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آتش کینه منجر به جنایت شد

استاندار:در انتصاب ها اسیر فشار نمى شوم
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ژنرال تا درخواست 

رها کردن!
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برگزارى کنسرت ویولن در اصفهان

 یک تســاوى دیگر در کارنامه ذوب آهن آن هم در 
دیدارى خانگى نشــان داد که ژنــرال در بازى هایى 
که در اصفهان میزبان اســت به انــدازه دیدارهاى 
بیرون از خانه جرأت و جسارت الزم براى پیروزى را 
ندارد. ذوب آهن- مشــکى پوشــان در ورزشــگاه 
نقش جهان؛  این دو تیــم در حالى به مصاف یکدیگر 
رفتند که در تعطیالت نیم فصل تغییرات زیادى را در 

تیم خود انجام داده اند.
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3 سى وسه پل نشست کرده است؟ سى وسه پل نشست کرده است؟ 
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معرفى مدیران جدید استان تا 2 هفته آینده
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«خندوانه» از نوروز
«عبدى شو» از دهــــه فجر
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امیرعباس اشرف، مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره آخرین وضعیت برنامه هاى 
تولیدى این شبکه گفت: رامبد جوان و گروهش به دنبال بازنگرى در فصل جدید 
«خندوانه» هستند و این برنامه در دستور کار سیما براى پخش در نوروز 97 است.

آخرین خبرها درباره 2 برنامه پرحرف و حدیث شبکه نسیم
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چرا بهرام رادان چرا بهرام رادان 
از «سنتورىاز «سنتورى22» » 
انصرافانصراف
 داد؟ داد؟

کنسرت ویولن امین غفارى با اجراى آثار برتر موسیقى 
کالسیک و موسیقى فیلم هاى مطرح دنیا، روز یازدهم 

دى ماه در اصفهان برگزار مى شود.
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دیدارى خانگى نشــان
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بیرون از خانه جرأت و
ندارد. ذوب آهن- مشـ
نقش جهان؛  این دو تیـ
ن رفتند که در تعطیالت
یم خود انجام داده اند.
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استانالقیت درتقلب
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  براى شاگردى  براى شاگردى

 لحظه شمارى مى کردم  لحظه شمارى مى کردم 

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد نسبت به واگذارى سفره 
خانه ســنتى به صورت اجاره بها به افراد واجد شرایط از 
طریق مزایده اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند جهت 
دریاف ت اســناد مزایده تا تاریخ 96/10/21 به شهردارى 
حبیب آباد مراجعه یا با شــماره تلفن 03145482321 

تماس حاصل نمایند. 

آگهى تجدید مزایده نوبت اولنوبت اول

سیدجواد لقمانى شهردار حبیب آباد

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/172 مورخ 96/03/04 شوراى محترم 
اسالمى شهر قهجاورستان نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومى شهر با مشخصات: مساحت عرصه 
7400 مترمربع، محصور، داراى اتاق نگهبانى و اســتراحت کارگران، واحد تعمیرگاه، واقع در خیابان 
صنعت براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى و اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال از طریق آگهى 

مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه 
به جز ایام تعطیل از تاریــخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/10/12 به امور مالى شــهردارى 

قهجاورستان مراجعه فرمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهادات 96/10/14  

تاریخ بازگشایى پیشنهادات 96/10/16.
تلفن تماس: 35249910 و 35214411 

آگهى مزایده نوبت اول چاپ دومچاپ دوم

محمود صادقین- شهردار قهجاورستان

سنا
س: ای

عک
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حباب قیمت کاذب «بیت کوین» از بین رفته اســت و 
بیت کوین بــا افزایش قیمتى بزرگ و رســیدن به مرز 
66 میلیون تومان ســکته کرد. بیت کویــن به عنوان 
محبوب ترین ارز دیجیتال طى هفته اخیر با چند جهش 
به قیمت 19 هزار و 650 دالر رســید که باعث افزایش 
قیمت بیت کوین تا 95 میلیون تومان در بازار ایران شد. 
این در حالى است که بعد از افزایش قیمت بیت کوین، 
بزرگ ترین کاهش قیمت این پول دیجیتالى آغاز شد تا 
جایى که قیمت بیت کویــن در روز جمعه به 12 هزار و 

148 دالر رسید.
پــس از کاهش قیمــت بزرگ بیــت کویــن در روز 

جمعه، دیروز شــنبه قیمت ایــن پــول دیجیتالى در 
مرز 14 هــزار دالر تثبیت شــدکه با در نظــر گرفتن 
بیشــترین قیمت بیت کوین مى توان گفــت که بیت 
کوین ســقوط قیمتى در حــدود 30 میلیــون تومان 

داشته است.
کارشناسان اقتصادى و مالى معتقد هستند، این کاهش 
قیمت بــزرگ به دلیل رســیدن بیت کوین به ســقف 
قیمتى خود بوده اســت؛ در حقیقت حباب قیمت کاذب 
بیت کویــن از بین رفته اســت و ایــن ارز دیجیتال به 
قیمــت واقعى خود در محــدوده 13 تــا 14 هزار دالر

 رسیده است.

رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 
گفت: در هشت ماهه اول امسال 50 هزار خودرو به کشور 
وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 20 درصد 

افزایش نشان می دهد.
حمیدرضا فوالدگر اظهار داشــت: این در حالی است که 
دولت از پارســال تصمیم به ســاماندهی ثبت سفارش 
خودروهاي وارداتی گرفته است. وي گفت: علت اصلی 
این تصمیم، ساماندهی واردات خودرو و مدیریت ارزي 
کشور اســت. فوالدگر افزود: بر اســاس مصوبه دولت، 
خودروهاي موجود در گمرکات کشــور ثبت ســفارش 
خواهند شد. وي گفت: قیمت رســمی کارخانه اي هیچ 

خودروي تولید داخل افزایش نیافته است.
رئیس کمیســیون ویــژه حمایت از تولیــد ملی و اصل 
44 با این حال اظهار داشــت: بر اساس تصمیم شوراي 
رقابت، خودروهاي زیر 40 میلیون تومان افزایش قیمت 
داشــته اند. فوالدگــر افــزود: در بازار خــودرو قیمت 
خودروهایی که عرضه آنها کمتر از تقاضاست به صورت 

غیررسمی افزایش یافته است.
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 
تصریح کرد: تولید خودرو در کشور باید به گونه اي باشد 
که هم از نظر قیمت و هم خدمات پس از فروش و کیفیت 

بتواند با خودروهاي خارجی وارداتی رقابت کند.

بیت کوین
 سکته کرد

واردات خودرو
 20درصد افزایش داشته است

99درصد مطالب فضاى مجازى 
دروغ است

  تابناك | امام جمعه اصفهان در خطبه هاى نماز 
جمعه این شهرگفت: مردم نباید همه مطالب منتشر شده 
در فضاى مجازى را به راحتى بپذیرند، چراکه 99 درصد از 
مطالب موجود در این فضا دروغ است. آیت ا...سید یوسف 
طباطبائى نژاد با اشاره به اینکه در فضاى مجازى بیان 
شده که برخى مسئوالن از یک طایفه هستند، تصریح 
کرد: رئیس جمهورهاى ایران پس از انقالب از شهرهاى 
مختلف بوده اند و تنها رؤساى فعلى قوه مقننه و قضائیه 
دو برادر هستند که یکى را رهبر انقالب منصوب کرده و 

دیگرى را مردم انتخاب کرده اند.

مشکل از جاى دیگر بود
  انصاف نیوز | آیت ا... صانعى در نشستى 
که در قم برگزار شد به تقدیر از مقام علمى رئیس سابق 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت وگفت: روزى با 
آیت ا... هاشمى درمورد فتواهایى که ما درباره مسائل زنان 
و غیرمسلمانان مطرح کرده بودیم گفتگو مى کردیم، به 
ایشــان گفتم این مباحث را به مجمع تشخیص ببرید 
و درباره  اجرایى شــدن آن بحث کنید. گفتند معذوراتى 
دارند. یعنى اصل موضوع را قبول داشتند اما گویا مشکل 

از جایى دیگر بود.

برنامه جنجالى
 و تغییر مدیر شبکه 

  انصاف نیوز | پس از گذشت یک هفته از 
پخش برنامه «زاویه» که در آن حمیدرضا جالیى پور فعال 
سیاسى اصالح طلب، «رفع حصر» را در صدر مطالبات 
دانشجویان دانسته بود مدیر شبکه 4 تغییر کرد. این شبکه 
از روزهاى پایانى تیرماه سال گذشته به سرپرستى رضا 

پورحسین، قائم مقام معاون سیما اداره مى شد.

مهمانى خاص «نیکى»
«نیکى هیلى»، سفیر آمریکا در سازمان    فارس|
ملل در اقدامى 65 کشــورى را که بــا قطعنامه مجمع 
عمومى سازمان ملل درباره قدس مخالفت کردند یا به آن 
رأى ممتنع دادند یا اینکه در جلسه رأى گیرى غایب بودند 
به میهمانى روز 3 ژانویه (13 دى ماه) دعوت کرد تا از آنها 
قدردانى شود. قطعنامه مذکور با 128 رأى موافق، 9 رأى  
مخالف و 35 رأى ممتنع به تصویب درآمد. 21 نفر نیز در 
جلسه اى که قرار بود در خصوص این قطعنامه رأى گیرى 

شود، غایب بودند.

 با من مکاتبه کنند
منصور غالمى، وزیر علوم گفت:     خبر آنالین |
هر کدام از داوطلبان امســال که فکر مى کنند به دلیل 
موانعى از جمله ستاره  دار شدن نتوانسته اند وارد دانشگاه 
شوند، همراه با دالیل خود مستقیماً با من مکاتبه کنند تا 

به پرونده شان رسیدگى شود.

زلفعلى و عینعلى!
   خبر آنالین | نایب رئیس مجلــس از نحوه 
اجراى هدفمنــدى یارانه ها در دولت قبــل انتقاد کرد. 
مسعود پزشکیان افزود: اسمش را گذاشته اند هدفمندى؛ 
کچل را مى گذارند زلفعلى، کور را مى گذارند عینعلى! 
غیرهدفمندى را گذاشته اند هدفمندى. این هدفمندى 
اســت که به هر فرد 45 هزارتومان بدهند؟ ولى دادند. 
خالف قانون هم عمل کردند و بیشتر از چیزى که قانون 
مصوب کرده بود دادند. از جاهاى دیگر پول برداشتند و 

دادند و هیچکس هم برخورد نکرد. 

هاشمى دیابت داشت
  تسنیم| حسین کمالى، وزیر کار دولت هاشمى 
رفسنجانى درباره وضعیت جسمانى رئیس سابقش گفت: 
آیت ا... هاشمى رفســنجانى مسائل جزئى مانند دیابت 
داشتند ولى به صورت جزئى بود و خیلى حاد و پیشرفته 
نبود. بیمارى خاص دیگرى از ایشــان سراغ ندارم. اگر 
داشتند پزشک ایشان مى توانند اظهارنظر کنند. ایشان 

امیدوار و بانشاط بودند و کارشان را ادامه مى دادند. 

   آنا | بسیارى از دانشجویان تالش و سعى خود را توئیتر
براى نمره گرفتن در دانشــگاه و مدرسه به تقلب معطوف 
کرده اند و بعضى اوقات کار را به جایى رســانده اند که دیگر 
براى بسیارى از دانشجویان مهم نیست که هدف وسیله را 

توجیه مى کند یا خیر! 
با توجه به اینکه در آســتانه امتحانات دانشگاه ها و مدارس 
قرار داریم به سراغ راه هاى مختلف تقلب دانشجویان رفتیم؛ 
روش هایى که هر کدام از آنها با اینکه یک تخلف محسوب 
مى شود، اما در کنارش خالقیت هرچه بیشتر دانشجویان را 

نیز نشان مى دهد. 
«محمد» و «رامین» که یکى از آنها دانشــجوى رشــته 
حسابدارى و دیگرى دانشجوى رشــته مهندسى عمران 
اســت، مى گویند: یکى از روش هایى که شــاید بیشــتر 
مختص بچه هاى ریاضى و فنى اســت کاربرد و اســتفاده 
از ماشین حساب اســت. همه ما مى دانیم که در رشته هاى 
مهندســى و فنى، بردن ماشین حساب به سر جلسه آزمون 

ممنوع نیست و همه مى توانند سر جلسه از آن استفاده کنند.
از این دو دانشجو مى پرسیم چگونه با ماشین حساب تقلب 
مى کنند؟ آنها با خنده پاسخ مى دهند: یکى از ویژگى هایى 
که ماشین حساب هاى مهندسى نسبت به بقیه دارند حافظه 
آنهاست. به این معنا که شــما مى توانید به اندازه دو تا سه 
صفحه ورقه امتحانى در ماشین حسابتان فرمول بنویسید و 

بعد از آن استفاده کنید.
در ادامه پرسش و پاسخ ها به سراغ دانشجویان رشته هاى 
علوم انســانى رفتیم. «مژگان» و «رضا» در رشته حقوق 
مشغول به تحصیل هستند. مژگان نیز در این باره مى گوید: 
تا به حال از کســى تقلب نگرفته ام، اما تا دلتان بخواهد به 
دوستان و همکالسى هایم تقلب رسانده ام. وى درباره اینکه با 
چه شیوه اى تقلب را به دوستانش مى رساند، مى افزاید: معموًال 
آزمون هاى رشته حقوق به صورت تستى یا تشریحى-تستى 
برگزار مى شود. به طور مثال همکالسى هایم به طور اشاره یا 
با صداى خیلى آرام مى گویند سئوال 1 چه مى شود؟ به برگه 
نگاه مى کنم و مى بینم پاسخ سئوال 1 گزینه ب است و من با 

انگشتانم عدد 2 را نشان مى دهم.
مژگان درباره پاسخ سئواالت تشریحى نیز مى گوید: جواب 
سئواالت تشریحى را خیلى کوتاه و مختصر بر روى دستمال 
کاغذى مى نویسم. بعد از اتمام، دوســتم سرفه یا عطسه 
مى کند و من به او دستمالى را که بر روى آن تقلب نوشته شده 
است، مى دهم تا جلوى عطسه و سرفه اش را بگیرد! تا االن 

هم هیچ چیزى مانع از تقلب رساندنم نشده است.
رضا، دانشجوى رشته حقوق نیز در این خصوص مى  گوید: 
شــیوه هاى تقلب من مدرن، نو و دیجیتالى است؛ معموًال 
دانشجویان حقوق مى توانند در جلسه امتحان از کتاب قانون 
استفاده کنند و من کلید سئواالت را در کتاب قانون مى نویسم 

و در آزمون از آن  استفاده مى کنم. وى ادامه مى دهد: اما در 
بعضى از امتحانات رشته حقوق نمى توانیم از کتاب قانون 
استفاده کنیم بنابراین مجبور مى شوم از شیوه هاى مدرن و ُپر 
ریسک بهره ببرم. به طور مثال ساعت  مچى هاى دیجیتال 
(اپل واچ و...) داراى حافظه داخلى هستند و من شب قبل از 
امتحان از جزوه یا کتاب عکس مى گیرم و آنها را در ساعت 
ذخیره کرده و در روز امتحان از آن به عنوان تقلب استفاده 

مى کنم.
«مهشید» در رشته روانشناسى مشغول به تحصیل است. 
او مى گوید: پاسخ برخى ســئواالت مهم را بر روى دست و 
زیر ناخن هاى مصنوعى خودم مى نویسم و از آن در جلسه 

امتحان استفاده مى کنم. 
«محسن» دانشجوى رشــته علوم سیاسى است. او اعتقاد 
دارد که اگر دانشجوى علوم سیاسى نتواند تقلب کند شاید 
نتواند در آینده سیاستمدارى موفق شود! محسن مى گوید: به 

عقیده من، تقلب و حیله یکى از ویژگى هاى بارز و مهم برخى 
سیاسیون دنیاست.  وى درباره نوع و شیوه تقلب خود مى افزاید: 
کسى که دانشجوى علوم سیاسى است باید فن بیان خوبى 
داشته باشد تا بتواند موفق شود. من با استادانم همواره وارد 
دیالوگ مى شــوم و براى آنها دروغ هایى را درباره شرایط 

زندگى خود بیان مى کنم تا نمره کسب کنم. 
«سعید» دانشجوى رشته روزنامه نگارى است. او اگر بتواند 
تقلب مى کند اما شیوه هاى جالبى براى این کار دارد. سعید در 
این باره مى گوید: پیشرفت تکنولوژى کار را براى دانشجویان 
که قصد تقلب دارند، هم راحت و هم ســخت کرده است. 
زمانى که آزمون برگزار مى شود آنتن یا اینترنت موبایل ها 
هم در حالت خاموش قرار مى گیرد. اما با شیوه بلوتوث بارها 
توانسته ام تقلب کنم البته استفاده از موبایل روش ُپر ریسکى 
است. سعید ادامه مى دهد: بعضى اوقات هم بوده که اینترنت 
قطع نشده و من توانسته ام با استفاده از تلگرام با دوستان و 

اعضاى خانواده در تقلب به موفقیت برسم.
«ماندانا» در رشته اقتصاد تحصیل مى کند. او معتقد است 
برخى افراد را مى توان خرید! وى در این باره مى گوید: کتاب و 
جزوه را در جلسه آزمون مى برم و به مراقب یا مراقبان در قبال 
سکوت باج مى دهم. شب قبل از امتحان به مراقبان آشنا پیام 
مى دهم که فردا ساعت 8 صبح در آن کالس امتحان دارم 
و بیا مراقب کالس شــو! مراقب مى آید و با سکوتش اجازه 
مى دهد از روى کتاب یا جزوه تقلب کنم و در ازاى سکوت 
پول مى دهم. ماندانا درباره میزان مبلغى که به برخى مراقبان 
مى دهد، مى گوید: همانطور که گفتم هرکسى نرخى دارد. 
حداقل 20 هزار تومــان و حداکثر صد هزار 
تومان به مراقبان باج سبیل 

یا رشوه مى دهم. 

درآمد عجیب
 فروش عروسک 

  تسنیم| آمارهاى منتشرشده از سوى 
گمرك چین نشــان مى دهد این کشــور در ده 
ماهه سال جارى میالدى 140 میلیون دالر انواع 
عروسک و اسباب بازى به ایران صادر کرده است. 
کل صادرات اســباب بازى چین به کشــورهاى 
مختلف جهان در ده ماهه امسال 20 میلیارد دالر 
گزارش شــده که 0/7درصد از این رقم به ایران 
صادر شده اســت. آمریکا و انگلیس بزرگ ترین 

واردکنندگان اسباب بازى از چین هستند.

مشروب به جاى دلستر!
  ایسنا| روز جمعه اعضــاى باندى که 
در زمینه توزیع مشــروبات الکلى فعالیت داشتند 
دستگیر شدند. این افراد مشروبات الکلى خارجى 
را در بطرى هاى دلستر خالى کرده و با جعل برند 
یکى از شرکت هاى داخلى در سوپر مارکت هاى 
شمال تهران توزیع کرده بودند. در همین راستا 20 
فروشگاه شناسایى و در بازرسى از آنها بطرى هاى 
حاوى مشروبات الکلى کشف و ضبط شد و این 

فروشگاه ها نیز پلمب شدند.

ماجراى حذف یک عبارت 
  تسنیم| محســن یوســفوند، معاون 
پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
استان لرستان درباره حذف عبارت «اشهد ان علیًا 
ولى ا...»  از کتاب احکام دانش آموزان پســر این 
استان اظهار داشت: کتاب احکام توسط یک نفر 
از همکاران ما که کارشناس نماز بوده و روحانى 
است، تدوین شد  اما متأســفانه در کتاب احکام 
مربوط به پایه دوم دبیرستان ویژه پسران، عنوان 
«اشهد ان علیاً ولى ا...» حذف شده است. ما سریع 
کتاب ها را جمع آورى کردیم و از مردم عذرخواهى 
مى کنیم و این مسئله را بازگو مى کنیم که تعمدى 
در کار نبوده است. وى خاطرنشان کرد: با خاطیان 

برخورد جدى و لغو ابالغ انجام خواهد شد.

اولین جراحى 
بیمارى وسواس 

  مهر | رئیس انجمن علوم اعصاب ایران 
با اشــاره به اولین جراحى بیمارى وســواس در 
کشــورگفت: این جراحى با کارگذاشتن الکترود 
در مغز انجام مى شود و در درمان اعتیاد و بیمارى 
صرع نیز کاربــرد دارد. دکتر محمد تقى جغتایى 
اظهار داشت: این جراحى توسط تیمى از دانشگاه 
علوم پزشکى ایران در چند ماه گذشته انجام شد 
و نتایج این جراحى نشان داد این نوع تحریکات 
مغزى مى تواند در درمان این گونه بیمارى ها نیز 

کاربرد داشته باشد.

40 میلیون نفر
 زیر خط فقر هستند

رئیس کمیته امداد گفت: در یک    فارس|
تعریف از خط فقر کسانى که تحت پوشش کمیته 
امداد، سازمان بهزیســتى و خیریه ها هستند زیر 
خط فقر بوده که این جمعیــت از ده میلیون نفر 
باالتر نمى شود. سیدپرویز فتاح گفت: در تعریف 
دیگرى از خط فقر 20 میلیــون نفر زیر خط فقر 
هستند و در تعریف دولت که حتماً براى آن حساب 
و کتابى کرده 40 میلیون نفــر از مردم باید یارانه 
خود را بگیرند یعنى این تعداد، ماهانه به 45 هزار 

تومان نیاز دارند. 

سفرگران تر مى شود
جمشید    باشگاه خبرنگاران جوان |
حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به 
قیمت هاى برآورد شده براى سوخت، حامل هاى 
انــرژى و مالیات ها در الیحه بودجه ســال 97، 
پیش بینى کرد ســفرهاى داخلى در سال آینده با 

گرانى نامتعارفى روبه رو شود.

وقتى دانشجویان در ایام امتحانات مى خواهند به هر شکل ممکن نمره بگیرند

اوج خالقیت در تقلب

   عصر ایران | براى دادستانى ویژه روحانیت سال 
1397، بیش از 37 میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه 
در نظر گرفته اند. این عدد در بودجه سال 1396، حدود 

30 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.
در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

از مسئوالن دادسراى 
ویژه روحانیــت انتظار 
مــى رود توضیح دهند 
چــه تعــداد قاضى و 
دادگاه  در  کارمنــد 
ویژه روحانیت فعالیت 
مــى کننــد و اصوًال 
در  پرونــده  چقــدر 
ســال مورد بررســى 
قــرار مــى گیــرد که 

الزم اســت براى رســیدگى به آنها 37 میلیارد تومان 
بودجه بگیرند؟ به ویــژه آنکه دادســتان روحانیت در 
قم اخیراً گفته اســت تعــداد پرونده هــاى روحانیون 
در دادســراى روحانیــت کاهــش یافتــه اســت

 (و بودجه افزایش).
2 - تعداد کل روحانیون و طالب در کشــور بین 150 
الى 200 هزار نفر اعالم شــده اســت. بــا این وصف، 

دادگاه ویژه روحانیت بــه ازاى هر روحانى و طلبه حدود 
200 هــزار تومان از بودجــه عمومى پــول مى گیرد، 
این در حالى اســت که گذر قریب به اتفــاق روحانیون
 و طالب به دادســراى روحانیت نمى افتد و تنها درصد 
بســیار بســیار اندکى از آنها درگیر این دادسراى ویژه 
مــى شــوند. از این رو،
مى توان گفــت که این 
دادســرا براى رسیدگى 
به هر پرونده، میلیون ها
تومان بودجه مى گیرد. 
نکتــه اینجاســت که 
بخش قابــل توجهى از 
پرونده ها نیــز، چندان 
پیچیده نیستند و به گفته 
دادستان ویژه روحانیت 
غرب ک شــور، بســیارى از پرونده ها مربوط به سوانح 

رانندگى است.
نکته قابل توجه اینجاست که در بودجه سال 1397 براى 
محاکم و دادسراهاى کل کشــور 5180 میلیارد تومان 
بودجه در نظر گرفته شــده که حاکى از سرانه 65 هزار 
تومانى براى هر شهروند ایرانى و کمتر از یک سوم سرانه 

دادسراى روحانیت است.

دادستان مرکز اســتان کرمان گفت: 
اعضاى یک باند بزرگ کــه با جعل و 
هک سیستم بانکى کشور قصد انتقال 

هــزاران میلیارد 

ریال به حساب هاى شخصى خود را داشتند دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومى دادســتانى کل کشور، 
ساالرى افزود: باند مذکور که اعضاى اصلى 
آن غیربومى استان کرمان بوده اند با ثبت 
و تأسیس شرکتى با پوشش بازرگانى 
هزاران میلیارد ریال از سپرده هاى 
متمرکــز یکــى از بانک هاى 
دولتــى را طــى یک 

عملیات فنى پیچیده ابتدا از حســاب متمرکز مرکزى خارج  
کرده و از طریق شــعبه اى واقع در یکى از شهرهاى شمالى 
کشــور جهت رد گم کردن عملیات محرمانه خود به بانک 
سومى در اســتان کرمان منتقل کرده اند و در مرحله چهارم 
این طرح وجوه را به حساب هاى شخصى خود به آن شرکت 
پوششى و سایر حساب هاى دیگر منتقل کرده و قصد برداشت 
و تصاحب آن را داشته  اند. وى افزود: با هوشیارى و رصد انجام 
شده و اقدامات هماهنگ و منسجم سربازان گمنام امام زمان 
در اداره کل اطالعات استان کرمان 

و طى دستورات صادره از سوى بازپرس ویژه، در مرحله اول 
از جابه جایى و انتقال وجوه جلوگیرى به عمل آمد و در مرحله 
دوم با شناسایى عاملین و مرتکبین جرم در کمتر از 24 ساعت 
طى چندین عملیات همزمان در هفت استان کشور توسط 
مأموران اداره کل اطالعات و با نیابت هاى صادره، 13 نفر از 
متهمین اصلى و محورى گروه مذکور از جمله طراح و سرباند 
شناسایى و دستگیر شــدند و با صدور قرار بازداشت موقت 
تحقیقات از آنها آغاز شد و در مجموع با اقدامات شبانه روزى 
و اشــراف خوب اطالعاتى و عملیات هاى ویژه و به موقع و 
بهنگام، کلیه وجوه به بیت المال بازگردانده شده 

است.

سرقت هزاران میلیارد ریالى از یک بانک دولتى ناکام ماند 

دادسراى روحانیت است.الى200 هزار نفر اعالم شــده اســت. بــا این وصف، 

دادستانمرکز اســتان کرمان گفت: 
اعضاى یک باند بزرگ کــه با جعل و 
هکسیستم بانکىکشور قصد انتقال

هــزاران میلیارد 

ریال به حساب هاى شخصى خود را داشتند دستگیر شدند.
بببببببه گزارش روابط عمومى دادســتانى کل کشور، 
ساالرىافزود: باند مذکور که اعضاى اصلى

آن غیربومى استان کرمان بوده اند با ثبت 
و تأسیس شرکتى با پوشش بازرگانى

هزاران میلیارد ریال از سپرده هاى 
متمرکــز یکــى از بانک هاى 
دولتــى را طــى یک 

عملیات فنى پیچیده ابتدا از حســاب متمرکز مرکزى خارج  
کرده و از طریق شــعبه اى واقع در یکى از شهرهاى شمالى 
به بانک  کشــور جهت رد گمکردن عملیات محرمانه خود
سومى در اســتان کرمان منتقل کرده اند و در مرحله چهارم 
به حساب هاىشخصى خود به آن شرکت اینطرحوجوه را

پوششى و سایر حساب هاى دیگر منتقل کرده و قصد برداشت 
و تصاحب آن را داشته  اند. وى افزود: با هوشیارى و رصد انجام 
شده و اقدامات هماهنگ و منسجم سربازانگمنام امام زمان 
در اداره کل اطالعات استان کرمان 

و طى دستورات صادره از سوى بازپرس ویژه، در مرحله اول
از جابه جایى و انتقال وجوه جلوگیرى به عمل آمد و در مرحله 
4دوم با شناسایىعاملین و مرتکبین جرم در کمتر از24 ساعت 
طى چندین عملیات همزمان در هفت استان کشور توسط 
3مأموران اداره کل اطالعات و با نیابت هاى صادره، 13 نفر از 
متهمین اصلى و محورى گروه مذکور از جمله طراح و سرباند 
شناسایى و دستگیر شــدند و با صدور قرار بازداشت موقت 
تحقیقات از آنها آغاز شد و در مجموع با اقدامات شبانه روزى 
و اشــراف خوب اطالعاتى و عملیات هاى ویژه و به موقع و 
به بیت المال بازگردانده شده  بهنگام، کلیه وجوه

است.

سرقت هزاران میلیارد ریالى از یک بانک دولتى ناکام ماند 

هر پرونده در دادسراى روحانیت چقدر هزینه دارد؟

آیت ا... یزدى، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
گفتگو با یکى از نشــریات حوزوى از برخى اساتید حوزه 
و رویکرد آنان نســبت به طالب انتقاد کرد. گزیده اى از 

اظهارات رئیس اسبق دستگاه قضا را بخوانید.
*برخى از آقایان که به اعتقاد خودشان بهترین درس ها 
را دارند چند بار در اول یــا آخر درس درباره نظام صحبت 
کرده اند تا طلبه تکلیفش را بدانــد؟ باید با نظام همراهى 
کرد یا نه؟! با اســتقالل موافق است یا مخالف؟! من این 
گالیه را از آن آقایان دارم شما که معتقدید درستان بهترین 
درس حوزه است، باید نقش بیشترى در تربیت طلبه داشته 
باشید تا تکلیفش را بفهمد. آیا استقالل طلبه در این است 
که کارى به کار کسى نداشته باشد و فقط سرگرم درس و 
مباحثه و نماز شب و دعا و زیارت و بدبختى هاى زندگى 
خودش باشد و تمام، یا اینکه باید طلبه را در فرصت هاى 
مقتضى راهنمایى و ذهن او را روشــن کنیم؟! من باید از 
تعدادى از بزرگان حوزه گالیه و عرض کنم که شما نسبت 
به معین کردن وظیفه جوانان تکلیف دارید! اگر بنده حرفى 

بزنم مى گویند او دولتى است، چراکه در شوراى نگهبان 
حضور دارد، بنده در شــوراى نگهبان راجع به اسالمیت و 
عدم اسالمیت یک طرح و الیحه صحبت مى کنم، وقتى 
یک طلبه چنین دیدى نسبت به من پیدا بکند چه تقصیرى 
دارد؟ او گمان مى کند معناى استقالل این است که نسبت 
به حکومت فاصله داشته باشــد. خطاب به کسانى که از 
بزرگان حوزه هستند و اینگونه مى اندیشند عرض مى کنم: 
اى حضرات اساتید و اى بزرگان! شــما باید تکلیف این 
طالبى را که سرمایه اصلى ما هستند و چندین سال نزد 
شما شاگردى مى کنند، روشن کنید که معناى استقالل 
چیست، بعد از گذشــت هزاروچندصدسال زحمات ائمه 
معصومین(ع) و زندان رفتن و شهادتشان و زحمات علماى 
بزرگ ما در تاریخ هزار ساله غیبت و زندان و تبعید و شهادت 
آنها که براى حاکمیت اســالم بوده است، حاال بعد از این 
همه زحمات گذشتگان، امروز نظام ما که مولود حوزه است 
و از نظر بنده معجزه قرن است، آیا درست است که این گونه 

مورد بى مهرى و بى توجهى قرار بگیرد؟!

 روشن کنید 
معناى استقالل حوزه

 چیست؟

یل وب ر ی نی
رد. اما با شیوه بلوتوث بارها 
از موبایل روش ُپر ریسکى 
 اوقات هم بوده که اینترنت 
فاده از تلگرام با دوستان و 

ز ر نو و ر ز ل
تومان به مراقبان باج سبی

یا رشوه مى دهم. 

 کنید
الل حوزه

ت؟
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امیرعباس اشرف، مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره آخرین وضعیت 
برنامه هاى تولیدى این شــبکه گفت: رامبد جــوان و گروهش به دنبال 
بازنگرى در فصل جدید «خندوانه» هستند و این برنامه در دستور کار سیما 

براى پخش در نوروز 97 است. 
وى افزود: به دلیل اینکه رامبد جوان و تهیه کننــده برنامه «خندوانه» به 
پخش در نوروز 97 تمایل زیادى داشــتند این برنامه همزمان با سال نو از 

شبکه نسیم پخش مى شود.
مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره پست رامبد جوان در اینستاگرام خود 
با عنوان «"خندوانه" در راه است» توضیح داد: ضبط فصل جدید هنوز شروع 
نشده است اما در حال دریافت ویدئوهاى بخش «خنداننده شو» هستند تا 
با انجام کارهاى این بخش تا حدودى آماده سازى براى فصل جدید انجام 
شــود. با توجه به بازنگرى هایى که در حال انجام است و نیز دورى از روند 
تکرارى و در نتیجه جذابیت براى مخاطب به احتمال بســیار زیاد برنامه با 

تغییر در دکور و اجراها همراه خواهد شد. 
در همین حال رامبد جوان هم با تأیید این خبر درباره حضور «جناب خان» 

در «خندوانه» گفت: ان شــاءا... «جناب خان» در فصل جدید «خندوانه» 
خواهد بود. خواستیم «جناب خان» سورپرایز ما در فصل تازه باشد، اما دیگر 

همه جا گفتند و نشد.

«شبى با عبدى» برنامه خوبى مى شود
مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره برنامه «عبدى شو» که به «شبى 
با عبدى» تغییر نام داد اظهار داشــت: این برنامه در قالب ُجنگ ترکیبى با 
حضور اکبر عبدى براى پخش در شبکه نسیم آماده مى شود. در حال حاضر 
فراخوان حضور تماشــاچیان در برنامه داده شده است و افراد مى توانند در 
کانال رسمى شبکه نسیم شماره تماس خود را وارد و ثبت نام کنند همچنین 
براى ساماندهى تماشــاچیان در این برنامه مراحل نهایى ساخت دکور در 

حال انجام است تا ضبط شروع شود.
وى در ادامه تصریح کرد: «شــبى با عبــدى» با توجه به شــخصیت و 
ویژگى هاى اکبر عبدى برنامه خوبى مى شــود. تالشمان این است که به 

زودى پخش شود و امیدواریم براى دهه فجر این اتفاق بیافتد. 

بازیگر سریال «جواهرى در قصر» مى گوید هدفش 
از کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه جبران اندکى از 

محبت ایرانیان بوده است.
«لى یونگ ئه»، بازیگر نقش «یانگوم» در سریال 
«جواهرى در قصر» در زمان زلزله کرمانشاه کمک 
نقدى به زلزله زدگان کرد و بدنبال آن سیدحســن 
قاضى زاده هاشــمى با حضور در کره جنوبى از وى 

تقدیر کرد.
به تازگى با انتشار فیلم این دیدار مشخص شده است 
که یانگوم عالقه زیادى به ایرانیان دارد. وى خطاب 
به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکى مى گوید: 
بعد از پخش ســریال هاى من در ایران مردم ایران 
بسیار به من محبت داشتند و عشق ورزیدند و من نیز 
مى خواستم کمى محبت و عشقى را که از ایرانى ها 

گرفته بودم به آنها بازگردانم.
وى ادامه داد: از زلزله اى که در ایران و کرمانشــاه 
رخ داد بسیار ناراحت شدم و خواستم هر چند بسیار 
اندك کمکى کنم امیدوارم در ســال هاى آینده نه 
تنها به عنوان بازیگر بلکه به عنوان انسان گام هاى 
بزرگ ترى براى نزدیکى روابط بین دو کشور بردارم 
و از مردم ایران بسیار تشکر مى کنم همچنین یک 
سریال دیگرى نیز بازى کردم که به زودى در ایران 

پخش مى شود و امیدوارم مردم ایران بپسندند. 
وى درباره زندگى شخصى خود گفت: یک دختر و 
یک پســر دوقلو دارم که هفت ساله هستند و سال 

آینده به مدرسه مى  روند.

آخرین خبرها درباره 2 برنامه پرحرف و حدیث شبکه نسیم

«خندوانه» از نوروز
«عبدى شو» از دهه فجر

رر

ید «خندوانه» 
 باشد، اما دیگر 

» که به «شبى 
نگ ترکیبى با 
در حال حاضر 
د مى توانند در 
کنند همچنین 
ساخت دکور در 

 شــخصیت و
ین است که به 

د.

بازیگــر فیلم «برادرم خســرو» دربــاره دلیل گزیــده کارى خود بــراى بازى در آثار ســینمایى افــزود: در 
خانــواده ما همــواره نوعــى ســختگیرى وجــود دارد و مــا همــواره از خودمان نقــد را آغاز 

مى کنیــم. همین امــر باعث شــده تــا در انتخاب آثار وســواس بیشــترى بــه خرج 
دهیم. یــک بازیگــر برخــى نقــش هــا را دوســت دارد و برخــى را نه، طــى این 

سال ها احساس کردم با بازى در بعضى پیشنهادات خودم را خراب مى کنم. 
ناصر هاشمى در همین راستا ادامه داد: نقش هایى که پیشنهاد مى شود معموًال نقش هاى 
کم رقمى هستند و من نمى توانم آنطور که باید توانایى هاى خود را در ایفاى آنها به کار 
برم. نقش باید براى من بازیگر ایجاد چالش کند، باید گره اى سخت در کارنامه ام باشد تا 
بتوانم آن را با تالش زیاد باز کنم. نقش باید آنقدر عمیق باشد که بازیگر براى رسیدن به 

آن از تمام امکانات خود استفاده کند.
 هاشمى با ابراز امیدوارى نسبت به وضع کنونى سینماى ایران خاطرنشان کرد: از نگاه کلى 
باید به سینماى ایران امیدوار بود و دلیل اصلى من ظهور و بروز کارگردانان جوانى است 

که بدون شک در این سال ها توانسته اند خودشان را به خوبى در سینما ثابت کنند.

چرا بهرام رادان از «سنتورى2» انصراف داد؟

بتوان
آنا
 هاش
باید
ب که

درام موزیکال «سنتورى»داریوش مهرجویى از جمله آثار موفق دهه 
اخیر بود که به دلیل توقیف نسخه سینمایى، به ناگاه سر از بازار 

قاچاق درآورد و در نهایت بعد از مدتها نسخه خانگى اش عرضه شد.
توقیف فیلم مجاز «سنتورى» هرچند به طرح شکایت در دیوان عدالت 
ادارى منجر شد ولى حسرت اکران نشدن فیلم را پیش روى کارگردان 
و دیگر عوامل آن قرار داد و شاید یکى از دالیل عالقه مهرجویى براى 

ساخت قسمت دوم «سنتورى» همین بود.
با این حال «سنتورى2» هم به دالیل مختلف که مهمترین آنها مهاجرت 

گلشیفته فراهانى به اروپا و عدم تمایل محسن چاوشى و بهرام رادان 
براى همراهى بود به نتیجه نرسید.

بهرام رادان درباره چرایى به نتیجه نرسیدن «سنتورى2» به «همشهرى 
جوان» گفت: من هیچ دافعه اى نسبت به ساختن قسمت دوم فیلم ها 
ندارم. وقتى مخاطب فیلمى را دوست دارد بازیگر مى تواند آن کاراکتر 
موفق را ادامه دهد اما با شرایطى که ارزش کار کم نشود. اولین بار که 
آقاى مهرجویى با من تماس گرفتند و گفتند قصد ساخت «سنتورى2» 
را دارند حقیقتاً خیلى خوشحال شدم و طبق قرارى که با ایشان گذاشتیم 

انرژى بسیار زیادى براى این کار داشتم.
رادان درباره انصراف از همراهى با «سنتورى2» بیان داشت: وقتى دیدم 
افرادى که در تیم جدید ساخت «سنتورى» قرار گرفته اند دارند از هم 
پاشیده مى شوند، تصمیم گرفتم کناره گیرى کنم. ابتدا این موضوع را 
طى یک نامه به شخص داریوش مهرجویى اعالم کردم اما باز هم در 
فضاى مجازى حرف و حدیث  هاى متفاوتى درباره این موضوع مطرح 
شد، بعد از  صحبت هاى محمدرضا شریفى نیا درباره این فیلم، نظرم را 

علنى کردم.

یانگوم: محبت ایرانیان به 
من بسیار ارزشمند است با توزیع فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» در شبکه نمایش خانگى، پوستر تبلیغاتى این فیلم در شبکه ویدئویى نسبت 

به پوستر اکران عمومى آن دچار تغییراتى شده است. از جمله تغییرات آن است که نام سحر قریشى جلوتر از یکتا 
ناصر به عنوان بازیگر اصلى این فیلم آمده است. 

یکتا ناصر با انتشار یادداشتى نوشته فقط حواشى و تعداد دنبال کننده هاى اینستاگرام بازیگران مالك قرار گرفته 
که نام سحر قریشى زودتر از او در پوسترهاى این فیلم آمده است.

ناصر در ابتداى یادداشت خود با تأکید بر این نکته که از نظر او فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» فیلم شریفى است، 
مى نویسد: «همواره در انتخاب فیلم هایى که در آن ایفاى نقش کرده ام جایگاه اسمم در تیتراژ یا تبلیغات آن یا 
بى اهمیت بوده و یا دســتکم در اولویت هاى دهم به بعد قرار داشته چون خودم بعد از گذشت مدت کوتاهى اگر 
فیلمى را دوست داشته باشم هرگز توالى اســم ها در تیتراژش را به یاد نمى آورم و فقط جذابیت هاى هنري اش 

را به خاطر مى سپارم.»
او در ادامه آورده است: «در سینماى روز دنیا معموًال توالى اسم ها در تیتراژ بر اساس نقش هاى 

اول است ولى در سینماى ما در خیلى از موارد بر اساس کسوت و یا جایگاه است.»
اما این بازیگر انتقاد خود از قرار گرفتن نام سحر قریشى زودتر از اسم او در پوستر «کارگر 
ســاده نیازمندیم» اینگونه اعــالم مى کند: «در این فیلم بعد از اســم آقاى پســیانى 
بزرگوار (البته فقط در پخش خانگى آن) به یکباره نه جایگاه مهم اســت نه ســن و 
نه میزان حضور در فیلم و نه... و ظاهراً فقط حواشــى یک بازیگر و شاید تعداد 
دنبال کننده هایش در اینستاگرام مهم است... براى خودم متأسف نیستم براى 
سحر قریشى هم نیستم براى کسانى متأسفم که فکر می کنند به این طریق 
فروش یک فیلم را باال می برند و در ضمن به جوانان و دوستداران سینما 

مسیر اشتباه و غلط را نشان می دهند.»
یکتا ناصر در پایان با کنایه مى نویسد این یادداشت قابل توجه کسانى است 
که معتقدند منوچهر هادى همســر او براى انتخاب او به عنوان بازیگر در 

فیلم ها و سریال هایش پارتى بازى مى کند.

اعتراض یکتا ناصر  

ناصر هاشمى:
نقش هاى بدون چالش بازى نمى کنم

ثار ســینمایى افــزود: در 
 نقــد را آغاز

ـه خرج 
ى این 

هاى 
کار 
شد تا 
دن به 

ى 
ت 

فیلم ها و سریال هایش پارتى بازى مىى کند.

جمعه شب گذشته نیوشا ضیغمى مهمان «دورهمى» 
بود. این بازیگر در حضور مهران مدیرى با بیان خاطره اى

از پشت صحنه مجموعه تلویزیونى «شب هاى برره» 
از راز چند ساله مدیرى پرده بردارى کرد و گفت: اوایل 
شــروع بازیگرى ام بود که به پشــت صحنه ســریال 
«شــب هاى برره» آمدم. در آن مجموعه یک مسئول 

تدارك داشــتید کــه در حــال آماده کــردن جهیزیه 
دخترش بــود. آن موقع شــما آقاى مدیــرى، بدون 
اینکه من را بشناســید، من را واســطه کمک خود به 
آن مرد کردید و به مــن گفتید به کســى نگویم. من 
این را امشــب بیان کردم، چون درس بزرگى از شــما

 گرفتم.

راز چند ساله  مهران مدیرى برمال شد

کیومرث پوراحمد قرار اســت ســرى دوم ســریال 
«ســرنخ» را که پیش از این در دهه 70 ساخته بود 
به تولید برســاند. وى قرارداد ساخت این سریال را با 
مرکز سیمافیلم بسته است و مى خواهد سرى دوم این 

سریال را به تولید برساند.
«سرنخ» مجموعه اى تلویزیونى به کارگردانى، 

نویســندگى و تهیه کنندگى کیومرث 

پوراحمد بود که در سال 1375 در ژانر پلیسى و معمایى 
ساخته و از شبکه اول سیما پخش شد.

«ســرنخ» ماجراهایى پلیسى اســت که یک پلیس 
اصفهانــى به نام «امیر حســین اوصیــا» به همراه 
دستیارش سعى در حل آنها دارد و جهانبخش سلطانى، 
بهزاد خداویسى و پروین دخت یزدانیان بازیگران آن

 بودند. 

سرى دوم «سرنخ» ساخته مى شود
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مهاجم نورآبادى سپاهان موفق شد تا در دقیقه 85 پنالتى پر استرس تیمش را وارد دروازه فالح زاده کند.
 ساسان انصارى مهاجم زردپوشان که در نیم فصل 4 گل زده بود، در دقیقه 85  این دیدارپشت ضربه پنالتى ایستاد 
و توپ را وارد دروازه کرد تا یک امتیاز مهم براى تیمش به دســت بیاید.مهاجم نورآبادى سپاهان که فصل قبل با 

دارد تا بازهم به جمع مدعیان 16 گل، در رده دوم جدول گلزنان حضور داشت، این انگیزه را 
گلزنى بازگردد.

ســپاهان همچنان با ضعف دروازه بانى امتیازهــاى لیگ را یکى پس دیگرى از دســت
 مى دهد. در بازى استقالل برابر سپاهان طالیى پوشان اصفهانى دو گل روى جایگیرى 
اشتباه صدقیان دروازه بان تیم شان از پشت محوطه جریمه دریافت کردند که گل دوم 
از روى ضربه ایستگاهى و توسط جپاروف زده شد.کرانچار در بازى با سایپا ترجیح داد از 
کیخسروى درون دروازه تیمش استفاده کند؛ اما این تغییر هم تأثیرى نداشت و سپاهان 

باز هم از روى ضربــه آزاد گل دریافت کرد.در این صحنه در دقیقه 35 ضربه نســبتًا آرام 
مهدى ترابى با جایگیرى اشتباه کیخسروى وارد دروازه سپاهان شد تا کرانچار بازهم از نبود یک 

دروازه بان مطمئن ضربه بخورد.البته سپاهان ابراهیم علمه دروازه بان تیم ملى سوریه را جذب کرده 
است و کرانچار امیدوار است تیمش با حضور او شرایط بهترى را تجربه کند.

مهدى شریفى مهاجم نیم فصل اول تراکتورسازى که به عنوان ســرباز در این تیم حضور داشت، با بر تن کردن 
پیراهن سپاهان برابر سایپا در نیمه دوم به میدان رفت.این بازیکن که از سپاهان به عنوان پدیده لیگ به فوتبال 
ایران معرفى شده بود، بعد از دو سال که در تراکتورسازى حضور داشت باز هم به سپاهان بازگشت. شریفى 
در ترکیب اولیه سپاهان قرار نداشت؛ اما شرایط بازى باعث شد تا کرانچار این بازیکن را با شروع نیمه دوم به 
زمین مسابقه بفرستد.شریفى به این ترتیب از جمله بازیکنان تازه وارد سپاهان است که کرانچار و سپاهانى ها 

حساب ویژه اى روى او براى درخشش در نیم فصل دوم و تغییر شرایط این تیم اصفهانى باز کرده اند.

مهاجم تیم فوتبال سایپا با تکرار عملکرد خود در دور رفت با یک ضربه 
از راه دور دروازه ســپاهان را باز کرد. مهدى ترابى در نیم فصل اول 
لیگ برتر موفق شد گل با ارزشى را خارج از خانه برابر سپاهان در

نقش جهان به ثمر برساند و ســایپا با این گل توانست یک امتیاز  
ارزشمند در اولین هفته برابر تیم کرانچار در نقش جهان کسب کند.

ترابى که در نیم فصل اول روزهاى خوب و البته پر چالش را پشت سر 
گذاشته بود، در نیم فصل دوم نیز شروع موفقى داشت و خیلى زود موفق 
شد دروازه سپاهان را با یک ضربه از راه دور و با استفاده از یک ضربه ایستگاهى باز کند.مهاجم ملى پوش سایپا در دو دیدار رفت و برگشت با استفاده از 
ضربات از پشت محوطه جریمه دروازه سپاهان را باز کرده و حاال  خاطره دیدار رفت و گل زود هنگام خود را تکرار کرد.ترابى پیش از این در نیم فصل اول 

تنها دو گل به ثمر رسانده بود و حاال با 3 گل، دومین گلزن برتر سایپا محسوب مى شود.

یک پنالتى موجب شد یکى از آرام ترین روزهاى على دایى در کنار زمین با آرامش تمام 
نشود و دوباره فریاد اعتراض او بلند شود.

برخالف تمام مسابقاتى که در یک طرف على دایى سرمربى یک تیم است، در دیدار 
با ســپاهان برخالف خیلى وقت ها او بدون اینکه به صحنه هاى نخستین بازى دور 
برگشت مقابل سپاهان اعتراض داورى داشته باشد، کارش را دنبال مى کرد و حتى روى 
صحنه گل سایپا که توسط مهدى ترابى به ثمر رســید او خوشحالى همیشگى اش را انجام نداد و با 
دستیاران خود شادى اش را تقسیم کرد.على دایى امیدوار بود همانند آخرین بازى دور رفت، نیم فصل دوم را هم با برد شروع کند؛ ولى 
پنج دقیقه به پایان مسابقه با ســپاهان یک پنالتى رویاهاى او را هدر داد و اجازه نداد هم امتیاز با پیکان رده چهارمى شوند؛ این اتفاق 

عصبانیت شهریار را هم به دنبال داشت و او به شدت به دکتر بیژن حیدرى، داور دربى و این دیدار معترض شد.
على دایى در پایان مسابقه هم به بیژن حیدرى معترض شد و این عصبانیت را تا سالن کنفرانس ورزشگاه پاس قوامین کشاند.

ســپاهان نزدیک بود که در این دیدار هم خرابکارى کند و با یک باخت شروع نا امید کننده اى در آغاز نیم فصل دوم داشته باشــد. آنها در نیمه دوم این دیدار 
حمالت زیادى  را بر روى دروازه حریف طراحى کردند که برخى آنها با برخورد به دیرك دروازه و برخى دیگر نیز با بى دقتى مهاجمان به هدر رفت تا همچنان

 موقعیت سوزى هاى  نیم فصل اول تکرار شود. به هر حال چشم امید سپاهانى ها به دو خرید جدیدشان است که بتوانند شرایط را در ادامه رقابت ها تغییر دهند. آنها 
با این تساوى فعًال نشان دادند که مى خواهند طاقت بیارند تا ادون حسنى و ابراهیم عالمه هم به جمع آنها بیایند  و در کنار بازیکنانى مانند شریفى که او هم به تازگى 
بار دیگر به سپاهان بازگشته روزهاى خوبى را براى زردهاى محبوب اصفهان رقم بزنند. باید دید در هفته هاى آینده شرایط براى کرانچار و یارانش تغییر مى کند یا خیر.

ک 5ه 85 پنالتى پر استرس تیمش را وارد دروازه فالح زاده
5 گل زده بود، در دقیقه 85  این دیدارپشت ضربه 4فصل 4
اى تیمش به دســت بیاید.مهاجم نورآبادى سپاهان ک

دارد تا بازهم بهشت، این انگیزه را

ى امتیازهــاى لیگ را یکى پس دیگرى از دســت
ن طالیى پوشان اصفهانى دو گل روى جایگیرى 
پشت محوطه جریمه دریافت کردند که گل دوم 
وف زده شد.کرانچار در بازى با سایپا ترجیح داد از 
ه کند؛ اما این تغییر هم تأثیرى نداشت و سپاهان 

5ت کرد.در این صحنه در دقیقه 35 ضربه نســبتًا آرام 
نبود یک سروى وارد دروازه سپاهان شد تا کرانچار بازهم از

سپاهان ابراهیم علمه دروازه بان تیم ملى سوریه را جذب کرده 
حضور او شرایط بهترى را تجربه کند.

مهدى شریفى مهاجم نیم فصل اول تراکتورسازى که به عنوان ســرباز در این
پیراهن سپاهان برابر سایپا در نیمه دوم به میدان رفت.این بازیکن که از سپاها
ایران معرفى شده بود، بعد از دو سال که در تراکتورسازى حضور داشت باز
در ترکیب اولیه سپاهان قرار نداشت؛ اما شرایط بازى باعث شد تا کرانچار ای
زمین مسابقه بفرستد.شریفى به این ترتیب از جمله بازیکنان تازه وارد سپاها
حساب ویژه اى روى او براى درخشش در نیم فصل دوم و تغییر شرایط این تیم

سایپا با تکرار عم مههاجم تیم فوتبال
از راه دور دروازه ســپاهان را با
لیگ برتر موفق شد گل با ارز
نقش جهان به ثمر برساند و س
ارزشمند در اولین هفته برابر تی
ترابى که در نیم فصل اول روزه
گذاشته بود، در نیم فصل دوم نیز شر
را با یک ضربه از راه دور و با استفاده از یک ضربه ایستگاهى باز کند.مهاجمملىپوشسایپا در شد دروازه سپاهان
ضربات از پشت محوطه جریمه دروازه سپاهان را باز کرده و حاال  خاطره دیدار رفت و گل زود هنگام خود را تکرار کر

3 گل، دومین گلزنبرتر سایپا محسوب مىشود. رسانده بود و حاال با ثمر 3تنها دو گل به

یک پنالتى موجب شد یکى از آرام ترین روزهاى على دایى در کنار زم
نشود و دوباره فریاد اعتراض او بلند شود.

برخالف تمام مسابقاتى که در یک طرف على دایى سرمربى یکت
با ســپاهان برخالف خیلى وقت ها او بدون اینکه به صحنه هاى نخ
برگشت مقابل سپاهان اعتراض داورى داشته باشد، کارش را دنبال مى
صحنه گل سایپا که توسط مهدىترابى به ثمر رســید او خوشحالى همیشگى اش
دستیاران خود شادى اش را تقسیم کرد.على دایى امیدوار بود همانند آخرین بازى دور رفت، نیم فصل دوم را هم با بر
پنج دقیقه به پایان مسابقه با ســپاهان یک پنالتى رویاهاى او را هدر داد و اجازه نداد هم امتیاز با پیکان رده چهارمى

بانیت شهریار را هم به دنبال داشت و او به شدت به دکتر بیژن حیدرى، داور دربى و این دیدار معترض شد.
 دایى در پایان مسابقه هم به بیژن حیدرى معترض شد و این عصبانیت را تا سالن کنفرانس ورزشگاه پاس قوام

ک بود که در این دیدار هم خرابکارى کند و با یک باخت شروع نا امید کننده اى در آغاز نیم فصل دوم داشته با
  را بر روى دروازه حریف طراحى کردند که برخى آنها با برخورد به دیرك دروازه و برخى دیگر نیز با بى دقتىم
ى هاى  نیم فصل اول تکرار شود. به هر حال چشم امید سپاهانى ها به دو خرید جدیدشان است که بتوانند شرایط ر

ًال نشان دادند که مى خواهند طاقت بیارند تا ادون حسنى و ابراهیم عالمه هم به جمع آنها بیایند  و در کنار بازیکنانى
 بازگشته روزهاى خوبى را براى زردهاى محبوب اصفهان رقم بزنند. باید دید در هفته هاى آینده شرایط براى کران

سپاهان- سایپا، کپى پیست دیدار رفت!

طاقت بیــــــــــار! طاقت بیار!

 سپاهان که در غیبت دو خرید خارجى خود اولین دیدار نیم فصل را آغاز مى کرد 
نزدیک بود که دوباره  روى اعصاب هوادارانش برود و بدون امتیاز این دیدار را 
به پایان برساند. امااین بار به خیر گذشت! شاگردان «زالتکو کرانچار» با وجود 
انجام یک بازى تهاجمى و رو به جلو موفق به کسب پیروزى مقابل سایپا نشدند 
تا نتیجه بازى رفت تکرار شود. جالب اینکه در بازى رفت هم ترابى براى سایپا 

گل زده بود و سپاهان در دقیقه 85 بازى را به تساوى کشانده بود!
شرایط بسیار بد ورزشگاه پاس قوامین در نیمه اول اجازه بازیسازى به هیچیک از 
دو تیم را نمى داد، با این حال این شاگردان کرانچار بودند که بیشتر توپ و میدان 
را در اختیار داشتند؛ ولى مهدى ترابى با تیزهوشى روى یک ضربه ایستگاهى 
سایپا را پیش انداخت تا دو تیم با همین نتیجه و در روزى که بازى خوبى را شاهد 

نبودیم راهى رختکن شوند.
در نیمه دوم کرانچار مهدى شریفى را از ابتدا جایگزین سعید آقایى کرد و به  سیستم 
4-2-3-1 روى آورد تا با انرژى بیشترى در حمالت ظاهر شود. این تدبیر کرانچار 
باعث تسلط بیشتر آنها بر توپ و میدان شد و موقعیت هاى زیادى هم براى سپاهان 
به ارمغان آورد. دو بار کوبیدن به دیــرك دروازه و یک پنالتى ثمره حمالت پرتعداد 
سپاهانى ها بود که البته در محوطه جریمه زهر الزم را نداشتند تا در مقابل سایپا که در 
نیمه دوم به استفاده از تک موقعیت ها دل بسته بود به تساوى یک  بر یک قناعت کند.
اما این دیدار نکات جالب توجهى هم داشت که  پرداختن به آنها مى تواند جالب توجه 
باشد، موضوعاتى که برخى از آنها هم در رسانه ها مورد تحلیل و بررسى قرار گرفت.

صدا و سیما 
همچنان  مورد 
خشم سپاهانى ها

امان از 
ضربات 

ایستگاهى!

ساسان
 آقاى گل!

رونمایى 
از شریفى 

خدمت رفته!

ترابى 
کپى پیست 

کرد!

جنجال هاى 
تمام ناشدنى 

دایى

موقعیت سوزى

این دیدار در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد، اما به دلیل عدم پوشش تلویزیونى، هواداران فوتبال از 
تماشاى این بازى از تلویزیون محروم شدند. براى بازى هاى لیگ برتر که میزبان آن شهر تهران 
است و پاى استقالل و پرسپولیس هم در میان نیست، معموًال شبکه ورزش واحد سیار خود 
را به ورزشگاه میزبان مى فرستاد تا بازى به صورت مستقیم پخش شود، اما این بار واحد سیار 
شبکه ورزش براى پوشش دیدار تأسیسات دریایى و مقاومت قرچک به سالن فوتسال رفته بود 
تا آن دیدار که احتماًال از نظر مالى براى شبکه ورزش سود بیشترى داشته است پخش زنده شود.

لیدرهاى اما در عصر تکنولوژى، هواداران سپاهان از تماشاى بازى محروم نشدند و از طریق الیو اینستاگرام یکى از 
سپاهانى حاضر در ورزشگاه پاس قوامین و البته با کیفیت حداقلى، موفق به تماشاى بازى شدند! صدا و سیما با وجود چندین شبکه 
مختلف، یکى از رویدادهاى پر مخاطب کشور در روز جمعه را که انتظار هم مى رفت پوشش زنده داشته باشد پخش نکرد. در 
این میان، شبکه اصفهان هم به دلیل عدم حضور واحد سیار، موفق به پخش این مسابقه نشد. یکى از سایت هاى اصفهانى با 

توجه به این اتفاق س والى را از صدا سیما به این مضمون مطرح کرده است:  درباره اقدام شبکه ورزش این سوال پیش مى آید 
که اگر اولویت در پخش مستقیم بازى ها، تعداد مخاطبان است، چگونه دیدار فوتسال تأسیسات دریایى و مقاومت قرچک 
نسبت به دیدارى که یک طرفش چهارمین تیم پرطرفدار کشور است ارجحیت دارد؟ هرچند تأثیر نتایج دیدارهاى تیم فوتسال 
تأسیسات دریایى در معادالت لیگ فوتسال قابل چشم پوشى نیست، اما انتظار پخش مستقیم دیدار سایپا و سپاهان از شبکه 

ورزش هم انتظار بیجایى نبود.

بهاره حیاتى

کند.
ه پنالتى ایستاد 
که فصل قبل با 
 جمع مدعیان 

فت!

امان از 
ضربات 

رونم
از شر
خدمت

با اعالم سخنگوى کمیته فنى استقالل این تیم دیگر نیازى به جبارى ندارد.
جلسه چند روز پیش  مجتبى جبارى با وینفرد شفر این شائبه را به ذهن آورد که ممکن است 
این بازیکن دوباره به تیمش برگردد، با این حال محمد نــورى این احتمال را به طور کامل 

رد مى کند.
نورى در این باره   مى گوید: من نمى دانم چرا اینقدر رســانه ها روى این مســائل حساس 
هســتند اما من فکر مى کنم این موضوع حل شده اســت. دیگر نیازى نیست چندان به آن

 بپردازیم. 
او در مورد سرنوشت جبارى هم مى گوید: اگر نیاز به مغز متفکر باشد چپاروف دارد این کار را 
انجام مى دهد، او هم نبض بازى را در اختیار دارد و هم گل مى زند. با این شرایط فکر نمى کنم 
نیازى به حضور جبارى داشته باشیم هرچند که من براى ایشان احترام زیادى قائل هستم و 

جبارى را یکى از بازیکنان تاریخ باشگاه استقالل مى دانم.
  به دلیل انتقاد به وضعیت موجود در یکى از تمرینات استقالل به سیدرضا افتخارى مدیرعامل 
استقالل از حضور در تمرینات این تیم منع شد و هرگز اجازه بازگشت به میادین را پیدا نکرد.

نکته عجیب این که مدیران استقالل هرگز حاضر به تماس با جبارى نشدند تا این که امروز 
مشخص شد این بازیکن در لیست مازاد آبى ها قرار گرفته است و باشگاه قصد دارد نام او را 

از لیست خارج کند.
جبارى در حال حاضر از تیم هاى گسترش فوالد تبریز و مشکى پوشان پیشنهاد دارد و احتماًال 

از بین آنها یکى را براى آینده فوتبال خود انتخاب خواهد کرد.

عصب
على

ســپاهان نزدیک
حمالت زیادى
 موقعیت سوزى
با این تساوى فعال
بار دیگر به سپاهانب

موقعیت سوزى

لیدرهاى و اینستاگرام یکى از 
زى شدند! صدا و سیما با وجود چندین شبکه 
ت پوشش زنده داشته باشد پخش نکرد. در 
سابقه نشد. یکى از سایت هاى اصفهانى با 

ام شبکه ورزش این سوال پیش مى آید 
ل تأسیسات دریایى ومقاومت قرچک
هرچندتأثیر نتایجدیدارهاى تیم فوتسال

ش مستقیم دیدار سایپا و سپاهان از شبکه 

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید امیدوار است تا این تیم را به جایگاه اصلى برگرداند. 
بختیار رحمانى در مورد دیدار با مشکى پوشان گفت: افتخار مى کنم در این مجموعه حضور 

دارم و انتظار دارم که هواداران یک مقدار کنار تیم باشــند، زیــرا ما خوب بازى کردیم و 
تــوپ هــاى مــا گل نشــد. از اینکــه دوبــاره شــاگرد امیرخان شــدم بســیار 

خوشــحالم و آقــاى آذرى نیــز یــک مدیرعامــل خوب هســتند کــه در این 
مجموعــه حضــور دارنــد.وى ادامــه داد: امیــدوارم شــرایط بهتر شــود و 

 فوق العاده بودیم؛ اما توپ هاى ما تبدیل به گل نشد.ذوب آهــن را بــه جایــگاه اصلــى برگردانیــم. برابر ســیاه جامگان
رحمانى درباره همکارى دوباره بــا قلعه نویى در ذوب آهن، تصریح 
کرد: از روزى که از امیرخان جدا شــدم، لحظه شمارى مى کردم با 

ایشان همکارى کنم. خوشحالم که اینجا هستم. نمى خواهم راجع به 
گذشته حرف بزنم. در دوران حضور من در پیکان و مصدومیت پیش آمد و یک مقدار 

جدا شوم و حاال در اینجا حضور دارم.اذیت شدم. مسئوالن پیکان من را خواستند و با آنها حرف زدم. تشکر مى کنم که اجازه دادند من 
مى دهم شرایط خوب شود.هافبک ذوبى ها در پایان تصریح کرد: هواداران خوب ذوب آهن یک مقدار تحمل کنند و من قول 

 لحظه شمارى مى کردم   براى شاگردى امیرخان

جداجدایى جبارى از استقالل قطعى شد 
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الهه مهرى دهنوى
 یک تســاوى دیگر در کارنامه ذوب آهــن آن هم در 
دیدارى خانگى نشــان داد که ژنرال در بازى هایى که 
در اصفهان میزبان اســت به انــدازه دیدارهاى بیرون 
از خانه جــرات و جســارت الزم بــراى پیــروزى را 

ندارد. 
ذوب آهن- مشکى پوشان در ورزشگاه نقش جهان؛  این 
دو تیم در حالى به مصاف یکدیگر رفتند که در تعطیالت 
نیم فصل تغییرات زیــادى را در تیم خود انجام داده اند. 
سیاه جامگان با انتخاب رضا عنایتى به عنوان سرمربى، 
امیدوار هستند از قعر جدول فاصله بگیرند و مانند فصول 
قبل از ســقوط نجات پیدا کنند. ذوب آهن هم با جذب 
بختیار رحمانى و میالد فخرالدینى و همچنین بازگشت 
قاسم حدادى فر به دنبال جبران نتایج ضعیف نیم فصل 
اول خود و صعود به رتبه هاى باالى جدول براى کسب 
سهمیه آسیایى هســتند.اما در دیدار اخیر این دو تیم در 
حالى به تســاوى رســیدند که هیچ کدام از تغییرات به 
سود تیم ها نبود و بازیکنان تغییر کرده در تیم ها موفق 
نشدند در این دیدار ورق را به ســود تیم خود برگردانند. 
نبرد سیاه جامگان و ذوب آهن در حالى در نقش جهان 
به تســاوى رســید که این نتیجه تقریبا بــراى دو تیم 
بى ارزش به شمار میرود و کمکى به آنها نمى کند.نکته 
قابل توجه این بازى جدال امیر قلعه نویى و رضا عنایتى 
بود که عنایتى توانســت اولین امتیاز خود در لیگ برتر 
را مقابل اســتادش کســب کند. امتیازى که باعث شد 
سیاه جامگان 9 امتیازى شود و در قعر جدول باقى بماند و 
ذوب آهن با 20 امتیاز در رده هفتــم جدول قرار بگیرد. 
نگاهى  مــى اندازیم به برخــى نکات جالــب توجه و 

حاشیه هاى این دیدار:

بختیار، مأمور رو سفید کردن ژنرال!
هافبک تازه وارد ذوب آهن در اولین حضور خود با پیراهن 
این تیم نمایــش  تقریبا خوبى داشــت.بختیار رحمانى 
در دیدار با ســیاه پوشــان اولین حضور خود با پیراهن 
ذوب آهن در لیگ برتر را تجربه کرد و روز   خوبى را در 
ترکیب این تیم پشت سر گذاشت.رحمانى که در دوران 
حضور در پیکان خیلى شــرایط خوبى نداشت، با اعتماد 
قلعه نویى از ابتدا براى ذوبى ها به میدان رفت و توانست 
خواســته هاى قلعه نویى را در زمین مسابقه پیاده کند. 
هافبــک شــماره 21 
ذوبى ها در این دیدار 
در خلق موقعیت 
خوبــى  روز 

داشــت و شــاید اگر مهاجمان ذوب آهن کمى با دقت 
تر عمل مى کردند رحمانى مى توانســت در اولین دیدار 
اولین پاس گل خود را ثبت کند.این بازیکن در نیمه دوم 
یک موقعیت بســیار خوب نیز داشت اما ضربه او را عین 
افشــار در موقعیت تک به تک راهى کرنر کرد تا اولین 
تجربه این بازیکن با وجود درخشــش در زمین مسابقه 
بدون ثبت گل و پاس گل به پایان برسد. رحمانى با این 
نمایش توانســت از زیر فشــار انتقادات فرار کند و قلعه 
نویى نیز مطمئنا با دست پر مى تواند از خرید خود دفاع

 کند.

کاپیتان ها ناجى نشدند  
قاسم حدادى فر و مهدى رجب زاده دو کاپیتان تیم ذوب 
آهن هســتند که پس از طى کردن دوران مصدومیت 
آماده بازى بــراى ســبزقباها شــدند. بازیکنانى که با 
حضور در دیدار برابر سیاه جامگان موقعیت هاى خوبى 
ایجاد کردند.قاســم حدادى فر پــس از مصدومیت در 
فصل هاى قبل، لیگ هفدهم را با امیــدوارى فراوانى 
آغاز کرد تا بتواند براى تیمش بدرخشــد و بازهم ستاره 
اصفهانى لقب بگیرد؛ اما ایــن آرزو تنها 12 دقیقه دوام 
آورد!!! و او در دقیقــه دوازدهم اولین بــازى فصل برابر 
ســیاه جامگان دچار مصدومیت شــدید و پارگى رباط 

صلیبى شد تا خیلى زود از مجموعه تیم کنار برود.مهدى 
رجب زاده نیز که با خداحافظــى ابراهیم صادقى از تیم 
ســایپا این روزها لقب باتجربه ترین بازیکن لیگ برتر 
را یدك مى کشــد و پس از چند حضور در ترکیب امیر 
قلعه نویى دچار مصدومیت شــد و پس از بهبودى نیز به 
ناچار به نیمکت منتقل شــد تا در دقایقى خاص بتواند با 
استفاده درست از تجربه خود، نجات دهنده ذوبى ها لقب

 بگیرد.
در جریان دیدار مشکى پوشــان با سبزپوشان اما هر دو 
بازیکن و البته کاپیتان ذوبى هــا آماده حضور در میدان 
بودند. ذوب آهنى که در نیمه اول موفق نشده بود دروازه 
حریف را باز کند در نیمه دوم دست به تغییراتى زد تا شاید 
بتواند بازى را به سود خود تغییر دهد و به همین دلیل امیر 
قلعه نویى ابتدا از آغاز نیمــه دوم حدادى فر و پس از آن 
رجب زاده را به میدان فرســتاد تا این بازیکنان بتوانند 
عصاى دست وى باشند و موجبات شکست سیاه جامگان 

را فراهم سازند.
این اتفاق هرگز نیافتــاد تا ذوبى ها به یــک امتیاز بى 
ارزش دست پیدا کنند. هر چند دو کاپیتان ذوبى ها پس 
از حضور در میدان با ارسال ها و پاس هاى به موقع خود 
فرصت هاى مناسبى براى تیم شان ایجاد کردند؛ اما هیچ 
کدام از آنها براى یاران قلعه نویى منجر به گل نشد تا در 
نهایت اصفهانى ها در خانه خود به یک تساوى دست پیدا 

کنند.

دوباره «حیا  کن، رها کن»
معــدود  هواداران ذوب آهن که در این  

دیدار به ورزشگاه نقش 
جهان آمــده بودند 
در پایــان بازى 
با شعار «حیا 
 ، کــن

رها کن» علیه قلعه نویى و آذرى، نســبت بــه نتایج و 
عملکرد این تیم واکنش نشــان دادند. آنها در گفتگوى 
خود با برخى خبرنــگاران گفتند که قلعــه نویى با این 
همه ســر و صدا و هزینه به ذوب آهن آمــده  بود تا این 
تیم را بیش از قبــل موفق کند، اما حــاال مى بینیم که 
نســبت به مربیان قبلى از جمله مجتبى حسینى نتایج 
ضعیف ترى کسب کرده و این موضوع به هیچ وجه قابل 

قبول نیست.

بوسیدن بزرگوار
یک نفر از هــواداران بدون اطــالع نیروهاى امنیتى به 
سمت نیمکت ذوب آهن دوید و امیر قلعه نویى را بوسید 
که پس از آن با دخالت نیروهاى امنیتى به بیرون فرستاده 
شد. این هوادار کلى زحمت و دردسر را براى خود خرید تا 

بتواند ژنرال را ببوسد.

اتالف وقت، نقطه تاریک این بازى
امیر قلعه نویــى هم درباره این دیــدار اظهار کرد: وقتى 
پنج موقعیت تک بــه تک را از دســت مى دهیم، دیگر 
حرفى باقى نمى ماند و نمى توان در مــورد این فوتبال 
حرف زد. وى با بیــان اینکه تیمش بــه یک هافبک و 
یک مهاجم نیاز دارد، ادامــه داد: اتالف وقت زیاد، نقطه 
تاریــک دیدار با مشکى پوشــان بود. هــر کارى انجام 
مى دادیــم بازیکنان حریــف خودشــان را روى زمین

 مى انداختند.
قلعه نویى در مورد شعار «حیا کن، رها کن» که از طرف 
برخى هواداران علیه او سر داده شد، گفت: دستشان درد 
نکند که علیه من شعار 

دادند!

حمیدرضا جهانیان، تاجرى اســت که در فصل جدید لیگ برتر وارد چرخه مدیریتى 
فوتبال ایران شد. پس از آنکه نام این چهره به عنوان خریدار باشگاه نفت در رسانه ها 
منتشر شد، هیچ کس تصور نمى کرد که او یک پاى اخبار جنجالى هفتگى در لیگ باشد. 
بااین حال اگرچه جهانیان در یک مصاحبه مفصل که مزین به کت و شلوار قهوه اى و 
کراوات بود، حرف هاى عجیبى درباره مسائل سیاسى و اقتصادى به زبان آورده بود، اما 
هنوز مانده بود تا ورزشى ها را هم حیرت زده کند. خریدار جدید نفت اما خیلى زود و با 
قوت آغاز کرد؛ زمانى که در بدو حضور در باشگاه نفت در یک جلسه عمومى با حضور 
بازیکنان على کریمى را با بلند کردن دست از سوى بازیکنان تیم به عنوان سرمربى 
جانشین حمید درخشان کرد و چند هفته بعد، بعد از ناسازگارى هاى مداوم کریمى که 
به هیچ وجه حاضر به مصالحه با این چهره تازه فوتبال ایران نبود، دوباره حمید درخشان 
را به جاى او سرمربى کرد. اما در شــرایطى که نفت روند رو به سقوط خود را به دلیل 
نابسامانى هاى مدیریتى آغاز کرده بود جهانیان در یک اقدامى عجیب تر آتیال حجازى 
فرزند ناصر حجازى را به عنوان سرمربى براى تیمش انتخاب کرد در شرایطى که در 

فوتبال ایران تیم دیگرى پیدا نمى شود که آتیال را به عنوان سرمربى برگزیند. البته این به 
معناى تقلیل دادن توانایى هاى احتمالى آتیال نیست؛ اما براى تیمى که در بحران و رو به 

سقوط قرار گرفته است، این مربى 43 ساله انتخابى عجیب محسوب مى شود.
جهانیان سپس پیش از بازى مقابل سپیدرود در تصمیمى فردى 3 بازیکن تیم خود را به 
دلیل جاسوسى از جمع کنار گذاشت. این سه حامد آقایى(مدافع سابق پرسپولیس)، احمد 
امیرکامدار (هافبک اسبق تراکتورســازى) و امین منوچهرى (مهاجم سابق استقالل و 
سپاهان) بودند که در این فصل امیدوار به درخشش در تیم نفت تهران بوده اند. این سه با 
تصمیم فردى که مالکیتش بر باشگاه از سوى اداره کل تربیت بدنى تهران رد شده، حاال 
باید بیرون از گود بنشینند تا تکلیفشان روشن شــود. در این باره جالب ترین صحبت را 
منوچهرى کرده و گفته باید از باشگاه نفت پرسید جاسوسى مدنظرش براى چه کسى و 
با چه اهدافى انجام مى شده است ...نفت که در اولین تجربه آتیال حجازى با 3 گل مغلوب 
سپیدرود یکى از تیم هاى ته جدولى شــد، امیدوار به تغییرات جدى و سروسامان دادن 
به اوضاع اســت؛ اما تا به امروز همه تصمیمات این مدعى مالکیت و خریدارى نماینده 

سابق ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
منجر به سقوط هرچه بیشتر شده 
است. اتفاقى که البته چندان هم 
غیر قابل پیش بینــى نبود. اگر 
مصاحبه هاى حمیدرضا جهانیان 

از ابتداى فصل را کنار هم بگذارید، حتما 
به همان نتیجه اى مى رســید که اغلب 

مــا ما در همان ابتدا رســیده بودیم. نکته تلخ  ا
احتمــاال اینجاست که نفت در دســت و پا زدن هاى آخر 

خواهد سوخت و برگ جدیدى از بدهى ها، نابسامانى ها و اعتراض ها 
را براى فوتبال ما به یادگار خواهد گذاشت و این نتیجه طبیعى تصمیمى 

است که فردى با یک چک 2 میلیاردى را صاحب تیمى در باالترین سطح 
فوتبال ایران مى کند.

یک تساوى دیگر در کارنامه ذوب آهن

  80 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجى یک رسانه بلژیکى  ازبوسه بر گونه هاى ژنرال تا درخواست رها کردن!
به ماندن مهاجم ایرانى در تیم شارلوا و عدم جدایى اش در 
ماه ژانویه راى دادند. ســایت فوت نیوز بلژیک با اشــاره به 
درخشش کاوه رضایى در فصل جارى ژوپیلر لیگ و رسیدن 
پیشــنهادهاى داخلى و خارجى براى این ملى پوش 
ایرانى نظرسنجى براى مخاطبانش طراحى کرد. 
این رسانه بلژیکى از مخاطبانش خواست به این 
پرسش پاسخ دهند که آیا کاوه رضایى در فصل 
نقل وانتقاالت ماه ژانویه 2018 میالدى از شارلوا 
جدا خواهد شــد یا در این تیم مى ماند. هواداران 
فوتبال بلژیک نیز به گزینــه ماندن کاوه رضایى 
در تیم شارلوا راى 80 درصدى دادند. 20 درصد 
شرکت کنندگان در نظرسنجى نیز جدایى کاوه 
رضایى از شــارلوا و انتقالش به تیم دیگرى را 
پیش بینى کردند. مهاجم ایرانى تیم شارلوا در 
مصاحبه با یک رسانه بلژیکى گفته بود که 
فعال قصد ماندن در این تیم را دارد اما در 
عین حال تصمیم نهایى را در حیطه 

مدیران باشگاه دانست.

نشریه داخلى باشــگاه المپیاکوس آتن با انتشار گزارشى 
کریم انصارى فرد ملى پــوش ایرانى را به عنوان بهترین 
بازیکن تیم فوتبال این باشگاه در نیم فصل اول سوپر لیگ 
یونان معرفى کرد. در گزارش نشریه «گاوروس» با اشاره 
به بازى اخیر المپیاکوس در دور رفت مرحله یک هشتم 
نهایى جام حذفى یونان برابر پالتانیاس و کسى پیروزى 
ارزشمند 2 بر یک با گلزنى کریم انصارى فرد آمده است: 
«انصارى فرد براى اولین بار در ســال جارى میالدى در 
جام حذفى به میدان رفت! پیروزى 2 بر یک با وجود ستاره 
ایرانى در شهر تروپولیس حاصل شد اما پیش از این بسنیک 
هاسى (سرمربى اخراجى المپیاکوس) نمى دانست چگونه 
از انصارى فرد بهره ببرد، البته تاکیس لمونیس (سرمربى 
فعلى المپیاکوس) در جام حذفى از انصارى فرد استفاده کرد 
و ستاره تیمش شد. سرمربى 57 ساله به خوبى از مهاجم 

ایرانى محافظت کرد.»
نشریه داخلى باشــگاه المپیاکوس ســپس با مقایسه 
عملکرد بهترین بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه نوشت: 
«انصارى فرد اولین گلــش را در فصل جارى جام حذفى 
یونان به ثمر رســاند تا تعداد گل هایش در طول فصل به 
هشت برسد. او هفت گل در سوپر لیگ یونان به ثمر رساند 

و سه پاس گل داد. بازیکنى که با توجه به آمار و ارقام فنى ما 
بهترین عملکرد را در در میان المپیاکوسى ها در نیم فصل 
اول داشته اســت. در بخش آمارى شــاید فورتونیس تا 
اندازه اى بهتر باشــد که 7 گل به ثمر رساند و 6 پاس گل 
داد اما انصارى فرد فقط در 11 بازى لیگ شرکت کرد و در 
لیگ قهرمانان اروپا نیز غایب بود. فورتونیس در 13 بازى 
نیم فصل اول سوپر لیگ یونان حاضر بود و در مجموع 22 
بازى با لیگ قهرمانان اروپا انجام داد. مجموع دقایق بازى 
انصارى فرد 769 دقیقه است و فورتونیس 1376 دقیقه 
بازى کرد. با توجه به این آمار کریم انصارى فرد بهترین 

بازیکن نیم فصل اول تیم المپیاکوس است.»
در پایان این گزارش آمده است:  کریم انصارى فرد شایسته 
عنوان بهترین بازیکن تیم المپیاکــوس و تبریک هاى 
زیاد است، زیرا تا پایان ماه اوت میالدى خارج از ترکیب 
تیمى قرار داشت. تصمیم گرفت بماند و مبارزه کند. هر 
چند مى دانست بسنیک هاسى روى او حساب نمى کند. 
البته طول عمر مربیگرى هاســى در المپیاکوس خیلى 
طول نکشید و چهار ماه بعد مشــخص شد که تصمیم 
ریسک برانگیز کریم انصارى فرد براى ماندن درست بود. او 
مبدل به مهاجم اول تیم المپیاکوس شد و هدفش این است 
با عنوان بهترین گلزن سوپر لیگ یونان راهى جام جهانى 

2018 روسیه شود. 

الهه مهرى دهنوى
 یک تســاوى دیگر در کارنا
دیدارى خانگى نشــان داد ک
در اصفهان میزبان اســت به
از خانه جــرات و جســارت

ندارد. 
ذوب آهن- مشکى پوشان در
دو تیم در حالى به مصاف یکد
نیم فصل تغییرات زیــادى را
ع سیاه جامگان با انتخاب رضا
امیدوار هستند از قعر جدول فا
قبل از ســقوط نجات پیدا کن
رحمانى و میالد فخرال بختیار
قاسم حدادى فر به دنبال جبر
اول خود و صعود به رتبه هاى
سهمیه آسیایى هســتند.اما د
ک حالى به تســاوى رســیدند
سود تیم ها نبود و بازیکنان تغ
به نشدند در این دیدار ورق را

نبرد سیاه جامگان و ذوب آهن

80 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجى یک رسانه بلژیکى  ازبوسه
به ماندن مهاجم ایرانى در تیم شارلوا و عدم جدایى اش در 
ماه ژانویه راى دادند. ســایت فوت نیوز بلژیک با اشــاره به 
درخشش کاوه رضایى درفصل جارى ژوپیلر لیگ و رسیدن

پیشــنهادهاى داخلى و خارجى براى این ملى پوش 
ایرانى نظرسنجى براى مخاطبانش طراحى کرد. 
این رسانه بلژیکى از مخاطبانش خواست به این 
فصل پرسش پاسخ دهند که آیا کاوه رضایى در

8نقل وانتقاالت ماه ژانویه 2018 میالدى از شارلوا 
جدا خواهد شــد یا در این تیم مى ماند. هواداران 
فوتبال بلژیک نیز به گزینــه ماندن کاوه رضایى 
راى 80 درصدى دادند. 20 درصد  در تیم شارلوا
شرکت کنندگان در نظرسنجى نیز جدایى کاوه 
رضایى از شــارلوا و انتقالش به تیم دیگرى را 
پیش بینى کردند. مهاجم ایرانى تیم شارلوا در 
مصاحبه با یک رسانه بلژیکى گفته بود که 
فعال قصد ماندن در این تیم را دارد اما در 
عین حال تصمیم نهایى را در حیطه 

ه دانست.

کـــاوه! 
بمانبمان

باشگاه تراکتورسازى با درخواست ذوب آهن مخالفت کرد. 
باشگاه ذوب آهن اصفهان طى درخواست مکتوبى از  تراکتورسازى خواهان جذب مهدى کیانى و محمد ابراهیمى 
دو کاپیتان با تجربه سرخ پوشان تبریزى شده بود که پاسخ این درخواست به شکل رسمى اعالم شد. مصطفى آجورلو 
مدیرعامل تراکتورسازى در پاسخى مکتوب به همتاى خودش در باشگاه ذوب آهن با این درخواست مخالفت کرد.

آجورلو مخالفت کرد

  بهترین بازیکن                      
نیم فصل المپیا

عین حال تصمیم
مدیران باشگاه
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دقت 
دیدار 

از مجموعه تیم کنار برود.مهدى صلیبىشد تا خیلى زود
رجب زاده نیز که با خداحافظــى ابراهیم صادقى از تیم 
ت گ ل ک از ت ات لق ا ز ا ا ا

و آذرى، نســبت بــه نتایج و رها کن» علیه قلعه نویى
عملکرد این تیم واکنش نشــان دادند. آنها در گفتگوى

ا ا ن قل ک ند گف ا گا ن خ خ ا خ

یا 

د، حتما 
که اغلب 

مــا  نکته تلخ  ا
احتمــاال زدن هاى آخر 

هى ها، نابسامانى ها و اعتراض ها 
ذاشت و این نتیجه طبیعى تصمیمى 

ردى را صاحب تیمى در باالترین سطح 

ر در کارنامه ذوب آهن

ال تا درخواست رها کردن!

اتهام جاسوسى به بازیکن سابق سپاهان

قابل توجه این بازى جدال امیر قلعه نویى و رضا عنایتى
در لیگ برتر که عنایتى توانســت اولین امتیاز خود بود
را مقابل اســتادش کســب کند. امتیازى که باعث شد
9سیاه جامگان 9 امتیازى شود و در قعر جدول باقى بماند و
قرار بگیرد. هفتــم جدول رده ذوب آهن با 20 امتیاز در
نگاهى  مــى اندازیم به برخــى نکات جالــب توجه و

حاشیه هاى این دیدار:

بختیار، مأمور رو سفید کردن ژنرال!
هافبک تازه وارد ذوب آهن در اولین حضور خود با پیراهن 
این تیم نمایــش  تقریبا خوبى داشــت.بختیار رحمانى 
در دیدار با ســیاه پوشــان اولین حضور خود با پیراهن 
ذوب آهن در لیگ برتر را تجربه کرد و روز   خوبى را در 
ترکیب این تیم پشت سر گذاشت.رحمانى که در دوران 
حضور در پیکان خیلى شــرایط خوبى نداشت، با اعتماد 
از ابتدا براى ذوبى ها به میدان رفت و توانست  قلعه نویى
خواســته هاى قلعه نویى را در زمین مسابقه پیاده کند. 
هافبــک شــماره 21
ذوبى ها در این دیدار
در خلق موقعیت
خوبــى  روز 

نهایت اصفهانى ها در خانه خود به یک تساوى دست پیدا 
کنند.

دوباره «حیا  کن، رها کن»
معــدود هواداران ذوب آهن که در این  

دددیییدایدار به ورزشگاه نقش 
جججهجهان آمــده بودند 
در پایــان بازى 
با شعار «حیا

 ، کــن

تاریــک دیدار با مشکى پوشــان بود. هــر کارى انجام
روى زمین مى دادیــم بازیکنان حریــف خودشــان را

 مى انداختند.
شعار «حیا کن، رها کن» که از طرف در مورد قلعه نویى
برخى هواداران علیه او سر داده شد، گفت: دستشان درد
نکند که علیه من شعار

دادند!

یکنى که با توجه به آمار و ارقام فنى ما 
ر در میان المپیاکوسى ها در نیم فصل 
در بخش آمارى شــاید فورتونیس تا 
6 گل به ثمر رساند و 6 پاس گل  7د که 7
1قط در 11 بازى لیگ شرکت کرد و در 
3 نیز غایب بود. فورتونیس در 13 بازى 
2یگ یونان حاضر بود و در مجموع 22

ن اروپا انجام داد. مجموع دقایق بازى 
6قیقه است و فورتونیس 1376 دقیقه 
ه این آمار کریم انصارى فرد بهترین 

ل تیم المپیاکوس است.»
 آمده است:  کریم انصارى فرد شایسته 
المپیاکــوسو تبریکهاى  کنتیم
ان ماه اوت میالدى خارج از ترکیب 
صمیم گرفت بماند و مبارزه کند. هر 
یک هاسى روى او حساب نمى کند. 
گرى هاســى در المپیاکوس خیلى 
ر ماه بعد مشــخص شد که تصمیم 
 انصارى فرد براى ماندن درست بود. او 
یم المپیاکوس شد و هدفش این است 
ن سوپر لیگ یونان راهى جام جهانى 

 مهدى کیانى و محمد ابراهیمى 
سمى اعالم شد. مصطفى آجورلو 
ن با این درخواست مخالفت کرد.

م فصل المپیا
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یک روانپزشــک بــا اشــاره بــه اینکــه والدین 
نوجوانــان مبتال بــه بیش فعالى، خــود نیز ممکن 
اســت به اختــالل بیش فعالــى همراه بــا نقص 
توجه مبتال باشــند، گفت: مشــکالت زناشــویى 
در بزرگســاالن مبتــال بــه بیــش فعالى بیشــتر

است.
مهدى قاســمى درباره اختالل بیش فعالى همراه با 
نقص توجه اظهارداشــت: انســان نه تنها از طریق 
ژن ها ویژگى هاى شخصیتى را منتقل مى کند، بلکه 
اختالالت مختلفى هم وجود دارد که از طریق ژن ها 

از والدین به فرزند انتقال مى یابد.
وى با بیان اینکه از نشــانه هاى اختالل بیش فعالى 
همراه با نقص توجه، ایجاد سرکشى، افت تحصیلى 
و حواس پرتى مداوم اســت، افــزود: ارزیابى والدین 
براى تشــخیص این اختالل نیز بســیار مهم است، 
چرا که احتمال دارد یکى از والدین نوجوان مبتال به 
بیش فعالى، خود نیز به اختــالل بیش فعالى همراه با 

نقص توجه بزرگسالى مبتال باشد.
این روان درمانگر عنوان کرد: بزرگســاالن مبتال به 
اختالل بیش فعالى همراه با نقص توجه، اختالالتى 
از قبیل اضطراب، افســردگى و اختالالت شخصیت 
دارند که ممکن است مشکالت زناشویى را نیز تجربه 
کنند.قاسمى با اشــاره به اینکه افراد مبتال به نقص 

توجه نسبت به سایر افراد بیشتر شغل و محل سکونت 
خــود را تغییر مى دهنــد، گفت: این افــراد معموًال 
تحصیالت کمتــر و فعالیت اقتصــادى - اجتماعى 

پایین ترى دارند.
این روانپزشک یادآور شد: زمانى که والدین اختالل 
بیش فعالى همراه با نقص توجه داشته باشند احتمال 
اینکه نوجوان مبتال بــه اختالل بیش فعالى همراه با 

نقص توجه و اختالل نافرمانى مقابله اى نیز داشــته 
باشند به گونه اى چشمگیر افزایش مى یابد.وى ادامه 
داد: حتى بدون مشــکالت جانبى که ممکن اســت 
همراه با اختــالل بیش فعالى همــراه با نقص توجه 
مشاهده شود، مى توان دید که چگونه تکانشى بودن، 
بى توجهى و بیش فعالى والدین و نوجوان ممکن است 

به برهم خوردن آرامش زندگى آنها منجر شود. 

آلودگى هوا بر تمــام بافت ها و سیســتم هاى بدن تأثیر 
مى گذارد چــرا که در هواى آلــوده انــواع آالینده ها از 
قبیل، مونواکسیدکربن، اکســید نیتروژن و هیدروکربن،

 به راحتــى وارد بدن شــده و بدیــن ترتیــب، میزان 
رادیکال هاى آزاد در بدن افزایش مى یابد.

رادیکال هاى آزاد از راه پوست،  ریه، چشم، گوش، بینی و 
دستگاه گوارش وارد بدن شده و سبب تخریب سلول هاي 

بدن می شوند. 
آسیب به سیســتم قلب و عروق، مغز و ریه تنها 

بخشــی از اثرات نامطلــوب آلودگی 
هواســت. آالینده هاي مضــر هوا از 
طریق ایجــاد التهاب و انســداد در 
عــروق تغذیــه کننده مغــز حتی 
می تواند منجر به سکته مغزي شود. 
متخصصان تغذیه توصیه هاي زیر را 

به مردم می کند.
 شیر کم چرب بخورید. کلسیم 
موجود در شیر از جذب سرب و فلزات 
ســنگین موجــود در هــواى آلوده 

جلوگیرى مى کند. 
شیر عوارض ناشــى از آلودگى هوا بر 

دستگاه گوارش را کاهش مى دهد زیرا به دلیل دارا بودن 
فسفر، منیزیم و کلسیم، خنثى کننده سموم است و عالوه 
بر این، سبب می شود که دستگاه تنفس کمتر آسیب ببیند.

  از بین میوه ها و صیفى جــات مختلف، آنهایى که 
رنگشان نارنجى پررنگ و قرمز اســت و بین سبزى ها، 
آنهایى که برگ هاى پهن تیره دارند (مانند کاهو و اسفناج) 
حاوى آنتى اکسیدان هاى بیشترى هستند و سموم بدن را 
بیشتر خنثى و دفع مى کنند. پس این روزها بیشتر از این 

میوه ها و سبزي ها استفاده کنید.
کیوى، آلو بخارا، انار، انگور، سیر، 
کلم بروکلــى، کشــمش، گوجه 
فرنگى و پرتقال سرشــار از آنتى 
اکســیدان اســت کــه توصیه 

مى شــود در این روزها 

مصرف شوند. 
آب، شــیر کم چرب، دوغ و غذاهاي آبکی بیشــتر 
مصرف کنید و غذاهاي خشــک کمتر. سوپ و آش را در 
سفره هاي خود حتمًا داشته باشید. این روزها حتی اگر هوا 
سرد هم بود و عطش هم نداشتید، آب و مایعات و غذاهاي 
آبکی زیاد مصرف کنید. نوشــیدن آب، کمک می کند تا 
کلیه ها امالح اضافــى و ذرات آلــوده و آالینده ها  را به 
سرعت و در زمان کمتري از بدن خارج و سم زدایی کنند.   
 در روزهایی که هوا آلوده  است، مردم نباید از گوشت 
قرمز اســتفاده کنند چرا که مصرف گوشــت قرمز، بار و 
زحمت کلیه را زیاد می کند. بنابراین از خانواده گوشت ها، 
بهتر اســت مردم از ماهی و ماکیان بیش از گوشت قرمز 
استفاده کنند. ماکیان و ماهی چربی غیر اشباع  هم دارند.    
 از خانواده غالت، مردم بهتر است در روزهایی که 
هوا آلوده است به جاي مصرف برنج و نان، از جو استفاده 
کنند. جــو را می توانند در ســوپ و آش اضافه کنند. جو 

حاوي امالح و فیبر است.    
 در خانواده میوه ها از تمام میوه هاي فصل بیشتر از 
روزهاي دیگر استفاده شود. مصرف خرمالو، انار، نارنگی و 

سایر مرکبات در این روزها اولویت دارد.    
 در خانواده ســبزیجات، مصرف سبزیجات حاوي 
ترکیبــات گوگردي توصیه می شــود چرا کــه این نوع 
سبزیجات، به سرعت آالینده ها را از بدن خارج می کند. در 
این میان مصرف ســیر، پیاز، تره فرنگی و کلم 
بیش از همه توصیه می شــود چون این 
ســبزیجات به دلیل ترکیبات گوگرد 
خــود مى تواننــد از مخاط 
دستگاه تنفسى بیشتر 

محافظت کنند.

توصیه هایى براى روزهاى آلوده
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عالئم بیش فعالى در بزرگسالى را بشناسید

داشــتن پوســت صاف بــدون لــک، آکنه، ســیاهى 
و گودى زیــر چشــم آن هم براى همیشــه کار ســخت و 

طاقت فرسایى است.

اثراث ماساژ دادن یخ روى پوست
تعجب نکنید، یک مکعب یخ ساده مى تواند کارهاى عجیبى 
براى پوست شما انجام مى دهد. افراد دوستدار پوست صاف، 
هر روز صبح براى حفظ زیبایى و جوان نشان دادن چهره خود، 
روى صورت، گردن و پوستشان را با کمک قعطه اى یخ مالش 

مى دهند.

یخ براى مقابله با میکروب ها مفید است
اگر به ســرما عــادت ندارید، فــرو رفتن در آب ســرد و یخ 

مى تواند با ایجاد ضربان قلب نامنظم به ویژه در افراد 
مسن باعث شوك شود که در عرض سه تا پنج 
دقیقه فرد را از پا درمى آورد. اما گرفتن 
یک دوش آب نسبتاً سرد در 

بدن مى شود. اول صبح، باعث تقویت سیستم دفاعى 
به گفته محققان آب سرد، گردش خون را بهبود مى بخشد و 
تولید سلول هاى ایمنى را افزایش مى دهد. گرفتن دوش آب 
سرد باعث مى شود بدن تالش کند خود را گرم نگه دارد بنابراین 
روند سوخت و ساز باال مى رود و سیستم ایمنى فعال مى شود؛ 
در نتیجه گلبول هاى سفید بیشترى در بدن رها مى شود. نتایج 
بررسى ها نشان مى دهد، افرادى که دوش سرد مى گیرند؛ در 

مقایسه با دیگران کمتر دچار سرماخوردگى مى شوند.

ماساژ با یخ، درد را از بین مى برد
ماساژ دادن یخ روى پوست مى تواند درد را کاهش دهد. البته 
یخ نباید مســتقیم روى بدن قرار گیرد زیرا باعث ســوختگى 
مى شود. یخ، درد را تا یک ســوم کاهش مى دهد. همچنین 

با استفاده از یخ، مشــکل دندان از جمله درد آبسه تا 50 درصد 
کاهش مى یابد.

استفاده از یخ براى ورزشکاران
تأثیر درمانى یخ، ســال هاست که شناخته شده 
اســت. بــراى درمان آســیب هاى 
شدید ورزشــى مانند کشیدگى یا 
پیچ خوردگى، بالفاصله کمى یخ 
را به مــدت ده دقیقه تا نیم ســاعت 
روى عضو صدمه دیــده بگذارید تا 
درد و التهاب کاهش پیدا کند. بهتر 

است یخ را در حوله بپیچید.

تزریق آمپول یخ، سرطان پروستات 
را درمان مى کند

از بین بردن ســلول هاى ســرطانى از طریــق منجمد و آب 
کردن (کرایوتراپــى) به عنــوان یک روش درمــان تقریبًا 
جدید براى ســرطان پروستات مطرح اســت. این روش که 
کریوســرجرى نامیده مى شــود شــامل منتقل کردن گاز 
ســرد به غده پروســتات اســت. گاز به توپ هاى یخ تبدیل 

مى شود که سرطان را از بین مى برد. 

بسته هاى یخ براى مقابله با میگرن
نتایج بررســى هاى متعدد نشــان مــى دهد، قــرار دادن
 بســته هاى یــخ در کاهــش درد میگــرن مؤثر اســت. 
یخ رگ هاى خون را که به مغز خون مى رســاند، منقبض مى 

کند.

تسکین درد آرتریت
پزشــکان به بیماران مبتال به آرتریت، سرما 
درمانــى را توصیه مى کننــد. در این روش 
درمانى، میزان مواد شــیمیایى که هنگام 
التهاب رها مى شــود، به طور چشمگیرى 

کاهش مى یابد. 

خواب بهتر در هواى خنک
اگــر چه بیشــتر ما دوســت داریــم در جاى 

گرم بخوابیم، امــا با پاییــن آوردن دماى 
اتــاق، خــواب راحــت تــرى خواهیــم

 داشت. دستگاه گرمایشى، هوا را خشک مى 
کند، در نتیجه غشاى مرطوب ریه نیز خشک 

مى شود. در این دماى گرم، توان بدن براى مقابله 
با ویروس ها و عفونت ها پایین مى آید. باز 

گذاشتن پنجره ها و گردش 
هــوا، باعث خارج 
شــدن ویروس 
هاى موجود در 

هوا مى شود.بنابراین 
ســعى کنید دماى اتاق خواب 

همیشه پایین باشــد تا خواب خوبى داشته باشید. به طور کلى 
دماى بدن انسان هنگام شــب به پایین ترین حد مى رسد اما 
دماى بدن افرادى که از کم خوابى رنج مى برند، افزایش مى 
یابد. در این زمینه خنک نگهداشــتن محیط، راهکار مناسبى 

است.

       یخ؛ درمانى سریع، آسان و مؤثر
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سبزیجات، به سرعت آالینده ها را از بدن خارج
ف تره این میان مصرف ســیر، پیاز،
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شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان هاى ارزیابى کیفى 
از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 
(اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 
88969737- 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى 

کارى با شماره 031-36269948) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/03 لغایت 

ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 96/10/14 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات 
استعالم ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/10/30 در "سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) بارگذارى و نســخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان ارزیابى: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك و اصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى 
واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى 
پروژه هاى مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 

          

آگهى فراخوان هاى ارزیابى کیفى شماره 960/6012 و 960/6013
(شماره 200961188000051 و 200961188000052 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شر کت برق منطقه اى اصفهان 
م الف: 121002

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزیابى توان تأمین ترانسفورماتورهاى 63/20 کیلوولت (40 960/6012
مگاولت آمپر) به همراه ترانس هاى کمپکت مربوطه 

تأمین کننده مى بایست سازنده داخلى ترانسفورماتورهاى 63/20 کیلوولت باشد. 
 IEC ارائه گواهى تایپ تست مبنى بر انجام کلیه تست هاى مندرج در آخرین نسخه از استاندارد -

60076 از یک آزمایشگاه تخصصى معتبر و مستقل بین المللى

دارا بودن گواهى نامه صالحیت پیمانکارى با حداقل رتبه 4 نیرو و 5 ابنیه از سازمان مدیریت و توان احداث پست فوق توزیع فالرد به صورت کلید در دست 960/6013
برنامه ریزى کشور

نوبت اولنوبت اول

هیئت مدیره- شرکت تعاونى سهام عدالت برخوار و میمه

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى 
سهام عدالت شهرستان برخوار و میمه رأس ساعت 14/30 
روز دوشنبه مورخ 96/10/18 در محل سالن اجتماعات 
آموزش و پرورش شاهین شهر به آدرس شاهین شهر بلوار 

امام خمینى اداره آموزش و پرورش تشکیل مى گردد. 
لذا از کلیه نمایندگان اعضاء دعوت مى شود با در دست 
داشتن کارت شناسایى رأس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم  رسانید. 

دستور جلسه: 
 طرح و تصویب اساســنامه جدیــد تعاونى منطبق با 

اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون 
 اصالح ماده 34 اساسنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دومنوبت دوم
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مرد جوان وقتى از سوى یکى از دوستانش که قرص هاى متادونش را از او 
گرفته بود کتک خورد براى انتقام گیرى با چاقو و میله سراغ دوستش رفت و 

دست به یک جنایت خونین زد.
ساعت 22و30دقیقه پنج شنبه 30 آذر ماه امسال مأموران کالنترى 172 
حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در جریان درگیرى خونینى در یک فضاى 

سبز در نزدیکى شهرك عالیین منطقه شهررى قرار گرفتند.
مأموران با حضور در محل پى بردند کــه مرد جوان پس از 
درگیرى دسته جمعى هدف ضربات چاقو و میله فلزى 
قرار گرفته و با توجه بــه وضعیت بدنى اش به 

بیمارستان منتقل شده اســت. تجسس هاى پلیســى آغاز شد و خیلى زود 
مأموران در جریان مرگ مرد جوان به دلیــل ضربات چاقو و میله فلزى قرار 
گرفتند و با جنایى شــدن این درگیرى، تیمى از مأموران تجسس کالنترى 
172 حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به دســتور بازپرس نوروزى از شعبه ششم 
دادسراى عمومى و انقالب شهررى براى دستگیرى عامل جنایت وارد عمل 

شدند.
مأموران در تجسس هاى میدانى در محل درگیرى مرگبار پى بردند که عامل 
جنایت مرد 36 ساله اى به نام «میثم» است که پس از قتل پا به فرار گذاشته 
است. تیم پلیسى در این مرحله مسیر خانه متهم را ردزنى کردند و مشخص 
شــد که وى پس از درگیرى خونین به خانه بازنگشته اســت و خیلى زود با 

اقدامات فنى رد متهم در خانه یکى از دوستانش زده شد.
همین کافى بود تا مأموران پلیس در عملیاتى غافلگیرانه عامل 
این جنایت را که در خانه یکى از دوســتانش پنهان شــده بود 
دستگیر کنند. عامل جنایت که راهى جز اعتراف پیش رویش 
نداشت به مأموران گفت: «شــب حادثه بسته قرص متادون 
همراهم بود که وارد فضاى ســبز شــهرك عالیین شدم و 
این در حالى بود که «احمد» 28 ســاله و دوستانش در آنجا 

حضور داشتند.»
وى افزود: «احمد قرص هاى متــادون را از من گرفت و در ادامه 
شــروع به کتک کارى با من کرد که در این درگیــرى کتک زیادى 
خوردم و تصمیم گرفتم کینه ام را خالى کنم که پس از خارج شدن از صحنه 
درگیرى یک چاقو و میله فلزى در دست گرفتم و دقایقى بعد دوباره به فضاى 

سبز بازگشتم.»

میثم ادامه داد: «وقتى به سراغ احمد رفتم با او درگیر 
شدم و ابتدا با چاقو یک ضربه به سینه اش زدم و سپس 

با میله فلزى یک ضربه به سرش زدم و زمانى که احمد 
روى زمین افتاد پا به فرار گذاشتم.»

بنا بــه این گزارش، بازپرس نوروزى از شــعبه ششــم 
دادسراى عمومى و انقالب شــهررى در این مرحله 
دســتور داد تا عامل جنایت براى تحقیقات بیشتر در 
اختیار مأمــوران اداره 10 پلیس آگاهــى تهران قرار 
گیرد و تجســس هاى فنى در این پرونده خونین ادامه

 دارد.

آتش کینه منجر به جنایت شد

قتـل متـادونى 

2 دزدحرفه اى که به 11 مغازه و چهارخانه دســتبرد 
زده، دو نفر را ربوده و از 11 نفر با تهدید چاقو سرقت 
کرده بودند با حکم قضائى به 220 سال زندان و 538 

ضربه شالق و همچنین رد مال محکوم شدند.
رسیدگى به این پرونده به دنبال افزایش چندین فقره 
سرقت مشــابه از مغازه  و خانه هاى شرق تهران در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. شــواهد نشان مى داد 
دزدان شب رو پس از شناسایى محل سرقت شب ها 
در فرصتى مناسب نقشه شان اجرا مى کردند. پلیس به 
ردیابى پرداخت و سرانجام دو دزد سابقه دار را بازداشت 
کرد. آنها به سرقت از 11 مغازه و پارکینگ، دستبرد به 
چهارخانه، ربودن دو نفر و سرقت مقرون به آزار از 11 
نفر اعتراف کردند و در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک 

استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند.
در جلســه رســیدگى به این پرونده دو شاکى که به 
عنوان مسافر سوار پژو آردى متهمان شده و از سوى 
آنها ربوده شده بودند به تشریح ماجرا پرداختند. یکى 
از آنها گفت: «من از بومهن ســوار پژو آردى شــدم 
تا به تهرانپارس بیایم. هنوز مســافتى را طى نکرده 
بودیم که راننده و سرنشــین دیگر خــودرو به رویم 
چاقو کشیدند. آنها به شدت مرا کتک زدند و به حاشیه 
بومهن بردند.آنها ساعت ها مرا شکنجه کردند و بعد 
از دزدیدن پول و گوشــى موبایلم مجبورم کردند تا 
به کارت یکى از دوستانشــان 500 هزار تومان پول 

بریزم.»
سایر شاکى ها که از خانه و مغازه آنها نیز سرقت شده 
بود یک به یک به تشــریح ماجــرا پرداختند و براى 

دزدان خشن اشد مجازات خواستند.
دو دزد حرفه اى که مدعى هستند در این دستبردها 
سه همدست داشــته اند که حاال متوارى هستند و از 
آنها هیچ خبرى ندارند به 11 فقره سرقت از مغازه  و 
پارکینگ ها، چهار فقره دستبرد به خانه ها، دو فقره 
آدم ربایى و 11 فقره ســرقت مقرون به آزار اعتراف 

کردند.
در پایان جلسه هیئت قضائى هر یک از متهمان را به 
دلیل سرقت از 11 مغازه به 50 سال زندان و 99 ضربه 
شالق، براى سرقت از چهار خانه به 18 سال زندان 
و90 ضربه شالق، بابت دو فقره آدم ربایى به 31 سال 
زندان و به علت 11 فقره سرقت مقرون به آزار به 11 

سال زندان و 80 ضربه شالق محکوم کردند.

220 سال زندان 
مجازات دزدان شب رو باند ســرقت دوچرخه هاى حرفه اى در جنوب 

تهران شناسایى و سارقان دستگیر شدند. رئیس 
کالنترى 161 ابوذر گفت: در پى وقوع چندین 
فقره سرقت دوچرخه هاى حرفه اى در منطقه 
ابوذر عوامل عملیات کالنترى اقدامات پلیسى 

خود را آغاز کردند.
ســرهنگ اردشــیر نادرى اظهار داشــت: در 
تحقیقات رد پاى یکى از ســارقان ســابقه دار 
مشخص شد که با چهار نفر از همدستان خود 
مغازه فروش دوچرخــه اى  را در خیابان هالل 
احمر اجاره کرده اند و به فروش دوچرخه هاى 
مســروقه مى پردازند. رئیس کالنترى ابوذر گفت: انبارى محل دپوى دوچرخه ها در خیابان 
قزوین شناسایى شد که در بازرسى تعداد 80 فقره دوچرخه کشف شد. وى توضیح داد: سارقان 
اکثر دوچرخه ها را از جلوى در باشگاه هاى ورزشى و آموزشگاه هاى کنکور به سرقت مى بردند 
و مالباختگانى که چند ماه اخیر دوچرخه شان به سرقت رفته است به کالنترى مراجعه کنند. 
سرهنگ نادرى گفت: راکبان دوچرخه توجه داشته باشند دوچرخه هاى خود را در محلى امن 

پارك کنند.

انهدام باند سرقت دوچ رخه هاى حرفه اى 

کارگاه تولید تنباکو که با افــزودن مواد خاص 
به برگ درختان پاییزى  و بســته بندى آن در 
برندهاى معروف تنباکو، آن را بــه تهرانى ها 

عرضه مى کرد، پلمب شد.
پلیس پایتخت یک کارگاه تولید تنباکوى فاسد 
را که پس از اضافه کردن موادى افزودنى، این 
مواد را در بسته هاى برند معروف تنباکو توزیع 
مى کردند، شناســایى و اعضاى آن را دستگیر 

کرد.
 بر اساس این گزارش اعضاى این باند با استفاده 
از تنباکوهاى فاسد، مایع آتش زنه و برگ هاى 
خشک اقدام به تهیه تنباکو در بسته بندى یک برند معروف کرده و با مخلوط کردن این مواد با 
یکدیگر و همچنین اضافه کردن مواد نگهدارنده، تنباکوهاى تقلبى را به نام تنباکو اصل این برند 
معروف به فروش مى رساندند. مأموران کالنترى 114 غیاثى در حالى 1/5 تن از این تنباکوها را 
کشف کردند که اعضاى این باند، در زیرزمینى در خیابان عارف جنوبى، این تنباکوهاى فاسد را 

با موادى دیگر مخلوط کرده و در بسته بندى هاى شیک، توزیع مى کردند.

تنباکوى شیک با طعم برگ درختان پاییزى!

رئیس کالنتــرى 110 شــهداى تهــران از 
دســتگیرى دو جوانى که با کشــیدن عالئم 
شــیطان پرســتى به دنبال تبلیغ این گروه ها 

بودند، خبر داد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ اسماعیل افشارى 
اظهار داشت: پنج شنبه شب مأموران کالنترى 
حین گشتزنى در خیابان پیروزى متوجه حرکات 
مشکوك دو جوان 22 ساله باچهره هایى متفاوت 
شدند که در حال ترسیم اشکال و عالئم شیطان 
پرســتى بر روى دیوار بودند. وى گفت: پس از 
این اتفاق، ســریعًا این افراد دستگیر شدند و در 
تحقیقات اعالم داشتند از طریق شبکه هاى اجتماعى جذب گروه شیطان پرستى شدند و طى 

فراخوانى که در آن گروه ها شده بود، اقدام به این کار کردند. 
رئیس کالنترى 110 شهدا با بیان اینکه در بازدید بدنى از آنها خالکوبى و اشکال شیطان پرستى 
خاصى مشاهده شد، افزود: بر روى لباس یکى از این افراد نوشته اى با این مضمون درج شده 
بود  که «من اعتقادى به بشر ندارم». سرهنگ افشارى گفت: موضوع تبلیغات این گروه ها در 

شبکه هاى مجازى نیز توسط پلیس فتا پایتخت دست بررسى است.

دستگیرى مبلغان  شیطان پرستى 

2 کودك هشت ماهه و سه ساله بندرعباسى بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان باختند.
مدیر روابط عمومى و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکى هرمزگان گفت: این دو کودك 
اعضاى یک خانواده و خواهر و برادر بودند که پس از مسمومیت شدید ناشى از مصرف قرص 

برنج به بیمارستان کودکان منتقل شدند.
فاطمه نوروزیان اظهار داشت: نوزاد هشت  ماهه  که پسر بود پیش از رسیدن به بیمارستان جان 
باخت و دختر سه  ساله نیز پس از چهار ساعت بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه درگذشت. 
وى گفت: والدین این دو کودك ابتدا به تصور اینکه بر اثر مصرف ماســت دچار مسمومیت 
شده اند به پزشکان گفتند مسمومیت ناشى از مصرف ماست است که با توجه به حال عمومى 
بیماران و آزمایش ها مشخص شد مسمومیت بر اثر مصرف برنج آلوده به قرص برنج بوده است.
مدیر روابط عمومى و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان افزود: قرار دادن قرص 

برنج در کیسه برنج بسیار خطرناك است و در موقع پخت باعث مسمومیت و مرگ مى شود.

پسر جوان در اقدامى هولناك پس از سوار کردن یکى از 
بستگانش او را با ضربات چاقو به گلو و سینه به قتل رساند.

بامداد جمعه مأموران پلیس آگاهى ســیرجان کرمان 
از ماجراى پیدا شدن جســد خونین مرد 33 ساله اى در 
مقابل خانه اش در خیابان اصناف شهرســتان زیدآباد با 
خبر شــدند و خیلى زود تیم هاى ویژه براى افشاگرى 

وارد عمل شدند.
مأموران در تحقیقــات ابتدایى پى بردند که ســاعت 

11 شب، پسر جوانى به سراغ مقتول که «احسان» نام 
دارد رفته و پس از سوار کردن وى از دِر خانه اش از محل 
خارج شده و پس از دوساعت از این ماجرا جسد در جلوى 
در خانه احسان و در حالى که هدف ضربات چاقو از ناحیه 
سینه و گلو قرار گرفته بود پیدا شده و برادرش نیز براى 
نجات جان وى او را به بیمارســتان رسانده اما بى فایده 

بوده است.
کارآگاهان با اقدامات فنى و اطالعاتى خیلى زود موفق 

شدند جوان 25 ساله اى را که از بستگان مقتول بود به 
عنوان مظنون اصلى پرونده دستگیر کنند.

مأموران در تحقیقات از تنهــا مظنون اصلى پرونده پى 
بردند که پســر جوان به دلیل اختالف خانوادگى دست 
به این جنایت زده است. بنا به این گزارش، درخصوص 
محل جنایت که آیا در زیدآباد بوده یا سیرجان هنوز پلیس 
آگاهى به یافته دقیقى دست پیدا نکرده است و تحقیقات 

پلیس ادامه دارد.

رئیس کالنتــرى 179 خلیج فــارس تهران گفت: 
ســارقان حرفه اى که اقدام به ســرقت تجهیزات 
باغ ها مــى کردند در ســرقت باغى به نــام «باغ 

سرهنگ» به دام افتادند.
سرهنگ حسین عادلى اظهار داشت: مأموران گشت 
انتظامى کالنترى 179 خلیج فارس در حال گشتزنى 
 بودند که حضور دو مرد سیاه پوش با چهره پوشیده 
در نقاب توجه آنها را جلــب کرده که هر دو را تحت 

نظر قرار دادند.
 وى افزود: دقایقى بعد این دو مظنون با شکســتن 
قفل در یک باغ معروف به نام «باغ سرهنگ»، سعى 
در ورود غیر قانونى داشتند که مأموران بالفاصله با 
هماهنگى هاى انجام شده از ســوى مقام قضائى 
و مرکز کنتــرل پلیــس پایتخت، بــه تعقیب آنها 

پرداختند.
رئیس کالنتــرى 179 خلیــج فارس با اشــاره به 
دستگیرى ســارقان باغ ها گفت: این متهمان پس 

از ورود به باغ مذکور با بریدن قفل کانکســى که در 
محل وجود داشت سه کپسول گاز پیکنیکى، اجاق 
گاز، چراغ گرمســوز، تعدادى تجهیزات آشپزخانه، 
پروژکتور، پمپ آب، 50 متر شیلنگ، یک دست آچار 
و ابزارآالت کامل صنعتى و تعدادى لوازم شخصى 
موجود در کانکس را جمع آورى کردند تا به سرقت 
ببرند که در همان زمان مأموران هر دو را محاصره 

و دستگیر کردند.
سرهنگ عادلى تصریح کرد: متهمان که خود را در 
محاصره پلیس دیده بودند، به ناچار تســلیم شده و 
به همراه اموال مســروقه به کالنترى منتقل شدند 
که طى بررسى از سوابقشــان مشخص شد هر دو 
سابقه دار بوده و در سرقت هاى مکرر با هم همدست 
هستند. وى بیان کرد: هر دو متهم در بازجویى هاى 
انجام شــده به جرائم خود مبنى بر سرقت از باغات 
این محدوده اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده 

به دادسرا منتقل شدند.

«رها» کودك ســه ســاله گیالنى(اهل پاشــاکى  
الهیجان) توســط نامادرى مورد آزار قــرار گرفته و 

کشته  شد.
طبق اطالعت رســیده از منابع موثق این اتفاق تلخ 
روز یک شنبه 26 آذر رخ داده است. گفته مى شود رها 
کودك سه ساله الهیجانى که با پدر و نامادرى اش در 
تهران زندگى مى کرده است، در یک حادثه که طبق 
ادعاى صورت گرفته پرت شدن و یا افتادن بچه از راه 
پله ها گزارش شده، دچار جراحت شده و به بیمارستان 
انتقــال یافتــه ولى متأســفانه کودك فوت شــده 

است.

اما طى بررســى هاى صورت گرفته و مشــاهدات 
اولیه از بدن کودك آثار جراحــت و کبودى ها و... بر 
روى بدن بى جانش این گمان را در ذهن مســئولین 
بیمارســتان مى اندازد که فوت مشــکوك اســت. 
نامادرى از همان روز در بازداشت به سر برده و جسد 
براى بررسى هاى بیشتر به پزشــک قانونى انتقال 

مى یابد.
سرانجام سه شــنبه 28 آذر پس از دو روز جسد این 
کودك براى خاکسپارى به پاشاکى الهیجان منتقل 
شده و دفن مى شــود. هنوز اطالعات دیگرى ازاین 

پرونده در دست نیست.

قرص برنج، جان 2 کودك را گرفت

جنایت خانوادگى  در اولین شب زمستان

دستگیرى سارقان «باغ سرهنگ»

مرگ مشکوك دختربچه  3 ساله

رئیــس پلیس مشــهد گفــت: عامل 
ســرقت هاى شــبانه در غرب مشهد به 
ضرب گلوله پلیس در چنگ قانون گرفتار 

شد.
سرهنگ محمد بوســتانى اظهار داشت: 
گزارش سرقت هاى ســریالى خودرو و 
وسایل داخل خودروهاى سوارى در مشهد 
پلیس را بر آن داشت براى پیگیرى موضوع 
به طور جدى وارد عمل شــود. وى افزود:   
تیم هاى تجسس کالنترى کاظم آباد کنترل 
و مراقبت هاى نامحســوس خود را آغاز 
کردند و پلیس یکى از عامالن اصلى این 
سرقت ها را سوار بر خودروى پراید شیشه 
دودى ســرقتى در حوزه استحفاظى خود 

شناسایى کرد و تحت تعقیب قرار داد.
فرمانده انتظامى مشــهد گفت: عملیات 
تعقیــب و گریز آغاز شــد و متهم بدون 
توجه به دستور ایســت پلیس با سرعت 
جنون آمیزى قصد فرار داشت که مأموران 
با اســتفاده از قانون به کارگیرى سالح 
اقدام به تیراندازى هوایى و سپس شلیک 
به سمت خودروى مذکور کردند وپس از 
طى مسافتى، خودروى پراید که از ناحیه 
الستیک مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود 
را متوقف و راننده را در حالى دستگیر کردند 
که از ناحیه دست راســت خود به ضرب 
گلوله زخمى شده بود.  سرهنگ بوستانى 
تصریح کــرد: متهم 33 ســاله پرونده 
بالفاصله به مرکز درمانى انتقال یافت و در 
بازرسى پلیس از خودروى پراید سرقتى، 
دو عدد زاپاس، دو عدد جک و دیگر وسایل 
مسروقه از خودروهاى سوارى کشف شد. 

تحقیقات از متهم پرونده ادامه دارد.

شلیک  دقیق پلیس به 
سمت دزد حرفه اى
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همانا خداوند ســبحان پدیده هــا را در حالــى آفرید که از 
اطاعتشــان بى نیــاز و از نافرمانى آنان در امــان بود، زیرا 
نه معصیت گناهکاران به خدا زیانى مى رســاند و نه اطاعت 
مؤمنان براى او سودى دارد، روزى بندگان را تقسیم کرد 

و هر کدام را در جایگاه خویش قرار داد.
موال على (ع)

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/70 مورخ 96/08/15 شوراى محترم اسالمى شهر 
چادگان و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى در رشــته فلزات به شماره 1201730020 مورخ 

96/008 مورخ 96/09/26 در نظر دارد اقالم ذیل را از تاریخ 96/10/02 به فروش برساند.
قیمت پایه موضوع مزایده:

1- قیمت پایه با توجه به نظریه کارشناس دادگسترى از قرار هر کیلو 1- آهن آالت مستعمل و 
ضایعاتى هر کیلو (11000) ریال 2- رادیاتورهاى شوفاژ (بدنه آلومینیومى) مستعمل (55000) ریال 
3- رادیاتورهاى ماشین آالت (بدنه برنجى) مستعمل (145000) ریال 4- ضایعات چدنى (12000) 

ریال 5- ضایعات آلومینیومى (55000) ریال
پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 
شــهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل 

پیشنهاد دهنده مبلغ سپرده 10/000/000 ریال مى باشد.
پاکت ب): مبلغ پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت 

نمائید.
1- پیشنهادات رسیده در مورخ 96/10/18 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با 

حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى  گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد 

از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده 

به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 
و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور 

و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 یا اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز 

مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

نادر نجارى- شهردار چادگان

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى چادگان(مرحله اول)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و یا با شماره تلفن 
03152236973 تماس حاصل نموده و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 96/10/12 
به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک قطعه زمین کارگاهى واقع در شهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج رحیم ارباب پالك 118 

هر کدام به مساحت 180 مترمربع
2- یک قطعه زمین مسکونى واقع در شهر ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال 

به مساحت 241 مترمربع 

آگهى تجدید مزایده نوبت دومنوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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دفن زباله در اردستان 
فاقد استاندارد است

فرماندار اردستان گفت: دفن زباله در این شهرستان با 
کمال تأسف، متناسب با استانداردها نیست و شرایط 

بحرانى دارد.
علیرضا غیور بیان داشــت: با توجه بــه حجم زیاد
 زباله هاى خانگى، تفکیک نشــدن زباله از مبدأ و 
نامناسب بودن محل هاى دفن زباله، مشکل زیست 
محیطى جدى در این شهرستان به وجود آورده است.

وى افزود: محل هاى دفن زباله شهرهاى اردستان، 
زواره و مهاباد فاقد استاندارد است و بیشتر روستاها 
نیز فاقد محل دفن زباله هستند، از این رو دفن زباله 
در حاشیه روســتاها و بیابان ها در شرایط بهداشتى 

صورت نمى گیرد.

95 درصد اماکن شهرى 
گلپایگان پالك گذارى شد

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: در شهرستان 
گلپایــگان 95 درصد اماکن شــهرى و 100 درصد 

اماکن روستایى پالك گذارى شده است.
سعید رجالى تأکید کرد: ظرف ســه سال آینده باید 
خدمات پســتى در مناطق روستایى و محروم انجام 

شود.
وى گفت: بیشــترین مشــارکت و همــکارى در
 بین شهرستان هاى استان اصفهان در زمینه توسعه 
خدمات پســتى از سوى بخشــدارى، شهردارى و 

دهیارى هاى گلپایگان انجام شده است.
رجالى با اشــاره به اینکه پالك گذارى در تســریع 
اجراى طرح سرشــمارى کمک مى کند، افزود: در 
شهرستان گلپایگان 95 درصد اماکن شهرى و 100 

درصد اماکن روستایى پالك گذارى شده است.
مدیــر کل پســت اســتان اصفهان گفــت: بیش 
از شــش هزار صدور ســند مالکیت در شهرستان 
گلپایــگان از طریــق شــرکت پســت انجــام 

شده است.

2طرح عمرانى
 در کاشان افتتاح شد

ساختمان معاونت غذا و دارو و بخش مدیریت دارویى 
بیمارستان شهید بهشتى کاشان در آئینى با حضور 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروى 

کشور به بهره بردارى رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى 
درمانى کاشــان گفت: ســاختمان غذا و دارو با 32 
میلیارد ریال از محل اعتبارهاى سازمان غذا و دارو 

طى دو سال ساخته و تجهیز شد. 
ابراهیــم کوچکى افزود: ســاختمان غــذا و دارو با 
زیــر بنــاى دو هــزار و 650 مترمربــع در چهار 
طبقــه در زمینــى بــه وســعت 800 متــر مربع 

ساخته شده است. 
وى هزینه اختصاص یافته بــراى بخش مدیریت 
دارویى بیمارستان بهشتى کاشان را نیز یک میلیارد 
و 200 میلیون ریــال از محل اعتبارهــاى دولتى 

عنوان کرد.

اتباع خارجى، علت افزایش 
کودکان کار در کاشان

معاون سیاســى- اجتماعى فرماندار کاشان، وجود 
اتباع خارجى غیرمجاز را یکى از علت هاى افزایش 
تعداد کــودکان کار و خیابانى در این شهرســتان 

عنوان کرد.
عباسعلى قپانى پور گفت: حضور تعداد زیاد مهاجران 
خارجى به ویژه اتباع افغانستان، از علت هاى مشاهده 
بیش از پیش کودکان کار در خیابان هاى کاشــان  
است که با کمال تأسف، در کنار برخى از آسیب هاى 
نوظهور، چهره گردشــگرى و مذهبى شهر را تحت 
تأثیر قرار داده است.  وى مقابله با این پدیده را نیازمند 
عزمى همگانى عنــوان کرد و افزود: ســاماندهى 
کــودکان کار و خیابانــى ضرورى اســت و حضور 
کودکان در معابر، زیبنده منطقه اى با پیشــینه پربار 

فرهنگى و مذهبى نیست.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از آغاز 
طرح وقف قرآن تاکنون، مردم اصفهان بیش از 25 هزار 

جلد قرآن اهدا کرده اند.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى اظهار داشت: این 
طرح در راستاى واقف شدن تمام اقشار جامعه، به ویژه 
افرادى که تمکن مالى کمترى دارند، اجرا شده است. وى 
افزود: طرح وقف قرآن مجید از ماه رمضان در اســتان 
اصفهان پایه گذارى شد و سپس به ســایر استان هاى 

کشور نیز منتقل شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
طرح وقف قرآن بیان داشت: هدیه قرآن هاى خریدارى 

شده به مبلغ 13 هزار تا 14 هزار تومان است، اما کسانى 
که مى خواهند در وقف قرآن شــریک باشند، مى توانند 
با پرداخت مبلغ شش هزار تا شــش هزار و 500 تومان، 
قرآن را خریدارى کرده و سپس وقف کنند. وى استقبال 
اصفهانى ها را در این طرح بســیار خــوب عنوان کرد و 
افزود: از ماه رمضان ســال جارى تا کنــون بیش از 25 
هزار مصحف قرآن مجید توســط مردم استان اصفهان 

اهدا شده است.
حجت االسالم والمسلمین صادقى بیان کرد: قرآن هاى 
وقف شده در مساجد، مراکز آموزشى، مدارس، دانشگاه ها 

و نیروهاى انتظامى مورد استفاده قرار مى گیرند.

امام جمعه اصفهان بــا بیان اینکه بایــد طرحى تصویب 
کرد تا تخلفات موتورسیکلت ها مشمول جریمه شده و به 
توقیف این وسیله منجر نشود، گفت: موتورسیکلت ها باید 
ساماندهى و پالك گذارى شوند تا شاهد تخلفات کمترى 

از سوى آنها باشیم.
آیت ا...سید یوســف طباطبایى نژاد با اشاره به اجراى طرح 
تحرك خودرویى و موتورى پلیس اصفهان اظهار داشت: 
در رابطه با موتورسیکلت هاى توقیف شده مردم، باید فکرى 
اندیشید و کارى انجام داد. وى افزود: بر همین اساس باید 
طرحى تصویب کرد تا تخلفات موتورى مشمول جریمه شده 
و به توقیف این وسیله منجر نشود؛ البته باید در رابطه با نوع 

جریمه و نحوه اخذ آن تدبیرى اندیشیده شود.
امام جمعــه اصفهان بــا تأکید بــر ضرورت برخــورد با 
موتورسیکلت هاى فاقد پالك گفت: موتورسیکلت ها باید 
ساماندهى و پالك گذارى شوند تا شاهد تخلفات کمترى 
از سوى آنها باشیم؛ زمانى که پالك وجود داشته باشد، سند 
خرید نیز وجود دارد و تعیین مالکیت موتورسیکلت به سهولت 

قابل انجام است.
وى با بیان اینکه عدم رعایت نظــم، انحراف از دین بوده و 
اجراى آن از تأکیدات معصومین(ع) است، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر در فصل طالیى نیروى انتظامى قرار داریم و 
زمان انجام اقدامات اساسى براى برقرارى نظم رسیده است.

موتورسیکلت ها باید مشمول 
جریمه شوند، نه توقیف

اصفهانى ها 25 هزار جلد
 قرآن مجید اهدا کردند

مدیــر روابــط عمومــى اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان در خصــوص انتشــار خبرى 
مبنــى بــر تغییر مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، گفــت: این موضوع شــایعه اســت 
و تکذیب مى شــود.علیرضا مهدى اظهار داشــت: این موضوع شــایعه اســت و تاکنون شــخص جدیدى 
براى این ســمت معرفى نشــده اســت.وى افــزود: در دو ســه روز اخیر خبــرى در کانال هــاى تلگرامى 
دســت به دســت مى شــود کــه از اســاس واقعیت نــدارد و مشــخص نیســت از چــه منبعى منتشــر

 شده است. 

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان 
در پاسخ به این سئوال که تعدیلى در نیروهاى فعال در طرح 
تحول در دستور کار هســت یا نه، تأکید کرد: بحثى تحت 

عنوان تعدیل وجود ندارد.
کیانوش جهان پور در پاســخ به ســئوالى پیرامون تجمع 
اعتراضى مقابــل مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهان 
اظهارداشت: شرکت هاى خصوصى وظیفه مراقبت هاى 
بهداشت اولیه طرح تحول ســالمت استان اصفهان را بر 
عهده دارند.وى افزود: دانشگاه علوم پزشکى صرفاً وظیفه 
نظارت بر این نیروهــا را بر عهــده دارد و بحث ارزیابى و 

توان سنجى این افراد با دانشگاه است.
جهان پور اضافه کرد: به هیچ وجه نیروى قراردادى در طرح 

تحول نداریم و در رابطه با آزمون هایى که گرفته مى شود هم 
کسانى که توانمندى الزم را داشته باشند، نباید از سنجش 

نگران باشند.

مدیرعامل اتحادیه واحدهاى مرغ تخمگذار و مادر استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه براى جلوگیرى از افزایش قیمت 
تخم مرغ، ناچار به واردات هستیم، گفت: اگر آنفلوآنزاى 
پرندگان متوقف شــود، با از بین رفتــن 10 درصد تولید، 
با کمبود مواجه هســتیم و در صورت تداوم این بیمارى، 
کشــور با بحران تخم مرغ روبه رو مى شود و شرایط بدتر 

خواهد شد.
شهاب الدین افضل اظهارداشــت: در حالى که صادرات 
تخم مرغ ممنوع است، اما به دلیل افزایش تقاضا و کاهش 
تولید شاهد گرانى این محصول هستیم. وى با بیان اینکه 
معدوم سازى گله هاى در حال تولید مرغ تخمگذار و پولت 
در کشور به 10 میلیون ُتن رســیده است، افزود: با شیوع 
آنفلوآنزاى پرندگان در آذربایجان شــرقى، در حدود 60 
درصد و در قزوین نیز میزان قابل توجهى از گله هاى مرغ 

تخمگذار معدوم شده است.
مدیرعامل اتحادیه واحدهاى مرغ تخمگذار و مادر استان 
اصفهان تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون در مزارع صنعتى 

تولید مرغ تخمگذار اســتان اصفهان، آنفلوآنزاى مرغى 
گزارش نشده، اما در کشــور ظرفیت قابل توجهى از بین 

رفته است.
■■■   

افضل اظهار داشت: برآورد دائمى تولید مرغ تخمگذار در 
کشور نزدیک به 70 میلیون تن است که درحدود 15 درصد 
تولید معدوم شده اســت. وى با بیان اینکه تولید ساالنه 
تخم مرغ در کشــور باالى 900 هزار تن اســت، افزود: 
درحدود 13 درصد تولید کشور در استان اصفهان است و 
با شیوع آنفلوآنزاى پرندگان، بیش از 100 هزار تن کسرى 

تخم مرغ خواهیم داشت.
مدیرعامل اتحادیه واحدهاى مرغ تخمگذار و مادر استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه به دلیل شرایط موجود، با واردات 
تخم مرغ موافقت شده است، گفت: در حال حاضر قیمت 
هرکیلو تخم مرغ دِر مرغدارى ها درحدود هفت هزار تومان 
و در بازار با نرخ هشــت هزار و 500تومان و حتى بیشتر 
فروخته مى شــود و براى جلوگیرى از افزایش قیمت آن، 

ناچار به واردات هستیم. 
وى ادامه داد: حتى اگر نــرخ هرکیلو تخم مرغ به ده هزار 
تومان برســد به دلیل ارزش غذایى آن، هنوز ارزان ترین 
وعده غذایى خواهد بود و حتى مرغ هم نمى تواند جایگزین 

آن شود.
■■■   

مدیرعامل اتحادیه واحدهاى مرغ تخمگذار و مادر استان 
اصفهان افزود: در حال حاضر دو کشور ترکیه و اوکراین 
توان تولید تخم مرغ را دارند و واردات از آنها انجام مى شود.
وى تصریح کرد: واردات نمى تواند نیاز کشور را تأمین کند، 

اما مى تواند قیمت این محصول را تاحدودى تثبیت کند.
افضل با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ از مهر ماه امسال 
تاکنون ماهانه بین 10 تا 15 درصد افزایش داشته است، 
اظهارداشت: از شهریور امسال تاکنون قیمت تخم مرغ در 
حدود 30 درصد گران شده، البته افزایش 40 درصدى نرخ 
نهاده ها نیز بر قیمت تمام شــده این محصول تأثیرگذار 

بوده است.

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در زمان استاندار سابق و هم در زمان استاندار فعلى، 
گزینه پیشــنهادى خود را براى فرماندارى خمینى شهر 

معرفى کرده ام.
جواد ابطحى افزود: پنج الى شــش شهرستان در استان 
اصفهان شرایط مشابه ما دارند و فرماندار نداشته وامید 

اســت فردى توانمند براى حل مشــکالت شهرستان 
انتخاب شود.

وى با بیان اینکه امیدواریم تــا دو هفته آینده وضعیت 
فرماندار شهرستان تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: در 
آخرین تماسى که با معاون وزیرکشــور داشتم، از قول 
استاندار اصفهان وعده دادند با توجه به جایگاه شهرستان 
خمینى شهر هر چه سریع تر و درآینده نزدیک فرماندار 

معرفى شود.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
افزود: امیدواریم استاندار اصفهان براى انتخاب فرماندار 
با نماینده مردم تعامل داشته باشد و بدون در نظر گرفتن 
گرایش سیاسى، فردى توانمند و شایسته را انتخاب کند.

ابطحى تأکید کرد: گزینه فرماندار خمینى شــهر هنوز 
قطعى نشده است، ولى از بین چهار نفر، یک نفر در آینده 
نزدیک به عنوان فرماندار خمینى شهر معرفى مى شود. 

دیروز در حالى گزارش خبرگزارى ایسنا از فرو نشست سى و 
سه پل بر اثر حفر تونل مترو به سرعت و در مقیاسى گسترده 
در ســایت ها، خبرگزارى ها و فضاهــاى مجازى بازتاب 
یافت که به فاصله اندکى از انتشار گزارش، سازمان میراث 

فرهنگى اصفهان این موضوع را تکذیب کرد.
ایســنا دیروز در گزارش خود نوشت: کابوس کارشناسان، 
فعاالن میــراث فرهنگى و اصفهان دوســتان به حقیقت 
پیوست. نگرانى در رابطه با احتمال بروز آسیب به سى وسه پل 
اصفهان، بارها از جانب کارشناسان عنوان شده بود و همواره 
از جانب مدیران و مسندنشینان تکذیب شده و تأکید شده بود 
هیچگونه نگرانى براى پل هاى تاریخى وجود ندارد و همه 
پل هاى اصفهان به صورت دائمى تحت پایش هستند. اما 

این اتفاق افتاد! 
فرقى نمى کند آن را سى وسه پل بخوانید یا ا... وردى خان، 
چهل چشمه بخوانید یا پل چهارباغ؛ حقیقت این است که این 
پل، شاهکار معمارى اصفهان، تکه اى وجودي و جوهره این 
موزه- شهر تاریخى است که امروز به لطف سوء مدیریت و 
بى توجهى به اظهارات کارشناسان، در مقابل چشمانمان 
تخریب مى شود و انحنا در بدنه غربی پل، حاکی از نشست 

این سازه تاریخی است.
بارهــا احتمال بروز آســیب به این پل تاریخــى از جانب 
کارشناسان مطرح شده بود. برخى خشکى هاى پى درپى 
و طوالنى مدت زاینده رود را خطرى مى دانستند که ممکن 
است موجب تخریب پایه هاى این شاهکار معمارى شود. 

این گروه از کارشناســان عنوان مى کردند ساروج که یکى 
از مصالح اصلى مورد استفاده در ساخت این پل تاریخى و 
البته دیگر پل هاى اصفهان است، به آب و رطوبت وابسته 
است و خشــک بودن آن مى تواند باعث تخریب پل هاى 

تاریخى شود.
عده اى دیگر از کارشناســان و به خصوص زمین شناسان، 
کاهش سطح ســفره هاى آب زیرزمینى را زلزله خاموش 
اصفهان مى خوانند و اعتقاد دارند کاهش ســطح آب هاى 
زیرزمینى به خصوص در حاشیه رودخانه زاینده رود، خطرى 
اســت که نه تنها پل هاى تاریخى، بلکه ســاختمان هاى 

تاریخى و البته همه مردم اصفهان را تهدید مى کند.
اما بزرگ ترین نگرانى کارشناســان، عبور خط یک مترو 
اصفهان، درســت از زیر این پل تاریخى بود. مسئله عبور 
مترو بارها باعث شــد تکمیل تونل مترو اصفهان به تأخیر 

بیافتد. شهردارى اصفهان درباره عبور این خط از زیر چهارباغ 
عباسى و سى وسه پل سال ها ممارست ورزید و تنها با فشار 
سمن ها و رســانه ها، تونل مترو را با دو انحناى کوچک از 

سى وسه پل فاصله دادند.  

فرونشستى در سى و سه پل اتفاق نیافتاده 
است

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان گفت: اگر نشست در بنا اتفاق بیافتد، موجب 
شکست هاى عمیق و فعال در بنا مى شــود و انحنا در پل 
امکانپذیر نیست، مگر سى و سه پل را با خمیر درست کرده اند 

که اگر زیر آن سست شد، انحنا پیدا کند.
فریدون اللهیارى در رابطه با قوس موجود در ســى و سه 
پل که از آن به عنوان نشست سى و سه پل یاد شده است، 
اظهار داشت: هیچکدام از کارشناسان، این قوس را به عنوان 
نشست سى و سه پل تأیید نکرده اند، اما با این حال باز هم 
کارشناســان براى بازدید از نزدیک این پل به محل اعزام 
شــده اند.قبًال این قوس در بدنه سى و سه پل وجود داشته 
اســت؛ قطعاً این خبر را تکذیب مى کنم که پل نشســت 

کرده است.
وى عنوان کرد: خشکسالى در بلندمدت یکى از نگرانى ها 
در مورد سازه هاى اصفهان اســت که میراث فرهنگى نیز 
این نگرانى را دارد و ممکن اســت این بناهــا به این دلیل 

آسیب پذیر باشند.

بحران تخم مرغ در راه است
تخم مرغ از ترکیه و اوکراین وارد مى شود

سى وسه پل نشست کرده است؟

تکذیب خبر تغییر مدیرکل 
آموزش و پرورش استان

گزینه پیشنهادى خود براى تصدى فرماندارى را  
معرفى کرده ام

نیروهاى فعال در طرح تحول سالمت تعدیل نمى  شوند

آثار تاریخى مشتمل بر پرده هاى مخملین، قالیچه 
و منسوجات متعلق به سده هاى 13 و 14 هجرى به 
محل موزه ملى کاشان منتقل شد و در معرض دید 

عموم قرار گرفت.
محسن جاورى، مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى شهرستان کاشان گفت: این آثار 
شامل پرده هاى مخمل نقره دوزى و قالیچه هاى 
سجاده اى متعلق به ســده 13 از اصفهان و تبریزو 
قالیچه طرح لچک و ترنج متعلق به سده 14 بافت 
اصفهان اســت که براى نمایش عمومى به سالن 

اصلى موزه کاشان منتقل شد. 
وى افزود: همچنیــن تن پوش هایــى مربوط به 

دوره زندیه و قاجاریه از جنــس زرباف و گالبتون و 
پارچه هایى از جنس مخمــل متعلق به قرن 14 به 

سالن موزه ملى منتقل شده است.  

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: براى احیاى حمام تاریخى 
شیخ بهایى، با بخش خصوصى وارد مذاکره و عمل 
شده ایم و در کنار این بنا، احیاى بیش از ده بناى دیگر 

در دست اقدام است.
فریدون اللهیــارى با بیان اینکه ایــن ده بنا، اغلب 
خانه هاى تاریخى هستند که قرار است براى احیاى 
آنها برنامه ریزى هاى ویژه اى صورت گیرد، گفت: 
طرح احیاى حمام شــیخ بهایى در شــوراى فنى 
سازمان میراث فرهنگى مطرح شد و چند کاربرى 
براى آن  تعریف شده که در مورد آن تصمیم گیرى 

مى شود.
وى افزود: حمام شیخ بهایى مربوط به دوره صفوى 
اســت و در خیابان عبدالرزاق، کوچه شــیخ بهایى 
واقع شده و این اثر در تاریخ 29 تیر 1377 با شماره 
ثبت 2063 به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت 

رسیده است. 

بخش بارورى و درمان نابارورى بیمارستان شهید 
بهشــتى اصفهان که با مشــارکت خیــران حوزه 
سالمت این اســتان بازسازى شده اســت، افتتاح

 شد.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد: 
براى بازسازى و توسعه این مرکز درمانى با مشارکت 

خیران، بیش از 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

حمید صانعى با اشــاره به اینکه بخــش بارورى و 
درمان نابارورى بیمارستان شهید بهشتى اصفهان 
در مساحت 630مترمربع بازســازى شده و توسعه 
یافته است، افزود: این بخش شامل دو اتاق عمل، 
 ،PGD شش تخت ریکاورى، آزمایشگاه ژنتیک
آزمایشگاه IVF، ارولوژى و ژنتیک، سه درمانگاه 

سرپایى زنان و اتاق سونوگرافى است. 

نمایش آثار متعلق به سده هاى 13 و 14هجرى
 در موزه کاشان

ورود بخش خصوصى
 براى احیاى حمام ش یخ بهایى

افتتاح بخش بارورى و درمان نابارورى
 بیمارستان شهید بهشتى
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 نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
سیستم ادارى کشور بیمار است و باید پیگیر مشکالت تا 

رفع کامل آن باشیم.
حســن کامران دســتجردى افــزود: نیاز روســتا و 
شــهرهاى شــرق اصفهان بــه قیر دولتى احســاس 
مى شود و بر این اســاس، در گفتگویى که با شهرداران 
شــرق اصفهان و معاون وزیر راه در تهران انجام شد، 
مقرر شــد تا 10 هزار تن قیــر ارزان قیمت اختصاص

یابد.
وى گفت: شهرهاى محروم نیاز مبرم به آموزش دارند 
و در این مســیر باید زمینه هاى آمــوزش راحت براى 

بچه ها فراهم شود.
کامران از حضور مســئوالن کشورى در شرق اصفهان 

خبر داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بــا اجازه مقام معظم 
رهبرى، امکان برداشــت از صندوق ذخیره ارزى براى 
ایحاد اشتغال داده شــد، گفت: تا دو هفته دیگر ضوابط 
اجرایى این تســهیالت اعالم مى شــود و متقاضیان 
مى توانند پــس از اعالم، بــا ارائه طرح اشــتغال در 
ســامانه مربوطه، ثبت نام کرده و از این تسهیالت که 
براى روســتاها و شــهرهاى کوچک اســت، استفاده 

کنند.

شــهردار اصفهان اظهار داشت: توســعه گردشگرى 
محقق نمى شود، مگر اینکه ارتباط و تعامل درست بین 

شهرهاى استان برقرار شود.
قــدرت ا... نــوروزى ادامــه داد: رابطه شــهردارى 
اصفهان با شــهرهاى اســتان اصفهان بیــش از این 
کمرنگ بــوده، درحالى که نقاط مشــترك بســیارى 
با شــهرهاى دیگــر داریم که بایــد از آنها اســتفاده 

کرد.
وى تأکیــد کرد: آالیندگى در شــهر اصفهــان بدون 
توجه به منبــع آن و تعامل با دیگر شــهردارى ها قابل 
کنترل نیست بنابراین از اســتاندار درخواست مى شود 

که در برقرارى تعامل بین شــهرهاى اســتان تالش 
کند.

نوروزى با بیان اینکه توسعه گردشگرى مهمترین محور 
فعالیت است، اضافه کرد: توســعه گردشگرى محقق 
نمى شــود، مگر اینکه ارتبــاط و تعامل درســت بین 
شهرهاى استان برقرار شود، زیرا جاذبه هاى زیادى در 

شهرهاى استان وجود دارد. 
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: همانطــور که 
کشــورها بــا هــم عقــد خواهرخواندگــى دارنــد، 
ایــن ارتبــاط بایــد در بین شــهرهاى اســتان هم 

فراهم شود.

اجازه برداشت
 از صندوق ذخیره ارزى

تحقق توسعه گردشگرى 
با تعامل شهرهاى استان

اختصاص25 میلیارد 
براى کمبود منابع  آبى

جلســه هیئت دولت که به ریاســت رئیس جمهور 
برگزار شد با رأى وزرا، اختصاص 250 میلیارد ریال به 
منظور جبران خسارت و رفع کمبود منابع آبى در شرق 

اصفهان مصوب شد.
اعضاى هیئت وزیران با اختصاص مبلغ 250 میلیارد 
ریال اعتبار به منظور جبران خســارت و رفع کمبود 
منابع آبى در منطقه شرق استان اصفهان و ساماندهى 

وضعیت قنوات و رودخانه زاینده رود موافقت کردند.

کاهش15هزار ُتنى صادرات 
سیب سمیرم 

کارشناس مســئول باغبانى و زراعت جهاد کشاورزى 
سمیرم، از کاهش صادرات سیب درختى سمیرم به خارج 

از کشور به میزان 15هزار تن خبر داد.
کیارش ســامى با اشــاره به ادامه روند خشکســالى و

 تنش هاى شدید آبى در خطه ســمیرم، گفت: امسال 
صادرات سیب درختى به سایر کشــورها و کشورهاى 

حاشیه خلیج فارس نیز کاهش زیادى داشت.
به گفته وى، سال 95 شاهد صادرات 45هزار تنى سیب 
درختى این شهرستان بودیم اما امسال این میزان درحدود 
15هزار تن بود که نشــان ازکاهش زیاد صادرات این 

محصول مرغوب دارد.
وى تصریح کــرد: بدترین و بحرانــى ترین وضعیت 
همچنان مربــوط به شــرق ســمیرم و منطقه حنا

 بود.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106793802455 شماره پرونده: 9609986793800892 شماره بایگانى 
شعبه: 960892 دادخواست و ضمائم به آقاى ولى اله اله یورتى دهقى خواهان آقاى حجت اله مرادى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ولى اله اله یورتى دهقى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793800892 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/11/28 ساعت 08:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى
 کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 29826 شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 

حرم) /9/736
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201457 شماره پرونده: 9609986794200786 شماره بایگانى 
شعبه: 960789 دادخواست و ضمائم به آقاى مسیب اسدى- خواهان خانم زلیخا اسدى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى مسیب اسدى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986794200786 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/03 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29791 شعبه 12 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/790
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794401738 شماره پرونده: 9609986794401241 شماره بایگانى 
شــعبه: 961242 خواهان خانم سمیه فرهادى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى شهرام زارع به 
خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794401241 
شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/11/24 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29766 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/791
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794501417 شماره پرونده: 9609986794500477 شماره بایگانى 
شعبه: 960477 حمیدرضا اسدى فرزند مجتبى به کدملى: 1218694475 به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1396/11/21 شنبه ســاعت 15:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد، خیابان آیت 
اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى محمدحسن 
رضائى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29800 

شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/792
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794501415 شماره پرونده: 9609986794500480 شماره بایگانى 
شعبه: 960480 حمیدرضا اسدى فرزند مجتبى به کدملى: 1218694475 به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1396/11/21 شنبه ســاعت 16:00 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد، خیابان آیت 
اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى سید حمید 
طباطبائى پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

29799 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/793
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960528 خواهان محمد گودرزى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
ابراهیم اســماعیلى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخ 96/11/7 ساعت 16/00 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 29809 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/794

ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9610106794700941 شماره پرونده: 9609986794700429 شماره بایگانى 
شعبه: 960429 محمدیار قنبرى به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/11/11 چهارشنبه 
ساعت: 18:00 محل حضور: اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف در خصوص دعوى مجید کنگازیان کنگازى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29837 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/795
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610106794700945 شماره پرونده: 9609986794700557 شماره بایگانى 
شعبه: 960557 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: امین مکوندى نشــانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/11/14 شنبه ساعت 18:00 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف درخصوص دعوى غالمرضا سبزه على به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 29860 شعبه 17 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/796

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9610106794801451 شــماره پرونده: 9609986794800737 شماره بایگانى 
شعبه: 960737 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: آیگین رهنما فرزند کریم کدملى: 1190177471 
نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/11/10 سه شنبه ساعت 18:00 محل حضور: اصفهان- 
خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م 

الف: 29813 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/797
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610106794801436 شــماره پرونده: 9609986794800047 شماره بایگانى 
شعبه: 960047 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حمیدرضا رســتگارى نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/11/10 سه شنبه ساعت 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى زهره گروسى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29769 شعبه 18 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/798
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795001446 شــماره پرونده: 9609986795000641 شماره بایگانى 
شعبه: 960643 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به فاطمه صادقى فرزند اباذر- خواهان: 
حمید جمشیدیان دادخواســتى به طرفیت خوانده فاطمه صادقى به خواســته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795000641 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/07 ساعت 18:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 

الف: 29832 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/799
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795301073 شــماره پرونده: 9609986795300508 شماره بایگانى 
شعبه: 960512 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به احمدرضا صادقى- خواهان شهرام صفوى 
نیا با وکالت سمانه رضایى دادخواستى به طرفیت خوانده احمدرضا صادقى به خواسته 30000000 مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795300508 شعبه 23 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/23 ساعت 16:30 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. اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 

الف: 29855 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/800
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795301056 شــماره پرونده: 9609986795300502 شماره بایگانى 
شعبه: 960506 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى جمال مقدور- خواهان حمید 
حاجى غالم دادخواســتى به طرفیت خوانده جمال مقدور به خواســته 12000000 مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795300502 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/21 ساعت 16:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 

الف: 29824 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/801
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 1- 9610106795301054، 2- 9610106795301055 شــماره پرونــده: 
9609986795300719 شماره بایگانى شــعبه: 960725 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم 
به 1- آنى داوودیان 2- عبدالرســول حجار فرزند عباس على- خواهان خانم لیال نورى دادخواســتى 
به طرفیت خوانده 1- آنى داودیان 2- عبدالرســول حجار به خواســته 36000000 مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795300719 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/14 ساعت 17:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 

الف: 29781 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/802
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795700939 شــماره پرونده: 9609986795700835 شماره بایگانى 
شعبه: 960835 دادخواست و ضمائم به خانم سمیه على باالئى فرزند صفرعلى خواهان: صندوق قرض 
الحسنه حضرت محمد(ص) دادخواستى به طرفیت خوانده خانم ســمیه على باالئى مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کالسه 9609986795700835 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/07 ساعت 16:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 
29861 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /9/803

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960532 خواهان اکبر صادقى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت مهراب 
آراسته نیا تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/8 ساعت 17/30 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال ساختمان مدافعان حرم شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 25 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

29801 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/804
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960533 خواهان اکبر صادقى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت محمد 
همتى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/8 ساعت 18/00 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال ساختمان مدافعان حرم شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 25 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

29798 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/805
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960531 خواهان اکبر صادقى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
سبکدل هوشیار تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز مورخه 96/11/8 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال ساختمان مدافعان حرم 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 29796 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/806

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960547 خواهان سعید بنت اســد دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند، 
موتورســیکلت TVS، مدل 1394 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 
مهدى رنجکش نیا تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز مورخه 96/11/8 ساعت 4:45 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال ساختمان مدافعان حرم 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 29854 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/807

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106795600575 شــماره پرونده: 9609986795600673 شماره بایگانى 
شعبه: 960673 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: اسماعیل نورى به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/11/28 شنبه ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى رضا محسنى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29858 شعبه 26 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/808
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106797201046 شــماره پرونده: 9609986797200766 شماره بایگانى 
شعبه: 960767 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد طرفى نژاد به نشانى مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/11/07 شنبه ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى سیاوش بابائى ترکمانى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29782 شعبه 42 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/809
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797201049 شــماره پرونده: 9609986797200682 شماره بایگانى 
شعبه: 960682 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به على اندرمانى زاده فرزند وهاب و احمد 
فرهادیان فرزند جمشــید- خواهان مرتضى محمدى عسکرانى دادخواســتى به طرفیت خوانده على 
اندرمانى زاده فرزند وهاب و احمد فرهادیان فرزند جمشید به خواسته انتقال سند خودرو مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986797200682 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/07 ساعت 16:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 

الف: 29863 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/810
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961195 خواهان مهدى شکرالهى دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت على اصغر زارعى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/11/5 ساعت 9 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 
29758 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/811

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 961196 خواهان مهدى شکرالهى دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت على زاینده تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى مورخ 96/11/5 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

29759 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/812
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961193 خواهان مهدى شکرالهى دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت محمود اکبرى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى مورخ 96/11/5 ساعت 8 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

29760 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/813
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961194 خواهان مهدى شکرالهى دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت سعید اکبرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/11/5 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

29761 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/814
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961205 خواهان مهدى شکرالهى دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
به طرفیت محمد مسلمى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى مورخ 96/11/5 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

29762 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/815
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 961057 خواهان حســن ذاکرکیش به وکالت محمدحسن میرشکارى 
دادخواست مبنى بر مطالبه مبلغ 148/056/760 بابت تسویه وام به طرفیت محمدرضا حقیقت منش 
تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز سه شــنبه مورخه 96/11/24 ساعت 11:30 تعیین گردید 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر و خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه به نشانى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و خیابان میرزاطاهر- بر اتوبان- 
ساختمان قضائى شهید مطهرى شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 29763 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/816
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805301832 شــماره پرونده: 9609986805301055 شماره بایگانى 
شعبه: 961055 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: شکوفه صابرى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/11/24 سه شنبه ســاعت 12:00 محل حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حد 
فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف درخصوص دعوى حسن 
ذاکرکیش به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29833 

شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/817
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106805301815 شــماره پرونده: 9609986805300397 شماره بایگانى 
شعبه: 960397 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمدقلى چیانى فرزند على اصغر نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/11/17 سه شنبه ســاعت 12:30 محل حضور: اصفهان- کار گذر اتوبان 
شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف 
درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 29811 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره سه) 

9/818/
تحدید حدود اختصاصى

 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک محصور پالك شــماره 3372 فرعى مجزى شــده از 
پالك 3331 واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام رضا پورجم 
علویجه فرزند عبدالرحیم درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهار شنبه مورخ 1396/10/27 ساعت 9 صبح درمحل شــروع و به عمل خواهد آمد و درصورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین

 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار: 1396/10/03 م الف: 7045 ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك 

مهردشت/9/887

اســتاندار اصفهان گفت: تاکنون در انتخاب و انتصاب 
مدیران فشارى وجود نداشــته و از این پس نیز به هیچ 
وجه اسیر فشارها نخواهم شد و در انتخاب نیروها، تحت 

فشارى از قبیل بومى بودن و بومى نبودن نخواهم بود.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشــت: در هر بعدى که قرار 
است در کشور تغییرى صورت گیرد، به عنوان پیشگام از 
استان اصفهان آغاز مى کنند و به همین دلیل، دولت باید 
به دولت چابک، هدایتگر و سیاستگذار تبدیل شود و اداره 

امور به دست مردم باشد و اگر این کار تاکنون انجام نشده، 
باید با قوت انجام شود.

وى با بیان اینکه خصوصى ســازى در اســتان به شیوه 
درستى انجام نشده اســت، گفت: زمانى که شرکت ها 
به صورت دولتى اداره مى شدند، کنترلى از سوى دولت 
انجام مى شد ولى با این شیوه خصوصى سازى، هم دولتى 
هستند و هم در پرداخت حقوق ها و پاداش ها آزاد شده اند.
وى خاطرنشــان کرد: به نظر مى رســد که برخى اصًال 

اعتقاد ندارند که بخش خصوصى را بــه معناى واقعى 
وارد صحنه کنند و اداره کشــور را به بخش خصوصى 

واگذار کنند.
مهرعلیزاده، سوء مدیریت را یکى از اصلى ترین دالیل 
این عقب ماندگى خواند و عنوان کرد: دولت از نظر درآمد 
در وضعیتى قرار دارد که تنظیم دخل و خرج آن کار بسیار 

مشکلى شده است.
اســتاندار اصفهان بیان داشت: در اســتان اصفهان هم 

راهى به جز اهمیت دادن به بخش خصوصى و ورود آنها 
به اداره استان نداریم،چراکه اصفهان ظرفیت این کار را 
دارد اما این فعًال یک تئورى است و باید براى اجراى آن 

طراحى داشته باشیم.
وى تأکید کرد: باید حداقل 40 درصد درآمد ملى کشور از 
گردشگرى تأمین شود و این موضوع باید از اصفهان آغاز 
شود. مهرعلیزاده ادامه داد: بروکراسى در استان اصفهان 
بیداد مى کند، ولى نمى گذاریم این روند ادامه یابد، توقف 

معرفى مدیران جدید استان 
تا 2 هفته آینده

استاندار:در 
انتصاب ها اسیر 
فشار نمى شوم
بروکراسى دراصفهان بیداد مى کند

یا تأخیر در اجراى بسیارى از طرح ها و پروژه ها در سطح 
استان، به دلیل تفوق و اولویت حاشیه ها بر متن، خنثى 
بودن برخى مدیران و نیروها و عدم شــجاعت در بیان 

دیدگاه ها و در اجراست و این رویه را تغییر خواهیم داد.
استاندار اصفهان عنوان داشت: اگر مدیرى نتواند خود را 

تطبیق دهد با او برخورد خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه برنامه هاى مشخصى در به کارگیرى 
نیروهاى جوان و بانوان داریم، ادامه داد: در یکى دو هفته 

آینده، مدیران جدید معرفى خواهند شد. 

بروکراسى در استان 
اصفهان بیداد مى کند، 
ولى نمى گذاریم این 

روند ادامه یابد، 
توقف یا تأخیر در 
اجراى بسیارى از 
طرح ها و پروژه ها 

در سطح استان، به 
دلیل تفوق و اولویت 

حاشیه ها بر متن، 
خنثى بودن برخى 
مدیران و نیروها 
و عدم شجاعت در 

بیان دیدگاه ها و در 
اجراست
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نمایش و نقد 4فیلم کوتاه
مســئول پاتوق فیلم کوتاه اصفهان اظهارداشت: در 
ســى و ششــمین پاتوق فیلم کوتاه اصفهان، چهار 
فیلم کوتاه اکران مى شود و «پژمان نظرزاد» به نقد و 

بررسى آن ها مى پردازد.
بهنام تاجمیــر ریاحى اظهار داشــت: در برنامۀ این 
هفته پاتوق، فیلم هاى کوتاه «P.T.S.D، «ارتش 
پنهان»، «رویاهاى کوچک» و «تصنیف قدیمى و 

غمناك عصر بارانى آسمار» اکران مى شود.

جمعیت اصفهان
 رو به پیرى است

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان هشدار داد که 
براســاس آمار زاد و ولد و سن ســاکنان این خطه، 

جمعیت این استان رو به پیرى است.
حسین غفرانى کجانى تصریح کرد: استان اصفهان 

در زمینه نوزادى جمعیت با بحران مواجه است. 
وى اضافه کرد: در حال حاضر 22 درصد از جمعیت 
اســتان اصفهان، معادل یک میلیــون و 103 هزار 
و 545 نفر را افراد زیر 15 ســال تشکیل مى  دهند 
که این آمار جمعیتى براى این اســتان نامناســب 

است. 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از سوى 
دیگر، 48 درصد جمعیت استان اصفهان معادل دو 
میلیون و 448 هزار و 192 نفر در سن 30 تا 60 سال 
هستند که این جمعیت روز به روز به سالمندان استان 

اضافه مى  شود. 

خبر

معاون قضائى دادگسترى کل استان اصفهان گفت: قاضى 
عالوه بر تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مدیران، باید استقالل 

خود را حفظ کند.
حجت االسالم سیدعلى موسوى نژاد اظهارداشت: شخص 
قاضى در منصب قضاوت به جز خداوند متعال، به احدى 
وامدار نیست.وى گفت: قاضى در محکمه عدالت، مأمور 

قانون است و باید فقط قانون را اجرا کند.
موسوى نژاد بابیان اینکه قاضى باید در تصمیمات قضائى 
تنها خدا را ببیند، افــزود: هیچ کس مانند قاضى اختیارات 
گسترده ندارد و مى تواند در اموال و زندگى خصوصى مردم 

بر اساس قانون دخالت کند.

وى با بیان اینکه مسئولیت قضاوت بسیار حساس و مهم 
است، گفت: بحث قضا یکى از امور بسیار مهم، حساس، 

اساسى و از ارکان هر نظامى است.
معاون قضائى دادگسترى کل اســتان اصفهان با اشاره 
به تشکیل شــوراهاى حل اختالف تصریح کرد: استفاده 
کردن قضات در محاکم از مجازات هاى جایگزین حبس، 
براى اصالح یکى از قوانین جدید، قانون جدید مجازات 

اسالمى است.
وى خاطرنشــان کرد کرد: امروز قانون ظرفیت باالیى را 
در بســیارى از جرایم در اختیار قضات قرار داده است تا از 

مجازات جایگزین استفاده کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان با بیان اینکه ایجاد پایانه سورتینگ 
و بســته بندى و راه اندازى کارگو ترمینال، ســه خواسته 
صادرکنندگان کشاورزى اســت، گفت: تالش در جهت 
صادرات و رقابت در بازارهاى جهانى، خصوصى ســازى و 
ایجاد بستر الزم براى تولید محصوالت کشاورزى ضرورى 

است.
حمیدرضا قلمکارى با اشــاره به اینکه صادرات به عنوان 
نیروى محرکه اقتصاد، موجب رشــد و توســعه اقتصادى 
مى شود، اظهارداشت: تالش در جهت صادرات به منظور 
رقابــت در بازارهاى جهانــى، توجه به کیفیــت کاالها، 

خصوصى سازى و ایجاد بستر الزم براى تولیدمحصوالت 
کشــاورزى براى ارتقاى کیفیت و مدیریــت، ضرورى و 
اجتناب ناپذیر اســت. وى افزود: تحقق استراتژى جهش 
اقتصادى با تاکید بر توســعه صادرات بخش کشــاورزى، 
نیازمند شناســایى محصوالتى است که از زمینه صادراتى 
مناسب و از بازار خارجى خوب برخوردار بوده و همچنین از 

مزیت مناسب دربازارهاى جهانى برخوردار باشد.
وى  گفت: ایجاد پایانه سورت و بسته بندى سیب درختى، 
بسته بندى، سورتینگ و انباردارى و توجه به راه اندازى کامل 
کارگوترمینال فرودگاه اصفهان سه خواسته اصلى کمیسیون 

کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان است.

راه اندازى کارگوترمینال 
خواسته صادرکنندگان است

استقالل قضات در تعامل با 
مدیران باید حفظ شود

اخطاریه
شــماره پرونده: 960567ش2 خان على رئوفى فرزند عباسعلى به نشــانى مجهول المکان محل 
حضور: شــعبه 2 شــوراى حل اختالف اصفهان واقع در خ ســجاد، ارباب وقت حضور: یک هفته 
پس از نشر آگهى ســاعت صبح علت حضور: مطالبه نفقه جهت رؤیت نظریه کارشناسى به شعبه 
مراجعه نمایید. م الف: 29770 شعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /9/902
احضار

شماره نامه: 9610113654001061 شماره پرونده: 9609983654700292 شماره بایگانى شعبه: 
960502 نظر به اینکه در پرونده کالســه 960502 متهم 1- حامد فرهمند منش فرزند قربانعلى 
2- قربانعلى فرهمند منش فرزند محمد 3- مسعود قاسمى فرزند علیرضا 4- فرهاد قاسمى فرزند 
محمدرضا 5- مسیح عباسى فرزند حسن به اتهام شهادت  کذب و افترا موضوع شکایت پیام باغبان 
نصیر فرزند محمد مجهول المکان اعالم گردیده اند لذا در اجراى ماده 344 قانون آیین دادرســى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبردگان 
ابالغ مى گردد در تاریخ 96/11/10 ساعت 9 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه 102 دادگاه 
کیفرى دو فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م 

الف: 876 ابراهیمى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان /9/905
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/447189 چون بتول مهدیه نجف آبادى فرزند قنبرعلى تنها ورثه آقاى على 
محمد مهدیه باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت ده حبه یازده-شصت و سوم حبه مشاع باستثناء بهاءثمنیه اعیانى از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یک قطعه ملک پالك 854 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 511 دفتر 98 ذیل ثبت 14101/3178 سندمالکیت شماره 896462 بنام على محمدمهدیه 
نجف آبادى فرزند قنبرعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/03، م 

الف: 7095 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/939
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/447189 چون بتول مهدیه نجف آبادى فرزند قنبرعلى تنها ورثه آقاى على محمد 
مهدیه باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت هجده حبه و نود و دو-یکصدوپنجم حبه مشاع باستثناء بهاءثمنیه اعیانى از هفتاد و دو 
حبه ششــدانگ یک قطعه ملک پالك 854 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 492 دفتر 420 ذیل ثبت 102036 سندمالکیت شماره 919361 بنام على محمدمهدیه 
نجف آبادى فرزند قنبرعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/03، 

7096/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد9/940
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/447189 چون بتول مهدیه نجف آبادى فرزند قنبرعلى تنها ورثه آقاى على 
محمد مهدیه باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت دو حبه یازده-ســیصدوپانزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 
قطعه ملک پالك 854 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 61 دفتر 99 
ذیل ثبت 14165/3178 سندمالکیت شــماره 822498 بنام على محمدمهدیه نجف آبادى فرزند 
قنبرعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجایى منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/03، 7097/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد9/941
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/442493 آقاى محمد قورئیان نجف آبادى فرزند غالمرضا بموجب درخواست 
وارده بشماره 961218641482510 مورخ 96/07/04 و باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت تمامت شش-هفتم دانگ مشاع از 
ششدانگ باستثناء ثمنیه اعیانى از یک قطعه زمین شــماره 981 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 221 دفتر 583 امالك ذیل ثبت 134717 بنام محمدقورئیان نجف 
آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 

مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/03، 

7136/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد9/942
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 1396/12/442484 آقاى رسول قورئیان نجف آبادى فرزند غالمرضا بموجب درخواست 
وارده بشماره 961218641473229 مورخ 96/06/27 و باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت تمامت شش-هفتم دانگ مشاع از 
ششدانگ باستثناء ثمنیه اعیانى از یک قطعه زمین شــماره 981 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 224 دفتر 583 امالك ذیل ثبت 134719 بنام رسول قورئیان نجف 
آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/03، 

7137/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/943
ابالغ

خانم زهرا رمضانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- امیر محمودى 2- پیام محمودى به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 479/96 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/11/10 ساعت 9/30 
تعیین گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد م اده 73 ق.آ.د.م از نامبرده 
دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید. در غیراینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2284 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/906
حصر وراثت

على سلیمى جزى بشناسنامه شماره 1059 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخوساتى بشماره پرونده 567/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
شهناز شیرجزى فرزند امراله بشناسنامه شــماره 168 در تاریخ 1395/7/26 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از 1- على سلیمى جزى فرزند شکراله شماره شناسنامه 1059 نسبت 
با متوفى فرزند 2- زهرا ســلیمى جزى فرزند شکراله شماره شناســنامه 30 نسبت با متوفى فرزند 
3- شکرا... سلیمى جزى فرزند محمدرضا شماره شناســنامه 48 نسبت با متوفى همسر 4- امراله 
شیرجزى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 136 نسبت با متوفى پدر 5- خدیجه کریمیان جزى فرزند 
حسین شماره شناسنامه 110 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 
2326 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/907

حصر وراثت
حسین شاه نظرى بشناسنامه شماره 2 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخوساتى بشماره پرونده 557/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مراد 
شاه نظرى فرزند مصطفى بشناسنامه شماره 16 در تاریخ 1396/7/30 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از 1- مصطفى شاه نظرى فرزند مراد شماره شناسنامه 7310 نسبت با متوفى فرزند 
2- على شاه نظرى فرزند مراد شماره شناسنامه 31 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین شاه نظرى فرزند 
مراد شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى فرزند 4- زینب شاه نظرى فرزند مراد شماره شناسنامه 336 
نسبت با متوفى فرزند 5- کبرى شاه نظرى فرزند مراد شماره شناسنامه 6355 نسبت با متوفى فرزند 
6- زهرا شاه نظرى فرزند مراد شماره شناسنامه 10 نســبت با متوفى ف رزند 7- فاطمه روح االمین 
گرگابى فرزند قاسم شماره شناسنامه 21 نســبت با متوفى همسر 8- رقیه شانظرى گرگابى فرزند 
نظرعلى شماره شناسنامه 59 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 
2319 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/908

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به سید محمدرضا شــیخ شــبانى- خواهان آقاى صادق شیاسى 
دادخواستى به موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 586/96 ش10ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 9 صبح تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب  یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم 
حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2311 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /9/909
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به شرکت ایمن ابنیه زاگرس به مدیریت محمد بهارلو هوره خواهان 
آقاى حسن اسدى دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شــما به شوراى حل اختالف شا هین 
شهر تقدیم نموده که به کالســه 645/96 ش 10ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 
ساعت 9/30 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست 

خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، 
در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2312 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه /9/910
مزایده

مزایده اموال منقول در پرونده 9604980 و به موجــب اجرائیه 950061 مورخه 95/6/3 صادره از 
شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه احســان بیدرام به پرداخت تعداد 110 سکه بهار 
آزادى و بهاى سه دانگ منزل مسکونى به مبلغ 890/000/000 در حق محکوم لها سناء خفایى و 
مبلغ 54/525/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم و محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به توقیف 
اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناسان رســمى دادگسترى کارشناسى شده نموده 
است. صورت اموال مورد مزایده: جمعًا تعداد 85 قطعه روکش صندلى خودرو متعلق به وسائط نقلیه 
مشروحه ذیل- فاقد مارك و کارخانه سازنده – جنســیت هاى متفاوت. تعداد 60 قطعه مربوط به 
خانواده پژوهاى مختلف، تعداد 5 قطعه روکش مرتبط با خودروهاى آریسان، تعداد 5 قطعه مرتبط با 
خودروهاى ال 90. تعداد 5 قطعه روکش مرتبط با خودروهاى سوارى سمند، و تعداد 10 قطعه روکش 
مرتبط با خودروهاى پراید. ب: نظریه کارشناسى: 1- ارزش ریالى قطعات روکش صندلى انواع پژو به 
تعداد 60 قطعه قیمت هر قطعه (دست) 650/000 ریال 2- ارزش ریالى قطعات روکش صندلى انواع 
پراید: به تعداد 10 قطعه قیمت هر قطعه (دســت) 650/000 ریال 3- ارزش ریالى قطعات روکش 
صندلى ال 90 به تعداد 5 قطعه قیمت هر قطعه (دســت) 900/000 ریال 4- ارزش ریالى قطعات 
روکش صندلى سوارى ســمند به تعداد 5 قطعه قیمت هر قطعه (دست) 900/000 ریال 5- ارزش 
ریالى قطعات روکش صندلى آریسان به تعداد 5 قطعه قیمت هر قطعه (دست) 900/000 مجموع 
قیمت 85 قطعه روکش صندولى خودروهاى فوق الذکر   روکش هاى توقیف شده فاقد مارك و آرم 
کارخانه سازنده قیمت پایه ارزش ریالى مجموعه 85 قط عه معادل هفتاد و هفت میلیون ریال برآورد 
مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/10/26 
ساعت 9 صبح محل برگزاى مزایده: شعبه سوم اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به هرکسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و در صورت موافقت 
این اجرا تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م 

الف: 2313 محسنى دادورز اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /9/911
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423759500257 شماره پرونده: 9509983759500421 شماره بایگانى 
شــعبه: 950429 تاریخ تنظیم: 96/9/26  به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9610093759500412 و شماره دادنامه مربوطه 9609973759500456 محکوم علیه مریم روح 
االمین فرزند عبداله به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال سند پالك 409/6188 بخش 16 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 690/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له گیتى نادرى فارسانى فرزند ناصرقلى به 
نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر، خ عطار فرعى 6 شرقى مجتمع شاهین واحد 1 
و ضمنًا هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2314 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /9/912
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423760000050 شماره پرونده: 9609983760000216 شماره بایگانى 
شــعبه:  960343 تاریخ تنظیم: 96/9/27  به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609973760000455 محکوم علیه زید مقــدس زاده فرزند على به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و چهل و نه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و به پرداخت خسارات دادرسى و تاخیر در تادیه از زمان سررسید 1395/06/11 لغایت یوم 
الوصول براساس شــاخص تورم بانک مرکزى در حق محکوم له سید مصطفى منصورى طهرانى 
فرزند سیدعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ کاوه، خ گلستان، 

کوى گل نرگس بن بست نرگس 3 ساختمان ترنج محکوم مى نماید. (ضمنًا هزینه نیم عشر دولتى 
که در زمان اجراى حکم محاســبه مى گردد بر عهده محکوم علیه مى باشد). محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2310 شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /9/913
ابالغ

شماره پرونده: 75/96ش8ح شاهین شهر شماره دادنامه: 284- 96/6/26 تاریخ: 96/6/25 خواهان: 
آقاى مهدى نادریان فرزند عبدالرضا به نشانى: اصفهان خیابان سجاد خ حجتیه کوچه طالقانى پ 
34 خوانده: آقاى مجید رسولى فرزند نصرت به نشانى: تهران لویزان 15 مترى طالقانى ك عمرانى 
پ 6 موضوع: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به استناد یک فقره چک به عهده بانک پاسارگاد و 
مطالبه مطلق هزینه هاى دادرســى و تاخیر و تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى 
امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به 
قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست مهدى نادریان به طرفیت مجید رسولى به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون 
ریال به استناد یک فقره چک به عهده بانک پاســارگاد به شماره 1060/355661 و مطالبه مطلق 
هزینه هاى دادرسى و تاخیر و تادیه، نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در جلسه 
دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. شوا پس از 
بررسى پرونده و مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره 
(تاریخ) 95/10/15 با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده و مستند به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه 
تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (200/000/000  ریال) بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ پنج میلیون و هشــتصد و بیســت هزار ریال (5/820/000 ریال) هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 95/9/30 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، 
در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید، راى صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشــد. م الف: 2328 اسالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/914
حصر وراثت

فرهاد  اســکندرى دورباطى به شناسنامه شماره 57 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 556/96 تقدیم این شــوا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان حاج اسداله اسکندرى دورباطى فرزند حفیظ اله به شناسنامه شماره 74 در تاریخ 
1396/7/4 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- صدیقه بیگم کازرونى فرزند 
محمدرضا به ش.ش 477 نسبت با متوفى همسر 2- فرهاد اســکندرى دورباطى فرزند اسداله به 
ش.ش 57 نسبت با متوفى فرزند 3- سیمین اسکندرى دورباطى فرزند اسداله به ش.ش 894 نسبت 
با متوفى فرزند 4- فریبا اسکندرى فرزند اســداله به ش.ش 13608 نسبت با متوفى فرزند. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2317 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /915 /9
حصر وراثت

فریده روشن افشــار به شناسنامه شــماره 10633 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 559/96 تقدیم این شوا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان یداله حاجى حسن زاده فرزند نصراله به شناسنامه شماره 40202 در تاریخ 1396/9/10 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فریده روشــن افشار فرزند عبدالمجید به 
ش.ش 10633 نسبت با متوفى همسر 2- ســارا حاجى حســن زاده فرزند یداله به ش.ش 333 
نسبت با متوفى دختر 3- احسان حاجى حســن زاده فرزند یداله به ش.ش 2413 نسبت با متوفى 
پسر 4- افشین حاجى حسن زاده فرزند یداله به ش.ش 1351 نسبت با متوفى پسر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2321 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /9/916 

سینماهاى اصفهان در تازه ترین اکران خود فیلم «خانه 
کاغذى» به کارگردانى مهدى صباغ زاده و «فهرســت 
مقدس» ساخته محمدامین همدانى را به روى پرده دارد.

همزمان با آغاز فصل زمســتان، سینماهاى اصفهان نیز 
تازه ترین فیلم هاى تولید شده در سینماى ایران را به روى 

پرده اکران کردند.
در تازه ترین اکران فیلم ها، فیلم انیمیشــن «فهرســت 
مقدس» به کارگردانى محمدامین همدانى و فیلم «خانه 
کاغذى» ســاخته مهدى صباغ زاده در سینماهاى حوزه 

هنرى اصفهان اکران شد.
■■■ 

«فهرســت مقدس» تازه ترین اثر محمدامین همدانى و 
نوشته هومن فاضل است که روایتى از عاشقانه اى از دل 
تاریخ و از یک واقعه تاریخى است که دوراهى بین عشق و 

قدرت و بین ایمان و تاریکى را روایت مى کند.
■■■ 

«خانه کاغذى» نیز فیلمى به کارگردانى مهدى صباغ زاده 
و تهیه کنندگى تینا پاکروان است. این فیلم داستان پدر و 
دختر روزنامه نگارى است که همپاى هم کار مى کنند و 
هیچ کدام بخاطر دیگرى ازدواج نکرده اند. دختر در یک 
نشریه کار مى کند و پدر هم بعد از مدتى دوباره دست به 

قلم مى شود.
پرویز پرستویى، تینا پاکروان، ستاره اسکندرى، علیرضا 
کمالى، مهدى پاکدل، حســین پاکدل و ثریا قاســمى 

بازیگران این فیلم هستند، 
■■■ 

فیلم سینمایى «حریم شــخصى» به کارگردانى احمد 
معظمى، در گروه سینمایى آزاد به اکران در آمده و این فیلم 

که سال گذشته تولید شده، با روایت قصه اى، به معضالت 
فضاى مجازى در دنیاى امروز جوانان مى پردازد. 

میالد کى مرام، اندیشــه فوالدوند، بهنــوش بختیارى، 
مهتاب ثروتى، سعید امیرگانى، رعنا آزادى ور و امیر آقایى 

بازیگران این فیلم هستند. 
■■■ 

«اشنوگل» فیلمى به کارگردانى على سلیمانى و هادى 
حاجتمند، نویسندگى ابراهیم اصغرى و مهدى محمدى 
و تهیه کنندگى ابراهیم اصغرى اســت که برزو ارجمند، 

ماه چهره خلیلى، کاوه سماك باشى و رحیم نوروزى در این 
فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
■■■ 

فیلم کمدى «آینه بغل» نیز آخرین ساخته منوچهر هادى 
به روى پرده پردیس سینمایى چهارباغ است. در این فیلم 
محمدرضا گلزار، جواد عزتى، یکتــا ناصر، نازنین بیاتى، 
سیامک صفرى، مه لقا باقرى، رضا نیکخواه و بهاره رهنما 

به ایفاى نقش مى پردازند.
■■■ 

فیلم سینمایى کمدى «شــکالتى» نیز یک اثر متفاوت 
در ژانر کودك و نوجوان به شمار مى رود که نگاه تازه اى 
به دنیاى کودکان دارد. «شــکالتى» نخستین فیلم بلند 

سینمایى سهیل موفق در ژانر کودك و نوجوان است. 
■■■ 

فیلم سینمایى «ثبت با سند برابر است» نیز به کارگردانى 
بهمن گودرزى و تهیه کنندگــى مجتبى متولى و با بازى 
امین حیایى، مجید صالحى، نیوشا ضیغمى، فرزاد حسنى، 

سحر قریشى و الهام حمیدى است.

زمستان سینماى اصفهان 
با اکران فیلم هاى 
«خانه کاغذى» و 
«فهرست مقدس»
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مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان پذیرش دفاتر و 
اسناد و مدارك شــرکت هاى تولیدکننده توسط ادارات 
امور مالیاتى را، از جمله اقدامات اداره کل امورمالیاتى در 

راستاى حمایت از تولید عنوان کرد.
امیرى افــزود: در واقــع اصل بر پذیرش دفاتر اســت، 
مگر اینکه خالف آن ثابت شــود و تشخیص هاى على 
الرأس براى شــرکت هاى تولیدى حذف شــده و فقط 
در صورت شناســایى مغایرت، بخش کتمان شده مورد 
رسیدگى قرار مى گیرد. وى در مورد وضعیت رسیدگى به 
پرونده هاى کسبه و بازاریان نیز با بیان اینکه در سال 96 
در صدد داشتن کمترین اختالف با مردم و تولیدکنندگان 

هستیم، گفت: در مورد کسبه و بازار الگوى تبصره ماده 
100 مورد توجه است که استقبال خوبى در این خصوص 
شــده ودرحدود 90 تا 95 درصد از پرونده ها بر اساس 
الگوى تبصره ماده 100 مالیات قطعى تشــخیص داده 

مى شود.
امیرى با تأکید بر لزوم حفظ و نگهدارى دفاتر و مدارك 
بیان داشت: طبق قانون جدید مالیات هاى مستقیم، دفاتر 
و مدارك باید بر اساس حساب هاى بانکى تنظیم شود. 
وى افزود: در بحث مالیات بــر ارزش افزوده، 9 درصد 
دریافتى از مصرف کنندگان نهایى وجود دارد که دراین 

راستا فرهنگسازى مالیاتى داراى اهمیت فراوان است.

تولید، تکثیر و پرورش ماهى قزل آال به ساالنه بیش از 
55میلیون قطعه بچه ماهى در استان اصفهان رسید.

مدیر امور شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان با بیان ایــن مطلب وبا بیــان اینکه 
بزرگ ترین مجتمع تکثیر و تولیــد بچه ماهى قزل آال 
در فریدونشهر با 75میلیارد ریال هزینه راه اندازى شده 
است، افزود: با سرمایه گذارى بیش از 400میلیارد ریالى 
در فریدونشــهر و واحد هاى کوچک در دیگر شهر هاى 
اســتان، بیش از 55میلیون میلیون قطعــه بچه ماهى 

تولید مى شود.
مجتبى فوقى افزود: در حالى که تا دو سال پیش برخى از 

پرورش دهندگان ماهى قزل آال در استان بچه ماهى مورد 
نیاز خود را از استان هاى همجوار تأمین مى کردند، با راه 
اندازى این واحد هاى تولیدى،عالوه بر تأمین بچه ماهى 
مورد نیاز استان، 40میلیون قطعه مازاد هم به استان هایى 
چون خراسان، یزد و کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیارى صادر مى شــود. وى با بیان اینکه نیاز استان 
15میلیون قطعه بچه ماهى در ســال اســت، ادامه داد: 
میزان تولید انواع ماهیان خوراکى به ساالنه شش هزار و 
500تن مى رسد. فوقى گفت:بیش از دوهزار و 500نفر در 
صنعت تکثیر، تولید و پرورش ماهى استان مشغول به کار 

هستند.

اقدام اداره امور مالیاتى
خودکفایى اصفهان در تأمین  براى حمایت از تولید

بچه ماهى قزل آال 

فراخوان نخستین
 همایش ملى کودك و نوجوان

فراخوان ارسال مقاله به نخستین همایش ملى کودك 
و نوجوان در دانشگاه آزاد اسالمى نایین منتشر شد.

بنابر اعالم دبیرخانه این همایش، نظام هاى آموزش و 
حمایت از تحول بهینه کودك و نوجوان، چالش هاى 
پیش روى آموزش خردســاالن، آموزش و پرورش 
شــناختى، آموزش و پرورش و ســالمت کودك و 
نوجوان، فرزندپرورى و ســالمت کودك و نوجوان، 
شــبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى، تلویزیون و 
کودك و نوجوان، چالش هاى پیــش روى خانواده 
و تحول ســالمت کودك، بازى هاى رایانه هاى و 
رشــد کودك از جمله محورهاى این همایش یک 

روزه است.
عالقه مندان براى ارســال مقاله، کسب اطالعات 
بیشتر و نام نویسى تا 10بهمن فرصت دارند به نشانى 

اینترنتى  naeiniau.ac.ir مراجعه کنند.

ساخت دستگاه میکرو تزریق
در دانشگاه صنعتى

 براى نخستین بار دستگاه میکرو تزریق در دانشگاه 
صنعتى اصفهان طراحى و ساخته شد.

عضو هیئت علمى دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتى 
اصفهان با بیان اینکه این نخســتین دستگاه بومى 
سازى شده کشور است، گفت: با ساخت این دستگاه 
مى توان نمونه هاى نانو کامپوزیت را با کیفیت باال 

تولید کرد. 
کاروان افزود: با دســتگاه هاى خارجى براى تولید 
یک نمونه پنج گرمى باید 400 گرم نانو مواد مصرف 
مى شد اما با این دســتگاه، فقط نیاز به 15 گرم نانو 

مواد هست.
وى عمودى بودن دستگاه و امکان استفاده به صورت 
پنوماتیک را از دیگر ویژگى هاى این دستگاه دانست 
و افزود: نمونــه خارجى افقى بــوده و فقط کاربرى 

یکسویه دارد و عملکرد ان پایین است.
کاروان افزود: براى ساخت این دستگاه در مدت بیش 
از یکسال، 30 میلیون تومان هزینه شد که یک پنجم 

نمونه خارجى است. 

برگزارى کنسرت ویولن 
در اصفهان 

کنســرت ویولن امین غفــارى با اجــراى آثار برتر 
موسیقى کالسیک و موسیقى فیلم هاى مطرح دنیا، 

روز یازدهم دى ماه در اصفهان برگزار مى شود.
این کنســرت با همراهى نوازنده هاى بومى استان 

اصفهان برگزار مى شود.
اجراى قطعاتى از شــاکن باخ، پرلود کرایسلر، دزدان 
دریایى کارائیب، ســینما پارادیزو، بازى تاج و تخت 
بخش هاى مختلف این کنسرت را تشکیل مى دهند.

گروه امین غفارى روز 27 دى ماه نیز کنســرتى را 
در چارچوب سى و سومین جشــنواره موسیقى فجر 

برگزار مى کند.

وجود یک واحد تجارى
 به ازاى هر 5 خانوار 

مدیرکل راه و شهرسازى در خصوص طرح هاى جامع 
و تفصیلى شهرهاى مختلف استان اصفهان، گفت: 
94 مورد از طرح هاى جامع شــهرهاى استان ابالغ 
شده، هفت مورد در مرحله مصوب شورایعالى معمارى 
و شهرســازى، پنج مورد در دســتور کار شورایعالى 
معمارى و شهرســازى و طرح هــاى جامعى که در 
استان مانده شهرهاى سمیرم، زرین شهر و مبارکه 

است.
حجت ا... غالمى در خصوص کاربرى هاى تجارى در 
سطح استان، گفت: مطابق آمارها، در استان اصفهان 
به ازاى هر چهــار یا پنج خانوار، یــک واحد تجارى 
وجود دارد که منطقى نیست و بهتر است در شهرها 
و به خصــوص در شــهرهاى جمعیت پذیر، به جاى 
واحدهاى تک تجارى از مجتمع هاى تجارى استفاده

شود.
وى افزود: توجه به در خواست هاى مردم امر مهمى 
است ولى پاسخگویى به درخواست ها باید بر اساس 

اصول کارشناسى باشد.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
اشاره به میزان بیکارى در رشته هاى تحصیلى گفت: نرخ 
بیکارى در کل استان 14 درصد و نرخ بیکارى تحصیلى 

20/8 درصد است.
محسن نیرومند با اشــاره به باال بودن نرخ بیکارى در 

اســتان اصفهان به عنوان یک اســتان صنعتى اظهار 
داشت: همه خانواده ها با امید فرزندان خود را به تحصیل 
مشــغول کرده که روزى وارد بازار کار شوند ولى همه 

درس خواندن ها به کار خوب منتج نمى شود.
وى با طرح این پرسش که آیا حتمًا براى داشتن یک کار 

خوب، باید تحصیالت را بدون شــناخت نسبت به بازار 
کار ادامه دهیم، افزود: باید در این راســتا برنامه ریزى 
کرد تا بتوانیم همراه درس خواندن، یک کار شایســته 

داشته باشیم.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى اســتان 

اصفهان در پاســخ به این ســئوال کــه برنامه ریزى 
براى یک شــغل مناســب را چه کســى بایــد انجام 
دهــد، گفــت: در مرحلــه نخســت خانواده هــا باید 
برنامه ریزى براى شــغل مناســب براى فرزندان خود 

داشته باشند.
نیرومند با بیــان اینکه به نظر من مــا باید برنامه ریزى 
کرده و آینده نگرى کوتاه براى آینده فرزندانمان داشته 
باشــیم، گفت: بدون عالقه و بدون برنامه ریزى نباید 

کارى انجام داد.
وى در پاســخ به این ســئوال که میزان بیــکارى در 
رشــته هاى تحصیلى چقدر اســت؟ خاطرنشان کرد: 
نرخ بیکارى در کل اســتان 14 درصد اما نرخ بیکارى 
تحصیلکــردگان 20/8درصد اســت که0/8درصد از 

متوسط کشورى باالتر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
با بیان اینکه نــرخ بیکارى در مــردان و زنان متفاوت 
اســت، تصریح کرد: نرخ بیــکارى تحصیلکردگان در 
آقایان حدود 14/6 درصد ولــى در بانوان درحدود 30 

درصد است.
وى با بیان اینکه هزینه آموزش نباید به گردن صنعت 
باشد، اظهار داشت: امسال دو طرح به نام توانمند کردن 
نیروى کار دولت در این راســتا مطرح شــد تا با کمک 
کارفرما و صنعــت بتوانیم نیرو را طــورى که صنعت 

مى خواهد تربیت کنیم.
نیرومند اضافه کرد: 65 تــا 70 درصد دانش آموختگان 
فنى و حرفه اى مشغول کار شدند که این آمار نسبت به 
افرادى که دوره هاى مهارتى را ندیده اند، به شدت باالتر 
است و نشان مى دهد آموزش ها در توانمند کردن افراد 

مؤثر بوده است.

30درصد از بانوان تحصیلکرده اصفهانى 
بیکار هستند

مدیر کانون خبرگان کشــاورزى اصفهان با اشاره به 
ردیف اعتبار 32 میلیــارد تومانى به طرح بن- بروجن 
در الیحه بودجه 97گفــت: با مخالفت و پیگیرى هاى 
قانونى، طرح بن- بروجن در محدوده استان اصفهان 
متوقف شد اما این طرح همچنان در استان چهارمحال 

و بختیارى اجرا مى شود.
اســفندیار امینى با اشــاره به اینکه طرح بن- بروجن 
و 42 طــرح دیگر در چهارمحال و بختیــارى خارج از 
سقف تخصیص این استان اســت، اظهارداشت: اگر 
آورِد آب حوضه زاینــده رود دو هــزار و 268 میلیون 
مترمکعب باشد، سقف تخصیص آب استان چهارمحال 
و بختیارى 237 میلیون متر مکعب اســت، اما اکنون 
میزان آورد آب این حوضه بسیار کمتر است. وى با بیان 
اینکه مطابق پیش بینى هاى صورت گرفته، آورد آب 
حوضه زاینده رود کمتر از هزارمیلیون مترمکعب است، 
تصریح کرد: هم اکنــون آورد آب زاینده رود درحدود 
40 درصد میزان آورِد واقعى این حوضه اســت و اگر 
طرح بن-بروجن و 42 طرح دیگر اســتان چهارمحال 
و بختیارى اجرا شود، از سقف 237 میلیون مترمکعب 

سقف مشخص براى این استان بیشتر خواهد شد.
 امینى با انتقاد بر کوتاهــى وزارت نیرو براى برخورد با 

طرح هاى مغایر مصوبه 9 ماده اى شــوراى هماهنگى 
آبریز حوضه زاینده رود، اظهارداشت: متأسفانه وزارت 
نیرو مکاتبه هاى پنهانى و برخالف قوانین و مصوبات 
شــورایعالى آب براى اجراى طرح هاى آبرســانى به 
چهارمحال و بختیارى دارد. وى یادآور شــد: مجموع 
برداشــت آب طرح بن-بروجن و 42 طرح آبرســانى 

چهارمحال و بختیارى بعد از اجرا درحدود 100 میلیون 
متر مکعب خواهد بود.

توقف پروژه انتقــال آب بن-بروجن با 
دستور قضائى

این در حالى اســت که رئیس دادگسترى شهرستان 

چادگان از متوقف شدن پروژه انتقال آب از زاینده رود به 
بن و بروجن با دستور قضائى خبر داد.

حمیدرضا ناظمى اظهار داشت: آب غیرمجاز از رودخانه 
زاینده رود چالش هایى را به وجود آورده است، کشاورزان 
چهار محال و بختیارى به  راحتى از رودخانه زاینده رود 
آب برداشت مى کنند ولى کشاورزان شهرستان چادگان، 
حق برداشت آب را ندارند. وى بیان داشت: پروژه انتقال 
آب از زاینده رود به بن و بروجن با دستور قضائى متوقف  
شده است، اینجا با کشاورزانى که برداشت غیرمجاز از 
رودخانه زاینده رود دارند برخورد قضائى مى شود ولى با 
کشاورزان چهار محال و بختیارى هیچ برخورد قضائى 

نمى شود.

طرح تأمین آب سد کوهرنگ عملیاتى شد
در همین راستا، مشاور فنى استاندار اصفهان گفت: توسعه 
پروژه هاى ملى و استانى، اجراى طرح هاى تأمین و انتقال 
آب کلید خواهد خورد.محمدعلى طرفه اظهارداشــت: 
توسعه پروژه هاى ملى و استانى با عزم همه شهرداران 
استان محقق مى شود و طرح هاى تأمین آب مثل سد 
کوهرنگ و طرح هاى انتقــال آب نیز در این دوره کلید

 خواهد خورد.

 مدیر کانون خبرگان کشاورزى اصفهان: طرح بن- بروجن متوقف نشده است
رئیس دادگسترى شهرستان چادگان: پروژه انتقال آب بن- بروجن با دستور قضائى متوقف شد

طرح هاى انتقال آب کلید مى خورد

رئیس اداره پیش  بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: به دلیل استقرار جو پایدار، شرایط 
براى افزایش غلظت آالینده ها در هواى اصفهان 

و شهرهاى صنعتى و پرجمعیت استان مهیاست.
حســن خدابخش افزود: بررســى نقشــه هاى 
هواشناســى بیانگر جو پایدارى در سطح استان 

است.
وى گفت: شــرایط افزایش آالینده هاى جوى 
در مناطق صنعتى و پرجمعیت استان پیش بینى 

مى  شود و آسمان غبارآلود خواهد بود.
خدابخش با بیان اینکه دماى هوا در بیشتر مناطق 
استان یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش مى یابد، 
گفت: براى یک شــنبه (امروز) هوا کمى ابرى و 
غبارآلود، گاهى افزایش ابر و وزش باد و براى روز 
دوشنبه(فردا)، آسمان کمى ابرى و غبارآلود، گاهى 

افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شود.  

 شهردار خمینى شهرگفت: شــهردارى و شوراى شهر خمینى شهر 
آمادگى تحویل گرفتن، حل مشــکالت و فعال نمودن مجموعه 
ســینما فرهنگ را براى اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى شهر 

دارد .
 على اصغر حاج حیدرى در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه  تنها 
سینماى شهر در آن فیلم اکران نمى شود و نیمه فعال است اظهار 
داشت: با توجه به ضرورت فعال بودن سینما فرهنگ ، اکران فیلم 
براى مردم و پر نمودن اوقات فراغت جوانان، شهردارى خمینى شهر 
تصمیم گرفت در مزایده واگذارى ســینما اداره کل ارشاد استان 

اصفهان شرکت کند .
وى با اشــاره به اینکه رقم پیشنهادى شــهردارى خمینى شهر در 
اولین مرحله مزایده از متقاضیان دیگر باالتر بود گفت:  متأسفانه به 

دالیلى سینما فرهنگ به شهردارى  واگذار نشد .
 وى با  اشاره به اینکه شــهردارى توانائى فعال نمودن و مدیریت 
سینما فرهنگ را دارد گفت: برنامه ما فعال نمودن اکران فیلم است و 
این مجموعه باید در اختیار گروه هاى فرهنگى و هنرى براى اجراى 
برنامه شهر قرار گیرد تا همه مردم و اقشار مختلف بتوانند  به صورت 

مستمر از آن استفاده کنند .
شــهردار  خمینى شــهر با اعالم  این خبر که در صورت واگذارى، 
آمادگى حل مشکالت سینما فرهنگ را دارد گفت: خمینى شهر و 
مخصوصًا گروه هاى فرهنگى و هنرى از کمبود فضا براى اجراى 

برنامه هنرى و فرهنگى رنج  مى برند. 
وى با تأکید بر اینکه طبق قانون، شهردارى مى تواند براى مدیریت 
و تحویل گرفتن  سالن ســینما فرهنگ در مزایده عمومى شرکت 

کند گفت: ما وظیفه داریم به عنوان مسئولین و متولیان، راهکارها 
وزیر ســاخت پر نمودن اوقات فراغت جوانان را فراهم کنیم. وى 
تصریح کرد: در حال حاضر خمینى شــهر با کمبود شــدید فضاى 
ورزشى روبروست و خیلى از جوانان و اقشار مختلف امکان استفاده 

از سالن هاى موجود را ندارند .
 شهردار خمینى شــهر بابیان اینکه دو اســتخر فعلى و فعال شهر 
درشأن مردم خمینى شهر نیست و مردم شهر بیشتر از استخرهاى 
هم جوار استفاده  مى کنند و استخرهاى فعلى به دلیل کمبود فضا 

جوابگوى حجم استقبال جوانان و مردم نیست .
 حاج حیدرى گفت: ما آمادگى داریم با سرمایه گذارى و مشارکت 
بخش خصوصى براى ســاخت یک مجموعه آبى درشــأن مردم 

همکارى کنیم . 

شهردار خمینى شهر: آمادگى فعال نمودن سینما فرهنگ راداریم 

غلظت آالینده ها در 
اصفهان افزایش مى یابد

شــرکت  کار  اســالمى  شــوراى  عضــو 
پلى اکریــل از آغــاز بــه کار DMT و واحــد 
پلى اســتر شــرکت پلى اکریــل اصفهــان

 خبر داد.
علیرضا خرمــى از آغاز بــه کار DMT و واحد 
پلى استر شرکت پلى اکریل ایران پس از وقفه اى 

طوالنى خبر داد.
وى گفت: اوایل هفته گذشــته با ارســال مواد 
اولیه از کارخانهDMT به کارخانه پلى اســتر، 
چرخ هاى تولید در ایــن دو مجموعه به حرکت 
درآمد و با تولید روزانه 80 تــن الیاف، مجموعه 
پلى استر پس از یکسال توقف، وارد مدار تولید شد 
و با آغاز به کار ایــن  مجموعه، درحدود 300 نفر 

مشغول به کار شدند.
این فعال صنفى افزود: به گفته مدیریت شرکت، 
پرســنل واحد اکریلیک نیز با توجه به خرید مواد 
اولیه برحسب نیاز، حداکثر تا 15 بهمن ماه مشغول 

به کار خواهند شد.
خرمى ادامه داد: شواهد نیز  حاکى از آن است که 
درحدود دو هزارتــن «اکریلونیتریل» جهت راه 
اندازى کارخانجات اکریلیک خریدارى شده و تا 
اواخر دى ماه، این مواد اولیه به کارخانه، حمل و 

تولید ازسرگرفته خواهد شد.
وى با بیــان اینکه پیــش از این قرار شــده بود 
کارگران تــا پیش از اول مهر ســر کار بازگردند، 
گفت: مشکالت در تهیه مواد اولیه، بازگشت به کار  

کارگران را به تعویق انداخت. 

پلى اکریل
 به چرخه تولید بازگشت


