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عالئمى که در نوزاد خطرناك استنقاشى، محیط را به رسانه تبدیل مى کند«روزى روزگارى» چگونه ساخته شدهاشمى شاهرودى در کدام کشور بسترى است نزاع  و چاقوکشى  دسته جمعى در نیمه شب سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

آمار شوك آور 
رجوع ایرانیان به فیلترشکن

بالیى که آلودگى هوا بر سر اصفهانى ها آورد 
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آنچه درباره ورزش صبحگاهى 

نمى دانید

پزشک قالبى 
در چنگال قانون گرفتار شد

مسجد جامع 900 ساله 
گلپایگان ترك خورد

حـاال شد 4
امیـر خـان!

شــاگردان امیر قلعه نویى موفق شدند در دیدار 
خانگى برابر پیکان به پیروزى برســند و فاصله 

خود با مدعیان باالى جدول را کمتر کنند.
هفتــه هجدهم لیگ برتــر فوتبال بــا 3 امتیاز 
ارزشمند براى شــاگردان امیر قلعه نویى همراه 
بود. ذوب آهن که رکورد دار تســاوى هاى لیگ 
برتر است براى صعود در جدول رده بندى نیاز به 
یک برد خانگى داشت. این تیم توانست با دو گل 
مرتضى تبریزى و میــالد فخرالدینى 3 امتیازى 

مهم را به دست آورد.
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بخش هایى از اصفهان باالخره رنگ برف را دید بخش هایى از اصفهان باالخره رنگ برف را دید 

بر اساس پیش بینى ها، احتمال بارش برف و باران هر چند اندك براى شهر اصفهان وجود دارد 
11

رئیس پژوهشکده پیشگیرى اولیه از بیمارى هاى غیرواگیر اصفهان تشریح کرد

خواجه امیرى
 باز هم 
خواننده تیتراژ

 یک سریال 
شد
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یخواجهامیخواجه امی ج و
زباز باز ب
یخوانندهتیخواننده تی و
ریکسرک یک سر ی

تعریف مهران مدیرى از خواننده سرشناس پاپ
مهران مدیرى در کنســرت علیرضا عصار گفت: من شــاهد بودم او شــش هفت ســال 
خودخواسته در خانه نشست و فکر کرد؛ اصًال فکر نمى کردم بشود با این عظمت و درخشش

 برگشت.
مدیرى که در آخرین شب اجراى علیرضا عصار در تهران، مهمان کنسرت 

این خواننده پاپ شده بود به روى صحنه رفت و  ...

شدت عالقه ایرانیان به فضاى مجازى و به ویژه استفاده از 
برخى شبکه هاى اجتماعى به قدرى ا ست که بسیارى 
از مردم، اعمال محدودیت هاى اخیر را تاب نیاورده اند؛ 

محدودیت هایى که دولتمردان تأکید دارند موقتى  است، ولى 
کاربراِن پرشمارى عالقه مندند از این شرایط موقت به هر 

روشى عبور کنند.
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حسرت 2 برد 
پیاپى ادامه دارد
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2حسرت 2 برد 
پیاپى ادامه دارد

خوب نبود خوب نبود 
آقــاى کرانچار!آقــاى کرانچار!

ذوب آهن براى دربى به سپاهان هشدار داد
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نماینده مردم تبریز در مجلس گفــت: مجلس با حذف 
فله اى یارانه بگیران مخالف است.

محمداسماعیل ســعیدى با اشــاره به موضوع حذف 
30میلیون یارانه بگیر در بودجه 97، اظهار داشت: طبق 
قانون هدفمنــدى یارانه ها، دهک هایــى از جامعه که 
درآمد آنها باالست باید یارانه آنها حذف شود و نه اقشار 
آســیب پذیر جامعه، قبًال مجلس اصرار داشت که یارانه 
دهک هاى باال حذف شود اما آقایان مى گفتند ما اطالعات 
کافى براى شناســایى این افراد را نداریم و اقدامى براى 
حذف یارانه اقشار ثروتمند نکردند و اگر هم اقدامى براى 
حذف یارانه ها صورت گرفته به صــورت فله اى بوده و 

تعدادى از افرادى هم که مستحق دریافت یارانه بوده اند، 
یارانه  آنها نیز قطع شــده است.ســعیدى با بیان اینکه 
مجلس با حذف فله اى یارانه  یارانه بگیران مخالف است، 
خاطرنشان کرد: این نگرانى در جامعه وجود دارد که حذف  
یارانه افراد نیازمند هم قطع شود و من معتقدم که در حذف 

یارانه ها نباید به این شکل عمل کرد.
وى افزود: امروزه تنها کسانى که تحت پوشش نهادهاى 
حمایتى هستند نیاز به یارانه ندارند بلکه باالى پنج شش 
میلیون جمعیت را ما داریم که تحت پوشــش نهادهاى 
حمایتى نیستند اما مستحق  دریافت یارانه هستند و حتى 

به نان شب خود نیز محتاجند.

ســرانجام بعد از مدت ها ســکوت درباره اینکه آیت ا... 
سیدمحمود هاشمى شاهرودى براى درمان به کدام کشور 
رفته است، خبرگزارى اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد. 
به گزارش رویداد24، حجت االسالم و المسلمین دکتر 
رمضانى مدیر مرکز اسالمى هامبورگ با حضور در یکى از 
بیمارستان هاى آلمان از آیت ا... هاشمى شاهرودى رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام عیادت کرد.
در این دیدار که پروفســور ســمیعى نیز حضور داشت 
دکتر رمضانى، بهبودى و سالمتى کامل رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را از خداوند متعال مسئلت کرد.

دو هفته پیش حجت االسالم سیدعال هاشمى شاهرودى 
فرزند آیت ا... ســید محمود هاشمى شاهرودى، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به تعطیلى 
دروس آیت ا...  هاشمى شــاهرودى براى تکمیل دوره 
درمانى گفته بود آیت ا... هاشمى شاهرودى براى تکمیل 
دوره درمانى سفرى به خارج از کشور کردند و به زودى باز 
مى گردند اما هیچ جاى نگرانى وجود ندارد و خوشبختانه 
در سالمت کامل هستند و دروس و برنامه ها را پیگیرى 
مى کنند.تاکنون دفتر آیت ا... هاشمى شاهرودى درباره 
محل بسترى شدن وى در خارج از کشور، اطالع رسانى 

نکرده است.

 مجلس با حذف فله اى 
یارانه بگیران مخالف است

هاشمى شاهرودى در کدام 
کشور بسترى است

ماجراى تذکر رهبرى 
معـاون تبلیـغ و امـور فرهنگـى    تابناك |
حوزه هاى علمیه مـى گوید: مقام معظـم رهبرى در 
جریان فتنه 88 در یکـى از روزهاى آن ایـام، یکى از 
مسئوالن دفتر خود را صدا کردند و فرمودند به فالن 
و فالن مجله بگویید که در روشـنگرى براى مردم و 
کوبیدن دشمنان انقالب اسالمى مبادا افراطى صورت 
بگیرد و هرچه هست بیان کنید و در بیان مطالب حتى 

علیه دشمنان نیز افراط نکنید.

ابوالمشاغل ها
   خبر آنالین | در مسـئولیت دادن ها چرخش 
نخبگان نداریم... این وضع اسفبار به جایى رسیده که 
بعضى افراد هم اکنون که میلیون ها نفر در این کشور 
بى کارند بیش از 35 مسئولیت دارند به طورى که اگر 
از خودشان درباره تعداد مشاغلشان سئوال شود قادر 
به شمارش آنها نیستند! مگر در کشور ما قحط الرجال 
اسـت که بعضى ها باید ابوالمشاغل باشـند و عده اى 

بى کار و خانه نشین؟!

نه مى فروشد، نه واگذار مى کند
   خبر آنالین | قاسم تقى زاده خامسى، شهردار 
مشـهد در گفتگو با روزنامه «شـرق» گفتـه: بیش از 
نیمـی از اراضی در مشـهد متعلـق به آسـتان قدس 
رضوي است و آستان هم هیچ وقت هیچ زمینی را به 
کسی نمی فروشـد یا واگذار نمی کند مگر در مواردي 

که اجاره هاي بلندمدت می دهد. 

بازداشت 90 دانشجو 
  ایلنا| محمـود صادقـى عضـو کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس بـه تشـریح جزئیات 
بازداشـت حدود 90 دانشـجو در سراسـر کشـور خبر 
داد و گفـت: از این تعـداد، وضعیت حـدود ده نفر نیز 
نامشـخص بوده و باوجود آنکـه در چندروز گذشـته 
اطالعى از آنها نیسـت اما نمى توان با قطعیت درباره 

مرجع بازداشت کننده آنها صحبت کرد.

همه به جز صدا و سیما!
  آفتاب  نیوز| پرویـز اسـماعیلى معـاون 
ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور در توییتر 
خود نوشـت: تقریبـًا همه رسـانه هاى جهان جلسـه 
شوراى امنیت درباره ایران را همزمان پوشش دادند، 
جز تلویزیون خودمان! اگر رسانه ملى مردم را به موقع 
در جریان رویدادهاى مرتبط با کشور قرار ندهد، ازکجا 
باید اطالع یابند؟! اعتبار ومرجعیت رسانه هاى داخلى 
باپوشـش بهتر، سـریع تـر وعینى تـر رویدادهاحفظ 

مى شود.

برخورد با شعار تماشاچیان
روز جمعه و علیرغم درخواست    آى اسپورت|
باشـگاه تراکتورسـازى از هواداران این تیـم مبنى بر 
اینکه خبرى از شـعارهاى غیرورزشـى در اسـتادیوم 
یادگار امام(ره) نباشد، عده اى شعارهایى دادند که هیچ 
ارتباطى به فوتبال نداشت. سعید فتاحى، رئیس کمیته 
مسابقات سـازمان لیگ گفته: متأسفانه همانند دیدار 
پرسپولیس و تراکتورسازى در هفته قبل، شعار هایى 
نامناسـب سـر داده شـد. اتفاقاتى کـه در ورزشـگاه 
یادگار امام (ره) بین دو تیم تراکتورسـازى و استقالل
 رخ داد، قطعـاً  توسـط نماینـده فدراسـیون گـزارش 

خواهد شد.

مردم، دستگیرشان کنند 
  تسنیم| محمدمهدى همت، فرزند شـهید 
ابراهیم همت با انتشار مطلبى در کانال شخصى خود 
با اشاره به اغتشاشات هفته گذشته در برخى شهرها، 
گفت از مـردم شـریف و درد کشـیده انتظـار مى رود 
همزمان بـا اعتراضات، خـود، اغتشاشـگرانى که در 
جمعشان حاضر مى شوند را دستگیر کنند و به مأموران 

انتظامى و امنیتى تحویل دهند.

خبرخوان
تمسخر بهاره رهنما 

در کیهان
کیهــان نوشــت: بازیگر    خبرآنالین |
پرحاشیه که به لطف رســانه ملى مشهور شده 
است، در حمایت از اراذل و اوباش ضدانقالب، از 
لغت اختشاش به جاى اغتشاش استفاده کرد... 
با مزه این اســت که این خانــم دارنده مدرك 
کارشناس ارشد ادبیات فارســى، اغتشاش را 

اختشاش تلفظ کرده و همانطور نوشته است...

کمک مردم به درناها
  میزان | اداره کل محیط زیست استان 
فارس قصد دارد با همکارى سازمان هاى مردم 
نهاد، براى درنا هایى که در دریاچه بختگان با 
کمبود غذا رو به رو شده اند، دانه هاى خوراکى 
تهیه کند. محمــد جانى، رئیــس پارك ملى 
بختگان با بیان اینکه در سال هاى پرآبى بیش 
از 50 هــزار قطعه درنا از ســیبرى به بختگان 
مى آمدند، افزود: امسال به دلیل خشکى دریاچه 
بختگان، تعداد کمترى درنا به فارس مهاجرت 
کردند که متأسفانه همین تعداد کم نیز با کمبود 

آب و غذا رو به رو شده اند. 

استان پر مرگ!
سخنگوى سازمان    جام جم آنالین |
ثبت احوال کشــور گفت: بیشتر مرگ و میرها 
مربوط به سنین باالى 75 است،البته بیشترین 
میزان عمومى مرگ در بین استان ها مربوط به 
استان گیالن است. ســیف ا... ابوترابى درباره 
علت هاى عمده مرگ و میر در کشــور گفت: 
بیمارى هاى قلبــى و عروقى، ســرطان ها، 
تومورها، بیمارى هاى دستگاه تنفسى و حوادث 
غیرعمدى مهمترین عوامل مــرگ و میر در 

کشور هستند.

قطر براى ما 
هتل مى سازد!

یک هیئــت قطرى براى    خبرآنالین |
بررسى امکانات زیرســاختى فرودگاه کیش و 
ایجاد شــرایط موردنیاز براى انجام پروازهاى 
قطر ایر ویز به کیش، ساخت هتل در جزیره و 
به وجود آوردن زیرساخت هایى براى فرودگاه 
و بندر کیش که از اولویت هاى سرمایه گذارى 
منطقه آزاد کیش هســتند، به این جزیره سفر 
خواهند کرد. رئیس سرمایه گذارى و توریستى 
و همچنین رئیس جامعه هتلداران این کشور نیز 
حوزه سرمایه گذارى و هتلدارى در این جزیره را 

بررسى خواهد کرد.

چرا چین حساب ایرانى ها 
را مى بندد؟

مسعود خوانســارى، رئیس اتاق    مهر |
بازرگانى تهران در خصوص بسته شدن حساب
شــرکت هاى باســابقه ایرانى در اقدامى تازه 
از ســوى بانک هــاى چینى اظهار داشــت:

بانک هــاى چینــى علــت اصلى انســداد 
حســاب هاى شــرکت ها و تجــار ایرانى را 
اجراى قواعد مرتبط با پولشویى و تأمین مالى 
تروریســت عنوان مى کند کــه در این رابطه 

پیگیرى ها در حال انجام است. 

قدیمى ترین معدن ایران
قدیمى تریــن فیــروزه اى که    ایلنا|
تاکنون در دشت نیشابور کشف شده  به صورت 
مســتند نزدیک به هفت هزار سال قدمت دارد 
و به این ترتیــب قدیمى ترین معــدن فیروزه 
جهان قلمداد مى شود. این معدن از نظر میزان 
تولید نیــز بزرگ ترین معدن فیــروزه جهان

 اســت. این معدن در تمام این هفت هزار سال 
فعال بوده و مرتب از آن اســتخراج مى شده و 
گفته مى شود تا 200 سال دیگر قابل استخراج 

است. 

مهمان این هفته برنامه «دست خط» در تلویزیون، محمد 
هاشمى رفسنجانى رئیس اسبق سازمان صداوسیما و برادر 
مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى بود. او در این برنامه از 
جمله به دو موضوع انتخاب محل دفن مرحوم هاشمى و 
همچنین توصیه مادرش درباره پایان دادن به جنگ اشاره 

کرد که در ادامه مى خوانید. 
 جنگ طوالنى شــده بود و خســارات زیادى داشت، 
عده اى به مادر ما مراجعه مى کردند. مرحوم هاشمى هر 
وقت مى خواســتند به جبهه بروند، گاهى مسیر را تغییر 
مى دادند و از کرمان و از جاهــاى مختلف مى رفتند، بعد 
محافظین شان را فرستادند که والده را بیاورند که مى خواهم 
ایشان را ببینم و به جبهه بروم. محافظین هم دنبال مادر 
رفتند و مادر هم گفتند به اکبر بگویید من که هر شــب تو 
را در تلویزیون مى بینم و اگر تو مى خواهى من را ببینى به 
اینجا بیا! (مى خندد) بعد حاج آقا به نزد مادر رفتند و ایشان هم 

دعایش کرد و گفت مادر مى گویند جنگ دست تو است و اگر 
مى توانید دیگر جنگ را تمام کنید. این هم سفارش مادر بود 
که اگر دست تو هست و مى توانید، دیگر جنگ را تمام کنید.
 ایشــان براى محل دفن خود هیچ وصیتى نداشــتند. 
نظر برخى از اعضاى خانــواده از جمله من این بود که قم 
جاى مقدسى است و ایشان هم یک عالم هستند و خوب 
است در آنجا دفن شــوند، اما برخى از آقایان مالحظاتى 
را مطرح کردند و گفتند ایشــان عالوه بر اینکه یک عالم 
است، سیاســتمدار هم هســت و مورد تکریم بسیارى از 
سران دولت هاى مختلف اســت و آنها احتماًال وقتى به 
ایران بیایند، مى خواهند سر مزار ایشان بروند و اداى احترام 
کنند. نکته دوم هم رابطه ایشان با امام خمینى (ره) بود و 
اعتمادى که امام(ره) به ایشان داشتند و همراهى ایشان با 
امام(ره)، عامل بسیار تعیین کننده اى بود که محل دفن در 

مرقد امام(ره) شود. 

کتــاب «آتش و خشــم» براســاس مصاحبــه ها با 
مقام هاى ارشد و شخص «دونالدترامپ» نوشته شده 

که خشم رئیس جمهور ایاالت متحده را برانگیخت.
«مایکل ُولــف»، خبرنگار آمریکایى و نویســنده این 
کتاب، از وقایع درون کاخ سفید پس از پیروزى ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهورى گزارش داده است. این در 
حالى  اســت که وکالى  دونالد ترامپ درخواست هایى 
را براى توقف انتشــار این کتاب جنجالى آغاز کرده اند. 
در این کتاب گفته شــده دونالد ترامپ هرگز فکرش را 
هم نمى کرد رئیس جمهور شــود و پس از پیروزى در 
انتخابات نیز وحشت زده شــده است. در بخشى از این 

کتاب آمده:
  مدت کوتاهى پس از ســاعت 8 شام، وقتى که خبر 
غیرمنتظره – برنده شــدن قریب الوقوع ترامپ – نشر 
شد، «دونالد ترامپ جونیور»، به یکى از دوستانش گفت 
که پدرش پس از شنیدن این خبر به شدت شوکه شد، 

انگار یک روح دیده باشد. اشک هاى «مالنیا ترامپ» 
سرازیر شد درحالى که او از خوشحالى گریه نمى کرد. 
حدود یک ساعت بعد ترامپ که نخست به وجد آمده بود،
نمى توانست پیروزى اش را باور کند و بعد (که کم کم 

فهمید چى شده) به شدت ترسید.
  او (ترامپ) مدت زیادى از این مى ترسید که مسموم 
شود. یکى از دالیلى که او دوست داشت، در مک دونالد 

غذا بخورد، همین بود...
  ترامپ این افکار را در ســر داشــت: زمانى که او در 
انتخابات شکست بخورد، هم به شدت مشهور مى شود 
و هم قربانى «هیالرى کلینتون» حیله گر به حســاب
 مى آید. دختر و دامادش به دو شخصیت مشهور جهانى 
تبدیل مى شوند... مالنیا ترامپ که شوهرش به او قول 
داده بود رئیس جمهور نمى شود، مى توانست به زندگى 
روزمــره اش بازگردد. به این ترتیــب باختن به معناى 

بردن بود.

علــى اصغر برهمنــد، متولد 1338 در مشــهد اســت کــه به تازگى لقب 
«نوسترآداموس زلزله» به او داده اند؛ فردى که هیچ تخصصى از زلزله ندارد و 
یک فرهنگى بازنشسته است اما مى گوید پیش بینى هایش از وقوع زلزله پایه 
و اساس علمى دارند و مهمتر از آن برآیند کار است که احتماالت وقوع زلزله 
را با احتمال 70 درصد پیش بینى مى کند. برهمند مسئول انجمن مخترعین 
خراســان رضوى اســت وخبرگزارى آنا با او به گفتگو نشسته که بخشى از 

اظهاراتش را در ادامه مى خوانید:

  70 درصد احتمال پیش بینى هاى ما درباره وقوع زلزله درست است. ولى 
اگر امکانات الزم و نیروى انسانى، فضا و اتاق کارشناسى الزم براى رصد 24 

ساعته را داشته باشیم این احتمال به 90 درصد هم مى رسد. 
   زلزله تهران طبق پیش بینى هاى ما اتفاق افتاد و باز هم حتماً اتفاق خواهد 
افتاد. در حال حاضر زمان وقوع زلزلــه را ده روز قبلش مى توانیم پیش بینى 

کنیم. 
  به طور کلى دلیل وقوع زلزله جزو ابهامات است ولى بحث زلزله ناگهانى 
که در تهران اتفاق افتاد وراى این داستان هاست. من فکر مى کنم که به هم 
خوردن محور زمین که از زلزله فوکوشیماى ژاپن شروع شد و موجب کند شدن 
سرعت زمین و ایجاد یک آشوب در هســته زمین شد دلیل این امر است. در 
واقع این نیش ترمز، سرعت زمین را به اندازه یک میکروثانیه کند و یک موج 
و انقالبى در هسته زمین ایجاد کرد که به طور تصادفى به چند کشور وارد شد 

و کشور ما یکى از اینهاست.
  بعضى تحصیلکــردگان اعالم کردنــد در بعضى مناطــق زلزله زده که 

حوضچه هاى پرورش ماهى وجود داشته، ماهى ها مرده اند و این دلیل وجود 
هارپ بوده است! در صورتى که دلیل مردن این ماهى ها همان گازهایى است 

که در اثر زلزله از اعماق زمین به سطح زمین مى آیند. 
   برخى از دانشگاه ها و سازمان ها و مراکز علمى شروع به تمسخر ما کردند 
و ما به دلیل ترس از این تمسخر راغب به همکارى نیستیم. بعضى سازمان ها 
حتى دست به شکایت علیه ما زدند و حتى پلیس فتا خانه ما را بازرسى کرد و 

ما را به دادگاه کشیدند. 
   این زلزله ها به هیچ عنوان زلزله هاى دست ساز مثل زلزله هاى حاصل از 
حفارى یا آزمایش هاى موشکى یا اتمى نیست. زیرا اوًال زلزله هاى دست ساز 
پس زلزله و پیش زلزله ندارند. ثانیًا اگر قرار بود حاصل آزمایش هاى بمب اتم 
باشد، بالفاصله کل کره زمین ذرات رادیواکتیوى حاصل از تجزیه اورانیوم یا 

پلوتونیوم را در سطح جهان مى بینند.

شــدت عالقه ایرانیان به فضاى مجازى و به ویژه اســتفاده از برخى 
شــبکه هاى اجتماعى به قدرى ا ســت که بســیارى از مردم، اعمال 
محدودیت هاى اخیر را تاب نیاورده اند؛ محدودیت هایى که دولتمردان 
تأکید دارند موقتى  اســت، ولى کاربراِن پرشمارى عالقه مندند از این 

شرایط موقت به هر روشى عبور کنند.
آنگونه که آمار هاى سایت «سورس فورژ» نشــان مى دهد، کاربران 
ایرانى بیش از 90 درصد دانلود هاى یکى از نرم افزار هاى فیلترشــکن 
را در یک هفته اخیــر به نام خود ثبت کرده اند؛ اشــتیاق بزرگى که در 
آمار هاى دانلود یک مــاه اخیِر این نرم افزار از این منبع هم به چشــم 
مى خورد و 70 درصد دانلود هاى این نرم افزار را به نام کاربران ایرانى 

به ثبت رسانده است.
این آمار در حالى در «ســورس فورژ» به ثبت رسیده که وبسایت هاى 
پرشــمارى در عرضــه نــرم افزار هــاى مختلــف، از جملــه این 
فیلترشــکن مشــغول به کارند و از طرف دیگر، نرم افزار مورد اشاره، 
تنها یکى از نــرم افزار هــاى فیلترشــکن و البته راه هــاى عبور از
فیلترینگ است؛ یعنى آمار هاى فوق تنها مشتى نمونه خروار به حساب 

مى آید.
به این مسئله، راه هاى دیگر عبور از فیلترینگ را باید افزود که از جمله 
آنها، استفاده از پروکسى هاست که در روز هاى اخیر، نمونه هاى فراوانى 
از آن در شبکه هاى اجتماعى به اشــتراك گذاشته مى شود و کاربران 

زیادى به استفاده از آنها تمایل نشان مى دهند. 

جلسه اضطرارى شوراى امنیت ملل متحد درباره بررسى 
وقایع اخیر در ایــران، همانطور که انتظــار مى رفت با 
پیشنهاد و پیگیرى دولت ایاالت متحده آمریکا تشکیل 
شد و نتیجه اى جز یک ساعت و نیم بحث و ارائه نظرات 
15 کشور عضو این شورا درباره وقایع اخیر در ایران، در 
پى نداشت و با همراهى غالب اعضاى شوراى امنیت با 
دیدگاه روس ها درباره عدم تطابق موضوع طرح شده با 
صالحیت ذاتى شوراى امنیت پایان یافت. اما درباره این 
نشست اضطرارى و مطالب مطرح شده در آن ذکر نکاتى 

خالى از فایده به نظر نمى رسد:
1- در تاریخ بیش از  هفت دهه اى از عمر سازمان ملل 
متحد، این نخستین بارى بود که یک نشست اضطرارى 
شــوراى امنیت درباره موضوعى حقوق بشرى و داخلى 
ایران برگزار مى شــود. در این نشست روسیه و ایاالت 
متحده آمریکا در منتهى الیه دو طیف مختلف از 15 کشور 
عضو شورا قرار داشتند که مخالف و موافق برگزارى این 
نشست اضطرارى بودند؛ هر چند که تفسیر ارائه شده از 
سوى غالب کشورهاى عضو شوراى امنیت با نظر روسیه 
همراه بود که معتقد بود نشســت هاى شــوراى امنیت 
نمى تواند درباره مســائل داخلى کشورها و موضوعات 

غیر مرتبط با صلح و امنیت بین المللى برگزار شود.
2- «نیکى هیلى»، نماینده ایــاالت متحده آمریکا در 
سازمان ملل در توجیه نشســت اضطرارى به دو نکته 
اشاره کرد: نخست اینکه بر اساس ادعاى او دولت ایران 
با سرکوب معترضان ایرانى و نقض آزادى هاى اساسى 
آنها، منشــور حقوق بشر و منشــور ملل متحد را نقض 
مى کند در حالى که آن را امضا کرده اســت و دوم اینکه 
جامعه جهانى نباید اشتباه هفت سال پیش خود در آغاز 
بحران داخلى سوریه را دوباره تکرار کند؛ چون به گفته 
او عدم ورود شوراى امنیت به مسئله سرکوب معترضان 
از سوى دولت «بشار اسد»، زمینه جنگ داخلى و تهدید 
صلح وامنیت بین المللى را فراهم کرد. اما در مقابل روسیه 

معتقد بود مسئله ایران یک مســئله داخلى است که در 
صالحیت ورود شوراى امنیت نیست.

3- دولت روســیه به رغم اینکه گمان مــى رفت مانع 
تشکیل جلسه اضطرارى شود اما از انجام این کار سرباز 
زد و اجازه تشکیل نشست اضطرارى بدون رأى گیرى را 
داد. شاید روس ها با اشراف به احتمال رأى مثبت 9 عضو 
شوراى امنیت نمى خواستند روى مخالفتشان پافشارى 

کنند و یا شاید به دلیل اینکه منطق روس ها در موضوع 
جلسه اضطرارى نزدیک تر به نگاه حقوقى غالب ناظران 
و تحلیلگران است مى خواســتند با اجازه برگزارى این 
نشست به دنیا نشــان دهند که ایاالت متحده آمریکا تا 
چه میزان حاضر به سوء اســتفاده از جایگاه ابرقدرتى و 
عضویت دایم خود در این شــورا براى سیاسى کارى و 
طرح موضوعات غیر مرتبط با وظایف و صالحیت ذاتى 

این شوراست. شاید هم روس ها این تصور را داشتند که 
از فرصت تشکیل این جلسه استفاده کنند تا متلک هاى 

آبدار خود را نثار آمریکا کنند و چنین نیز کردند.
4- در جلسه بامداد شنبه(به وقت ایران)شوراى امنیت، 
از میان پنج عضو دایم شــوراى امنیت، چین و فرانسه با 
دیدگاه روســیه همراه بودند و انگلیس در جبهه آمریکا 

قرار داشت.

چند نکته پیرامون جلسه شوراى امنیت درباره ایران

 حرف روس ها به کرسى نشست

نوسترآداموس زلزله: زمین لرزه هاى ایران دست ساز نیست  آمار شوك آور 
رجوع ایرانیان به فیلترشکن

 کتابى که خشم ترامپ را برانگیختتوصیه مادر هاشمى درباره پایان دادن به جنگ
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احسان خواجه امیرى به عنوان خواننده سریال «آنام» 
انتخاب شد.

ایــن مجموعه تلویزیونى قرار اســت، بعد از ســریال 
«لیسانسه ها» روى آنتن شبکه 3 برود و بر همین اساس 
مراحل فنى و صداگذارى همزمان با تصویربردارى ادامه 
دارد. 20 درصد تصویربردارى این ســریال باقى مانده

 است.
مجموعه تلویزیونى «آنام» به کارگردانى جواد افشار و 

به تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه به قلم امیرعباس پیام 
براى شبکه 3 نوشته شده است. 

گلچهره ســجادیه، عبدالرضا اکبــرى، مهرانه مهین 
ترابى، شــبنم قلى خانى، مجید واشــقانى، ســیامک 
صفــرى، امیررضــا دالورى، ســامیه لــک، کورش 
زارعــى، ناصــر هاشــمى، ســیروس گرجســتانى، 
خســرو شــهراز و کاظم بلوچى بازیگران این سریال 

هستند.

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص چهره شدن یکباره برخى از هنرمندان 
گفت: متأسفانه این روزها برخى به راحتى براى معروف شدن راه صد ساله را یک 
شبه مى پیمایند و پشت این موفقیت آنى هیچگونه تالشى وجود ندارد و هرچه 

هست روابط و پول است.
لیال بوشهرى در همین راستا ادامه داد: به عنوان نمونه شما به میهمانان برخى 
برنامه هاى خصوصى پر بیننده نگاه کنید این میهمانان به راحتى پول مى دهند 
تا در یک برنامه مطرح بخوانند و پس از آن به معروفیتى مثال زدنى مى رسند. 
کم نیستند چنین هنرمندانى که به واسطه پول به راحتى به موفقیت یک شبه 

مى رسند.
بازیگر فیلم «بچه هاى جسور» این نوع موفقیت ها را ناعادالنه خواند و تصریح 
کرد:  سال 75 با کلى کالس و بعد از آن تست هاى سخت وارد یک فیلم سینمایى 

شدم. قدیم ها کار بازیگران سخت بود و باید راه درازى را براى موفقیت 
مى پیمودند اما امروز نه به تالش نیازى هست و نه کسى از شما 

استعداد زیادى را مى خواهد.
این بازیگر سینما حاشیه ســازى فضاى مجازى را مســموم دانست و تأکید 
کرد: برخى بازیگران علیه خودشان حاشیه سازى مى کنند تا دیده شوند و بعد 
مى گویند نه ما به هیچ وجه اهل این حواشــى نیســتیم. اکثر این بازیگران به 
علت بیکارى و کم کارى حاشیه ســازى مى کنند تا بلکه دوباره مورد استفاده 

قرار گیرند. 
وى ورود بازیگران ســینما را باعث بیکارى اهالى تئاتر دانســت و اضافه کرد: 
متأسفانه همین بازیگران بعد از بیکارى و حاشیه سازى راهى تئاتر مى شوند تا 
بلکه در آنجا به کار برسند. حضور چهره ها در تئاتر وضعیت بد هنر نمایش را بدتر 
از گذشته کرده است. اینها باعث شده اند تا سالنداران تنها به گیشه فکر کنند. 
چندى پیش نمایشى را با سه بازیگر خوب آماده اجرا در تئاتر شهرزاد داشتم و بعد 
از ثبت قرارداد حتى روز اجرا هم مشخص شده بود تا اینکه قاسم جعفرى مدیر 
این مجموعه از من خواست تا یکى از بازیگران را با یک چهره معروف عوض 
کنم. من این اتفاق را نپذیرفتم زیرا در آن زمان و نزدیک به اجرا اصًال درســت 

نبود. همین اتفاق باعث شد به راحتى سالن را از ما بگیرند و اجرا نرویم.
بوشــهرى وضعیت تئاتر ایران را نابهنجار خواند و خاطرنشــان کرد: البته این 
را هم بگویم که تئاتر بــا تمام این اوصاف بــراى همه جا دارد و اســتفاده از

 سلبریتى ها تضمینى براى فروش نیست. به عنوان مثال به طور واضح دیدیم که 
حضور یک بازیگر کارنابلد در تئاتر «المبورگینى» باعث شکست سنگین این 
پروژه شد. اتفاقات ناراحت کننده اى در تئاتر در حال رخ دادن است. به طور مثال 
برخى از تهیه کنندگان تئاتر پیش از شروع نمایش و در لحظات اول خودشان 
بلیت ها را پیش خرید مى کنند تا بتوانند به قیمت هاى بسیار باالتر بلیت را به 

دیگران بفروشند. مشکالت تئاتر یکى دو تا نیست و تا حل آن زمان 
بسیار زیادى مانده است.

چگونه ساخته شد«روزى روزگارى» 

کارگردان اصفهانى مجموعه تلو یزیونى 

به یاد ماندنى توضیح مى دهد

به یاد ماندنى توضیح مى دهد
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کک

حاشــیه  در 
هشتمین جشــنواره مردمى فیلم عمار، 
نشســت یک روز یک تجربه بــا حضور امــرا... احمدجو 
کارگردان اصفهانى مجموعه تلویزیونى «روزى روزگارى»، محمود 
پاك نیت، محمد فیلى، آتــش تقى پور بازیگران ایــن مجموعه در تهران 

برگزار شد.
«روزى روزگارى» سریالى بود که اوایل دهه 70 از تلویزیون پخش مى شد و 
در آن خسرو شکیبایى (مراد بیگ)، محمود پاك نیت (حسام بیگ) و ژاله علو 

(خاله لیال) بازى هاى به یاد ماندنى از خود به یادگار گذاشتند.
امرا... احمدجو، کارگردان مجموعه تلویزیونــى «روزى روزگارى» درباره 
ســاخت این ســریال گفت: دلبســتگى فراوانى به محیط و بیابانى که این 
مجموعه تلویزیونى در آن تصویربردارى شــد داشتم، در حقیقت شخصیت 
اصلى سریال «روزى روزگارى» لوکیشن بیابانى بود که کار در آنجا ساخته 
شد. وى افزود: البته ماجراى دلبســتگى من به بیابانى که این سریال در آن 
ساخته شد به سن پنج سالگى من برمى گردد. در آن زمان به همراه پدر خود 

ى  ا بر
تهیه ســوخت به 
آنجا مى رفتیم که حاصل آن نقش بســتن 
همزمان دو تصویر هراسناك و دلپذیر از این بیابان در ذهن من شد. 
این کارگردان ادامه داد: بعدها که در مدرســه عالى تلویزیون قبول شدم، با 
خود عهد کردم که فیلمى را درمورد آن بیابان بسازم، البته درمورد مجموعه 
تلویزیونى «روزى روزگارى» باید به این نکته اشاره کنم که همه چیز دست 

به دست هم داد تا این سریال به اثر ویژه اى تبدیل شود.
احمدجو ســپس به روند انتخاب بازیگران این مجموعه تلویزیونى اشاره و 
خاطرنشان کرد: حضور خانم ژاله علو در این کار خیلى اتفاقى رقم خورد، زیرا 
از قبل قرار بود بازیگر دیگرى نقش خاله را بازى کند، نکته جالب اینکه بعد از 
نپذیرفتن نقش توسط آن بازیگر من مریض شدم زیرا این نقش را فقط براى 
او نوشــته بودم. وى اضافه کرد: اما زمانى که با خانم ژاله علو آشنا شدم او را 
هم براى حضور در این مجموعه تلویزیونى و ایفاى نقش خاله مناسب دیدم 

و این گونه شد که به جمع بازیگران این سریال پیوست.
این کارگردان یادآور شــد: در مورد زنده یاد خسرو شــکیبایى نیز وضع به 
همین صورت بود و قرار بود شــخص دیگرى در این سریال بازى کند که با 
عدم تفاهم اولیه، حضور مرحوم خسرو شکیبایى در این مجموعه تلویزیونى 

قطعى شد.  

احمدجو اظهار داشت: در خصوص 
ســایر بازیگران ایــن مجموعــه تلویزیونى باید 
به این نکته اشــاره کنم که با آقایــان آتش تقى پــور و محمود پاك نیت
 آشنایى هایى از گذشته داشتم، در نهایت شاهد بازى هاى ماندگارى از این 

بازیگران در این سریال بودیم.
وى عنوان کرد: به لحاظ لهجه هاى مورد استفاده در این سریال نیز با مشکل 
خاصى روبه رو نبودم. زیرا برخى از بازیگران اهل استان فارس و شهرهاى 
اطراف آن بودند و به همین دلیل در این زمینه با مسئله خاصى روبه رو نبودیم.

احمدجو در بخش دیگر این نشست افزود: شهره سلطانى بازیگر دیگرى بود 
که نقش مرکزى در این مجموعه تلویزیونى داشت، با توجه به اینکه در آن 
زمان او بازیگرى جوان و کم تجربه بود و حضورش در این ســریال کار اول 
او محسوب مى شد اما بسیار روان و راحت در این کار بازى کرد و زمانى که 
جلوى دوربین قرار گرفت به ســرعت خود را در این مجموعه تلویزیونى جا 

انداخت.
احمدجو خاطرنشــان کرد: در ابتدا زمانى که طرح اولیه ســاخت مجموعه 
تلویزیونى «روزى روزگارى» را که به فارابى بردم آن را رد کردند و دلیل آن 

را نیز اکشن بودن کار من عنوان کردند.
وى در پایــان تصریح کرد: نگارش فیلمنامه مجموعــه تلویزیونى «روزى 
روزگارى» یکسال و سه ماه طول کشید و در این راه حتى خانواده خود را به 
اصفهان فرستادم تا هرچه بهتر بر روى نوشــتن آن تمرکز کنم و اثر خوبى 

حاصل شود.
 در آن 
ه همراه پدر خود 

یرا 
ب اینکه بعد از 
را این نقش را فقط براى 
ى که با خانم ژاله علو آشنا شدم او را 
عه تلویزیونى و ایفاى نقش خاله مناسب دیدم 

 جمع بازیگران این سریال پیوست.
ردان یادآور شــد: در مورد زنده یاد خسرو شــکیبایى نیز وضع به 
همین صورت بود و قرار بود شــخص دیگرى در این سریال بازى کند که با 
عدم تفاهم اولیه، حضور مرحوم خسرو شکیبایى در این مجموعه تلویزیونى 

قطعى شد.  

 سریال نیز با مشکل
 اهل استان فارس و شهرهاى
 این زمینه با مسئله خاصى روبه رو نبودیم.
 این نشست افزود: شهره سلطانى بازیگر دیگرى بود
کزى در این مجموعه تلویزیونى داشت، با توجه به اینکه در آن
مان او بازیگرى جوان و کم تجربه بود و حضورش در این ســریال کار اول
او محسوب مى شد اما بسیار روان و راحت در این کار بازى کرد و زمانى که
جلوى دوربین قرار گرفت به ســرعت خود را در این مجموعه تلویزیونى جا

انداخت.
احمدجو خاطرنشــان کرد: در ابتدا زمانى که طرح اولیه ســاخت مجموعه
تلویزیونى «روزى روزگارى» را که به فارابى بردم آن را رد کردند و دلیل آن

را نیز اکشن بودن کار من عنوان کردند.
وى در پایــان تصریح کرد: نگارش فیلمنامه مجموعــه تلویزیونى «روزى
روزگارى» یکسال و سه ماه طول کشید و در این راه حتى خانواده خود را به
اصفهان فرستادم تا هرچه بهتر بر روى نوشــتن آن تمرکز کنم و اثر خوبى

حاصل شود.

یى م ی م ی ی ر و ى ن ز سوب ى ب ل
قدیم ها کار بازیگران سخت بود و باید راه درازى را براى موفقیت 

ماشما مودند اما امروز نه به تالش نیازى هست و نه کسى از 
نمان تا نیست و تا حلآن ز دیگرانبفروشند. مشکالت تئاتر یکى دو

زیادى مانده است. ریار ببسبسی

تعریف
 مهران مدیرى 

از خواننده 
سرشناس پاپ

بازیگر «نفس گرم» گفت: نقشم در سریال «آسمان هواى ابرى دارد» 
بسیار متفاوت است.

مرجانه گلچین، در خصوص فعالیت هاى هنرى اخیر خود گفت: مشــغول بازى در 
سریال «آسمان هواى ابرى دارد» به کارگردانى شهرام شاه حسینى هستم.

بازیگر سریال «نفس گرم» ادامه داد: این سریال یک درام اجتماعى جدى و روایتگر 
جایگاه خانواده است. نمى توانم بیشتر درباره نقش صحبت کنم. قرار است سریال 

«آسمان هواى ابرى دارد» در 30 قسمت پخش شود.
بازیگر سریال «سه دونگ سه دونگ» در خصوص نقش خود در این اثر عنوان کرد: 
نقش من نسبت به کارهاى دیگرم متفاوت است. البته فضاى کار جدى را در سریال 
«نفس گرم» تجربه کرده بودم اما نقش من در سریال «آسمان هواى ابرى دارد» 

نسبت به« نفس گرم» بسیار تفاوت دارد.
بازیگر سریال «خوش نشین ها» در خصوص همکارى خود با شهرام شاه حسینى 
اظهار داشت: اولین همکارى من با آقاى شاه حسینى است و از این همکارى راضى 
هستم. پیگیر کارهاى ایشان بودم. آقاى شاه حســینى بسیار باهوش و نکته سنج 

هستند و کار با ایشان لذت بخش است.
 

روایت مرجانه گلچین از ایفاى یک نقش متفاوت

اســامى بازیگران لبنانى و سورى فیلم سینمایى «به وقت 
شام» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا منتشر شد.

بازیگران مطرحى از کشورهاى لبنان، سوریه، عراق و مصر 
در فیلم سینمایى به وقت شام جلوى دوربین ابراهیم حاتمى 

کیا رفتند.
پیر داغر، خالد السید، جوزیف ســالمه، رامى عطاءا...، لیث 
المفتى، على سکر، ســامر خلیلى، محمد شعبان از جمله 
بازیگرانى هســتند که در کنار هادى حجازى فر و بابک 

حمیدیان به ایفاى نقش پرداخته اند.
ساخت موسیقى فیلم سینمایى «به وقت شام» جدیدترین 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا به کارن همایون فر سپرده شده تا 

بار دیگر این دو هنرمند همکارى داشته باشند.

«به وقت شــام» دومیــن همــکارى کارن همایونفر 
با ابراهیــم حاتمى کیا پس از ســاخت موســیقى فیلم 

«بادیگارد» به شمار مى آید.
فیلم سینمایى «به وقت شــام» به تهیه کنندگى محمد 
خزاعى دومین همکارى مشــترك ابراهیم حاتمى کیا و 
سازمان اوج است که براى نخســتین بار در سطح اول 
سینماى ایران به صورت مســتقیم به حوادث منطقه و 

اسالم تکفیرى مى پردازد.
ابراهیم حاتمى کیا ســال جارى همزمــان با ماه مبارك 
رمضان تولید « به وقت شــام» را کلید زد. اصرار ویژه 

حاتمى کیا مبنى بر اتمام مراحل تولید در سکوت 
خبرى موجب شــد تا اکثــر اخبار در حد 
حدس و گمان مانده و در بیشتر مواقع 

از سوى مسئولین سازمان اوج رد شود.
هادى حجازى فــر بازیگر مســتعد این 

روزهاى ســینماى ایران یکى از نقش هاى 
اصلى «به وقت شــام» را عهده دار است و به 

عالوه وى بابــک حمیدیان که همــواره بازیگر 
مورد عالقه حاتمى کیا بوده در این فیلم به نقش آفرینى 

پرداخته و مابقى بازیگران ایــن فیلم را جمعى از بازیگران
 بین المللى سورى و عراقى تشکیل مى دهند.

بازیگر سریال «نود شب» گفت: کم کارى و بیکارى تنها به من خالصه نشده و اکثر بازیگران 
قدیمى به علت وجود روابط غلط در سینما بیکار شده اند. پیشنهادات به شدت کم شده 

و اگر پیشنهادى هم شود در حدى نیست که بازیگران با تجربه آن را بپذیرند.
 ساناز سماواتى درباره انتخاب بازیگران براى یک نقش گفت: این روزها پول و 
سرمایه همه چیز را تعیین مى کند. پول دلیل و علت انتخاب بازیگران است و 
آنچه همه چیز را معین مى کند روابط افراد است. شما باید براى دریافت نقش 

در سینما رابطه داشته باشید و اگر نه باید مدت ها منتظر پیشنهادات باشید.
وى در ادامه تصریح کرد: سرمایه گذار فشار مى آورد بازیگرى که فالوورش 
در اینستاگرام زیادتر است باید بازى کند. این تأسف آور است که میزان فالوور 
براى انتخاب نقش تعیین کننده است و توانایى،لیاقت و شایستگى بازیگر در 

اجراى نقش هیچ جایى ندارد.
بازیگر سریال «نود شب» درباره معیارهایش در انتخاب نقش تأکید کرد: در حال 
حاضر وضعیت بدى شده است چون شما به دنبال دستمزد نقشى که ایفا کرده اید 

مى دوید تا تسویه شود یعنى یک بى نظمى حاکم شده است و ترجیح 
مى دهم به جاى تحمل این وضعیت و تبعات آن، در 

خانه بمانم، ورزش کنم، کتاب بخوانم 
و آرامش داشته باشم.

تصویربردارى سرى دوم ســریال «دیوار به دیوار» به 
کارگردانى ســامان مقدم و تهیه کنندگى حمید رحیمى 
نادى با حضور بازیگران ثابت فصل قبل مدتى است که 

آغاز شده است.
پیش تولید این فصل، چهار ماه پیش شــروع شد و این 
احتمال وجود دارد تا یکى از دو سریال «دیوار به دیوار2» 
و «آرماندو» یکى از گزینه هاى شبکه 3 براى پخش در 

نوروز 97 باشند.
 پخش فصل اول این مجموعه از 30 اســفندماه 95 به 

صورت روتین از شبکه 3 سیما آغاز شــد و تا پایان بهار 
ادامه داشت.

اســامى بازیگران این مجموعه به ترتیــب حروف الفبا 
عبارتند از اشپیتیم آرفى، فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، 
همایون ارشادى، یاســمینا باهر، رؤیا تیموریان، پژمان 
جمشیدى، گوهر خیراندیش، حسن زارعى، على شادمان، 
مجید شهریارى، آزاده صمدى، مهسا طهماسبى، جواد 
عسگرى، شمســى فضل اللهى، رضا ناجى، سام نورى 

و مهوش وقارى.

خواجه امیرى باز هم خواننده 
تیتراژ یک سریال شد

افشاگرى از پشت پرده تئاتر ایران

مهــران مدیرى در کنســرت علیرضا عصار گفت: من شــاهد 
بودم او شش هفت ســال خودخواســته در خانه نشست و فکر 
کرد؛ اصــًال فکر نمى کردم بشــود با این عظمت و درخشــش

 برگشت.
مدیرى که در آخرین شب اجراى علیرضا عصار در تهران، مهمان 

کنسرت این خواننده پاپ شده بود به روى صحنه رفت و با اشاره 
به وقفه چندســاله در فعالیت موســیقایى عصار، گفت: علیرضا 
دوست عزیز و دوست داشتنى من اســت؛ من از نزدیک شاهد 
بودم او شش هفت سال خودخواسته در خانه نشست و فقط فکر 

کرد و دید و شنید.

ایــن کارگــردان ادامــه داد: اصــًال فکــر نمى کردم بشــود 
با این عظمت و درخشــش برگشــت. فقط برخــى هنرمندان 
مى تواننــد تا ایــن انــدازه قدرتمنــد برگردند. ایــن موضوع 
باعث افتخــار ما ســت و امیــدوارم او هــرروز درخشــان تر

 باشد.

همه چیز سینما در گرو پول و رابطه است

بازیگران مطرح لبنانى و سورى 
در فیلم حاتمى کیا

«دیوار به دیوار2» کلید خورد

نى 
ضى 
نج

نشده و اکثر بازیگران 
ت به شدت کم شده 

ه آن را بپذیرند.
ت: این روزها پول و 
ب بازیگران است و 
براى دریافت نقش 

شنهادات باشید.
گرى که فالوورش

ت که میزان فالوور 
یستگى بازیگر در 

تأکید کرد: در حال 
ى که ایفا کرده اید 

ت و ترجیح 
 آن، در 

م 

بطه است



0404ورزش 3129 سال چهاردهمیک شنبه  17 دى  ماه   1396

  یکــى از روزنامه نگاران  ســایت مطرح  ورزشــى 
کشورمان در توئیتى  به طور  غیر مستقیم به سپاهان 
اتهام زده است. اتهامى که از سوى ورزشى نویسان و 
رســانه هاى پایتخت براى اولین بار نیست که مطرح 
مى شود و قطعاً  براى آخرین بار هم نخواهد بود. در این 

توئیت آمده است:
در میــان خیل عظیم طلبــکاران تنها ســه بازیکن 
بودند که در وانفســاى بگیر و ببند هاى اِى اف ســى 
پیگیر طلب هایشــان از پرســپولیس بودند: مسعود 

همامى، جالل اکبــرى و جعفرپور. از ســِر اتفاق هر 
سه سبقه و ســابقه اى در باشــگاه  ســپاهان دارند

 و باز از ســِر اتفاق در صورت محرومیت پرسپولیس، 
سپاهان جایگزین خواهد شــد! البته که اتفاقى است، 
باشگاه سپاهان جوانمردتر از آنست که براى رسیدن به 

آسیا به این حربه ها متوسل شود!
  باید به تصورات واهى این ورزشى نویس به اصطالح 
حرفه اى خندید که به دلیل اینکه  این ســه شــاکى 
پرسپولیس، سابقه حضور در ســپاهان را دارند دلیل 
شکایت محکم آنها این اســت که اگر پرسپولیس از 
آسیا محروم شود سپاهان  به جاى این تیم به آسیا مى 

رود. نویسنده بى اطالع این توئیت فراموش کرده که 
سپاهان امسال به دلیل برخى نواقص ورزشگاه نقش 
جهان نتوانسته مجوز حرفه اى بگیرد و به فرض اگر 
پرسپولیس هم از آسیا حذف شــود، سپاهان در لیگ 
قهرمانان امسال نمى تواند شرکت کند. بد نیست پس از 
اینکه بخواهیم اتهامى بزنیم و البته در ادامه آن بگوئیم  
«البته سپاهان جوانمردتر از این حرف هاست»، کمى تا 

قسمتى اطالع تان مان را کامل کنید.
باشــگاه پرســپولیس اگر پــول این ســه بازیکن 
را  ماننــد خیلــى از شــاکیان پرسپولیســى بــا 
تعصبش مــى داد نیــازى به ایــن اتهامــات نبود. 

 راستى بد نیست در احوال مهدى طارمى هم  
تحقیق شود، چرا که در یک سال اخیر انواع 
و اقسام بالها را بر ســر پرسپولیس آورده، 

بروید ببینید سابقه اى در سپاهان ندارد، 
سفرى به اصفهان نداشته، خط 0913 

اصفهان را ندارد و یا بعضى وقت ها 
به سپاهان فکر نمى کند؟! البته 

ســپاهان جوانمردتــر از 
ایــن حــرف هاســت که

 به وسیله طارمى این بالها 
را بر سر پرسپولیس بیاورد!

نصف جهان  به قول عادل با هر متر و معیارى، عقل یا منطق، مصاحبه هفته گذشته برانکو را 
نمى شود فهمید. اگر براى  برانکو مهره هاى کمر یک فوتبالیست از خودش، باشگاهش و 
هوادارانش مهمتر مى شود باید دلیلش را در نوار پیروزى هاى استقالل بیابیم. نوارى که  البته 
در دیدار با تراکتورسازى پاره شد. در اینکه زنگ خطر براى برانکو به صدا در آمده و تیمش 

از انحصار توجه رسانه ها و نگاِه مردم بیرون آمده است.
اگر همین حرف ها را  قلعه نویى مى زد واکنش هواداران پرسپولیس چه بود؟ 

افسوس که انصاف همیشه کلید واژه گم شده در قضاوت هاى ماست.

نصف جهان درخشش حسن بیت ســعید در فوالد خوزســتان ادامه دارد. او که یک 

نیم فصل فاجعه بار را در استقالل گذارند و منصوریان و شفر نتوانستند از او به خوبى 

استفاده کنند، در بازگشت به زادگاهش و حضور در فوالد، به خوبى در این تیم جا افتاده 

و به سرعت تبدیل به بازیکن تاثیرگذار این تیم شده است.

اولین حضور او در ترکیب فوالد به بازى با پرسپولیس برمى گردد. جایى که به عنوان 

بازیکن تعویضى جایگزین ایمان مبعلى شد و روى گل دقیقه 90 تیمش تأثیرگذار بود و 

فوالد را از باخت خانگى به صدرنشین لیگ نجات داد. بیت سعید در بازى با نفت تبدیل 

به بازیکن فیکس فوالد شد و هر دو گل تیمش را در برابر نفت به ثمر رساند تا بازگشتى 

عاده به میادین داشته باشــد. او در هفته هجدهم هم پاس تک گل فوالد را به 
فوق ال

ایمان مبعلى داد تا تاثیرگذارى خود را در همه بازى هاى تیمش نشان داده باشد. این 

ن شبهه را به وجود مى آورد که شاید اشکال از مربیان استقالل بود که 
بازگشت موفق، ای

نتوانستند از بیت سعید بازى  بگیرند. البته بازى در تیمى مثل استقالل و دشوارى هاى 
خاص آن هم مى تواند به ناکامى این بازیکن 

در استقالل مربوط باشد. اما هر 
چه هست او بازگشت خوبى داشته و در 

عرض کمتر از یک ماه، 
که فوق ستاره استقالل توانســته تبدیل به همان بازیکنى شود  خوزستان بود. 

ذوب آهن توانست در بازى سخت و حســاس برابر پیکان با نتیجه دو بریک پیروز شود تا به دومین پیروزى پیاپى اش در 
نیم فصل دوم دست یابد.

ذوب آهن بعد از تغییراتى که در تعطیالت نیم فصل داشت توانست دومین پیروزى پیاپى اش را در دور برگشت به دست 
بیاورد و امیدوار به موفقیت در هفته هاى آینده باشد. قاسم حدادى فر هافبک ذوب آهن که مدتى به دلیل مصدومیت دور از 
میادین بود در دقیقه 61 بازى به میدان آمد و در پیروزى تیمش نقش ایفا کرد. حدادى فر در مورد نتیجه بازى و دیدار مقابل 
پیکان گفت: خیلى بازى سختى براى ما بود. پیکان تیم خوبى است و هم در بازى هوایى و زمینى خوب کار مى کند و فکر 
مى کنم یکى از دیدارهاى مشکل فصل بود. خدا کمک کرد تا یکى از بهترین 3 امتیازهاى حساس فصل را بگیریم و فکر 

مى کنم در ادامه راه خیلى به ما کمک خواهد کرد. 
او در پاسخ به سئوالى که دومین بازى  بعد از مصدومیت سخت و طوالنى ات به عنوان یار تعویضى به میدان رفتى گفت:خدا 

را شکر بعد از این مصدومیت هاى پى در پى به میدان مى روم و ان شاءا... روز به روز بهتر هم خواهم شد.  
وى در مورد دربــى اصفهان در هفتــه آینده هم مى گویــد: «امیدوارم بازى خوبــى از آب دربیاید. همیشــه بازى
ذوب آهنـ  سپاهان قشنگ است. فقط خواهشم از هواداران دو تیم این اســت که به ورزشگاه بیایند و استادیوم را

پر کنند حیف است این بازى بدون تماشاگر باشد تا یک بازى قشنگ را شاهد باشیم.

تقابل شاگردان تارتار و کرانچار بدون اینکه گلى در پى داشته باشد، به اتمام رسید و مى توان گفت یکى از دیدارهاى سرد
و بى روح هفته هجدهم بود.

 قبل از این دیدار در نصف جهان نوشتیم که سپاهان در فصل هفدهم در حسرت دو برد پیاپى است  و ظاهراً این 
حسرت همچنان ادامه دارد.هواداران این تیم بعد از پیروزى پرگل مقابل پدیده و نمایش دیدنى سپاهان، امیدوار 
بودند در مصاف با پارس جنوبى جم هم یک پیروزى دیگر در انتظار آنها باشد اما این اتفاق نیفتاد و سپاهان همچنان 

در نیمه پایینى جدول باقى ماند.
نکته عجیب در نتایج این فصل سپاهان این است که آنها هرگز نتوانسته اند به دو پیروزى متوالى دست پیدا کنند. 
آنها بعد از اولین برد خود مقابل ذوب آهن، در برابر سپیدرود رشــت در خانه متوقف شدند. شاگردان کرانچار در 
هفته نهم سیاه جامگان را 2-0 بردند اما در بازى بعد با گسترش فوالد به تساوى رسیدند. در هفته دوازدهم هم 
تراکتورسازى را با 3 گل شکست دادند اما بالفاصله 3-2 مغلوب صنعت نفت آبادان شدند. پنج شنبه  هم بعد از 
پیروزى پرگل هفته گذشته مقابل پدیده، در بوشهر با پارس جم به تساوى رسیدند. این اتفاق البته در باخت هاى 

این تیم هم صدق مى کند و سپاهانى ها هرگز دو بازى پشت سر هم را نباخته اند.   
 برخى از سایت ها در پایان آن دیدار در کنار انتقاد از برخى بازیکنان  سپاهان، به طور ویژه مهرداد محمدى را نقد کردند. 
این بازیکن سپاهان با حضور 67 دقیقه اى مقابل پارس جنوبى جم دقایق حضورش در ترکیب 
طالیى پوشان را به 1027 دقیقه رساند.مهرداد محمدى که فصل جالب توجهى را با سپاهان 
پشت سر نمى گذارد در حضور 67 دقیقه اى خود در دیدار مقابل پارس جنوبى جم نتوانست 
کارى از پیش ببرد و در نهایت جاى خود را به حسین پاپى داد.محمدى در این فصل در 
3 دیدار برابر ذوب آهن، پرسپولیس و پدیده موفق به دادن پاس گل شده و به جز این 

اثربخشى خاصى براى کرانچار نداشته است.
با احتساب بازى  اخیر سپاهان و پارس جنوبى جم، این بازیکن در 18 هفته سپرى 
شــده تنها 5 بار به طور کامل براى تیمش بازى کرده و در 6 دیدار نیز با 
تشخیص سرمربى تیم زمین بازى را ترك کرده است. 
محمدى در 4 دیدار نیز به عنوان بازیکن جانشین 
وارد مسابقه شده و در 3 بازى نیز فرصت حضور در 

میدان را پیدا نکرده است.
به هرحال این بازیکن برخالف برادرش میالد 
که یکى از لژیونرهاى موفق فوتبال ما به 
حساب مى آید، در این فصل نتوانسته 
عملکرد قابل قبولى داشــته باشد و 
هنوز پایش به گلزنى باز نشده است.
در تحلیل دیدار سپاهان- پارس 
جنوبى جم رسانه هایى هم بودند 
که مانند زالتکو کرانچار عقیده 
دارندکه کســب یک امتیاز در جم 
هم براى سپاهان خوب بوده است. به 
عنوان مثال خبرگزارى ایمنا در این باره 
نوشته: در توصیف ارزش تساوى سپاهان 
در خانه پارس جنوبى همین یک جمله کافى 
است که استقالل در شهر جم به پارس باخته 
بود و پرســپولیس هم اگر با خوش شانسى از 
گل شدن پنالتى محسن فروزان فرار نکرده 
بود، امکان باخت در مقابل شاگردان مهدى 
تارتار را داشــت. با این شرایط بدون شک 
گرفتن یک امتیاز در شهر جم که البته با بسته 
ماندن دروازه سپاهان همراه شد، تحت هر 
شرایطى یک نتیجه بسیار خوب و قابل قبول 
براى تیمى به حساب مى آید که بعد از پشت سر گذاشتن یک 
نیم فصل ناموفق توانسته در نیم فصل دوم لیگ دوباره اوج 
بگیرد. سپاهان با این تساوى از مجموع سه مسابقه خودش در 
برابر سایپا، پدیده و پارس جنوبى که هر سه از تیم هاى صاحب 
سبک و قدرتمند لیگ هســتند، پنج امتیاز گرفته که البته دو 
مسابقه آن در خانه حریفان برگزار شده و سپاهان دقیقاً بر اساس 
فرمول قهرمانى در لیگ عمل کرده، یعنى شکست دادن رقبا و 
گرفتن سه امتیاز در خانه و کسب حداقل یک تساوى در خارج 
از خانه و به نظر مى رســد که تیم توانسته کم کم شخصیت 

مقتدرانه خودش را پیدا کند.
از طرف دیگر، ابراهیم عالمه گلر سوریه اى سپاهان در این 
دو بازى اخیر که در ترکیب تیمش حضور داشته دروازه اش 
بسته مانده و این خودش براى تیمى که در نیم فصل نخست 
لیگ انواع و اقسام گل هاى دور و نزدیک را دریافت مى کرد 
مى تواند یک جهش رو به جلو باشد. البته به نظر مى رسد که 
عالمه نســبت به دروازه بان هاى جوان سپاهان بسیار هم 
خوش شانس تر است، چون در این دو بازى نه شوتى مثل 
ضربه ایستگاهى سرور جباروف به سمت دروازه اش رفته و نه 
پنالتى به ضرر سپاهان اعالم شده تا او عیار اصلى خودش را 
به نمایش بگذارد، ولى با این حال عالمه جایگاه اصلى خودش 

را در ترکیب تیم بدست آورده است.
  به گزارش نصف جهان،حاال سپاهان کرانچار در هفته پیش 
رو و در داربى اصفهان در یک میــدان بزرگ بار دیگر مورد 
قضاوت هوادارانش قرار مى گیرد که آیا تا پایان فصل مى توان 

به این کادر فنى اعتماد کرد یا خیر!

سعید جاللى راد سنگربان پدیده با ثبت یک کلین شیت خوب، خاطره تلخ 4گل سپاهان را از ذهن هواداران 
مشهدى پاك کرد.

سعید جاللى راد در روزى که با تغییرات دفاعى و بازگشت ششدانگ محمد حسین 
مرادمند روز سختى را پیش رو نداشــت، موفق شد در بازى با صنعت نفت آبادان 
یک کلین شیت به نام خود به ثبت برساند تا خاطره بازى با سپاهان را از ذهن خود 

و هواداران مشهدى پاك کند.
جاللى که به نظر مى رسد تا چند هفته اى به دلیل مصدومیت شهاب گردان رقیبى براى ایستادن 

دروازه ندارد، در این بازى بسیار پخته عمل کرد و چندین موقعیت و شوت خوب آبادانى ها را با جایگیرى هاى 
مناسب دفع کرد تا در اولین ماموریت پدیده براى بازپس گیرى جایگاه از دست رفته، نقش موثرى داشته 

باشد.
گفتنى اســت در این پیروزى که بازگشــت پدیده به کورس لیگ بود، محمد قاضى با وجود کتف 

آسیب دیده خود در تمرینات، 90دقیقه در کنار بازیکنانى چون مرادمند و ناصحى و ... 
براى پدیده اى ها دوید تا با خلق موقعیت هاى زیاد این تیم بر روى دروازه صنعت نفت، 
هواداران مشهدى دوباره فوتبال روان نماینده شهرشان را ببینند و یک پیروزى غیرتى 

را برابر تیم سخت کوش نفت آبادان جشن بگیرند. 
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نصفجه
ف نمى شود
هوادارانش
در دیدار با
از انحصار ت
اگرهمین ح
افسوس که

گگ4گل سپاهان را از ذهن هواداران 4خ

 حسین 
ت آبادان
نخود

 رقیبى براى ایستادن
ب آبادانى ها را با جایگیرى هاى 
ست رفته، نقش موثرى داشته 

مد قاضى با وجود کتف 
 ... صحى و
ت نفت، 
ى غیرتى 

هان پاك شد
طره تلخ اصف

اگر قلعه نویى بود چطور؟! خا

 مشکل از تهران و استقالل بود؟

مصاحبه هفته گذشته برانکو را  ،
بالیست از خودش، باشگاهش و 
اى استقالل بیابیم. نوارى که  البته 
اى برانکو به صدا در آمده و تیمش 

 پرسپولیس چه بود؟
ت هاى ماست.

اتهام جدید به سپاهاناتهام جدید به سپاهان
هدى طارمىهم  مرتضى رمضانى راد

سال اخیر انواع 
ولیس آورده، 

هان ندارد، 
3ط0913

ت ها 
ه

ن پیروزى پیاپى اش در 

در دور برگشت به دست 
ه دلیل مصدومیت دور از 

ب دیدار مقابلیج یجه بازى و
 خوب کار مى کند و فکر 
فکر سفصلرا بگیریم و

ه میدان رفتى گفت:خدا 
هم شد.  

 دربیاید. همیشــه بازى
بیایند و استادیوم را شگاه

 برخى از سایت ها در پایان آن دیدار در کنار انتقاد از برخى بازیکنان  سپاهان، به طور ویژه مهرداد محمدى
7این بازیکن سپاهان با حضور 67 دقیقه اى مقابل پارس جنوبى جم دقایق حضور

7طالیى پوشان را به 1027 دقیقه رساند.مهرداد محمدى که فصل جالب توجهى
7پشت سر نمى گذارد در حضور 67 دقیقه اى خود در دیدار مقابل پارس جنوبى
را به حسین پاپىداد.محمدى د کارى از پیشببرد و در نهایت جاى خود
3 دیدار برابر ذوب آهن، پرسپولیس و پدیده موفق به دادن پاس گل شد

اثربخشى خاصىبراى کرانچار نداشته است.
احتساب بازى  اخیر سپاهان و پارس جنوبى جم، این بازیکن در 18 8با
5شــده تنها 5 بار به طور کامل براى تیمش بازى کرده و در
تشخیص سرمربى تیم زمین بازى را ترك
4محمدى در 4 دیدار نیز به عنوان بازی
3وارد مسابقه شده و در 3 بازى نیز فرص

میدان را پیدا نکرده است.
به هرحال این بازیکن برخالفب
که یکى از لژیونرهاى موفق
حساب مى آید، در این فص
عملکرد قابل قبولى دا
هنوز پایش به گلزنىب
در تحلیل دیدار سپ
جنوبى جم رسانهه
که مانند زالتکو ک
دارندکه کســب یک
هم براى سپاهان خوب
عنوان مثال خبرگزارى ایم
نوشته: در توصیف ارزش تس
در خانه پارس جنوبى همین یک
است که استقالل در شهر جم به
بود و پرســپولیس هم اگر با خو
گل شدن پنالتى محسن فروزا
بود، امکان باخت در مقابل شاگ
تارتار را داشــت. با این شرایط
گرفتن یک امتیاز درشهرجم ک
ماندن دروازه سپاهان همراه
شرایطى یک نتیجه بسیار خوب
براى تیمى به حساب مى آید که بعد از پشت سر

نیم فصل ناموفق توانسته در نیم فصل دوم لیگ
بگیرد. سپاهان با این تساوى از مجموع سه مسا
برابر سایپا، پدیده و پارس جنوبى که هر سه از تیم
سبکو قدرتمند لیگ هســتند، پنج امتیاز گرف
مسابقه آن در خانه حریفان برگزار شده و سپاهاند

فرمول قهرمانى در لیگ عمل کرده، یعنى شکست
گرفتن سه امتیاز در خانه و کسب حداقل یک تس
از خانه و به نظر مى رســد که تیم توانسته کم

مقتدرانه خودش را پیدا کند.
از طرف دیگر، ابراهیم عالمه گلر سوریه اى س
دو بازى اخیر که در ترکیب تیمش حضور داش
بسته مانده و این خودش براى تیمى که در نیم
لیگ انواع و اقسام گل هاى دور و نزدیک را در
مى تواند یک جهش رو به جلو باشد. البته به نظ
عالمه نســبت بهدروازه بان هاى جوانسپاه
ایندو بازى است، چون در خوش شانس تر
ضربه ایستگاهى سرور جباروف به سمت درواز
پنالتى به ضرر سپاهان اعالم شده تا او عیار اص
بهنمایش بگذارد، ولى با این حال عالمه جایگاه

را در ترکیب تیم بدست آورده است.
  به گزارش نصف جهان،حاال سپاهان کرانچارد
رو و در داربىاصفهان در یک میــدان بزرگب

قضاوت هوادارانش قرار مى گیرد که آیا تا پایان فص
به این کادر فنى اعتماد کرد یا خیر!

حسرت 2 برد پیاپى ادامه دارد

خوب نبود آقاى کرانچار!
   بهاره حیاتى

ى ن هم مى تواند به ناکامى این بازیکن در استقالل مربوط باشد. اما هر کنص
عرضکمتر از یک ماه، و در چه هست او بازگشت خوبى داشته و در 

که فوق ستاره استقالل شود توانســته تبدیل به همان بازیکنى ش خوزستان بود. 

ذوب آهن توانست در بازى سخت و ح
نیم فصل دوم دست یابد.

ذوب آهن بعد از تغییراتى که در تعطیال
بیاورد و امیدوار به موفقیت در هفته هاىبیاورد و امیدوار به

1میادین بود در دقیقه 61 بازى به میدان
پیکانگفت: خیلى بازى سختىبراى

مى کنم یکى از دیدارهاى مشکل فصل
مى کنم در ادامه راه خیلى به ما کمکخ
او در پاسخ به سئوالى که دومین بازىب
را شکر بعد از این مصدومیت هاى پى
وى در مورد دربــى اصفهان در ه

ذوب آهنـ  سپاهان قشنگ است
پر کنند حیف است این بازى

- ذوب آهن همیشه قشنگ است
سپاهان
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آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
خدمات رایانه اى دنیاى سوم روى خط ارتباطى (سهامى خاص) 

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات رایانه اى دنیاى سوم روى 
خط ارتباطى (سهامى خاص) به شماره ثبت 37897 دعوت به عمل مى آید 
در جلسه فوق که در تاریخ 96/10/30 روز شنبه در محل اصفهان- آپادانا اول 
کوچه باغ بهشــت کوچه پروین اعتصامى مجتمع آرامش طبقه دوم واحد 4 

کدپستى: 8165774681 تشکیل مى گردد، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: انحالل شرکت و تعیین مدیر تسویه 

و مدت تسویه و محل تسویه در ساعت 11 صبح

وزنه بردار اصفهانى 
کاندیداى بهترین وزنه بردار جهان

وزنه بردار اصفهانى کاندیداى بهترین وزنه بردار جهان شــد. سایت فدراسیون جهانى وزنه 
بردارى، براى انتخاب بهترین وزنه برداران سال 2017 جهان نظر سنجى انجام داده که نام 
سهراب مرادى وزنه بردار اصفهانى نیز در میان نامزدهاى کسب این عنوان به چشم مى خورد.
در این نظرسنجى، ســهراب مرادى قهرمان جهان و رکورددار دسته 94 کیلوگرم در سال 
2017 از ایران، محمود ایهاب قهرمان جهان در دســته 77 کیلوگــرم از مصر، آرلى مندز 
قهرمان جهان در دسته 85 کیلوگرم از شیلى، آنتونیو فرانسیسکو والنسیا قهرمان جهان در 
دسته 62 کیلوگرم از کلمبیا و الشا تاالخادزه قهرمان جهان و رکورددار دسته 105+ کیلوگرم 
در سال 2017 از گرجستان، پنج کاندیداى کســب عنوان بهترین وزنه بردار مرد جهان در 

سال 2017 هستند.
بهترین وزنه بردار جهان در سال 2017 در بخش زنان نیز با رأى مخاطبان سایت فدراسیون 
جهانى از میان وزنه بردارانى از کشــورهاى چین تایپه، هند، ایاالت متحده آمریکا، تایلند و 

اسپانیا انتخاب مى شود.

نصــف جهــان نمایش  حســین حســینى در تبریز 
نمایشى ویژه بود و رکوردشکنى او با سوپرسیوهایى 
باورنکردنى همراه بود. حســینى چنــد دقیقه قبل از 

این که به رکورد علیرضا بیرانوند برسد 
در مصافــى تک به تــک، محمد 

ابراهیمى را با واکنشى که شبیه 
واکنش هاى ســریع داوید دخیا 

بود ناکام گذاشت. او در نیمه دوم 
هم دو بار دیگر دروازه استقالل را از 
فروپاشى نجات داد تا شفر این یک 
امتیاز را مدیون واکنش هاى دیدنى 

دروازه بان جوان تیمش باشد.
او حاال با گل نخوردن در 788 دقیقه 

اخیر، صاحب رکوردى است که مى تواند 
تنها و تنها بــه نام خود او ثبت شــود. اگر 

بیرانوند رکوردشکنى 12 روز پیش خود را مدیون 
سیدجالل حسینى و شــجاع خلیل زاده و تیرك دروازه 

تیمش بود، اما حسینى به دلیل سیوهاى متعدد خود در تمام بازى هاى 
اخیر استقالل، استحقاق این رکوردشکنى را داشت.

شاید حاال وقتش رسیده باشد که کارلوس کى روش به حسینى جوان 
نگاه جدى  ترى داشته باشد. حســینى تجربه بین المللى ندارد و حضور 
استقالل در لیگ قهرمانان آســیا و اعتماد کى روش به او مى تواند این 
نقطه ضعف را هم برطرف کند و او را به یک دروازه بان قابل اعتماد براى 

تیم ملى ایران در جام جهانى و سال هاى پیش رو تبدیل کند.

نماینده مردم اصفهــان در مجلس گفت: اگر شــرکت فوالد مبارکه 
نماینــدگان اصفهان را در جریان مشــکالت ورزشــگاه 

نقش جهان گذاشــته بود، بــراى رفع آن تالش 
مى کردیم و اکنون نیز آمادگى کمک به این 

شرکت را داریم.
حیدرعلى عابدى در گفتگو با ایمنا در 
مورد اینکه به گفته معاون شرکت 
فوالد مبارکــه، این شــرکت در 
ازاى ســرمایه گذارى 40 میلیارد 
تومانى در ورزشــگاه نقش جهان، 
هنوز اجاره نامه اى از وزارت ورزش 

و جوانان و شــرکت توســعه و 
نگهدارى اماکن ورزشــى دریافت 

نکرده و ایــن موضوع این 
شــرکت را با مشکالتى 

مواجه کرده اســت، اظهار کــرد: به 
شرکت فوالد مبارکه حق مى دهم. این 
کار باید انجام شود و اگر موانعى هم 
بر ســر راه آن باشد، براى رفع آن 

کمک مى کنیم. 
وى در پاسخ به این 
ســوال که آیا نمایندگان اصفهان در 
مجلس تا کنون اقدامــى در این زمینه 
انجام داده اند، گفت: کســى براى حل این 
موضوع از ما درخواســت کمک نکرده است. 
براى نخستین بار است که مشکل فوالد مبارکه در 

این زمینه را مى شنوم و در جریان این موضوع نبودم. 
عابدى ادامه داد: باید به نمایندگان مراجعه شــود و ما که نباید در هر 
کارى دخالت کنیم. شرکت فوالد مبارکه هم باید به نمایندگان اصفهان 
مراجعه و موضوع را مطرح مى کــرد که قرار بوده در ازاى هزینه اى که 
براى ساخت ورزشگاه نقش جهان مى کند، طرف مقابل به این تعهدات 
عمل کند، اما این تعهدات عملیاتى نشده است تا ما طرف مورد قرارداد 

را فرا بخوانیم و با آنها صحبت کنیم و دالیلشان را بشنویم. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس، اضافه کرد: اگر چنین قرارى وجود 
داشته است، حتمًا باید عملى شود چون قسمت زیادى از فوالد مبارکه 
حق الناس و سهمیه هاى سرمایه گذاران است و باید همه تالشمان را 

بکنیم که حقى از فوالد مبارکه ضایع نشود.

الهه مهرى دهنوى 
شاگردان امیر قلعه نویى موفق شدند در دیدار خانگى برابر 
پیکان به پیروزى برســند و فاصله خود با مدعیان باالى 

جدول را کمتر کنند.
هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال با 3 امتیاز ارزشمند براى 
شاگردان امیر قلعه نویى همراه بود. ذوب آهن که رکورد 
دار تساوى هاى لیگ برتر است براى صعود در جدول رده 
بندى نیاز به یک برد خانگى داشت که این تیم توانست با 
2 گل مرتضى تبریزى و میالد فخرالدینى 3 امتیازى مهم 
را به دست آورد. پیکان بر خالف هفته هاى ابتدایى لیگ 
شرایط خوبى را سپرى نمى کند و گل زیباى محمدصادق 

بارانى هم نتوانست مانع از شکست این تیم شود.
 ذوب آهن بعــد از برد هفته گذشــته خــودش در مقابل 
گســترش فوالد تبریــز در حالى میزبان پیــکان بود که 

جاللــى بعد از شــاگردان مجید 
ى  ها ز و خوبى که در ر

نیم فصل 
نخســت 

لیــگ 
شتند  ا د
ر  چــا د

یــک 
فــت  ا

تدریجــى 
شــده اند و همین 
مســأله شــانس 
برتــرى ذوب آهن 
در این بازى را زیاد 

کرده بود.
بازى در نیمه نخست با برترى کامل ذوب آهن دنبال شد 
و شاگردان امیر قلعه نویى از ســه فرصت گلى که بدست 
آوردند توانستند نهایت استفاده را ببرند و مرتضى تبریزى 
بر روى یکى از همین موقعیت ها دروازه حریف را باز کرد 
تا نیمه نخست با برترى نماینده فوتبال اصفهان به پایان 
برسد. با شروع نیمه دوم این انتظار وجود داشت که پیکان 
براى جبران گل خورده پیش بکشــد، اما بازى خوب خط 
دفاعى ذوب آهن به تیم حریف اجازه پیشروى نداد ولى از 
طرف دیگر پیکان بر روى یــک تک موقعیت که بر روى 
ضربه ایستگاهى به دست آورد دروازه حریف خودش را باز 
کرد تا به گرفتن امتیاز در این بازى امیدوار شود. در ادامه، 
ذوب آهن باز هم براى زدن گل دوم پیش کشــید و میالد 
فخرالدینى در دقیقه 62 با نفوذى به موقع موفق شد گل 
دوم تیمش را به ثمر برساند تا در نهایت این بازى با برترى 

2 بر یک ذوب آهن به پایان برسد.
 ذوب آهن قبل از  چهار دیدار اخیر خود ده امتیاز را کسب 
کرده اســت و خیلى امیدوار اســت با ادامــه روند فعلى 
جایگاهش را در جدول رده بندى به وضعیت مورد انتظار 

نزدیک کند.
تغییرات صورت گرفته در مدل حرکتى ذوب آهن که باعث 
شد این تیم را با ترکیبى متفاوت از همه ذوب آهن هایى که 
در چند فصل اخیر دیده بودیم، به نظاره بنشینیم، کم کم در 

حال به ثمر نشستن است.
ذوب آهن از چهار بازى اخیر خود ده امتیاز کسب کرده است 
و به نظر مى رسد شاگردان قلعه نویى با مدل این مربى بهتر 
وفق یافته اند. اضافه شدن یکى دو خرید خوب و بازگشت 
قاســم حدادى فر و فوتبال رو به جلویى که او به تیمش 
تزریق کرده است سبب شده تا تیم اصفهانى روندى  بهتر 

نسبت 
داشتن سربازها داشته باشد. به زمان 

سربازهایى که نا آماده بودند و بعضًا مباحثى در مورد عدم 
ارائه کیفیت صددرصدى آنها در تیم ژنرال شنیده مى شد 
هم اکنون در تراکتورسازى هستند و در کالبد این تیم نیز 

نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند.
ســوال کلیدى در مورد ذوب آهن این است که آیا زمان 
اوج گیرى این تیم با امیر فرا رســیده است و سبزپوشان 
اصفهانى مى توانند در نیم فصل دوم چشــمها را به خود 
خیره کنند یا بار دیگر این تیم دچار تنزل خواهد شــد و از 
شــرایط بهترى که در پیش گرفته دور خواهد شد. به نظر 
مى رسد ذوب آهن جدید تطابق بیشترى با تفکرات امیر 
داشته باشد و شاید به همین دلیل بتوان امید بیشترى به آن

بست.   
از آنجایى که تیم هاى امیر قلعه نویى معموال در نیم فصل 
دوم شــرایط بهترى پیدا مى کند، پیش بینى مى شــود با 
ادامه این رونــد ذوب آهن در آینده حرف هاى بیشــترى 
براى گفتن داشــته باشــد. حاال به نظر مى رسد شوك 4 
گله پرســپولیس براى ذوب آهن بســیار مثبت بوده و از 
آن بازى به بعد ســبز پوشــان اصفهانى دیگر شکستى را 
تجربه نکردند. این روزها همه از تاثیر مثبت شــوك 4 گل 
پرســپولیس بر روى ذوب آهن ســخن مى گویند. به نظر 
مى رسد حرفشــان بیراهه نیســت. تصور ما این است که 
ذوب آهن در هفته هاى آتى بیش از پیش اوج بگیرد و این 
یک زنگ خطر بزرگ براى سپاهان در شهرآورد اصفهان 

است.

  ذوب آهن براى دربى به سپاهان هشدار داد

ع عمومى فوق العاده شرکت 
وم روى خط ارتباطى (سهامى خاص) 

ئت مدیره

م شرکت خدمات رایانه اى دنیاى سوم روى 
7شماره ثبت 37897 دعوت به عمل مى آید 
/96 روز شنبه در محل اصفهان- آپادانا اول 
4 اعتصامى مجتمع آرامش طبقه دوم واحد 4

ل مى گردد، حضور به هم رسانید.
ق العاده: انحالل شرکت و تعیین مدیر تسویه 

1ساعت 11 صبح

وزنه برداراصفهانى
کاندیداى بهترین وزنه بردار جه
وزنه بردار اصفهانى کاندیداى بهترین وزنه بردار جهان شــد. سایت فد
7بردارى، براى انتخاب بهترین وزنه برداران سال 2017 جهان نظر سنج
سهراب مرادى وزنه بردار اصفهانى نیز در میان نامزدهاى کسب این عنوا
در این نظرسنجى، ســهراب مرادى قهرمان جهان و رکورددار دسته
7 از ایران، محمود ایهاب قهرمان جهان در دســته 77 کیلوگــر 2017
5قهرمان جهان در دسته 85 کیلوگرم از شیلى، آنتونیو فرانسیسکو والنس
2دسته62 کیلوگرم از کلمبیا و الشا تاالخادزه قهرمان جهان و رکورددار د
گرجستان، پنج کاندیداى کســبعنوان بهترین وزن 7درسال 2017 از

7سال2017 هستند.
7بهترین وزنه بردار جهان در سال 2017 در بخش زنان نیز با رأى مخاطبا
جهانىاز میانوزنه بردارانى از کشــورهاى چین تایپه، هند، ایاالت متح

اسپانیا انتخاب مى شود.

ی
این ضوع

را با مشکالتى
ا کرده اســت،
ت فوالد مبارکه
کار باید انجام شو
برر ســر راه آن

ســوال که آیا نما
مجلس تا کنون اقدا
انجام داده اند، گفت: کس
موضوع از ما درخواســت
براى نخستین بار است که مشک
این زمینه را مى شنوم و در جریان این موضوع نبودم
عابدى ادامه داد: باید به نمایندگان مراجعه شــود
کارى دخالت کنیم. شرکت فوالد مبارکه هم باید به
مراجعه و موضوع را مطرح مى کــرد که قرار بوده د
براى ساخت ورزشگاه نقش جهان مى کند، طرف مق
عملکند، اما این تعهدات عملیاتى نشده است تا ما
را فرا بخوانیم و با آنها صحبت کنیم و دالیلشان را ب
در مجلس، اضافه کرد: اگر نماینده مردم اصفهان
داشته است، حتمًا باید عملى شود چون قسمت زیاد
حق الناس و سهمیه هاى سرمایه گذاران است و بای

بکنیم که حقىاز فوالد مبارکه ضایع نشود.
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نصــف جهــان نم
و نمایشى ویژه بود
ب باورنکردنى همراه
این که به رکورد علیر
در مصافــى تک به تــ
ابراهیمى را با واکنشى که
واکنش هاى ســریع داوید دخ
در نیمه دوم ناکام گذاشت. او بود
همدو بار دیگر دروازه استقالل را از
فروپاشى نجات داد تا شفر این یک
امتیاز را مدیون واکنشهاى دیدنى

دروازه بان جوان تیمش باشد.
حاال با گل نخوردن در 788 دقیقه 8او
اخیر، صاحب رکوردى است که مىتو
تنها و تنها بــه نام خود او ثبت شــو
2بیرانوند رکوردشکنى12 روز پیش خو
سیدجالل حسینى و شــجاع خلیل
تیمش بود، اما حسینى به دلیل سیوه
اخیر استقالل، استحقاق این رکوردش
شاید حاال وقتش رسیده باشد که کا
تنگاه جدىترى داشته باشد. حســین
استقالل در لیگ قهرمانان آســیا و
نقطه ضعف را هم برطرف کند و او را
تیم ملى ایران در جام جهانى و سال ه

نماینده مردم اصفهــان در مجلس
نماینــدگان اصفهان را در جریان م
نقش جهان گذاشــته بود، بــراى ر
مى کردیم و اکنون نیز آمادگى کمک

شرکت را داریم.
حیدرعلى عابدى در گفتگو با ایمنا در
مورد اینکه به گفته معاون شرکت
فوالد مبارکــه، این شــرکت در 
ازاى ســرمایه گذارى 40 میلیارد 
تومانى در ورزشــگاه نقش جهان، 
هنوز اجاره نامه اى از وزارت ورزش
و جوانان و شــرکت توســعه
نگهدارى اماکن ورزشــى دری

.......شد.. داشته با داشتنسربازها
ده بودند و بعضًا مباحثى در مورد عدم
صدى آنها در تیم ژنرال شنیده مى شد 
ززززززنیزز رسازى هستند و در کالبد این تیم 

ت را برآورده کنند.
ذوبآهن ایناست که آیا زمان مورد

ا امیر فرا رســیده است و سبزپوشان 
 در نیم فصل دوم چشــمها را به خود 
ر این تیم دچار تنزلخواهد شــد و از

 در پیش گرفته دور خواهد شد. به نظر 
 جدید تطابق بیشترى با تفکرات امیر 
ه همین دلیل بتوان امید بیشترى به آن

ى امیر قلعه نویى معموال در نیم فصل 
ى پیدا مى کند، پیش بینى مى شــود با 
ب آهن در آینده حرف هاى بیشــترى 
4 باشــد. حاال به نظر مى رسد شوك 4

راى ذوب آهن بســیار مثبت بوده و از 
بز پوشــان اصفهانى دیگر شکستى را 
4روزها همه از تاثیر مثبت شــوك 4 گل 
ى ذوب آهن ســخن مى گویند. به نظر 
 بیراهه نیســت. تصور ما این است که 
هاى آتى بیش از پیش اوج بگیرد و این 
گ براى سپاهان در شهرآورد اصفهان 

ری ى نورز رى ه
نکرده و ایــن موض
شــرکت ر
مواجه ک
شرکت

رکوردى بدون کمک
 تیر دروازه!

به رفع مشکل نقش جهان 
کمک مى کنیم

 محسن کدخدایى
 سپاهان در شــرایطى برابر پارس جنوبى جم قرار گرفت که در 
پایان نیم فصل اول رقابت ها به شــدت بــه دنبال جذب گلر 
حریف بود.مشــکالت ســپاهان در چارچوب دروازه باعث 
شده بود تا آنها در پنجره زمســتانى به هر درى بزنند تا یک 
دروازه بان مطمئن را به تیم خود اضافه کنند. از محمدرضا 

اخبارى که مدیران دو باشــگاه ســپاهان و سایپا را در 
تهران پاى میز مذاکره نشــاند تا وحید شیخ ویسى و 

محسن فروزان.
ســپاهانى کــه در گذشــته هــم 

به دنبــال جــذب گلر ســابق
 آبــى پوشــان پایتخــت بودند، 

در پنجره زمســتانى به شــدت به دنبال جذب 
این دروازه بــان بودند که در نهایــت با مخالفت 

باشــگاه پارس جنوبى جــم این انتقــال منتفى 
شد.

محســن فروزان در یکى از مصاحبه هــاى خود در 
واکنش به پیشــنهاد باشگاه ســپاهان گفته بود: در 
نیم فصل چند پیشنهاد داشتم؛ اما پیشنهاد سپاهان 
خیلى خوب بود. از مسئوالن ســپاهان که در این

 سال ها همیشه به من پیشنهاد داده اند عذرخواهى 
مى کنم. شــرایط طورى نبود که به ســپاهان 
بروم. سپاهان باشــگاه بزرگ و کامال حرفه اى 
اســت که حضور در آن براى همه باعث افتخار 

است.  
دروازه بان پارس جنوبى همچنین درباره اینکه چرا 

به سپاهان نرفت هم اضافه کرده بود:  نمى توانم از جزئیات صحبتى 
بکنم؛ اما باید بگویم من دو قرارداد با باشگاه پارس دارم. یک قرارداد 
حرفه اى که تا پایان فصل است و یک قرارداد قلبى هم با مردم جم 
دارم. با اینکه شرایط پیشنهادى ســپاهان خوب بود، نتوانستم از این 
تیم جدا شــوم و تصمیم گرفتم بمانم و همان راهــى را که با پارس 
جنوبى آمدیم تا انتها برویم. براى باشگاه سپاهان 
هم آرزوى موفقیت دارم و امیدوارم با مربى 
خوبى که دارنــد در نیم فصل دوم موفق 
باشــند. ولى مطمئنم روزى به این تیم 
خواهــم رفت.البته تالش 

ن  ها ســپا
اگرچه در جذب یک 

دروازه بان داخلى مطمئن بى سرانجام بود، 
ولى آنها موفق شدند ابراهیم عالمه گلر تیم ملى 

سوریه را به تیم خود اضافه کنند و این گلر در دیدار 
برابر پدیده  و پــارس جنوبى جمنیــز نمایش امیدوار

کننده اى ارائه داد. با ید دید در نهایت شرایط در سال هاى
 آتى بــراى ســپاهانى شــدن فــروزان مهیا مى شــود و 
یا اینکــه ابراهیم عالمــه در چارچوب دروازه ســپاهان آنقدر

 مى درخشــد تا ســال ها در این تیم بماند و دیگر جایى براى
 امثال فروزان ها  نباشد.

خخخخخخـخـحـاال شد امیـر خـان!

زششش

گســترش فوالد تبریــز در حالى میزبان پیــکان بود که 
جاللــى بعد ازشــاگردان مجید 

ى  ها ز و خوبى که در ر
نیم فصل 
نخســت 

لیــگ 
شتند  ا د
ر  چــا د

یــک 
فــت  ا

تدریجــى 
شــده اند و همین 
مســأله شــانس
برتــرىذوب آهن

در این بازى را زیاد 

فخرالدینى در دقی
به ثم دوم تیمش را
2 بر یک ذوب آهن
 ذوب آهن قبل از
کرده اســت و خی
جایگاهش را در ج

نزدیک کند.
تغییرات صورت گ
شد این تیم را با تر
در چند فصل اخیر

حال به ثمر نشستن
ذوب آهن از چهار

و به نظر مى رسدش
وفق یافته اند. اض
حدادى ف قاســم
تزریق کرده است

 محسن کدخدایى
رس سپاهان در شــرایطى برابر پار
ا بهپایان نیم فصل اول رقابت ها
ـپاهحریف بود.مشــکالت ســ
مسـشده بود تا آنها در پنجره زم
م خیمدروازه بان مطمئن را به تی
باش ــگشـاخبارى که مدیران دو
ــانشـتهران پاى میز مذاکره نشـ

محسن فروزان.
ـتهــســپاهانى کــه در گذشـ
ــابــبه دنبــال جــذب گلر سـ
بود بو آبــى پوشــان پایتخــت
ـدــدر پنجره زمســتانى به شـ
 درهاین دروازه بــان بودند که
جـ جباشــگاه پارس جنوبى

شد.
یمحســن فروزان در  یکر
د باادواکنش به پیشــنها
نهاشنهنیم فصل چند پیش
 مسزخیلى خوب بود. از
ه منبه سال ها همیشه به
طیطمى کنم. شــرای
شــاشبروم. سپاهان با
ر دوراســت که حضو

است.  
جنو جدروازه بان پارس

ى رسند؟ن و فروزان کى به هم مى ن سپاهان
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مدت 
و  انجام 

زمان انجام 
ورزش بسیار 

اهمیت  حائز 
است، چراکه 

ه  بهــر
از مزیــت هاىبــردن 

 ورزش و دورى از آســیب دیدگــى بــا نوع 
ورزش، دماى بدن، آمادگى عضالت، ســطح 

هورمون هاى مهم بدن و... ارتباط دارد.
همه کسانى که به ورزش کردن عالقه مند هستند، 
چند ســئوال مهم در ذهن خود دارند: چقدر ورزش 
کنم؟ چه وقت؟ صبح یا بعد از ظهر؟ قبل از پاســخ 
به این سئواالت باید بدانید که سطح سالمت شما 
تعیین کننده مدت زمان ورزش است. اگر داراى 
بیمارى یا محدودیت خاصى هستید، توصیه هاى 

ادامه مطلب براى شما مناسب نیستند. 

یک انسان سالم روزانه باید 
چقدر ورزش کند؟

1-تمرینات و ورزش هاى هوازى: 
هفتــه اى 150 دقیقــه فعالیت 
ســبک یا 75 دقیقه تمرین 
شدید یا تمرینى متشکل 
از هر دو داشته باشید. 
تمرینات را حتمًا 
در طــول 
هفته 

انجام 
دهید.

2-تمرینات 
قدرتى و تناسب 

اندام: تمرینات قدرتى 
و تناســب اندام را 

بــراى تمامــى 
ها  ماهیچــه 

قــل  ا حد

هفتــه اى دو بــار 
انجام دهید، اســتفاده از وزنه یا سطح مقاومت 
ســنگین، هدف از انجام یک مجموعه از هر 
تمرین است به طورى که بعد از حدود 12 یا 15 

تمرین عضالت خسته شوند.
فعالیت هــاى ســبک و مالیــم هوازى

ورزش هایى مانند پیاده روى ســریع، شنا و 
حرکات ایروبیک را شامل مى شود. تمرینات 
هوازى سریع شــامل دو و رقص ایروبیک 
است. تمرینات قدرتى و تناسب اندام مى 
توانند شامل استفاده از دستگاه هاى وزنى، 
در واقع مقاومت وزن خود در برابر دمبل 
ومقاومت در برابر دست و پا زدن در آب 
و فعالیتى مثل صخره نوردى باشد. 

براى رسیدن به هدف اصلى 
باید روزانه 30 دقیقه 
بدنى  فعالیت 
داشــته 

باشــید. اگر 
مى خواهید وزن کم کنید و یا 
تناســب اندام خاصى داشته 
باشــید، پس به تمرینات 
بیشترى نیاز دارید. کاهش 
مدت زمان نشستن نیز 
اهمیت دارد. حتى اگر 
روزانه بــه اندازه کافى 
ورزش کنید، هرچقدر 
خطر  بنشینید،  بیشتر 
بیشترى سوخت و ساز 
بدنتان را تهدید مى کند.

*ورزش کوتــاه در 
زمان طوالنى چطور؟ 

حتى تمرین کم، باز هم مزیت 
هاى خاص خــودش را دارد، به 
طور مثال اگر نمــى توانید یکباره 
30 دقیقه پیاده روى کنید، در عوض 
سه بار 10 دقیقه اى پیاده روى کنید. نکته 
مهم این است که فعالیت بدنى را به بخشى از 

سبک زندگى خودتان تبدیل کنید.

ن  ما ز
مناسب ورزش روزانه؛ 
صبح، بعد از ظهر یا شب؟

با اینکه بسیارى از مردم سحرخیز هستند، قبل 
از طلوع آفتاب بند کفش هاى خود را سفت کرده 
و براى انجام ورزش به پارك یا باشــگاه ورزشى 
مى روند، افراد زیادى نیز وجــود دارند که قبل از 
ظهر نمى توانند ورزش کنند. باید بدانید که پیدا 
کردن زمان مناسب ورزش روزانه نوعى انتخاب 
و ترجیح شخصى اســت و به مسائل روانشناسى 

مربوط مى شود. 

ورزش در بعد از ظهر
مطالعات نشــان داده اســت که بدن مى تواند با 
جلســات ورزش منظم تطبیق پیدا کند، بنابراین 
اگر در یــک دوره کوتاه هر روز ســاعت 4 بعد از 
ظهر به باشگاه یا ســالن ورزشى مى رفتید، بهتر 
است بدانید که بدن شما در همان ساعت بهترین 
بازده را داشته اســت. مطالعات دیگرى نشان 
مى دهد که پایبندى و تعهد به یک زمان مشخص 
براى انجــام تمرینات ورزشــى، عملکرد بدن را 
ارتقا مى دهــد، میزان مصرف اکســیژن را باال 
مى برد و در نتیجه فرد دچار خســتگى کمترى

 مى شود. 
دماى مرکز بدن، فاکتور تأثیــر گذارى در تعیین 
کیفیت یک ورزش است. بدن سرد باعث سفت 
شدن عضالت، خشــکى آنها و افزایش احتمال 
آســیب دیدگى مى شــود. از طرف دیگر، دماى 
باال باعث افزایش انعطاف پذیرى عضالت بدن 
مى شود. باید بدانید که دماى بدن به صورت طبیعى 
در طول روز افزایش پیدا مى کند، بنابراین قدرت و 
انعطاف عضالت در بعد از ظهر یا عصر به بیشترین 
مقدار خود مى رسد؛ عکس العمل هاى اعضاى 
بدن در سریع ترین وضع ممکن هستند و ضربان 

قلب و فشار خون تا حد زیاد کاهش یافته اند. 
ســطح هورمون ها نیز براى تعیین زمان مناسب 
ورزش مهم هســتند. تستوسترون براى افزایش 
قدرت و رشد عضالت مهم است. باید بدانید که 
بدن در مقایسه با صبح، در حین تمرینات قدرتى 
بعد از ظهر یا عصر، تستوسترون بیشترى تولید مى 

کند. به عالوه اینکه، هورمون استرس 
کورتیزول، که در ذخیره چربى 

و کاهش بافت 

عضالنى 
است،  مؤثر 

ورزش  در 
صبحگاهى به بیشترین 

حد خود مى رسد و در طول 
روز کاهش پیدا مى کند. 

ورزش صبحگاهى
تمرینــات ورزشــى صبحگاهى نیز 

مى تواند مفید باشند. از آنجایى که انجام 
ورزش بــا افزایش ضربــان قلب و دماى 

بدن همراه است، ورزش دیر هنگام (بعد از 
ساعت 8 شب) مى تواند باعث ایجاد اختالل 

در خواب شب شــود. این در صورتى است که 
تحقیقات نشان داده اســت که انجام تمرینات 
ورزشى در ســاعت 7 صبح به افزایش کیفیت 
خواب شــب کمک زیادى مى کند. مطالعات 
نشان داده است که 45 دقیقه ورزش صبحگاهى 
با شدت متوســط (مانند پیاده روى سریع) به 
فرونشاندن اشــتهاى کاذب به وجود آورنده 
چاقى کمک مــى کند. تحقیقــات دیگرى 
نشان داده است که اگر با شکم خالى ورزش 
کنید، تــا 20 درصد بیشــتر از حالتى که 
صبحانه خورده اید مى توانید چربى هاى
 بدن را کاهش دهید. توصیه مى کنیم براى 

تضمین ســالمت خود به ورزش هاى
شــدت  کــم  صبحگاهــى   

روى بیاوریــد؛ یــک پیــاده 
روى ســاده یــا کشــش و 

نرمش هاى صبحگاهى 
بهتریــن گزینه ها 

هستند.

درد زانو شایع ترین مشکل سیستم اســکلتى عضالنى است که 
موجب مى شود مردم به پزشــک مراجعه کنند. در جوامع امروزى 
که از یک طرف آمادگى جسمانى مردم کم شده و از طرف دیگر آ

سیب هاى ورزشى بیشتر شده اســت، زانو درد بیشتر از قبل دیده 
مى شود.

 در اکثر دردهاى زانو، التهاب در بافت هاى مفصلى وجود دارد و صرف 
نظر ازعلت درد، هدف مشترك درمان کاهش التهاب است.

به دنبال هر آسیبى به مفصل زانو، موادى در محیط مفصل آزاد شده 
که التهاب ایجاد مى کنند. این مواد خود موجب آســیب بیشتر به 
بافت هاى زانو شــده که موجب ایجاد یک دور باطــل با بازخورد 
مثبت مى شود، یعنى شــدت درد مرتباً به وسیله خودش افزایش 
پیدا مى کند. التهاب ایجاد شــده موجب ادامه و پیشرفت درد زانو 
مى شود. براى شکســتن این دور باطل و کاهش درد باید از ادامه 
ایجاد آسیب هاى جدید جلوگیرى کرد و موادى را که موجب التهاب 

مى شوند، به نحوى کنترل کرد.
صرف نظر از علت درد زانو، اقدامات مشــترکى وجــود دارند که با 
توسل به آنها مى توان التهاب را کاهش داده و شدت درد را کم کرد. 
مهمترین این اقدامات عبارتند از حمایت، استراحت، سرما، باال نگه 

داشتن زانو و بانداژ. 

حمایت
به این معنى است که زانو را باید از آسیب جدید حمایت کرد و مانع وارد 
شدن آسیب جدید به مفصل شد. به طور مثال در کسى که به دنبال 

زانو زدن زیاد و مکرر دچار بورسیت جلوى زانو شده است، بستن یک 
پد در جلوى کشکک مى تواند مانع وارد شدن ضربه و آسیب بیشتر به 

زانو و در نتیجه کاهش درد زانو شود.

استراحت
به این معنى است که اگر مى دانید چه عاملى موجب زانو درد شما شده 
است، باید آن را موقتاً ادامه ندهید. به طور مثال اگر روزانه مى دوید و 
اخیراً به دنبال افزایش مدت دویدن، دچار زانو درد شده اید، باید موقتًا 
دویدن خود را قطع کرده و به زانویتان استراحت بدهید. این استراحت 
به بافت هاى آســیب دیده، اجازه مى دهد تا خود را ترمیم کرده و 

بدینوسیله درد شما از بین برود.

سرما
ســرما موجب کاهش تورم و درد زانو مى شــود. سرما 

مى تواند موجــب کاهش هم دردهــاى حاد و هم 
دردهاى مزمن زانو شود. زانو را روزى دوسه بار 

و هر بار 20تا30 دقیقه سرد کنید، با گذاردن 
یک کیسه آب سرد یا کیسه پالستیکى 

حاوى خرده هاى یخ بر روى زانو 
مى توانید آن را ســرد 

کنید.

کمپرس
به معناى بستن زانو با بانداژ یا زانو بند است. این عمل مى تواند تورم 

و درد زانو را کاهش دهد.

باال نگهداشتن زانو
این عمل تورم و درد زانو را کم مى کند. با باال نگهداشتن زانو، مایعاتى 
که موجب تورم زانو شده اند، بر اثر نیروى جاذبه به سیستم جریان 

خون برمى گردند. 

د
ل

ک
 در جلوى کشکک مى تواند مانع وارد شدن ضربه و آسیب بیشتر به 

نو و در نتیجه کاهش درد زانو شود.

استراحت
بهاینمعنى است که اگر مى دانید چه عاملى موجب زانو درد شما شده 
باید آن را موقتاً ادامه ندهید. به طور مثال اگر روزانه مى دوید و  است،
اخیراً به دنبال افزایش مدت دویدن، دچار زانو درد شده اید، باید موقتًا

دویدن خود را قطع کرده و به زانویتان استراحت بدهید. این استراحت 
به بافت هاى آســیب دیده، اجازه مى دهد تا خود را ترمیم کرده و 

بدینوسیله درد شما از بین برود.

سرما
ســرما موجب کاهش تورم و درد زانو مى شــود. سرما

مى تواند موجــب کاهش هم دردهــاى حاد و هم 
دردهاى مزمن زانو شود. زانو را روزى دوسه بار 

0و هر بار 20تا30 دقیقه سرد کنید، با گذاردن 
یک کیسه آب سرد یا کیسه پالستیکى 

حاوى خرده هاى یخ بر روى زانو 
مى توانید آن را ســرد 

کنید.

کمپرس
به معناى بستن زانو با بانداژ یا زانو بند است. این عمل مى تواند تورم 

و درد زانو را کاهش دهد.

باال نگهداشتن زانو
این عمل تورم و درد زانو را کم مى کند. با باال نگهداشتن زانو، مایعاتى 
که موجب تورم زانو شده اند، بر اثر نیروى جاذبه به سیستم جریان 

خونبرمى گردند. 

نید
دا

نید
ى دا

ى نم
حگاه

ره ورزش صب

مى 
هى ن

حگا
آنچه درباره ورزش صب

چگونه درد زانو را کاهش دهیم ؟

یک جراح و متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب و ستون فقرات گفت: هر چقدر 
که فشار عصبى بیمار بیشتر باشد، تعداد تیک ها بیشتر و برعکس هرچه تمرکز 

فرد افزایش یابد، تعداد تیک ها کاهش مى  یابد.
محمدرضا شاه محمدى افزود: حرکات غیرارادى، تکرارى و اجبارى دراصطالح 
تیک است، این حرکات با هدف و هماهنگ هستند و در عضالتى که باهم همکارى 
دارند، دیده مى  شود. وى ادامه داد: تیک معموالً در صورت و شانه ها به صورت 
حرکات تکرارى کوتاه و ناگهانى مثل تکان دادن بینى، پلک زدن و حرکات دست 
یا تیک هاى کالمى  مثل خرخر کردن و صــاف کردن گلو یا صداهاى دیگرى که 

همراه با آوا هستند، دیده مى شود.
وى ادامه داد: عمدتاً بین 5 تا 25 درصد کودکان ســنین مدرسه نوعى از تیک 
را تجربه مى  کنند و علت آن مشــکالت روانپزشکى است که دلیل شیوع آن به 

درستى مشخص نیست. 
شاه محمدى اضافه کرد: کنترل ارادى تیک باعث اضطراب بیمار مى  شود، هر 
چقدر که فشار عصبى بیمار بیشتر باشد، تعداد تیک ها بیشتر و برعکس هرچه 

تمرکز فرد افزایش یابد، تعداد تیک ها کاهش مى  یابد.
وى تصریح کرد: مقاومت فرد براى انجام ندادن تیک در محیط هاى باز باعث 

مى  شود بعد از مدتى تیک دوباره ادامه پیدا کند.
شاه محمدى با بیان اینکه تیک در آقایان سه برابر بیشتر از خانم ها شایع است، 

افزود: تیک هاى مزمن بیشتر در سن شش تا 12 سالگى دیده مى  شوند.
شاه محمدى با اشاره به دســته بندى تیک ها گفت: تیک هاى حرکتى ساده در 
حقیقت به حرکت هاى ناگهانى مثل چشمک زدن، باال انداختن شانه ها و حرکت 

دادن دست و پا گفته مى شود. 
 

کمردرد مى تواند هشدارى جدى از ســوى بدن به بانوان براى امکان ابتال به 
سرطانى مرگبار باشد.

کارشناســان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند کمر درد و احساس 
درد در ناحیه کتف مى تواند بر اثر ابتال به سرطان و بروز تومور بدخیم در بانوان 

ایجاد شود.
اکنون بسیارى از افراد گمان مى کنند که کمردرد تنها به دلیل افزایش وزن، ضربه 
به کمر، حمل بار سنگین، نشســتن بیش از حد برروى صندلى غیراستاندارد و 
کم تحرکى ایجاد مى شود، اما پژوهش هاى جدید نشان مى دهند که کمر درد 

مى تواند نشانه ابتال به سرطان سینه در بانوان نیز باشد.
سرطان سینه یکى از شایع ترین سرطان ها در دنیا و از دالیل مرگ بسیارى از 
بانوان است، با وجود پیشرفت هاى پزشکى در شناسایى، درمان و کنترل بیمارى، 
مراجعه دیرهنگام بانوان به پزشــک و انجام ندادن تست هاى درمانى سبب 

افزایش میزان مبتالیان به این بیمارى همه ساله مى شود.
زنان باالى 45 سال و به ویژه بانوانى که سابقه ابتال به این سرطان بین اقوام 
درجه یک آنها وجود دارد باید مراجعه منظم به پزشک داشته باشند و تست هاى 

غربالگرى را انجام دهند.
این افراد همچنین باید رژیم غذایى مناسب داشته 
باشند، از دارو هاى هورمونى پیشگیرى از باردارى 
با نظارت پزشک اســتفاده کنند، ورزش منظم 
داشته باشند و درصورت احساس توده، سریع به 

پزشک مراجعه کنند.
یکى از نشــانه هاى اولیه ابتال به سرطان سینه، 
احســاس کمر درد اســت و کارشناسان توصیه 
مى کنند بانوان درصورت مزمن شدن کمر درد 
بیش از یک هفته به پزشک براى معاینه هاى 

دقیق تر مراجعه کنند.
کارشناســان در پژوهش هاى خود 
دریافتند ابتال به سرطان سینه پیش 
رونده که سایر قسمت هاى بدن از 
جمله غدد لنفاوى را درگیر کرده 
اســت، مى تواند سبب احساس 
کمر درد در زمان اســتراحت و 

خواب شود.
در این زمان ســرطان ســینه 
مى تواند اســتخوان هاى قفسه 
سینه و ســتون فقرات را درگیر 
کند و ســبب نازك شــدن و 
احســاس درد هاى استخوانى 

شود.

مردان
 سه برابر بیشتر از

 زنان تیک عصبى مى گیرند

 زنگ خطرى براى بانوان

در صورت مشاهده عالئم 
زیر در نوزاد باید ســریعًا به 
پزشــک مراجعه کرد و مشاوره و 

راهکار درمانى در پیش گرفت:
■  دفع نکردن ادرار در 24 ساعت اول 
تولد (تشخیص آن سخت است زیرا 

نوزاد پوشک دارد).
■  دفع نکردن مدفوع در 48 

ساعت ابتداى تولد.
■  دماى مقعد باالى 

38 درجه سانتیگراد یا کمتر از 36/5 درجه سانتیگراد. 
■   تنفس باالى 60 عدد در دقیقه، بین هر دو تنفس نباید بیش از 5 ثانیه 

مکث شود.
■   رنگ پریدگى، اسهال و سرفه.

■  کاهش اشتها و قدرت مکندگى کودك.
■   خواب آلودگى بیــش از حد نوزاد بــه طورى که نتــوان او را براى 

شیرخوردن بیدار کرد.
■   زرد شدن صلبیه چشم، سینه یا اندام ها.

■  خس خس سینه یا صداى سوت مانند هنگام تنفس.
■   بوى بد، ترشح یا خونریزى از بند ناف.

عالئمى که در نوزاد خطرناك است

زش در بعد از ظهر
 نشــان داده اســت که بدن مى تواند با 
ت ورزش منظم تطبیق پیدا کند، بنابراین 
4ک دوره کوتاه هر روز ســاعت 4 بعد از 
شگاه یا ســالن ورزشى مى رفتید، بهتر 
ید که بدن شما در همان ساعت بهترین 
داشته اســت. مطالعات دیگرى نشان 
که پایبندى و تعهد به یک زمان مشخص 
ــام تمرینات ورزشــى، عملکرد بدن را 
دهــد، میزان مصرف اکســیژن را باال 
 در نتیجه فرد دچار خســتگى کمترى

 
کز بدن، فاکتور تأثیــر گذارى در تعیین 
ک ورزش است. بدن سرد باعث سفت 
ضالت، خشــکى آنها و افزایش احتمال 
دیدگى مى شــود. از طرف دیگر، دماى 
 افزایش انعطاف پذیرى عضالت بدن 
اید بدانید که دماى بدن به صورت طبیعى 
وز افزایش پیدا مى کند، بنابراین قدرت و 
ضالت در بعد از ظهر یا عصر به بیشترین 
د مى رسد؛ عکس العمل هاى اعضاى 
ریع ترین وضع ممکن هستند و ضربان 

ار خون تا حد زیاد کاهش یافته اند. 
هورمون ها نیز براى تعیین زمان مناسب 
هم هســتند. تستوسترون براى افزایش 
شد عضالت مهم است. باید بدانید که 
قایسه با صبح، در حین تمرینات قدرتى 
ر یا عصر، تستوسترون بیشترى تولید مى 

سترس 

تمرینــات و
ا مى تواند مفید باشند.

ورزش بــا افزایش ضربــان
بدن همراه است، ورزش دیر هنگ

8ساعت 8 شب) مى تواند باعث ایجاد اخ
در خواب شب شــود. این در صورتى است

تحقیقات نشان داده اســت که انجام تمرینات
7ورزشى در ســاعت 7 صبح به افزایش کیفیت 
خواب شــب کمک زیادى مى کند. مطالعات 
5نشان داده است که 45 دقیقه ورزش صبحگاهى  
با شدت متوســط (مانند پیاده روى سریع) به
فرونشاندن اشــتهاى کاذب به وجود آورنده  
چاقى کمک مــى کند. تحقیقــات دیگرى 
نشان داده است که اگر با شکم خالى ورزش 
کنید، تــا 20 درصد بیشــتر از حالتى که 
صبحانه خورده اید مى توانید چربى هاى
ک بدن راکاهش دهید. توصیه مى کنیم براى 

تضمین ســالمت خود به ورزش هاى
شــدت  کــم  صبحگاهــى 

روى بیاوریــد؛ یــک پیــاده
روى ســاده یــا کشــش و 

نرمش هاى صبحگاهى 
بهتریــن گزینه ها 

هستند.

ت است که  عتى عضالنضالنىا کلــکل تسیستم اس درد زانو شایع ترین مشکل 
زى ا ا ج د هکنند اج ک زش ه د د ش ج

انزانو
د

و زدن زیااد ومکرر دچار بورسیت جلوى زانو شده است، بستن یک
شت آ ه دشدنض ا ان اند ت ىکشکک جل د

ونه درد زانو را کاهش دچگو

مشاهده عالئم 
 باید ســریعًا به 
 کرد و مشاوره و

رفت:
24 ساعت اول  4دفع نکردن ادرار در د■
تولد (تشخیص آن سخت است زیرا 

نوزاد پوشک دارد).
8دفع نکردن مدفوع در 48 د■

ساعت ابتداى تولد.
دماى مقعد باالى  د■

8
■
مک
■
■
■
ش
■
■
■

الئمى که

الوه اینکه، هورمون ا
ل، که در ذخیره چربى 

 بافت 
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مدت 
و ووم  انجا
مجام زمان ان

ورزش بسیار 
اهمیت  حائز 

است، چراکه 

ه  بهــر
از مزیــت هاىبــردن 

 ورزش و دورى از آســیب دیدگــى بــا نوع 
ورزش، دماىبدن، آمادگىعضالت، ســطح

هورمون هاى مهم بدن و... ارتباط دارد.
همه کسانى که به ورزش کردن عالقه مند هستند، 
چند ســئوال مهم در ذهن خود دارند: چقدر ورزش 
کنم؟ چه وقت؟ صبح یا بعد از ظهر؟ قبل از پاســخ

به این سئواالت باید بدانید که سطح سالمت شما 
تعیین کننده مدت زمان ورزش است. اگر داراى 
بیمارى یا محدودیت خاصى هستید، توصیه هاى 

ادامه مطلب براى شما مناسب نیستند. 

یک انسان سالم روزانه باید 
چقدر ورزش کند؟

1-تمرینات و ورزش هاى هوازى:
0هفتــه اى 150 دقیقــه فعالیت 
75 دقیقه تمرین  5ســبک یا
شدید یا تمرینى متشکل 
از هر دو داشته باشید. 
تمرینات را حتمًا 
در طــول 
هفته 

انجام 
دهید.

2-تمرینات 
قدرتى و تناسب 

اندام: تمرینات قدرتى 
و تناســب اندام را

بــراى تمامــى 
ها  ماهیچــه 

قــل  ا حد

هفتــه اى دو بــار 
انجام دهید، اســتفاده از وزنه یا سطح مقاومت

ســنگین، هدف از انجام یک مجموعه از هر 
5 یا 15 2تمرین است به طورى که بعد از حدود 12

تمرین عضالت خسته شوند.
فعالیت هــاى ســبک و مالیــم هوازى

ورزش هایى مانند پیاده روى ســریع، شنا و 
حرکات ایروبیک را شامل مى شود. تمرینات 
هوازى سریع شــامل دو و رقص ایروبیک 
ااست. تمرینات قدرتى و تناسب اندام مى 
تتتتتتتتتتوتتوتوانند شامل استفاده از دستگاه هاى وزنى، 
دددر واقع مقاومت وزن خود در برابر دمبل 
ومقاومت در برابر دست و پا زدن در آب 
و فعالیتى مثل صخره نوردى باشد. 

براى رسیدن به ه

م ز
مناسب
صبح، بع
با اینکه بس
از طلوع آف
و براى انج
ا مى روند،
ظهر نمى
کردن زما
و ترجیح ش
مربوطمى

ههههههچچچچچههههدددرربب چچچچچننننننننن آآآآآآآ

 باشد. 
یدن به هدف اصلى 
باید روزانه 30 دقیقه 
بدنى  فعالیت 
داشــته 

باشــید. اگر 
مى خواهید وزن کم کنید و یا 
تناســب اندام خاصى داشته 
باشــید، پس به تمرینات 
بیشترى نیاز دارید. کاهش 
مدت زمان نشستن نیز 
اهمیت دارد. حتى اگر 
روزانه بــه اندازه کافى 
ورزش کنید، هرچقدر 
خطر  بنشینید،  ببیشتر 
ییببیبیبیشترى سوخت و ساز 
ننددبدنبدنتتانرا تهدید مى کند.

*ورزش کوتــاه در 
زمان طوالنى چطور؟ 

حتى تمرین کم، باز هم مزیت 
هاى خاص خــودش را دارد، به 
نمــى توانید یکباره طور مثالاگر
عوض 30 دقیقه پیاده روى کنید، در

ورز
مطالعاتن
جلســات

اگر در یــک
ظهر به باش
است بدانی
بازده را د
مى دهد ک
براى انجـ
ارتقا مى د
د مى برد و
 مى شود.
دماى مرک

کیفیت یک
شدن عض
آســیب د
باال باعث
مى شود. با
در طول رو
انعطاف عض
مقدار خود
بدن در سر
قلب وفشا
ســطح ه
ورزش مه
قدرت و ر
بدن در مق
بعد از ظهر

مهم ای
سبکزندگى خو

م در صورت
زیر در نوزاد
پزشــک مراجعه
راهکار درمانى در پیش گر
در ادرار نکردن دفع د■

عال

وض ر ی روى پی ی
0سه بار 10 دقیقه اى پیاده روى کنید. نکته 
هم این است که فعالیت بدنى را به بخشى از 

ى خودتان تبدیل کنید.

کند. به عال
کورتیزول
و کاهش

یک متخصص گوش و حلق و بینى با اشاره به 
اینکه به هیچ عنوان از گوش پاك کن براى 

تمیز کردن گوش به ویژه گوش نوزادان 
و کودکان نباید استفاده کرد، گفت: در 

برخى از کودکان، بى خوابى و بى قرارى 
از جمله نشانه هاى شایع عفونت گوش 

میانى است که باید توسط پزشک مورد بررسى 
قرار گیرد.

فاطمه میراشرفى درباره عفونت گوش در 
کودکان اظهار داشت: عفونت گوش در کودکان 

معموًال به دلیل عفونت ویروسى است، اما 
همچنان عفونت میکروبى نیز مى تواند سبب 

بروز عفونت شود.
وى با بیان اینکه در عفونت ویروسى نیاز به 

استفاده آنتى بیوتیک در کودکان نیست، افزود: 
گاهى تجویز بیش از حد آنتى بیوتیک در 

صورتى که اصًال ضرورتى نداشته، 
سبب شده تا مشکالت حاد و التهابى در 

داخل گوش مشاهده شود.
این متخصص گوش، حلق و بینى در خصوص 
نشانه هاى عفونت گوش در نوزادان و کودکان 

عنوان کرد: نزدیک کردن دست و خارش گوش 
توسط نوزاد، خارج شدن مایع زرد یا مایل به 
سفیدى از گوش، کاهش اشتهاى کودك، 

گریه هاى بیش از حد، بى خوابى، تب باالى 
38 درجه، بى قرارى و بوى بد گوش کودکان 
مى توانند از جمله دالیل عفونت گوش میانى 

باشند.
میراشرفى خاطرنشان کرد: فروبردن اجسام نوك 

تیز و دستکارى گوش نیز مى تواند سبب آسیب 
رساندن به گوش  و بروز عفونت در گوش میانى و 
حتى در مواردى موجب تخریب استخوانچه شود، 

بنابراین توصیه مى شود از فرورفتن اجسام به 
داخل گوش خوددارى شود و حتى در زمانى که 
در گوش نوزادان و کودکان هنگام حمام کردن 

آب وارد مى شود به هیچ عنوان از گوش پاك کن 
استفاده نشود، بلکه والدین مى توانند از سشوار و 
باد گرم آن براى خارج شدن آبى که داخل گوش 

نوزاد رفته است، کمک بگیرند.
وى در پاسخ به این سئوال که عفونت گوش چه 
زمانى خطرناك است؟ گفت: در برخى از مواقع، 
عفونت شدیدى که درمان نشده باشد مى تواند 
پرده گوش را پاره، موجب زخم شدن گوش و از 
دست دادن شنوایى شود و در موارد بسیار نادر،  
عفونت گوش درمان نشده مى تواند به عفونت 
جمجمه در پشت گوش یا مننژیت منجر شود.

نشانه هاى
 عفونت گوش در 
کودکان چیست؟
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 بر اثر حادثه ریــزش غیر اصولى بتن در ســاعت 
20و30دقیقه شــامگاه جمعه در شــهرك اندیشه 
شوشتر دو نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر 

نیز مصدوم شدند. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان شوشتر در این 
باره گفت: حادثه ریزش بتن در یک ساختمان در این 
شهرستان دو کشته و چهار مصدوم برجاى گذاشت. 
احمدعلى آهنگر اظهار داشت: پس از اعالم حادثه 
بالفاصله نیروهاى امدادى در محل حاضر شــدند 
و کار آواربردارى از ساختمان در حال احداث که به 
دلیل بتن ریزى غیر اصولى ریزش کرده بود را آغاز 

کردند. وى در ادامه افزود: نیروهاى امدادى این آتش 
نشانى چهار نفر را زنده از زیر آوار در آوردند که پس 
از انتقال به بیمارستان و مداواى کامل از بیمارستان 

مرخص شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان شوشتر اذعان 
داشت: متأسفانه در این حادثه دو نفر شامل مهندس 
ناظر و نیز یک کارگر که ظاهراً تبعه افانستان بوده 
جان خود را از دست داده اند که اجساد آنها از زیر آوار 
خارج شد. آهنگر گفت: بررسى دقیق علت این حادثه 
بعد از تشکیل پرونده توسط کارشناسان مربوطه و 

دستگاه قضائى مشخص مى شود.

فرمانده انتظامى شهرستان کرج از دستگیرى دو ســارق حرفه اى منزل با اعتراف به 20 فقره 
سرقت خبر داد.

سرهنگ حسنعلى فیروزخواه گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت منزل در یکى از مناطق کرج، 
شناسایى و دستگیرى سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وى افزود: مأموران به سرعت تحقیقات خود را در این منطقه آغاز کردند و به فردى که در حال 
پرسه زدن در یکى از خیابان هاى فرعى بود مشکوك شدند. فرمانده انتظامى شهرستان کرج 
گفت: متهم به محض مشاهده خودروى گشــت پلیس پا به فرار گذاشت که با سرعت عمل 
مأموران دستگیر و به کالنترى منتقل شد. وى ادامه داد: پس از بازرسى محل زندگى فرد دستگیر 
شده، یک عدد گاو صندوق با درب شکسته که داخل آن تعداد زیادى مدارك و اسناد مالکیت وجود 
داشت مشاهده شد و در بازجویى و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که وى از سارقان سابقه 
دار و حرفه اى منزل و گاو صندوق است که با همدست خود اقدام به سرقت مى کند. سرهنگ 
فیروزخواه اظهار داشت: با اعتراف متهم در یک اقدام غافلگیرانه همدست وى نیز دستگیر شد 
که در بازجویى هاى انجام شده به 20 فقره سرقت از منزل با همدستى یکدیگر اعتراف کردند. 
این مقام انتظامى خاطر نشان کرد: متهمان براى ادامه بازجویى و تکمیل پرونده به پلیس آگاهى 

منتقل شدند و پرونده همچنان در حال بررسى است.

حادثه رانندگى در ک یلومتر 25 محور آشــتیان - راهجرد در استان مرکزى چهار کشته و هشت 
مجروح بر جا گذاشت.

این حادثه ساعت 18 و 20 دقیقه عصر روز جمعه بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با یک دستگاه 
پراید اتفاق افتاد. 

براساس اعالم پایگاه خبرى پلیس، بر اثر این سانحه رانندگى دو نفر از سرنشینان خودروى پراید و 
دو نفر از سرنشینان خودروى سمند به علت شدت جراحات وارده در دم کشته شدند و هشت نفر از 

سرنشینان هر دو خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. 
علت وقوع این حادثه رانندگى تخطى از سرعت مطمئنه وانحراف به چپ از سوى راننده خودروى 
سمند اعالم شد.  از ابتداى امسال تاکنون بیش از 350 نفر بر اثر وقوع حوادث رانندگى در محورهاى 

ارتباطى استان مرکزى جان خود را از دست داده اند.

عامالن قتل پسر 26 ساله در نزاع دسته جمعى به علت 
یک تصادف در شاهرود یکى از شهرهاى استان سمنان 

چهار ساعت پس از جنایت دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان شــاهرود با تأیید این خبر 
گفت:  نیمه شــب جمعه نزاع و چاقوکشــى به مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 شهرســتان شاهرود اعالم 
شد که واحد گشتى به همراه عوامل اورژانس درمحل 
حاضر ومشخص شد فردى جوان براثر وارد آمدن چند 
ضربه چاقو از قسمت پا مجروح شده و دچارخونریزى 

شدید است.
سرهنگ سید مجتبى اشرفى از انتقال فرد مجروح به 
بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد و اظهار داشت: باتوجه 
به ضربات وارده به شریان هاى حیاتى بدن فرد مجروح 
وخونریزى شدید، تالش چندساعته تیم پزشکى نیز بى 

نتیجه بوده و پسر جوان جانش را از دست داد. وى افزود: 
پرونده قتل در این باره تشکیل و تحقیقات درباره این 

جنایت آغاز شد. 
ســرهنگ اشــرفى به شناســایى عامالن احتمالى 
جنایت و رابطه هاى موجود بین آنان اشــاره داشــت 
و گفت: بــا احضار برخى شــاهدان و بررســى هاى 
انجام شــده مشــخص شــد علــت ایــن درگیرى 
یک فقره تصــادف بوده کــه طرفین با هــم درگیر 
شــده اند و درنهایت این درگیرى بــه تعقیب و گریز 
منجر شــده و با اضافه شــدن چند خودروى دیگر از 
دوستان طرفین درگیرى، چاقوکشــى رخ داده است 
و افرادى که هویت آنها مشــخص نیســت درنهایت 
باضربات چاقو سرنشــین یکى ازخودرو هــا را به قتل

 رسانده اند.

فرمانده انتظامى شهرســتان شــاهرود اظهار داشت: 
تنها سرنخ این پرونده یکدســتگاه خودروى پراید بود 
که این سرنخ درنهایت به کشــف مشخصات خودرو 
به روش هاى نوین پلیســى منجر شــد و اکیپ ویژه 
پلیس، خــودرو  را در یکى از محل هایــى که احتمال 
حضور آن مى رفــت رؤیت و راننده و سرنشــین آن را 
قبل از هرگونه اقدامى درعملیاتى پلیســى دســتگیر 

کردند.
 وى از شناسایى نفر سوم که با جعل هویت خود قصد 
فریب مأموران در یک واحد صنفى را داشت خبر داد و 
گفت: درنهایت هر سه عامل این جنایت دستگیر شدند 

و مورد شناسایى قرار گرفتند. 
سرهنگ اشــرفى با اشــاره به اعتراف صریح جوان 
26 ســاله به قتل، تصریح کرد: با کشــف خودرو که 

آثار خون برآن مشهود بود و دســتگیرى عامالن این 
جنایت هولناك با البســه آغشــته به خــون مقتول، 
دستگیرشــدگان چاره اى جز اعتراف نداشتند واذعان 
داشتند پس از تصادف خســارتى در یک نقطه از شهر 
بین دو دســتگاه خودرو نزاعى بین حاضران رخ داده و 
درنهایت به تعقیب و گریز و اضافه شدن چند دستگاه 
خودرو از دوســتان طرفین و چاقوکشى منجر شده و 
فردى 26 ساله از سرنشینان پراید باهمکارى دوستان 
خود مقتول را که بــا چاقو به آنها حمله ور شــده بود 
متوقف کرده و با یک قبضه چاقــو ضرباتى را به وى 
وارد آوردنــد که منجر به قتل وى شــده اســت. وى 
افزود: باکشــف آلت قتاله و اعترافــات صریح قاتل و 
همدستان وى پرونده تکمیل و به مراجع قضائى ارسال

 شد.

نزاع و درگیرى دو پسرعمو با مرگ یکى از آنها به پایان رسید.
وقوع یک درگیرى منجر به جنایت در خیابان زمزم تهران به 

کالنترى 161 ابوذر اعالم شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـــد و به دستور 
بازپرس شعبه پنجم دادســراى جنایى پرونده در اختیار دهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
با حضور کارآگاهان اداره دهم در محل جنایت مشخص شد 

جوانى افغان به نام «اسماعیل»  23 ساله پس از مراجعت به 
محل سکونت پســرعمویش به نام «علیرضا» 24 ساله  در 
خیابان زمزم، ابتدا با او درگیرى لفظى پیــدا کرده و در ادامه 
علیرضا به داخل خانه رفته و پس از برداشــتن چاقو از داخل 
آشپرخانه، مجدداً به در منزل آمده و اینبار پسرعمویش (مقتول) 

را مورد اصابت ضربه چاقو قرار داده و به قتل مى رساند.
کارآگاهان اداره دهم در تحقیقات خود اطالع پیدا کردند که 

قاتل و مقتول با یکدیگر در یک شــرکت خدماتى به عنوان 
کارگر مشــغول به کار بوده؛ حدود دو هفته پیش از جنایت، 
درگیرى بین آنها از محل کارشان آغاز شد و طى این مدت نیز 

بارها با یکدیگر درگیرى داشتند.
در تحقیقات مشخص شــد که مقتول در روز جنایت با قاتل 
تماس تلفنى داشته؛ به او فحاشــى کرده و در ادامه به محل 
سکونت قاتل مراجعه مى کند که همین کشمکش هاى چند 
روز گذشته و نهایتاً فحاشى هاى مقتول، انگیزه ارتکاب جنایت 

توسط پسرعمویش شده است.
همزمان با آغاز رســیدگى به پرونده، هماهنگى هاى الزم با 
کالنترى 161 ابوذر انجام شــد تا در صورت شناسایى متهم 
پرونده بالفاصله اقدام به دستگیرى وى کنند؛ محل سکونت 
متهم تحت مراقبت هاى پلیسى قرار گرفته و نهایتاً علیرضا در 
زمان مراجعت به محل سکونتش توسط مأموران کالنترى 
دستگیر مى شود و در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار مى گیرد.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت : متهم با 
قرار بازداشت موقت و به دستور بازپرس پرونده و براى انجام 
تحقیقات تکمیلى در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفته است.

پسر صاحب یک هتل در آبادان در ماجراى ریزش سقف هتل 
به کام مرگ فرو رفت.

ساعت 19 سه شنبه 12 دى ماه امسال حادثه ریزش سقف 
یک هتل در خیابان شــهید منتظرى آبادان به امدادگران 
اورژانس و آتش نشانى مخابره شد که خیلى زود تیم هاى 

ویژه وارد عمل شدند.
تیم هاى امدادى با حضور در محل مشاهده کردند که سقف 
یک هتل به دلیل نامعلومى ریزش کرده و پسر صاحب هتل 
نیز زیر آوار مانده است. بدین ترتیب تیم هاى امدادى پسر 
جوان را از زیر آوار بیرون کشیده و پزشکان اورژانس پس از 

بررسى هاى ابتدایى مرگ این جوان را اعالم کردند.
بنا به این گزارش، تحقیقات براى بررســى علت ریزش 
سقف هتل در حال بررسى است و جسد پسر جوان نیز به 

پزشکى قانونى منتقل شد.

درگیرى چند نوجوان در یکى از خیابان هاى 
شهرستان تایباد در استان خراسان رضوى 

به قتل انجامید.
درگیرى خیابانى چند جوان در ساعت 20و30دقیقه روز 
جمعه مأموران انتظامى و تیم هاى امــدادى را به خیابان 

شهید بهشتى شهرستان تایباد کشاند.
رئیس پلیس تایباد گفت: مأموران انتظامى با حضور در محل 
با پیکر غرق به خون پسرى جوان رو به رو شدند که از ناحیه 

گردن دچار مصدومیت شدید شده بود.
سرهنگ حسن ناگهانى اظهار داشت: مصدوم 17 ساله 
که «متین» نام داشت توسط تیم اورژانس به بیمارستان 
انتقال یافت اما تالش پزشکان مؤثر نبود و جوان 17 ساله 

جان خود را از دست داد.
وى افزود: در بازرســى از محل درگیرى یک قبضه چاقو و 
یک قبضه قمه کشف شد و سه تن از عوامل نزاع را دستگیر 
کردند، اما جستجوى پلیس براى دستگیرى متهم اصلى 

ادامه دارد.
سرهنگ ناگهانى در ادامه اظهار داشت: این نزاع خیابانى 
به علت اختالفات قبلى بین چند جوان روى داد و تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

قتل پسر عمو بخاطر درگیرى لفظى

4 کشته در برخورد مرگبار سمند و پراید

دستگیرى سارقان پرسه زن

رئیس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان قرچک از دستگیرى یک 
پزشــک قالبى در این شهرســتان 

خبر داد.
دکترحسین لیاقتدار گفت: در راستاى 
اجراى طرح بازرســى از واحدهاى 
درمانى شهرســتان، کارشناســان 
شبکه بهداشــت یک پزشک قالبى 
را در یکى از مناطق قرچک شناسایى 
کردند کــه با اســتفاده از مهر نظام 
پزشــکى، در کنار دیگر پزشکان در 
یک مجموعه به کار طبابت مشغول 
بود. وى افزود: این فــرد خود را به 

عنوان پزشک پوســت، مو و زیبایى 
معرفى کرده بود و نســبت به درمان 

مراجعین اقدام مى کرد.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان قرچک تصریح کرد: این 
فرد متقلب، داراى مدرك دیپلم بوده 
و هیچگونه تخصصى در امر طبابت 
نداشــت که پس از شناسایى، محل 
فعالیت این فرد پلمــب و به منظور 
سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى 

ارجاع داده شد. 
لیاقتــدار بیان کــرد: طــى دو ماه 
گذشــته ایــن چهارمیــن فردى 

اســت که بــه عنــوان پزشــک 
متقلب در قرچک شناســایى شــده 
و از فعالیــت آنها جلوگیرى شــده

 است. 
وى گفت: قرچک به دلیل نزدیکى 
به شــهر تهران، از نــرخ مهاجرت 
زیادى برخوردار است و این امر باعث 
مى شــود تا چنین تخلفاتــى هر از 
چندگاهى در مناطق مختلف مشاهده

شود.
قرچک با 270 هــزار نفر جمعیت در 
30 کیلومترى جنوب شــرق تهران 

واقع شده است.

پزشک قالبى در چنگال قانون گرفتار شد

مرگ 2 نفر بر اثر ریزش بتن 

نزاع  و 
چاقوکشى 

 دسته جمعى 
در نیمه شب 

قتل در پارك

پسر مالک هتل 
زیر آوار سقف مدفون شد 

درگیرى خیابانى 
چند نوجوان

 منجر به قتل شد
درگیرى چند نوجوان در یکى از خیابان ها
شهرستان تایباد در استان خراسان رضو

د بهقتلانجام

درگیرى خیابانى
چند نوجوان

 منجر به قتل شد

سالچ

قتلتل
عامالن نزاع دسته جمعى در پارك بنفشــه نارمک تهران که با مرگ پسر جوان پایان 

یافت، دستگیر شدند.
ساعت 24 چهارشنبه هفته گذشته وقوع یک فقره نزاع و درگیرى دسته جمعى در پارك بنفشه 
به کالنترى 127 نارمک اعالم شد. با حضور مأموران در پارك بنفشه مشخص شد درگیرى بین دو گروه 
از جوانان حاضر در پارك آغازشده و طى آن یکى از آنها به نام «هوشنگ»  22 ساله از ناحیه سفیدران پا مورد 
اصابت جسم تیز قرار گرفته است و با وجود انتقال به بیمارستان و انجام اقدامات درمانى، فوت کرده است. 
بالفاصله موضوع به قاضى کشیک ویژه قتل اعالم شد و پرونده  در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى از شاهدان صحنه درگیرى مشخص شد که قاتل به همراه یکى 
از دوستانش در حال تردد در پارك بوده که مقتول وى را به حالت تمسخرآمیزى صدا کرده و همین موضوع 

باعث درگیرى لفظى آن دو با یکدیگر شده است.
بنابر اظهارات شاهدان، مقتول که احتماًال به واسطه مصرف مشروبات الکلى در شرایط مناسبى قرار نداشته با 
سالح سرد به سمت قاتل حمله ور و با او درگیر مى شود که در حین درگیرى قاتل موفق به گرفتن سالح سرد 

از وى شده؛ نهایتاً ضربه اى را به پاى وى زده و بالفاصله از محل متوارى شده است.
کارآگاهان موفق به شناسایى جوانى به نام «بهزاد» 22 ساله شدند که بنا بر اظهارات شاهدان، به همراه مقتول 
در صحنه جنایت حضور داشت. محل سکونت بهزاد شناسایى شد و  کارآگاهان روز پنج شنبه  با مراجعه به 

محل سکونت وى در منطقه نارمک اقدام به دستگیرى او مى کنند.
بهزاد در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به مشارکت در نزاع و درگیرى اعتراف، اما عنوان 

توسط یکى از دوستانش به نام «بابک» 23 ساله صورت مى کند که جنایت 
درادامه بابک نیز دستگیر شده و در بازرسى از محل گرفته اســت. 

سکونتش، لباس هاى آغشته به خون مربوط به روز 
درگیرى کشف مى شود.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف 
صریــح متهمان به مشــارکت در نزاع و 
درگیرى منجر به جنایت و همچنین اعتراف 
صریح متهــم اصلى پرونده بــه ارتکاب 
جنایت، قرار قانونى براى هر دو متهم از 
سوى پرونده صادر شد و متهمان براى 
انجام تحقیقــات تکمیلى در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفتند.
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پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد بــا اعمال نیکــو آماده باشــید، زیرا 
در گرو کارهایى هســتید کــه انجــام داده اید و پــاداش داده مى شــوید 
بــه کارهایى کــه از پیــش مرتکب شــده ایــد. ناگهان مرگ وحشــتناك

سر مى رســد که دیگر بازگشــتى در آن نیســت و از لغزش ها نمى توان 
پوزش خواست. خداوند ما و شما را در راه خود و پیامبرش استوار سازد 

موال على (ع)و از گناهان ما و شما به فضل رحمتش درگذرد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تجدید مناقصه عمومى تکمیل مرکز جامع سالمت محله ایثار چهار 
این شهر به شماره 96/7074/ص مورخ 96/10/11 را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارك الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه مورخ 96/10/17 مى باشد.

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/10/17 تا روز شنبه 96/10/23
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 96/11/03

- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 96/11/04
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

فوالدشهر، بلوار ولى عصر، میدان ولى عصر، کدپستى 8491741111، صندوق پستى 167- 84915
تلفن: 5- 03152630161 دورنویس: 03152624181

- اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه مرکــز تمــاس: 27313131 
م الف: 127241دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نوبت اولنوبت اول

مبلغ برآورد (ریال)ردیف
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار (ریال)

نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداخت
گواهینامه 
صالحیت

1

 29/590/373/844
ریال براساس فهرست 
بهاى ابنیه، تأسیسات 
برقى و مکانیکى سال 
96 با احتساب کلیه 

ضرایب متعلقه و مبلغ 
تجهیز و برچیدن کارگاه 

به صورت مقطوع

1/479/518/692 ریال

پرداخت هشتاد درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت هاى تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضى و واحدهاى 

موجود با کاربرى مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت کارشناسى روز 

با تعیین و تشخیص شرکت عمران و 
پرداخت مابقى یا به صورت نقدى و یا 
از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمى 
در صورت تخصیص صورت مى گیرد

1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى 
صادره از سوى موسسات اعتبارى غیربانکى 
که داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى 

جمهورى اسالمى ایران هستند. در وجه شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل 
اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه

2- فیش واریزى به حساب شماره 
2173690205004 سیبا بانک ملى بنام 

تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر

داشتن حداقل 
پایه پنج 

در گرایش 
ساختمان و 

ابنیه (از سازمان 
برنامه و بودجه 

(سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزى 
سابق)

آگهى نوبت اول

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد به استناد مقررات الیحه قانونى نحوه خرید و تملک 
اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى، عمرانــى و نظامى دولت مصوب 1358/11/17 
شوراى انقالب جمهورى اسالمى ایران نسبت به تملک اراضى، امالك و پرداخت خسارات وارده 
به مالکین و صاحبان حقوق واقع در محدوده تملک طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 
(مطابق کروکى) اقدام نماید. بدینوسیله به اطالع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونى اراضى 
فوق الذکر مى رساند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى با در دست داشتن 
اسناد مثبته مالکیت و یا سایر حقوق قانونى خود به دفتر حقوقى این شرکت واقع در خیابان آبشار 
اول- بلوار آیینه خانه- تلفن 36627520 مراجعه فرمایند. ضمناً نظر به اینکه تعیین بهاى عادله 

حقوق متعلقه براساس نظر هیئت 
کارشناسى به عمل مى آید، بنابراین 
مقتضى اســت همزمان با تحویل 
اسناد و مدارك مالکیت، کارشناس 
منتخب و مرضى الطرفین خود را نیز 
تعیین نمایند. بدیهى است در صورت 
عدم مراجعه مالکین محترم در مدت 
مذکور مطابق مقررات قانونى اقدام 

خواهد شد. 

اسفیدرجان

تیران

کوهان

نهضت آباد

جاجا

م الف: 127408

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى:
تصویر پروانه طراحى و مونتاژ از وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویر عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان آسانسور و پله برقى

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 60/000/000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید و 
راه اندازى یک دستگاه آسانسور تخت بر جهت ساختمان
 کلینیک تخصصى بیمارستان گلدیس شاهین شهر

م الف: 127567 

آگهى مناقصه 96/42

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

شــرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد ثبت مشاغل در سامانه 118 شــهر اصفهان با برآورد 5/345/000/000 
ریال (پنج میلیارد و ســیصد و چهل و پنج میلیون ریال) و با سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 214/000/000 ریال را از طریق مناقصه

 یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوط مى باشند دعوت به عمل مى آید.
 TADAROKAT.TCE.IR از تاریخ 96/10/12 لغایت 96/10/20 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت

مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه: 
1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى- خارجى صرفًا به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف 

ایرانى میسر خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه 
قید خواهد شد. 

نوبت دومنوبت دوم

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى زیرسازى، جدول گذارى معابر سطح 

شهر را با اعتبار اولیه 3/400/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/11/07 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول) چاپ اولچاپ اول
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تکمیل2طرح آب روستایى
 در آران و بیدگل 

مدیر اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان آران 
و بیدگل از تکمیل دو طرح آب روســتایى با اعتبار 
23 میلیارد و 500 میلیون ریال تا پایان سال جارى 

خبر داد.
شهاب الدین شاکرى گفت: سه طرح آب روستایى با 
اعتبار 31 میلیارد ریال براى سال 1396 در دستور کار 
قرار گرفت که تاکنون طرح فاز نخست اصالح شبکه 
آب حسین آباد با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون 

ریال تکمیل شده است. 
وى افزود: طرح تکمیل اصالح شبکه آب روستاى 
محمدآباد بــا اعتبار 17 میلیارد ریــال نیز در مرحله 
آخر تکمیل آسفالت قرار دارد که بهره بردارى از آن 
نقش بسزایى در کاهش هدر رفتن آب در این روستا 

خواهد داشت.
وى همچنین به پیشرفت 40 درصدى طرح احداث 
مخــزن آب روســتاى محمدآباد بــا ظرفیت 800 
مترمکعب اشاره کرد و گفت: اعتبار تکمیل این طرح 
شش میلیارد و 500 میلیون ریال است و تا پایان سال 

به بهره بردارى خواهد رسید.

پلى براى رسیدن به 
اشتغال پایدار در لنجان

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
لنجان گفت: در این شهرستان رشته هایى همچون 
تولید لبنیات، قارچ، پوشــاك و... پیش بینى شــده 
اســت و در بخش باغبادران پولکى و نبات که یکى 
از برندهاى شهرســتان بوده، شناسایى و تسهیالت 

طرح تکاپو به آن پرداخت خواهد شد.
مهدى کریمى با بیان اینکه اشــتغال خانگى سبب 
رونق  بخش اقتصاد مقاومتى اســت، اظهارداشت: 
یکى از کارآمدتریــن اقدامات بــراى کاهش نرخ 
بیکارى در شهرستان لنجان ایجاد مشاغل خانگى 
و خوداشتغالى در منازل اســت و تحقق این طرح، 
نقش مهمــى را در حــوزه اقتصــاد مقاومتى ایفا

 مى کند.
وى افزود: نباید فراموش کرد ایجاد مشاغل خانگى 
نیازمند حمایت هاى دولتى اســت، بر همین اساس 
دولت تســهیالت ویژه اى را براى محقق شدن این 
مهم در نظر گرفته، بنابراین باید به ســمتى حرکت 
کرد که مشاغل خانگى مزیت دار در شهرستان لنجان 
مشخص شوند تا افرادى که در آن فعالیت مى کنند، 
دغدغه بازار فروش محصوالت خود را نداشته باشند.

برگزارى همایش کویرنوردى 
در بادرود 

همایــش تخصصــى کویرنوردى بــا حضور 650 
کوهنورد برتر ایران از 11 اســتان کشور در طبیعت 

زیبا و بکر بادرود برگزار شد.
عبدالعظیم شــکارى، مســئول هیئت کوهنوردى 
بــادرود در این رابطــه اظهارداشــت: کوهنوردان 
مسیر 12 کیلومترى (رفت و برگشت)حرم آقا على 
عباس(ع) تا ریگ شق بادرود را به صورت سرعتى و 
قدرتى به مدت دو ساعت پیمودند و بعد از استراحتى 
نیم ســاعته و اجراى موســیقى محلى بــادرود، در 
مسیرى جدید به مدت دو ساعت به امازاده آقا على 

عباس(ع) بازگشتند.

راه اندازى رادیو کاشان
مقدمه تحول در منطقه است

مدیر کل صدا و سیماى استان اصفهان گفت: باتوجه 
به حساسیت و بزرگى منطقه کاشان، راه اندازى رادیو 

در این شهرستان ضرورى است.
مسعود احمدى افزادى افزود: ایجاد یک رسانه ملى 
در منطقه تاریخى کاشــان مى تواند بسیار تأثیرگذار 

باشد.
وى خاطرنشــان کــرد: معرفى کاشــان از طریق 
رسانه در هویت ســازى تمدن و مدنیت این منطقه 
فرهنگى- تاریخى باید بیشتر مطرح شود و راه اندازى 

رادیو کاشان، مقدمه تحول در منطقه است.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از کاهش 6 درصدى 
آمار مراجعین ناشى از نزاع در هشت ماهه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
على سلیمانپور اضافه کرد: در این مدت 27 هزار و 143 نفر 
به دلیل صدمات ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى استان 
مراجعه کردند. وى  در ادامه گفت: از کل این مراجعان، هشت 

هزار و 551 نفر زن و 18 هزار و 592 نفر مرد بودند.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
مراجعان به دلیل نزاع، 32 درصد از حجم مراجعان معاینات 
بالینى به مراکز پزشــکى قانونى استان اصفهان را تشکیل 

مى دهند.

وى همچنین به کاهش 1/3درصدى آمار متقاضیان دریافت 
سقط درمانى در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل اشــاره کرد و گفت: در این مدت 472 نفر براى 
دریافت مجوز سقط درمانى به مراکز پزشکى قانونى استان 

مراجعه و 405 نفر از آنها مجوز الزم را دریافت کردند.
سلیمانپور افزود: پزشــکى قانونى به عنوان متولى بررسى 
درخواست هاى صدور مجوز سقط درمانى تنها در مواردى 
اقدام به صدور مجوز مــى کند که جنین زیــر چهار ماه و 
واجد ناهنجارى هاى شــدید مادرزادى یا مــادر مبتال به

 بیمارى هاى صعب العالج همــراه باخطر جانى در صورت 
تداوم باردارى باشد.

قائم مقام سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان گفت: 
فعالیت هاى گســترده اى در جهت مقابله با خشکســالى 
شکل گرفته که مى توان به توسعه کشت هاى گلخانه اى و 

کشت هاى نشایى اشاره کرد.
مهرداد مرادمند اظهارداشــت: بخش کشاورزى اصفهان 
داراى جایگاه ویژه اى در اقتصاد استان است و فعالیت هاى 
گسترده اى در جهت مقابله با خشکسالى شکل گرفته که 
مى توان به توسعه کشت هاى گلخانه اى و کشت هاى نشائى 
اشاره کرد و خوشــبختانه اصفهان در این شاخص ها جزو 
استان هاى پیشتاز شناخته مى شود. وى اضافه کرد: استان 
اصفهان در زمینه تولیدات دامى نیز همواره در رده استان هاى 

برتر و سرآمد کشور قرار دارد. 
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، بر برگزارى 
نمایشگاه هاى تخصصى کشاورزى تأکید کرد و افزود: به 
یقین برگزارى چنین نمایشگاه هایى در استان اصفهان که در 
بخش هاى مختلف کشاورزى جزو استان هاى مهم و بزرگ 
محسوب مى شــود، مى تواند باعث جذب بازدیدکنندگان 
پرشمارى شده و راه را براى توسعه کیفى این بخش هموارتر 

کند.
وى گفت: کشت نشائى و تولید انواع بذور از جمله فعالیت هاى 
مهمى است که در بخش کشــاورزى استان در حال انجام 

است.

کشاورزى جایگاه ویژه اى
 در اقتصاد اصفهان دارد

نزاع در اصفهان
 6 درصد کاهش یافت

نصف جهــان  کشاورزان سفیدشهر ازتوابع آران وبیدگل 
براى کشــت محصوالت کم آب، نیازمند تســهیالت 

ازسوى دولت هستند.
رئیس شوراى اسالمى سفیدشهر در گفتگو با نصف جهان 
اظهار داشت: سفیدشهر از توابع شهرستان آران و بیدگل 
با جمعیتى بالغ برهفت هزارنفر در شــمالى ترین نقطه 
استان اصفهان واقع شده است و با توجه به این موضوع، 
دغدغه اصلى سفیدشهر مسیر ارتباطى آن با آران و بیدگل 
وکاشان است که براى مرتفع سازى این مشکل، پیگیر 
پروژه ملى کنارگذر به منظور تسهیل ارتباط کاشان، آران 

و بیدگل وسفید شهر به آزاد راه هستیم.
حسن نظرى با اشاره به شغل اصلى مردم سفیدشهر که 
کشاورزى است، به تشریح مهمترین مصوبه شورا پیرو 
خواسته دولت پرداخت و گفت: مصوبه تغییر الگوى کشت 
محصوالت پرآب توسط کشاورزان سفید شهربه سمت 
کم آب نیازمند ارائه تســهیالت مناسب از سوى دولت 
به بخش کشاورزى  اســت. لذاتحقق این مهم نیازمند 
تغییر دیدگاه دولت از ســطحى نگرى به عمقى نگرى 

است یعنى حمایت از بخش کشاورزى شعار گونه نباشد 
بلکه به مرحله اجرا در آیــد. وى در ادامه با بیان اینکه ما 
مخالف صنعت نیستیم تصریح کرد: بخش صنعت نسبت 
به بخش کشاورزى از توجه بالفعلى برخوردار است این 
در حالى اســت که بخش صنعت آلودگى به همراه دارد 
ولى کشاورزى ســود خالص و اشتغالزایى. پس چنانچه 
تسهیالت  مورد نیاز را دریافت کند به یقین مى تواند از 
درصد بیکارى و واردات بکاهد. بنابراین انتظار ما از دولت 
این است که به کشاورزان که قشرى ضعیف و زحمتکش 
هستند توجه ویژه داشته باشد تا بتوان براى مرتفع سازى 
مشکالت آنها از جمله بیمه وکم آبى تمهیدات ویژه اى 

اندیشید. 
رئیس شوراى اسالمى سفیدشهرهمچنین در پاسخ به 
اینکه ارتباط شورا و شهردارى سفید شهر چگونه است 
با ابراز رضایتمندى از این ارتباط گفــت: ارتباط خوبى 
داریم و با صراحت بگویم شــهردار ما فــردى توانمند 
و یکى از بهترین شــهرداران اســتان اصفهان معرفى

 شده است.

 رئیس پژوهشــکده پیشــگیرى اولیــه از بیمارى هاى 
غیرواگیر اصفهان گفت: هر سال شــاهد افزایش تولد 
نوزادان نارس و زایمان هاى زودرس هستیم که آلودگى 

شدید هوا، تأثیر بسزایى در این رشد داشته است.
رؤیا کلیشادى اظهار داشــت:در حال حاضر آلودگى هوا 
تأثیر زیادى بر بروز و شــیوع بیمارى هاى مزمن دارد و 
نمى توان این مسئله را انکار کرد. وى با بیان اینکه قرار 
گرفتن طوالنى مدت در معرض آلودگى هوا به طور قطع 
آثار زیان بارى بر ســالمتى فرد دارد، ادامه داد: برخى از 
مواد شیمیایى موجود در آالینده هاى محیطى مى تواند 
در بروز و شیوع بیمارى هاى قلبى و عروقى، دیابت، چاقى 

و پرفشارى خون مؤثر واقع شود.
رئیس پژوهشــکده پیشــگیرى اولیــه از بیمارى هاى 
غیرواگیر اصفهــان تصریح کرد: قــرار گرفتن مادران 
باردار در معــرض آالینده هاى هوا بــا افزایش احتمال 
زایمــان زودرس و تولد نــوزاد نارس ارتباط مســتقیم 
دارد، همچنیــن قــرار گرفتن در معــرض آلودگى هوا
مى تواند باعث کم وزنى نــوزاد و عوارض درازمدت آن

 شود.
■■■ 

کلیشادى افزود: مواجهه با سطح باالى آالینده هاى هوا 
باعث افزایش شاخص هاى التهابى و انعقادى مى شود و 
همچنین با برخى تغییرات در پالکت ها، گلبول هاى قرمز 
و سفید خون همراه بوده است. وى درباره تأثیر آالیندگى 
هوا روى عوامل ژنتیکى گفت:  قــرار گرفتن در معرض 
آالینده هاى هوا ســبب مى شود که حتى آن عارضه که 
بر اثر آلودگى ایجاد شــده اســت، مثًال در مادر باردار به 

نسل هاى بعد هم انتقال یابد.
کلیشــادى گفت: قرار گرفتن در معرض آالینده هاى 
هوا عالوه بر عوارض حــاد، مى تواند در شــروع روند 
بیمارى هاى مزمن نقش داشته باشد و تالش همه جانبه 
در زمینه کنترل آالینده هاى محیطى و کاهش بیش از 

پیش تماس افراد آســیب پذیر به ویژه مادران باردار و 
کودکان را ایجاب مى کند.

رئیس پژوهشــکده پیشــگیرى اولیــه از بیمارى هاى 
غیرواگیر اصفهان ادامه داد: در ســالیان اخیر مجموعه 
مطالعاتى در اصفهان انجام شــده و ارتباط قرار گرفتن 
در معــرض آالینده هاى هوا با شــروع رونــد عوامل 

خطرزاى بیمارى مزمن را مورد بررســى قرار داده ایم. 
وى ادامه داد: قابل توجه است که این تحقیقات بنیادى 
– کاربردى عالوه بر کمک به شــناخت عوامل زمینه 
ساز بیمارى ها، براى دستیابى به راهکارهاى پیشگیرى 
اولیه و کنتــرل هرچه زودتــر این بیمــارى ها کمک

 مى کند.

کلیشادى اضافه کرد: یکى از مهمترین عوامل تأثیرگذار 
بر ســالمت آحاد مختلف جامعه، عوامل محیطى است 
که در این میان، تماس اجتنــاب ناپذیر همه گروه هاى 
سنى باعث شــده تا نقش آالینده هاى هوا در سالمت 
و بیمارى گروه هاى ســنى مختلف مــورد توجه ویژه

 قرار گیرد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه به اندازه کافى در استان 
مرغ تخمگذار و تخم مرغ وجود دارد، گفت: کمیسیون 
تنظیم باید جلوتر از بازار باشد و وضعیت بازار را بسازد، نه 

اینکه وضعیت ما را به سمت خود بکشاند.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه آنچه تا امروز صورت 
گرفته مربوط به پایش بازار است، افزود: باید از تولیدکننده 
حمایت به موقع صورت گیرد و با عرضه به موقع، از حقوق 

مصرف کننده حمایت شود.
وى با اشاره به گزارش شرکت پشتیبانى و امور دام استان، 
گفت: در جهــت تنظیم بازار و کاهــش قیمت، واردات 
گوشت قرمز صورت گرفت و گوشت هاى وارداتى در اکثر 
فروشگاه هاى کوثر و برخى از تعاونى ها عرضه مى شود.

مهرعلیزاده افزود: درخصوص تخم مرغ هیچ مشــکلى 
وجود ندارد و با توجه به اینکــه در آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان، اصفهان جزو کم آسیب ترین استان ها بود، به 

اندازه کافى مرغ تخمگذار و تخم مرغ وجود دارد.
اســتاندار اصفهان اظهارداشــت: با طــرح ارائه تخم 

مرغ حمایتى و براســاس مصوبه، تخم مــرغ با قیمت 
شــانه اى 12 هزار و 600 تومان عرضه مى شــود و در 
این خصــوص مکاتبــات الزم با اتحادیــه ها صورت 

گرفته است.
وى اعالم کرد: در فروشگاه هاى کوثر، غرفه دائمى براى 
کاالهایى که با مشکل قیمت و یا توزیع روبه رو مى شوند 

تعبیه و در نظر گرفته خواهد شد. 

بالیى که آلودگى هوا بر سر اصفهانى ها آورد 

ساسان اکبرزاده

مراســم اختتامیه اولین جشنواره نقاشــى صداقت و 
راستى گسترى با معرفى و تجلیل از پدیدآورندگان آثار 
برتر در چهار بخش شایسته تقدیر، تجربى، حرفه اى و 
صراحت بیان به کار خود پایان داد. این مراسم به همت 
سازمان تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در اصفهان با 
حضور مسئوالن و جمعى از پدیدآورندگان آثار مختلف 

نقاشى در هتل سپاهان اصفهان برگزار شد.
رئیس سازمان تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم در 
اصفهان در این مراسم گفت: امروز از محیط پیرامون 
ما به عنوان متن یاد مى شــود و در این میان نقاشى در 
زمره بهترین هنرهایى است که محیط را به یک رسانه 

تبدیل مى کند.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى نقاشى را ابزار 
تبدیل محیط به رسانه، دانشگاه، فضاى آموزشى و یک 
هنر بینامتنى دانست و گفت: هنر بینامتنى به مقوله اى 
گفته مى شود که گذشــته را به آینده و یک مقوله را به 
مقوله اى دیگر متصل مى کند. وى ادامه داد: نقاشى در 
تمدن امروز، ابزارى براى دیســیپلین سیماى شهرى، 
آرامش فضاى شــهرى، ترکیب و تناسب شهرى و... 
است و با این توصیف مى توان گفت نقاشى از خشت تا 
خیال است و دامنه آن از طاقچه تا باغچه و از عرش تا 
فرش را در بر مى گیرد که نقاشــان آن را بر روى بوم و 

کاغذ مى آورند و به اثر تبدیل مى کنند. 
رئیس سازمان تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم در 
اصفهان خطاب به پدیدآورندگان آثار نقاشــى در این 
جشنواره گفت: این نعمت را قدر بدانید و از آن به بهترین 

نحو بهره گیرى کنید.
وى البته افــزود: در ذهنم، تصور مى کنم نقاشــى در 
آینده باید به ســوى خالصه نگارى برود و این امر باید 
تجربه شود و در حقیقت آینده نقاشى در دست کسانى 
خواهد بود که با به کارگیرى از قوه خیال، بتوانند یک 
نقاشى را ماندگار سازند و این مزیت هنر نقاشى بر دیگر 

هنرهاست.
حجت االسالم و المسلمین قطبى گفت: سازمان تبلیغات 
اسالمى چند سالى است به سوى مسائل فرهنگى رفته 

و در این راستا مهمترین مسائل فرهنگى را شناسایى 
کرده و اقداماتى را به انجام رسانده و در بخش اخالق 
که مهمترین آن صداقت است گام برداشته و برگزارى 
اولین جشنواره نقاشــى صداقت و راستى گسترى در 
همین راستاست. این در حالى است که ما تاکنون پنج 
فیلم کوتاه صداقت را تولید کرده و بخشى هم در حال 

تولید داریم.
وى ادامــه داد: تولید و ســاخت هفت انیمیشــن 20 
دقیقه اى، راه اندازى کانال هاى راستى گسترى، پروژه 
پیمایش شهرى با موضوع راستى گسترى و... از دیگر 

اقدامات است.
رئیس سازمان تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم در 
اصفهان اظهار داشت: در اولین جشنواره نقاشى صداقت 
و راستى گسترى بیش از 63 هنرمند تجربى و باسابقه 
در رده هاى سنى مختلف به صورت ورك شاپ شرکت 
کردند که در چهار بخش، تعدادى با رأى کمیته داوران، 
برتر شناخته شده و تجلیل شــدند. البته براى ارزیابى 
آثار از داوران برجسته استفاده شــد و آثار از نظر فنى و 

محتوایى و ارتباط موضوعى بررسى و اعالم نظر شد. 

■■■
مدیرعامل سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان نیز 
با قدردانى از برگزارکنندگان جشنواره نقاشى صداقت 
و راستى گســترى گفت: نقاشــى در فضاى شهرى، 
مى تواند به زیباســازى فضاى شــهرى کمک کند و 

شخصیت بخشد.
مهدى بقایى افزود: نقاشى غیرشهرى با نقاشى شهرى 
تفاوت هاى زیادى دارد و امید اســت در جشنواره سال 

آینده، نگاهى به گرافیک شهرى بشود.
وى خاطرنشــان کرد: اگر در جشــنواره هاى بعدى، 
قسمتى هم براى هنر شهرى اختصاص یابد ما مى توانیم 
پهنه هایى را ارائه دهیم و هنرمندان آثار خود را در این 
خصوص اختصاص دهند تا شــاید نتایج مطلوب ترى 

حاصل شود .
بقایى با بیان اینکه نقاشى دیوارى 20 سال ممنوع شده 
بود، گفت: از دوره چهارم شوراى اسالمى، تصمیم گرفته 
شد هنر نقاشى شهرى در فضاى شهر بهره گیرى شود تا 
نشاط در جامعه بیش از پیش باشد و ما نیز آماده مشورت 

و ارائه خدمات در جشنواره هاى آینده هستیم.

در اختتامیه جشنواره نقاشى صداقت و راستى گسترى عنوان شد:

نقاشى، محیط را به رسانه تبدیل مى کند
رئیس شوراى اسالمى سفیدشهر:

کشت محصوالت کم آب نیازمند حمایت دولت است

اصفهان کمبود تخم مرغ ندارد

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: مردم 
به جو روانى که ایجاد مى شود پاسخگو نباشند و 
زمانى که احساس مى شود اخبار به دلیل ایجاد 
القاى جو منفى بر بازار است، مردم با خرید بیش 

از نیاز مصرفى، به این موضوع دامن نزنند.
رسول جهانگیرى در رابطه با نوسانات قیمت 
برنج وارداتى در هفته هاى اخیر اظهارداشت: 
افزایش قیمت برنج وارداتى به منظور حمایت از 
تولید داخل صورت گرفت و در نهایت تصمیم 

به کاهش واردات این محصول گرفته شد.
وى افزود: پیش بینى شــده بود که بر اســاس 
خریدهاى قبلــى مربوط به برنــج خارجى و 
تولیدات برنــج داخلى، بازار پاســخگوى نیاز 
مصرف کنندگان باشد و کمبودى از این بابت 

احساس نشود.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به 
کاهش هیجان در بازار برنج خارجى گفت: بعد 
از شوکى که به  واسطه نگرانى مصرف کنندگان 
از کاهــش واردات برنــج خارجــى در قالب 
افزایش تقاضا به بازار وارد شــد و قیمت این 
قلــم افزایش یافــت، رفته رفته بــا فروکش 
کردن هیجــان، قیمت این بخــش نیز ثابت

 ماند.
جهانگیــرى بیــان کــرد: انتظار مــى رود با 
تجدیدنظر در میــزان واردات این محصول و 
فروکش کردن تب تقاضــا، بازار مصرف برنج 
خارجى نیز به حالت قبل بازگردد و قیمت این 

محصول نیز کنترل شود.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان 
مطرح کرد: 

مردم با 
خرید بیش  از حد 

به هیجانات دامن نزنند

رئیس پژوهشکده پیشگیرى اولیه از بیمارى هاى غیرواگیر اصفهان تشریح کرد
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تاکنون 13 کانون بیمارى تنفســى فوق حاد پرندگان در 
شهرستان هاى گلپایگان، خمینى شهر و نجف آباد شناسایى 

شده است .
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار 
داشت:شبکه دامپزشکى استان اصفهان تاکنون 220 هزار 

قطعه طیور را معدوم سازى کرده است.
شهرام موحدى بیان داشــت: این کانون ها در گلپایگان، 
تعدادى در خمینى شهر و یک واحد نیز در نجف آباد شناسایى 

شده است. 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان، علت اصلى افزایش 
این بیمارى را، رعایت نکردن ضوابط بهداشتى قرنطینه اى 

دامپزشکى، آنفوالنزا و وجود واحدهاى غیرمجاز پرورش 
مرغ مادر رنگى عنوان کرد. وى افزود: برخى از صاحبان این 
واحدها، تلفات مرغدارى هاى خود را در محیط رها کرده و 
باعث انتشار بیمارى بین حیوانات ولگرد و پرندگان مى شوند.

وى گفت: روستاییان و شهروندان هرگونه تلفات پرندگان 
خانگى را به شبکه دامپزشــکى اطالع داده و الشه هاى 

پرندگان خود را در محیط رها نکنند.
مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان اظهار داشت: در 
شهرستان هاى گلپایگان، خمینى شــهر و نجف آباد، 13 
کانون بیمارى تنفســى فوق حاد پرندگان شناسایى شده 

است. 

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: به دلیل سهولت 
در دسترسى زندانیان، هر خوابگاه داراى یک فروشگاه 
مجزا بوده و اقــالم آن نیز زیر نظر وزارت بهداشــت و 
واحدهاى نظارتى درج قیمت شده که بعضا از قیمت هاى 

فروشگاه هاى سطح شهر نیز مناسب تر است.
اسدا... گرجى زاده اظهار داشــت: فرآیند حضور خانواده 
زندانیــان در زندان ها به دلیل امنیتــى بودن این مکان 

همراه با بازرسى توسط آقا و خانم صورت مى گیرد.
وى افزود: ورود هر گونه شىء به داخل زندان به ویژه در 
زمان مالقات با خانواده ها ممنوع بوده و دلیل چند مرحله 

بازرسى نیز همین موضوع است.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان در خصوص مکان 
مالقات زندانیــان با خانواده هاى شــان عنوان کرد: در 
سال هاى اخیر با کمک اتاق بازرگانى و خیران، کابین هاى 
مالقات تعویض شده و از کیفیت قابل قبولى برخوردار 

است.
وى اضافه کرد: در مــورد مالقات حضــورى به دلیل 
کمبود اعتبارات دولتى، مــکان فعلى با کمک خیران به 

مجموعه اى بهتر و با امکانات کامل تبدیل خواهد شد.
وى یادآور شــد: موضوع حقوق شــهروندى و رعایت 
حقوق خانواده زندانیان از تمامى جوانب سنجیده و اجرا 

مى شود.

شناسایى 13 کانون بیمارى 
تنفسى فوق حاد پرندگان

قیمت ها در زندان از 
سطح شهر مناسب تر است

امروز؛ نشست «یک شنبه هاى 
تئاتر» در خانه هنرمندان

چهل و پنجمین نشســت «یکشــنبه هاى تئاتر»، به 
خوانش و نقد «این نمایشــنامه به دلیــل عدم حضور 
یکى از بازیگران اجرا نمى شــود» نوشته حامد قصرى 
اختصاص دارد.نویسنده این نمایشــنامه گفت: «این 
نمایشــنامه به دلیل عدم حضور یکى از بازیگران اجرا 
نمى شــود» پنجمین نمایشــنامه من اســت که پنج 
شــخصیت دارد و در یک پــرده اجرا مى شــود. حامد 
قصــرى افزود:یکشــنبه هاى تئاتر، دو هفتــه یکبار، 
روزهاى یکشــنبه، در خانه هنرمندان برگزار مى شود و 
عالقه مندان براى شــرکت در نشست امروز مى توانند 

ساعت 16 به خانه هنرمندان اصفهان مراجعه کنند.

صدور محصوالت ذوب آهن 
به انگلستان 

صادقى، مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
ضمن تاکید بر روند مثبت شرایط اقتصادى ذوب آهن 
گفت : کیفیت محصوالت این شرکت به گونه اى است 
که امکان صادرات گسترده را دارد و امسال به رقم یک 

میلیون و 100 هزارتن صادرات خواهیم رسید .
وى با اشاره به دریافت گواهینامه کرز جهت صادرات 
میلگرد گفت: امسال براى اولین بار موفق به صادرات 
محصوالت ذوب آهن به کشــور انگلستان شدیم که 

موفقیت بزرگى است .

خبر

حصر وراثت
آقاى حسن فخر داراى شناسنامه شماره 521 به شرح دادخواست به کالسه 2904/96 ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه لر پرى زنگنه به شناسنامه 
21969 در تاریخ 96/8/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 پسر و 2 دختر 1- رسول فخر زارع به ش.ش 40098 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن فخر به ش.ش 
521 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین فخر زارع به ش.ش 953 نسبت با متوفى فرزند 4- اصغر امیرمجاهد 
به ش.ش 385 نســبت با متوفى فرزند 5- مهرى فخرزارع به ش.ش 76 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا 
فخرزارع به ش.ش 233 نســبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31091 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /10/374
حصر وراثت

محمدمهدى سازش داراى شناسنامه شماره 12132 به شرح دادخواست به کالسه 2898/96ش ح/10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سازش به شناسنامه 
169 در تاریخ 96/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و سه دختر و یک همسر 1- محمدمهدى ســازش به ش.ش 12132 نسبت با متوفى فرزند 
2- الهه سازش به ش.ش 2241 نسبت با متوفى فرزند 3- زهراء سازش به ش.ش 123 نسبت با متوفى 
فرزند 4- منیژه سازش به ش.ش 740 نسبت با متوفى فرزند 5- زهره چیت سازش به ش.ش 913 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31093 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /10/375
حصر وراثت

طیبه کریمى داراى شناسنامه شماره 48741 به شرح دادخواست به کالسه 2902/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نرگس طاهرى اندانى به شناسنامه 436 در 
تاریخ 92/11/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 
پســر، 1 دختر، همســر 1- ابراهیم کریمى ش.ش 48742 فرزند 2- باقر کریمى ش.ش 30530 فرزند 
3- صادق کریمى ش.ش 2792 فرزند 4- طیبه کریمى ش.ش 48741 فرزند 5- محمود کریمى ش.ش 
2745 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و 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: 31095 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

10/376/
حصر وراثت

سهیل سرشاد سامانى داراى شناسنامه شماره 1162 به شرح دادخواست به کالسه 2900/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه بیگم قادرى به شناسنامه 4 
در تاریخ 96/5/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
4 دختر، 1 پسر، همسر 1- على سرشاد سامانى ش.ش 72021 فرزند 2- مرضیه سرشاد سامانى ش.ش 
10879 فرزند 3- ثریا سرشاد سامانى ش.ش 2543 فرزند 4- سهیال سرشاد سامانى ش.ش 1162 فرزند 
5- سوسن سرشاد سامانى ش.ش 546 فرزند 6- سروش سرشاد سامانى ش.ش 54 همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 31097 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/377
حصر وراثت

سهیال سرشاد سامانى داراى شناسنامه شماره 1162 به شرح دادخواست به کالسه 2901/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سروش سرشاد سامانى به شناسنامه 
54 در تاریخ 96/8/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1 پسر ، 4 دختر 1- على سرشاد سامانى ش.ش 72021 فرزند 2- مرضیه سرشاد سامانى ش.ش 10879 
فرزند 3- ثریا سرشاد سامانى ش.ش 2543 فرزند 4- سهیال سرشاد سامانى ش.ش 1162 فرزند 5- سوسن 
سرشاد ســامانى ش.ش 546 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و 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: 31098 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /10/378
حصر وراثت

على رضا شمس داراى شناسنامه شماره 2164 به شرح دادخواست به کالسه 2895/96ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه محرابى به شناسنامه 22 در 
تاریخ 96/5/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر 
و 2 دختر 1- غالمرضا شمس به ش.ش 1505 نسبت با متوفى فرزند 2- حسنعلى شمس به ش.ش 105 
نسبت با متوفى فرزند 3- على رضا شمس به ش.ش 2164 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا شمس به ش.ش 
1807 نسبت با متوفى فرزند 5- معصومه شمس به ش.ش 67 نسبت با متوفى فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 31100 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/379
حصر وراثت

سعید ابراهیمى داراى شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کالســه 2894/96ح/10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا ابراهیمى به شناسنامه 
71 در تاریخ 93/12/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 پسر و یک دختر و یک همســر 1- امیر ابراهیمى به ش.ش 35633 نسبت با متوفى فرزند 2- سعید 
ابراهیمى به ش.ش 47 نسبت با متوفى فرزند 3- جواد ابراهیمى به ش.ش 35634 نسبت با متوفى فرزند 
4- محسن ابراهیمى به ش.ش 52366 نسبت با متوفى فرزند 5- بدرالزمان ابراهیمى چرمهینى به ش.ش 
1466 نسبت با متوفى فرزند 6- اقدس اخوان خرازیان به ش.ش 75 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا 

وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 31101 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/380

حصر وراثت
محمد سلیمانى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 47888 به شرح دادخواست به کالسه 2896/96ح/10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه کیان زاد به 
شناســنامه 26932 در تاریخ 96/7/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر 1- محمد سلیمانى اصفهانى به ش.ش 47888 نسبت 
با متوفى فرزند 2- سودابه سلیمانى اصفهانى به ش.ش 44211 نسبت با متوفى فرزند 3- افسانه سلیمانى 
اصفهانى به ش.ش 47889 نسبت با متوفى فرزند 4- آزاده سلیمانى اصفهانى به ش.ش 47887 نسبت 
با متوفى فرزند 5- اکبر سلیمانى اصفهانى به ش.ش 21 نســبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 31103 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/381
حصر وراثت

مونس فصیحى دستجردى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 2886/96ش ح/10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شیرازى باصرى 
به شناسنامه 37285 در تاریخ 96/9/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر- یک دختر- یک همسر- یک مادر 1- مهدى شــیرازى باصرى به ش.ش 
0-383570-127 نسبت با متوفى فرزند 2- سمانه شیرازى باصرى به ش.ش 7- 024299- 127 نسبت 
با متوفى فرزند 3- مونس فصیحى دستجردى به ش.ش 7 نســبت با متوفى همسر 4- فاطمه فصیحى 
دستجردى به ش.ش 97 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31108 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /10/382
حصر وراثت

حمیدرضا سهرابى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالســه 2889/96ش ح/10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهربان سهرابى به شناسنامه 
1- 743249- 127 در تاریخ 96/7/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پدر- یک مادر 1- حمیدرضا ســهرابى به ش.ش 5 نسبت با متوفى پدر 2- صدیقه 
حاجى رستم به ش.ش 405 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31109 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/383
حصر وراثت

شیدا شمسائى داراى شناسنامه شماره 1727 به شرح دادخواست به کالسه 2915/96ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گودرز برومند به شناسنامه 635 در 
تاریخ 96/9/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 دختر 
و یک همسر 1- گلنار برومند به ش.ش 456 نسبت با متوفى فرزند 2- لیال برومند به ش.ش 1515 نسبت 
با متوفى فرزند 3- مینا برومند به ش.ش 2525 نسبت با متوفى فرزند 4- شیدا شمسائى به ش.ش 1727 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و 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: 31113 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/384
حصر وراثت

اعظم گیلورى داراى شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسه 2884/96ش ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله عرب به شناسنامه 6 در 
تاریخ 96/5/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، 
یک دختر، یک همسر 1- حسین عرب به ش.ش 7-026098-127 نسبت با متوفى فرزند 2- امیر عرب 
به ش.ش 9857 نسبت با متوفى فرزند 3- سمیه عرب به ش.ش 3389 نسبت با متوفى فرزند 4- اعظم 
گیلورى به ش.ش 24 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31110 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /10/385
حصر وراثت

فاطمه مردانى قهساره داراى شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 96- 2861 ش ح/10 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل غالمحسین زاده 
بشناســنامه 168 در تاریخ 96/6/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر- ســه دختر- یک همسر- یک پدر: 1- سجاد غالمحســین زاده به ش ش 
4- 331675- 127 نسبت با متوفى فرزند 2- زهرا غالمحسین زاده به ش ش 2- 068833- 127 نسبت 
با متوفى فرزند 3- جهان غالمحسین زاده به ش ش 4- 10955- 127 نسبت با متوفى فرزند 4- فرزانه 
غالمحسین زاده به ش ش 8- 216622- 127 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه مردانى قهساره به ش ش 
24 نسبت با متوفى همسر 6- برات غالمحسین زاده به ش ش 60 نسبت با متوفى پدر و ال غیر 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: 31111 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/386
حصر وراثت

حمیدرضا اکبرى داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 2918/96ش ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا اکبرى به شناسنامه 3209 
در تاریخ 96/9/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر، یک همسر یک مادر 1-حمیدرضا اکبرى به ش.ش 4 نسبت با متوفى فرزند 2- امیر اکبرى به ش.ش 
1356 نسبت با متوفى فرزند 3- پریوش اکبرى به ش.ش 157 نسبت با متوفى همسر 4- خدیجه حسینى 

به ش.ش 2457 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات 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 نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31112 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/387
حصر وراثت

حشمت اله مؤمنى نهچیرى داراى شناسنامه شــماره 1177 به شرح دادخواست به کالسه 2917/96ش 
ح/10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشید بیگم 
مؤمنى به شناسنامه 24 در تاریخ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 10 فرزند به نام ذیل: 1- حشــمت اله مومنى نهچیرى به ش.ش 1177 نسبت با متوفى فرزند 
2- قدرت اله مؤمنى به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 3- بیژن مؤمنى نهچیرى به ش.ش 336 نسبت 
با متوفى فرزند 4- حجت اله مؤمنى نهچیرى به ش.ش 10 نسبت با متوفى فرزند 5- گل اندام مؤمنى به 
ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند 6- میمنت مؤمنى نهچیرى به ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 7- بتول 
مؤمنى نمچیرى به ش.ش 7 نسبت با متوفى فرزند 8- بدرى مؤمنى به ش.ش 123 نسبت با متوفى فرزند 
9- صدیقه مؤمنى نهچیرى به ش ش 34993 نســبت با متوفى فرزند 10- فریبا مؤمنى نهچیرى به ش 
ش 137 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 نخستین آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31114 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /10/388
حصر وراثت

شهرام صالحى با وکالت آقاى ستار حسن شیخى سرپیرى و حسین مزاجى داراى شناسنامه شماره 663 به 
شرح دادخواست به کالسه 2919/96ش ح/10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منوچهر صالحى به شناسنامه 4642 در تاریخ 96/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، دو دختر، یک همسر 1- شهرام صالحى 
به ش.ش 663 نسبت با متوفى فرزند 2- شهنام صالحى به ش.ش 114 نسبت با متوفى فرزند 3- زرین 
تاج صالحى به ش.ش 666 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا صالحى به ش.ش 2149 نسبت با متوفى فرزند 
5- زمان صالحى به ش.ش 40 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 نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31115 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/389
حصر وراثت

احترام تحویلیان داراى شناسنامه شماره 63763 به شرح دادخواست به کالسه 2913/96ش ح/10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم تحویلیان به شناسنامه 
11424 در تاریخ 93/4/24 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه دختر 1- فخرى تحویلیان به ش.ش 51963 نسبت با متوفى فرزند 2- مهرى تحویلیان به 
ش.ش 55533 نسبت با متوفى فرزند 3- احترام تحویلیان به ش.ش 63763 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 باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد

 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31116 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
10/390/

حصر وراثت
مرتضى تمیزى داراى شناسنامه شماره 1225 به شرح دادخواست به کالسه 2165/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس تمیزى به شناسنامه 45073 
در تاریخ 90/5/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر، سه دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- مرتضى تمیزى به ش.ش 1225 نسبت با متوفى فرزند 
2- محسن تمیزى به ش.ش 634 نسبت با متوفى فرزند 3- مصطفى تمیزى به ش.ش 63188 نسبت 
با متوفى فرزند 4- احترام تمیزى به ش.ش 48233 نســبت با متوفى فرزند 5- مهرى تمیزى به ش.ش 
1484 نسبت با متوفى فرزند 6- زهره تمیزى به ش.ش 67431 نسبت با متوفى فرزند 7- صدیقه عاصمى 
اصفهانى به ش.ش 37218 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31072 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /10/392
حصر وراثت

خانم وجیهه نادرى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 1207 به شرح دادخواست به کالسه 2916/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد افشارى قهجاورستانى 
به شناسنامه 2125 در تاریخ 96/8/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1 دختر، همسر، مادر و پدر 1- نرگس افشــارى قهجاورستانى ش.ش 1276320299، 
2- وجیهه نادرى خوراسگانى ش.ش 1207 همسر متوفى 3- بدرى امیدوارى قهجاورستانى ش.ش 17 
مادر متوفى 4- حسینعلى افشارى قهجاورستانى ش.ش 41 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31117 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/393
حصر وراثت

سعید جوهرى داراى شناسنامه شماره 1001 به شرح دادخواســت به کالسه 2159/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینقلى جوهرى به شناسنامه 14 
در تاریخ 96/7/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر، یک دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- مهدى جوهرى به ش.ش 37440 نسبت با متوفى فرزند 
2- مسعود جوهرى به ش.ش 39987 نسبت با متوفى فرزند 3- سعید جوهرى به ش.ش 1001 نسبت 
با متوفى فرزند 4- مجید جوهرى به ش.ش 1722 نســبت با متوفى فرزند 5- اعظم جوهرى به ش.ش 
39986 نسبت با متوفى فرزند 6- ملوك رجائیان هونجانى به ش.ش 1068 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 31073 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/394
حصر وراثت

پریوش جمشیدى قهه داراى شناسنامه شماره 191 به شــرح دادخواست به کالسه 2920/96ش ح/10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یلدا جمشیدى قهه به 
شناسنامه 7- 019297-119 در تاریخ 96/3/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک مادر یک پدر 1- پریوش جمشیدى قهه به ش.ش 191 نسبت با متوفى 
مادر 2- رحمت اله جمشیدى قهه به ش.ش 2506 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31074 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/395
حصر وراثت

صدیقه آزاد داراى شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به کالســه 2921/96ش ح/10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور آزاد به شناسنامه 805 در 
تاریخ 96/4/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر، سه دختر، یک همسر، یک مادر 1- سعید آزاد به ش.ش 4134 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا 
آزاد به ش.ش 6049 نسبت با متوفى فرزند 3- مجید آزاد به ش.ش 1146 نسبت با متوفى فرزند 4- الهام 
آزاد به ش.ش 0- 146707 -127 نسبت با متوفى فرزند 5- مژگان آزاد به ش.ش 663 نسبت با متوفى 
فرزند 6- سمیرا آزاد به ش.ش 12884 نسبت با متوفى فرزند 7- صدیقه آزاد به ش.ش 4 نسبت با متوفى 
همسر 8- شهربانو جهانبانى وشاره به ش.ش 516 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31075 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/396
حصر وراثت

اعظم مالقلى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 47160 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 2922 ش 
ح/10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین على زاده 
بشناســنامه 390 در تاریخ 96/6/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر- یک دختر- یک همسر: 1- میثم على زاده به ش ش 90453 نسبت با متوفى 
فرزند 2- هادى على زاده به ش ش 3917 نســبت با متوفى فرزند 3- مهدى على زاده نوکابادى به ش 
ش 828 نســبت با متوفى فرزند 4- حامد على زاده نوکابادى به ش ش 12351 نســبت با متوفى فرزند 
5- محمدمهدى على زاده نوکابادى به ش ش 2- 007305- 127 نســبت بــا متوفى فرزند 6- مهدیه 
على زاده نوکابادى به ش ش 597 نســبت با متوفى فرزند 7- اعظم مالقلى اصفهانى به ش ش 47160 
نسبت با متوفى همسر و الغیر 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: 31076 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/397
حصر وراثت

سید علیرضا طبائى داراى شناسنامه شماره 529 به شرح دادخواســت به کالسه 96- 2914 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ابوالفضل طبائى بشناسنامه 
15 در تاریخ 96/6/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر- یک دختر- یک همسر: 1- سید علیرضا طبائى به ش ش 529 نسبت با متوفى فرزند 2- سید 
محمدرضا طبائى به ش ش 1340 نســبت با متوفى فرزند 3- نسرین السادات طبائى به ش ش 72611 
نسبت با متوفى فرزند 4- خورشید بیگم فاطمى به ش ش 1921 نسبت با متوفى همسر و الغیر 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 31077 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/398
حصر وراثت

افشین محمدى برنجگانى داراى شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2924 ش ح/10 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حفیظ اله محمدى 
برنجگانى بشناســنامه 9 در تاریخ 96/4/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار پسر- سه دختر- یک همسر: 1- افشین محمدى برنجگانى به ش ش 28 
نسبت با متوفى فرزند 2- نظامعلى محمدى برنجگانى به ش ش 29 نســبت با متوفى فرزند 3- بهشاد 
محمدى برنجگانى به ش ش 11487 نســبت با متوفى فرزند 4- حسین محمدى برنجگانى به ش ش 
1946 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا محمدى برنجگانى به ش ش 471 نسبت با متوفى فرزند 6- حبیبه 
محمدى برنجگانى به ش ش 1745 نســبت با متوفى فرزند 7- ویدا محمدى برنجگانى به ش ش 228 
نسبت با متوفى فرزند 8- لیال محمدى برنجگانى به ش ش 8 نسبت با متوفى همسر 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: 31078 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/399
حصر وراثت

ابراهیم سهرابى داراى شناســنامه شماره 3055 به شرح دادخواست به کالســه 96- 2926 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله سهرابى رنانى بشناسنامه 
7150 در تاریخ 96/9/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پنج پسر- سه دختر- یک همسر: 1- اسماعیل سهرابى رنانى به ش ش 594 نسبت با متوفى فرزند 2- 
ابراهیم سهرابى به ش ش 3055 نسبت با متوفى فرزند 3- احسان سهرابى به ش ش 1- 066607- 127 
نسبت با متوفى فرزند 4- محمدتقى سهرابى رنانى به ش ش 7507 نسبت با متوفى فرزند 5- محمدعلى 
سهرابى رنانى به ش ش 170 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا سهرابى رنانى به ش ش 521 نسبت با متوفى 
فرزند 7- عفت سهرابى رنانى به ش ش 492 نسبت با متوفى فرزند 8- بتول سهرابى رنانى به ش ش 97 
نسبت با متوفى فرزند 9- مهرى سهرابى رنانى به ش ش 354 نسبت با متوفى همسر و الغیر 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: 31079 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/400

مؤسسه فرهنگى، ورزشى، قرآنى على ابن ابى طالب در 
آستانه روز بزرگداشت جهان پهلوان تختى و روز فرهنگ 
پهلوانى، آیینى را به همین مناسب با حضور پیشکسوتان 

ورزش پهلوانى برگزار کرد.
این مراسم با حضور محمد نصیرى، ناصر ملک مطیعى، 
خانواده مرحــوم ارحام صدر و رضــا عقیلى، محمدعلى 
شــاه زیدى و بسیارى از پیشکســوتان ورزش پهلوانى و 
هنرمندان در اصفهان برگزار شــد که هر کــدام با بیان 
خاطرات مشترك خود با مرحوم تختى، فضاى خاصى را 

در فضاى پهلوان سرا ایجاد کردند.
رئیس مؤسســه فرهنگى، ورزشــى و قرآنــى على ابن 
ابى طالب در این برنامه بیان داشــت: امروز به مناسبت 
پنجاهیمن سالگرد غالمرضا تختى و روز فرهنگ پهلوانى 
این آیین برگزار شد تا این فرهنگ همچنان زنده و پایدار 

بماند.
محمدمهدى هدایت افزود: ما در مؤسسه على ابن ابیطالب 
سعى کردیم که حداقل راه و رسم جوانمردى را به جوانان 
نشــان دهیم و با  ترویج روحیه جوانمــردى و پهلوانى 

آسیب هاى اجتماعى را کاهش دهیم.
ناصر ملک مطیعى هم در این مراســم با بیان اینکه این 
برنامه من را یاد 60 ســال پیش انداخت، اظهار داشــت: 
اصفهان مهد زورخانه بود و من در اصفهان با دوســتان 
پهلوان خود در زورخانه ها خاطره  هاى بسیار شیرینى دارم.
این پیشکسوت عرصه ورزش و فرهنگ با بیان اینکه ما 
نسل پوریاى ولى و جهان پهلوان تختى هستیم، گفت: باید 
نسبت به حفظ این ســنت ها و آیین هاى پهلوانى تعصب 
داشته باشیم و  راه حفظ آن همین گودهاى زورخانه است.

برپایى آیین بزرگداشت 
فرهنگ پهلوانى 
در نصف جهان

رئیس اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با بیان اینکه فعاالن 
بازرگانى استان مى توانند مشاوران اقتصادى استان در بخش ها و پروژه هاى 
مختلف باشند، گفت: این اتاق، منتظر صدور مجوز فعالیت بندر خشک در 

استان است.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانى اصفهان در ایجاد 
بندر خشک در استان، اظهارداشت: اتاق بازرگانى اقدامات اولیه براى ایجاد 

این بندر را در استان انجام داده است.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه فعاالن اتاق بازرگانى اســتان 
مى توانند مشاوران اقتصادى استان در بخش ها و پروژه هاى مختلف باشند، 
تصریح کرد: این اتاق منتظر صدور مجوز فعالیت بندر خشک در استان است.
وى با اشــاره به آمادگى اتاق بازرگانى اصفهان در ایجاد بیزینس سنتر در 
مجاورت سالن اجالس سران، تاکید کرد: مشارکت اتاق بازرگانى در  احداث 
نمایشگاه بزرگ اصفهان  و ایجاد مرکز رشد صادرات استان،  از فعالیت اتاق 

بازرگانى با هدف بهبود فضاى کسب و کار استان است.
وى با اشاره به اقدامات زیرساختى اتاق بازرگانى اصفهان، اظهارداشت: اتاق 
بازرگانى اصفهان ظرفیت باالیى براى سرمایه گذارى دارد و بخش خصوصى 

و دولتى باید در کنار یکدیگر، براى جذب سرمایه گذار تالش کنند.
وى پروژه هاى عمرانى استان اصفهان را به دو بخش زیرساختى غیر توجیه 
اقتصادى و پروژه هاى داراى توجیه اقتصادى تقســیم بندى کرد و گفت: 
دولت مى بایست بخش اول پروژه ها را با اعتبارات ملى و استانى دنبال کند و
 پــروژه هــاى داراى توجیــه اقتصــادى را  بــه بخــش خصوصــى 

واگذار کند.
وى ادامه داد: با همکارى این دو بخش مى توان مشکالت استان را مرتفع 

کرد.

فعاالن بازرگانى استان مى توانند 
مشاوران اقتصادى در پروژه ها باشند



استاناستان 11113129 سال چهاردهمیک شنبه  17 دى  ماه   1396

خوروبیابانک 
با CNGگرم مى شود

پس از گذشت بیش از یکســال از آغاز طرح گازرسانى، 
امســال مشــعل گاز CNG در خوروبیابانک روشن
مى شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره 
به اینکه طرح گاز رسانى به سه شــهر و یک روستاى 
شهرستان خوروبیابانک و شهر انارك و روستاى چوپانان 
در نایین در حال اجراســت، گفت: 195 کیلومتر شبکه 

گذارى اجرا شده است .
مصطفى علوى بــا بیان اینکه در گازرســانى به روش

CNG، اجراى خط انتقــال و خط تغذیــه مورد نیاز 
نمى باشــد، افزود: این شهرســتان به جاى انتقال گاز 

طبیعى، از گاز CNG استفاده مى شود.
وى خور وبیابانک را آخرین نقطه استان براى گازرسانى 
عنــوان کرد و گفــت: با بهــره بــردارى از این طرح، 
گازرسانى،پنج هزار و 132 خانوار از مزایاى گاز برخوردار 

مى شوند.

آبرسانى به شرکت  صنعتى 
گلپایگان در دهه فجر

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گلپایگان 
گفت: عملیات آبرسانى به شرکت  صنعتى گلپایگان در 

دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
محســن اتحادى با بیان اینکه در همین راستا عملیات 
انتقال آب به شهرك هاى صنعتى گلپایگان در دهه فجر 
به بهره بردارى خواهد رسید، افزود: پروژه انتقال آب به 

شهرك صنعتى سعیدآباد سال آینده انجام مى شود.

خبر

مدیر کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان گفت: عدم 
تکمیل طرح کاداستر در کشور باعث ضرر خواهد شد.

على بهبهانى با مهم برشمردن مقوله ثبت سند رسمى 
بیان داشت: تمامى سرمایه و دارایى مردم در قالب اموال 
منقول و غیرمنقول متبلور مى شــود که بــراى انجام 
هرگونه نقل و انتقال، ثبــت و هویت دادن به آن، نیاز به 

تنظیم سند رسمى در دفاتر اسنادرسمى است. 
وى زیر سئوال بردن سند رسمى به وسیله سند عادى در 
محاکم قضائى را مســتلزم بحث و تبادل نظر در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و تجدیدنظــر در این زمینه 

دانست.

بهبهانى در خصوص کاداســتر نیز گفت: کاداستر یک 
موضوع ملى اســت و جزیره اى و مربوط به ســازمان 
مشــخص نیســت. وى ادامه داد: اگر ما همت نکنیم و 
قوانینى که در مورد اجراى کاداســتر وضع مى شود به 
سمت و سویى نرود که منابع و زیرساخت هاى تکمیل آن 

را فراهم نماید، قطعاًکشور ضرر خواهد کرد.
وى جلوگیرى از زمین خوارى، جعل، دســت اندازى به 
اراضى ملى و دســت یافتن به امالك و اراضى شهرى 
و غیرشهرى را مستلزم اجراى کامل کاداستر دانست و 
افزود: با تکمیل طرح کاداســتر، یک آمایش سرزمینى 

کامل خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعى استاندارى اصفهان در خصوص 
لزوم ایجاد گرمخانه زنان در اصفهان گفت: ما براى زنان هم 
نیازمند گرمخانه هستیم، اما باید توجه داشته باشیم که زنان 
به مؤسسات و گرمخانه هاى خیریه اى اعتماد بیشترى نسبت 

به گرمخانه هاى دولتى دارند.
محمود ابراهیمى با اشــاره به فعالیت یک عدد گرمخانه 
مردان در اصفهان اظهارداشت: البته یک واحد شلتر(سرپناه) 
مختص بانوان توسط بهزیستى ایجاد شده است، اما به دنبال 
این هستیم که یک مرکز گرمخانه و مددسراى زنان دیگر در 
اصفهان داشته باشیم. وى با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل 
تعریف شــده، راه اندازى گرمخانه جزو وظایف شهردارى 

است، افزود: البته در این راه همه دستگاه ها اعم از بهزیستى، 
علوم  پزشــکى، کمیته امداد و حتى ثبــت احوال و نیروى 
انتظامى باید در کنار شهردارى همکارى الزم را داشته باشند.

وى تصریح کرد: دانشــگاه علوم پزشــکى براى موضوع 
اعتیــاد، بهزیســتى در حــوزه مشــاوره اى، اداره کل
 فنى و حرفه اى در حوزه آموزش اشتغال دستورالعمل هایى 
را دارند که خوشبختانه فعالیت هاى خوبى در حال انجام است 
و بسیارى از این افراد که در گرمخانه بودند، به ترك اعتیاد 
رسیده اند و این نشانگر تالش در جهت بهبودى است که در 

این مراکز انجام مى شود.
لزوم راه اندازى گرمخانه زنان 

در اصفهان 
جلوگیرى از زمین خوارى 

مستلزم اجراى کاداستر است 

حصر وراثت
حمیده مظفرى شناسنامه شــماره OA 1247540 با وکالت خانم فاطمه رسولیان به شرح دادخواست 
به کالسه 2859/96 از این شورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضان حیدرى بشناسنامه 40333000372 در تاریخ 95/8/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و دو دختر به نام ذیل: 1- حمیده مظفرى 1247540 
OA همســر متوفى 2- زهرا حیدرى تاریخ تولد 82/11/12 دختر متوفــى 3- زکیه حیدرى تاریخ تولد 
85/8/1 دختر متوفى و الغیر 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: 31080 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/401
حصر وراثت

مرتضى زائرى اصفهانى شناسنامه شماره 654 به شرح دادخواســت به کالسه 96- 2925 ش ح/10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین زائرى اصفهانى 
بشناسنامه 20153 در تاریخ 96/7/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر- سه دختر- یک همســر: 1- مهدى زائرى اصفهانى به ش ش 1252 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مرتضى زائرى اصفهانى به ش ش 654 نسبت با متوفى فرزند 3- مریم زائرى اصفهانى 
به ش ش 38097 نســبت با متوفى فرزند 4- محدثه زائرى اصفهانى به ش ش 2830 نسبت با متوفى 
فرزند 5- منیره زائرى اصفهانى به ش ش 10250 نسبت با متوفى فرزند 6- بتول نظرى به ش ش 476 
نسبت با متوفى همسر و الغیر 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:  31081 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/402
حصر وراثت

مریم سلمانیان شناسنامه شماره 14761 به شرح دادخواست به کالسه 2932/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اصغر موسوى مدنى بشناسنامه 1040 در 
تاریخ 95/12/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 دختر 
و دو همسر به نام ذیل: 1- نویده موسوى مدنى ش ش 1274495393 فرزند 2- مریم سلمانیان ش ش 
14761 همسر متوفى 3- فاطمه هادى پورقلعه تکى ش ش 1762 همسر متوفى و الغیر 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: 31082 شعبه دهم حقوقى شوراى حل  اختالف شهرستان اصفهان /10/403
حصر وراثت

نیال وکیلى داراى شناسنامه شماره 67 به شرح دادخواســت به کالسه 96- 2928 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طاهره نعمت الهى بشناسنامه 19386 در 
تاریخ 96/8/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر- سه دختر: 1- قدسیه وکی لى به ش ش 25552 نسبت با متوفى فرزند 2- نیال وکیلى به ش ش 67 
نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه وکیلى به ش ش 912 نسبت با متوفى فرزند 4- محمد وکیلى به ش ش 
506 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 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: 31083 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/404
ابالغ نظریه کارشناسى

احتراماً بازگشت به ابالغیه شماره 152/21882/00 مورخه 96/9/2 آن کانون منظم به تصویر نامه شماره 
960695 شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان اینجانب کارشناس منتخب در معیت خواهان ابتدا از یک 
دستگاه سوارى مزدا 323 به شماره انتظامى 291ج 33- ایران 53 مدل 1384 رنگ نقره اى متالیک داراى 
شماره موتور 693042 و شماره شاسى 40069 که خواهان مدعى است در مورخه حدود ساعت 09:00 در 
حالى که از خیابان حمزه جنوبى در مسیر جنوب به شــمال قرار داشته و هنگامى که در چهارراه 22 بهمن 
به سمت چپ گردش نموده و وارد خیابان 22 بهمن شــده یک دستگاه سوارى پراید به شماره 739ب23 
ایران 53 به رانندگى آقاى مرتضى شجاعى از قسمت عقب با وى برخورد در اثر این برخورد سوارى مزدا به 
جلو پرتاب شده و از جهت جلو نیز با یک دستگاه سوارى برخورد و موجب خسارت از عقب و جلو مى گردد 
که قسمت عقب سوارى مزدا بیشتر و قسمت جلو کمتر خسارت مى بیند. لزومًا طرفین توافق نموده که به 
صورت عدم استفاده از بیمه پراید و به صورت دستى راننده ســوارى پراید خسارت وارده را پرداخت نماید 
سوارى مزدا توسط راننده به صافکارى امیر واقع در خیابان شهید بهشتى گاراژ پرواز گسیل و برابر فاکتورهاى 
پیوست نقاط خسارت دیده با قیمت قطعات و صافکارى و نقاشى، ترمیم و خودرو آماده مى گردد با تامین 
دلیل خواهان پرونده آقاى سرهنگ جهانگیرى کارشناس رسمى دادگسترى از خودرو بازدید و برابر گزار ش 
ارائه شده خسارت وارده را مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان برآورد مى نماید، بازدید به عمل آورده 
خسارت برآورد شده توسط کارشناس رسمى مورد تایید این جانب نیز مى باشد از طرفى با عنایت به اینکه 
کف صندوق سوارى مزدا توسط صافکار کشیده شد و مرمت گردیده است لیکن هنوز آثار چین خوردگى 
مشهود مى باشد. ازطرفى در بازدیدى که کارشناس رسمى در زمان بازدید و برآورد خسارت به عمل آورده 
اشاره نموده (هنوز رنگ سفید روى درب عقب سوارى مزدا دیده مى شود علیهذا با توجه به موارد اشاره شده 
و مدارك موجود چنانچه اظهارات آقاى مبشر راننده سوارى مزدا شماره فوق مقرون به حقیقت باشد و مورد 
قبول مقام محترم قضائى شورا قرار گیرد تصادف از نوع جلو به عقب بوده و عقب تصادف، عدم توجه به جلو 
از سوى سوارى پراید به شماره 739ب 23 ایران 53 تشخیص و اعالم مى گردد. دفتر ثبت و ضمه سابقه 
نسبت به ابالغ نظریه کارشناسى به طرفین ابالغ و در صورت اعتراض کتباً ظرف یک هفته به شعبه اعالم 
گردد و پرونده در وقت نظارت معین قرار گیرد. م الف: 30983 شــعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/520
حصر وراثت

خانم الناز اسماعیلى چمگردانى بشناسنامه شماره 1160285454 به شرح دادخواست به کالسه 441/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صالح خدادادى 
بشناســنامه 708 در تاریخ 1396/09/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- الناز اسماعیلى چمگردانى فرزند علیرضا ش.ش 1160285454 ت.ت 1374 

صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- منوچهر خدادادى فرزند عباسعلى ش.ش 12 ت.ت 1342 صادره از 
لنجان (پدر 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: 1350 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان  /10/535
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759308570 شماره پرونده: 9609983759301732 شماره بایگانى شعبه: 
961980 تاریخ تنظیم: 1396/10/12 خواهان خانم نادیا مکابرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رضا 
بیات به خواسته صدور اجازه جهت اخذ پاسپورت و خروج از کشور براى فرزند مشترك آرمان بیات چاپلقى 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983759301732 شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/17 ساعت 12:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 2422 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)  /10/536
مفاد آرا

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس 

ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 5401مورخه 1396/5/29 خانم زهره پژوهنده نجف آبادى به شناســنامه شماره 1429 
کدملى 1091606501 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 76/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 601واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 5399 مورخه 1396/5/29 آقاى عشــقعلى کریمى پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 
26376 کدملى 1090261705 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 76/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 601 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 5384 مورخه 1396/5/29 خانم اعظم صفرى فروشانى به شناسنامه شماره 11528 کدملى 
1140491458 صادره خمینى شهر فرزند اسداله در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/69 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 4493مورخــه 1396/5/3 خانــم مریم نــادى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
1080155831کدملى 1080155831 صادره  نجف آباد  فرزندحســن  درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 120/81مترمربع قسمتى ازپالك شماره 398 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 4492مورخه 1396/5/3 آقاى  عبدالحسین احمدى نجف آبادى   به شناسنامه شماره 4074 
کدملى 1092125272  صادره نجف آباد  فرزند فتح اهللا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 
120/81مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 398 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 5382 مورخــه 1396/5/29 خانم فروغ مهرابى به شناســنامه شــماره 9892 کدملى 
1092183493 صادره نجف آباد فرزند حســین  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
161/70 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 258 واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 5380 مورخه 1396/5/29 آقاى ناصرنورمحمدى  به شناســنامه شماره 1034 کدملى 
1092094881 صادره نجف آباد فرزند مهدى   درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
161/70 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 258 واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 5388مورخه 1396/5/29  خانم اعظم آسفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1619 کدملى 
1091254117 صادره نجف آباد فرزند محمد اســماعیل درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 118/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 385 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 5386مورخه 1396/5/29  آقاى اســدال... همایونى  به شناسنامه شماره 1616 کدملى 
1091166447 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
118/55 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 385 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 4229 مورخه 1396/4/27 خانم فرزانه مســجدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
160کدملى 1091016021صادره نجف آباد فرزند مرتضى دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 45/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 807 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 4233 مورخه 1396/4/27 آقاى سید عبدالکریم هاشمى  به شناسنامه شماره 26 کدملى 
4622877848 صادره  شهرکرد فرزند سیدصفرعلى  درچهار ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 45/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 807 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 5169مورخــه 1396/5/25 آقاى محمد غیور به شناســنامه شــماره 1264 کدملى 
1091249555 صادره نجف آباد فرزند مظاهر درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/54 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد

13- رأى شماره 5177مورخه 1396/5/25خانم الهه عباسى جوزدانى به شناسنامه شماره 1689کدملى 
1091279462صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/54مترمربع قسمتى ازپالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى محمد غیوربه موجب مبایعه نامه عادى وبى واسطه مى باشد 
14- رأى شــماره 5374 مورخه 1396/5/29 خانم آزاده دهقانى به شناســنامه شــماره 1080118519 
کدملى 1080118519صادره نجف آباد  فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
113/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 484 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى سه دانگ 
مشاع ازمورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازمالک رســمى آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى خریدارى 

نموده است 
15- رأى شــماره 5372 مورخه 1396/5/29 آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 
1080065148 کدملى 1080065148صادره نجف آباد  فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 113/40مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 484 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 

–متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شماره 4236مورخه 1396/4/27 خانم شــهنازمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 434 
کدملى 5499154988 صادره تیران فرزند رمضان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/37 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 575واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 1416 مورخه 1396/2/16 آقاى ســید مجتبى نوریان به شناســنامه شــماره 502 
کدملى 1090827989صادره نجف آباد فرزند ســید احمد درششــدانگ یکباب دامدارى به مســاحت 
12010/18مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 445 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى مالک  

رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شماره 5032 مورخه 1396/5/22 آقاى مهدى ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 8153 
کدملى 1092166122صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 204/27 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 961واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 5690مورخه 1396/6/9 آقاى محمدرضاحججى نجف آبادى به شناسنامه شماره 744 
کدملى 1091469962 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 151/10 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1144 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 5063 مورخــه 1396/5/23 آقــاى على لطفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080011056کدملى 1080011056 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
132/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 271 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –ا متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 4956 مورخه 1396/5/18 آقاى رسول بهرامیان به شناســنامه شماره 3702 کدملى 
1092121552 صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
143/62 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 247 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
22- رأى شماره 4955مورخه 1396/5/18خانم فرزانه فرجى به شناسنامه شماره 1080139771 کدملى 
1080139771صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به  مساحت 
143/62مترمربع قسمتى ازپالك شماره 247 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 5033 مورخه 1396/5/22آقاى غالمرضا شهیدى به شناســنامه شماره 441 کدملى 
5499044201 صادره تیران و کرون فرزند احمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 120/46 قسمتى 

ازپالك شماره 751/4 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 4999مورخه 1396/5/22 آقاى مرتضى خانى به شناسنامه 53899کدملى 1280964421 
24- صادره اصفهان فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت مجموع 193/43 مترمربع 
که مقدار114/13 مترمربع ان ازپالك 994/3 ومقدار79/30مترمربع ان ازپالك 993 واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5468 مورخه 1396/5/31 عبداهللا کمانگر به شناسنامه شماره 678کدملى 5759466763 
صادره چادگان فرزند عبدالنبى در157/49 مترمربع ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/49 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
26- رأى شــماره 5288 مورخه 1396/5/26 خانم زهره محمدى به شناســنامه شــماره 3785 کدملى 
1090370822صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
102مترمربع قسمتى ازپالك شماره 541 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
27- رأى شماره 5284 مورخه 1396/5/26آقاى حبیب مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 545کدملى 
4723441697صادره کویت فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
102مترمربع قسمتى ازپالك شماره 541 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى 

مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 5295 مورخه 1396/5/26 خانم حکیمه کاظمى نجف آبادى به  شناسنامه شماره 25707 
کدملى 1090255004صادره نجف آباد فرزند یداهللا دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/50مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 517 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شماره 5291 مورخه 1396/5/26 آقاى سعید سوارى جمالوئى  به  شناسنامه شماره 21 کدملى 
1091093431صادره نجف آباد فرزند على محمد درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/50مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 517 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شــماره 2751 مورخه 1396/3/17 خانم وجیهه شــماعى به شناسنامه شــماره 642کدملى 
1092090959صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
192/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد

31- رأى شــماره 2750 مورخه 1396/3/17 آقاى عباس شمس  به شناســنامه شماره30454 کدملى 
1090302614صادره نجف آباد فرزند احمد  درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
192/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 5229مورخه 1396/5/25آقاى محمد باقر على پور به شناسنامه شماره 1017 کدملى 
1829374338 صادره خرمشهر فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/06 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 703 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 6376 مورخه 1396/6/29خانم مهرى منتظرى به شناســنامه شــماره 234 کدملى 
1091457700 صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه نیمه سازبه مساحت 271/60 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1058 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شماره 5466مورخه 1396/5/31 خانم معصوم غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 9335 کدملى 
1092177922 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
28/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 983/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 5464 مورخه 1396/5/31 آقاى اسماعیل گازرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 11838 
کدملى 10902202978 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 28/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 983/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 5270مورخه 1396/5/26 خانم زهرا امید به شناسنامه شماره 589 کدملى 1091192480 
صادره نجف آباد فرزند ناصر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 141 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 364 
واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مورد تقاضارا طبق قولنامه عادى باواسطه ازمالک رسمى 

خانم سلطنت صفى خانى خریدارى نموده است 
37- رأى شــماره 5461مورخه 1396/5/31آقاى محمدرضا نورى به شناســنامه شــمارعه 8 کدملى 
5499349452 صادره تیران فرزند محمد صادق درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 78/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1247 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
38- رأى شماره 5417 مورخه 1396/5/29خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 570کدملى 
1090863772صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درقسمتى ازیکباب خانه به مساحت 103/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 376 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شماره 5902 مورخه 1396/6/16 آقاى سیدحسن متفکران نجف آبادى به شناسنامه شماره 275 
کدملى 1091027331 صادره نجف آباد فرزند حاجى آقا درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 
55/62 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 382 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت  اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 5518 مورخه 1396/6/2 موسســه جامعه االمام المنتظر (عج) ثبت شــده به شماره 
16 نجف آباد و شناســه ملى 10260001911 ششــدانگ یکباب حوزه علیمه مشــتمل بر ســه طبقه 
بر روى 31 پالك ثبتى به مســاحت 17266/20 مترمربع که قســمت واقع شــده بــر روى پالك717 
باقیمانده به مســاحت 145/10 مترمربع و قســمت واقع شــده بر روى پالك 704 باقیمانده به مساحت 
2330/24 متر مربع و قســمت واقع شــده بر روى پــالك 704/1 بــه مســاحت 1072/03 مترمربع 
و قســمت واقع شــده بر روى پالك 711 باقیمانــده به مســاحت 1405/75 مترمربع و قســمت واقع 
شــده بر روى پالك 713/1 بــه مســاحت 910/89 مترمربع و قســمت واقع شــده بــر روى پالك 
719 بــه مســاحت 4842/75 مترمربع همگى واقــع در قطعه 3 نجــف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان 
( سایر پالك ها سابقه ثبت و سند دارد) – متقاضى در برخى پالك ها مالک رسمى مشاعى و در برخى دیگر 

مالک عادى مى باشد.
41- رأى شــماره 4711و4710مورخه 1396/5/9 آقاى اصغرشمســى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
521وکدملى 1091059421 صادره از نجف آباد فرزند حسن وخانم زهرا باقرى حسین آبادى به شناسنامه 
شماره 85 کدملى 1091995176 صادره از نجف آباد فرزند عباس هر کدام در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه (بالسویه) به مساحت 153/49 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 92 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 5874 مورخه 1396/6/14 خانم الهه احمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 93 کدملى 
1091393540 صادره نجف آباد فرزند عبدالغفار درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
273/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 115 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شــماره 5876 مورخه 1396/6/14 آقاى داود اقاکبیرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 5653 
کدملى 1092284443 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 273/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 115 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/2 م الف: 

6233 حسین زمانى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 10/549 
آگهی مزایده اموال منقول

اجراي احکام شعبه دوم  دادگاه عمومى حقوقى   فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950469اجرائی 
موضوع علیه شرکت احسان شیمى استهبان وله شــرکت مهدى چلیک رازى در  تاریخ96/11/11 13به 
منظور فروش 1- یک دستگاه لیفتراك ســه تن تویوتا مدل k 43 به ارتفاع دکل 2/3متر 2-یک دستگاه 
لیفتراك سه تن کماتسو مدل به ارتفاع دکل سه مترFG30TG6 از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراي احکام حقوقی فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .اموال موضوع مزایده توســط کارشناس 
رسمی دادگســتري به مبلغ 1- 495000000ریال  2- 560000000 ارزیابی شده است . متقاضیان خرید 
می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر 
عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی 
شده را به حساب سپرده دادگسترى یه شماره 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف 
برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 977 اجراي احکام حقوقی دادگستري 

فالورجان/10/575

مســئول اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: بر اساس نقشه هاى پیش بینى هواشناسى 
اســتان اصفهان، با ورود ســامانه اى از صبح روز شنبه 
(دیروز) مناطــق غربى بارش برف را شــاهد بودند و از 
روز یک شنبه(امروز) شــهر اصفهان نیز بارش برف را 

تجربه مى کند.
حســن خدابخش اظهارداشت: بر اســاس نقشه هاى 
پیش بینى هواشناسى استان، از صبح روز شنبه بارش ها 
از نواحى غربى اســتان آغاز شد و ســامانه ورودى بر 
روى مناطــق غربى، شــمالى، مرکــز و جنوب غرب
 فعال بود.وى افزود: بر اســاس پیش بینى ها، احتمال 
بارش برف و بــاران براى شــهر اصفهــان طى روز 
یک شــنبه وجــود دارد هرچند کــه ایــن بارش ها 
مدت زمــان طوالنــى نخواهد داشــت، امــا بارش 
بــرف را براى روز یک شــنبه در اصفهــان پیش بینى

کرده ایم.
مســئول اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان ادامه داد: این ســامانه، مناطق غربى استان را 
ســفیدپوش کرده و اواخر وقت از استان خارج مى شود 
و صبح دوشــنبه(فردا) مه غلیظ صبحگاهى را خواهیم 

داشت. 
خدابخش با اشــاره به اینکــه با خروج این ســامانه، 
کاهش محســوس دما در سطح اســتان رخ مى دهد، 
تأکیــد کرد: کاهــش 5 درجــه اى دماى هــوا از روز 
یک شنبه تا چهارشــنبه در سطح اســتان محسوس

 خواهد بود. 

بخش هایى از اصفهان باالخره رنگ برف را دید 
مســجد جامــع تاریخى گلپایــگان کــه از زمان 
سلجوقیان تاکنون با اقتدار ایســتادگى کرده بود، 
چندى قبل قســمتى از دیوار آن َتَرك خورده و کج 

شده است.
مســئول نمایندگى میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى شهرســتان گلپایگان در خصوص

 ترك هــاى یکــى از اضالع دیوار مســجد جامع 
گلپایگان، اظهارداشــت: یکى از دیوارهاى مسجد 
جامع که مجــاور مغازه هایى اســت که به صورت 

غیرمجاز ساخته شده، ترك خورده است.
وى ادامه داد: پى هاى اصلى دیواره هاى مســجد 
برروى خاك اســت و براثر حرکت خاك، این دیوار 
ترك خورده است؛ ضمن اینکه تخریب مغازه هاى 
قدیمى مسجد جامع سبب شده که به این قسمت از 

دیوار قدرى آسیب وارد شود.
مصطفــى قانونى گفت:حــرف ما همیشــه این 
بــوده کــه هرگونــه ســاخت و ســازى در کنار 
بناهاى تاریخى آســیب جــدى به آثــار تاریخى 

وارد مى کند.
مسئول نمایندگى میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى گلپایگان در رابطه با مرمت دیوار ترك 
خورده مسجد جامع، خاطرنشــان کرد: این پروژه 
در قالب پروژه هاى مرمتى که به تأیید اســتان هم 
رسیده،  به شیوه چیدن سنگ به صورت پیوندى در 

حال ترمیم و مرمت است.

مسجد جامع 900 ساله 
بر اساس پیش بینى ها، احتمال بارش برف و باران هر چند اندك براى شهر اصفهان وجود داردگلپایگان ترك خورد
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معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
استان اصفهان گفت: سه هزار و 967 فرصت شغلى براى 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در 

9 ماهه سال جارى ایجاد شده است.
بهرام سوادکوهى با بیان اینکه در سال هاى اخیر رویکرد 
کمیته امداد در راستاى خدمات توانمندسازى و خودکفایى 
به جاى کمک هاى بالعوض به مددجویان بوده اســت، 
افزود: در 9 ماهه ســال جارى تا کنون سه هزار و 967 
فرصت شــغلى جدید با اعتبارى بالغ بــر70 میلیارد و 
290میلیون تومان براى مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان ایجاد شده است. وى با بیان اینکه 

961 شغل با پرداخت وام اشتغال از اعتبارات کمیته امداد 
و دو هزار 872 شــغل از اعتبارات قرض الحسنه بانکى 
پرداخت شده، ادامه داد: توانمندسازى افراد تحت حمایت 
و خارج شــدن از چرخه حمایتى این نهاد فقط با ایجاد 

فرصت هاى شغلى امکانپذیر است.
معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان با تأکید بر ایجاد فرصت هاى شغلى در 
مناطق شهرى و روستایى براى مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد استان اصفهان بیان داشت: این نهاد مجرى 
طرح هاى اشتغال در بخش هاى کشاورزى، دامپرورى، 

خدمات، تولیدات و صنایع دستى شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: براى بهره بردارى مجدد از 
کارخانه ریسباف باید بخش خصوصى متولى اجراى کارخانه 
ریسباف شود و ساختارى تشکیالتى شفاف براى تدوین و 
اجراى برنامه هاى بازآفرینى آن شکل گیرد تا برنامه ریزى 

آن به انحراف کشیده نشود.
محمدســعید ایزدى با تأکید بر جریان ســازى سیاست 
بهره بردارى مجدد از آثار ارزشمند اظهارداشت: متأسفانه 
میراث فرهنگى  معاصر کشور به شدت در حال تخریب است 

و باید این آثار ارزشمند مورد توجه ویژه  قرار بگیرد.
وى با بیان اینکه باید به ســمت ترویج و تحکیم سیاست 
بهره بردارى مجدد از آثار و میراث فرهنگى و بناهاى ارزشمند 

حرکت کرد و این سیاست را به یک جریان در کشور تبدیل 
کنیم، اظهارداشــت: اقدامات ویژه اى تاکنون در این راستا 
انجام شده که برگزارى سلسله نشســت هاى بازآفرینى 

کارخانه ریسباف تأثیر خود را در این حوزه گذاشته است.
ایزدى بــا بیان اینکه باید به ســمتى برویــم که موضوع 
بهره بردارى مجدد به جریان ملى تبدیل شود، اظهارداشت: 
این جریان سازى زمانى اتفاق مى افتد که براى آن بتوانیم 
 سیاستى مدون تنظیم کنیم، تاکنون در این  رابطه مطالب 
و مطالعات زیادى انجام شده و مى توانیم سیاستى را مدون 
به تمام استان ها ابالغ کرده و مسیرى قانونمند براى آن در 

نظر بگیریم.

3900 فرصت شغلى براى 
مددجویان اصفهانى ایجاد شد

بخش خصوصى به 
بهره بردارى ریسباف کمک کند

برپایى همایش پژوهش هاى 
نوین در دانشگاه آزاد نایین

آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش ملى پژوهش هاى 
نوین در روانشناختى تا 10 بهمن اعالم شد.

بنابر اعالم دبیرخانه، روانشناسى سالمت، اجتماعى، 
جنایى، اعتیاد، روانشناسى صنعتى و سازمان، خانواده 
و فرهنگ زندگى، روانشناسى الکترونیک و فضاى 
مجازى، روانشناســى بین فرهنگــى و فرهنگى، 
روانشناســى ســالمندى، ورزش، دین و معنویت و 
اخالق روانشناسى شخصیت و تفاوت هاى فردى و 
هوش و خالقیت،روانشناسى تربیتى، بالینى، زیستى 

و تحولى از محورهاى این همایش یک روزه است.
عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر، ثبت نام و 
 naeiniau.ac.ir  ارسال مقاله به نشانى اینترنتى

مراجعه کنند.
گفتنى اســت؛ همایش ملى پژوهش هاى نوین در 
روانشناختى سوم اسفند در دانشگاه آزاد واحد نایین 

برگزار مى شود.

مدارس نمى توانند از
 دانش آموزان پول بگیرند

رئیس اداره آموزش و پرورش اردستان از برگزارى جشن 
بزرگ تکلیف دانش آموزان دختر این شهرســتان در 

دى ماه سال جارى خبر داد.
 عیسى شفیعى اظهارداشــت: جشن تکلیف در دى ماه 
سال جارى و با حضور بیش از 160 نفر از دانش آموزان 

دختر کالس سوم ابتدایى برگزار خواهد شد.
وى به اعتراض برخى از خانــواده در خصوص هزینه 
جشن تکلیف افزود: موضوع دریافت پول براى برگزارى 
این جشن بر اساس ابالغات است و قرار نیست مدیران 
مدارس بخواهند با برگزارى چنین جشن هایى، سبب 

شوند خانواده ها نسبت به این موضوع گالیه مند شوند.

 تجلیل کشاورزان نمونه استان
3 کشاورز نمونه اســتان اصفهان در جریان برگزارى 
مراســم انتخاب و معرفــى نمونه هــاى ملى بخش 

کشاورزى ایران تجلیل شدند.
در این مراسم، «رضاعلى عزیزى کمندانى» به عنوان 
کشاورز نمونه در امور بهره بردارى و نگهدارى از شبکه 
آبیارى زهکشى از شهرستان اصفهان،«احمد نیلفروش  
زاده» به عنــوان گاودار نمونه صنعتى از شهرســتان 
فالورجان و«على امین جعفرى» تولید کننده محصول 
حبوبات آبى از شهرستان دهاقان به عنوان نمونه ملى 

کشاورزى مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
گفتنــى است؛اســتان اصفهان بــا یکهــزار و 623 
واحدصنعتى و 9 هزار و 60 واحد نیمه صنعتى و سنتى 
دامدارى، از نظر تولید شیر خام، رتبه اول کشور را با تولید 
ســاالنه بالغ بر یک میلیون و 193 هزار ُتن و رتبه اول 
کشور را در زمینه تولید شیر به ازاى هر رأس گاو شیرى 

در اختیار دارد.

خبر

ابالغ وقت دادرسى
شــماره ابالغنامه9610103731004959 شــماره پرونده: 9609983731900492 شماره بایگانى 
شعبه: 961491 خواهان: محمدحسن حرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقایرویلونگ هى به خواسته 
سرقت مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 9609983731900492 شعبه 101 دادگاه 
کیفرى دو شهر نجف آباد (101جزایى سابق) ثبت و وقت رســیدگى آن 96/12/15 و ساعت 9 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس 
از نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 7349/م الف-مدیردفتر شعبه 1 دادگاه کیفرى 

نجف آباد/10/576
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسین نورى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر انتقال سند به طرفیت خوانده بهرام 
نورى زاد به شوراى حل اختالف شعبه 8حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1123/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/24 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

7338/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/577
ابالغ

 کالسه پرونده: 1059/95 شماره دادنامه:919-96/09/18 خواهان: اشرف سیاهى نشانى: امیرآباد خ 
چمران بن ش رحیمى پالك 46 کدپ8516915487 خواندگان: 1.محمدرضاحیدرى 2.على عسگرى 
نشانى: هردومجهول المکان موضوع: الزام به انتقال خودرو پژو206 به ش انتظامى ایران 43-196م53 
مقوم به 6 میلیون تومان. گردشکار: خواهان دادخواستى بطرفیت خوانده به خواسته الزام وى به حضور 
در دفترخانه اسنادرسمى موضوع ســند ثبتى اتومبیل شماره ایران43-196م53 تقدیم این شورا نموده 
که شورا با بررسى دعوى مطروحه و استعالم از ثبت محل و انجام قرار استماع گواهان و سایر اقدامات 
الزم ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص خواهان اشرف 
سیاهى بطرفیت خواندگان 1.محمدرضاحیدرى2.على عسگرى به خواسته الزام و اجبار وى به حضور 
دردفتراسنادرسمى یک دستگاه اتومبیل بشماره انتظامى ایران 43-196م53 تقدیم نموده، شورا بابررسى 
پرونده و اظهارات خواهان و نظربه پاسخ شــماره 16/الف/1465/13 اداره راهنمایى و رانندگى نیروى 
انتظامى نجف آباد ناظربه آخرین وضعیت مالکیت و تعهد خوانده نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل 
بشماره انتظامى و همچنین نامه شماره... آگاهى که اصالت خودرو را تائید نموده، شورا با مالحظه دستور 
مرجع تجدیدنظر و استناد مواد 205 و 237 و 362 قانون آیین دادرسى راى بر محکومیت خوانده به حضور 

دردفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند موردمعامله بشماره اتومبیل پژوسوارى206 مدل 1380 مشکى 
رنگ ایران43-196م53 به نام خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شورا و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى 
مى باشد درضمن خوانده ردیف اول محمدرضاحیدرى محکوم است به پرداخت مبلغ 800/000 ریال 
هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال هزینه نشرآگهى درحق خواهان مى باشد. 7333/م الف،شعبه سوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/10/578
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641002321 شــماره پرونده: 9609983642300276 شماره بایگانى شعبه: 
961290 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى ابوالفتح فضل اله پور فرزند مهرعلى حسب محتویات پرونده 
کالسه 961290 ك 102 آقاى ابوالفتح فضل اله پور متهم به بزه ترك انفاق، با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/11/16 ساعت 11:00 در شعبه 
102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه 
غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 1360 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى 2 شهر لنجان  /10/579
حصروراثت 

محمدمحمدزاده داراى شناسنامه شماره 483 به شرح دادخواســت به کالسه 1149/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداداد محمدزاده نجف آبادى 
بشناسنامه 21004 در تاریخ 96/09/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-محمد محمدزاده ش ش 483، 2-کبرى محمدزاده نجف آبادى ش ش 
752، 3-على محمدزاده ش ش 1134، 4-مجید محمدزاده نجف آبادى ش ش 85، (فرزندان متوفى) 
5-طیبه شریفیانا ش ش 584، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 7332/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/580
 حصروراثت

زهرا نقنه داراى شناسنامه شماره 3266 به شرح دادخواست به کالسه 1141/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه عباســیان بشناسنامه 13 در تاریخ 
94/05/06 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-غالمرضا نقنه ش ش 160، 2-زهرا نقنــه ش ش 3266، 3-زهره نقنه ش ش 27448، 4-مهدى 
نقنه ش ش 5966، 5-سمیه نقنه ش ش 2794، (فرزندان متوفى) 5-فریدون نقنه ش ش 7، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7331/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/581
ابالغ دادخواست

 دادخواســت به دادگاه نخستین-خواهان: حســنعلى رشــیدى فرزند جعفر سن 56، شــغل کارمند 
به نشــانى:علویجه،خیابان بهشــتى خ رســالت کــوى خیام منــزل شــخصى 09103031121 
کدملى1091930643، خوانده:مرتضى قندهارى فرزند حسین سن 30 شــغل آزاد مجهول المکان ، 
خواســته و بهاى آن:1.تقاضاى صدورحکم بر الزام خوانده به انتقال رســمى و تنظیم سند رسمى یک 
دستگاه خودروى سوارى پراید 131 مدل LE سال 1392 بشماره انتظامى 839ب24ایران77بشماره 
شاسى NAS  D411100 مقوم به پنجاه میلیون ریال، 2.یا احتساب خسارت هاى قانونى اعم از هزینه 
دادرسى. دالیل و منضمات دادخواســت: 1.کپى کارت ملى 2.کپى کارت شناسایى خودرو 3.کپى بیع 
نامه. شرح دادخواست: ریاســت محترم دادگاه عمومى بخش مهردشت-باسالم و احترام به استحضار 
میرساند اینجانب حسنعلى رشــیدى خواهان فوق الذکر به موجب بیع نامه (قولنامه اتومبیل) به تاریخ 
1393/11/23 یک دستگاه اتومبیل پراید 131 مدل 1392 بشماره انتظامى 839ب24 ایران77 بشماره 
شاسى NAS  D411100 به رنگ ســفید روغنى مدل 1392 خریدارى و ثمن معانه به موجب یک 
فقره چک بشماره سریال 338937 برعهده بانک ملى علویجه به مبلغ 40 میلیون ریال پرداخت و مابقى 
ثمن بصورت نقد به ایشان پرداخت نمودم. على اى حال علیرغم انجام تعهداتم بعنوان خریدار متاسفانه 
خوانده محترم از انجام مفاد قرارداد جهت انتقال سندرسمى موردمعامله که متعهد به انتقال سندرسمى 
بوده است امتناع نموده است. بناء علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر باستناد به ماده 10 و 220 الى 225 
و قانون مدنى و همچنین ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى باتوجه به ستون خواسته تقاضاى 
صدورحکم بر الزام خوانده به انتقال رسمى و تنظیم سندرسمى یک دستگاه خودروى سوارى پراید 131 
مدل LE سال 1392 بشماره انتظامى 839 ب24 ایران 77 بشماره شاسى NAS  D411100  مقوم 
بر پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارت هاى قانونى اعم از هزینه دادرسى را مورد استدعاست. 7340/م 

الف شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش مهردشت/10/582
 مزایده

 به کالسه 960276 بنابه دستور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى طى دادنامه 00699-960 یکباب 
منزل مسکونى واقع در ویالشــهر-بلوار معلم خ 104/3 جنب مســجد قبا پ17 و داراى سوابق ثبتى 
790/2114 داراى عرصه حدود 339 مترمربع و اعیانى حــدود 235/5 مترمربع و داراى امتیازات آب و 
برق و گاز با مصالح آهن و آجر و ... که بارزش تمامت عرصه و اعیان 1/200/000/000 ریال طبق نظریه 
مهندس ذوالفقارى تعیین و برآورد گردید. توضیحا ملک فوق داراى سوابق ثبتى مشاعى مى باشد. که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/30 ساعت 9 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 7358/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/584
 مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000014 تاریخ ثبت: 1396/10/10 تاریــخ واقعى انجام مزایده: 
1396/11/09 به موجب پرونده اجرایى کالسه 9500132 ششدانگ یک باب خانه پالك 18 فرعى از 
104/1- اصلى واقع در باباشیخعلى بخش نه ثبت  اصفهان به مساحت 767 مترمربع محدود به حدود 
ذیل: شماًال در دو قسمت اول درب و دیواریســت به طول 7/40 متر به حریم حاده اصلى دوم دیوار به 
دیوار به خانه اصغر عابدى پالك 104/1 اصلى باقیمانده به طول 31/85 متر شرقًا دیواریست به طول 
23 متر به زمین عباسقلى سلیمى پالك 104/1 اصلى باقیمانده جنوبًا درب و دیواریست به طول 28/80 
متر به کوچه غربًا در سه قسمت که قسمت سوم آن جنوبى است، اول دیواریست به طول 19/80 متر به 
گل انداز جوى حسین آباد، دوم دیواریست به طول دو متر به گل انداز جوى حسین آباد، سوم دیواریست 
به طول 4/20 متر به گل انداز جوى حسین آباد، (به نشانى: شــهر زاینده رود بلوار پیامبر اعظم، کوچه 
گلبهار 4 پالك 139) که در صفحه 254 دفتر 36 امالك به نام آقاى حجت ا... رحیمى فرزند قاسم ثبت 
و سند مالکیت صادر و طبق سند رهنى شــماره 60650- 90/04/18 دفترخانه 37 زرین شهر در قبال 
مبلغ 540/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى زرین شهر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى 
مصالح مصرفى در اعیانى دیوارها آجرى سنگ، پوشش سقف تیرچه بلوك، پوشش داخلى سطوح گچ 
رویه و رنگ، نماى خارجى آجرى، درب هاى داخلى چوبى و درب خارجى فلزى و کاربرى مسکونى مى 
باشد. اعیانى ساخته شده در ملک مذکور (142 متر مربع) در قسمت شرقى با حیاط به متراژ 77 مترمربع 
با کف موزاییک حدود 12 سال ساخت و باقیمانده ملک با توجه به عقب نشینى ها و اعیانى هاى شرقى 
و غربى حدود 616 مترمربع مى باشد داراى انشعابات آب و برق و گاز و به ملغ 2/100/000/000 ریال 
(دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) ارزیابى شده و پالك فوق فاقد بیمه نامه است. و برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مالک مى باشد، پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 96/11/09 در اداره 
ثبت اسناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از مبلغ 2/100/000/000 ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت 
شــرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و
 امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص  در حســاب اداره ثبت 
اسناد وا مالك لنجان سپرده نماید. م الف: 1344 رئیسى زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
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مدیرکل امور روستایى استاندارى اصفهان گفت: در استان 
اصفهان بر خالف برخى از اســتان هاى دیگر، گزارشى 

مبنى بر حاشیه نشینى در روستاها گزارش نشده است.
محسن گالبى با اشاره به اینکه در حال حاضرهزار و 300 
روستاى کددار در استان اصفهان وجود دارد، اظهارداشت: 
در استان برخى از مزارع و سکونتگاه هاى موقتى وجود دارد 
که کد روستایى ندارد و نمى توان در تقسیمات کشورى آنها 

را روستا تلقى کرد.
وى با بیان اینکه آمــارى در خصوص وجود بیش از 230 
روستاى خالى از سکنه گزارش شــده است که بر اساس 
تقسیمات کشورى، این آمار صحیح نیست، افزود: بر اساس 

برآوردهاى اولیه، آمار روســتاهاى کددار خالى از سکنه 
استان اصفهان بسیار کم است که ساکنان این روستاها نیز 
بعضًا به دلیل شرایط آب و هوایى و یا اشتغال، به صورت 

فصلى سکونت دارند.
مدیرکل امور روستایى اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
توســعه مهاجرت معکوس به روستاهاى استان اصفهان 
طى چند سال اخیر اظهارداشــت: باید توجه داشت که در 
یک دهه اخیر به دلیل توســعه ســرمایه گذارى در حوزه 
اقتصادى و گردشــگرى، تمایل ســکونت در روستاها 

افزایش یافته است.
وى با بیان اینکــه مهاجرت معکوس را در روســتاهاى 

شهرســتان نایین و خور و بیابانک بــه صورت ملموس 
مى توان مشاهده کرد، گفت: براى مثال ده سال گذشته 
در روســتاى «مصر» تنها یک خانواده زندگى مى کردند 
و این در حالى است که امروز با توجه به اجراى طرح هاى 
توسعه گردشگرى، در حال حاضر خانواده هاى زیادى در 

این روستا سکونت دارند.
وى در خصوص حاشــیه نشینى در روســتاهاى استان 
اصفهان نیز گفت: در این زمینه باید توجه داشــت که بر 
خالف برخى از استان هاى کشور، هنوز وضعیت حاشیه 
نشینى به روستاهاى استان اصفهان سرایت نکرده است و 
تنها در یک مورد، روستاى «سیبه» که اهالى آن سعى در 

حفظ بافت قدیمى این روستا داشته اند، محل بافت قدیمى 
را حفظ و منطقه اى به نام على آباد را براى زندگى در کنار 

بافت اصلى روستا ایجاد کرده اند.
مدیرکل امور روســتایى اســتاندارى اصفهــان با بیان 
اینکه طرح هاى تشــویقى براى مهاجــرت معکوس به 
روستاها در اســتان اصفهان در حال اجراست، افزود: بر 
این اساس، براى امسال و ســال آینده 40 میلیارد تومان 
از محل اعتبارات بانک ســینا و ده میلیارد تومان از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملى و بنیاد برکت براى اجراى 
طرح هاى اقتصادى در روستاهاى استان اصفهان در نظر

 گرفته شده است. 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با تأکید بر نقش صادرات در توسعه اقتصادى و افزایش 
سطح اشتغال و درآمد سرانه کشور، توسعه صنایع دانش 
بنیان رقابت پذیر و صادراتگرا را محور توســعه پایدار 

استان اصفهان در بلند مدت عنوان کرد.
محمد جواد بگــى، رویکرد صادراتى تولیــد را یکى از 
راهکارهاى ایجاد بازارهاى جدید و مقابله با رکود براى 
بخش صنعت دانست و گفت: در فضاى رقابتى امروز، 
تولید رقابت پذیر و صادرات محور نیازمند کاهش بهاى 
تمام شده و افزایش کیفیت محصوالت، توجه ویژه به 
بازاریابى، بازارشناسى و بازارسازى محصوالت و ارتقاى 
سطح کیفى بسته بندى و... بوده و صنایع و بخش هاى 
تولیدى کشــور مى توانند با حضور در بازارهاى جهانى 
و منطقه اى، عالوه بــر افزایش درآمدزایى و فروش، از 

مزایاى رقابت با رقباى بین المللى نیز برخوردار شوند. 
وى ارتقاى ســطح تکنولوژیکى تولید، همگام بودن با 
فناورى ها و دانش مدیریتى روز را یکى از نتایج رقابت 
در سطح منطقه اى و بین المللى دانست و افزود: بدون 
شک، شــرکت هایى که بتوانند در بازارهاى صادراتى 
حضور موفقى داشته باشند، عالوه بر ایجاد درآمدهاى 
ارزى و توسعه بازارها که ســبب خروج از رکود خواهد 
شد، از توان رقابتى بســیار بیشترى در بازارهاى داخلى 
برخوردار خواهند بود، چرا که داراى هزینه تمام شــده 
کمتر و کیفیت بیشــترى در محصوالت خود به همراه 
بازاریابى قدرتمندتر و بسته بندى مناسب ترى خواهند 

بود. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
افزایش مشوق هاى صادراتى، ایجاد بسترهاى قانونى، 
گمرکى و زیرساختى مناســب براى توسعه صادرات و 
ایجاد استراتژى صادرات محور در بخش تولید و صنعت 
کشور به همراه تقویت دیپلماســى اقتصادى دولت در 
ســطح بین المللى را از  راهکارهــاى اصلى حمایت از 

صادرات ذکر کرد. 
بگى اســتان اصفهان را به عنوان صنعتى ترین استان 
کشــور که بیش از10 درصد از صنایع کشور را در خود 
جاى داده و همچنین از پتانسیل بسیار مناسبى در بخش 
معدن برخوردار است، یکى از استان هایى دانست که از 
ظرفیت بى نظیرى در زمینه صادرات برخوردار است و 
با حمایت هاى ویژه از بخش هــاى تولیدى، صنعتى، 

معدنى و بازرگانى این اســتان و هدایــت بنگاه هاى 
اقتصادى به تولید دانش بنیــان رقابت پذیر و صادرات 
محور، مى توان شــاهد افزایش چشــمگیر صادرات 
اســتان و ایجاد درآمدهاى ارزى مناســب براى کشور

 بود.
وى افزایش صادرات را، یکى از راهکارهاى اصلى ایجاد 
توسعه پایدار در کشور، رهایى از مضرات اقتصاد نفتى و 

همچنین تثبیت بازار ارز عنوان و تصریح کرد: شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با حمایت از صنایع 
و بخش هاى تولیدى مستقر در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى، برگزارى تورهاى صنعتى و نمایشگاهى خارجى، 
کمک به ارتقاى تکنولوژیکى صنایع استان، حمایت و 
تقویت شرکت هاى توسعه صادرات و... گام هاى مؤثرى 

در جهت توسعه صادرات برداشته است.

حاشیه نشینى در روستاهاى اصفهان نداریم

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان تأکید کرد؛

توسعه صنایع دانش بنیان رقابت پذیر
 و صادراتگرا، محور توسعه پایدار استان

معاون بهبود مدیریت شرکت آب و فاضالب  
اســتان اصفهان گفت: برگــزارى رویداد هم 
نت فاضالب ســبب ارتقاى مدیریت صحیح 
فاضــالب و کاهش اثــرات زیانبــار محیط 
زیستى که ناشــى از مدیریت ناصحیح است،

 مى شود.
مجتبــى قبادیــان اظهارداشــت: تاکنــون 
مدیریــت ناصحیــح فاضــالب، اثــرات 
زیانبــارى را بر محیط زیســت و بهداشــت 
عمومــى وارد ســاخته که ضرورى اســت 
راهکارهایى بــراى مدیریت صحیح فاضالب 
و اســتفاده بهینــه از ایــن منبع آبــى ارائه

 شود.
وى گفــت: بــه همیــن منظــور در صــدد 
برگــزارى هم نــت فاضــالب در بهمن ماه 

هستیم.
قبادیــان ادامــه داد: هــم نت یــک رویداد 
کارآفرینــى ســه مرحلــه اى اســت کــه 
مبتنى بــر شـــــرایط بومى، اقتصــــادى 
و کارآفرینــى در هــر منطقــه اســت.
 وى گفــت: در ایــن هــم نــت چالش ها و 
فرصت هــاى موجــود در صنعــت فاضالب 
مورد بررســى قرار مى گیرد تا بــا همکارى 
ســایر ســازمان ها به راهکارهاى نو دســت 

یابیم.
وى با اشاره به اینکه هدف اصلى این رویداد، 
تشریح و یافتن راه حل چالش هایى در صنعت 
فاضالب با محورهاى زیر است، افزود: کنترل 
و حذف سوســرى هــا در شــبکه فاضالب، 
کنترل و حذف بو در شــبکه هاى جمع آورى 
و تصفیــه خانه هــاى فاضالب، بهســازى و 
بازسازى شبکه هاى فاضالب با تأکید بر بومى 
ســازى روش ها، کنترل خوردگى در شــبکه 
فاضالب و حذف جلبک با اســتفاده از دانش 
بومــى از جمله اهداف برگــزارى این هم نت

 است.

 هم نت فاضالب 
به کمک مدیریت صحیح

 فاضالب مى آید


