوائى به ش ش 1389 نسبت با متوفى خواهر 6- پروانه 
نوائى به ش ش 31560 نسبت با متوفى خواهر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31088 شعبه دهم شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /10/365
حصر وراثت

گل بانو قانونى داراى شناسنامه شماره 1085 به شرح دادخواست به کالسه 2849/96 ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا قانونى بشناسنامه 1270 در 
تاریخ 96/9/12 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
پنج پسر و 2 دختر و یک همسر: 1- رمضان قانونى به ش ش 1738 نسبت با متوفى فرزند 2- مصطفى 
قانونى به ش ش 303 نســبت با متوفى فرزند 3- ایرج قانونى به ش ش 1739 نســبت با متوفى فرزند 
4- هوشنگ قانونى به ش ش 1212 نسبت با متوفى فرزند 5- مرتضى قانونى به ش ش 1617 نسبت 
با متوفى فرزند 6- گل بانو قانونى به ش ش 1085 نســبت با متوفى فرزند 7- صدیقه قانونى به ش ش 
315 نسبت با متوفى فرزند 8- گلزار اکبرى به ش ش 332 نسبت با متوفى همسر والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 31086 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/367
حصر وراثت

مصطفى مالکریمى دستجردى داراى شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2891 ش 
ح/10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور مجنون 
دستجردى بشناسنامه 3359 در تاریخ 92/12/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر – پنج دختر: 1- مصطفى مالکریمى دستجردى به شماره شناسنامه 
91 نسبت با متوفى فرزند 2- فاطمه مالکریمى دستجردى به شماره شناسنامه 18898 نسبت با متوفى 
فرزند 3- زهرا مالکریمى دستجردى به ش ش 17919 نســبت با متوفى فرزند 4- صدیقه مالکریمى 
دستجردى به ش ش 28 نسبت با متوفى فرزند 5- صغرا مالکریمى دستجردى به ش ش 51 نسبت با 
متوفى فرزند 6- اقدس مالکریمى دستجردى به ش ش 54 نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 31107 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/368
حصر وراثت

احمدرضا کیانى داراى شناســنامه شماره 1894 به شرح دادخواست به کالســه 2942/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا کیانى بشناسنامه 1 در 
تاریخ 96/3/3 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- ابراهیم کیانى ش ش 4111 فرزند 2- احمدرضا کیانى ش ش 1894 فرزند 3- محمدرضا کیانى ش 
ش 44603 فرزند 4- حمیدرضا کیانى ش ش 39787 فرزند 5- گوهر امینى ش ش 13 همسر متوفى 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى

 اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31125 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

10/369/

حصر وراثت
سیروس گنجى ارجنگى داراى شناسنامه شماره 5420 به شرح دادخواست به کالسه 2939/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اصغر گنجى ارجنکى 
بشناسنامه 746 در تاریخ 96/8/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر 3 دختر و همسر به نام ذیل: 1- بیژن گنجى ش ش 220 فرزند 2- سیروس گنجى 
ارجنگى ش ش 5420 فرزند 3- زهره گنجى ارجنگى ش ش 844 فرزند 4- ملیحه گنجى ارجنگى ش 
ش 1751 فرزند 5- مینا گنجى ارجنگى ش ش 4610014033 فرزند 6- پروانه سیاحیان دهکردى ش 
ش 34 همسر متوفى والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31124 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/371
حصر وراثت

حسین چپ نویس داراى شناسنامه شماره 240 به شرح دادخواســت به کالسه 2905/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهناز چپ نویس اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 دختر، همسر، مادر: 1- سارا چپ 
نویس ش/ش 1274667658 فرزند 2- حســین چپ نویس ش/ش 240 همســر 3- ایران کتیرائى 
ش/ش 926 مادر والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 31122 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/373
احضار

شماره نامه: 9610113642502803 شــماره پرونده: 9609983642500988 شماره بایگانى شعبه: 
961036 احضار متهم حسین موالئى فرزند حسنعلى- به دین وسیله به شما ابالغ میگردد اقاى محسن 
سلیمیان فرزند مصطفى شکایتى علیه شما دایر بر انتقال مال غیر مطرح نموده که پس از ارجاع درخواست 
در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 961036 ب 2 ثبت و تحت رسیدگى 
است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد به ماده 115 قانون ایین 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1328 کریمى- بازپرس شــعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/459
حصر وراثت

مسلم منتظرى بیستگانى داراى شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 434/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین منتظرى بیستگانى 
بشناسنامه 355 در تاریخ 96/08/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مهدى منتظرى فرزند محمدحسین ش.ش 53 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- مسلم منتظرى بیستگانى فرزند محمدحسین ش.ش 44 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 3- عبدالعلى منتظرى بیکانى فرزند محمدحســین ش.ش 1545 ت.ت 1340 صادره از تهران 
(پسر متوفى) 4- على اکبر منتظرى بیسکانى فرزند محمدحسین ش.ش 1379 ت.ت 1333 صادره از 
تهران (پسر متوفى) 5- محمدرضا منتظرى فرزند محمدحسین ش.ش 321 ت.ت 1342 صادره از تهران 
(پسر متوفى) 6- محمد منتظرى فرزند محمدحســین ش.ش 243 ت.ت 1338 صادره از تهران (پسر 
متوفى) 7- زهرا منتظرى بیستگانى فرزند محمدحسین ش.ش 23 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 8- ام البنین منتظرى بیستگانى فرزند محمدحسین ش.ش 6 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 9- فاطمه منتظرى بیســتگانى فرزند محمدحسین ش.ش 4244 ت.ت 1335 صادره از تهران 
(دختر متوفى) 10- عصمت منتظرى بستگانى فرزند محمدحسین ش.ش 741 ت.ت 1344 صادره از 
تهران (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1329 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /10/460
ابالغ

شــماره پرونده: 139604002129000064/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600081 شــماره ابالغیه: 
139605102129001042 بدین وسیله به شرکت آذرفام زرین شهر به شناسه ملى 10260104507 و 
نشانى: زرین شــهر خیابان امام جنوبى پالك 175 کدپستى 8471747111 ابالغ مى شود که مدیریت 
شعب بانک تجارت استان اصفهان به استناد سند رهنى شــماره 9959 مورخ 1393/02/08 دفتر اسناد 
رسمى شماره 356 زرین شهر جهت وصول مبلغ 13/770/000/000 ریال به عنوان اصل طلب و مبلغ 
1/104/618/082 ریال بابت سود و مبلغ 6/733/922/991 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1395/12/22 و از این تاریخ تا روز تســویه بدهى روزانه مبلغ 15/485/904 ریال بابت خسارت تاخیر 
روزانه و حق الوکاله طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600081 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/03/30 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
(آدرس فوق الذکر) شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رســمى الزم االجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محل آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1316 رئیسى 

زاده- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/462
ابالغ

شــماره پرونده: 139604002129000265/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600318 شــماره ابالغیه: 
139605102129001078 بدین وســیله به خانم زهرا طغیانى فرزند مصطفى به شناسنامه و کد ملى 
شماره 1160207135 صادره از لنجان ساکن زرین شهر خیابان مدیسه اى کوچه نظامى پالك 52 ابالغ 
مى شود که تعاونى فرش دســتباف لنجان جهت وصول مبلغ 14/000/000 ریال (چهارده میلیون) به 
استناد چک شماره 9413/117517 عهده بانک ملى علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 

کالسه 9600318 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/09/11 مامور، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجراء، اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1317 رئیسى زاده- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /10/463
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به علیرضا کوهستانى خواهان محمدعلى تقیان دادخواستى به خواسته 
تقاضاى مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال در شــوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به 
کالسه 629/96 ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 4/00 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است 
که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شمار ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 
الف: 2414 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/497

ابالغ وقت رسیدگى
اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی محمود رضوانى خو نظربه اینکه اقاي سهراب جهان بخشى 
فرزند عبدل   دادخواســتی بطرفیت اقاي محمودرضوانى خوفرزندعزیز  بخواسته  انتقال سند تقدیم که 
به این دادگاه ارجاع وبه کالسه 96/651ثبت وبراي روزشــنبه مورخ 96/11/14 ساعت 5/5عصر وقت 
رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور 
دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز 
خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی 
به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف: 

933 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان/ 10/498 
مزایده اموال منقول

اجراي احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 960179اجرائی موضوع 
علیه فرهادجمشیدى وله صالح آقاى چیچکلودر  تاریخ96/11/1 به منظور فروش یک دستگاه  پژو405 
Glx-xnv به شــماره انتظامى 932ه41-ایران 13به رنگ نقره اى متالیک 4سیلندر دوگانه سوز به 
شماره موتور 1240813324وشــماره موتور Ve1gk452491 داراى دومحور داراى 4چرخ از ساعت 
10 الی 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراي احکام حقوقی فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگســتري به مبلغ 270/000/000ریال ارزیابی شده است . 
متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه 
هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده 
ده درصد ایداعی به نفع صنــدوق دولت ضبط میگردد . م الف: 972 اجراي احکام حقوقی دادگســتري 

فالورجان/10/501
اخطار اجرایى

شماره 207/96 به موجب راى شــماره 487 تاریخ 96/04/31 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1.اردشیر طهماسبى 2.امین طهماسبى خواه به نشانى1.
مجهول المکان 2.فیروزآباد خ مولوى پ82 کدپ8518944591، متضامنًا محکوم اند به پرداخت مبلغ 
10/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ 93/04/29 لغایت زمان وصول و پرداخت نیم عشــر دولتى.محکوم له: جان محمدصالحى به 
نشانى: فریدن روستاى قلعه نو هرمانگ. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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: 7334 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/502
حصر وراثت

مرضیه پیشگر بلداجى داراى شناسنامه شماره 2957 به شرح دادخواست به کالسه 2910/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمحسین پیشگر بلداجى به 
شناســنامه 3280 در تاریخ 96/9/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 دختر، همسر 1- سمانه پیشگر بلداجى ش.ش 4569 فرزند 2- مرضیه پیشگر بلداجى 
ش.ش 2957 فرزند 3- فریده پیشگر بلداجى ش.ش 819 فرزند 4- سارا پیشگر بلداجى ش.ش 1180 
فرزند 5- زیبا مردانى بلداجى ش.ش 58 همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31118 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/338
حصر وراثت

محمد مصلحى بهارانچى داراى شناسنامه شماره 33 به شــرح دادخواست به کالسه 2908/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى مصلحى بهارانچى 
بشناســنامه 21 در تاریخ 96/4/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1 پســر، 6 دختر، 1 همســر: 1- محمد مصلحى بهارانچى ش/ش 33 فرزند 2- زهرا 
مصلحى بهارانچــى ش/ش 994 فرزند 3- مرضیــه مصلحى بهارانچــى ش/ش 28 فرزند 4- مریم 
مصلحى بهارانچى ش/ش 106 فرزند 5- اکرم مصلحى بهارانچى ش/ش 4039 فرزند 6- زهره مصلحى 
بهارانچى ش/ش 26 فرزند 7- اقدس مصلحى بهارانچى 729 ش/ش فرزند 8- عصمت صادقى بارونى 
ش/ش 19 همسر والغیر 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 31123 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/372

ساسان اکبرزاده
«نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى براى دفاع از منافع ملى 
و استانى، بدون گرایش هاى سیاسى و جناحى، با هم اتحاد دارند و اگر نتوانیم 
براى احقاق حقوق مردم استان کارى کنیم و در مجمع نمایندگان به توافق 

برسیم که بى اثر هستیم، دسته جمعى استعفا خواهیم کرد.» 
حیدرعلى عابدى، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، در اولین 
میزگرد بررسى طرح آبرسانى بن- بروجن که به همت خبرگزارى ایمنا در 
مجتمع فرهنگى- مطبوعاتى اصفهان برگزار شد با بیان این مطلب گفت: 
اجراى طرح آبرسانى بن- بروجن، طرحى غیرکارشناسى است و مى تواند 
عوارض زیست محیطى داشته باشد و در حقیقت حیف و میل مالى است. وى 
گفت: استان چهارمحال و بختیارى براى تأمین آب باید طرح هاى مستقل 

داشته باشد و فقط نگاه آنها به زاینده رود نباشد. 
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه در بحث 
زاینده رود، برخى قوانین و وزارتخانه ها مشکل ایجاد کرده اند که ما باید در 
مجلس به آن بپردازیم، افزود: قبل از ایجاد سد، در گذشته در حوضه زاینده رود 
براساس اقلیم، در برخى ماه هاى سال شاهد بارش و حتى سیل بوده ایم که 
موجب باالرفتن منابع آب زیرزمینى در طول فصول بارندگى مى شد ولى بعد 

از ایجاد سد زاینده رود، با کمبود آب مواجه شدیم. 
عابدى اضافه کرد: زمانى که در مجلس درباره احداث سد صحبت مى شد به 
وزارت نیرو گفتیم ما مصوبات شورایعالى آب را قبول مى کنیم در صورتى که 
نباید این مصوبات را قبول کنیم. اکنون ما نمایندگان مجلس اصفهان به دنبال 
دولت هستیم و مى گوییم مصوباتى که تصویب کرده اید را اجرایى کنید، در 
حالى که استانداران چهار محال و بختیارى و یزد نسبت به این مصوبات بى 

توجه بوده اند اما اصفهان این مسائل را جدى گرفته است.

عابدى اظهار داشت: تا زمانى که مرزهاى جغرافیایى در استان اصفهان اصالح 
نشود نجات زاینده رود میسر نخواهد شد. این درحالى  است که مسئوالن دولت 
و وزارت نیرو، رودخانه را جزو انفال دانسته و فکر مى کنند زاینده رود دریایى بى 
نهایت است. از سوى دیگر طرح توسعه کشاورزى را هم باید مدنظر داشت که 

از مشکالت است ولى همه اینها در قوانین دیده شده است. 
وى افزود: برخى ذوق زده هستند و مى گویند ما آنقدر طرح توسعه کشاورزى 
و آبیارى داریم اما هیچکس نمى گوید با بدبخت کردن چه کسانى عده اى 
دیگر را صاحب کشت و زمین کرده اید؟ اینها ناشى از تفکرات مدیرانى است 
که بدون توجه به اراضى پایین دست به فعالیت اراضى باالدست مجوز داده اند.
عابدى خاطرنشان کرد: ما اهدافمان را روى طرح آبرسانى بن- بروجن متمرکز 
نمى کنیم و این طرح قابل اجرا نیست.عابدى در خصوص اختصاص بودجه 
به طرح بن- بروجن هم گفت: بودجه براساس فرآیندى اختصاص مى یابد و 
بودجه به طرح آبرسانى بن- بروجن از طریق ارائه طرح وزارت نیرو، اختصاص 
یافت. وى افزود: این طرح اصًال علمى و منطقى نیست. باید پرسید چند عدد 
المپ باید خاموش شود تا آب به صورت پمپاژ بعد از گذر از ارتفاع 4000 مترى 

به بروجن برسد؟ چه نیروگاهى براى چنین پمپاژى نیاز است؟
 ■■■ 

در این نشست تخصصى، مدیر انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان و عضو 
هیئت علمى دانشگاه صنعتى هم گفت: مسئوالن کشور و استان، توجهى به 
فاجعه به هم ریختن مدیریت زاینده رود نداشته اند و اکثر رودخانه هاى کشور 

دچار این نابسامانى شده اند. 
مهدى بصیرى با بیان اینکه بررسى مشــکل زاینده رود به صورت موردى 
کارساز نیست و سیستم پیوسته از سراب تا تاالب اســت و تمام مناطق را 
دربرمى گیرد گفت: در مدیریت یکپارچه آب، همه باید با هم دیده شوند چرا 

که وقتى رودخانه از حالت معمول خارج مى شــود تبعات زیادى را همچون 
خشکى و... به ارمغان خواهد داشت.  وى گفت: از واژه آبخیزدارى سوءاستفاده 
شده و در کشور مطرح مى شود که تولید آب، با آبخیزدارى حل مى شود که 

اینگونه نیست.
بصیرى افزود: بخشى از اجراى طرح آبرســانى بن- بروجن، براى استفاده 
فوالد از آب بوده و یا براى استفاده در صنعت است و در حقیقت مدیریت کشور 
در زمینه آب، مدیریت خطى وزارتخانه هاى نیرو و صنعت و معدن است و به 

محیط زیست هم کارى ندارند.
■■■ 

دبیر نظام صنفى کشاورزى اســتان اصفهان و مدیریت طرح ساماندهى، 
حفاظت و بهره بردارى از زاینده رود هم به خبرنگاران گفت: دلیل خشــکى 
زاینده رود، خشکسالى نیست بلکه فروش آب، بدون اینکه وجود داشته باشد، 
بوده است. این در حالى است که در مصوبات 9 ماده اى و در بند دوم آن، به جز 

30 میلیون مترمکعب آب براى شرب، حق برداشت وجود ندارد. 
اسفندیار امینى اظهار داشــت: دولت براى 384 میلیون مترمکعب آب که 
دارد، 200 میلیون مترمکعب به صنعت، 404 میلیون مترمکعب به آب شرب 
براى اصفهان بزرگ، 49 میلیون مترمکعب به کاشان، 98 میلیون مترمکعب 
به یزد، 303 میلیون مترمکعب به مشترکین استان اصفهان، 237 میلیون 
مترمکعب به چهارمحال آب اختصاص داده، که جمع این اعداد به 1/291 
میلیون مترمکعب مى رسد در حالى که 384 میلیون مترمکعب آب وجود دارد.

امینى با تأکید بر اینکه دلیل خشکى زاینده رود، خشکسالى نیست، افزود: دلیل 
خشکسالى این است که آِب نداشته را فروختند و به بن بست رسیدند. دولت 

با فروش آب حوضه آبریز زاینده رود، کاله بر سر حقابه داران گذاشته است.
دبیر نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان، اجراى طرح آبرسانى بن- بروجن 
را خالف قانون دانست و گفت: ما مســئول تخصیص آب به چهارمحال و 
بختیارى نیستیم، ولى منبع تخصیص آب به چهارمحال باید مشخص شود. 

آب نداشته را فروختند و 
زاینده رود را خشک کردند



1212استاناستان 3127پنج شنبه  14 دى  ماه   1396 سال چهاردهم

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهــان از کاهش 
21درصدى پرونده هاى تعزیرات حکومتى این استان در 

سال جارى خبرداد.
غالمرضــا صالحى با اشــاره بــه قانونمدارى کســبه و 
تولیدکنندگان اظهارداشت: در 9 ماهه امسال  پرونده هاى 
تعزیرات حکومتى این استان در مقایسه با زمان مشابه سال 

قبل 21درصد کاهش داشته است.
وى افزود: نظارت بر بازار و عرضــه کاال و مبارزه با قاچاق 
کاال به صورت جدى انجام و با متخلفان برخورد مى شود و 
در حال حاضر وضعیت آرامى بر بازار حاکم است و با توزیع 

کاالهاى دولتى نوسان بازار مدیریت مى شود.

صالحى یادآورشد: افزایش قیمت در محصوالت لبنى در 
بازار استان اصفهان رقم نخورده و ثبات قیمت در این اقالم 
و سایر مواد غذایى وجود دارد. وى با اشاره به نظارت بر بازار 
براى جلوگیرى از عرضه کاالى قاچاق یادآورشد: کنترل 
خودروهاى حمل کاال در کنار نظارت بر بازار انجام مى شود 
که پرونده قاچاق گردو با مجازات 500 میلیون تومان  جزاى 
نقدى بسته شد. مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان 
ادامه داد: با توجه به آموزش هایى که ویژه اصناف ارائه شده، 
میزان تخلفات اصناف کاهش و کاالى قاچاق در بازار کمتر 
عرضه مى شــود و اصناف همکارى خوبى در عدم عرضه 

کاالى قاچاق دارند.

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت:  مالیات بر عملکرد باید از اصناف حذف 
شــود و براى دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کسبه، 

مشوق هایى گذاشته شود.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهارداشت: قانون مالیات بر 
ارزش افزوده پیامدهاى نادرســتى به همراه داشته که 
دولت باید براى دریافت مالیات از مصرف کننده نهایى، 
اصناف را از مالیــات عملکرد معاف کنــد و بر دریافت 

مالیات بر ارزش افزوده تشویق کند.
وى تصریح کرد: واحدهاى تولیــدى در اجراى مالیات 
بر ارزش افزوده به دلیل موظف نبودن اصناف، مجبور 

به پرداخت این مالیات شدند و بسیارى از این واحدها با 
مشکل روبه رو شدند.

رئیــس اتــاق بازرگانى اصفهــان با انتقــاد از الیحه 
ارسالى دولت به مجلس شــوراى اسالمى در موضوع 
ورشکستگى، گفت: خانه صنعت و معدن ایران در این 
راستا انتقادات کارشناسانه خود را نسبت به این الیحه به 

دولت و مجلس ارائه کرده است.
وى تصریح کرد: تشــکل هــاى اقتصادى اســتان از 
ظرفیت شــوراى گفتگو براى حل مسائل و مشکالت 
واحدهاى تولیــدى و خدماتى اعضاى خود اســتفاده 

کنند.

کاهش 21درصدى پرونده ها 
در تعزیرات 

مالیات بر عملکرد باید از 
اصناف حذف شود

اجراى طرح ساعتى با 
محیط بان در مدارس اردستان

مدیر اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان اردستان 
گفت: اجراى طرح سـاعتى با محیط بان در 13 مدرسـه 

اردستان برگزار شد.
حسین شواخى اظهارداشت: اجراى این طرح، به منظور 
آشنایى و افزایش دانش زیسـت محیطى دانش آموزان 
در سطح مدارس اردسـتان برگزار مى شـود. وى افزود: 
در ایـن برنامه هاى آموزشـى که با حضور کارشناسـان 
و محیط بانان و به شـیوه آموزش چهره بـه چهره انجام 
مى شود، دانش آموزان با شرح وظایف سازمان حفاظت 
محیط زیست و ادارات زیر مجموعه، وظایف محیط بانان، 
شرایط زیست محیطى منطقه، لزوم وجود حیات وحش، 
مدیریت پسـماند و نیز مناطق تحت مدیریت سـازمان 

آشنا مى شود.

افتتاح دبستان
 زنده یاد سیمین لباف زاده 

دبستان زنده یاد سیمین لباف زاده در ناحیه یک اصفهان 
افتتاح شد.

در این مراسـم، کامران عطایى، مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک اصفهان گفت: مدرسه سازى بهترین سرمایه 
گـذارى بـراى رشـد فرهنگـى جامعـه، فکر و اندیشـه 
انسـان و موثرترین کار خیر اسـت. وى ادامـه داد: توجه

 بـه آمـوزش و پـرورش الزمـه پایـدارى، پیشـرفت 
وتوسـعه هـر کشـور مـى باشـد و فقـط آمـوزش 
کشـور  در  وتربیـت  تعلیـم  متولـى  پـرورش  و 
نیسـت بلکـه همـه مـردم، نهادهـا، سـازمان هـا و 
رسـانه ها در آن سـهیم هسـتند و در صـورت کمک به 
آموزش وپرورش، ضمـن ماندگارى کارها، رسـیدن به 

اهداف را آسان تر مى کنند.
 وى بیان داشـت: خیران مدرسه سـاز همانند ایثار گران 
هسـتند که بابخشـش اموال خود، به مقابله بـا  تهاجم 

فرهنگى مى پردازند.

سارقان به عنف در 
شرق اصفهان گرفتار شدند

دو سارق به عنف با هوشیارى یکى از شهروندان ورزنه اى 
در سه راهى رامشه اصفهان، دستگیر و تحویل مسئوالن 
قضائى شدند.شامگاه سه شنبه، در عملیات تعقیب و گریز، 
دو نفر سارق به عنف در سـه راهى رامشه از توابع بخش 

جرقویه علیا، دستگیر و به مقامات قضایى معرفى شدند.
یکى از شهروندان ورزنه اى گفت: شب گذشته سارقان 
در اصفهـان اقدام به سـرقت به عنف کردند کـه در این 
اقدام شوم، شـماره پالك خودروى سـارقان رویت و به 

کالنترى هاى سطح شهرستان ارسال شد.
م.ح ادامه داد: سارقان که قصد عبور از ورزنه را داشتند به 
صورت اتفاقى به پمپ بنزین شهر ورزنه مراجعه کرده و در 
قبال وجه بنزین، پول دینار به پمپ بنزین پرداخت کردند.

وى از مشکوك شدن یکى از شهروندان ورزنه اى به این 
خودرو خبر داد و افزود: شهروند هوشیار با مشاهده خودرو 
و وجه غیررایج کشور در دست دو فرد سارق، مراتب را به 
کالنترى ورزنه گزارش داده و در عملیاتى، خودرو که به 
سرعت متوارى وى اظهارداشت: پس از تالش بى وقفه و 
با همت ماموران پاسگاه انتظامى، دو سارق دستگیر و به 

مراجع قضائى ارجاع داده شدند.

تجمع کشاورزان شهر زیار 
پایان یافت

رئیس شـوراى شـهر زیار از پایان تجمع آرام کشاورزان 
زیار در شرق اصفهان، به امید پیگیرى مطالبه بحق آنها 
در جلسه شورایعالى آب که در اواخر دى ماه سال جارى 

برگزار مى شود، خبر داد.
حجت ا... زارعى اظهارداشـت: امیدواریم مسـئوالن در 
جلسه شـورایعالى زاینده رود در اواخر دى ماه  در تهران 
برگزار مى شـود، تصمیم خوبى به نفع کشاورزان شرق 

اصفهان بگیرند و این تصمیم در قالب عمل ارائه شود.
وى با اشـاره به اینکه شـغل اکثر مردم شـرق اصفهان 
کشاورزى است و با خشکسـالى در فقر به سر مى برند، 
خاطرنشـان کرد: کشـاورزى که عمرى فقط در همین 
شغل تالش کرده اسـت، توان کار دیگرى را ندارد و اگر 
همچنان خشکسالى ادامه پیدا کرده و خسارت نکشتى 

پرداخت نشود، باید با بى پولى دست و پنجه نرم کند. 

خبر

در ششــمین شــب از ناآرامى ها، 
اوضاع در اکثر شــهرهاى استان، 
از جمله اصفهان، شــاهین شهر، 

کاشان، نجف آباد و... آرام بود.
به گزارش خبرگــزارى هاى مهر، 
فارس، صدا و سیما و رویش نیوز، در 
فوالدشهر و همچنین قهدریجان 
جمع هاى معترض چند 10نفره در 
خیابان ها حضور پیدا کردند. برخى 
خبرها حاکى است که در قهدریجان 
برخى مجدداً به ســمت کالنترى 

یورش برده و البته ناکام ماندند.
در زرین شــهر، افراد ناشناس چند 
تیر را به ســمت فرماندارى لنجان 
شلیک کردند که در این حادثه کسى 

آسیب ندید.
شنیده ها حاکى از آن است که اغتشاشگران دقایقى ساختمان فرماندارى لنجان را به گلوله بستند.

در این اقدام، دو موتور سوار با عبور از مقابل فرماندارى این شهرستان، کیوسک نگهبانى را که مامور نیروى 
انتظامى و دو سرباز وظیفه در آن مستقر بودند، مورد هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این دو فرد مهاجم با استفاده از اسلحه شکارى، به طرف کیوسک نیروى انتظامى و 
بانک صادرات تیراندازى و به سمت ورنامخواست متوارى شدند.

در این حادثه شیشه کیوسک نیروى انتظامى شکسته شد و خوشبختانه هیچ یک از نیروهاى انتظامى 
آسیب ندیدند .

البته تنها نقطه نسبتاً ملتهب استان، محله جوى آباد خمینى شهر بود که درگیرى بین نیروهاى امنیتى و 
اغتشاشگران شدت داشت و درنهایت یک کشته بر جاى گذاشت.

در درگیرى در این محله، جوانى20 ساله توسط اغتشاشگران با شلیک گلوله اسلحه شکارى کشته شد.
گمانه زنى ها حاکى از کشته شدن این جوان به علت تسویه حساب شخصى است.

درحدود 70 آشوبگر در ششمین شب ناآرامى ها در محله جوى آباد خمینى شهر با هدف ایجاد اغتشاش 
تجمع کرده بودند که بخش هایى از میدان شمس این محله را تخریب و ساختمان قرض الحسنه اسالمى 

جوى آباد را آتش زدند.

خروش انقالبى علیه اغتشاشگران در چند شهرستان استان 
راهپیمایى مردم انقالبى برخى از شــهرهاى اســتان اصفهان دیروز در محکومیت هنجارشــکنان و 

اغتشاشگران برگزار شد.
در این اجتماع، مردم شهرهاى خمینى شهر، شهرضا، لنجان، گلپایگان و آران وبیدگل حرکت آشوبگران 
و تخریب کنندگان اموال عمومى را محکوم و خشم و انزجار خود را به برهم زنندگان نظم عمومى اعالم 

کردند.
مردم کفن پوش خمینى شهر نیز با حضور در راهپیمایى صبح دیروز، اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

■■■  
فرماندار فالورجان هم در ارتباط با حمله دوشنبه شب به کالنترى قهدریجان گفت: برخى عناصر حمله به 

کالنترى قهدریجان شناسایى و دستگیر شدند.
اصغر هدایت افزود: با همکارى مردم، برخى عناصر حمله به کالنترى قهدریجان شناسایى شدند و امیدواریم 

با ادامه همکارى مردم ،همه این افراد شناسایى و به دست قانون سپرده شوند.

اکثر شهرهاى استان اصفهان آرام بود

یک نفر در جوى آباد کشته شد 

رئیــس اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اصفهان گفــت: قیمت تخم مرغ 
شکسته شــد و باید در سطح بازار 
با نرخ هر کیلو شــش هزار و 200 

تومان، به فروش برسد.
على غالمى اظهار داشت: به دلیل 
واردات تخم مرغ از ترکیه، قیمت 
پایه هر کیلو تخــم مرغ در کارتن 
پنج هزار و 650 تومان است که باید 
درب مغازه ها هر کیلو تخم مرغ با 
نرخ شــش هزار و 200 تومان به 

فروش برسد.
وى بیان داشــت: در حال حاضر 
قیمت تخم مرغ حمایتى شانه اى 
12 هزار تومان شــده است که در 
مراکز محدود، این نوع تخم مرغ 

به فروش مى رسد.
رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان با بیان اینکه در حوالى خیابان امیر حمزه و در خمینى شهر 
تخم مرغ حمایتى به فروش مى رســد، تصریح کرد:  اگر فروشنده اى تخم مرغ را باالتر از کیلویى 

هفت هزار تومان بفروشد، قطعا این گرانفروشى باید به تعزیرات اعالم شود.
وى با اظهار اینکه مرغداران اصفهان به دلیل ترس از شــیوع آنفلوآنزا قیمت تخم مرغ را افزایش 
دادند، گفت: اصفهان هم اکنون پنج کانون آلوده به آنفلوآنزا دارد که چهار مورد از این کانون ها در 
خمینى شهر و یک کانون در گلپایگان است که اگر شیوع به تیران و نجف آباد برسد، باید 50 واحد 

مرغدارى تعطیل شود.
غالمى با بیان اینکه بروز این مسئله، یک فاجعه بزرگ است و دولت هیچ حمایتى نمى کند، گفت: در 

صورت تداوم این روند، قطعا مرغداران مجبور به افزایش قیمت محصول مى شوند.

وجود5کانون آلوده 
به آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان

4 مورد از این کانون ها در خمینى شهر و یک کانون در گلپایگان است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مخالفت 
سازمان محیط زیســت با طرح انتقال آب بن - بروجن خبر 
داد و گفت: در استان اصفهان یک صدایى در مورد این موارد 

حیاتى وجود ندارد.
به گزارش خبرگــزارى مهر به نقــل از روابط عمومى اتاق 
بازرگانى اســتان اصفهان، نشســت هم اندیشى اولویت 
زیست محیطى استان با رویکرد ارایه راهکارهاى عملى در 
جهت کاهش آلودگى آب، هوا و خاك به همت کمیسیون 
کشاورزى، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان و با 
حضور مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل سازمان حفاظت 
از محیط زیست و مدیرکل ســازمان هواشناسى اصفهان و 
جمعى از اساتید دانشگاه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانى 

اصفهان برگزار شد.

طــرح پایش هــواى اصفهــان بازنگرى 
مى شود

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در این نشست گفت: 
در سال 92 طرحى تحت عنوان پایش کیفى هواى اصفهان 
توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان تدوین شد که در آن، ابتدا 
منابع آلوده کننده هوا مشخص و سپس وظیفه هردستگاه در 

راستاى کاهش آلودگى هوا تعیین شده بود.
وى با بیان اینکه این طرح با همکارى همه دســتگاه ها و 
طى چهار سال اجرایى شــد، اظهار داشت: پس از این مدت

 پایش هاى سازمان محیط زیست نشان داد که روزهاى سالم  
2.7 دهم برابر رشد داشته است.

منصور شیشه فروش با تاکید بر این نکته که ما باید با شرایط 

جدید اقلیمى خود را منطبق سازیم، گفت: تغییرات اقلیمى 
نظیر خشکسالى و طوفان هاى شــدید و مسائلى همچون 
آلودگى هوا، آلودگى منابع آب و گرد و غبار ناشــى از دست 

درازى بى محاباى بشر در عرصه هاى طبیعى است.
وى ضمن تقدیر از فعالیت هاى کمیسیون کشاورزى، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان افزود: این کمیسیون و 
هفت کمیته تخصصى که در ذیل آن فعالیت مى کند با تدوین 
طرح ها، لوایح و پیشنهادات تخصصى که در راستاى توسعه 
پایدار شکل مى گیرد و ارائه آن به دستگاه هاى دولتى توانسته 
است در بسیارى از موارد شتاب دهنده باشد و نتایج مطلوبى 

را برجاى بگذارد.
رحمان دانیالى عملکرد چهارســال گذشته استان اصفهان 
در خصوص کاهش آلودگــى هوا را مثبــت ارزیابى کرد و 
اظهارداشــت: به عنوان مثال در نیروگاه اصفهان روزانه 15 
میلیون لیتر مازوت مصرف مى شــد که این میزان روزانه 
درحدود 800 تن گوگرد دى اکسید را به هواى اصفهان تزریق 
مى کرده است . وى با تاکید بر این نکته که مخاطرات جدیدى 
در مقابل کاهش آلودگى هواى اصفهان قرار گرفته اســت، 
افزود: در حال حاضر اصفهان در استفاده از چهار فرآورده نفتى 
رتبه نخست را به خود اختصاص داده و تعداد موتورسیکلت ها 
در این شهر از 500 هزار دستگاه، به یک میلیارد و 200 هزار 
دستگاه افزایش پیدا کرده است. وى تغییر کاربرى صنایع در 
قالب ساماندهى در اطراف شهر اصفهان ر،ا از دیگر مشکالت 
محیط زیستى اصفهان دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال 
هزار و 700 هکتار  در دولت آباد تحت عنوان سامان بخشى 
صنایع به صورت قانونى تغییر کاربرى داده و به این شــکل 

صنعت در مجاور اصفهان بیش از پیش شکل گرفته است .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان رسیدن به این 
باور که استان اصفهان دیگر ظرفیت صنایع را ندارد را الزمه 
بهبود وضعیت محیط زیستى دانست و گفت: حرکت به سمت 
گردشگرى براى استان اصفهان، یک مسیر مناسب است که 
باید با کمک هم زیرساخت هاى الزم آن مانند جارى شدن 
زاینده رود و ایجاد هواى سالم را مهیا کرد. وى محیط زیست 
را بزرگترین زیرساخت صنعت گردشگرى استان اصفهان 
دانست و ادامه داد: هواى پاك، زاینده رود جارى و خاك سالم، 
عامل جذب گردشگران خارجى است و اگر این سه مولفه کنار 
هم نباشد، نمى توان انتظار توسعه صنعت گردشگرى داشت.

دانیالى  با بیان اینکه بخش عمده اى از مناقشات داخلى در 
شش دهه گذشته بر سر منابعى طبیعى و محیط زیست بوده 
است، افزود: در جلساتى که در وزارت نیرو پیرامون مسائل 
آب شــرکت کرده ام حق آبه محیط زیستى نادیده انگاشته 
مى شــود و این مهم باید به عنوان مطالبه اول استان مورد 

توجه قرار گیرد.
وى آلودگى هواى اصفهان را  طى سال هاى اخیر ناشى از  
وجود نگاه مقطعى دستگاه هاى مســئول و دوم حفاظت از 
منافع برخى از واحدهاى اقتصادى دانست و گفت: به بهانه 
اشتغال و منافع  اقتصادى برخى از سرمایه گذاران دولتى و 

بخش خصوصى، نباید منبع تولید آالیندگى را تحمل کرد.  
دانیالى با انتقاد از طرح ســامان دهى واحدهاى صنعتى در 
برخى از مناطق صنعتى اســتان تصریح کرد: نباید به بهانه

 سامان دهى، سوله هاى جدید و طرح هاى توسعه واحدهاى 
صنعتى در شهرك هاى زیر 50 کیلومتر اجرا شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد؛

مخالفت سازمان محیط زیست 
با طرح بن – بروجن

با ساماندهى واحدهاى صنعتى در برخى از مناطق استان، سوله هاى جدید و 
طرح هاى توسعه واحدهاى صنعتى در شهرك هاى زیر 50 کیلومتر اجرا مى شود

امسال تولید محصوالت فوالدى 
شــرکت ســهامى ذوب آهــن 
اصفهان 28 درصد افزایش یافت.

معاون بهــره بردارى شــرکت 
سهامى ذوب آهن، میزان وتنوع 
تولیــد را دراین شــرکت رو به 
افزایش دانست و گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون،این شرکت با تولید 
889 هزارو 491 تن کک ومواد شــیمیایى، 28 درصد بیشتر ازمدت مشابه پارسال 

تولید کرد.
اردشیر افضلى افزود: در واحدآگلومراســیون هم دو میلیون و 289 هزار و 964 تن 
آگلومره تولید شد که درحدود 13  درصد درمقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته 
است. وى همچنین تولید  واحدهاى کوره بلند  را با چهار درصد افزایش، یک میلیون 
و 753 هزار و 412 تن چدن مذاب عنوان کرد و گفت: در واحد فوالدسازي هم یک 
میلیون و 698 هزار و 483 تن شــمش آماده تولید شده  که درحدود سه درصد رشد 
داشته است.معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: محصول نهایى 
این شرکت هم  به میزان یک میلیون و 634  هزار و 620  تن ،درحدود شش درصد 

بیشتر از مدت مشابه پارسال تولید شده است.

رئیــس بیمارســتان شــهید 
مطهرى فوالدشــهر بــا بیان 
اینکه براى بیمه تکمیلى و ارائه 
خدمات درمانى به بازنشستگان 
صنعت فوالد این بیمارســتان 
بیش از 125میلیــارد ریال در 
چند ســال اخیر به بیمه ایران 
پرداخت شــده اســت، گفت: 
درحال حاضر بیش از 72هزار بازنشســته صندوق بازنشستگى فوالد کشور با 

پوشش 95درصدى، بیمه تکمیل درمان دارند.
آجودانى با اشــاره به اینکه در بیمارســتان هاى طرف قرارداد به بازنشستگان 
صنعت فــوالد خدمات رادیولوژى، آزمایشــگاه و بســترى ارائه مى شــود، 
افزود: این بیمارســتان امســال افزون بر40میلیارد ریال براى زیر پوشــش 
قــراردادن بازنشســتگانى کــه فاقد بیمــه تکمیلــى بودند، هزینــه کرده 

است.
وى افزود: بازنشســتگان صنعت فوالد با مراجعه به بیمارستان شهیدمطهرى 
فوالدشه،ر از خدمات تخصصى و فوق تخصصى رایگان این بیمارستان بهره 

مند مى شوند.

افزایش28درصدى
 تولید محصوالت فوالدى ذوب آهن

پوشش 95درصدى بیمه تکمیلى 
درمان بازنشستگان فوالد 


