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اگر مچ دستتان خواب مى رود، بخوانیداصفهانى ها از روز سه شنبه منتظر باران باشنداعتراف مجید صالحى به اشتباهاتشافتتاح حساب با کارت ملى  بچه محل هاى زورگیر به دام افتادند سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

نیمى از اصفهانى ها کارت ملى هوشمند نگرفته اند
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آغاز طرح حمایت 100 روزه از 

مصرف کنندگان تخم مرغ 

ذخیره سد زاینده رود 
در شرایط مناسبى نیست

میوه فروشان اصفهان
متخلف ترین صنف شب یلدا
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شهاب حسینى
  با فیلمى رمزآلود
 در راه جشنواره

3

شهاب حسینى، بازیگر نام آشناى سینما و تلویزیون 
امسال همزمان با سى و ششمین جشنواره فیلم فجر 
اثرى با نام «مقیمان ناکجا» را آماده حضور در جشنواره 

کرده است.
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حال و هواى کریسمسى در جلفاحال و هواى کریسمسى در جلفا
12

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان: مردم تا پایان اسفندماه نسبت به دریافت کارت ملى هوشمند اقدام کنند

مجرى سابق را 
به خانه اش
 راه ندادند! 

  A.E.K شجاعى با

تلگرام و اینســتاگرم دو رســانه فراگیرى اســت که 
تلویزیون را قورت داده است. امروزه بیشترین نیاِز رسانه 
اى و تبادل اطالعات در جامعه از طریق این دو رسانه 
تأمین مى شود و به مرور زمان تلویزیون از کارکردهاى 

اصلى و اساسى خود دور مانده است.
یکى از مهمترین عوامل توســعه و گســترش این دو 
رســانه؛ تعاملى بودن و اســتفاده از روش هاى جمع 
ســپارى، اشــتراك گذارى، رنکینگ و چند رسانه اى 

است. 
اینکه مردم مى توانند خودشان تولیدکننده محتوا باشند 
و محتواى تولید شــده را با بهره گیرى از قابلیت هاى 
چندرسانه اى به اشــتراك بگذارند و بازخورد آن را در 
کوتاه ترین زمان ممکن مشــاهده کنند، موجب شده 

مردم چشــم و فکر خود را به آن رســانه ها بسپارند و 
تلویزیون را در اولویت دوم قرار دهند.

اگرچه تلویزیون شرایط و اقتضائات خودش را دارد ولى 
به نظر مى رسد همه امکانات و قابلیت هاى موجود در 
رسانه هاى اجتماع مداِر مجازى را مى توان در تلویزیون 
هم ایجاد کرد. به طور مثال اعتماد تلویزیون به مردم در 
تولید محتوا و پخش تولیدات مردمى مى تواند سرآغاز 

فصل جدیدى در تلویزیون باشد.
تلویزیون مردم را «مخاطب» مى داند ولى شبکه هاى 
اجتماع مداِر مجازى، مردم را «کاربر و ُمَولّد» مى دانند؛ 
این نگاه یک جانبه در تلویزیون موجب شــده مردم از 
آن دل ببرند و به رســانه هایى که براى آنها شأن قائل 

هستند دل بسپارند.
ادامه در صفحه 2

دوگرام یا تلویزیون، کدام مؤثرترند؟
محمد قطبى جشوقانى*

3

ابقمجرىسابقمجرى سابق ى ج
اشبه خانه اش خانه به خانه اشبه
ندادن راه ندادن ندادنراه راه

حمله به ذوب آهن
 با استداللى مضحـــک

5 4

 یکى از سایت هاى ورزشى پایتخت با بررسى بخشى از سخنان اخیر 
سعید آذرى در مورد درایت اصفهانى ها، آسیایى شدن تیم

 ذوب آهن را هم مدیون درایت و البته البى اصفهانى ها دانسته 
است. این مطلب را با هم  در صفحه 5 مى خوانیم.

ل استان اصفهان: مردم تا پایان

 ب
 یکى از سایت
آذ سعید
 ذوب آهن
است

سپاهان هنوز صاحب 
نقش جهان نیست
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 KKA.E.AAA E KKA.E.K ى عىبىعى بججج KKششج شجاعى با

و ن ن ن ر و

پرونده هاى تشکیل شده در تعزیرات حکومتى نشان مى دهد

عده اى از ارامنه، امروز را سالروز تولد حضرت مسیح (ع) مى دانندعده اى از ارامنه، امروز را سالروز تولد حضرت مسیح (ع) مى دانند

آگهى مناقصه

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهانشرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

شرکت نمایشگاه هاي بین المللی استان اصفهان در نظر دارد :
اجراى ســازه بتونــى پله هاى ورودى ســالن نمایشــگاه بــزرگ اصفهان 
(روشن دشت )  را به  واجدین شــرایط واگذار نماید .  لذا ازواجدین شرایطى که 
سابقه فعالیت در این زمینه دارند تقاضا میگردد حداکثر تا تاریخ 1396/10/13 
جهت دریافت اسناد مناقصه  و نقشه هاى اجرائى به  دبیرخانه دفتر مرکزي واقع 

در خیابان عالمه امینی  روبروي خیابان فردوس مراجعه نمایند .
تحویل پاکت : 96/10/16     مبلغ اسناد :  1,000,000 ریال 

شماره حساب :  17258066/88 بانک  ملت شعبه فردوسى اصفهان       

آگهى مزایده مرحله دوم

سید محسن تجویدى- شهردار دستگردسید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت اول 

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین با کاربرى 
تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/10/20 به واحد 
مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/10/21 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند.

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى72 مترمربع15
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى71 مترمربع16
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثر و بر بلوار معلمعادىتجارى70 مترمربع17

بر بلوار معلم و فشار قوىعادىتجارى83 مترمربع164

مشخصات پالك هاى مورد مزایده:

آگهى مزایده 

جواد نصرى شهردار فالورجانجواد نصرى شهردار فالورجان

نوبت دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد  مصوبه شــماره 5/316 مورخ 96/08/25 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان نسبت به صدور دو مجوز تأسیس آژانس به شرح ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

1- قیمت پایه مجوز حق التأسیس آژانس بانوان در محله گارماسه براساس تعرفه دفترچه عوارض محلى سال 96 
مبلغ 31/000/000 ریال مى باشد. 

2- قیمت پایه مجوز حق التأسیس آژانس سرویس مدارس در شهر فالورجان براساس تعرفه دفترچه عوارض محلى 
سال 96 مبلغ 31/000/000 ریال مى باشد. 

الف) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/10/12 
به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

ب) شرکت کنندگان براى آژانس بانوان مى بایست خانم و براى سرویس مدارس آقا باشند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد. 

د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید. 
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت معابر منظریه مرحله دوم 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- آسفالت معابر منطقه 2 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات  شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/10/16 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/17 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 96/10/30 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 
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نصف جهان  دیدن نورهاى عجیب در آســمان، شنیدن 
صداهاى ترســناك از زیــر زمین، حــرکات غیر عادى 
جانوران، خــروج گاز رادون از زمیــن و... همه از جمله 
نشانه هایى اســت که گفته مى شــود پیش از وقوع هر 
زمین لرزه اى به چشم مى خورد. با این همه تقریبًا تمام 
کارشناسان و کســانى که در حوزه زلزله شناسى فعالیت 
مى کنند معتقدند فعًال و بــا ابزارهاى کنونى، پیش بینى 
زلزله در هیچ کجاى دنیا ممکن نیست اما هر بار کسانى پیدا 
مى شوند که ادعا مى کنند توانایى پیش بینى این رخداد 

طبیعى را دارند. 
على اصغر برهمند، رئیس انجمن مخترعین خراســان 
رضوى یکى از همین افراد اســت که مدعى شده زلزله 
تهران را دو روز قبل از وقوع پیش بینى کرده است. او ضمن 
اشاره به موضوع وقوع زلزله هاى فراوان در کشور و سایر 
نقاط جهان احتمال منحرف شدن محور زمین را مطرح 
کرده و مى گوید: کند شــدن سرعت زمین نیز تأثیرى در 
هسته زمین گذاشته که این کاهش سرعت باعث آشوب 

در هسته زمین مى شود.
وى با بیان اینکه بــا فعل و انفعاالتى این موج آشــوب
 مى تواند به طور اتفاقى به برخى نقاط برخورد کند، افزود: 
در خیلى از کشورهاى جهان زلزله ها در حال رخ دادن است 
و باتوجه به آسیب پذیرى برخى نقاط احتمال هرگونه تغییر 

در زمین وجود دارد.
رئیس انجمن مخترعین خراســان رضوى گفت: امکان 
پیش بینى زلزله ها تا 70 درصد وجود دارد. زلزله تهران را 
هم دو روز قبل از وقوع و زلزله کرمانشاه را نیز چهار روز قبل 

از وقوع پیش بینى کرده بودیم.
برهمند با اشــاره به اینکه زلزله قابل پیش بینى است و 
متأسفانه مجامع علمى به ســختى مانند دوران گالیله در 
برابر پذیرفتن این موضوع مقاومت کرده اند، تصریح کرد: 
زلزله در یک شب به وجود نمى آید و حداقل شش ماه قبل از 
وقوع، جمع آورى انرژى در یک نقطه را مى توانیم با استفاده 

از ماهواره هاى زمین شناسى به دست آوریم.
وى افزود: این پیش بینى را رایگان در اختیار مســئوالن 
قرار مى دهیم؛ اما دائم در معرض تهمت و شــکایت قرار 
مى گیریم و مسئوالن به این پیش بینى ها توجه نکرده اند.

برهمند تصریح کرد: آمار زلزله هاى بررســى شده نشان 
مى دهد که از 65 زلزله پیش بینى شده تعداد 62 مورد آن با 

تخمین ریشتر به وقوع پیوسته است.

یک پیشگوى دیگر
رئیس انجمن مخترعین خراسان رضوى تنها کسى نیست 
که مدعى شده توانایى پیش بینى زمین لرزه را دارد. تنها 
چند روز از زلزله کرمانشاه گذشــته بود که فردى به نام 
سید عباس صولتى زاده، ساکن مشهد هم ادعا کرد این 
زلزله را پیش بینى کرده بود اما کســى به هشدارهایش 
توجه نکرد! همان روزها پایگاه اطالع رســانى تابناك با 
صولتى گفتگویى کــرد و در انتهاى ایــن گفتگو نتیجه 
جالبى گرفت: «وقتى با وى به گفتگو نشســتیم آرام آرام 
حرف هاى خود را تغییر داد؛ ادعاهایى که اگر در یک نامه و 
سند مکتوب هم شده بودند، محلى از اعراب نداشت اما به 
این اندازه نیز مستند نیستند. ادعاهایى که البته برخى آنها 

را باور مى کنند.» 
صولتى در پاسخ این سئوال تابناك که او چگونه قادر به 

پیش بینى زمین لرزه است به تابناك مى گوید:« معجزه 
خداســت و این دانش به صورت ماورائى به من رســیده 
است. در دورانى که برخى افراد مثل پرفسور عکاشه، پدر 
زلزله شناسى کشور و دکتر زارع، رئیس مرکز زلزله نگارى 
کشور و سایر دانشمندان جهان نمى توانند این مسئله را 
پیش بینى کنند، خداوند به من علمى عنایت کرده است 
که من قادر به این مهم هستم. من قادر به پیش بینى همه 
زلزله هاى جهان هســتم و تاکنون بسیارى از زلزله هاى 
جهانى از مکزیک گرفته تا هائیتى را پیش بینى کرده ام. 
تمام علوم خداوندى به من داده شده است و من باید با ابزار 

فوق علمى آنها را کشف کنم. من آدم معمولى نیستم.»

فعالً کسى نمى تواند
اما آیــا زلزلــه را در هیــچ زمانــى و به هیچ شــکلى

 نمى شــود پیش بینى کرد؟  متخصصان معتقدند یکی 
از موانع عمده در پیش بینی دقیق زلزله این اســت که 
گســل ها جدا از هم عمل نمی کنند. وقتی در یک گسل 
شکستی ایجاد می شود، تنش حاصل می تواند به گسل 
دیگري منتقل شــود و این مســئله ادامه می یابد. دکتر 
بهرام عکاشه از معتبرترین اســاتید زمین شناسى ایران 
مى گوید: «پیش بینى زلزله به این سادگى ها هم نیست 
که بگوییم تا یکســال یا دو سال دیگر زلزله مى آید. من 
فکر مى کنم تا چهل پنجاه ســال دیگر هم نتوان وقوع 
زلزله در یک شــهر را پیش بینى کرد. برخى مى گویند 
زلزله اصًال قابل پیش بینى نیســت، اما من فکر مى کنم 
زلزله قابل پیش بینى اســت اما احتیاج بــه زمان دارد. 
ما پارامترهاى بســیارى بــراى پیش بینــى زلزله نیاز 

داریم.»

سخنگوى قوه قضائیه از رفع ممنوع الخروجى و معامله 
بیش از 26 هزار نفر در کشــور خبر داد و گفت: برخى از 
این افراد به دلیل تشابه اســمى دچار این مشکل شده 

بودند.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنى اژه اى 
در صد و بیست و دومین نشست خبرى خود با اصحاب 
رسانه با بیان اینکه از دهه هاى اول و دوم انقالب تعدادى 
از افراد ممنوع الخروج و ممنــوع المعامله بودند، اظهار 
داشت: از این افراد مشــخصات کاملى در دست نبود و 
براى دستگاه قضا و مردم مشکالتى را به وجود آورده بود. 
وى با بیان اینکه برخى از این افراد به دلیل تشابه اسمى 

دچار این مشکل شده بودند، افزود: با همکارى سازمان 
ثبت اسناد، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه 

پیگیرى هاى الزم انجام شد.
اژه اى با اشــاره به اینکه حدوداً 27 هــزار نفر به دلیل 
تشابهات اسمى و مشکالتى از این دست ممنوع الخروج 
و معامله شده بودند، اضافه کرد: با یک اقدام و استعالم 
انجام شــده بیش از 26 هزار و 359 نفر وضعیتشــان 
مشخص شد و دیگر مشــکلى براى آنها وجود نخواهد 
داشت. به گفته ســخنگوى قوه قضائیه حدوداً 500 نفر 

دیگر باید تعیین تکلیف شوند.

محمدمهدي زاهــدي، عضو فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس شوراي اسالمی در مورد اینکه آیا دلسرد 
شــدن مردم از روحانی باعث خواهد شــد که سبد رأي 
اصولگرایان در 1400تغییر کند یا این جمعیت ناراضى 
تبدیل به منتقدان نظام خواهند شد، به خبرنگار نامه نیوز 
گفت: باالخره در زمان انتخابات آقاي روحانی قول هایى 
دادند که بعد از انتخابات ممکن اســت به وعده هایش 
عمل نکرده باشد و کسانی که رأي دادند دلخور می شوند 
که چرا این قول داده شده اما به آن عمل نشده است، این 

ربطی به اینکه مردم مقابل نظام بایستند ندارد.
وي اظهار داشت: از کســانی که به روحانی رأي دادند 

درخواست دارم که فرصت بیشتري را به روحانی بدهند، 
از نظر سیاسی بنده به آقاي روحانی رأي ندادم اما چون 
منتخب مردم است لذا ما به این رأي مردم بها می دهیم 
و ســعی می کنیم از دولت حمایت کنیم که دولت زمین 

نخورد.
زاهدي بیان کــرد: هنوز از دولت جدید پنج شــش ماه 
نگذشته و زمان بیشتري الزم است که دولت روي ریل 

بهتري بیافتد.
وزیر علوم در دولت احمدي نژاد بیان کرد: مردم ایران هر 
موقع احساس کرده اند حضورشان در پاي صندوق رأي 

الزم است به صحنه آمده اند.

رفع ممنوع الخروجى و 
معامله بیش از 26 هزار نفر

وزیر احمدى نژاد: مردم به 
روحانى بیشتر فرصت دهند

زلزله تهران ساختگى بود؟!
  انصاف نیوز |  نزدیــک تریــن ســایت بــه 
احمدى نژاد، با انتشار شــایعه هایى درباره زلزله  تهران 
نوشت: شنیده ها حاکى اســت، روس ها چندسال قبل 
طرحى به ایران پیشــنهاد دادند که مورد موافقت قرار 
نگرفت.ســایت «دولت بهار» مدعى شد: براساس این 
طرح، روس ها اعالم آمادگى کردند زلزله هایى کنترل 
شده در مناطق مختلف ایجاد کنند تا وضعیت ایمنى بناها 
و آمادگى مدیریت بحران در ایران آزموده شود. هنوز هیچ 
منبع موثقى این شنیده را تأیید نکرده اما در صورت صحت 
آیا این موضوع ممکن است با زلزله در چهار گوشه ایران 
مرتبط باشد؟ مشخص نیست آیا اساساً چنین تکنولوژى 
مخوفى وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد کدام کشورها به 

چنین توانى مسلح هستند.

علت تعطیلى کالس هاشمى
فرزند آیت ا... هاشمى شاهرودى با اشاره    روز نو |
به تعطیلى دروس رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
براى تکمیل دوره درمان، از سالمتى کامل وى خبر داد.

حجت االسالم سیدعال هاشمى شاهرودى اظهار داشت: 
ایشان براى تکمیل دوره درمان، سفرى به خارج از کشور 
کردند و به زودى بازمى گردند اما هیچ جاى نگرانى وجود 

ندارد و خوشبختانه در سالمت کامل هستند.

جابه جایى ها تا پایان بهمن
  مهر | سید سلمان سامانى، سخنگوى وزارت 
کشور گفت: بر اساس دستور وزیر کشــور و در جلسه 
شوراى معاونین، مقرر شد تغییرات فرمانداران در دولت 
دوازدهم، حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال جارى انجام 
شده و در اسفندماه همایش فرمانداران سراسر کشور به 

منظور تبیین سیاست ها و برنامه هاى دولت برگزار شود.

فکر کردن زیر دوش!
   رویداد 24 | محسن هاشمى، رئیس شوراى 
شهر تهران با حضور در برنامه جهان آرا که از شبکه افق 
پخش شد، تأکید کرد: قصد رئیس جمهور شدن ندارم. 
البته گاهى عیال مى گوید خوب است بشوى و گاهى زیر 
دوش چنین فکرهایى مى کنم اما تا االن چنین قصدى 

نداشته و ندارم.

منزلتان را نشان دهید
   خبر آنالین | نماینده محالت در نطق دیروز 
خود از شفاف نبودن اموال و ثروت برخى مقامات به ویژه 
وزراى دولت انتقاد کرد. علیرضا سلیمى در این باره گفت: 
شفاف بگویید دارایى باالى هزار میلیاردى برخى از کجا 
آمده؟ اگر در 38 سال گذشته ماهى یک میلیارد هم درآمد 
داشتند باید االن 456 میلیارد تومان پول داشته باشند. 
چطور اموال برخى مقامات هزاران میلیارد تومان است؟ 
او خطاب به وزراى دولت گفت: حاضرید ویدئوى منزل 

خود را منتشر کنید؟ 

تکذیب ارسال نامه به رهبرى
وکیل محمدرضا رحیمی نامه اى تحت    تابناك |
عنوان نامه رئیس کل وقت دیوان به مقام معظم رهبرى 
را تکذیب کرد. کورش روشن دراین باره گفت: در تماسى 
که با موکل خود داشتم معلوم شد نامه اى که این روزها در 
برخى رسانه هاى خارج از کشور تحت عنوان نامه رئیس 
کل وقت دیوان به مقام معظم رهبرى منتشر شده و در آن 
از برخى اسامى نام برده شده است، اساساً وجود خارجى 
نداشته است. روشن همچنین درباره خبر بازداشت خود در 

رابطه با این نامه افزود: این خبر هم کذب است. 

بیجا مى کنید
  ایسنا| محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات 
با تأکید بر ضرورت حفظ اطالعات شــخصى کاربران 
و با انتقاد از برخى اقدامــات اپراتورها در زمینه در اختیار 
گذاشتن اطالعات کاربران در اختیار شرکت هاى تبلیغاتى 
گفت: اپراتور بیجا مى کند اطالعات مشــتریانش را در 
اختیار دیگران مى گذارد؛ حتى خودشان هم نباید از این 

اطالعات استفاده کنند. 

توئیتر
هنر سگ ها

   خبر آنالین | تیــم بازرســى مربیان 
سگ هاى موادیاب گمرك ایران در آذرماه سال 
جارى توانســتند حدود 4 هزار کیلــو گرم انواع 
کاالى جاسازى شده از جمله مواد مخدر را کشف 
کنند.  بر همین اساس از 133 فقره عملیات منجر 
به کشف، 23 فقره مربوط به کشف انواع مخدر 
شامل 226کیلو هروئین، تریاك و بذرمارى جوآنا 
(گل) و همچنین کشف حدود 11 هزار عدد انواع 
قرص روانگردان بوده است.  در یک ماه گذشته 
110فقره عملیات منجر به کشــف جاســازى 
کاال به وزن 3 هــزار و 800 کیلو گــرم در بدنه 
کامیون هاى ورودى بوده که شامل 90 هزار نخ 
سیگار جاسازى شــده در انواع لوازم یدکى، مغز 
گردو، روغن حیوانى، فرش دســتباف، شامپوى 

تریاك و... را در بر مى گیرد. 

ساختمان هاى پرخطرتهران
  آفتاب نیوز | مدیرعامــل ســازمان 
آتش نشــانى و خدمــات ایمنــى شــهردارى 
تهران گفت: براســاس بازدیدهاى کارشناسان 
ســازمان آتش نشــانى در ســطوح مختلف از 
ساختمان هایى که امکان ورود به آنها امکانپذیر 
بود، 243 ســاختمان بســیار پرخطر، سه هزار 
ساختمان پرخطر و بســیار پرخطر و هفت هزار 
ساختمان پرخطر در تهران شناسایى شده است. 
مهدى داورى دولت آبادى اظهار داشــت: اگر 
بخواهیم تمام فاکتورهاى ایمنى را لحاظ کنیم، 
بیش از 90 درصد ساختمان هاى تهران ایمنى 

الزم را ندارند.

دلیل اصلى مرگ «آرزو»
  ایسنا| در پى کشف الشه پلنگ معروف 
ســجیدان در عمق جنگل هاى ســیاهکل رود، 
بررسى ها نشــان داد که این حیوان بر سر الشه 
یک طعمه با یک پلنگ دیگر درگیر شــده و در 
این درگیرى کشــته مى شــود. این پلنگ ماده 
معروف به «آرزو» که در دى ماه ســال گذشته 
بر اثر گیر کردن در تله سیمى جانوران به شدت 
آسیب دیده بود، پس از یک عمل جراحى پیچیده 
و بیش از ده ماه مراقبت هاى ویژه و بازیابى کامل 
سالمتى، نهایتاً در آبان ماه گذشته با نصب ردیاب 
ماهواره اى در زیستگاهش در ارتفاعات جنگلى 
رودسر رها سازى شده بود که بعد از گذشت دوماه 

از این رهاسازى با وقوع این درگیرى کشته شد.

افتتاح حساب با کارت ملى 
یکــى از بانک هــا بــه منظور    ایسنا|
کاربردى کردن کارت  ملى هوشــمند، خدماتى 
را در مجموعه اش در نظرگرفته اســت. یکى از 
خدمات قابل ارائه این است که اگر فردى کارت 
عابر بانک به همراه نداشته باشد بتواند با استفاده 
از کارت ملى هوشمند پول دریافت کند. افتتاح 
حســاب از خدمات دیگر در نظر گرفته شده در 
این بانک اســت؛ به طورى که افراد تنها با قرار 
دادن کارت هاى ملى هوشــمند خــود در یک 
کارتخوان یا دســتگاه ATM، مى توانند حساب 
افتتاح کنند. همچنین افراد مى توانند با کارت هاى 
ملى هوشمند خود، وجه نقدشان را به دستگاهى 
مشــابه ATM برده واز این طریــق وجه خود را 

واریز کنند.

سوپ کوسه ایرانى
مدیرکل زیست بوم هاى دریایى    فارس|
سازمان حفاظت محیط زیست مى گوید: ضعف 
یگان حفاظت دریایى باعث رشد روزافزون صید 
کوسه هایى شده که در معرض خطر انقراض اند، 
کوسه ها مثله مى شوند و باله هایشان براى تولید 
نخ پزشکى و سوپ چینى ها از مرزهاى دریایى 
خارج مى شــود. میرشــکار مى گوید: سوپ باله 
چینى ها بســیار گرانقیمت است و چینى ها پول 

خوبى براى کوسه هاى ایرانى مى دهند.

روزبه متقى، یکى از اســتعدادهاى درخشــان ایرانى 
اســت که برخالف عالقه پدرش پا به عرصه کامپیوتر 
گذاشــت و بعد از تحصیل در دانشــگاه شریف از یکى 
از دانشگاه هاى کانادا بورســیه گرفت و بعد از آن نیز در 
جورجیاتک و استنفورد ادامه تحصیل داد. وى هم اکنون 
در مؤسسه هوش مصنوعى «پل آلن» روى پروژه هاى 
هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــینى کار مى کند. پل 
آلن شخصى است که به همراه «بیل گیتس»، شرکت 
مایکروسافت را بنیانگذارى کرده است. خبرگزارى آنا 
با این مغــز متفکر ایرانى که یک نمونــه واقعى از فرار 
مغزهاســت گفتگویى انجام داده که بخــش هایى از 

اظهارات او را مى خوانید:
■ در دوره لیســانس که در ایران بودم، در مســابقات 
ربوکاپ مى دیدم که محققان ایرانى خیلى خوب عمل 
مى کنند و همیشه هم جزو سه رتبه اول مى شدند. اما این 
برترى در همینجا باقى مانده اســت. چون کسى روى 
این افراد ســرمایه گذارى نمى کند و ایــن افراد مجبور 
مى شوند که از ایران خارج شوند. مى توانم بگویم تقریبًا 
همه کسانى که هم دوره من در ربوکاپ مقام آوردند، از 

ایران رفتند.

■  تحقیقات در تخصیص بودجه در ایران اولویت آخر 
است. البته در بســیارى جاهاى دنیا به این شکل است. 
حتى شــرکت هاى بزرگى مثل «یاهو» کــه در حال 
ورشکست شدن هستند، اولین بخشى را که قلع و قمع 
مى کنند، بخش تحقیقاتى شان است. ولى در کشورهایى 
مثل آمریکا چون بودجه زیــاد دارند، تحقیقات خیلى با 

کسرى بودجه مواجه نمى شود.

■  نکته خوبى که دانشگاه هاى آمریکا و کانادا دارند این 
است که به دانشجویان بورس مى دهند یعنى در مدت 
تحصیل، هم شهریه دانشگاه و هم کمک هزینه اى براى 
اجاره خانه و هزینه هاى شخصى پرداخت مى کنند. در 
نتیجه دانشجو دیگر دغدغه فکرى پول درآوردن ندارد. 
اما در ایران این تسهیالت وجود ندارد و دانشجو مجبور 
است تمام فکر و ذهنش پول درآوردن باشد و تحقیقات 
ناخودآگاه در اولویت بعدى قرار مى گیرد و در نهایت وقتى 

را که باید، روى تحقیقات شان نمى گذارند.

■  جوانانى که از ایران به آمریکا یا کشورهاى دیگر براى 
تحصیل مى روند، از نظر علوم و اطالعات پایه در سطح 
خوبى هســتند و برخى مواقع از دانشجویان کشورهاى 
دیگر خیلى باالتر هســتند اما اصًال به روز نیســتند. به 
همین دلیل شخصى که فوق لیسانســش را از ایران و 
شــخصى که از کانادا یا آمریکا مى گیرد، خیلى از نظر 

سواد متفاوت هستند.

...ادامه از صفحه اول
اگر تلویزیــون از بُرج عاج خــود پایین بیایــد و براى 
مخاطبین (به زعم تلویزیون) شأن تعاملى و مولّدى قائل 
شود، مى توان انتظار داشت رونِق از دست رفته خود را 
بازیابد و شاید در رقابت ها با رسانه هایى از قبیل دوگرام 
الاقل رتبه سوم را کسب کند. وقتى ماهواره که آن طرف 
دنیاست بیشــتر از تلویزیوِن خودمان به مردم فرصت 
رسانه اى مى دهد، به احتمال زیاد چشم هاى بیشترى 

هم به خود جلب مى کند.
تلویزیون باید رســانه اى باشــد که میان مردم و مردم 

تعامل ایجاد کند و رابطه دو ســویه آحــاد جامعه را با 
یکدیگر فراهم ســازد تا هرکس هرچه در توان دارد در 
اختیار دیگران نیز قرار دهد و باِر محتوایِى تلویزیون را بر 
دوش بکشند. این اتفاق موجب خواهد شد همه بتوانند 
دغدغه مندى و توان خود را براى توسعه و تکامل جامعه 

به کار گیرند.
امید داریم تلویزیون خود را به رسانه مردم-مردم ارتقا 
داده و ســکوهاى تولید کننده و مصرف کننده را برابر و 
مساوى یکدیگر قرار دهد. اگر سیستم ها و فرآیندها بر 
اساس مردم-مردم طراحى شــود (نه بر اساس ارسال 

کننده و بیننده) آنگاه بهترین تولیــد کنندگان، همان 
مصرف کننده ها هستند. 

منتظــر روزى هســتیم کــه گزارشــگر و اخبارگوى 
تلویزیــون بــه ما نگویــد بیننــدگان عزیــز! چراکه 
مردم تماشــاچى نیســتند. پیش از آنکه بیننده باشند 
تولیدکننده اند؛ متفکرند؛ دانشــگرند؛ آفرینشــگرند؛ 
هویت سازند؛ هویت بخشند؛ امید آفرینند؛ کنشگرند...، 
کافى اســت به آنها اعتمــاد کنیم و از توانشــان بهره

بگیریم.
*رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان

دوگرام یا تلویزیون، کدام مؤثرترند؟

آنها که مى دانستند کرمانشاه و تهران زلزله مى شود

ما لرزیدن شما را پیش بینى مى کنیم !

آزمایش  بمب هاى نوع A  هسته اى آمریکا در 
دهه 50 میالدى در «نوادا» از جمله رویدادهاى 
مهم تاریخى هســتند. اخیراً فاش شده که 
به احتمال زیاد به دلیل میــزان قابل توجه 
تشعشعات هسته اى ممکن است 695 هزار 
نفر از شهروندان آمریکایى بر اثر پیامدهاى 
ناشى از ارتعاشــات این آزمایش ها کشته 
شده باشند.  آلودگى رادیواکتیو سبب شد تا 
غذاى مصرفى و محیط زیست آلوده به مواد 
رادیواکتیو شوند. همچنین، این مواد در شیر 

مصرفى شهروندان نیز دیده شده است. 
انفجارها در دهه 50 میــالدى به مثابه یک 
جاذبــه توریســتى در الس وگاس انجام 
مى شــدند؛ فارغ از توجه به این موضوع که 
چه تبعات وخیمى را براى ساکنین آن منطقه 

برجاى خواهند گذاشت. 
آزمایش خاك آن منطقه نشــان داده است 
که مواد رادیواکتیو باعــث مرگ نزدیک به 
700 هزار نفر در فاصله سال هاى 1951 تا 
1973 میالدى شده بود. تحقیقات تازه نشان 
مى دهند که مرگ و میر بر اثر این آزمایش ها 
قابل مقایســه با بمباران هاى هیروشیما و 

ناکازاکى بوده اند. 
پس از ســال 1963 میالدى آزمایش هاى 
هسته اى آمریکا به زیر زمین منتقل شدند. 
تحقیقات نشان مى دهند آزمایش هاى مرتبط 
با ایزوتوپ هاى رادیواکتیو باعث تلفات جانى 

هزاران نفر شده است.

فاش شدن 
هولوکاست هسته اى 

آمریکا 

محقق هوش مصنوعى از تفاوت تحصیل و تحقیق در ایران با کشورهاى پیشرفته مى گوید

هم دوره هایم همه از ایران رفتند
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اتفاقى عجیــب در تاریخ صدا 
و سیما. حسین پاکدل، یکى از 
مجریان بانفوذ و مقتدر تلویزیون در 
دهه هاى 60 و 70 بود. دورانى که دایره نام هاى مجاز در 
این رسانه، بسیار کمتر از این سال ها هم بود. حاال اما خبر 
دیگرى رسیده است. روز شنبه اعالم شد که برده شدن نام 
این مجرى در تیزر فیلم سینمایى «خانه کاغذى» (که او 
به عنوان بازیگر در آن حضور داشت)، باعث پخش نشدن 

تبلیغ این فیلم در صدا و سیما شده است!

در حالى که از چهارشنبه هفته گذشته اکران فیلم سینمایى 
«خانه کاغذى» بــه کارگردانى مهدى صبــاغ زاده در 
سینماهاى کشور آغاز شده، مدیران تلویزیون به عوامل 
این فیلم سینمایى اعالم کردند که تنها در صورتى تبلیغات 
«خانه کاغذى» را به روى آنتن خواهند فرستاد که تصاویر 
و نام حسین پاکدل از تیزرهاى این فیلم حذف شود. این 
اتفاق پیش تر براى فاطمه معتمدآریا و باران کوثرى هم 

رخ داده بود.
سال 94 بود که فیلم سینمایى «یحیى سکوت نکرد» با 
بازى فاطمه معتمدآریا و به کارگردانى کاوه ابراهیم پور و 

تهیه کنندگى تینا پاکروان در سینماهاى هنر و تجربه به 
نمایش درآمد. یکى از نکات حاشیه اى این فیلم سینمایى، 
عدم پخش تصاویر فاطمه معتمدآریــا در تیزرهاى این 
فیلم ســینمایى بــود. در آن زمان مدیران صداوســیما 
فاطمه معتمدآریا را در لیســت ممنوع التصویرهاى خود 

قرار داده بودند.
با آغاز اکران فیلم «شــنل» از اواخر مهرماه هم مدیران 
تلویزیون اعالم کردند که در تیزرهاى این فیلم سینمایى 
تنها باید یک پالن از باران کوثرى وجود داشته باشد. این 
در حالى بود که رسانه ملى سال ها از پخش تصاویر این 

بازیگر به طور کامل 
خوددارى کرده بود.

اما گویا فاطمه معتمدآریا و بــاران کوثرى تنها بازیگران 
مغضوب مدیران صداوسیما نیســتند. به تازگى مدیران 
رسانه ملى به عوامل فیلم «خانه کاغذى» اعالم کردند 
که تنها به شرطى تبلیغات این فیلم سینمایى را به روى 
آنتن مى فرستند که تصویرى از حسین پاکدل در تیزرهاى 

این فیلم سینمایى وجود نداشته باشد.
در ابتدا مدیران صداوســیما به عوامل «خانه کاغذى» 
اعالم کردند که باید تصاویر حسین پاکدل به طور کامل 

از تیزرهاى این فیلم سینمایى حذف شود، اما از شنبه شب 
تلویزیون مجدداً از پخش تیزرهاى این فیلم ســینمایى 
خوددارى کرد و این بار شرط گذاشته که حتى نام حسین 
پاکدل به عنوان بازیگر این فیلم هــم نباید در تبلیغات 

«خانه کاغذى» دیده شود.
تاکنون رسانه ملى دلیلى براى این تصمیم خود به عوامل 
«خانه کاغذى» اعالم نکرده و به نظر مى رســد موضع 
گیرى هاى سیاسى و اجتماعى حسین پاکدل در چند سال 
اخیر باعث چنین تصمیمى از ســوى مدیران صداوسیما 

شده باشد.

بازیگر ســینما و تلویزیون گفــت: بازیگران چهــره از روى بى 
پولى وارد فضاى تئاتر شــده انــد. در مقطعى تئاتر بــى پول بود 
اما در حال حاضر به نظر مى رســد نمایش ها تــا حدودى خوب 

مى فروشند.
رضا رویگرى درباره وضعیت جسمانى این روزهاى خود گفت: این 
روزها کمى بهترم اما تبعاتى که ســکته مغزى براى من به همراه 
داشته باعث شده در دفعات متعدد اعضاى بدنم درگیر شود. بنابراین 

گاهى حالم خوب و گاهى بد مى شود.
وى افزود: در حال حاضر پایم بهتر شده است اما دستم حرکت ندارد 
و به همین دلیل در خانه استراحت مى کنم. وضعیت جسمانى این 

روزهاى من باعث شده در هیچ فیلمى بازى نکنم.
رویگرى با اشــاره به وضعیــت تئاتر و حضور بازیگران ســینما و 

ز چهره هــا در ایــن فضــا توضیــح داد: بازیگــران چهره  ا

روى بى پولى وارد فضاى تئاتر شده اند. در مقطعى تئاتر بى پول بود 
اما در حال حاضر به نظر مى رسد نمایش ها تا حدودى خوب مى 

فروشند. از آن طرف وضعیت سینما اسفبار است و این افراد به 
تئاتر نقل مکان کرده اند. جالب اینکه این رفتار خود را بى 

عیب مى دانند و به راحتى به زبان مى آورند.
بازیگــر  «مختارنامه» بــا تأکید بر اســتفاده از تجربه 
پیشکسوتان خاطرنشــان کرد: استفاده از پیشکسوتان 
مى تواند به وضعیت موجود کمک کند چون تجربه دارند 
و تجربه هایشــان 100 در صد به کار مى آید. با بیش از 

50 سال کار بازیگرى در تمام سال هاى برگزارى جشنواره 
فیلم فجر حتى نظر، مشــورت یــا انتقال تجربــه اى از من 
نخواســته اند و این وضعیت یعنى پیشکسوتان در جشنواره 

فیلم فجر جایى ندارند.

فروش جهانى محصوالت ســینمایى استودیو والت دیزنى در سال 
2017 از مرز شــش میلیارد دالر عبور کرد. دیزنى نخستین و تنها 
استودیویى است که موفق شده براى دومین بار، مرز شش میلیارد 
دالر را پشت ســر بگذارد و در گیشــه دنیا رکورددار شود. فروش 
خیره کننده «جنگ ســتارگان 8» در سینماهاى دنیا و عبور فروش 
جهانى این دنباله جدید از مرز 650 میلیــون دالر، موفقیت دوباره 

دیزنى را در گیشه تضمین کرده است.

سال گذشته این استودیو موفق شد با 7/6میلیارد دالر فروش جهانى، 
رکوردى بى سابقه را در گیشه دنیا به ثبت برساند. به عالوه، دیزنى 
تنها استودیویى است که توانسته سه ســال پیاپى، فروش جهانى 

محصوالتش را به بیش از پنج میلیارد دالر برساند.
حدود دو هفته پیش، اســتودیو یونیورســال پیکچــرز اعالم کرد 
براى دومین بار در تاریخ 105 ســاله این اســتودیو، فروش جهانى 

محصوالتش از مرز پنج میلیارد دالر فراتر رفته است.

دیزنى سه محصول پرفروش گیشــه 2017 آمریکا را تا اینجا روانه 
پرده ســینماها کرده است: «جنگ ســتارگان: آخرین جداى» که 
فروش افتتاحیه اش از مرز 220 میلیون دالر عبور کرد، بازســازى 
«دیو و دلبر» که بیش از 174 میلیون دالر در سه روز نخست اکرانش 
فروخت و «نگهبانان کهکشان 2» که با 146/5میلیون دالر فروش 
افتتاحیه به یکى از موفق ترین محصوالت ســینمایى 2017 بدل 

شد.

مجید صالحى با حضــور در برنامه «من و شــما»، از انتخاب هاى 
اشــتباهش در عرصه بازیگرى گفت. «من و شما» 
به تهیه کنندگى هادى قنــدى و با اجراى آرش 

ظلى پور از رسانه ملى پخش شد.
صالحى در ابتدا از تأثیر فوت پدرش بر زندگى 
شــخصى و کارى اش گفت و ادامه داد: اگر 
پدرم در قید حیات بود هم راه خودم را ادامه 
مى دادم اما انگیزه ام بیشتر مى شد. پدرم 
شخص متدینى بود، مخالف هنر نبود 
و اگر امروز در کنارمــان بود، مخالف 

بازیگرى من نبود. 
او همچنین به این موضوع اشاره کرد 
که یک خواهر بزرگ تر دارد که پیش 
از او از شاگردان اســتاد سمندریان بوده 
و ادامه داد: خواهرم پیــش از من تئاتر کار
 مى کرد اما به دلیل شرایط شهرمان ادامه نداد و 
بعدتر که من شاگرد استاد سمندریان شدم هم ایشان 
تعریفش را مى کرد. من یک خواهر 
دیگر هم دارم که هنر را در دانشگاه 
ادامه داد و هم اکنون در شبکه خبر کار 

تدوین انجام مى دهد.
در ادامه ظلى پور از اشتباهات صالحى در عرصه بازیگرى پرسید، صالحى 
نیز گفت: من دو سه سالى کم کار شدم؛ چون همه خانواده درگیر بیمارى 
مادر بودیم و من در آن مقطع چون تمرکز نداشتم، انتخاب هاى اشتباه 
مى کردم. البته که من هنوز هم انتخاب هاى اشتباه دارم و شاید در آینده 
هم داشته باشم. من در آن زمان سر سریال «موج و صخره» و فیلم «همه 
چى آرومه» بودم. «همه چى آرومه» مى توانست فیلم خوبى باشد اگر 
کارگردان خوبى داشت؛ اما متأسفانه کارگردان قدر لحظات را نمى دانست 

و فقط خوشحال بود که مى خواهد یک فیلم بسازد!
وى در ادامه به نقش  خود در سریال هاى تلویزیونى اشاره کرد و گفت: 
من در سال هاى 79،  80 و 81 کارهاى جدى انجام داده بودم اما دیده 
نشدند. نقش هاى جدى من با سریال «مدینه» دیده شد. سعید نعمت 
ا... چند بار به من پیشــنهاد داده بود که یک کار جدى انجام بده. او در 
سریال «میکائیل» هم لطف کرده بود و نقشى را که کامران تفتى عزیز 
بازى کرد؛ براى من نوشت. من کم سعادت بودم و نتوانستم در آن کار 

حاضر شوم.
مجیــد صالحــى در خصــوص رابطــه اش با رضــا عطــاران با 
خنده گفت: مــن گاهى رضــا را تیــغ مى زنم! رضا خیلــى وقت ها 
که مــا گیــر مى افتیم، بــه دادمــان مى رســد و به ما پــول قرض 

مى دهد.

دســتیار کارگردان و برنامه ریز سریال شهید حججى 
گفت: اگر تصحیح متن تمام شود از بهمن ماه پیش تولید 
کار شروع مى شود. بازیگرانى را براى بازى در سریال به 

نقش  ویژه 
شــهید در 
دارم  ذهن 
اما باید دید 
در مرحلــه 
پیش تولید 
و انتخــاب 

بازیگر چه پیش مى آید.
احمد صانعى گفت: فیلمنامه به شــکل کامل نوشته 
شــده و در حال حاضر متن سریال در مرحله تصحیح 
به سازمان سازمان صدا و ســیما ارائه شده است. وى 
درخصوص تغییرات احتمالى افــزود: به احتمال زیاد 
در فضاها و لوکیشــن هاى گنجانده شده در فیلمنامه 

اصالحاتى انجام خواهد شد.
صانعى درباره روندى که سریال شهید حججى تا پیش 
از این طى کرد، توضیح داد: سریال شهید حججى به 
سفارش سیما فیلم و شبکه یک سیما تولید و در سالگرد 
شهادت شهید حججى پخش مى شود. نویسندگى، 
تهیه کنندگى و کارگردانى ســریال شــهید حججى 
بر عهده رســول صانعى اســت و وى به همین دلیل 
تحقیقات بســیار زیادى براى ایــن مجموعه انجام

 داده است.

شهاب حسینى، بازیگر نام آشناى سینما و تلویزیون امسال همزمان با سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر اثرى با نام «مقیمان ناکجا» را آماده حضور در جشنواره کرده است.

«مقیمان ناکجا» دومین فیلم سینمایى شهاب حسینى در سکوت کامل خبرى آغاز شد و به 
پایان رسید. حسینى هنوز موضع خود براى حضور در فجر را اعالم نکرده اما براساس آخرین 

اخبار، فیلم براى حضور در فجر آماده مى شود.
ساخته قبلى شهاب حسینى با نام «ساکن طبقه وســط» در سال 92 ساخته شد و عالوه بر 
خودش که چندین نقش را ایفا مى کرد بازیگرانى همچون فرهاد اصالنى، حســین یارى، 
محمدهادى کریمى، ساره بیات، طناز طباطبایى، کامبیز دیرباز، بابک حمیدیان، جواد عزتى، 

آنا نعمتى و امید روحانى در آن به ایفاى نقش پرداختند.
در دومین ســاخته حســینى بازیگرانى همچون آرمان 

درویش، پرینــاز ایزدیار، احمد ســاعتچیان و ناهید 
مسلمى به ایفاى نقش پرداخته اند.

فیلمنامه «مقیمان ناکجا»  با اقتباسى از نمایشنامه 
«مهمانســراى دو دنیا» اثر«امانوئل اشــمیت» 
فرانسوى ساخته شده است. داستان فیلم درباره 

جوانى است که یکباره وارد یک مهمانسرا مى شود؛ 
مهمانسرایى غریب که معلوم نیست کجاست اما هرچه 

مى گذرد مشخص مى شــود که این مکان 
جایى بین مرگ و زندگى است.

حسینى تاکنون در 52 فیلم به ایفاى 
نقش پرداخته و هم اکنون دومین 

تجربه کارگردانى خود را با امید 
به دریافت ســیمرغ بلورین 
جشــنواره فیلم فجر انجام 

داده است.
وى در ایــن فیلم عالوه 
بر کارگردانى شــخصًا 
نــگارش فیلمنامــه 
و همچنیــن تهیه 
کنندگــى اثــر را 
بر عهــده دارد. 
فیلمــى که در 
عملى بســیار 

عجیــب 
بین ســاعت 
11 شــب تا 
صبــح   11
رى  ا د فیلمبر

شده است.

 ســحر قریشــى این روزها به تماس هایش پاسخ
 نمى دهد. او تصمیم گرفتــه مصاحبه نکند و براى 
خیلى ها سئوال اســت که چرا این بازیگر سینما و 
تلویزیون سکوت کرده است. در همین زمینه شنیده 
مى شــود مهدى طارمى که خود اصــًال مصاحبه

 نمى کند، به سحر قریشى هم که گفته مى شود قرار 
است با هم ازدواج کنند، تأکید کرده مصاحبه نکند تا 
آب ها از آسیاب بیافتد. اظهارات قریشى درباره ورود 

بانوان به استادیوم، جنجال ساز شد.

ىدر حالى که از چهارشنبه هفتهه گذشته اکران فیلمس
د زاد غ

تهیه کنندگى تینا پاکروان در سینماهاى هنر و تجربه به 
ا ن ل ف ا ها اش نکات از ک د آ شد ا ن

بازیگر به طور کامل 
د د ک ددا خ

از تیزرهاى این فیلم سینمایى حذف شود، اما از شنبه شب 
ا ن ل ف ا ا ز خشت از دداً ز تل

کاملبهتهیه کنندگى تینا پاکروان در سینماهاى هنر و تجربهسینمایى  طور به شنبهشببازیگر از اما حذفشود، تیزرهاىاینفیلمسینمای از تجربه و سینماهاىهنر

یک ممنوع التصویر دیگر به لیست مغضوبین تلویزیون 
اضافه شد

مجرى سابق رامجرى سابق را
 به خانه اش راه ندادند!  به خانه اش راه ندادند! 

ى کریمى، ساره بیات، طناز طباطبایى، کامبیز دیرباز، بابک حمیدیان، جواد عزتى، 
امید روحانىدر آن به ایفاى نقش پرداختند. و

 ســاخته حســینى بازیگرانى همچون آرمان 
رینــاز ایزدیار، احمد ســاعتچیان و ناهید

 ایفاى نقش پرداخته اند.
«مقیمانناکجا»  با اقتباسىاز نمایشنامه 
ــراى دو دنیا» اثر«امانوئل اشــمیت» 
 ساخته شده است. داستان فیلم درباره 

ت که یکباره وارد یک مهمانسرا مى شود؛ 
یى غریب که معلوم نیست کجاست اما هرچه 

که این مکان   مشخص مى شــود
مرگ و زندگى است.

2کنون در 52 فیلم به ایفاى 
خته و هم اکنون دومین 
امید با گردانى خود را
ت ســیمرغ بلورین 
ه فیلم فجر انجام 

ـن فیلم عالوه 
نىشــخصًا 
 فیلمنامــه 
ــن تهیه
ى اثــر را 
ه دارد. 
که در 
ــیار 

عت 
ب تا 
ــح 
رى 

.

شهاب حسینى
  با فیلمى 
رمزآلود
 در راه 
جشنواره

ئئئاتر بى پول بود 
ووددى خوب مى 

نننافراد به 
ددد را بى 

جربه 
وتان 
دارند 
ش از 

شنواره 
ه اى از من 
جشنواره

رکورددار گیشه دنیا را بشناسید

بازیگران سینما از 
بى پولى راهى تئاتر 

شده اند
نچهر ر ح و ن ىچهر ر م

مجید صالحى با حضــور در
اشــتباهش
به تهیه ک
ظلى پور
صالحى
شــخ
پدر
م

ا
و اد
 مى کر
بعدتر که من

اعتراف مجید صالحى به 
اشتباهاتش

با حضور در یک برنامه تلویزیونى صورت گرفت 

شروع پیش تولید
 سریال شهید حججى

 از بهمن ماه

درخواست آقاى گل
 از «سحر قریشى»
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نصف جهان  ذوب آهنى ها امیدوار هســتند این تیم مثل اکثر سال هاى موفق 
قلعه نویى در نیم فصــل دوم اوج بگیرد و روزهاى خوبــى را تجربه کند.

ذوب آهن در هفته اول نیم فصل دوم مقابل مشکى پوشان متوقف شد 
اما با نگاهى به گذشــته و کارنامه قلعه نویى مى توان به آینده ذوب 

آهن امیدوار بود.
 تراکتورسازى نیم فصل دوم لیگ 95-94 را با امیر قلعه نویى 

آغاز کرد. تعطیالت نیم فصل و اضافه شدن بازیکنان جدید 
به تیم قلعه نویى هر چند با مســاوى برابر راه آهن ، باخت 

برابر پدیده و مساوى برابر اســتقالل خوزستان همراه 
شــد؛ ولى تراکتور ســازى با امیر قلعه نویى أوج 

شریفى برابر گرفت و با شروع بردها با گل دقیقه 94 مهدى 
که اولین صعود ســپاهان و نتایج خوب در جام قهرمانان آسیا 

آسیایى تراکتور سازى بود، ادامه پیدا کرد.
پرتغالى در نیمه پایانى  تراکتور ســازى که نیم فصل اول را بــا الیویرا 

جدول -رده دوازدهم - به پایان برده بود، پس از تعطیالت زمســتانى با 7 برد 
، 4 مساوى و 2 باخت ، به جایگاه چهارم رسید.ذوبى ها هم امیدوار هستند که

 تجربه اى همچون قلعه نویى در نیم فصل دوم 95-94 داشته باشند و با اضافه 
شدن بازیکنان جدید، در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا به موفقیت برسند.

 کاپیتان دوم تیم فوتبال ذوب آهن هم در این باره اخیرا مصاحبه کرده و معتقد 
است تیمش موقعیت هاى زیاد گلزنى را به راحتى هدر مى دهد و امتیازات را از 
دست مى دهد و در چنین وضعیتى سرمربى تیم تقصیرى ندارد و نباید نا امید شد.

  قاسم حدادى فر  در واکنش به شــعارهاى هواداران ذوب آهن علیه قلعه نویى 
گفت:ما به خوبى مى دانیم که هواداران انتظار دارند نتیجه بگیریم و امسال از 
لحاظ امتیازگیرى شرایط خوبى نداشته ایم. با این حال آنها باید صبور باشند، چون 
ما تیم خوبى داریم. وقتى فرصت هاى ما تبدیل به گل نمى شود، طبیعتاً قلعه نویى 
مقصر نیســت. او چه تقصیرى دارد؟! همه دیدند که مقابل مشکى پوشان چند 
موقعیت صددرصد را از دســت دادیم. ما از هواداران ذوب آهن انتظار داریم که 
تیم را حمایت کنند و مطمئن باشند که در بازى هاى آینده نتیجه خواهیم گرفت. 

البته مى دانیم که دیگر نباید مفت امتیاز از دست بدهیم.

رسانه هاى یونانى خبر از توافق نهایى و زمان مشخص 
قرارداد ملى پوش ایرانى پانیونیوس با A.E.Kآتن دادند.

مسعود شجاعى در دومین سال حضور در پانیونیوس به 
بازوبند کاپیتانى این تیم رسید، به مهره ثابت و تأثیرگذار 
این تیم تا هفته یازدهم سوپر لیگ یونان تبدیل شده بود 
و در کنار آن وظیفه پنالتى زدن نیز برعهده او قرار داشت؛ 
ولى اعتراض به شرایط باشگاه و ایجاد حواشى در تمرین 
موجب شد او به مدت یک ماه از همراهى تیمش محروم 

شود.
شــجاعى بعد از آنکه دور از چهار بازى سوپر لیگ و یک 
مســابقه جام حذفى پانیونیوس بــود، تصمیم گرفت به 
صورت انفرادى مشــغول به تمرین شــود و با تیم هاى 
خواهان خود مذاکــره کند تا بتواند در شــرایطى جدید 
باشگاهى، دوباره عملکرد درخشــانش را تکرار کند و به 
فهرســت کارلوس کى روش بازگردد تا در جام جهانى 

2018 به میدان برود.
طى هفته هاى اخیر شــایعات زیــادى پیرامون مذاکره 

شجاعى با تیم هاى مختلف مطرح شد؛ اما امروز سایت 
معتبر SDNA خبر داد که کاپیتان سابق تیم ملى ایران تیم 
آینده اش را انتخاب کرده و پس از جشن سال نو میالدى، 

قراردادش را نهایى مى کند.
در این خبر عنوان شــده پایان کار شجاعى و پانیونیوس 
به سرانجام رسیده و قطع همکارى آنها به زودى نهایى 
خواهد شد تا این بازیکن با تجربه ایرانى هفته آینده دور 

جدى تر مذاکراتش را با تیمA.E.K آتن انجام دهد.
در این گزارش آمده است که شجاعى به آتن سفر کرده و 
به توافق نهایى هم با مسئوالن پانیونیوس براى جدایى از 

این باشگاه رسیده است.
در کنار جدایى قطعى شجاعى از پانیونیوس، گفته مى شود 
این هافبک ایرانى که در 11 هفته موفق به زدن سه گل 
 A.E.K براى تیمش شده بود، توافقنامه اولیه اى هم با
آتن امضاکرده؛ ولى عقد قرارداد رسمى او بعد از کریسمس 
اتفاق مى افتد تا این بازیکن در ادامه فصل براى تیم دوم 

جدول سوپر لیگ یونان به میدان برود.

محمدعلى بصیریــان، معاون اجراى پروژه هاى شــرکت فوالد 
مبارکه در مصاحبه خود با ســایت باشگاه سپاهان و نوشته هایش 
در مطبوعات، موضوع مالکیت ورزشگاه نقش جهان، اتاق کنترل 
اســتادیوم، گواهینامه هاى ایمنى و امنیتى که توسط هیچیک از 
سازمان هاى ذى صالح کشور مورد تأیید قرار نمى گیرد، مشکالت 
ساختارى ورزشگاه، ورودى ها و خروجى ها، طرح خروج اضطرارى، 
ســازمان ایمنى و امنیتــى و تاییدیه هاى نور و چمن ورزشــگاه 
نقش جهان را از جمله مواردى دانســت کــه نقش جهان در این 
 AFC زمینه کمبودهایى دارد و به همین دلیل، پنجره مربوطه در
براى باشگاه سپاهان قرمز شده و ورزشگاه نقش جهان عمًال براى 

برگزارى مسابقات آسیایى مورد تایید نیست.
خبرگــزارى ایمنا بــراى اطــالع از آخرین وضعیت ورزشــگاه 
نقش جهان، به سراغ احمد ســعیدبخش معاون اجراى پروژه هاى 
شــرکت فوالد مبارکه و نماینده مدیرعامل این شرکت در پروژه 
نقش جهان رفته  که مشروح این گفت و و گو را در ادامه مى خوانید:

از آخرین شــرایط ورزشــگاه نقش جهان 
بگویید.

هم در مورد قرارداد اصلى خود با وزارت ورزش و جوانان و هم در 
مورد کارهاى باقیمانده ورزشگاه نقش جهان که قول انجام آنها را 
به شــرکت فوالد مبارکه داده بودند، مکاتباتى با شرکت توسعه و 
تجهیز اماکن ورزشــى و وزارت ورزش و جوانــان انجام داده ایم، 

اما واقعًا نمى دانم چرا به این موارد رســیدگى نمى کنند و نمى دانم 
مشکل چیست.

این مکاتبات چه زمانى انجام شد؟
بهرام سبحانى، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه سیزدهم آبان ماه 
امسال نامه اى براى وزیر ورزش و جوانان نوشته و حتى در آذرماه 
نامه اى براى جهانگیرى، معاون اول رییس جمهور فرستاده است 
و در آن از اینکه با وجود هزینه 40 میلیارد تومانى فوالد مبارکه در 
نقش جهان، هنوز قراردادى براى این شرکت ارسال نشده، گالیه 

کرده است اما هنوز جوابى نگرفته ایم.
یعنى حتى اجاره نامه اى که قرار بود ارســال 
شود، هنوز به دست شــرکت فوالد مبارکه 

نرسیده است؟
خیر. 40 میلیارد تومان پول کمى نیست و هزینه کردن این پول در 
نقش جهان در ازاى یک توافقنامه بود که طبق آن قرار شد فوالد 
مبارکه در نقش جهان سرمایه گذارى کند و این ورزشگاه براى مدت 
مشخصى به صورت اجاره اى در اختیار شرکت فوالد مبارکه باشد. 
حتى خود من مکاتبات زیادى با مسئوالن داشتم تا شرکت فوالد 
مبارکه را از این بالتکلیفى دربیاوردند، اما متأسفانه اقدامى صورت 
نگرفت. با این شرایط، باشگاه سپاهان، هم از نظر بیمه و هم از نظر 
مالیاتى دچار مشکل مى شــود. در هر بازى ممکن است 30 تا 40 
هزار تماشاگر به نقش جهان بروند و وقتى باشگاه قراردادى ندارد، 

شرکت بیمه، باشگاه ســپاهان را براى بیمه کردن تماشاگران به 
رسمیت نمى شناسد. براى تعیین تکلیف قرارداد و کارهاى باقیمانده 
ورزشگاه آنقدر با مسئوالن ذى ربط مکاتبه داشتیم که این نامه ها به 

اندازه یک پرونده شده است!
شرکت فوالد مبارکه قصد ندارد این موضوع 
را از طریق اســتاندار اصفهان و نمایندگان 

مجلس پیگیرى کند؟
در زمان حضور استاندار سابق اصفهان، جلسات مختلفى تشکیل 
شد، اما حتى زورمان به جابجا کردن تپه خاك پشت ورزشگاه که 
حاصل خاك بردارى کاســه آن بوده نرسیده است. در صورتى که 
یک پارکینگ آماده در قسمت شرقى وجود دارد و اگر این تپه خاك 
جابجا شود، عالوه بر پارکینگ یک ورودى دیگر به ورودى موجود 
اضافه مى شود، اما متأسفانه یا کسى پیگیر این مشکل نبوده و یا به 
صورت جدى پیگیرى نشده است. البته این تپه خاك معارض دارد 
و پیمانکار مربوطه خاك مرغوب را برده و وقتى به نخاله رســیده، 

معترض شده و شکایت کرده است.
گویا اداره کل ورزش و جوانان اســتان باید 

مشکل این تپه خاك را رفع کند؟
بله. اداره کل ورزش و جوانان استان تا االن تالش خود را انجام داده، 
ولى نمى دانم چرا این مشکل هنوز رفع نشده است. این تپه خاك 
باعث بروز مشکالت امنیتى مى شود و به جز مشکل گرد و خاك، 

ممکن است پشــه ســالک هم در آن نقطه تخم ریزى کند. اصل 
موضوع هم این اســت که با وجود این تپه خاك، از بهره بردارى 
بخشى از ورزشگاه جلوگیرى شده است. امیدوارم با آمدن استاندار 
جدید، این موضوع جدى تر پیگیرى شــود و بتوانیم از آن قسمت 

هم بهره بردارى کنیم.
در حال حاضر هیچ اقدام عمرانى خاصى در 

ورزشگاه انجام نمى شود؟
خیر. باشگاه سپاهان نگران مشــکل قرارداد است، چون شرکت 
فوالد مبارکه باید این قرارداد را به باشــگاه انتقال دهد تا باشگاه 
هزینه ها و درآمدها را در دســت خود بگیرد و وقتى قراردادى در 
دست ما نیست، باشگاه بالتکلیف است و در زمینه بیمه تماشاگران 
و ... به مشکل برمى خورد. همچنین باشگاه سپاهان اکنون مجبور 
است هزینه هاى در ورزشگاه نقش جهان انجام دهد و مالیات این 
هزینه ها باید کم شود ولى چون قراردادى وجود ندارد، اداره دارایى 
این موضوع را قبول نمى کند و باشــگاه هم به نوعى متضرر شده 

است.
با توجه به مشکالت اقتصادى شرکت فوالد 
مبارکه، اگر از این شرکت خواسته شود تمام 
هزینه تکمیل ورزشگاه را متقبل شود، فوالد 

مبارکه حاضر است این کار را انجام دهد؟
مشکالت مالى شــرکت تنها مربوط به ســال 94 بود و االن رفع 

شده است و خوشبختانه فوالد مبارکه اکنون وضعیت خوبى دارد. 
در مورد هزینه در نقش جهان نیز، مقامات اســتان تحت شرایطى 
تفاهم نامه اى امضا کردند و شرکت فوالد مبارکه هم طبق آن و با 
هزینه کردن 40 میلیارد تومان به تعهدات خود عمل کرده است. 
اگر وزارت و جوانان بخواهد به این تفاهمنامه عمل نکند، اصولى 
نیست و باید به آن وفادار باشیم و طبق آن پیش برویم. به هر حال 
ما هم محدیدیت هایى داریم و باید پاسخگوى سهامداران خود هم 
باشیم. شرکت فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت ها اجتماعى خود، 
در ساخت بیمارستان، پایگاه امداد، جاده، مسجد و... شرکت کرده 
است و کار اصولى نیســت که بخواهیم مرتب هزینه هاى خود را 

افزایش دهیم.
در این قرارداد ســقف پول پرداختى از طرف 

شرکت فوالد مبارکه چقدر ذکر شده بود؟
پرداخت 30 میلیارد تومان در ازاى 20 ســال استفاده از ورزشگاه 
در قرارداد اولیه نوشته شد، اما طبق توافق شــفاهى که بعداً بین 
ســبحانى، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه و مدبر، مدیرعامل 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى انجام شد، قرار بود ده میلیارد 
تومان به این پول اضافه کنیم و ده ســال به مدت اجاره ورزشگاه 
اضافه شود، اما این توافق جدید به صورت قرارداد کتبى درنیامد. 
البته شرکت فوالد مبارکه این ده میلیارد تومان اضافه را پرداخت 

کرد.

فوالد مبارکه دست به دامن جهانگیرى شد!

سپاهان هنوز صاحب نقش جهان نیست 

اا ا ل

  A.E.K زمان قرارداد شجاعى با

نصف جهــان  مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تأکید 
کرد مبلغ قرارداد دروازه بان جدید این تیم خیلى باال نیست. 
محسن طاهرى در گفت و گو یى که با یکى از خبرگزارى ها 
داشــته, درباره برنامــه حضور تیم فوتبال ســپاهان در 
رقابت هاى نیم فصل دوم لیگ برتر, اظهار داشت: قطعًا 
امیدواریم که در ادامه مسابقات بتوانیم نتایج بهترى کسب 
کنیم. با توجه به تمرینات و بازى هاى تدارکاتى که داشتیم 
و در نیم فصل براى برپایى اردو به کیش رفتیم این انتظار 

وجود دارد که تیم نتایج خوبى بگیرد. همچنین با اضافه 
شدن شریفى و بازیکنان خارجى مان امید بیشترى داریم تا 

وضعیت مان بهتر شود.
وى در پاسخ به این ســؤال که «آیا ممکن است بازهم 
بازیکن یا مربى جدید به تیم تان اضافه شود؟»، تصریح 
کرد: در کادر فنى قنبرى و فوالدى به ما اضافه شدند و قرار 
نیست فعًال مربى دیگرى به تیم اضافه شود، اما براى جذب 
بازیکن جدید در حال بررسى هستیم. شرایط بازیکنانى را 

که مدنظر باشند، کارشناسان مان بررسى مى کنند تا با آنها 
وارد مذاکره شویم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره زمان استفاده از  ابراهیم 
عالمه در ترکیب تیم فوتبال این باشگاه یادآور شد: هنوز 
کارت بازى براى دروازه بان جدیدمان صادر نشده است. 
فعال منتظر دریافت رضایت نامه این بازیکن از باشــگاه 

سابقش هستیم.
وى در واکنش به اینکه گفته مى شــود سپاهان براى به 

خدمت گرفتن دروازه بان تیم ملى سوریه قرارداد سنگینى 
بسته اســت, گفت: خیر، مبلغ قرارداد ابراهیم عالمه باال 
نیست و او جزو بازیکنان گران قیمت فوتبال ما به حساب 
نمى آید. قیمت عالمه در حد دروازه بانان خوب داخلى است.
طاهرى درباره احتمال جذب اشــکان دژاگه و سروش 
رفیعى نیز تصریح کرد: دیگر قرار نیســت این بازیکنان 
را جــذب کنیم و حضور آنها در ســپاهان منتفى شــده

 است.

قرارداد 
«عالمه» 
یه عالمه 
نیست !

براى نا امیدى از امیرخان 
هنوز زود است نصف جهان   گلر سرشناس سایپا  که در نقل و انتقاالت نیم فصل اجازه حضور 

در ســپاهان را پیدا نکرد نه در ترکیب تیمش بازى مى کنــد و نه مى تواند 
جداشود. 

سایپا  در نخستین دیدار از دور برگشت لیگ برتر در خانه میزبان سپاهان بود 
و در شرایطى که تا دقایق پایانى بازى از حریف خود یک بر صفر پیش بود، با 

پنالتى دقیقه 85 که از سوى داور اعالم شد به تساوى رضایت داد.
در این دیدار مثل بازى هاى اخیر سایپا، حامد فالح زاده در چارچوب دروازه 
حضور داشت و على دایى بار دیگر محمدرضا اخبارى، گلر سرشناس تیمش 

را نیمکت نشین کرد.
اخبارى بعد از دیدار مقابل پرســپولیس در هفتــه یازدهم دیگر در ترکیب 
سایپا به میدان نرفت و 5 بازى اخیر تیمش را نیمکت نشین بوده است. در 
این شرایط با توجه به اینکه اخبارى معموالً یکى از دروازه بان هاى مورد نظر 
کى روش براى اردوهاى تیم ملى بوده است، نیمکت نشینى او در سال منتهى 

به جام جهانى برایش گران تمام مى شود.
نکته جالب در مورد اخبارى اینجاست که دایى با وجود بازى ندادن به اخبارى، 
راضى به جدایى وى هم نمى شود و با وجود پیشــنهاداتى که این بازیکن 
از تراکتورسازى و سپاهان داشــت به او رضایت نامه نداد تا به تیم دیگرى 

بپیوندد.
 به گزارش نصف جهان ،اخبارى در گالیه اى به مدیران سایپا گفته که چرا 
اجازه ندادید که نیم فصل به سپاهان بروم . وى همچنین به سایپایى ها گفته 
آنقدر شرایط سخت و حیرت آورى را پیش پاى سپاهانى ها گذاشتید که آنها 

از جذب من منصرف و سراغ گلر خارجى رفتند.

چرا نگذاشتید به اصفهان بروم؟

ر هســتند این تیم مثل اکثر سال هاى موفق 
ج بگیرد و روزهاى خوبــى را تجربه کند.

 دوم مقابل مشکى پوشان متوقف شد 
ه قلعه نویى مى توان به آینده ذوب

5گ 95-94 را با امیر قلعه نویى 
ضافه شدن بازیکنان جدید
اوى برابر راه آهن ، باخت 

قالل خوزستان همراه
یر قلعه نویى أوج 

شریفى برابر 4قه 94 مهدى 
که اولین صعود هرمانان آسیا 

یدا کرد.
پرتغالى در نیمه پایانى ول را بــا الیویرا 

7برده بود، پس از تعطیالت زمســتانى با 7 برد 
 چهارم رسید.ذوبى ها هم امیدوار هستند که

5نیم فصل دوم 95-94 داشته باشند و با اضافه 
یگ قهرمانان آسیا به موفقیت برسند.

ن هم در این باره اخیرا مصاحبه کرده و معتقد 
لزنى را به راحتى هدر مى دهد و امتیازات را از 
ى سرمربى تیم تقصیرى ندارد و نباید نا امید شد.

ــعارهاى هواداران ذوب آهن علیه قلعه نویى 
واداران انتظار دارند نتیجه بگیریم و امسال از 
اشته ایم. با این حال آنها باید صبور باشند، چون 
هاى ما تبدیل به گل نمى شود، طبیعتاً قلعه نویى
ارد؟! همه دیدند که مقابل مشکى پوشان چند

ادیم. ما از هوادارانذوب آهنانتظار داریم که 
د که در بازى هاى آینده نتیجه خواهیم گرفت. 

 امتیاز از دست بدهیم.

رسانه هاى یونانى خبر از
قرارداد ملى پوشایرانى پا
مسعود شجاعى در دومین
بازوبند کاپیتانى این تیمر
این تیم تا هفته یازدهم س
و در کنار آن وظیفه پنالتى
ولى اعتراض به شرایط باش
موجب شد او به مدت یک

شود.
شــجاعى بعد از آنکه دور
مســابقه جام حذفى پانیو
صورت انفرادىمشــغول
خواهان خود مذاکــره کن
باشگاهى، دوباره عملکرد
فهرســت کارلوس کى ر

2018 به میدان برود.
شــای طى هفته هاى اخیر

ا

ز

امیرخان   از
ت
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حمله به ذوب آهن 
با استداللى مضحک

  خشایار بیدمشکى

 یکى از سایت هاى ورزشــى پایتخت با بررسى 
بخشى از سخنان اخیر سعید آذرى در مورد درایت 
اصفهانى ها، آسیایى شدن تیم ذوب آهن را هم 
مدیون درایت و البته البى اصفهانى ها دانسته 

است. این مطلب را با هم مى خوانیم:
«اتفاقًا در زمان اصفهانى ها بوده که تیم 
ملى راحت به جام جهانى رفته و بهترین 
فدراسیون آسیا هم شــدیم. 70 سال 
فدراسیون فوتبال در تهران بوده حاال 
اگر چند سالى در اصفهان هم باشد که 

مشکلى پیش نمى آید!»
این بخشــى از آخرین مصاحبه سعید 
آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با 
خبرگزارى میزان و واکنش او به اتفاقاتى 
است که در مجمع عمومى فدراسیون 
فوتبال افتاده است. مدیرعامل جنجالى 
ذوب آهن کــه مدتى پیش بــا اصطالح 
«درایت اصفهانى» خبرساز شده بود ظاهرا 
قصد ندارد دست از جنجال و حاشیه بردارد 
و از هر فرصتى براى یادآورى حضور پررنگ 
اصفهانى ها در فدراسیون فوتبال استفاده مى کند. 
او زیرکانه از صعود راحت تیم ملى به جام جهانى و انتخاب 
به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا استفاده کرده و با این 
دو فاکتور، عملکرد اصفهانى ها در فدراسیون را مثبت ارزیابى 
مى کند. هرچند خود او هم به خوبى مى داند که فدراســیون 

فوتبال ایران استحقاق انتخاب به عنوان بهترین فدراسیون 
فوتبال آسیا را ندارد.به آذرى حق مى دهیم که این فدراسیون 
را موفق بداند و از عملکردش دفاع کند. فراهم کردن شرایط 
براى حضور ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا فقط از عهده 
چنین فدراسیونى برمى آمد و ناسپاسى بزرگى بود اگر آذرى 
از دوستان خود در فدراســیون تعریف و تمجید نمى کرد. اما 
کاش جناب آقاى آذرى ضعف ها و ناکارآمدى هاى مسئوالن 
فدراسیون را هم مى دید و این قدر یک طرفه از تاج و همکارانش 
دفاع نمى کرد. در همین چند هفته اخیــر ابهامات زیادى در 
صورت هاى مالى فدراسیون دیده شده و هنوز پاسخ روشنى در 
این باره داده نشده است. از ماجراى راى کنفدراسیون فوتبال 
آسیا درباره اختالفات ایران و عربستان هم نباید بگذریم. قطعا 
اگر این اتفاقــات در دوران مدیرانى غیراصفهانى رخ مى داد، 
آذرى یکى از منتقدین اصلى فدراسیون بود اما مسئله اینجاست 
که لطف تاج و همکارانش در آسیایى کردن ذوب آهن نباید 

بى پاسخ بماند!
به گزارش نصف جهان، این سایت  و البته سایر رسانه هایى که 
از هر فرصتى براى حمله به فوتبال اصفهان استفاده مى کنند 
به این سئوال پاســخ دهند که آیا باشگاه بى در پیکر و فاجعه 
آمیز نفت تهران آماده حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا بود  یا خیر؟ پس از اینکه  نفتى ها نتوانستند فاکتورهاى 
الزم براى حضور در رقابت هاى آسیایى را داشته باشند به طور 
اتوماتیک وار سهمیه آنها به تیم بعدى مى رسید که تیم رده 
چهارم جدول لیگ برتر در فصل گذشته ذوب آهن اصفهان 
بود و هر تیمى در چایگاه چهارم بود مى توانست از این فرصت

 استفاده کند.

نصف جهان  حامى مالى مشترك دو باشگاه پرسپولیس و  
استقالل تا فصل پیش شرکت همراه اول بود. اما از ابتداى 
این فصل شرکت ایرانسل اپراتور رقیب جاى همراه اول 
را گرفت. ایرانســل حامى مالى تراکتورسازى تبریز هم 
هست. رقم قرارداد اسپانسرینگ با این سه باشگاه  اعالم 
نشد اما حاال خبرگزارى تسنیم خبر داده که به این ارقام 
دست پیدا کرده اســت. بر این اساس گفته مى شود رقم 
قرارداد این اپراتور با پرسپولیس بین 50 تا 55، با استقالل 
40 تا 45 و با تراکتورسازى 25 تا 30 میلیارد تومان است. 

این قراردادها دو ساله هستند.
این ارقــام قابل توجه و کمــى عجیب اند. بــه عنوان 
نمونه پرســپولیس هر فصل معادل پنــج میلیون یورو 
از ایرانســل دریافت مى کند. به عنوان قیاس، در دسته 
اول بوندس لیــگا تنهــا بایــرن مونیخ، ولفســبورگ، 
شــالکه و دورتموند از اسپانســر اصلى خود بیش از 20 
میلیون یورو ســالیانه دریافت مى کننــد. الیپزیگ 12 
میلیون یورو و سایر باشــگاه ها همه زیر ده میلیون یورو

 مى گیرند. 

نصف جهان  امیر قلعه نویى به شدت به دنبال جذب سجاد شهباززاده است ولى 
سرمربى استقالل در مقابل این خواسته ژنرال مقاومت کرده است.

«وینفرد شفر» سرمربى اســتقالل تهران به مدیران باشــگاه اعالم کرده 
است سجاد شهباززاده در لیســت خروج او فعال قرار ندارد تا مهاجم دلخواه 

خارجى اش جذب شود.

همیــن 
پاسخ شــفر باعث شد 

ذوب آهن مبنى تا افتخارى به درخواســت باشگاه 
بر جذب این بازیکن پاســخ منفى بدهد. با این حال باخبر شدیم سعید 

آذرى باز هم خواهان جذب این بازیکن شــده تــا بازیکن محبوب امیر 
قلعه نویى را به ذوب آهن بیاورد.

 هر چند استقاللى ها در نامه اى پاسخ منفى رسمى به ذوب آهن داده اند، اما 
ذوب آهنى ها با اوجه به اصرار قلعه نویى براى این انتقال همچنان پیگیر این 

موضوع هستند تا بلکه بتوانند استقاللى ها را راضى کنند.
باید دید پاســخ مجــدد اســتقاللى ها به این 

درخواست تغییر خواهد کرد یا نه.

نصف جهــان  یکى از سایت هاى ورزشــى گزارش داد که 
باشــگاه بوریرام تایلند را عالقمندان به فوتبــال در ایران 
مى شناسند. این تیم چند سال پیش در لیگ قهرمانان آسیا 
مقابل استقالل تهران قرار گرفت. اما اینکه چرا امروز نام این 
باشگاه در خبرها آمده است ربطى به قهرمانى یا نقل و انتقال 
بازیکنان ندارد. موضوع یک درآمدزایى ساده اما عالى براى 
این باشگاه درجه چندم آســیا است. چیزى که باشگاه هاى 

بزرگ و مطرح ایران از رسیدن به آن عاجزند.در خبرها آمده 
است که این باشگاه در روز اول ارائه پیراهن جدیدش بیش 
از 27 هزار پیراهن فروخت!  قیمت هر پیراهن 21 دالر است 
که با نرخ امروز دالر در تهران چیزى نزدیک 90 هزار تومان 
مى شــود. با فروش این تعداد پیراهن در یک روز 580 هزار 
دالر درآمد نصیب این باشــگاه شده است. یعنى حدود دو و 

نیم میلیارد تومان!

تاسف بار است که یک باشگاه درجه چندم آسیایى مى تواند در 
یک روز چنین درآمدى فقط از راه فروش پیراهن داشته باشد 
اما تیم هاى مطرح ما از ابتداى تاسیس تا امروز نتوانسته اند از 
راه فروش پیراهن به این میزان درآمد برسند. بعد هم انتظار 

داریم فوتبال مان درآمدزا و حرفه اى باشد. ما هنوز در اصول 
اولیه فوتبال مان لنگ مى زنیم و همین یک مثال ســاده 

نشان مى دهد که چقدر با اقتصاد فوتبال در دنیا فاصله داریم.

نصف جهان  امیر قلعه نویى به شدت به دنبال جذب سجاد شهباززاده است ولى
سرمربى استقالل در مقابل این خواسته ژنرال مقاومت کرده است.

«وینفرد شفر» سرمربى اســتقالل تهران به مدیران باشــگاه اعالم کرده 
استسجاد شهباززاده در لیســت خروج او فعال قرار ندارد تا مهاجم دلخواه 

خارجى اش جذب شود.

همیــن
پاسخ شــفر باعث شد 

افتخارى به درخواســت باشگاه  ذوب آهن مبنىتا
بر جذباین بازیکن پاســخ منفى بدهد. با این حال باخبر شدیم سعید 
با بازیکنمح آذرى باز هم خواهان جذب این بازیکن شــده تــا

قلعه نویى را به ذوب آهن بیاورد.
 هر چند استقاللى ها در نامه اى
ذوبآهنى ها با اوجه به اصرار قل
موضوع هستند تا بلکه بتوانند اس
باید دید پاســخ مجــدد اســتق
درخواست تغییر خواهد کرد یا نه.

ر
د

کن شــده تــا بازیکن محبوب امیر  ز
.

اما  ىپاسخ منفى رسمى به ذوب آهننننننننندندن داده اند،ند،ند،،،ند،ند،
ینینینینینینایناینن ل ههههههههههل هل هال هل همچنامچنامچنامچناننننننننننننننن پیگیرگیرگیرگیرگگیرگیر نننننایناانتق لعه نویى براى 

ااااااا راضى کضضى کضضضى کضى کضى کضى کضى کضضى کضضى کضى کضى کنننننننننننننننننننند. ستقاللى ها ر
این ههههه به قاللى ها

سجاد رو بده دیگه بزرگوار!

نصف جهان  رسول خوروش سرپرست و بازیکن سابق سپاهان 
که همیشه در تعصب به این باشگاه تعصب و ادعاهایى طول و 
دراز داشت حاال با شــکایت خود باشگاه محبوبش را با مشکلى 

بزرگ مواجه کرده است.
بنا به نوشته رســانه هاى باشگاه ســپاهان،با شکایت رسول 
خوروش سرپرست سابق سپاهان از این باشگاه، کمیته تعیین 

وضعیت بازیکنان دست به اقدام عجیبى زد.
 دســت اندرکاران تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در هنگام 
ثبت قرارداد و کارت مهدى شریفى در فدراسیون با این صحبت 
مســئوالن کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مواجه  شــدند که 
سپاهان به خاطر شکایت رسول خوروش سرپرست سابق تیم 

فوتبال این باشگاه نمى تواند قراردادى را ثبت کند.

هر چند شکایت رسول خوروش به عنوان یکى از پیشکسوتان این 
باشگاه و اینکه این شکایت سپاهان را دچار این معضل کرد باعث 
تعجب و ناراحتى است اما دست اندرکاران سپاهان در پاسخ به 

این مبحث کمیته تعیین وضعت بازیکنان،نامه رسمى فدراسیون 
و محتواى آن که  ســوم بهمــن ماه 1396 را  مهلت تســویه

 حســاب ها اعالم  و تاکید کردنــد که تا این تاریخ ســپاهان 
فرصت تسویه حســاب را دارد که این موضوع در کمال تعجب 
مورد پذیرش مســئوالن این کمیته قرار نگرفت و در نهایت با

 رایزنى هاى انجام گرفته و با سپردن سفته! کارت بازى مهدى 
شریفى صادر گردید.

باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان در نامه اى رسمى به فدراسیون  
با یادآورى نامه اى که فدراســیون فوتبال تــا 1396/11/3 به

 باشــگاه هــا فرصــت تســویه حســاب داده بــه ایــن 
اقــدام کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنــان اعتــراض 

کرده است.

خوروش از باشگاه محبوبش شکایت کرد!

دربى ایرانى هاى هلند

کانون ایران نوین که پیش از این تعهــد داده بود بابت 
تبلیغات محیطى باید پول به فدراســیون بدهد  هشت 

میلیارد تومان به حساب فدراسیون فوتبال واریز کرد.
فدراسیون فوتبال چندى قبل به دلیل اینکه کانون ایران 
نوین بابت قراردادش براى تبلیغات محیطى نتوانست به 

تعهداتش عمل کند از این شکرت شکایت کرد.
در همین راســتا، کانون ایران نوین بابت بدهى اش به 
فدراسیون فوتبال مبلغ هشت میلیارد تومان به حساب 

کرده است.این فدراســیون واریز 

البته 12 میلیارد دیگر هم این شرکت باید پرداخت کند 
که در 12 چک ایــن پول را به فدراســیون فوتبال داده 
است البته شکایتى هم که فدراســیون از کانون ایران 
نوین انجــام داده بهقوت خود باقى و در حال بررســى

 است.
کانون ایران نوین بابت تبلیغات محیطى قرارداد دو ساله 
بســته بود و مدعى شــده بود که بابت این قرارداد 160 
میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال مى دهد اما نتوانست 

به تعهدش عمل کند. 

باشگاه الهالل در حال بررســى و مطالعه 
جهت انتخاب ورزشــگاه جابر کویت 

جهــت میزبانــى از تیم هــاى 
اســتقالل تهران و الریان قطر 
در دیدارهاى فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا است. این ادعاى 
روزنامه عربســتانى الریاض در 

حالى مطرح شده که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا فقط راى به برگزارى 

دیــدار تیم هــاى عربســتانى و ایرانى در 

زمین بى طرف داده است و تیم الهالل براى 
رویارویى بــا الریان باید به قطر ســفر 
کند. تیم هــاى اســتقالل تهران، 
الهالل عربســتان و الریان قطر 
در گــروه D لیــگ قهرمانــان 
آســیا قــرار دارند. تیــم چهارم 
نیز با بــازى مرحله پلــى آف از 
میــان تیم هــاى العیــن امارات 
و الملکیــه اردن مشــخص خواهــد

 شد. 

مشکالت تیم نفت تمام ناشدنى اســت و در ادامه این 
مشــکالت، امروز بازیکنان این تیم را به زمین تمرین 

راه ندادند.
موضوع مالیکت باشــگاه نفت وارد مرحلــه پیچیده و 
دشوارى شده است. در حالى که حمیدرضا جهانیان مالک 
نفت طالئیه مربى جدید براى تیمش انتخاب کرده و حتى 
صحبت از کنار گذاشتن چند بازیکن است اما گویا مجمع 
واگذارى و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران کماکان 
پروسه مالک جدید را پیگیرى کرده و به نوعى مالکیت 

جهانیان در این باشگاه زیر سوال رفته است. 

دیروز بازیکنان تیم نفت براى انجام تمرینات به همراه 
آتیال حجازى ســرمربى جدید تیمشان به زمین تمرین 
شرکت نفت در تهرانســر رفتند اما اجازه ورود به آن ها 
داده نشــد تا نفت بالتکلیف تر از همیشــه باشد. کارى 
که جهانیــان در زمان على کریمى انجــام داد و مانع از 
حضور بازیکنان در زمین تهرانســر شد این بار به نوعى 
دیگر تکرار شد و شرکت نفت اجازه تمرین به این تیم را 
نداد تا مشخص شود ماجراى مالکیت جدید این باشگاه 
جدى است و شــاید باید گفت مالکیت طالئیه نیز پایان 

یافته است.

از تایلندى ها یاد بگیرید

آلکمار در حضور کامل مهاجــم ایرانى خود برابــر هیرنفینى که 
قوچان نژاد را از دقیقه 88 در ترکیب داشــت، به پیروزى 3 بر یک 

رسید.
در ادامه دیدارهاى هفته هجدهم و نخستین مسابقه دور برگشت 
لیگ اردیویسه هلند تیم آلکمار با بهره مندى از علیرضا جهانبخش 
در سمت راست خط هجومى در آفاس استادیوم میزبان هیرنفینى 
بود که رضا قوچان نژاد را براى پنجمین دیــدار متوالى از ابتدا جزو 

نفرات ذخیره داشت.
آلکمار که بعد از هفت برد و یک تساوى متوالى در لیگ اردیویسه 
هفته قبل برابر آژاکس متحمل شکســت شد، در دیدار با هیرنفین 
هم با یــک گل عقب افتــاد؛ ولى با زدن ســه گل در 
ده دقیقه پایانى توانســت به برتــرى 3 بر یک 

دســت پیدا کند تا 38 امتیازى شــود و همچنان در جایگاه سوم 
جدول بایستد؛ هیرنفین هم با این باخت 23 امتیازى و در رده نهم 

باقى ماند.
 علیرضا جهانبخــش در این دیدار حضــور کامل در ترکیب 

آلکمار داشت و در دقیقه 84 که گل دوم تیمش به ثمر رسید، 
به تیل پاس در عمق زیبایى داد تا او به فرد فرایدى با ارسال 
زمینى پاس گل بدهد؛ ضمن اینکه ستاره ایرانى آلکمار با 
فرار از جناح چپ زمین و خطایى که «مورتن سورسبى» با 

تکل بلند و خشن روى او داشت، موجب اخراج این بازیکن و 
ده نفره کردن هیرنفین شد.

رضا قوچان نژاد، مهاجــم ایرانى هیرنفین هم به عنوان ســومین 
تعویضى تیمش در دقیقه 88 جانشین «یوکى کوبایاشى» شد.
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به عنوان بهترین فدراس
دو فاکتور، عملکرد اصف
او مى کند. هرچندخود

هفته قبل برابر آژاکس متحمل شکســت شد، در دیدار با هی
هم با یــک گل عقب افتــاد؛ ولى با زدن ســه
توانســت به برتــرى 3 3ده دقیقه پایانى

این همه پول براى سرخابى ها؟

نفتى ها را راه ندادند

کویت، میزبان احتمالى  

8 میلیارد دیگر آمد
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یک متخصص طب فیزیکى با بیان اینکه خواب رفتگى 
انگشتان دست، هنگام استفاده از تلفن یا انجام کارهاى 
دستى یا در زمان خواب، نشــانه اى از بیمارى تونل مچ 
دست است، در خصوص درمان این عارضه توضیحاتى 

ارائه داد.
حبیب مفخم در خصوص سندروم تونل کارپال ادامه داد: 
این بیمارى که اصطالحًا به آن cts مى گوییم به علت 
تحت فشار قرار گرفتن عصبى به اسم عصب مدین بروز 
مى یابد که انگشت هاى شست، نشانه، بلند یا وسطى و 
نیمى از انگشت حلقهـ  که به سمت انگشت بلند دست 

استـ  را عصب دهى مى کند.
این متخصص طــب فیزیکى و توانبخشــى در ادامه 

تأکید کرد: فشــار روى این عصب در ناحیه مچ دست، 
باعث خواب رفتگى درانگشت ها به ویژه در زمان خواب 

مى شود.
وى در خصوص چگونگــى تشــخیص و درمان این 
بیمارى گفت: تشخیص این مشــکل از طریق بررسى 
نوار عصب و عضله اســت. وى ادامــه داد: درمان هاى 
بســیار مناســبى براى ایــن مشــکل وجــود دارد

 و اســتفاده از روش هاى فیزیوتراپى یا مچ بند در زمان 
خواب و بیــدارى و تزریق کورتکلســتروئید ها در کنار 
عصب باعث خواهد شد التهاب و افزایش فشار در ناحیه 
تونل مچ دســتى کاهش یابد و به بهبــود عالئم منجر 

شود .

دالیل متعددى براى قرمز شدن گوش ها وجود دارد که در اغلب موارد 
نشان دهنده مشکل جدى نیستند. هرچند این عارضه مى تواند آزاردهنده 

باشد.
بیمارى ها و مشــکالت مختلفى مى توانند موجب قرمز شدن گوش ها 

شوند که برخى از آنها شامل موارد زیر است:

*سندروم گوش قرمز: این عارضه بیمارى نادرى است که باعث 
قرمزى و سوزش بیرون گوش مى شود. این مشکل ممکن است براى چند 
ثانیه یا حتى چندین ساعت ادامه داشته باشد. علت سندروم گوش قرمز 

مشخص نیست اما در افراد جوان با میگرن مرتبط است.

*سوزش پوستى: قرمزى و سوزش عوامل شــایع قرمزى گوش 
هستند. افزایش جریان خون در این قسمت، به قرمز شدن ناگهانى گوش 
منجر مى شود. همچنین سوزش مى تواند در نتیجه واکنش هاى احساسى 

از قبیل عصبانیت یا خجالت به وجود آید.

*آفتاب سوختگى: آفتاب سوختگى هم ممکن است به قرمز شدن 

گوش ها منجر شود.

*عفونت پوستى: یکى دیگر از دالیل قرمزى گوش عفونت پوست 
است. عفونت هاى پوستى معموًال از باکترى به وجود مى آیند که از طریق 

بریدگى، گزیدگى و خشکى پوست به بدن نفوذ پیدا مى کند.
عفونت هاى پوستى باکتریایى که موجب قرمزى پوست مى شوند ممکن 
است ورم گوش ها را به همراه داشته باشند. از دیگر عالئم عفونت شامل 

خستگى، تب و لرز است.

* درماتیت سبورئیک: این عارضه از جمله بیمارى هاى پوستى شایع 
است که موجب قرمزى گوش مى شود. علت این بیمارى مشخص نیست 
هر چند تصور مى شود درماتیت ســبورئیک با ژنتیک و تعامل سیستم 

ایمنى با ارگانیسم هاى موجود روى پوست مرتبط است.

* پلى کندریت: این بیمارى موجب قرمــزى و التهاب غضروف ها 
در تمام نقاط بدن مى شود. گوش ها بیشتر دچار پلى کندریت مى شوند 
هرچند دیگر قســمت هاى بدن از قبیل بینى، چشــم، مجراى تنفسى 

مى شوند.و مفاصــل هــم درگیر 
علت دقیق پلى کندریت مشخص نیست اما محققان معتقدند این بیمارى 
به دلیل عارضه اى خود ایمنى است. عالوه بر قرمزى گوش دیگر عالئم 
این بیمارى شامل ورم، درد، مشکالت تعادلى و نارسایى شنوایى مى شود.

یک متخصص دیابت با بیان اینکه حفظ باکترى هاى مفید بدن 
با مصرف مواد غذایى حاوى فیبر امکانپذیر است، گفت: با بهبود 
وضعیت باکترى هاى خوب، سالمت کلى بدن افزایش یافته و 

خطر ابتال به بیمارى هاى مختلف کاهش مى یابد.
مهیار خسروشاهى در ارتباط با مشکل یبوست در بیماران دچار 
دیابت اظهارداشت: هر بیمار دیابتى ممکن است دچار یبوست 
شــود که با مصرف غذاهاى حاوى فیبر مثل میوه، سبزى و 
خوردن مایعات کافى و انجام فعالیت هاى ورزشى تاحدودى 

بهبود مى یابد.
وى با بیان اینکه در مواردى که برطرف شدن این مشکل طول 
بکشد، ممکن است پزشک داروهایى را به بیمار تجویز کند، 
افزود: بررسى علت بروز یبوست در بیمار دیابتى توسط پزشک 

متخصص گوارش الزم است.
این متخصص دیابت در پاســخ به اینکــه فیبر چگونه باعث 
سالمت روده مى شــود، گفت: ســالمت روده بر هضم غذا، 
افزایش وزن، سطح انرژى، هورمون ها، عملکرد و بیمارى هاى 

حاد مثل بیمارى هاى قلبى تأثیر مى گذارد.
خسروشــاهى گفت: باکترى هاى خوب براى بدن ضرورى 
هستند و فیبر آنها را در بدن حفظ مى کند که با بهبود وضعیت 
باکترى هاى خوب، سالمت کلى افزایش یافته و خطر ابتال به 

بیمارى کاهش مى یابد.
وى بیــان داشــت: لوبیاى ســیاه، نخــود، کلــم بروکلى، 
آووکادو، نارگیــل، انجیــر و انــواع میوه هــا و ســبزیجات 
حاوى فیبر اســت و مصرف آنها براى حفظ ســالمت بدن

 ضرورت دارد.
 

راه هاى 
مقابله با 

بیمارى هاى 
زمستانى

از  یکــى 
ت  مشــکال
افراد در فصول 
پاییز و زمســتان 
بــروز و شــیوع 
بیمارى هاى ویروسى 
به ویژه انواع آنفلوآنزاها 

و سرماخوردگى  هاست.
بــه دلیل قدرت ســرایت 
بــاالى ایــن بیمارى ها، 
هنگامى کــه فــرد بیمار در 
فضایى سربســته عطســه یا 
ســرفه کــرده و آبریزش بینى 
دارد، اطرافیان نیــز درگیر بیمارى 
او مى شــوند. بنابرایــن به محض 
ابتــالى یکــى از دانش آمــوزان، 
ســالمندان، ســربازان و کارمندان به 
آنفلوآنزا و ســرماخوردگى با یک عطسه 
میلیون هــا ویروس در هوا پخش شــده و 
باعث آلودگى محیط مى شــود. قدرت ایمنى 
بدن افراد مسن و افرادى با بیمارى هاى خاص 
مانند سرطان، دیابت و... کاهش پیدا کرده است. 
بنابراین به محض ابتال به بیمارى هاى ویروسى، 
بیمارى آنها طوالنى شده و بیمارى هاى میکروبى نیز 

به این افراد سرایت مى کند.
در نهایت آنها دچــار بیمارى هایى مانند برونشــیت، 
پنومونى، عفونت هاى شدید ریه و سینوزیت مى شوند. به 
این دلیل در فصل پاییز و زمستان افراد داراى 70 سال سن 
به باال یا نوزادان و اطفال در معرض این بیمارى ها هستند و 
مقاومت کمى در برابر ابتال به آنها دارند و تعداد افراد مســن 
بسترى در بیمارستان بیشتر از فصول دیگر است. حال در ادامه به 

برخى دیگر از بیمارى هاى شایع این فصل مى پردازیم.

انواع شکستگى هاو سوءتغذیه
یکــى از مشــکالت و بیمارى هــا در فصــول پاییــز و زمســتان، 
بیمارى هاى میکروبى و ویروسى است اما از بیمارى هاى دیگرى که شیوع 
بیشترى در فصل پاییز و زمستان دارند انواع شکستگى ها در اثر لیزخوردگى 
در معابر است. به این دلیل در فصول سرد سال شاهد ازدیاد بیمار در بخش هاى 
ارتوپدى و اورژانس هستیم و افراد بسیارى به دلیل شکستن استخوان دست یا پا 
به بیمارستان مراجعه مى کنند. بنابراین انواع شکستگى ها نیز از انواع بیمارى هاى 
این فصل است. متأســفانه از بیمارى هاى نادر دیگر در فصل زمستان سوءتغذیه 

است. بسیارى از افرادى که از وضعیت اقتصادى مناسبى برخوردار نیستند در فصل 
سرما به علت عدم امکان براى خروج از خانه دچار مسائلى مانند کمبود مواد  غذایى و 

از سوء تغذیه زمینگیر مى شوند. 

کهنگى  بیمارى، مشکل زاست
معضل بعدى کهنه شدن بیمارى و سرماخوردگى در افراد است. هنگامى که بیمارى 
افراد کهنه مى شود ناخودآگاه بیمارى هاى میکروبى نیز به بیمارى  آنها افزوده مى شود. 
پنوموکوکو، میکروب هاى فرصت طلبى هستند که در شرایط ضعف بدن که فرد دچار 
بیمارى هاى ویروسى شده، به بدن حمله مى کنند و فرد را دچار پنومومى مى کنند. 
بنابراین فرد  دچار بیمارى هاى مزمن ریوى شده و قسمت هاى مختلفى از ریه او دچار 
عفونت و چرك مى شود، سرفه هاى ممتد مى کند، گلوى او دچار خلط بدبو و به رنگ 
سبز مى شــود. در نتیجه افراد به ویژه با ضعف عمومى دچار بیمارى هاى میکروبى 
مى شوند. بیمارى در افرادى که به بیمارى هاى عمومى مانند دیابت،سرطان، کهولت 

و... مبتال هستند سریع تر کهنه مى شود.
بنابراین اگر بیماران استراحت کافى نداشته باشند و از مواد غذایى و نوشیدنى گرم 
استفاده نکنند ممکن اســت به عفونت هاى چرکى و عفونى نیز گرفتار شده و ناچار 
در بیمارستان بسترى شوند. هنگام ابتال به آنفلوآنزاى طوالنى مدت بدن در مقابل 
ویروس ضعیف شده و میکروب ها به بدن انسان هجوم مى آورند و باعث عفونت هاى 

مزمن ریوى، دستگاه گوارش و اندام هاى مختلف مى شوند.

راهکارهاى مقابله با بیمارى هاى زمستانى
با کسب اطالع کامل از انواع بیمارى هاى زمستانى که افراد به آنها مبتال مى شوند، 
اکنون سئوال آن اســت که افراد چگونه رفتار کنند تا این بیمارى ها گریبانگیر آنها 
نشوند. رعایت اصول بهداشتى مهمترین مسئله است. براى مثال افراد بیمار به منظور 
عطسه یا سرفه باید دستمال جیبى به همراه داشته باشند و در محل تجمعات حضور 
پیدا نکنند. اما متأســفانه به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتى، امتناع از شستشوى 
دست در هنگام غذا خوردن، استفاده از حوله و لیوان مشترك و احوالپرسى فرد بیمار 
با دیگران بیمارى از فردى به فرد دیگر منتقل مى شــود. رعایت اصول بهداشت، 
استراحت کافى و خوردن مواد غذایى، آب و شربت هاى گرم سریعًا به بهبودى فرد 
بیمار کمک مى کند. همچنین عدم حضور فرد بیمــار در اجتماعات مردمى نیز به 

کاهش شیوع بیمارى و ابتال دیگران کمک مى کند.

درمان هاى خانگى اثربخش نیست
برخى افراد به درمان خانگى بیمارى هاى ویروسى مى اندیشند و به پزشک مراجعه 
نمى کنند که در اغلب موارد تصمیمى اشتباه است. اگر بیمار در دو سه روز اول بیمارى 
استراحت کافى داشته باشد و از مواد گرم خوراکى استفاده کند، مى تواند بدون مراجعه 
به پزشک مشــکل بیمارى خود را حل کند اما اگر بیمارى همراه با احساس تب یا 
عفونت ریه بود و فرد دچار سرفه هاى بد و همراه خلط بدبو و رنگى شد، در این صورت 
حتمًا باید به پزشــک مراجعه کرده و تحت درمان قرار گیرد و از مصرف خودسرانه 
دارو در این صورت خوددارى کند. در درمان بیمارى هاى ویروسى مانند آنفلوآنزا و 

سرماخوردگى دارو هاى حاوى آنتى بیوتیک جایگاهى ندارند.

خانم هاى باردار براى دریافت انواع ویتامین هاى مورد 
نیاز بدنشــان باید میوه هاى مختلفــى را در طول روز 

مصرف کنند تا سالمت خود و جنینشان تضمین شود.
دوران باردارى به دلیل حساســیت هایى که دارد، نیاز 
به مراقبت هاى شدید دارد و داشــتن تغذیه مناسب، از 
مهمترین آنهاست و خانم هاى باردار باید بدانند که از چه 
رژیم غذایى استفاده کنند و چه خوراکى هایى را بخورند. 
در اینجا به معرفى مواد غذایى که براى بانوان باردار مفید 

است، مى پردازیم .

اهمیت مصرف میوه در طول روز
مصرف انواع میوه ها به دلیل آنکه سرشار از ویتامین و 
مواد مغذى هستند، به خانم هاى باردار توصیه مى شود 
و این بانوان باید در طول روز چندین بار انواع میوه ها و 

سبزیجات رامصرف کنند.

میوه هاى آلرژى زا را جدى بگیرید
این درست است که مصرف میوه ها بسیار مهم 

اســت، اما باید به این موضوع توجه داشته 
باشید که خوردن برخى از میوه ها مى تواند 

براى شما حساسیت زا باشد و سبب بروز 
آلرژى شود که از جمله آنها مى توان به 

کیوى اشاره کرد.

ویتامین C را فراموش 
نکنید

ویتامین C سرشار از خواص 
مفید است و به خانم هاى باردار 

توصیه مى شود که حتمًا در طول 
روز ایــن ویتامیــن را مصرف 
کنند. ویتامین C را مى توان از 
سبزى هاى برگ سبز همچون 
کلم بروکلــى و میوه هاى تازه 

مثل  گوجه فرنگــى، هندوانه و 

پرتقال دریافت کرد.

مصرف میوه را قطع نکنید
اغلب خانم هاى بــاردار در طول بــاردارى خود ویار را 
تجربه مى کننــد و در همین دوران عالقــه چندانى به 
خوردن میوه از خود نشان نمى دهند، اما به این خانم ها 
توصیه مى شود که مصرف میوه ها را به هیچ وجه قطع 
نکنند و حداقل پنج بار در روز از انواع میوه ها اســتفاده 
کنند زیرا این موضوع ســبب ســالمت آنهــا و جنین

 مى شود.
 

زنان در دوران باردارى چه چیزى بخورند؟

نشدن این بیمارى شامل ورم، درد، مشرهرچند دیگر قســمت هاى بدن از قبیل بینى، چشــم، مجراى تنفسى آ*آفتاب سوختگى: آفتاب سوختگى هم ممکن است به قرمز 

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: فقر آهن در کودکان، یکى از عالئم مهم کم خونى است.
مجید حاجى فرجى افــزود: فقر آهن در کــودکان یکى از عوامل مهم کم خونى اســت که در 
بســیارى از کودکان، نوجوانان و به ویژه دختران رایج اســت و عوامل مختلفى از قبیل 
ژنتیک،  خون دهــى، بیمارى هاى مختلــف همراه، عالئم گوارشــى همگى از موانع 
جذب آهن هســتند. وى اظهارداشــت: برخى از کم خونى ها مانند تاالسمى مینور 
که زمینه ژنتیک دارد و رایج اســت براى فرد مشــکلى جز کم توانى ها و عالئم 
کم خونى که قابل کنترل هســت را ایجاد نمى کند. وى ادامــه داد:تا زمانى 
که این افراد به ســن ازدواج برســند و در این حال باید دقت شــود همسر 
آنها مشــکلى در این خصوص نداشــته باشد و به تاالســمى ماژور تبدیل

 نشود.
حاجى فرجى افــزود: خانواده کودك بایــد به عالئم فقر آهــن در فرزند 
خود دقت داشــته باشــد. فقر آهــن معمــوًال عالئم مشــابهى با دیگر 
بیمارى هــا دارد، ولــى اگر چند مــورد به همــراه هم در کــودك بروز 
کند، بایــد جدى گرفته شــود و به پزشــک معالــج مراجعــه کند. وى 
ادامه داد:عوامل کم خونــى در کــودکان عبارتند از ســرگیجه، ناتوانى، 
کم توانى هنگام صبح، کاهــش یادگیرى، بداخالقى، تارى دید و ســردى

 نوك انگشتان.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به شــیوع کم خونى در سال هاى 
اخیر در کشور گفت: سال هاست که در کشور طرح توزیع قرص آهن و اسیدفولیک 
در مدارس وجود دارد، همچنین تنها با مکمل درمانى نمى توان مشــکل را برطرف 
کرد و به همین دلیل غنى ســازى آرد با آهن و اســیدفولیک به دلیل شیوع کم خونى

 وجود دارد. 
وى در پایان گفت: وقتى کودك دچار کم خونى شــود، در هوش و یادگیرى کوتاه مدتش تأثیر

 سوء دارد. 

مهمترین عوامل کم خونى کودکانمهمترین عوامل کم خونى کودکان

اگر مچ دستتان خواب مى رود، بخوانیدچرا گوش ها قرمز و داغ مى شوند؟

مواد غذایى که براى دیابتى ها 
توصیه مى شود
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اجراى حکم قصاص و اعدام قاتل «ستایش قریشى»، 
دختربچه افغانستانى که پیش تر به تعویق افتاده بود، با 
دعوت اجراى احکام دادستانى ورامین از پدر مقتول و 
درخواست وى براى اجراى حکم، دوباره به جریان افتاد.

عسگر قاسمى آقباش  وکیل اولیاى دم ستایش درباره 
آخرین وضعیت اجراى حکم قصاص و اعدام قاتل این 
دختربچه افغانستانى، اظهار داشت: چند روز پیش اجراى 
احکام دادستانى ورامین با پدر ستایش قریشى تماس 
گرفته و از او مجدداً پرسیده اند که مى خواهد حکم اجرا 
شود یا خیر و پدر ستایش نیز پاسخ داده که درخواست 
اجراى حکم را دارد. این وکیل دادگسترى اضافه کرد: 

آنطور که پدر ستایش قریشى گفته، 
درخواســت مجدد اجراى حکم به 
دادســتانى ورامین ارائه شده است. 
قاسمى آقباش گفت که اولیاى دم 

ستایش به اجراى حکم اصرار دارند.
23 فروردین        ســال گذشته بود که 
گزارشــى مبنى بر وقوع قتل یک 
دختر بچه شش ســاله افغانستانى 
در روستاى خیرآباد ورامین تحویل 
مراجع قضائى شــد. گزارش حاکى 
از آن بود که ستایش قریشى که به 

گفته پدر او یک شنبه 22 فروردین براى خرید بستنى 
از منزل خارج شــده، دیگر به خانه بازنگشته است. در 
تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 17 ساله همسایه 
که دچار وسوسه شیطانى شده بود، او را ربوده و پس از 

تجاوز به قتل رسانده است.
با اعالم این گزارش، دادستانى ورامین بر رسیدگى ویژه 
و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخستین لحظات 
وقوع این جنایت، رسیدگى به این پرونده به طور ویژه و 
خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضائى قرار گرفت تا 
اینکه پس از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه 

هفتم دادگاه کیفرى یک استان تهران، قاتل ستایش را 
بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و 
بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این حکم 20 
دى سال 95 در شعبه 32 دیوان عالى کشور تأیید شد. 
دهم بهمن هم وکیل اولیاى دم ستایش از ارسال این 
پرونده به واحد اجراى احکام دادسراى ورامین خبر داد.

براساس این گزارش، بعد از اینکه 18 مهرماه ابوالقاسم 
مرادطلب، دادستان ورامین از تعیین زمان اجراى حکم 
اعدام خبر داد،  وکیل متهم مدعى شد موکلش هنوز به 
سن قانونى (18سال) نرسیده و هنوز حدود دو ماه تا این 
زمان فرصت باقى مانده اســت. این اظهارنظر وکیل 
مدافع متهم، واکنش دوباره مرادطلب 
را به دنبال داشت. دادستان ورامین 
گفت مالك قانون، 18 سال قمرى 
است و متهم این پرونده نیز 18 سال 

تمام دارد.
قرار بــود صبــح روز 27 مهر قاتل 
ستایش در زندان رجایى شهر کرج 
اعدام شود اما غالمحسین اسماعیلى، 
رئیس کل دادگسترى استان تهران 
از به تعویق افتادن اجراى این حکم 
خبر داد و گفــت: زمان اجراى حکم 
مذکور مجدداً از ناحیه دادســتان مجرى حکم تعیین 

خواهد شد.
اسماعیلى گفت: با وجود اعالم قبلى براى اجراى حکم، 
مشورتى صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که این 
اقدام به بعد از ماه  صفر موکول شــود. البته هیچ منع 
شرعى و قانونى براى این کار وجود ندارد اما به این نظر 

رسیدیم که اجراى حکم بعد از ماه صفر بهتر است.
 و اکنون اجراى حکم قصاص و اعدام قاتل این دختر 
هشت ساله با دعوت اجراى احکام دادستانى ورامین 

از پدر ستایش دوباره به جریان افتاد.

اجراى حکم قاتل ستایش دوباره به جریان افتاد

عمو و برادرزاده اى که با پوشیدن لباس مأموران ارتش و 
ناجا از بیش از50نفر اخاذى کرده بودند، دستگیر شدند.

اواسط هفته گذشته مأموران کالنترى 170 کهریزك از 
اخاذى دو مأمورنما از شمارى از اتباع کشور افغانستان و 
ساکنان این منطقه با خبر شده و رسیدگى به موضوع را 
در دستورکار خود قرار دادند. مدتى بعد مأموران با کسب 
اطالعات موثق از محل فعالیت این افراد با خبر شدند و 
با هماهنگى مقام قضائى اقدام به دســتگیرى دو متهم 

کردند.
با انتقال دو متهم که لباس مأموران ارتش و ناجا را بر تن 
داشــتند، این افراد تحت بازجویى قرارگرفتند و معترف 
شــدند که تاکنون از بیش از 50 نفر از افراد در محدوده 
کهریزك اخاذى کرده اند. دو متهم دســتگیر شــده که 
عمو و برادرزاده بودند، در اظهارات خود معترف شدند که 
از مدتى قبل با تهیه البسه و تجهیزات مأموران ارتش و 
ناجا اقدام به گشتزنى در خیابان ها و معابر محله کهریزك 
کرده و با شناسایى اتباع کشــور افغانستان و نیز برخى از 
ساکنان این منطقه خود را به آنان رســانده و با انتصاب 
عنوانى مجرمانه به این افراد، آنها را تهدید مى کردند که 
اگر اشیاى قیمتى یا مبلغ درخواستى را به آنان ندهند، وى 

را بازداشت خواهند کرد.
این افراد که اسلحه و بى ســیم قالبى به همراه کمربند 
تجهیزات پلیســى داشــتند، از این افراد اخــاذى کرده 
و چنانچه با مقاومــت وى روبه رو مى شــدند اقدام به 
زورگیرى از طعمه هاى خود مــى کردند. همچنین دو 
متهم اقدام به تهیه برچسب قالبى نام خود نیز کرده بودند.

مأموران پلیس در ادامه بازرســى خود از اموال و اشیاى 
همراه متهمان تعدادى ُمهر دســتگاه هــا و نهادهاى 
مختلف از جمله، مهرمحرمانه، مهر قرارگاه هاى نظامى، 
مهر ســازمان وظیفه عمومى ناجا، مهــر اداره آب و... را 
نیز کشــف و ضبط کردند. دو متهم دستگیر شده پس از 
تشــکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به جرم، روانه 

دادسرا شدند.

اخاذى در پوشش مأموران ارتش و ناجا 

جوان 32ســاله کــه با همدســتى بــرادرش 
گاردریل هاى کنار جاده را در نیشابور مى دزدیدند 

از آمپر بنزین غافل شدند و به دام افتادند.
رئیــس پلیــس شهرســتان نیشــابور گفــت: 
مأموران گشــت کالنترى 12، روز شنبه جوانى 
را مشــاهده کردند که کنار خــودروى پراید خود 
ایســتاده و با نشــان دادن چهار لیترى بنزین از 
راننــدگان خودروهاى عبــورى تقاضاى کمک 

داشت.
ســرهنگ حســین بیات مختارى اظهار داشت: 
زمانى که خودروى پلیس در کنار پراید متوقف شد 
حرکات و رفتار راننده این خودرو شک افسر پلیس 
را برانگیخت. افسر گشت کالنترى 12با بررسى 
اطراف خودرو چند قطعه گاردریل باز شده از کنار 
جاده را مشاهده کرد. او با بررســى بیشتر جوان 
دیگرى را دید که زیر پل در کنــار خودروى پژو 
آردى نشسته اســت. این جوان با دیدن مأموران 
انتظامى پا به فرار گذاشت و با توجه به باغ هایى 
که اطراف روســتاى باغشــن گچ است متوارى

 شد.
ســرهنگ بیات مختــارى گفت: مأمــوران در 
بازرســى از صندوق عقب پژو آردى چهار قطعه 
گاردریل ســرقتى کشــف کردند. پلیس،راننده 
پرایــد و دو خــودرو را بــه کالنتــرى انتقــال

 داد. 
رئیس پلیس شهرســتان نیشــابور افزود: متهم 
32سال ه اعتراف کرد با همدستى برادرش تاکنون 
مرتکب چهار فقره ســرقت گاردریل انجام داده 
است. وى گفت: تحقیقات پلیس براى دستگیرى 

برادر 35ساله متهم ادامه دارد.

آمپر بنزین، حال دزدان 
گاردریل را گرفت
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شش نفر در جاده اهر-تبریز معروف 
به جاده مرگ آذربایجان زنده زنده در 

آتش سوختند.
پیش از ظهر روز یک شــنبه براثر 
برخورد ال 90 با نیسان در جاده اهر-

تبریز حوالى ساخسیلو شش نفر جان 

خود را از دست دادند.
  دراین حادثه دلخراش  بر اثر برخورد 
یک دستگاه نیسان با یک دستگاه 
خودروى سوارى تندر 90 در مسیر 
جاده تبریز_اهر و نرسیده به روستاى 
ساخسیلو، هر دو خودرو دچار حریق 

شدند.
بر اساس گزارش شــدت حریق به 
حدى بود که شخصى نتوانست به 
سرنشــینان کمک کند و در نهایت 
شش نفر سرنشین هر دو خودرو زنده 
زنده در آتش سوختند و کشته شدند.

تصادف هولناك در جاده مرگ آذربایجان

6 نفر زنده زنده در آتش سوختند

ر  مــو مأ
راهنمایى و رانندگى زمانى 

که قبض جریمه را به دست راننده 
عصبانى داد از ســوى او مورد حمله با 

چاقو قرار گرفت.
فرمانده انتظامى الیگودرز دربــاره جزئیات این 

حادثه گفت: عصر روز شــنبه پس از تخلف راننده 
خاطى و صدور قبض جریمه توسط مأمور راهنمایى 
و رانندگى، این مأمــور از ناحیه گردن مورد اصابت 
ضربه چاقو قرار گرفت که بالفاصله پس از اعزام به 
بیمارستان مورد عمل جراحى قرار گرفت و حال وى 
مساعد است.   سرهنگ خدارحم زلقى با بیان اینکه 
فرد ضارب دستگیر شده است و تحت بازداشت پلیس 
قراردارد، اظهار داشت: متأسفانه کنترل نکردن خشم 
موجب بروز چنین وقایع تأســفبارى مى شود. وى 
افزود: اگر تخلفى از مأموران راهنمایى سر بزند به 
شدت پیگیرى مى کنیم و مردم چنانچه مورد خالفى 
از پلیس دیدند، مراتب را به بازرسى نیروى انتظامى 

اطالع دهند.

فرمانده انتظامى شهرســتان قاینات از کشــف 31 
میلیون ریال وجه نقد و دستگیرى سارق منازل در این 

شهرستان خبر داد.
 سرهنگ اسماعیل واعظى بیان داشت: به دنبال وقوع 
یک فقره سرقت از منزل یکى از شهروندان، مأموران 
براى بررسى موضوع به آدرس مالباخته مراجعه کردند. 
وى گفت: مالباخته مدعى شد در داخل قلک فرزندم 
حدود ســه چهار میلیون تومان وجه نقد بود و امروز 
هنگامى که قصد انداختن پول به داخل قلک را داشتم 
متوجه شدم که قلک در محل خود نیست و به سرقت 

رفته است.
فرمانده انتظامى شهرستان قاینات اضافه کرد: مأموران 
با دریافت اظهارات شاکى به فردى مشکوك شدند و با 
تکمیل تحقیقات و ادله پرونده، سارق را در سطح شهر 
قاین شناسایى و دســتگیر کردند. سرهنگ واعظى 
عنوان کرد: متهم در بازجویى هــا و مواجهه با ادله و 
مستندات کشف شده به ســرقت اعتراف کرد و بیان 
داشــت با توجه به باز بودن درمنزل وارد خانه شدم و 
قلک را برداشتم و پس از انتقال به خارج از شهر آن را 
شکستم و مبلغ سه میلیون وصدهزار تومان وجه نقد 
را به سرقت بردم. فرمانده انتظامى شهرستان قاینات 
خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و جمع 
آورى مستندات و اعترافات براى سیر مراحل قانونى 
تحویــل مراجع 

قضائى شد. 

فرمانده انتظامى شهرستان میناب استان هرمزگان 
گفت: گروگان مینابى پس از 16 ماه اسارت با وساطت 
پلیس بین الملل در مرز ایران و پاکستان تحویل پلیس 

آگاهى ایران شد.
سرهنگ محمد رستمى شنبه شب با اشاره به رهایى 
گروگان مینابى پس از 16 ماه، اظهار داشت: باتالش 
مأموران آگاهى میناب و مراجعه مکرر خانواده «ایوب 
مکى زاده» پس از دستور مقام قضائى این امر به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرارگرفت. وى 
افزود: با وســاطت پلیس انتظامى و همکارى پلیس 
بین الملل، ایوب مکى زاده در مرز جمهورى اسالمى 
ایران و پاکســتان تحویل پلیس آگاهى شهرستان 

میناب شد.
فرمانده انتظامى شهرستان میناب خاطرنشان کرد: 
پس از انتقال ایوب مکى زاده و بازجویى از وى، سه نفر با 
هویت معلوم، اهل و ساکن میناب که در انتقال گروگان 
نقش داشتند کمتر از 24 ساعت شناسایى شدند و طى 
سه مرحله عملیات غافلگیرانه، دستگیر و جهت سیر 

مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى شدند.

حمله با چاقو به پلیس 
بابت قبض جریمه

ر  مــو مأ
و رانندگى زمانى راهنمایى

که قبض جریمه را به دست راننده 
عصبانى داد از ســوى او مورد حمله با 

چاقو قرار گرفت.
فرمانده انتظامى الیگودرز دربــاره جزئیات این 
تخلفراننده پساز نبه ش روز عصر گفت: حادثه

سرقت میلیونى از 
قلک کودك

رهایى گروگان  
پس از 16 ماه اسارت

آورى مستندات و اعترافات براى سیر مراحل قانونى 
تحویــل مراجع

قضائى شد. 

زورگیران 
جنوب  خشــن 

تهران که با اســتفاده 
از چاقــو اقــدام به ســرقت از 

شهروندان مى کردند، شناسایى و دستگیر 
شدند.

11 شــهریور امســال فردى با مراجعه به کالنترى 131 
شهررى به مأموران اعالم کرد که توسط سرنشینان یک دستگاه 

موتورسیکلت هوندا 125 مورد ضرب و شتم و نهایتاً سرقت گوشى تلفن 
همراه قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى» و به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادسراى عمومى و انقالب شــهررى، پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه نهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفــت. مالباخته پس از حضور در پایگاه نهم 
پلیس آگاهى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «هنوز از تاکسى پیاده نشده 

بودم که یک دستگاه موتورسیکلت هوندا 125 با دو سرنشین در مقابل 
پایم توقف کرد؛ یکى از سرنشینان قصد گرفتن گوشى تلفن همراهم 

را داشــت، اما من در لحظه اول مانع کارش شدم که ناگهان در 
همین زمان چند نفر به ســمت من حمله ور شده و مرا روى 

زمین انداختند؛ آنها به گونه اى مرا مورد ضرب و شتم قرار 
دادند که از ناحیه انگشتان هر دو دست دچار جراحت 

شدید شدم؛ پس از آن، سارقان اقدام به 
ســرقت 

شى  گو
تلفن همراهم 

کردند و به سرعت از 
محل متوارى شدند.»

با توجه به شیوه و شــگرد زورگیرى از 
مالباختــه، کارآگاهان با انجام چهــره نگارى و 

بهره گیرى از بانک اطالعات مجرمان سابقه دار موفق به 
شناسایى یکى از مجرمان جوان پایگاه نهم به نام «سجاد» شدند؛ 

بررسى سوابق سجاد نشــان داد که او 13 مهر به اتهام زورگیرى دستگیر 
و روانه زندان شــده، اما در مدت کوتاهى 10 آبان با تأمین قرار قانونى از زندان آزاد 

و بالفاصله سرقت هاى خود را مجدداً از ســر گرفته است. با شناسایى سجاد به عنوان یکى از 
اعضاى گروه سارقان زورگیر،کارآگاهان اقدام به شناسایى مخفیگاه وى در منطقه شوش کردند 

و 28 آذرماه موفق به دستگیر وى شدند. سجاد که چاره اى جز اعتراف و معرفى همدستانش 
نداشت، صراحتاً به زورگیرى و همچنین ضرب و شتم شدید مالباخته اعتراف کرد و در 

ادامه سه بچه محل خود را نیز به عنوان همدستانش در ارتکاب ده ها فقره سرقت 
با تهدید سالح سرد معرفى کرد.

با شناسایى دیگر اعضاى گروه سارقان، مخفیگاه و محل هاى تردد این 
سه نفر نیز در همان منطقه شوش شناسایى شد و هر سه نفر آنها نیز 

دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.
متهمان پس از دستگیرى صراحتاً به ده ها فقره زورگیرى 

همراه با قدرت نمایى در شــهررى اعتراف کردند که با 
بررسى پرونده هاى مشابهى که در آنها مالباختگان 

توسط سرنشینان یک یا دو دستگاه موتورسیکلت 
طرح هوندا 125 مورد سرقت، زورگیرى، ارعاب و ضرب 

و شــتم قرار گرفته بودند، موفق به شناسایى 
تعداد دیگرى از شکات و مالباختگان 

شدند.
یکى از مالباختگان 

کــه 

سارقان 
اقــدام بــه 

سرقت گوشــى تلفن 
همراهش به ارزش تقریبى چهار 

میلیون و 300 هزار تومــان کرده بودند، 
پس از شناسایى دقیق مجرمان به ویژه سرکرده 

آنها(سجاد) اعالم کرد که 13 آذر، در حال مکالمه با گوشى 
تلفن همراهش بوده که ســارقان به وى حمله ور شدند و با استفاده 

از چاقو اقدام به سرقت گوشى تلفن همراهش کردند که در ادامه  تحقیقات، 
سجاد صراحتاً به سرقت گوشى تلفن همراه مالباخته و فروش آن به قیمت تنها 300 

هزار تومان اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیارى، سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 

با توجه به اعتراف صریح اعضاى این گروه از سارقان خشن و زورگیر به ده ها فقره سرقت و زورگیرى و شناسایى 
تعدادى از شکات و مالباختگان و براى شناسایى دیگر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر 

هر چهار متهم از سوى بازپرس پرونده صادر شده است؛ از شکات و مالباختگانى که موفق به شناسایى تصاویر 
مجرمین شدند دعوت مى شود تا براى پیگیرى شکایات خود به نشانى پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ در شهررى – خیابان آستانه مراجعه کنند.
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او را خوار شمارند و در دیده ها بى ارزش باشد، کوچک تر از آن نیست که 
کسى را در انجام حق یارى کند، یا دیگرى به یارى او برخیزد. کسى که 
عظمت خدا در جانش بزرگ و منزلت او در قلبش واالست، سزاوار است 

موال على (ع)که هرچه جز خدا را کوچک شمارد.

آگهى مزایده - نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجانسازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

چاپ دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرســتان فالورجان به استناد مصوبه هیئت مدیره در 
راستاى بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس 
خود را از طریق مزایده به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شرایط 
و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 
مورخ 96/10/13 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

(کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد). 
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج-  خیابان شهداى نیکان

تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 37431023- 031
  www.falavarbus.ir:سایت اینترنتى

« امروز شرایط به نحوى است که به علت عدم بارش، مردم باید در مصرف آب دقت کرده و 
آن را مدیریت کنند و ما نیز به اندازه نیاز مردم آب در استان توزیع مى کنیم.»

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب 
گفت: شــرایط اقلیمى، عدم بارش و تأخیر در بارش، موجب شده تا امسال در دومین روز 
از فصل زمستان مخزن آب ســد زاینده رود که باید به میزان یک میلیارد و 400 میلیون 
مترمکعب ذخیره شده باشد، به زیر 150 میلیون مترمکعب برسد که عدد بسیار خطرناکى 
است. این در حالى است که باران مؤثرى در حوضه زاینده رود و شهر اصفهان نداشتیم و 

امسال در مقایسه با سال گذشته، در شرایط مناسبى قرار نداریم.
هاشم امینى اظهار داشت: ســد زاینده رود، مصرف آب شش میلیون نفر یعنى بیش از دو 
میلیون نفر جمعیت شهر اصفهان و 56 شهر و 300 روستا را تأمین و آنها را مشروب مى کند. 
وى با اشاره به اقدامات شرکت آب و فاضالب و راهکارهاى الزم در مدیریت مصرف آب، 
افزود: ظرفیت هاى محلى استان اصفهان هم به لحاظ کّمى و کیفى افت کرده و ما آبى را 

که مورد تأیید مرکز بهداشت نباشد نمى توانیم استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، مدیریت مصرف آب را از راهکارهاى 
برون رفت از این مشکالت دانست و گفت: ما مدیریت مصرف آب را در هشت سال گذشته 

انجام دادیم که خروجى خوبى هم داشت.
وى با بیان اینکه رسانه ها مى توانند نقش مؤثرى در فرهنگسازى مصرف بهینه آب در جامعه 
داشته باشند و مردم را آگاه کنند، افزود: ما باید مردم را بیش از پیش آگاه کنیم و تغییر رفتار 

مشترکین را در مصرف بهینه آب شاهد باشیم.
امینى ابراز داشت: با اقداماتى که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مدیریت تقاضاى 
آب انجام داد و اتفاقاتى که در هشت سال گذشته صورت گرفت، میزان آب بدون درآمد از 
حدود 24 درصد به 17 درصد کاهش یافته و مورد تأیید وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب 
کشور است و در حقیقت استان اصفهان در زمینه کاهش آب بدون درآمد در کشور رتبه 

اول را داراست.
وى گفت: از سوى دیگر ما در صد نقطه از خطوط آب، کار نشت گیرى را انجام داده ایم و این 
آب ها به شبکه چرخه توزیع آب بازگشته است. همچنین در بخش بهره گیرى از فناورى 
روز، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در حوزه تله مترى شبکه هاى آب و مدیریت 
فشار، مدیریت هوشمند در شــبکه آب و توزیع آب را اجرایى کرد و به اذعان مسئوالن 
کشورى، شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در مدیریت هوشمند در شبکه آب در 
کشور فعالیت هاى خوبى را به انجام رسانده است و ما نیز در نظر داریم تا اواسط سال آینده، 
بخشى از شهر اصفهان را زیر پوشش شبکه هوشمند توزیع آب قرار دهیم و اینها اقدامات 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در حوزه نرم افزارى و سخت افزارى است که 
صورت پذیرفته است. همچنین در حوزه فرهنگى نیز عالوه بر ارتباط 
با رسانه ها، ما سال گذشته تنها خانه فرهنگ آب را در 
کشور در اصفهان افتتاح کرده ایم که 

مسئولیت فرهنگسازى اقشار مختلف جامعه را بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به فعالیت هاى فرهنگى انجام 
شده در راستاى مدیریت مصرف بهینه آب اظهار داشت: آموزش مصرف بهینه آب در سالن 
فرهنگ خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان براى دانش آموزان مدارس، آموزش 
ضمن خدمت معلمان در مدیریت مصرف آب، مسابقات نمایشى و تئاتر در سطح استان 
و... براساس تفاهمنامه با آموزش و پرورش و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، از 

جمله اقداماتى است که با استقبال روبه رو بوده است. 
امینى پخش برنامه «جارى حیات» از رادیو در چهار سال مستمر و مداوم در حوزه مدیریت 
مصرف آب را از سوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از اقدامات خاص برشمرد و 
گفت: در آغاز فصل زمستان، از مردم استان اصفهان نیز انتظار مى رود با توجه به شرایط 
کنونى، مصرف آب را جدى تر مدیریت کنند، تا رحمت نزول آسمانى را شاهد باشیم. البته 
باید اذعان داشت که مردم استان اصفهان تاکنون هم الگوى مصرف آب را رعایت کرده اند.

وى اضافه کرد: در چند سال گذشته علیرغم اینکه استاندارد سالیانه افزایش مصرف 5 تا 6 
درصد توصیه شده اما این عدد در استان اصفهان منفى بوده که نشان از صرفه جویى بیشتر 

مردم دارد و امید است استان اصفهان در مصرف سرانه آب در کشور الگو باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بار دیگر تأکید کرد مردم ضرورت دارد با 
توجه به شرایط مخزن سد زاینده رود، همچون تابستان، زمستان امسال نیز با مصرف بهینه 

آب، آن را مدیریت کنند.
وى هزینه تولید هر مترمکعب آب را هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
ما به طور متوسط هر مترمکعب آب را با قیمت 

420 تومان در اختیار مشترکین قرار مى دهیم. 
امینى در ادامه افزود: اگر گزارشى به سامانه ارتباطات 122 شرکت آب و فاضالب مبنى بر 
استفاده از استخرهاى منازل داده شود به طور قطع با توجه به شرایط، برخوردهاى الزم را 
در زمینه قطع آب آنها انجام مى دهیم. این در حالى است که 86 درصد مصرف کنندگان 
خانگى ما زیر 20 مترمکعب در ماه آب استفاده مى کنند که براساس اذعان شرکت آب و 
فاضالب کشور معقول است و بقیه بین 20 تا 40 مترمکعب آب در ماه استفاده مى کنند که 
جزو مشترکین پرمصرف به شمار مى روند که به آنان همواره توصیه شده تا مصرف خود را 

کاهش دهند و اقداماتى هم براى این قشر پرمصرف اجرایى شده است.
■■■

امینى در ادامه گفت: امروز در جهان بازچرخانى آب و استفاده از پساب فاضالب مدنظر است 
و خوشبختانه در استان اصفهان در این زمینه فعالیت هاى خوبى انجام شده است.

وى به انعقاد قرارداد فوالد مبارکه براى بهره گیرى از پساب فاضالب 9 شهر استان در صنعت 
اشاره کرد و افزود: امروز اعتقاد این است که تمام فاضالب تولید شده از آب شرب، باید به 
چرخه مصرف بازگردانده شود و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، سیاست توسعه 

فاضالب در لنجان، اصفهان، شاهین شــهر و... را بر عهده داشته و ظرفیت واگذارى 
انشعاب فاضالب وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از مردم خواست 
تا براى گرفتن انشعاب فاضالب، با شماره تلفن 1522 

تماس بگیرند و درخواست انشعاب کنند. 

این در حالى است که پیش پرداخت انشعاب فاضالب حداقل بوده و در اقساط 36 ماهه 
متقاضیان مى توانند هزینه انشعاب را بپردازند. البته با بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز 
تفاهمنامه اى براى استفاده از تسهیالت قرض الحسنه براى واگذارى انشعاب فاضالب، 
منعقد شده است و اگر مردم در این راستا با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همراهى 
کنند ما در یک برنامه سه ساله مى توانیم در کل استان، شبکه فاضالب را به اتمام برسانیم و 
در این صورت با مشارکت مردم مى توانیم اولین کالنشهر کشور باشیم که شبکه فاضالب 

در آن به پایان برسد.
امینى اضافه کرد: هم اکنون 93 درصد جمعیت اســتان اصفهان تحت پوشــش شبکه 
فاضالب قرار دارد و امید است با مشارکت مردم، تا سه سال آینده، کل شبکه فاضالب در 
استان اصفهان به اتمام برسد. این در حالى است که ما اعتبارات دولتى براى توسعه شبکه 

فاضالب نداریم. 
■■■

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان هم در این نشست خبرى 
گفت: از نظر تعداد، 87 درصد مشترکین شرکت آب و فاضالب استان مشترکین خانگى و 
13 درصد غیرخانگى هستند ولى از نظر مصارف 77 درصد را بخش خانگى و 23 درصد را 

بخش غیرخانگى به خود اختصاص داده است.
رضا رضایى با بیان اینکه مشترکین پرمصرف از سوى شرکت آب و فاضالب شناسایى و 
احصا مى شوند، افزود: با تشکیل کارگروه هاى مروجین مصرف و پیشگیرى، به مشترکان 

پرمصرف تذکر و در موارد خاص اخطار کتبى داده مى شود.
وى ادامه داد: در سال هشتاد و هفت، 66/6 درصد مشترکین، الگوى مصرف آب را رعایت 
مى کردند که این میزان در سال 95، به 86 درصد رسید و باز هم باید الگوى مصرف آب بیش 
از این کاهش یابد. این در حالى است که در کنار این گروه، کارکنان بهره بردار و حراست 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هر روز به منازل سرکشى مى کنند. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار داشت: 
طى سال 95 و شش ماه سال جارى، حدود 975 هزار اخطار به صورت کتبى به مشترکان 

پرمصرف آب داده شده و به تمام مشترکین غیرخانگى هم سرکشى کرده و آنان را 
راهنمایى و حتى کالس هاى آموزشــى برگزار کردیم که این اقدامات در 

نهایت، موجب شد تا ما از نظر مصارف که در سال هشتاد و هفت، 
47 درصد از مشترکان،  مصارف صفر تا 20 مترمکعب 

داشــتند، این میزان در سال 95 به 86 درصد 
برســد و مصارف 40 مترمکعب به 

باال، زیر یک درصد باشد. 

ذخیره سد زاینده رود در شرایط مناسبى نیست
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد:

ساسان اکبرزاده
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اختصاص 3/8 میلیارد ریال به 
روستاهاى فاقد شورا در اردستان 
فرمانـدار اردسـتان از اختصاص سـه میلیـارد و 800 
میلیـون ریال اعتبـار به روسـتاهاى فاقد شـوراهاى 
اسـالمى در ایـن شهرسـتان طـى سـال جـارى 

خبر داد.
علیرضـا غیور گفـت: مبلـغ اختصـاص یافتـه که بر 
مبناى جمعیت و نیاز هزینه خواهد شـد، پاسـخگوى 
نیاز این روسـتاها نیسـت و امید مـى رود با همکارى 
دسـتگاه هاى مسئول در امور روسـتایى و تخصیص 
اعتبار بیشتر از سوى سازمان مدیریت و برنامه ریزى، 

مشکالت برطرف شود.
او با اشـاره بـه وجود 116روسـتاى بدون شـوراهاى 
اسـالمى در شهرسـتان اردسـتان افـزود: تعـداد 69 
روسـتا در بخش مرکزى و 47 روسـتا در زواره شـورا 
ندارند کـه نیازمند حمایـت، تخصیص اعتبـار و ارائه 

خدمات هستند.

جاده سفیدشهر
 6 ماه دیگر دوبانده مى شود

مدیر اداره راه و شهرسازى شهرسـتان آران و بیدگل 
از آغاز مناقصه 12 میلیارد ریالى طرح دوبانده شـدن 
جاده سفیدشهر و تکمیل این طرح در شش ماه آینده 

خبر داد.
مجتبى آراسـته بیـان داشـت: تکمیل طـرح دوبانده 
شدن جاده سفیدشهر در اولویت اداره راه و شهرسازى 
آران و بیـدگل قـرار گرفته و هـم اکنـون 60 درصد 

پیشرفت دارد.
وى افزود: چهار کیلومتر از جاده سفیدشهر زیرسازى 
شده و آماده آسفالت اسـت که به زودى انجام خواهد 
شـد و پنج کیلومتر دیگر این جاده نیز آزادسازى شده 

است.

اهداى کتاب نفیس چاپ سنگى 
به موزه دانشگاه اصفهان

یک جلد کتـاب نفیس چاپ سـنگی و دو عدد سـند 
ارزشـمند دوره قاجاریـه به مـوزه دانشـگاه اصفهان 

اهدا شد.
رئیس دانشـگاه اصفهان گفـت: مصطفـی انصاري 
از نـوادگان میرزاحسـن خان جابـر انصـاري، کتاب 
ارزشـمند «تاریـخ مسـعودي» را بـا جلـد مخمـل
 سـرمه اى به تاریخ چاپ 1325قمرى و همچنین دو 
سند ارزشمند را که یکی از آنها، سند فرمان محمدشاه 
قاجار بـه تاریخ1262 هجـري قمري اسـت به موزه 

دانشگاه اصفهان اهدا کرد.
هوشـنگ طالبى افـزود: مصطفی انصـاري تا کنون 
بیش از 300 جلد کتاب ارزشمند به دانشگاه اصفهان 
هدیه کرده که این هدایا شامل کتب نفیس فارسی و 
التین،80جلد کتاب چاپ سـنگی و سه نسخه خطی 
و یک بـرگ جدا مانـده از دیوان ابن یمیـن متعلق به

 قرن هاى 9و10 هجري- قمري است.

شماره گذاري و پالك گذاري 
تراکتور در اردستان

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اردستان گفت: براي 
اولین بار، طرح پالك گذاري و شماره گذاري تراکتور 

در شهرستان اردستان انجام مى شود.
ابراهیـم نرگسـیان اظهارداشـت: بـراي اولیـن بـار 
طـرح پـالك گـذاري و شـماره گـذاري تراکتورهـا 
در شهرسـتان، توسـط کارشناسـان راهـور انجـام

 مى شود.
وى افـزود: تراکتورهایـى کـه عمـر فعالیـت آنها از 
سـال 71 به باال باشـد و هنوز موفق به پالك گذارى 
نشـده اند، مى توانند بـا مراجعه به جهاد کشـاورزى 

اقدامات الزم را انجام دهند.
رئیـس پلیـس راهنمایـى و رانندگـى اردسـتان 
با بیـان اینکـه طـى هماهنگى هـاى انجام شـده با 
پلیـس راهـور اصفهـان، نیـاز بـه اعـزام وسـیله 
نقلیه بـه اصفهان و حضور کارشناسـان فنى از شـهر 
اصفهـان نیسـت، ادامـه داد: طـرح پالك گـذاري و 
شـماره گـذاري بـا همـکاري جهـاد کشـاورزي 

و تمام خدمات فنى در شهرستان انجام می شود.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: هم افزایى با مؤسســه هاى خیریــه و بنگاه هاى 
اقتصادى، توانمندسازى خانواده هاى زیر پوشش کمیته 

امداد استان اصفهان را به دنبال دارد.
حمیدرضا شــیران با اشــاره به راهکار خدمت رسانى 
مطلوب تر به نیازمندان زیر پوشش اظهار داشت: تعامل و 
همکارى این نهاد با خیریه هاى فعال و داراى مجوز سبب 
حمایت بیشتر از اقشار آســیب پذیر و نیازمند مى شود. 
وى با اشاره به شناســایى اطالعات و آمار مؤسسه هاى 
خیریه در اســتان اصفهان افزود: درحدود 560 مؤسسه 
خیریه در سراسر استان فعالیت مى کنند که همکارى و 

بهره مندى از ظرفیت بالقوه این خیریه ها نیز براى حمایت 
از نیازمندان در دســتور کار این نهاد قرار گرفته و کمیته 
امداد اســتان اصفهان آماده تعامــل، همفکرى، تبادل 
اطالعات و برگزارى جلسات مشترك با مؤسسات خیریه 
است. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه 
گسترش مشارکت هاى مردمى و بهره گیرى از ظرفیت  
خیران  و بنگاه هاى اقتصادى بســترهاى توانمندسازى 
و رفع مشــکالت نیازمندان را فراهم مى کند، ادامه داد: 
هم افزایى با مؤسسه هاى خیریه و بنگاه هاى اقتصادى 
ســبب مشــارکت خّیران در زمینه خدمت اثربخش به 

نیازمندان و توانمندسازى خانواده ها مى شود.

 مدیرعامل پروژه مصالى اصفهان گفت: بهره بردارى 
کامل از مصالى اصفهان نیازمنــد 120 میلیارد تومان 

اعتبار است.
ابراهیم پرچمى با اشاره به اینکه اســتاندار اصفهان بر 
تبدیل مصال به نماد شرعى اصفهان تأکید دارد، افزود: 
بر اساس وعده هاى ارائه شــده، برنامه ریزى براى بهره 

بردارى کامل این پروژه تا سال آینده انجام شد.
مدیر پروژه مصالى اصفهان در ادامه با  اشاره به اینکه 
به منظور بهره بــردارى کامل مصالى اصفهان نیازمند 
120 میلیــارد تومان اعتبار هســتیم، اضافــه کرد: 60 
میلیارد تومان از این اعتبار براى تکمیل صحن اصلى و 

60 میلیارد تومان نیز براى تکمیل پارکینگ، فضاى سبز 
و دیگر ملزومات مصال استفاده خواهد شد.

وى اعتبار دولتى مصالى اصفهان در سال جارى را شش 
میلیارد تومان اعالم کرد واظهارداشت: تاکنون دو میلیارد 
تومان از این اعتبار جذب شده و استاندار قول جذب کامل 

اعتبارات امسال مصال را داده است.
پرچمى با اشاره به درآمدهاى مصالى اصفهان نیز گفت: 
درآمدهاى ناشى از مســتغالت این پروژه بیشتر صرف 
هزینه هاى جارى مى شود و براى تأمین منابع مالى مورد 
نیاز انجام پروژه هاى عمرانى به منابع اعتبارى دولت و 

کمک خیرین نیاز داریم.

بهره بردارى از مصال نیازمند 
120میلیارد اعتبار است

توانمندى خانواده هاى امداد با 
تعامل با بنگاه هاى اقتصادى 

دى ماه با حضور تئاترهاى جدید فرا رسیده است. برخى 
تئاترهاى دى ماه آغاز به کار کــرده و برخى نیز در صف 
اجرا هستند. در هفته نخســت دى، تماشاخانه مجتمع 
فرهنگى -هنرى استاد فرشــچیان میزبان اجراى تئاتر 
کمدى «پزشک نازنین» به کارگردانى سعید دخیل علیان 
و به نویسندگى «آنتوان چخوف» است. این نمایش که 
اساس نمایشنامه اش داستان هاى کوتاه آنتوان چخوف 
است، تا 15 دى هر روز ساعت 17 به روى صحنه مى رود.

***
رهام بحیرایى، تئاترى با عنوان «تئورى میس کال» به 
روى صحنه برده اســت که برگزار کننده این تئاتر دفتر 
تخصصى تئاتر شهردارى اصفهان و تاالر هنر است. طراح 
تئورى «میس کال» نیز بحیرایى است و نویسندگى آن بر 
عهده محسن رهنماست؛ همچنین بازیگران آن را محمد 
ترابى، مهرزاد مشکل گشا، الهام رضایى و مهسا کاظمى 
تشکیل مى دهند که تا 22 دى هر روز ساعت 17و30دقیقه 

در سالن کوچک تاالر هنر واقع در میدان الله اجرا دارد.
***

سالن آمفى تئاتر هنرستان هنرهاى زیبا که مدت کوتاهى 
اســت به جمع ســالن هاى نمایش براى اجراهاى تئاتر 
درآمده است نیز صحنه خود را آماده تئاتر «شرلوك هولمز: 
آخرین ماجرا» کرده است؛ این نمایش به کارگردانى بهزاد 

سیفى است.
این نمایش به نویسندگى «اســتیون دتیز» برنده جایزه 

«ادگار آلن پــو» در بخش بهترین نمایشــنامه معمایى 
جنایى سال 2007 شده است. عوامل اجرایى و بازیگران 
آن بهزاد سیفى، سام کوراوند، امیرحسین خاصى پور، رضا 
باغبان، رضا معینى کیا، محمد جعفرى و مونا بدیع صنایع 
هستند، «شرلوك هولمز»  تا16 دى ساعت 18 در خیابان 
مطهرى، هنرستان هنرهاى زیبا، ســالن آمفى تئاتر به 

نمایش در خواهد آمد.
***

تئاتر دیگرى که دفتر تخصصى تئاتر شهردارى اصفهان 
و تاالر هنر در اوایل دى ماه به روى صحنه مى برند «ماه 
روى تپه» اســت که طراحى و کارگردانــى آن را مجید 
یوسفى پور انجام داده است. نویسنده این نمایش «گلین 
گریفت» و بازیگران آن مریم قدیرى، سپیده شادبخت، 
حســین مهران پور و محمد محمودى هســتند و تا 12 

دى ماه هر شب ساعت 19 در تاالر هنر اجرا دارد.
** *

تئاتر «کله پوك ها» کــه یکى از تئاترهــاى پرفروش 
ســال 96 در اصفهان بوده اســت نیز همچنان به اجرا 
در ســالن آمفى تئاتر هنرســتان هنرهاى زیبــا ادامه 
داده و 5 دى ماه(فــردا) به اجراى خــود پایان مى دهد. 
کارگردانى «کله پوك ها» را مجید کاشــى فروشان بر 
عهده دارد، نویسنده آن «نیل سایمون»، مترجم شهرام 
زرگر و تهیه کننده آن احمد ســلطان آبادى است. ساعت 

19و30دقیقه هر شب  این نمایش را به تماشا بنشینید.

 معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در سال جارى  هزار کودك کار ده تا 20 
سال جذب آموزش هاى ســوادآموزى استان اصفهان 

شده اند.
بهمن امیدقائمى با اشاره به اینکه سهمیه امسال استان 
اصفهان در حوزه سوادآموزى حدود هفت هزار و 500 نفر 
بوده است، اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 85 درصد 

تعهد اعالمى، جذب شده است.
وى با اشــاره به اینکه دوره هاى ســوادآموزى، انتقال 
و تحکیــم در اســتان اصفهان بــراى باســواد کردن 
افــراد ده تا 49 ســال اجرایــى مى شــود، اضافه کرد: 
بر این اســاس در ســال جارى از دو هــزار و 800 نفر 
ســهم بخش ســواد آموزى، دو هزار و 400 نفر جذب 

شده اند.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، سهمیه استان در دوره انتقال سوادآموزى را دو 
هزار و 85 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد، همه تعهد 

اداره کل آموزش و پرورش محقق شده است.
وى با اشاره به اینکه ســهم جذب دوره تحکیم آموزش 
و پرورش استان اصفهان در سال جارى 800 نفر است، 

افزود: از این تعداد نیز 780 نفر جذب شده اند.
***

امیدقائمى در ادامه با اشاره به اینکه در بخش جذب اتباع 
بیگانه شامل اتباع کشــورهاى عراق و افغانستان حدود 
هزار و 300 نفر تحت آموزش قرار گرفته اند، تصریح کرد: 
در بخش اتباع نیز سهمیه استان اصفهان به صورت کامل 

محقق شده است.
***

معــاون ســواد آمــوزى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهــان در ادامه بــا تأکید بر اینکه اســتان

 اصفهــان در حــوزه باســوادى جــزو پنج اســتان 
برتــر کشــور اســت، افــزود: در ایــن اســتان، 

نواحــى یــک و 2 آموزشــى شــهر اصفهــان،
جرقویه علیا، نایین، نطنز، کوهپایه و اردستان بیشترین 

با سوادان را دارند.
وى با اشاره به اینکه براساس سرشمارى سال 95 جمعیت 

کشور 79 میلیون و 929 هزار نفر اعالم شده است، ابراز 
داشت: از این تعداد، 49 میلیون نفر باسواد و دو میلیون و 
600 هزار نفر در گروه سنى ده تا 49 سال بى سواد هستند 

که در جامعه هدف آموزش و پرورش قرار دارند.

***
وى تصریح کرد: در استان اصفهان در سرشمارى سال 
95، پنج میلیــون و 120 هزار نفر زندگــى مى کنند که 
میزان با سوادى ده تا 49 سال بیش از سه میلیون و 200 
هزار نفر است و 103 هزار نفر در این گروه سنى بى سواد 

هستند.
امید قائمى با اشــاره به اینکه براى آموزش در نهضت 
ســواد آموزى طرح ECDL، آموزش بــا تبلت، طرح 
خواندن با خانواده، طرح آموزش مددجویان کمیته امداد، 
آموزش کودکان کار و... در دســتور کار اســت، اضافه 
کرد: در این راستا یادآور مى شود که در سال جارى  هزار 
کودك کار ده تا 20 سال جذب آموزش هاى سوادآموزى 

شده اند.
***

معاون ســواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان همچنین به توســعه مراکز یادگیرى محلى در 
اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت: در سال گذشته 9 
مرکز یادگیرى محلى در اســتان فعال بود و امسال به 
منظور توسعه آموزش و مهارت هاى زندگى به 14 مرکز 
در شهرستان هاى پیربکران، فالورجان، خمینى شهر، 
دهاقان، ســمیرم، فریدونشــهر، جرقویه سفلى، زندان 

اصفهان و مبارکه رسیده است.
وى همچنین به امضاى تفاهمنامه مشترك با ادارات و 
سازمان ها براى ریشــه کن کردن بیسوادى در اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: تفاهمنامه همکارى با 18 دستگاه 
از جمله بهزیســتى، کمیته امداد، جهاد کشاورزى، اداره 
کل زندان ها، امور عشایر، اداره کل کار و تعاون و... امضا 

شده است.

با توجه به حضور 103هزار بى سواد در اصفهان محقق شده است

توسعه آموزش و مهارت هاى زندگى در مراکز یادگیرى محلى

هواى بهارى تئاتر اصفهان در زمستان

کارشناس مسئول مرکز پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: از روز سه شنبه(فردا) با نفوذ سامانه ناپایدار 
ضعیف به استان، افزایش ابر و بارش باران پیش بینى مى شود.

حجت ا...على عسگریان با بیان اینکه احتمال بارش پراکنده در مناطق مرکزى استان هم وجود دارد، افزود: با 
نفوذ سامانه ناپایدار ضعیف، از روز سه شنبه در سطح استان شاهد بارندگى خواهیم بود.

على عسگریان افزود: پیش بینى مى شود با نفوذ این سامانه ناپایدار از روز سه شنبه به تدریج از میزان غلظت 
آالینده ها کاسته شده و کیفیت هواى اصفهان به شرایط سالم برسد. 

اصفهانى ها
 از روز سه شنبه 
منتظر باران باشند

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در بودجه ســال 97 
اولویت اساســى اســتان طرح هاى انتقال آب است، 
گفت: رویکرد اساســى در بودجه، فعال شدن بخش 
خصوصى در تمام زمینه هاســت و این تغییر رویکرد 

باید در همه دستگاه ها ایجاد شود.
محســن مهرعلیزاده اظهارداشــت: بودجه سال 97 
تفاوت هاى اساســى با بودجه سال گذشــته دارد و 
رویکرد اساســى در این بودجه فعال شــدن بخش 

خصوصى در تمام  زمینه هاست.
وى با بیان اینکه بخــش عمده اى از انتظارات دولت 
در توســعه بخش هاى عمرانى این است که بخش 
خصوصى ورود پیــدا کند، افزود: اعتبــارات دولتى 
در بودجه به عنوان تســهیالت و کمــک به بخش 

خصوصى خواهد بود.

اســتاندار اصفهان با تأکید بر اینکه تغییر این رویکرد 
باید در دســتگاه ها ایجاد شــود و برنامه ریزى هاى
الزم صورت گیرد، افــزود: باید در مــاه هاى مانده 
به پایــان ســال 96 تالش شــود کــه تخصیص

 بودجه به صورت کامــل صورت گیرد و ســازمان 
برنامه و بودجه نیز تالش کند که در انتهاى ســال، 
ســهم اســتان را دریافــت کند تــا بتوانیــم براى 
ســال هاى آینــده حرکت هــاى بهترى داشــته

 باشیم.
وى با بیان اینکه در بودجه ســال 97 اولویت اساسى 
استان طرح هاى انتقال آب است، افزود: با تالش هاى 
صورت گرفته در خصوص بودجه طرح هاى آبى استان 
نه تنها با کاهش مواجه نشدیم، بلکه میزان بودجه این 

طرح ها نیز افزایش یافته است.

***
مهرعلیــزاده در خصــوص توزیــع اعتبــارات 
کمک هاى فنى و اعتبارى شاخص هاى توسعه استان 
نیزاظهارداشت: در یک برنامه فشرده و دقیق باید در 
جهت توزیع اعتبارات اقدام شود و نباید سرعت دقت 
را از بین برد و اعتبارات به طرح هایى اختصاص یابد 
که نتایج آنها به طور کامل تضمین شده است و نباید 

اعتبارات بازگشت داده شود.
وى با اشــاره به برخى از عدم تحقق مجوزهاى اخذ 
شده در خصوص سرمایه گذارى هاى انرژى هاى نو 
و خورشیدى، تأکید کرد: باید همه سرمایه گذارانى که 
مجوز خود را دریافت مى کنند در مدت مقرر نسبت به 
ســرمایه گذارى اقدام کنند در غیر این صورت مجوز 

باطل خواهد شد. 

استاندار اصفهان اعالم کرد:

طرح هاى انتقال آب، اولویت اصفهان در بودجه 97

آبگرم «ورتون» اصفهان با مشارکت بخش خصوصى 
احیا و به قطب گردشـگرى و آب درمانى کشور تبدیل 

شد.
مدیـر کل اوقـاف و امورخیریه اسـتان اصفهان گفت: 
آبگرم ورتون کـه روزگارى شـاه عبـاس در آن آبتنى 
مى کرد، از موقوفه هاى قدیمى شـرق اصفهان است 
که بـه دلیـل دورى از روسـتا و خالى از سـکنه بودن، 
بخش هایى از آن تخریب و غیر قابل استفاده شده بود.

حجت االسـالم والمسـلمین صادقى افزود: در سـال 
1390 این موقوفه به بخش خصوصى واگذار و زمینه 
بازسـازى و مرمت این آبگرم تاریخى فراهم شد. وى 
با اشـاره به اینکـه هم اکنـون ایـن آبگرم بـه یکى از
مجتمع هاى گردشـگرى کشـور تبدیل شـده اسـت، 
افزود : اوقاف براى رونق این آبگرم با بخش خصوصى 

همکارى الزم را انجام داد.
مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان گفت: بناى 
این آب گرم از سنگ ساخته شده و شامل چشمه هاى 
معدنـى، حمام هـا و حوضچه هاى آبگرم و سـاختمان 
سنگى تاریخى معروف به «حوض مراد» است. حجت 
االسالم والمسلمین صادقى افزود: ساختمان منحصر 
به فرد و سـنگى روى آبگرمکن هفتم خرداد 1387 با 
شماره ثبت 22935 به عنوان یکى از آثار ملى ایران به 

ثبت رسیده است.
وى بـا اشـاره بـه بخـش هـاى متنـوع ایـن مجتمع 
گردشـگرى گفت: گردشـگران عالوه بـر آب تنى، از 
کوهنوردى، غار نوردى، پیست دوچرخه سوارى، شتر 
و اسـب سـوارى، اقامت شـبانه روزى، غذاى سنتى و 

موسیقى زنده ایرانى هم بهره مند مى شوند. 

احیاى آبگرم ورتون با مشارکت بخش خصوصی 
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معاون توانبخشى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: 300 ســالمند مجهــول الهویه تحت پوشــش 
بهزیستى استان اصفهان قرار دارندکه کارت شناسایى 

مشخصى ندارند.
اصغر فیاض دالیل متعددى را براى حضور این دسته از 
سالمندان در مراکز بهزیستى برشــمرد و افزود: آلزایمر 
و فراموشى ســالمندان هنگام خروج از منزل، برایشان 
مشکل به وجود مى آورد و نمى توانند آدرس و مشخصات 
درستى از خود ارائه کنند و گم مى شــوند. تعدادى هم 
توســط مردم به مراجع قانونى معرفى مى شــوند و بر 
اساس دستور مقام هاى قضائى، به بهزیستى ارجاع داده 

 مى شوند. وى با اشــاره به رویکرد ایجاد مراکز کوچک 
اقامتى ویژه ســالمندان اظهار داشت: مجموعه بزرگى 
توسط خیران به نام خانه مهر شهرضا در یک زمین 24 
هکتارى به صورت خانه هاى یــک طبقه 100 مترى با 

حیاط کوچک در حال ساخت است. 
فیاض افزود: این خانه ها توســط ســالمند خّیر احداث 
مى شود و تا زمانى که زنده هستند در آنجا اقامت دارند و 
بعد از فوتشان به سالمندان بى بضاعت اهدا مى شود.وى 
خاطرنشان کرد: خانواده ها باید مواظب سالمندان به ویژه 
افرادى که آلزایمر دارند، باشند تا گم نشوند و به عنوان 

مجهول الهویه به بهزیستى ارجاع داده نشوند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتى 
نجف آباد 2 تا پایان ســال خبر داد و گفــت: با توجه به 
بحران خشکسالى و کمبود منابع آبى اصفهان، شرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان تأمین آب صنایع را از 

اولویت هاى اصلى خود قرار داده است.
محمد جواد بگى اظهار داشــت: در شش ماهه نخست 
امسال پیگیرى تأمین بیش از 70 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت 
تأمین آب شهرك هاى صنعتى استان انجام شده است.

وى احداث 12 تصفیه خانه صنعتى به منظور بهره بردارى 
از فاضالب هاى صنعتى و شهرى استان براى استفاده در 

فضاى سبز شهرك ها را از دیگر اقدامات مهم این شرکت 
براى تأمین آب شهرك ها و نواحى صنعتى استان عنوان 
کرد و افزود: تأمین شش لیتر بر ثانیه آب شهرك صنعتى 
گلپایگان، چهار لیتر بر ثانیه آب شــهرك صنعتى سعید 
آباد، ده لیتر بر ثانیه آب شــهرك صنعتى خوانسار، چهار 
لیتر بر ثانیه آب شهرك صنعتى امیر کبیر کاشان  و دو لیتر 
بر ثانیه آب شهرك صنعتى جمبزه  از دیگر برنامه هاى 
این شرکت براى تأمین آب مورد نیاز صنایع استان است.

وى تصریح کرد: مطالعات اولیه احداث دو تصفیه خانه 
در شهرك صنعتى مبارکه و یک تصفیه خانه در شهرك 

فناورى نیز در حال انجام است.

300 سالمند مجهول الهویه 
تحت  پوشش بهزیستى 

تأمین آب صنایع، اولویت 
اصلى شهرك هاى صنعتى

فعالیت 60درصد 
کلنى هاى استان در نجف آباد

مدیـر جهاد کشـاورزى شهرسـتان نجف آبـاد از فعالیت 
60درصد کلنى هاى زنبور عسـل اسـتان در شهرسـتان 
نجف آباد خبرداد. مجتبى مطهرى اظهارداشت: در سال 
جارى از سطح 380 هکتار اراضى زیر کشت ذرت علوفه اى 
شهرسـتان، نزدیک به 20هزار تـن علوفه چاپر شـده، با 
استفاده از 17چاپر کششى و یک خودگردان برداشت شده 
است. وى با اشاره به سیاسـت دولت براى خودکفایى در 
عرصه تولید دانه هاى روغنى گفت: در همین راسـتا و به 
منظور اصالح الگوى کشت و توسعه استفاده از گیاهان با 
نیاز آبى پایین، در سال زراعى جارى نزدیک به 6/5هکتار 
از زمین هاى بخش مرکزى شهرستان با استفاده از دستگاه 

کمبینات به زیر کشت کلزا رفته است.

سالمت، محور توسعه 
شهر اصفهان است

عضو شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفت: سـالمت، 
محور توسـعه اسـت زیرا این مهم به ارتقاى سطح کیفى 
زندگى شهروندان ختم مى شود. عباسعلى جوادى افزود: 
محور توسعه شهر اصفهان بر سالمت است، زیرا این مهم 
منجر به ارتقاى سطح کیفى زندگى شهروندان مى شود.
وى ادامه داد: شـهروندان باید از سـالمت کامل بهره مند 
باشـند تا با الگوگیرى از فرهنگ هاى ایرانى- اسـالمى، 
تعامالت خوبى در سـطح جهان برقـرار کننـد، از این رو 
تمامى معاونت هاى شهردارى باید متعهد شوند تا به سوى 

این مهم حرکت کنند.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007002727 مورخ 96/07/24 موســى حیدرى فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,55 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس باقریان.
2 - راى شــماره 139660302007002943 مورخ 96/08/16 ســید مصطفى میرلوحى حسن آبادى 
فرزند سید محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,79 مترمربع پالك شماره 180 
فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سید على میرلوحى.
3 - راى شماره 139660302007003204 مورخ 96/09/20 احمد دهخدا حسن آبادى فرزند ناصر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 32,80 مترمربع پالك شماره 150 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله دهخدا.
4 - راى شماره 139660302007003205 مورخ 96/09/20 مصطفى سعیدى کلیشادى فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه و مغازه هاى متصله به مساحت 839,55 مترمربع پالك شماره 19 

اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شماره 139660302007003206 مورخ 96/09/20 اعظم نادرى باغ ابریشمى فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227,50 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در 

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139660302007003207 مورخ 96/09/20 امید سعیدى باغ ابریشمى فرزند قاسمعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227,50 مترمربع پالك شماره 24 اصلى 

واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
7 – راى شــماره 139660302007003210 مورخ 96/09/20 اکبر موســیانى فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 302,52 مترمربع پالك شماره 14 اصلى واقع در موسیان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل قلعه موسیانى.
8 - راى شماره 139660302007003211 مورخ 96/09/20 مهدى هادیان قهدریجانى فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 336,35 مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
9 - راى شــماره 139660302007003212 مورخ 96/09/20 احمد نوروزى فرزند حســن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 252,60 مترمربع پالك شــماره 38 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ 
ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید احمد میرلوحى حسن آبادى.
10 - راى شماره 139660302007003213 مورخ 96/09/20 سجاد کیانى فالورجانى فرزند اصغر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 165,10 مترمربع پالك شماره15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
11 - راى شــماره 139660302007003214 مورخ 96/09/20 تیمور رشیدى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 213,35 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم رشیدى.
12 - راى شــماره 139660302007003215 مورخ 96/09/20 کریم احمدى فالورجانى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 148,58 مترمربع پالك شماره15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد رهنما.
13 - راى شــماره 139660302007003216 مورخ 96/09/20 على اکبر جعفر زاده قهدریجانى فرزند 
حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 200 مترمربع پالك شــماره 385 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جهان سلطان موسوى.
14 – راى شماره 139660302007003217 مورخ 96/09/20 محمد ابراهیمى فرزند رمضان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393,80 مترمربع پالك شماره 527 اصلى واقع در پالرت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان ابراهیمى پالرتى.
15 - راى شــماره 139660302007003219 مورخ 96/09/20 قدیرعلى قاســمى فالورجانى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,99 مترمربع پالك شماره15 اصلى واقع در 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
16 - راى شــماره 139660302007003220 مورخ 96/09/20 محمدرضا ســلیمى سودرجانى فرزند 
سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248,35 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى 
واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضانعلى حسن پور.

17 - راى شماره 139660302007003221 مورخ 96/09/20 محمود گردانى شرودانى فرزند مندعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 442,40 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدرضا گردانى شرودانى.
18 - راى شماره 139660302007003222 مورخ 96/09/20 محمود گردانى شرودانى فرزند مندعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220,73 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدرضا گردانى شرودانى.
19 - راى شماره 139660302007003223 مورخ 96/09/20 مجید عسگریان زازرانى فرزند قاسمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,13 مترمربع پالك شماره 12 اصلى واقع در زازران بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا شیخى زازرانى.
20 - راى شماره 139660302007003224 مورخ 96/09/20 حسین رضائى کلیشادى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,52 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى رضائى کلیشادى.
21 - راى شــماره 139660302007003225 مورخ 96/09/20 علیرضا شفیعى سودرجانى فرزند اکبر 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,70 مترمربع پالك شماره 534 فرعى از 22 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى زمانى.

22 - راى شماره 139660302007003278 مورخ 96/09/22 حسن شیرعلى فرزند قدمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,13 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى شیرعلى.
23 - راى شماره 139660302007003279 مورخ 96/09/22 نوروز درودگر نرگانى فرزند اصغر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 368,75 مترمربع پالك شماره 701 اصلى واقع در اکبرآباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر مرتضوى گاونانى.
24 - راى شماره 139660302007003297 مورخ 96/09/23 عبداله کریمى قهدریجانى فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280,12 مترمربع پالك شماره 763 فرعى از 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139660302007003006 مورخ 96/08/24 گل طال رئیسى فرزند مهرعلى نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 285,51 مترمربع پالك شماره  فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه مهدى کیانى .
26- راى شــماره 139660302007001960مورخ 1396/05/24آقاى/خانم صدیقه محمدى پالرتى 
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 455,30متر مربع  پالك شماره   فرعى از 527 

اصلى واقع در پالرت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه براتعلى محمدى
27- راى شــماره 139660302007003228 مورخ 96/09/21 صفرعلى توکلى گارماسه  فرزند زین 
العابدین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113,41 مترمربع پالك شماره110و111 فرعى از 

406 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه رجبعلى توکلى 
28- راى شــماره 139660302007003226 مورخ 96/09/20 صفرعلى توکلى گارماسه  فرزند زین 
العابدین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 220,46 مترمربع پالك شماره107 فرعى از 406 

اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه قربانعلى  و محمد على و حسینعلى  توکلى
29- راى شــماره 139660302007003229 مورخ 96/09/21 حسن صفرى فرزند محمدعلى  نسبت 
به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103,73 مترمربع پالك شماره فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین مرادى 
30- راى شماره 139660302007003324 مورخ 96/09/26 فریده شریفى خیر آبادى  فرزند حیاتقلى  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 74,10 مترمربع پالك شماره فرعى از 5 اصلى واقع در منصور 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه احمد میرزا مسعود 
31- راى شماره 139660302007002796 مورخ 96/09/29 مرتضى حشمت قهدریجانى فرزندحسین 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,33 مترمربع پالك شماره433فرعى از 386 اصلى واقع 

درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
32- راى شــماره 139660302007003326 مورخ 96/09/26 آتوســا آرازش فرزند عنایت اله نسبت 
به  106 سهم مشــاع از 1295سهم ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى نیمه تمام به مساحت 669,45 
مترمربع پالك شــماره فرعى از 497اصلى واقع درپاوا(پیربکران)  بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه 

عبدالکریم قاسمى 
33- راى شــماره 139660302007003325 مورخ 96/09/26 محمد  آرازش فرزند عنایت اله نسبت 
به  106 سهم مشــاع از 1295سهم ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى نیمه تمام به مساحت 669,45 
مترمربع پالك شــماره فرعى از 497اصلى واقع درپاوا(پیربکران)  بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه 

عبدالکریم قاسمى
34- راى شماره 139660302007003327 مورخ 96/09/26 الناز آرازش فرزند عنایت اله نسبت به  214 
سهم مشاع از 1295سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى نیمه تمام به مساحت 669,45 مترمربع پالك 
شــماره فرعى از 497اصلى واقع درپاوا(پیربکران)  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دوشنبه مـــورخ 1396/10/04 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ 
1396/10/19  م الف: 927  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 10/118

مزایده
اجراى احکام شــعبه 12 اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960121 ج3 له خانم الهام 
کالنترى شاد با وکالت سمیه بخشــى و علیه خانم مریم کالنترى شــاد به خواسته دستور فروش ملک 
مشاع جلسه مزایده اى در روز ســه شنبه مورخ 96/10/19 ســاعت 8/5 صبح در محل این اجرا واقع در 
خیابان نیکبخت دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین برگزار نماید. مکان مورد نظر ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونى یک خوابه به آدرس اصفهان، خیابان رباط سوم، خیابان فرعى شماره 21 (هید ابراهیم 
محمداصفهانى) مجتمع 6 واحدى الماس طبقه سوم سمت شمال ا کدپستى 8194813679 داراى پالك 
ثبتى شماره 8629 فرعى از شماره 99 اصلى واقع در بخش شانزده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ طبق 
سند جمعًا هفتاد و هفت مترمربع و هفتاد و پنج صدم مربع که به نام محکوم له تحت یک جلد سند رسمى 
به شماره چاپى 160853 مورد ثبت 152954 دفتر 672 صفحه 232 به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك فوق مسبوق به ثبت مى باشد. مجتمع مذکور جمعًا داراى 6 واحد مسکونى با مشخصات ساختمانى: 
اسکلت بتنى، پوشش سقف تیرچه و بلوك، مصالح سطوح رویه آپارتمان مورد نظر: کف سرامیک فرش، 
درب هاى داخلى چوبى، دیوارها اندود گچ و نقاشــى، آشپزخانه کاشى و ســرامیک با کابینت ام دى اف، 
سیستم گرمایش بخارى گازى و سیستم کولر آبى و داراى نماى آجرى و سنگ و انشعابات و مشترکات آب 
و فاضالب، برق، گاز بانضمام ششــدانگ پارکینگ پالك 8635 فرعى واقع در طبقه همکف به مساحت 
13/67 مترمربع و قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه 
اجرایى آن مى باشد. نظریه کارشناســى: با عنایت به مطالب صدراالشاره، متراژ عرصه و عیان، موقعیت، 
انشعابات و مشترکات، امکانات، نوع کاربرى (مسکونى)، قدمت ساخت و بررسى جمیع جهات موثر در قضیه 
باالخص عرضه و تقاضا و رکود بازار، ارزش نرخ پایه ششدانگ آپارتمان با مشخصات فوق در زمان مباشرت 
جمعًا مبلغ 1/350/000/000 ریال معادل یکصد و ســى و پنج میلیون تومان که به نسبت 3 دانگ مشاع 
مورد نظر مبلغ 675/000/000 ریال توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه مصون از اعتراض 
طرفین باقیمانده اســت. ضمن اینکه آپارتمان طبق ماده 111 قانون اجراى احکام خالى از سکنه ولى در 
تصرف خواهان و خوانده مى باشــد. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده شرکت نمایند. 

باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 29849 اجراى احکام حقوقى اصفهان /9/783
مزایده

شعبه اول اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالســه 3000/95 ش ج یک به شــرح ذیل برگزار نماید، خواهان پرونده آقاى محمد پور مشیر، خوانده 

پرونده خانم مریم مهدى پور به آدرس اصفهان خ زینبیه، کوچه امامزاده دوطفالن بن بست ستار پالك 
3 و متعهد پرونده آقاى رضا بابائى به آدرس خ جى خ شهروند کوچه شماره 9 (شهید مؤذنى) پالك 8 مى 
باشد، محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 467/736/195 ریال مى باشد و اموال توقیفى مورد مزایده 
سهم االرث رضا بابائى از مرحوم حسن بابائى به نسبت محکوم به و هزینه هاى اجرایى شامل 6/89 حبه از 
3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان از پالك ثبتى 1341 فرعى از 10393 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان 
داراى سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 674112 سرى ب سال 91 واقع در اصفهان خ جى خ شهروند 
کوچه شماره 9 (شهید اکبر مؤذنى) پالك 8 کدپســتى 84171- 81999 مى باشد. محل مورد نظر یک 
باب منزل مسکونى به مساحت 230 مترمربع و اعیانى شامل یک طبقه زیربنا و به انضمام زیرزمین جمعًا 
به مساحت 160 مترمربع که با سقف تیرآهن و دیوارهاى آجرى در و پنجره برونى فلزى و درهاى داخلى 
چوبى ساخته شده است و داراى سرویس بهداشتى، آشپزخانه، کابینت MDF و روکش سنگ و اطراف 
سالن تا ارتفاع یک متر سنگ کارى شده و بقیه گچ و نقاشى داراى امتیاز انشعابات آب، برق، گاز، سیستم 
گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى و نماى حیاط سنگ سرامیک آجر ساختمان نسبتًا قدیمى ولى داخل 
آن بازسازى شده اســت، با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن موقعیت ملک، نوع کاربرى، قدمت و 
کیفیت ســاختمان و امتیاز موجود و کلیه عوامل مؤثر در این قضیه ارزش 3 دانگ مشاع از 6 دانگ ملک 
موصوف به میزان 2/445/000/000 ریال که مورد مزایده 6/89 حبه از 3 دانگ ملک موصوف مى باشد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 96/10/26 در 
ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
(اجراى احکام) شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع قضایى شهید محسن حججى) برگزار گردد طالبین 
شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 29851 اجراى احکام شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /9/784
مزایده

مزایده نوبت اول- واحد اجراى احکام شــورا حل اختالف لنجان در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 375/96 اجرایى اش جلسه مزایده اى در روز سه شــنبه 1396/10/25 از ساعت 9 صبح لغایت 
10:30 محکوم له حسن سعیدى و محکوم علیه بهمن خاشعى به منظور وصول مبلغ 67/500/841 ریال به 
جهت فروش یک دستگاه آردى به شماره انتظامى ایران 23 / 465 ى 36 مدل 1381 رنگ توسى ظرفیت 
4 نفر تعداد محور 2 نوع سوخت بنزین تعداد چرخ 4 و شــماره ى موتور 22328112305 و شماره شاسى 
8171195 وضعیت موتور و اتاق مستعل و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال 25/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجرایى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان برگزار 
نمایند طالبین خرید میتوانند به مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از خودروى موصوف دیدن نموده و سپس 
در جلسه شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده ى مزایده ى افرادى میباشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ده درصد قیمت کارشناسى را 
نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف بیست روز پرداخت نمایند. م الف: 1294 اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف لنجان /10/100
ابالغ

شماره پرونده: 316/96 شماره دادنامه: 403- 96/8/23 مرجع رســیدگى: شعبه هفتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: محسن یاقوت فرزند اسداله- نشانى: فوالدشهر- بلوار مدرس- خ دنا- پ 
52 خوانده: على حاچمى فرزند عبدالعزیز- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى محسن یاقوت 
فرزند اسداله به طرفیت آقاى على حاچمى فرزند عبدالعزیز به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به استناد چک شــماره 113475 عهده بانک ملى با احتساب 
خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور 
و گواهینامه هاى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و با توجه بــه اینکه وجود چک در ید 
خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه 
اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواســته ى خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 519 قانون آئین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 
313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و پانصد و سى هزار ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک (95/07/03) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1292 یوسفى- قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/101
حصر وراثت

خانم پروین شهبازى داراى شناسنامه شماره 565 به شــرح دادخواست به کالسه 415/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اختر واحدى بشناسنامه 29955 در 
تاریخ 94/01/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فرح ناز شهبازیان فرزند نعمت اله ش.ش 945 ت.ت 1344 صادره از اهواز (دختر متوفى) 2- پروین 
شــهبازى فرزند نعمت اله ش.ش 565 ت.ت 1328 صادره از اهواز (دختر متوفى) 3- مهرى شهبازى 
فرزند نعمت اله ش.ش 201 ت.ت 1330 صادره از اهواز (دختر متوفى) 4- مینا شهبازیان فرزند نعمت اله 
ش.ش 953 ت.ت 1333 صادره از اهواز (دختر متوفى) 5- شهین شهبازیان فرزند نعمت اله ش.ش 358 
ت.ت 1325 صادره از اهواز (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1284 توانگر- رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/102
حصر وراثت

آقاى غالمرضا کرمى ورنامخواستى داراى شناسنامه شماره 4291 به شرح دادخواست به کالسه 390/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب فرهمند کاهریزى 
بشناسنامه 4 در تاریخ 96/06/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به: 1- غالمرضا کرمى ورنامخواستى فرزند حسین ش.ش 4291 ت.ت 1347 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- احمدرضا کرمى ورنامخواستى فرزند حسین ش.ش 99 ت.ت 1355 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- مرضیه کرمى ورنامخواســتى فرزند حسین ش.ش 271 ت.ت 1363 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 1278 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /10/103
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610103730308153 شماره پرونده: 9609983730302651 شماره بایگانى شعبه: 
962675 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: على کاظمى نجف آبادى فرزند یدا... کدملى 1091459789 
تاریخ حضور: 1397/03/02 چهارشنبه ساعت: 11:00 محل حضور: استان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- کمربندى جنوبى- دادگســترى نجف آباد درخصوص دعوى مهــرى صادقى پور نجف آبادى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 7163 شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان نجف آباد (3 حقوقى سابق) /10/104
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظربه اینکه مصطفى جمشیدیان فرزند مجتبى دادخواستى 
بطرفیت 1.على حیدرى فرزند چراغعلــى 2.امیر ابدالى فرزند امیر به خواســته مطالبه تقدیم که جهت 
رسیدگى به شعبه سوم شــوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 789/96 ثبت گردیده نظربه 
اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رســیدگى مورخ 96/10/30 ساعت 15/45 
جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب 
و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف: 7098 رئیس شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف 

فالورجان/10/105
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت نادرزارع تالى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1783/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/23 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. م الف: 7105 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/106
اخطار اجرایى

 شماره 943/96 به موجب راى شماره 1340 تاریخ 96/07/11 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعیدخراسانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ هشتادمیلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ سیصدوپانزده هزارتومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/05/21 لغایت اجراى حکم درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 
چهارصدهزارتومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محکوم له: على یزدانى 
به نشانى: نجف آباد،پلیس راه سنگبرى نماساز. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7107 شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/107
اخطار اجرایى

شماره 75/96 به موجب راى شــماره 1341 تاریخ 96/07/22 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عیسى فلعه گرى به نشــانى تهران خ مخابرات آزادى 
3 پ65، محکوم است به پرداخت مبلغ ســه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدو پنجاه و چهار 
هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 90/03/15 و 90/06/25 
لغایت اجراى حکم درحق محکوم له و پرداخت مبلغ صدو پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دادگسترى نجف آباد. محکوم له: على یزدانى به نشانى: نجف آباد،پلیس راه سنگبرى رسالت. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 7106 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/108
اخطار اجرایى

 شماره 347/96 به موجب راى شماره 682 تاریخ 96/07/13 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.پژمان جوال2.ابراهیم فخرى به نشانى 1.مهاباد آزادگان 
کوى تابان4 پالك10 5915743636 2.مجهول المکان به نحوتضامنى محکوم هســتند به پرداخت 
مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/167/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/10/01 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى 
محکوم به پرداخت یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق دولت. محکوم له: على یزدانى 
به نشانى: نجف آباد،پلیس راه سنگبرى رسالت. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7108 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/110

پل «کلــه» از جمله پل هایى اســت در طول رودخانه 
زاینده رود که در ادوار مختلف تاریخ براى عبور مردم از 
روى این رودخانه ساخته شده است. قدمت آن به پیش 
از دوران صفویه باز مى گردد و این پل تاریخى دو محله 
«نوگوران» و «مدیسه» شهر باغشاد از توابع شهرستان 

لنجان را به یکدیگر متصل مى کند.
این پل در گذشته هاى دور ارتباط بین شهرستان لنجان 
با چهارمحال و بختیارى را برقــرار مى  کرد و به نوعى 
اتراقگاه اشتران از سفر اســتان اصفهان به چهارمحال 
و بختیارى بوده اســت. هرچند تردد خودروهاى متعدد 
و بار ترافیکى سنگین مســیر اصفهان به چهارمحال و 
بختیارى تا ســال 1363 از روى این پل عبور مى کرد، 
اما با احــداث پل غدیــر در نزدیکــى پل کله، بخش 
اعظم بار ترافیکى این مســیر از روى این پل برداشته 
شــد. اما در حال حاضر نیز به دلیل وجود نداشــتن پل 
جایگزین، تنها راه دسترســى محله هاى «نوگوران» 
و «مدیســه» این پل تاریخى است که همچنان شاهد 
عبور خودروهاى سبک و سنگین است و سال هاست از 

ترس به خود مى لرزد.
تکان هاى شدیدى که به واسطه تردد خودروها به وجود 
مى آید، سبب شده خســارت هایى به بدنه و پایه هاى 
این پل تاریخى وارد شود و حتى بخش هایى از این پل 
دچار ریزش شود و امروز همچنان در برزخ بى توجهى 
به ضوابط حفظ، احیــا و نگهدارى به حــال خود رها 

شده است. 
از این رو به نظر مى رسد براى نجات پل کله باید هرچه 
زودتر نســبت به احداث پل جایگزین براى دسترسى 
مردم این محالت و همچنیــن ترمیم این پل تاریخى 

اقدام شود.
براساس اسناد موجود، این پل در ســال 1300 در اثر 

سیل، آسیب دید و توســط اهالى به صورت غیراصولى 
مرمت شد. همچنین در ســال هاى 1353 و 1385 نیز 
مرمت هایى روى این پل انجام شد که در اثر مرمت ها، 

شکل ظاهرى برخى از دهانه ها تغییر پیدا کرده است.
***

نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس در واکنش به 

وضعیــت نگران کننــده پــل تاریخــى  کلــه گفت: 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان ســال هاى سال اســت که به صورت

قطره چکانــى به دنبــال ترمیــم این پــل تاریخى
 است.

محسن کوهکن افزود: آخرین حرفى که آقایان داشتند 
این بود که براى ترمیم این پل تاریخى به سمت اوراق 
خزانه رفته اند، این در حالى است که شاید اوراق خزانه 
براى اجراى پروژه هاى چند میلیاردى پاســخ دهد اما 
براى پروژه هاى کوچک ماننــد ترمیم این پل تاریخى 
که نیازمند اعتبارات ســنگین نبــوده، جوابگو نخواهد 
بود و کمتر پیمانــکارى اوراق خزانه را براى اجراى آن 

مى پذیرد.
وى بیان داشــت: البته آقایان به ســمت اوراق خزانه 
رفته اند امــا پیمانکار، اجــراى ترمیم پــل تاریخى با 
اوراق خزانه را نپذیرفته؛ بر همین اساس به شهردارى 
باغشاد پیشــنهاد داده شــد تا با بررســى زوایاى امر

و تحت نظر کارشناســان اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى اســتان این مجموعه

اقدامــات الزم در راســتاى ترمیم این پــل را مطابق 
اســتانداردها و فرمول هاى میــراث فرهنگى انجام

 دهد.

پل کله در فهرســت آثار ملى ثبت شده 
است

نماینده مردم لنجان در مجلس شــوراى اســالمى با 
اشــاره به اینکــه پل کله در ســال 1382 به شــماره 
10238 در فهرســت آثار ملى ثبت شــده است، ادامه 
داد: با توجه به اهمیت موضوع، از شــهرداى باغشــاد
درخواست شد در صورت توان این مجموعه اوراق خزانه 
را در اختیار گرفته و خودشان جایگزین پیمانکار شوند 
تا ترمیم این پل تاریخى با ســرعت هرچه بیشتر انجام 

شود.

«پل  کله» در سرازیرى تخریب



استاناستان 11113118 سال چهاردهمدوشنبه  4 دى  ماه   1396

افزایش چشمگیر آمار 
دانش آموزان در فوالدشهر

مدیـر اداره آمـوزش و پـرورش فوالدشـهر گفت: با 
توجـه بـه مهاجرپذیـر بـودن فوالدشـهر و رشـد

فزاینده جمعیت و افزایش چشمگیر آمار دانش آموزان 
در این شهر، الزم اسـت خیرین براى احداث مدرسه 
و کمک بـه تجهیز و بهسـازى مدارس موجـود وارد 

میدان شوند.
ضیاء موسوى اظهار داشت: در حال حاضر کمک هاى 
مردمـى زیـادى بـه صـورت پراکنـده و مقطعـى به 
مجموعه مدارس مى شود اما نیاز است براى مدیریت 
و برنامه ریزى درست تر و همچنین شناسایى و دعوت 
از خیران، مجمع رسمى خیرین مدرسه ساز و مدرسه 

یار تشکیل و ثبت شود.
وى تأکید کرد: این مجمع صرفاً براى ساخت مدارس 
نیست، بلکه بسیارى از مدارس فوالدشهر در حال نیاز 

به تجهیز و بهسازى دارند. 

پژوهشگران برتر دانشگاه 
آزاد دهاقان تجلیل شدند

 پژوهشگران برتر دانشگاه آزاداسالمى واحد دهاقان 
در مراسـمى تجلیـل شـدند. رئیـس دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد دهاقـان در این مراسـم عنـوان کرد: 
پژوهشـگرى یعنـى برخـوردارى از روح پویـا 
و جوینده اى کـه عمر گرانبهـا را براى رفاه بشـریت 

صرف کند.
احمدرضـا یلمه هـا ادامـه داد: پژوهـش بـه طـور 
ذاتـى در نهـاد همـه انسـان ها وجـود دارد و همه ما

 بى اختیار به دنبال جسـتجو کـردن و یافتن چیزهاى 
نو هستیم. 

وى تصریح کرد: موفقیت امرى نیسـت که یک شبه 
حاصل شـود، بلکه به صورت متناوب، مداوم و گام به 
گام به وجـود مى آید و براى کسـب موفقیـت باید به 

سمت آن حرکت کرد.

کشف یک تن مواد مخدر 
در استان 

بیش از هزار و 221کیلوگرم انواع موادمخدر در استان 
اصفهان کشف و ضبط شد.

فرمانـده انتظامى اسـتان اصفهـان گفـت:  مأموران 
پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر در راسـتاى برخـورد 
باقاچاقچیان مواد افیونى و سوداگران مرگ 126کیلو 
و 440گـرم هروئین و یک تـن و 95کیلوگرم تریاك 
در شهرستان هاى خمینى شـهر و فالورجان و نایین 

کشف کردند.
سـردار مهدى معصوم بیگى افزود: 25سوداگر مرگ 
دستگیر و تحویل مراجع قضائى شـدند و ده دستگاه 
خودرو سـبک و تیزرو و یک دسـتگاه کامیون بنز نیز 

توقیف شد.

خبر

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان از برگزارى سومین جلسه کمیته استانى طرح 

روستا تعاون خبر داد.
علیرضا تیغ ساز با اشاره ظرفیت طرح روستا تعاون گفت: 
هدف از تشکیل این کمیته، تســهیل در روند تشکیل 
شرکت هاى تعاونى روستایى در راستاى اجراى ماده 27 

قانون برنامه مى باشد.
وى افزود: از عمده مشکالت مطرح شده در این جلسه، 
صدور مجوز فعالیت در تعاونى هاى تشکیل شده است که 
مقرر شد در این رابطه با دستگاه هاى تخصصى جلساتى 

به منظور رفع مشکل برگزار شود.

تیغ ســاز با بیان اینکه یکــى از راهکارهایى که موجب 
تقویت ایجاد اشــتغال مى شــود، بحث ایجاد تعاونى ها 
است، خاطرنشان کرد: براى اینکه این تسهیالت صرفًا 
به مشــاغل پراکنده، ناموفق و کم بازده ارائه نشــود، 
بهترین راهکار تشکیل تعاونى هایى متناسب با ظرفیت 
روســتاها از بین کشــاورزان، دامداران و زنان و مردان 

روستایى است.
این مقام مسئول همچنین از تشکیل 20 شرکت تعاونى 
روســتایى خبرداد و افزود: از این تعداد، هشت  شرکت 
تعاونى در روســتاهاى هدف با عضویت 58 نفر و ایجاد 

فرصت شغلى براى 142 نفر تشکیل شده است.

 نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان 
گفت: ائمه جمعه نباید به دولت وابسته باشند و با جذب 
روحانیون، به اجراى فعالیت هاى دینى و مذهبى بپردازند.

آیت ا... سید یوسف طباطبائى  نژاد با بیان اینکه انتقاد به 
دولت باید بجا و همراه با رعایت انصاف باشد، تصریح کرد: 
بسیارى از مشکالت باید به صورت بنیادین برطرف شود 

و دولت ها اشتباهات دولت هاى گذشته را تکرار نکنند.
وى با اشــاره به برخى از محدودیت هاى ائمه جمعه در 
پیش برد فعالیت هاى دینى و تبلیغى در شــهرها گفت: 
نمى توان به همه نیازمندان کمک کرد و یا همه نیازمندانى 
که به دفاتر ائمه جمعه مراجعه مى کنند را مورد حمایت 

قرار داد، چراکه منابع مالى اندك است.
وى گفــت: مقام معظم رهبرى نظرشــان این اســت 
که آنچه ائمه جمعه قصد دارند به مســئولین گوشــزد 
کنند، به صورت دســتورى نباشــد چراکه هر مسئول 
و یا مدیرى، مدیر باالدســتى دارد و قرار نیست ما براى 
دیگران حکم صــادر کنیم و در صورتى که مشــورت 
خواســتند، نظرات ائمه جمعه به صورت مشورتى ارائه 

شود.
وى تأکید کرد: برخى از مردم چیزهایى را از ائمه جمعه 
مى خواهند که اصًال قانونى نیســت، اما مى گویند اگر 

فالن امام جمعه دستور دهد، انجام مى شود.

ائمه جمعه 
نباید به دولت وابسته باشند

تشکیل
 20 شرکت تعاونى روستایى 

حصروراثت 
لیال آخوندى داراى شناسنامه شماره 1756 به شرح دادخواست به کالسه 1072/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعباسى آبادچى 
بشناســنامه 3 در تاریخ 96/09/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-آیناز عباسى آبادچى ش ش 1080795782، 2-طناز عباسى آبادچى 
ش ش 1081075015، (فرزندان متوفى) 3-لیال آخوندى ش ش 1756، (همسر متوفى)، 4-صفیه 
آخوندى ش ش 391 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 7111 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/111
مزایده

 شماره نامه:9610113733700418 شماره پرونده: 9409983733000177 در پرونده کالسه 
960139 الف اجرایى و به موجب دادنامه 9409973731101879 صادره از شــعبه 102 جزایى 
نجف آباد محکوم علیــه اجرایى مهدى مطیع امرالهى فرزند حســن محکوم اســت به پرداخت 
3/805/200/000 ریال دیه در حق محکوم له حیدر بهرامى کــه از طریق محکوم علیه مال زیر 
معرفى و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: اموال توقیفى موضوع مزایده مشتمل بر 1: 300عدد قطعات ریخته گرى فوالدى بصورت 
شمش 80در80 جمعا به وزن 15600 کیلوگرم به ازاى 249600000 ریال 2: 10عدد نبشى سایز 
10 بطول 4 و 6 مترى بهمراه 2 عدد لوله مســتعمل و متعلقات جمعا بــه وزن 4000 کیلوگرم به 
ازاى 28000000 ریال که جمع اموال توقیفى موضوع مزایده بارزش 277/600/00 ریال ارزیابى 
گردیده اســت. توضیح اینکه کل اموال مزایده و فروش میرســد. باتوجه بــه مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 96/10/24 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 7138 مدیراجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب 

نجف آباد/10/112
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان حشمت اله ابراهیمى دادخواستى به خواســته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت خوانده 
1.سیدرضاهاشــمى2.محمدجعفرى به شوراى حل اختالف شــعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 988/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/07 ساعت 
4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 

تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 7141 شعبه هفتم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/10/113
اخطار اجرایى

 شــماره 492/96 به موجب راى شــماره 735 تاریخ 96/07/19 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجیدطراوت به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 116/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/645/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبــر و پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه 
از مورخ سررســید 96/03/24 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیــه اجرایى محکوم به 
پرداخت یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت مى باشد. محکوم 
له: حمیدکرباسى باوکالت تیناصادقى پور به نشــانى: نجف آباد خ صفا کوى پاك اندیش پالك4 
8514764193 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7154 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/114
اخطار اجرایى

 شــماره 605/96 به موجب راى شــماره 563 تاریخ 96/06/15 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1.على شهریارى2.سعیدغیور3.
بهشادســنگ لجى محکوم اند به پرداخت مبلغ 2/665/000 ریال بابت هزینه دادرسى و محکوم 
علیهم ردیف چهارم (رودابه بزرگ زاد) محکوم به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال کامیون 
بشــماره انتظامى 43913 ع 35 در حق محکوم له اجرایى مى باشد. ضمنًا محکوم علیهم اجرایى 
محکوم به پرداخت یک میلیون تومان بابت نیم عشــر دولتى مى باشند. محکوم له: رضا ربیعیان 
باوکالت تیناصادقى پور به نشــانى: نجف آباد خ دانش کوى شــکیب پالك 47 8518755569. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7155 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/115

اخطاریه 
رویت نظریه کارشناسى-درخصوص اجراى 950360ح/5 باعنایت به توقیف ملک بشماره ثبتى 
871 ق7 بمالکیت سیدمهدى طاهرزاده و وصول نظریه کارشناسى الزم است جهت رویت و اعالم 
نظر حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از رویت به اجراى احکام شــعبه پنجم حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مراجعه نمایند. م الف: 7156 اجراى احکام دادگسترى نجف آباد/10/116
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002003000506/1 شماره بایگانى پرونده: 9601009/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802003000220 بدین وســیله به آقاى محمدتقى ســورانى فرزند خلیل اله 
بشماره شناســنامه 43، بدهکار پرونده بشماره بایگانى فوق به نشــانى: گلدشت خ منتظرى ك 
ش کابوســى پ24، که طبق گواهى مأمور ابالغ مربوطه نشانى فوق بدلیل نقص در آدرس مورد 
شناسائى واقع نگردیده است،ابالغ مى گردد که به موجب گواهى عدم پرداخت 96/3/9-438465 
صادره از بانک ملى شعبه دروازه شیراز، اصفهان موضوع چک شماره 96/1/30-9229130997 
عهده بانک ملى شعبه شرکت نفت اصفهان، مبلغ پنجاه میلیون ریال به آقاى محمود نیسى بدهکار 
مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و به کالســه 96001009 (در اجراى اسنادرســمى اصفهان) و 9600087 
(نجف آباد) در مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى به شما ابالغ 
میگردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب مى گردد فقط یک نوبت دریکى 
از روزنامه هاى محلى چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد. مقتضى اســت ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و درغیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرایى 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 7143 ثبت اسنادو امالك نجف اباد/10/117
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 96/769 ش 5  تاریخ 1396/9/28 اگهی ابالغ  وقت رسیدگی دادخواست ضمایم به آقاى 
على جهان دیده شــایق اقاى اکبر باقریان  فرزند احمد  دادخواســتى به طرفیت اقاى على جهان 
دیده شایق بخواسته انتقال ســندکه به این دادگاه ارجاع وبه کالسه 96/769 ثبت  وبراي روز دو 
شنبه  مورخه  96/11/3 ساعت 4عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده  وچون خوانده مجهول المکان 
اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودستور دادگاه مســتندا به  ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى 
یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت مى شــود با مراجعه  به دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد این آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگى وراى 
قانونى صادر خواهد شد م الف: 929مدیردفتر شعبه پنجم  شوراى حل اختالف فالورجان/10/119 

مزایده اموال غیر منقول 
اجراي احکام دادســراى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 3055/96 موضوع علیه محسن 
کاظمى  فرزندمحمدو له قربانعلى شفیعى فرزند مصطفى در تاریخ 1396/10/24 به منظور فروش 
یک دستگاه دیزل ژپراتور6سیلندررنگ ســبز از ساعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده در دفتر 

اجراي احکام فالورجان اطاق 28 برگزار نماید اموال موضوع مزایده فوق برابرنظرکارشناســان 
رســمی دادگســتري به مبلغ 330/000/000 ریال ارزیابی شــده اســت داوطلبیــن خرید می 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه 
هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شــده را همراه داشته باشند م الف: 916  اجراي احکام دادگستري 

فالورجان/ 10/120
احضار

شماره نامه :961011365401055 شماره پرونده :  9309983654700268 شماره بایگانى شعبه: 
961801تاریخ تنظیم:13 /1396/9 آگهی احضار متهم  نظر به اینکه درپرونده کالسه 961801 
متهم محمودرئیسى به اتهام مشارکت در ایرادضرب ووجرح باچاقو و تخریب موتورسیکلت موضوع 
شکایت.سعیدحسن پورفرزندحجت اله  مجهول المکان اعالم گردیده است  میباشد لذا در اجراي 
ماده 344قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج 
وآگهی وبدینوســیله به نامبردگان ابالغ می گردد در تاریخ96/11/3ساعت11 جهت رسیدگی به 
اتهام خود دردادگاه انقالب فالورجان حاضر واز خود دفــاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد شد. م الف: 899 غالمحســین ابراهیمى- رئیس102دادگاه کیفرى دو شهرستان 

فالورجان/10/121
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/448395 جعفرمهرکیان فرزند ترابعلى بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641552744 مورخ 1396/09/19 باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 446 فرعى از 1487 
اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 571 دفتر 170 امالك ذیل 
ثبت 30665 بنام على مهدیه نجف آبادى فرزند اسداله ثبت و سند بشماره سریال 859186 صادر 
و تسلیم گردیده و سپس طبق سند انتقال 170287 مورخ 1390/10/18 دفترخانه اسنادرسمى 23 
نجف آباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده 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 ذکرشــده) 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 96/10/04، م 

الف: 7164 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/122

مدیرعامل اتحادیه شــرکت هاى تعاونى مرغ تخمگذار و مادر استان اصفهان گفت: با کاهش 
تولید تخم مرغ و افزیش ناگهانى نرخ این کاال در اســتان، طــرح حمایتى مصرف کنندگان در 

اصفهان آغاز شد.
شــهاب الدین افضل با بیان اینکــه نرخ تخم مرغ در بــازار اصفهان تا کیلویى هشــت هزار و 

500تومان هم رسیده است، اظهار داشــت: در فصول سرد ســال تقاضاى تخم مرغ افزایش
 مى یابد، اما با کاهش تولید واحدهاى مرغ تخمگذار به دلیل آنفلوآنزا، تعادل بازار به هم خورده 

است.
وى با اشــاره به اجراى طرح حمایتى مصرف کنندگان تخم مرغ در اصفهان، افزود: با شــیوع 
آنفلوآنزا و کاهش تولید واحدهاى مرغ تخمگذار، نوسانات شدید قیمت ها و بى ثباتى بازار به ضرر 
مصرف کننده تمام مى شود و در همین راستا عرضه مستقیم تخم مرغ را در اصفهان با نام طرح 

حمایتى آغاز کرده  ایم.
مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مرغ تخمگذار و مادر استان اصفهان ادامه داد: با اجراى 
این طرح حمایتى، هر شانه تخم مرغ با وزن هزار و 500تا هزار و 600 کیلوگرم به قیمت 12 هزار 
تومان در میادین عمومى بازارهاى کوثر، فروشگاه هاى مصرفى کارکنان دولت از جمله ادارات و 

شرکت هاى وابسته دولت براى مصرف کنندگان عرضه مى شود.
افضل با بیان اینکه پیش بینى شده که طى صد روز تا فروردین ماه، طرح حمایتى مصرف کنندگان 
تخم مرغ در اصفهان اجرا شــود، گفت: با کاهش تولید تخم مرغ، نرخ هرکیلو تخم مرغ در بازار 
اصفهان تا هشــت هزار و 500 تومان هم رســیده و در حال حاضر تا بازگشت ثبات و کاهش 

نوسانات قیمتى، طرح حمایتى اجرا مى شود.
وى پیرامون واردات تخم مرغ به کشور اظهار داشت: اکنون واردات تخم مرغ از ترکیه آغاز شده 

و تأثیر خود را بر کاهش قیمت ها در بازار گذاشته است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مرغ تخمگذار و مادر اســتان اصفهان افزود: با واردات 
تخم مرغ از ترکیه، صنف مرغ تخمگذار هم ترجیح مى دهد که قیمت  تولیدات خود را کاهش دهد 

تا واردات به حداقل ممکن برسد.

آغاز طرح حمایت 100 روزه از مصرف کنندگان تخم مرغ 

بیش از 22تن کاالى غیراستاندارد و قاچاق در اصفهان کشف و معدوم شد.
مدیر روابط عمومى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان گفت: در بازرسى کارشناسان 
این ستاد از مراکز عرضه مواد خوراکى و آشــامیدنى و در بررسى مأموران انتظامى از 

گلوگاه هاى استان، بیش از 22تن کاالى قاچاق کشف و معدوم شد. 
محمدجواد ابراهیمیان،  پودر نیروزا، لیموترش و سیر خارجى را از مواد معدوم شده بیان 

و ارزش ریالى آن را بیش از سه میلیارد ریال اعالم کرد. 
وى امحاى کاال هاى غیراســتاندارد و بدون مجوز هاى قانونى را از اولویت مهم ستاد 

استان دانست.

رئیس انجمــن حمایت از کشــاورزان اصفهان با بیان 
اینکه کشاورزان از کشت هاى جایگزین راضى نیستند 
و این کشــت ها جواب امرارمعاش آنهــا را نمى دهد،
گفت: برنجکارى ســود بهترى نســبت به کشت غله 

دارد.
حسین محمدرضایى با اشــاره به مشکالت کشاورزان 
اصفهان ناشــى از کم آبى اظهار داشت: در حال حاضر 
دچار کم آبى هستیم و نباریدن باران مشکالتى را براى 

کشاورزان ایجاد کرده است.
وى با بیان اینکه مطابق تابلو منابع و مصارف، مصوب 
سیزدهمین جلسه شورایعالى آب، آب رودخانه طبیعى 
زاینده رود و تونل اول کوهرنگ که شامل 75 درصد آب 
زاینده رود اســت متعلق به حقابه داران و محیط زیست 
بوده، افزود: وزارت نیرو حق واگذارى از این دو منبع را 
ندارد و کشاورزان خواهان دریافت این میزان آب نسبت 

به حقابه خود هستند.
***

رئیس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان پیرامون 
زمان بازگشایى ســد زاینده رود تصریح کرد: در رابطه 
با زمان بازگشایى سد زاینده رود 20 دى ماه در شوراى 
هماهنگى زاینده رود تصمیم گیرى خواهد شــد که این 
تصمیم بســتگى به بارندگى هــا در حوضه کوهرنگ

 دارد.
وى ادامه داد: اگر برداشــت غیرمجاز و غیرقانونى آب 
در باال دست زاینده رود، چه در اســتان باالدست و چه 
در اســتان اصفهان متوقف و چند درصد از سهم شرب، 
صنعت و میزان آب انتقالى به کاشان و یزد و نایین صرفه 
جویى مى شد 60 تا 70 میلیون متر مکعب آب در پشت 
سد زاینده رود به ذخیره آب سد افزوده مى شد، همچنین 
با این اقدام به راحتى کشــت پاییزه کشــاورزان شرق 

اصفهان صورت مى گرفت.

***
محمدرضایى در پاسخ به این سئوال که کشت برنج در 
اصفهان صورت مى گیرد، گفت: کشــت برنج در غرب 

اصفهان سابقه هزار ســاله دارد و درحال حاضر کشت 
برنج نسبت به سال هاى گذشته با کاهش چشمگیرى 

روبه رو بوده است.

وى در ادامه بیان کرد: در گذشته به صورت ساالنه 24 
هزار هکتار کشت برنج صورت مى گرفت، اما اکنون این 
میزان به حدود چهار هزار هکتار رسیده است و 20 هزار 

هکتار از زمین هاى کشت برنج به دلیل کم آبى کاهش 
پیدا کرده اســت. رئیس انجمن حمایت از کشــاورزان 
اصفهان در پاسخ به این ســئوال که عنوان کرده بودند 
کشــت برنج در اصفهان به دلیل کم آبى نباید صورت 
بگیرد و آب این کشت از کجا تأمین مى شود، بیان داشت: 
کشاورزى که کشت برنج انجام مى دهد حقابه اى چند 
هزار ســاله دارد که با این حقابه مى تواند برنج و ذرت و 

دیگر محصوالت را کشت کند.
وى با اشــاره به ممنوعیت برنجکارى در اســتان هاى 
کشور بیان داشت: به غیر از دو استان مازندران و گیالن، 
هیچ استان دیگرى در کشور حق کشت برنج ندارد، اما 
در چهارمحال و بختیــارى نزدیک به چهار هزار هکتار 
و در خوزســتان نزدیک به 100 هزار هکتار برنجکارى 

صورت مى گیرد.
محمدرضایى ادامه داد: در خوزستان با دماى 50 درجه 
ســانتیگراد کشــت برنج  از نظر تبخیر و هدر رفت آب 

مقرون به صرفه نیست.
این عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
تصریح کرد: به جاى 20 هزار هکتار کشت برنجى که 
در اصفهان کم شده است، تا آنجایى که کشاورزان آب 
داشتند کشت جایگزین صورت گرفته و مقدارى هم که 
آب نداشــتند زمین ها را رها کردند، از این رو باید گفت 

قبًال برنج کاشته و در حال حاضر غله مى کارند.
محمدرضایى با بیان اینکه کشــت جایگزین باید براى 
کشاورز سود داشته باشد، اضافه کرد: متأسفانه در کشت 

جایگزین براى کشاورز سودى نیست.
وى در پاسخ به این ســئوال که دولت در این راستا براى 
کشاورزان اقدامى کرده است، گفت: دولت عنوان مى کند 
که باید الگوى کشت را تغییر داد، در این راستا باید گفت 
تغییر الگوى کشت شــرایطى دارد و باید درآمدى در این 

زمینه وجود داشته باشد.

کشت جایگزین برنج به صرفه نیست
برنجکارى سود بهترى نسبت به کشت غله  دارد

معدوم کردن 22ُتن کاالى قاچاق
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مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: از ســال 
1395 بر اســاس قانون، تحوالت و اختیارات جدیدى 
از جمله شفاف ســازى و رصد حســاب هاى بانکى در 
نظام مالى درراســتاى ایجاد فضاى اقتصادى سالم به 
ســازمان امورمالیاتى کشــور محول گردیده است که 
این امر در ســال جارى و سنوات آتى شــیوه مدیریت 
در ســازمان امور مالیاتى را با تغییر و تحول اساسى روبه 

رو کرده و مى کند.
امیرى افزود:مى تــوان گفت فعالیت امــور مالیاتى در 
ســال هاى آتى پیچیده تر و داراى اهمیت بیشــترى 
خواهد شد. وى با اشاره به لزوم برنامه ریزى درراستاى 

وصول عادالنه مالیات بیان داشت: درسال96 در فرایند 
رسیدگى به پرونده ها، تشخیص على الرأس وجود ندارد 
و دفاتر و مدارك شرکت هاى تولیدى مورد پذیرش قرار 
مى گیرد، مگر اینکه مغایرتى درارائه اسناد ومدارك مالى
 بدســت اید که در این صورت نیز بــرگ متمم صادر 

خواهد شد. 
وى همچنین در خصوص اختصاص بودجه هاى عملیاتى 
و توزیع بودجه در بین شهرســتان ها بیان داشــت: بر 
اساس مصوبات اجالس سراسرى مدیران، در سال 97 
بودجه هاى عملیاتى و اعتبارات عمرانى بیشــترى به 

شهرستان ها تخصیص مى یابد. 

مرحله اســتانى دوازدهمین دوره مسابقات قرائت قرآن 
کریم مدارس علمیه خواهران اســتان اصفهان برگزار 

مى شود.
صدیقه بهشــتى، معاون فرهنگى مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: مرحله 
استانى دوازدهمین دوره از مسابقات قرائت قرآن کریم 
روز ســه شــنبه 5 دى ماه ســال جارى(فردا) در سالن 
اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
برگزار مى گردد.وى با بیان اینکه این مســابقه در سه 
مرحله مدرسه اى، استانى و کشــورى برگزار مى شود، 
گفت: مرحله مدرسه اى با شرکت 432 نفر از 35  مدرسه 

علمیه استان در آبان ماه ســال جارى از سوى مدارس 
علمیه خواهران استان برگزار شد که 47 نفر از بانوان طلبه 
به مرحله استانى راه پیدا کردند. معاون فرهنگى مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: طالب براى 
راهیابى به مرحله استانى باید 80 درصد امتیاز را در مرحله 
مدرسه اى کســب نمایند.وى افزود: این مسابقه براى 
تمامى مقاطع حوزوى و در دو مرحله کتبى و شفاهى و در 

دو رشته تحقیق و ترتیل برگزار مى شود.
وى یادآور شد: در مرحله اســتانى این مسابقه داوطلبان 
پس از شرکت در مســابقه قرائت، در بخش مفاهیم به 

صورت کتبى به رقابت خواهند پرداخت.

اختصاص بودجه هاى 
عملیاتى به شهرستان ها 

برگزارى دوازدهمین دوره 
مسابقات قرائت قرآن کریم

722 معدن در استان  
فعال است

دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى 
اصفهان گفـت: از تعداد هـزار و 379 معدن اسـتان، 
722 معدن فعال و از این تعداد، 345 معدن مربوط به

 سنگ هاى تزیینى است.
شهریار شعبانى از شروع برنامه ریزى ها براى اجراى 
دومین پاویون اتاق بازرگانى در نمایشگاه سنگ ورونا 
ایتالیا خبر داد و اظهار کرد: جلسات مقدماتى براى این 

رویداد برگزار خواهد شد. 
وى با ارائه آمـار و ارقام تخصصـى از بخش معدن و 
صنایع معدنـى در بودجـه 97 کشـور، کاهش کامال 
محسوس سهم معدن کشـور را متذکر شـد و گفت: 
هزینه هاى پیش بینى شـده در قسـمت اکتشـافات 
معدنى در سـازمان زمین شناسـى کشـور و ایمیدرو 
کاهش قابل مالحظه اى دارد که در صورت تصویب، 

با مشکالت عدیده اى روبرو خواهیم شد.
وى گفت: تدبیر مدیریت اسـتان ها بر کاهش معادن 
و محدوده هاى بزرگ است و از طرفى دیگر افزایش 
محدوده ها و معادن خرد و کوچک در دستور کار قرار 

دارد و این امر موجب افزایش آمار استانى مى شود.
 وى خاطر نشـان کرد: تعدد و افزایش دادن یک ماده 
معدنـى در یک منطقـه تقریبًا وسـیع نتیجـه اى جز 
تعطیلى معـادن و ورشکسـتگى بهره بـردار نخواهد 
داشـت، چرا که معموًال به رقابت هاى ناسالم و منفى 

گرایش پیدا مى کند.

تصویب طرح تسریع در پرداخت 
حقوق بازنشستگان فوالد  

یـک فوریـت طـرح تسـریع در پرداخـت حقـوق 
بازنشستگان فوالد تصویب شد.

نماینـدگان در جریان نشسـت علنى دیـروز مجلس 
شوراى اسالمى که بررسى طرح دوفوریتى اصالح بند 
«ه» تبصره 7 قانون بودجه سال 96 به منظور تسریع 
در پرداخـت حقـوق بازنشسـتگان فـوالد اختصاص 

داشت، با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
بر این اساس، نمایندگان با 134 رأى موافق، 40 رأى 
مخالف و هشـت رأى ممتنع از مجموع 225 نماینده 
حاضر در صحن، با بررسى این طرح با قید دوفوریت 
مخالفت کردند. در ادامه یک فوریت این طرح به رأى 
گذاشته شد و نمایندگان با 133 رأى موافق، 35 رأى 
مخالف و پنـج رأى ممتنـع از مجمـوع 225 نماینده 
حاضر در صحن ایـن طرح را بـا قید یـک فوریت به 

تصویب رساندند.

آمادگى سرمایه گذارى 
2000میلیاردى در مترو اصفهان

استاندار اصفهان گفت: بانک شهر آمادگى سرمایه گذارى 
دو هزار میلیارد تومانى را در متروى اصفهان دارد و باید از 
ظرفیت بخش خصوصى براى راه اندازى قطارهاى شهرى 

در مسیرهاى مختلف استفاده کنیم.
محسن مهرعلیزاده تأکید کرد: نباید با فعالیت هاى موقت، 
کم دوام و به بهانه کمتر هزینه کــردن کارها را به انجام 
رساند، اینگونه فعالیت کردن مختص کشورهاى جهان 
سوم است و ما باید کشــور در حال توسعه اى باشیم که 
جزء پیشتازهاست و باید حرکت هایى را انجام دهیم که 

ماندگار باشد. 

میوه فروشان  اصفهان
متخلف ترین صنف شب یلدا

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به 
تشکیل 221 پرونده براى تعزیرات حکومتى در بازرسى 
ویژه شب یلدا، گفت: میزان تخلفات اتحادیه خرده فروشان 
میوه و سبزى اصفهان نســبت به شب یلدا گذشته 123 
درصد افزایش داشت. جواد محمدى فشــارکى افزود: 
اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزى با داشتن 165 پرونده 
بیشترین میزان تخلف را در بین چهار صنف گز و شیرینى، 
عمده فروشان میوه و تره بار، گل فروشان و آجیل و خشکبار 
داشــت. وى  گفت در این بازرســى ها، میزان تخلفات 
اتحادیه گلفروشان نســبت به یلداى گذشته 50 درصد 
کاهش، تخلفات اتحادیه آجیل و خشکبار نسبت به پارسال 
25درصد کاهش داشت همچنین میزان تخلفات اتحادیه 

گز و شیرینى و میوه و تره بار همانند سال گذشته بود.

خبر

رئیس اداره ثبت احوال شهرســتان اصفهان گفت: 
هیئت امناى آرامستان هاى محلى و مدیران اجرایى 
امامزادگان موظف هســتند تنها بعــد از اخذ مجوز 
دفن از سازمان آرامســتان ها، نسبت به دفن اموات 

اقدام کنند.
صالــح جهانگیــرى اظهارداشــت: در غیــر این 
صــورت ایــن کار غیر قانونــى بــوده و متخلفان 
بــه دادســتانى و فرمانــدارى معرفى مى شــوند، 
اما مشــاهده مى شــود که برخى از هیئــت امناى 

آرامســتان هاى محلى نســبت به ایــن موضوع
 بى تفاوت هستند.

وى با بیان اینکه مقرر شده بود شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان در طرح جامع بهارستان، قطعه زمینى 
را براى آرامستان تخصیص و شهردارى بهارستان به 
عنوان متولى امر، پیگیرى الزم را انجام دهد، عنوان 
کرد: با هماهنگى معاونت درمان و مرکز بهداشــت 
شماره یک و 2، تعرفه پزشــکانى که گواهى فوت 
صادر مى کنند، اعالم شــود و به منظــور رفاه مردم 
غرب اصفهان، براى ممانعت از مراجعه اهالى غرب 
شهرستان اصفهان به آرامستان باغ رضوان براى اخذ

 مجوز دفن در آرامستان هاى محلى، مقرر شد سازمان 
آرامستان ها هر چه سریع تر دفترى در آن محدوده 

مستقر کند.
جهانگیرى در پایان گفت: همچنان مقرر شــده تا 
حمل متوفى تنها با نظارت ســازمان آرامستان هاى 
شهردارى انجام شود و شرکت هاى موجود نیز تنها با 
مراجعه و تحت نظارت سازمان آرامستان ها، مى توانند 
به فعالیت خود ادامه دهند و بــا فراخوانى از فعاالن 
بخش خصوصى در حمل متوفى دعوت به عمل آید. 

در هفته هاى گذشته که به موضوع علم بیونیک و طراحى 
مصنوع پرداختیم، در واقع سعى بر آن داشتیم تا این علم 
را به عنوان یک علم ضــرورى در اجتماع که معماران 
باید به آن توجه داشته باشــند معرفى کنیم. اما امروز به 
معرفى، تعریف و شناخت دیگر کلمات مربوط به بیونیک 
و تعاریفشان مى پردازیم که یکى از این کلمات طراحى 

زیستى الهام گرفته مى باشد که به شرح زیر مى باشد:
انسان تمایل دارد زمانى که مشکالت فنى برایش به وجود 
مى آید براى پاسخ دادن به آن ها از طبیعت الهام بگیرد. 
آن ها اغلب از صفات حیوانات که در نتیجه طراحى بیو 
نیکال الهام گرفته است استفاده مى کنند. به همین دلیل 
است که این راه حل توسط دانشمندان به عنوان طراحى 

زیستى الهام گرفته شده است.
اصطالح دیگرى که در این حوزه باید با آن آشــنا شویم 
شــباهت هاى بیو لوژیکى مى باشــد. در کتاب« تغییر 
زمان ها در معمارى مدرن 1970-1950 »معمار نوآور 
«پیتر کالینز» یــک فصل را در مورد «شــباهت هاى 
زیســتى» پیشــنهاد کرده تا ایده هاى تابع از طبیعت، 
ساختار و فرم، تکامل بیو لوژیکى و اعمال آنها به طراحى 

را برشباهت هاى زیستى نشان دهد. اگر چه این عبارات 
داراى معانى یکسان نیستند ولى مى توان در مفهوم وسیع 

بیونیک از آن ها استفاده کرد.
اما اگــر بخواهیم از این علــم در طراحى ها اســتفاده 
کنیــم، بایــد مطالعاتى در این حوزه داشــته باشــیم. 
یک اســتدالل کامًال رســمى و به نفــع بیونیک جدا 
از زیســت شناســى وجود دارد. مایک جونز در کتاب 
Jocelynde Noblet بــه صــورت آکادمیــک
مى گوید: پیشنهاد کلمه «زیستى» براى اشاره به تحول 
در اشــکال یک موضوع به صورت ظاهرى است که از 
تنظیم محیط زیست موجودات توسعه یافته است. اما این 
ایده از تعریف عمومى علم بیونیک که هم اکنون مورد 
بحث ما اســت، به Biomorphology نزدیکتر 

است.
در حوزه مطالعات بیونیک، بخشى که به عنوان رده هایى 

از علم بیونیک از آن یاد مى شود، یه شرح زیر است: 
دو محقق تایوانــى ،Biosimulation را به 4 نوع 

تقسیم کردند:
از طریق تقلید سیستم هاى اطالعات موجودات زنده، از 
جمله چگونگى باز گردانــدن، عصاره، انتقال و حس، ما 

مى توانیم سیستم هاى اطالعات جدید ایجاد کنیم.
اما یک طراح و معمار مى توانــد از طریق توابع تقلید از 
قبیل جهت، ناوبرى، کنترل حرکت و مقررات انتقاالت و 
پیشنهادات از موجودات زنده، سیستم هاى کنترل جدید 

ایجاد کند.
همچنین از طریق تقلیــد ســاختار مکانیکى و اصول 
موجودات، مى تواند سیســتم هــاى مکانیکى جدید و 

ساختارهاى سیستمى جدید ایجاد کند.
از طریق اقدامات کاتالیزورى، سنتز و تبدیل انرژى تقلید 
از موجودات زنده، مى توان محصوالت شیمیایى مانند 
کاتالیزور با راندمان باال، ایجاد کرده و توســعه فناورى 

شیمیایى و انرژى جدید داشت.
از اظهــارات فوق مــى توانیــم مطمئن شــویم که 
روش شناســى طراحى بیونیک بر اســاس ایده اى از 
شخصیت هاى موجودات زنده اســت. از طریق فرآیند 
غوطه ورى، تجربه، تحول و نرم افزار اســت که اصول 
موجودات کشف شده و مى تواند در نتیجه رمز گشایى و 
پیوند به عنوان پایه و اساس اشیاء مصنوعى که معموال به 
جنبه هاى اطالعات، کنترل و مکانیسم شیمى کاربردى 

که در آن مصنوعى است بپردازد.

الهام از طبیعت
زهراالسادات اعتضادى

 «جلفا»، محله اي اســت که روزگاري تنها ارامنه در آن 
زندگی می کردند اما امروز از مناطق پر رفت و آمد اصفهان 

شده است و دیگر مخصوص اقلیت خاصی نیست.
از کوچه پس کوچه هاي جلفا که می گذري، پشت شیشه 

خانه هاي ارامنه نمادي از حال و هواي عید را می بینی. 
درباره آداب و رســوم عید ارامنه در اصفهان باید گفت از 
بارزترین آداب عید نزد مسیحیان اصفهانى، تزیین درخت 
کاج است که نماد سرسبزي و برکت در زندگی بوده و در 
چهارفصل سبز است و از قرن 17 میالدي در اروپا و سپس 

همه دنیاى مسیحیت مرسوم شده است.

همچنین ارامنه اصفهان به شیوه خاصى به تزئین درخت 
کاج مى پردازند و بیشــتر از شیرینی جات و خوراکی هاي 
شیرین یا نمادهایی از آن اســتفاده مى کنند که در واقع 
هم شیرینی را به خانه بیاورد و هم هدیه اي از درخت براي 
کودکان باشد. در راس درخت هم ستاره اي قرار می گیرد که 
نماد تولد عیسی مسیح(ع) است. در عهد عتیق آمده، زمانی 
که منجی متولد می شود، ستاره اي در آسمان ظهور می کند.
عده اي از ارامنه 25 دســامبر را به عنوان ســالروز تولد 
عیســی(ع) قبول دارند که همزمان است با تولد میترا. به 

این علت که تولد میترا روز شکوهمندي بوده و کلیساي 
ارتودکس روز تولد مسیح را از 6 ژانویه به 25 دسامبر تغییر 
می دهد و به عنوان تولد خورشید حقیقت، این روز را جشن 

می گیرند.
در خصوص شباهت این عید با اعیاد ملی ایرانی باید گفت: 
رسم خانه تکانی و خرید شب عید و نوکردن فضاي بیرونی 
به امید نو شدن فضاي درونی و دید و بازدید سال نو از جمله 
این رسوم است. همچنین مســیحیان اصفهان در شب 
تولد مسیح ماهی و کوکوسبزي تناول مى کنند که ظاهرا 

کوکوسبزي همان نماد سرســبزي و برکت در خانواده و 
ماهی هم نماد مسیحیان است. 

درباره رسم و رسوم عیدي دادن شان نیز باید گفت: عیدي 
دادن هم از رسوم مشترك همه ادیان است با این تفاوت 
که در فرهنگ مسیحیان عیدي از طرف شخصی که به 

«بابانوئل» مشهور است، آورده می شود.
البته نباید فراموش کرد که بچه ها در این عید سهم اصلی 
را دارند واز ایــن جهت که باورهــاي کودکانه آنها رنگ 
و بوي خاصی بــه عید می دهد، همان بــاور به هدیه اي 

از ســمت بابانوئل و تــالش بزرگترها بــراي واقعی تر 
جلوه دادن این نماد، حال و هــواي خاصی در مدارس و

 خانه ها دارد.
در مورد تهیــه درخت کاج نیز مى تــوان این گونه گفت 
که سال ها قبل هر کس خودش مســئول تهیه درخت 
بود، اما چند ســالی است ســازمان حفاظت از جنگل ها، 
قطع درخت کاج را ویژه عید مســیحیان محدود کرده و 
به ناچار مســیحیان از درخت مصنوعی استفاده می کنند 
و هدیه هاي ســال نو را زیر درخت می گذارند و جشــن 

می گیرند. 

حال و هواى کریسمسى در جلفــــا

ممنوعیت دفن در آرامستان هاى محلى و امامزادگان

تا امروز نیمى از مردم استان اصفهان اقدام به دریافت کارت 
ملى هوشمند کرده اند که توصیه مى شود با توجه به اینکه 
کارت ملى فعلى از سال آ ینده از درجه اعتبار ساقط بوده و در 
ارائه به دستگاه هاى اجرایى باید کارت ملى هوشمند منظور 
شود. مردم تا پایان اسفندماه سال جارى نسبت به دریافت 
کارت ملى هوشمند از طریق ادارات ثبت احوال، پیشخوان 
دولت  و... اقدام کنند. این درحالى اســت که به هیچ وجه 

زمان استفاده از کارت ملى فعلى تمدید نخواهد شد. 
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان که به مناسبت سوم 
روز ملى ثبت احوال به میان خبرنــگاران آمده بود با بیان 
این مطلب گفت: کارت ملى هوشــمند بســترى دایمى، 
قابل انعطاف و مطابق با فناورى هاى روز بوده و ضرورى 
است تا مردم فهیم اســتان اصفهان براى صدور آن که از 
ضرورى ترین پیش نیاز مشکالت و زندگى است اقدام کنند. 
حسین غفرانى کجانى البته به این موضوع نیز اشاره کرد که 
حتى اگر کسانى که نمى توانند به ثبت احوال براى صدور 
کارت ملى هوشمند مراجعه کنند اعالم کنند تا ما به دنبال 

آنها رفته و در این راستا اقدام کنیم. 
وى افزود: در استان اصفهان تا امروز 2 میلیون و 856 هزار 
و 86 نفر داراى کارت ملى شدند که اطالعات آنها نوشته 

شده است. 
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان مــى گوید: کارت 
ملى هوشــمند داراى ویژگى هایى همچون شناســایى، 
تصدیق هویت و امضاى دیجیتال بوده و تنوعى از خدمات 
دستگاه هاى اجرایى را به صورت تجمیع انجام مى دهد و 
عالوه بر کاهش هزینه ها و اســتفاده از فرصت ها، داراى 

امنیت و دقت اطالعات است. 
غفرانى کجانى گفت: تا پایان آبان ماه ســال جارى اداره 
ثبت احوال استان اصفهان یک میلیون و 835 هزار کارت 
ملى هوشــمند را تحویل مردم داده ایم و ســطح رشد ما 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پیگیرى هاى 
انجام شده، مطلوب بوده است و امید است مردم از فرصت 
باقیمانده تا پایان ســال جارى براى صــدور کارت ملى 

هوشمند اقدام کنند. 
وى این را هم گفت که در هشــت ماه ســال جارى یک 
میلیــون و 835 هزار کارت ملى هوشــمند تحویل مردم 

شده است. 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با تبریک روز ملى ثبت 

احوال، به تاریخچه ثبت احوال و انجام کار ســنتى در این 
زمینه اشاره کرد و گفت: درسال 1297 ثبت احوال در ایران 
متولد شــد و مولود آن با نام فاطمه ایرانى همراه بود که تا 
امروز نام فاطمه در اناث فراوانى دارد. این درحالى اســت 
که از سال 68 اولین برگه ســجلى با شماره ملى ده رقمى 
صادر شد و تاکنون منشاء خدمات ارزشمندى در کشور بود 
و فرصتى فراهم شد تا اسناد قابل دسترسى باشد و بدینسان 
با شماره کارت ملى و قانون الزام و کدپستى مستقر شد و 
ما هم مکان محور و هویتى، مدیریت کرده و توســعه را 

انجام دادیم.
غفرانى کجانى مى گوید: در این مســیر از اشتباهات کار 
سنتى عبور کرده و آماده شدیم تا اتقان اسناد هویتى ملت 

ایران را دریافت کرده و بالفاصله شناسنامه هاى نوزادان 
و نمونه هاى قبلى مردم، مکانیزه با روکش لمنت شــود تا 

شناسنامه ها خدشه ناپذیر و غیرقابل جعل باشد. 
وى از آرشیو اسناد الکترونیکى به صورت یکپارچه در استان 
و کشور در سال 91 خبر داد و گفت: در این روش کارت ملى 
هوشــمند یک پدیده نوین بوده و بدینسان به سفرهاى 

برون شهرى پایان داده و خدمات ارائه شد. 
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان مى گوید: در اداره 
کل ثبت احوال اســتان اصفهان هم اکنون 360 کارمند 
قلمرو خدمات رســانى به مردم را با 37 نمایندگى و اداره، 
در 107 شهر، 1149 روســتا و 56 محل عشایر در زمینه 
ارائه خدمات ثبت به موقع حیاتى، اعالم نیاز روســتائیان 

و... انجام مى دهند. 
غفرانى کجانــى، صدور ثبت و گواهى فــوت، ثبت اتباع 
خارجى در ایران، ثبت ازدواج و طالق، تعویض شناسنامه، 

صدور کارت ملى هوشــمند و... را از وظایف ثبت احوال 
برشمرد و گفت: شوراى هماهنگى وقایع حیاتى، ثبت به 
موقع والدت و وفات را رصد مى کنند و در استان اصفهان 
99/48 درصد مردم ثبت والدت و 98/93 درصد ثبت  فوت 

را رعایت کرده اند. 
وى ادامه داد: در هشت ماه سال جارى در استان اصفهان 
55 هزار و 361 مورد والدت و 15 هزار و 50 مورد فوت ثبت 
شد که تعداد فوت شدگان 6 هزار و 517 نفر زن و 8 هزار و 
477 نفر مرد بودند که به علل بیمارى هاى قلبى عروقى، 

سرطان، تومور و... جان خود را از دست دادند. 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیشترین فراوانى در 
اسامى اناث در هشت ماه سال جارى را به ترتیب فاطمه، 
زهرا، حلما، نازنین زهرا و مذکر را به ترتیب امیرعلى، على، 
امیرحسین، حســین و محمدحســین در استان اصفهان 

اعالم کرد. 

غفرانى کجانى با بیان اینکه طالق بعد از دهه 60 در کشور 
و استان افزایش داشــته و ازدواج بعد از سال 71، کاهش 
داشته است گفت: در هشت ماه سال جارى 894 مورد تغییر 
نام خانوادگى در ثبت احوال استان اصفهان انجام شد که از 
این میزان 219 نام خانوادگى آزاد بود و در دفاترما تاکنون 

صاحب نداشته است. 
همچنین 525 مــورد وحدت نام خانوادگى را داشــتیم و 
85 زن نیز در این هشــت ماه، نام خانوادگى خود را به نام 

خانوادگى همسرشان تغییر داده اند.
وى افزود: امید به زندگى در استان اصفهان در زنان شهرى 
77/3 ســال و در زنان روستایى 77/1 ســال و در مردان 
شهرى 74/9 سال و مردان روستایى 70/9 سال بوده است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان در زمینه چالش و 
سیاست هاى جمعیتى هم گفت: امروز سالمندان 7 درصد 
جمعیت استان را تشــکیل مى دهند که اگر این میزان به 
12 درصد برســد ما دچار پیرى جمعیت در سال هاى بین 
1420 تا 1430 خواهیم شد و جزو سه کشور پیر جهان قرار 
مى گیریم. این در حالى اســت که امروز کشورهاى ژاپن، 

آلمان و ایتالیا، جزو کشورهاى پیر هستند.
غفرانى کجانى ادامه داد: ما در سال 85 در استان و کشور 
وارد پنجره طالیى که 70 درصد جمعیت 15 تا 64 ســال 
در موقعیت کارو تالش بودند قرار داشته و هنوز هم در این 

پنجره طالیى قرار داریم.
وى جمعیت پیر را باالى 65 سال اعالم کرد و گفت: امروز 
تمایل به کم فرزندى، ما را در سال 1420 به رشد منفى و 
سیر نزولى کشانده و در خوشــبینانه ترین حالت، جمعیت 
کشور ما به 95 میلیون نفر رسیده و به تدریج به 31 میلیون 
نفر هم مى رسد و ســازمان ملل نیر نگرانى خود از ایران 
درخصوص سالمندى بین ســال هاى 2000 تا 2050 را 

پنهان نکرده است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: هم اکنون 
جمعیت زیر 15 سال اســتان اصفهان یک میلیون و 102 
هزار نفر اســت که هرچه کاهش یابد، جمعیت میانسال 
به سوى سالمندى حرکت مى کند. بنابراین دولت باید به 

تناسب سال، فعالیت هاى خود را تحقق بخشد.
غفرانى کجانى جمعیت استان اصفهان را 5 میلیون و 120 
هزار و 850 نفر اعالم کرد و گفت: کشورمان یک درصد 
جمعیت جهان و استان اصفهان 6/8 درصد جمعیت کشور 

را داراست. 

ساسان اکبرزاده

 نیمى از اصفهانى ها کارت ملى هوشمند نگرفته اند
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان: مردم تا پایان اسفندماه نسبت به دریافت کارت ملى هوشمند اقدام کنند


