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9 عادت اشتباه که مغزتان را نابود مى کندجزئیات پیگیرى حقوقى پرونده سینما ایران«هیوالهاى شگفت انگیز» باز مى گردنداختالس هاى میلیاردى مخرب تر است یا سرقت گوسفند؟! پنهان شدن در تریلى براى ورود به ایران سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

زمزمه هاى بازگشت
قل قل  قلیــان  به اصفهان

بعضى فکر مى کنند استاندار، میرزا بنویس است
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قربانیان جدید     
 در پرونده  ارابه شیطانى

داروخانه طبیعى در فصل سرما

خالد هم به سربازان 
ژنرال اضافه شد

رقیب هنــدى
 ذوب آهن 

ناشنـــاخته 
  است
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مرتضى تبریــزى، مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن در 
هفته  هاى اخیر با نزدیک شدنش به صدر جدول آقاى 
گلى دوباره روى دور گلزنى قــرار گرفته و گل هاى 

زیبایى همراه با پیروزى تیمش خلق کرده است.
او که در دربى اصفهان هم پس از گلزنى شــادى گل 
خاصى به نمایش گذاشته بود، یک هفته سخت را تا 

دیدار مقابل صنعت نفت آبادان  ...

احتمال بازگشایى پیست فریدونشهر ازامروز
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استاندار اصفهان در واکنش به انتقادات از دخالتش در امور باشگاه سپاهان:

واکنش
مجرى «ماه عسل »
 به شوخى هاى 
«لیسانسه ها»

جناب خانجناب خان
 در نقش جهان  در نقش جهان 

واکوواک
ممجرى «ماه عس عمجرى اه ى ج
شوخىه به شوخى ه خبه ش ه
ا«لیسانسه «لیسانسهل
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فندند؟! گوسفگ قتق تیاسا استا بتت بخ والهاىشگفتخ «ه

شت
صفهانه اص
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شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر د ارد انجام خدمات ادارى، دفترى و مالى ساختمان هاى ستادى (گروه 1) مخابرات 
شهر اصفهان با برآورد 20/930/000/000 ریال (بیست میلیارد و نهصد و سى میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 699/000/000 

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

اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید. 
 TADAROKAT.TCE.IR از تاریخ 96/10/24 لغایت 96/11/4 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت

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

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

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد. 
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و با مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف 

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

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

آگهى مناقصه

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

نوب ت دوم

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز 
شماره 4620/ش مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد 

زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
1- اجاره ماهانه کافه کتاب واقع در شــاهین شهر شهرك گلدیس بلوار رضوى 

فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال.
2- بهره بردارى از بام فرهنگسراى ادب و هنر واقع در گلدیس بلوار رضوى به منظور 

احداث مجموعه رستوران به مدت سه سال.
3- اجاره فضایى به مســاحت 50 مترمربع در ضلع میانى پارك یاسمن واقع 
در تقاطع خیابان نظامى و فرخى براى اســتقرار و بهره بردارى از یک دستگاه 

چرخ و فلک برقى (آفتاب مهتاب) به مدت دو سال.
4- اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى- فرهنگى واقع در خیابان عطار بین 

فرعى 8 و 9 غربى فرهنگسراى خانواده به مدت سه سال.
5- بهره بردارى از قطعه زمینى به مساحت تقریبى 270 مترمربع واقع در بلوار 
مولوى مقابل زورخانه ذوالفقار به منظور احداث و تجهیز ورزش ترامپولین و پارك 

بادى به مدت دو سال.
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز شــنبه مورخ 
96/11/14 به امور قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز یکشــنبه 
مورخ 96/11/15 نسبت به تحویل پیشــنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در
 شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام 

نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 farhangi.shaahinshahr.com جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول 

شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/552 مورخ 96/10/19 شوراى اسالمى شهر 
فالورجان پارکینگ واقع در میدان آزادى به متراژ تقریبى 1600 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس 
قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال 

شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 61/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده 

خواهد بود. 
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

96/11/16 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، 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 مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

پیش بینى نصف جهان محقق شد

زلزله بزرگ در جمعه سیاه سپاهان!
پس از شکست شاگردان کرانچار در شهرآورد اصفهان در نصف جهان به سپاهانى ها هشدار 
دادیم که یک زلزله بزرگ در انتظارتان  است و اگر از میدان رشت و دیدار با سپیدرود جان 
سالم به در نبرید این زلزله به وقوع مى پیوندد و در آن حداقل مدیرعامل و سرمربى قربانى 

مى شوند. حاال این اتفاق افتاده و زلزله بزرگ در جمعه سیاه سپاهانى ها به وقوع پیوست. 
مرتضى تبریزى: 

رئیس اتحادیــه چایخانه داران اصفهان گفــت: در پیگیرى هاى اخیر، 
خبرهاى خوبى به ما رســیده که احتماًال قلیان ها برمى گردد؛ همچنین 
زمزمه هایى براى بازگشت قلیان به چایخانه ها شده، اما هنوز مصوبه اى 

در این زمینه وجود ندارد.

 ذوب آ
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  است

مرتضى تبریــزى، مهاجم تیم
هفته  هاى اخیر با نزدیک شدنش
گلى دوباره روى دور گلزنى ق
زیبایى همراه با پیروزى تیمش
او که در دربى اصفهان هم پس
خاصى به نمایش گذاشته بود
دیدار مقابلصنعت نفت آبادان

4
بارش برف و باران، روسیاهى زمستان را سفید کردبارش برف و باران، روسیاهى زمستان را سفید کرد
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وزارت امور خارجه به یکى از برنامه هاى صداوسیما علیه 
توافق هسته اى واکنش نشان داد.

به گزارش انتخاب، در اطالعیــه روابط عمومى وزارت 
امــور خارجه با اشــاره به ســخنان میهمــان یکى از 
برنامه هاى شبکه یک صدا و سیماى جمهورى اسالمى 
در دومیــن ســالگرد توافق هســته اى، با ایــن ادعا 
که متن برجام دقیقًا همان چیزى اســت کــه 14 ماه

قبل از امضا شــدن توســط یک مؤسســه آمریکایى 
نوشته شــده بوده و آمریکایى ها فقط دیکته گفته اند،

آمده است:
 زمان این تردســتى هاى ژورنالیســتى مدتهاست که 

گذشــته و مردم ما فریب ایــن صحنه ســازى هاى 
سیاسى توسط تازه از راه رســیدگان ناشى و کم اطالع 
را نخواهند خورد. اما جالب اســت که دو ســال پس از 
اجرایى شدن برجام هنوز عده اى دست از عقده گشایى 
برنداشته و با استفاده از فرصتى که متأسفانه رسانه ملى 
ســخاوتمندانه در اختیارشــان قــرار مــى دهــد، 
بــى محابــا بــه ملــت شــریف ایــران و همــه 
ارکان نظــام، کــه از جــزء بــه جــزء مذاکــرات و

دشوارى هاى آن آگاهى داشته و دارند توهین کرده و از 
آن مهمتر عزت و استقالل کشور را ملعبه اغراض سیاسى 

و جناحى خود قرار مى دهند. 

عضو هیئت رئیســه کمیســیون قضائــى مجلس در 
واکنش به اعالم خبــرى مبنى بر اجــراى حکم قطع 
دســت ســارقى در مشــهد گفت: صرف نظر از طى 
شــدن روال قانونى پرونده و  همچنیــن تأیید حکم در 
مراجع ذیصالح اما نگاه به جوانــب این قضیه مى تواند 
قابل بحث، بررســى و تأمل باشــد زیرا در کشور شاهد
 اختــالس هــاى میلیــاردى، رانــت خــوارى هــا،
ویژه خوارى ها، جرائم ســنگین تر و به مراتب خانمان 

براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.
به گزارش رویداد24، یحیــى کمالى پور افزود: بهتر بود 
قاضى پرونده با بررسى اجمالى زندگى این فرد و گرفتارى 

ها و مشکالت معیشتى مردم حکم دیگرى را جاى قطع 
دست انتخاب مى کرد، یکى از مســائل موضوع سابقه 
تکرار جرم است  و این جاى بسى تعجب است که قاضى 
چگونه چنین حکمى را صادر کرده است.وى افزود: بعد 
از مدت ها چنین حکمى در کشور اجرایى شده بنابراین 
نگاه هاى بین المللى نسبت به آن منفى خواهد بود و از 
سویى مردم نیز روى خوشى به این موضوع نشان ندادند.
هفته گذشته حکم قطع دســت دزد 34 ساله اى که به 
سرقت گوســفندان روستاییان در شــهرهاى مختلف 
خراســان رضوى و جنوبى، اعتراف کرده بود، در زندان 

مرکزى مشهد به اجرا درآمد.

هنوز دست از عقده گشایى 
برنداشته اند

اختالس هاى میلیاردى مخرب تر 
است یا سرقت گوسفند؟!

شعار تازه در نماز جمعه
نماینـده ولـى فقیـه در هرمـزگان در   ایرنا|
خطبه هاى نمـاز جمعـه بندرعباس گفـت: کمک به 
ملـت هـاى مظلـوم و سـتمدیده، وظیفـه اى دینى و 
انسانى اسـت که هر فرد آزاده اى به آن اقدام مى کند. 
آیت ا...  غالمعلى نعیم آبادى از نمازگزاران خواست شعار 
«هم غزه هم لبنان جانم فداى ایران» را سـر دهند که 

نمازگزاران این شعار را سه مرتبه بلند فریاد زدند. 

ترامپ مثل احمدى نژاد
«باربارا اسالوین»، روزنامه نگار مشهور    ایلنا |
آمریکایى گفت: «دونالد ترامپ» به این دلیل به عنوان 
رئیس جمهورى آمریکا انتخاب شد که بسیارى از مردم 
آمریکا «هیالرى کلینتون» را به دالیل مختلفى دوست 
نداشـتند و ترامپ  همانند احمدى نژاد خود را به عنوان 

قهرمان آمریکایى هاى فراموش شده معرفى کرد.

حجاب در دولت سازندگى
سـید مرتضـى نبـوى عضـو مجمـع    تسنیم|
تشخیص مصلحت نظام گفت: مشرب آقاى هاشمى در اداره 
کشور مشرب بازى بود. مثًال مى گفتند بسیجى ها حاال باید 
اورکت   هاى خود را درآورند و یا صحبت هایى در مورد مانور 
تجمل مطرح مى کردند و یا مى گفتند چه ایرادى دارد خانم ها 

کت و دامن بپوشند و حجاب نباید منحصر به چادر باشد. 

گزینه چینى ها درباره سانچى 
مقامات چینى اظهار داشته اند نفتکش    ایسنا|
غرق شده سانچى ممکن است در حال انتشار سوخت 
بانکر سنگین و همچنین نفت سبک در شرق سواحل 
چین باشد و بهترین راه چاره بیرون کشیدن این کشتى 
است کارشناسان برآورد کرده اند   احتماًال سانچى حامل 

هزار تن سوخت بانکر در زمان برخورد بوده است.

آنسوى داعش
پژوهشـگران اندیشـکده    اعتماد آنالین|
آمریکایى «رنـد» با اسـتفاده از داده هاى ماهـواره  اى 
بیش از 150 شهر در عراق و سوریه تخمین زدند که یک 
سوم کل جمعیت این شهرها در زمان داعش مهاجرت 
کردند، کارخانه ها تعطیل و زمین ها خشـک شدند. در 
سـوریه، بیش از 60 درصد چراغ ها خاموش شـدند. در 

عراق، این مقدار بیش از 80 درصد بود.

کالس آبگوشتى 
سفیر آلمان در ایران در ادامه اقدامات    تابناك |
جالب خـود در ایران، طـرز تهیه آبگوشـت را آموخت. 
«میکائیل کلور برشتولد» در صفحه توییتر خود به  این 
موضوع پرداخت. سـفیر آلمـان در ایران پیـش از این، 
پشت فرمان وانت نیسان هم  دیده شده بود که ارتباط 

نزدیکى را با هموطنانمان برقرار مى کرد.

اگر پیامبر بود...
آیت ا... امامى کاشانى در خطبه هاى    تابناك |
نمازجمعه تهران اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) همواره 
مى گشـت و زخم ها را مى دید و براى هـر زخم مرهم 
درسـت مى کرد. فرض کنید که در یکى از استان هاى 
کشور ما یک کارخانه تولیدى تعطیل شد، پیامبر اکرم 
(ص) و امیر المؤمنین(ع) اگر بودند مى رفتند و مى دیدند 

که باید چطور آن مسئله را حل کرد.

شایعه درباره عروسى 
آیـت ا... عبدالکریـم عابدینـى    خبرآنالین |
نماینده ولـى فقیه و امـام جمعه قزوین گفت: شـایعه 
پراکنى از دیگر ترفندهاى دشـمن در شـرایط کنونى 
اسـت و این روزها براى نمونه بـراى یک چهره قرآنى 
شـایعه کرده اند که براى فرزند پسـرش در یک هتل 
مجلل جشن عروسى گرفته در حالى که این فرد اصًال 

فرزند پسر ندارد.

خبرخوان

على محمد بشــارتى، وزیر کشــور دولت سازندگى 
و نماینده اســبق مجلــس با حضور در یــک برنامه 
تلویزیونى دربــاره موضوعات مختلــف به صحبت 
پرداخت. آن بخــش از اظهــارات او را که به مواضع 
هاشمى رفسنجانى در انتخابات دوم خرداد 76 و حاکم 
شدن اصالح طلبان بر کشور و همچنین انتخابات88 

اختصاص دارد به نقل از تسنیم بخوانید:
  (در پاسخ به سئوالى مبنى براینکه آن خطبه آقاى 
هاشمى در نماز جمعه یک هفته پیش از انتخابات سال 
1376 به نوعى به شما کنایه داشت که نباید تقلب شود 
و دستکارى شود): از صحبت آقا به شما جواب مى دهم؛ 
آقا فرمودند من هم از ایشــان -هاشــمى- پرسیدم 
موضوع چه بود؟ آقاى هاشــمى گفت من همیشــه 
در آســتانه انتخابات این حرف ها را مى زنم و قصدم 
شخص خاصى نیســت. ما هم پذیرفتیم. بعد از آن با 
آقاى هاشمى صحبت کردم، نه بخاطر این خطبه باشد. 
یک روز به ما اطالع دادند آقاى هاشمى از منزل به ستاد 
انتخابات رفته است. موضوع چه بود؟ گفت از بس به ما 
گفتند قرار است در وزارت کشور تقلب  شود که من سرزده 
رفتم و خوب شد شما نبودید. من صریحاً  از دست اندرکاران 
پرسیدم چه خبر است و همه گفتند وزیر کشور به ما گفته 
اســت صیانت از آراء؛ و هیچ خطى را نمى پذیریم. آقاى 

هاشمى هم این را در مصاحبه اى بیان کردند.
 در جریان فتنه 88 ایشان بد عمل کرد، براى ماها 
قابل قبول نبود. باور کنید من خدمت ایشــان رفتم و 
گفتم من احساساتى نیستم و جوگیر هم نیستم. یک 
نفر اینجا دو ساعت علیه کسى یا له کسى صحبت کند 
تا خودم به یقین نرســم تأثیر نمى گیرم. گفتم آقاى 
هاشمى بس است، گریه کردم. آقاى هاشمى هم زل 
زده بود و به ما نگاه مى کرد.نباید کار به جایى مى رسید

که مقام معظم رهبرى در خطبه هــا آن حرف را بیان 
کنند.

حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر از خطیبان موقت نماز جمعه اصفهان درباره 
اهمیت نماز جمعه با خبرآنالین به گفتگو نشســته اســت. بخش هایى از اظهارت این 
خطیب موقت نماز جمعه اصفهان که در آن از جمله به جزئیات بیشترى درباره چگونگى 

انتخاب ائمه جمعه و نظارت بر آنها نیز اشاره شده را مى خوانید: 
  در هر شهرى علما، نهادهاى اطالعات، بسیج و سپاه هستند که ناظر بر این هستند 
که در نمازهاى جمعه چه مى گذرد...اگر اتفاقى بیافتد  یا گزارش هایى برسد نظارتى هم 
وجود دارد و ممکن اســت جابه جایى صورت بگیرد. البته کمتر شده این جابه جایى ها 

الزامى باشد. گاهى هم ممکن است یک فردى مسئله اى را خامى کرده باشد و گفته باشد 
که در این موارد تذکراتى داده مى شود.

  خطیبان موقت را خود امام جمعه رسمى که به صورت مستقیم و با حکم مقام معظم 
رهبرى منصوب مى شــوند معموًال انتخاب مى کنند اما باز رفتار آن زیر نظر  شــوراى 
سیاستگذارى است. آنچه مهم است اینکه امامان جمعه باید بیان  و شناخت درستى از 

جامعه و اتفاقات داشته باشند.
  شــوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه هفته نامه اى دارد که این هفته نامه براى همه 
خطباى نماز جمعه مى رود در این هفته نامه اول مناســبت ها را مى نویسند. یکسرى 
مقاالت هم در این هفته نامه ها وجود دارد که خطیب با مطالعه آنها مى تواند یک شناختى 
نسبت به آن پیدا کند. حال خطیب  اگر مسلط باشد نیازى به این ندارد مثًال خود من خیلى 
موقع ها نیازى به آن نداشتم شاید یک مرورى هم کرده باشم اما در نهایت آنچه را خودم 
مهم دانستم گفته ام. على ایها الحال با آن هفته نامه اى که براى آقایان مى فرستند که 
هفتگى به دفتر آنها مى رود یک جهت دهى هم وجود دارد. این هفته نامه ها دســتور 
نیست، فقط یک اطالع رسانى درباره اتفاقات روز و تحلیل هاى روز است. آنها نمى گویند 
آقاى خطیب! اینها را بگو بلکه براى اطالع، این مسائل را مى گویند که آن خطیب نیز 
بر اساس ضرورت آنچه را الزم مى داند بگوید. درواقع  با این هفته نامه امامان جمعه را 

تغذیه فکرى مى کنند.

نماینده اصالح طلب مردم میناب در مجلس با اشــاره 
به انتشــار ویدئوى تیراندازى در شهرستان میناب در 
شبکه هاى اجتماعى اعالم کرد: پیرو انتشار این ویدئو، 
موضوع را از طریق فرماندارى و نیروى انتظامى میناب 
پیگیرى کردم و بنابر اعالم مســئوالن، تصاویر منتشر 
شــده مربوط به درگیرى نیروى انتظامى با خودروى 

مشکوك به حمل مشروبات الکلى است.
حجت االسالم والمسلمین مصطفى ذوالقدر در گفتگو 
با ایلنا  افزود: گویا خودروى مشکوك به حمل مشروبات 
الکلى بى توجه به هشــدار نیروى انتظامى، وارد روستا 
و محل ســکونت مردم مى شــود و تعدادى از ساکنان 
این منطقــه نیز بى اطالع از اصل ماجــرا در حمایت از 

این خودرو اقدام مى کننــد و در نتیجه مأموران نیروى 
انتظامى بــراى متفرق کردن مردم ناچار به شــلیک و 

تیراندازى با گلوله هاى پالستیکى مى شود.
نماینده مردم میناب، رودان، جاســک و ســیریک در 
مجلس شوراى اســالمى خاطرنشــان کرد: در زمان 
این درگیرى تعدادى از حضار اقــدام به تصویربردارى 
با گوشى هاى تلفن همراه مى کنند که در ادامه تصاویر 
گرفته شده ازطریق شبکه هاى اجتماعى منتشر مى شود.

او در پاسخ به این سئوال که آیا این درگیرى ارتباطى به 
اعتراض هاى اخیر نداشته است، گفت: طبیعتًا موضوع 
ارتباطى به این ناآرامى ها و اعتراض هاى مردمى اخیر 
نداشــته اما باتوجه به بروز ایــن ناآرامى ها در روزهاى 

گذشته از مأموران نیروهاى انتظامى انتظار مى رود که با 
طمأنینه و دقت بیشترى با مسائل برخورد کنند.

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلى کشــور در 
مجلــس همچنین درمورد انتشــار ویدئــوى دیگرى 
که مردم را درحــال جمع آورى مواد غذایى فاســد در 
حال امحا نشــان مى دهــد، گفت: ایــن ویدئو جدید 
نبوده و مربوط به حدود چهار پنج ســال پیش اســت 
کــه متأســفانه هــر از گاه دوبــاره در شــبکه هاى 
اجتماعــى همرســانى مى شــود. مأمــوران دولتى 
مشــغول امحاى مواد غذایى قاچــاق و تاریخ مصرف 

گذشــته بودند که تعدادى از ســاکنان منطقه ســعى 
مى کنند بخشى از این مواد غذایى را بردارند.

کنسرت 
در سالن وزنه بردارى!

  سینا روزان | روزنامه «شــهروند» 
نوشت:سالن وزنه بردارى آزادى، محل برگزارى 
کنسرت ها و اجراهاى بخش پاپ در جشنواره 
فجر بوده است؛ البته این را هم باید ذکر کرد که 
همه اجراهاى پاپ در این سالن برگزار نشده اما 

همین موضوع محل نقد اهالى موسیقى بود.

اعتیاد
عامل نیمى از طالق هاست

  ایسنا| تقى رستم وندى، رئیس سازمان 
امور اجتماعى کشور گفت: تحقیقات نشان داده 
اســت نیمى از طالق هایى که در کشــور ثبت  
مى شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد 
همســر ارتباط دارد. همچنین حدود 60 درصد 
آسیب اجتماعى همسرآزارى و 20 تا 25 درصد 
کــودك آزارى با مصرف مواد ارتبــاط دارد.به 
عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشــور مهار 
کرد، برخــى از آســیب هاى اجتماعى از جمله 
سرقت هاى خرد، کودك آزارى، همسرآزارى و 

برخى از قتل ها کاهش خواهند داشت.

تولید بنز در ایران 
از سال 97

طبق اطالعات به     جام جم آنالین |
دست  آمده، توافقات نهایى بین ایران خودرو و 
شرکت «دایملر» براى تولید خودروهاى سوارى 
مرسدس بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل 
سال آینده تولید این محصوالت در ایران آغاز 
مى شــود. با توجه به  آنکه در حدود دو دهه قبل 
نیز خودروهاى سوارى بنز در ایران تولید مى شد 
هم اکنون خط تولید ایــن محصول در ایران در 

حال به روزسانى و آماده سازى است.

چرا ابرها بارور نمى شوند
هدایــت فهمــى     دیده بان ایران |
کارشــناس منابع آبى وزارت نیــرو  به روزنامه 
«شهروند» مى گوید: براى بارورسازى ابرها دو 
دستگاه هواپیماى آنتونوف در کشور وجود داشت 
که به دلیل فرســودگى بال حاال دیگر امکان 
اســتفاده از آنها وجود ندارد. ضمن اینکه منابع 
مالى الزم براى اجراى این طرح هم امســال 

اختصاص نیافته است. 

ماجراى کپک زدگى 
طاق بستان

  تسنیم| مدیــرکل میراث فرهنگى 
کرمانشــاه گفت: کپک زدگى، ترك خوردگى و 
سیمان کارى طاق بســتان از ریشه کذب است 
و چنین چیزى صحت نــدارد. جلیل باالیى با 
اشاره به بازدید کار شناســى از این اثر تاریخى 
افزود: یک اثر سنگى که در معرض گرما، سرما و 
فضاى باز قرار دارد ممکن است خزه اى، جلبکى 
یا اتفاق اینچنینى هم براى آن بیافتد ولى اصل 

این موضوع رد مى شود. 

فست فودهاى ایرانى 
کدامند؟

زهرا عبداللهى، مدیر کل دفتر    تسنیم|
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با نگرانى از 
اینکه تعداد واحدهاى عرضه فست فود حتى در 
روستاها به شــدت در حال افزایش است، تأکید 
کرد: فســت فودهاى ایرانى زیادى مانند انواع 
کوکوهــا، کتلت ها و املت داریــم که در مدت 
زمان کمى آماده مى شود و مى توانند جایگزین 
فست فودهاى فعلى مانند سوسیس و کالباس 
شوند. جالب است زمانى در یکى از رسانه ها دیدم 
که کوکو سیب زمینى ایرانى که کسى وقعى به 
آن نمى نهد، در یکى از کشــورهاى دنیا، غذاى 

محبوبى بود.

«نیویورك تایمز» در گزارشى از ارتباط بحران آب و ایجاد 
بیکارى در کشورهاى مختلف گفته است. این روزنامه در 

گزارش خود نوشت:
نیجریه، سوریه، سومالى و حاال ایران. در هر کدام از این 
کشورها بحران آب ترکیبى از ناآرامى، مهاجرت وسیع، 
شورش و یا حتى یک جنگ تمام عیار را به وجود آورده 
است. در عصر تغییراقلیم، تجربیات این کشورها، درسى 
براى دیگران است. این ماه مؤسسه منابع جهانى هشدار 
داد که بحران آب در جهان افزایش پیدا کرده و 33 کشور 
در خطر روبه رویى با بحران شــدید آب تا سال 2040 

میالدى هستند.
کم آبى مى تواند جرقه اى باشــد براى شروع تظاهرات 
خیابانى؛ براى مثال در هند وضعیت دسترســى به آب 
عامل ناآرامى هاى زیادى شده است. همچنین خشکسالى 
مى تواند منجر به بهره بردارى برخى گروه هایى تروریستى 
از آن شود. گروه تروریستى «الشباب» به دنبال کنترل 
خشک ترین مناطق در ســومالى است و مى تواند منجر 
به مهاجرت مردم از حومه به داخل شهرهاى پرجمعیت 

شود.
ایران آخرین مثال از کشورهایى است که بحران آب منجر 
به افزایش نارضایتى مردم در آن شده است. این موضوع 
مخصوصًا در شهرستان هاى کوچک و شهرهایى که از 
گرم ترین مناطق جهان هســتند، صدق مى کند؛ مزارع 
خشک شدند، تاالب ها به منابع گرد و خاك تبدیل شدند، 
میلیون ها نفر به شــهرها مهاجرت کردند و بیکارى به 
یکى از مهمترین عوامل نارضایتى تبدیل شد. بعد نوبت 

خشکسالى شد که براى 14 سال طول کشیده است.
به طور کلى بى آبى به تنهایى ناآرامى هایى که در ایران رخ 
داد را توضیح نمى دهد اما همانطور که «دیوید میشل» 
یک تحلیلگر گفته است، کمبود آب چه به صورت خشکى 
در برخى شــهرها خودنمایى کند و چه بــه دلیل گرد و 
خاك هاى مثًال ناشى از خشک شدن دریاچه ارومیه باشد، 

یکى از متداول ترین دالیل نارضایتى است. 
مانند بسیاى از کشــورها از هند تا مصر، بعد از انقالب 
اسالمى در ســال 1979 ایران تصمیم گرفت که در غذا 
خودکفا شــود. این به خودى خود هدف بــدى نبود اما 
همانطور که کاوه مدنــى متخصص ایرانى آب و معاون 
فعلى سازمان محیط زیســت مى گوید، دولت ایران از 
کشــاورزان خواســت تا محصوالتى بکارند که به آب 
زیادى نیاز دارد. دولت گامى فراتر از این هم برداشت به 

کشاورزان برق رایگان داد و گندم آنها را با قیمت زیادى 
مى خرید. این منجر به افزایش کشــت گندم و استفاده 

بیشتر از منابع آب زیرزمینى شد.
حاال ایران یکى از باالترین سرعت هاى تخلیه آب هاى 
زیرزمینى را در جهان دارد. بر اســاس محاسبات آقاى 
میشل با ادامه این روند تا 50 سال دیگر 12 استان ایران 
آبخوان هاى خود (سفره هاى زیرزمینى آب) را از دست 

مى دهند.

بر اساس اطالعات دولت ایران، انتظار مى رود میزان روان 
آب ها در این کشور تا ســال 2030، تا 25 درصد کاهش 
پیدا کند. پیش بینى مى شود میزان بارندگى هم 10 درصد 

کاهش پیدا کند و تابستان ها گرم تر شوند.
بر اساس تحقیقى که ســال 2015 دو محقق دانشگاه 
ام آى تى انجام دادند انتظار مى رود افزایش دما در برخى 
شهرها در خاورمیانه به حدى برسد که مردم نتوانند در آن 

مناطق زندگى کنند.

گزارش نیویورك تایمز از تأثیرات بى آبى

ناآرامى هاى ایران با خشکسالى  ارتباط دارد؟

وزیر کشور دولت سازندگى:

 آیت ا... هاشمى در حوادث 
سال 88 بد عمل کرد

ماجراى تیراندازى نیروى انتظامى در میناب

امام جمعه موقت اصفهان، آنچه درباره نماز جمعه نمى دانید را تشریح کرد 

هفته نامه اى که امامان جمعه را «تغذیه فکرى» مى کند

روزنامه «جمهورى اسالمى» دیروز نوشت: 
بزرگان روحانى ما امروز باید حضور جوانان 
15 تا 30 سال در اغتشاشات اخیر را ریشه 
یابى کننــد و ببینند آنها علیرغــم اینکه در 
سراسر عمر خود در فضاى تبلیغات جامعه 
اسالمى و انقالب قرار داشتند چرا به تحریک 

یک کانال مجازى به مســاجد و حسینیه ها 
و دفاتر ائمه جمعه حملــه کردند؟ تحقیق و 
بررسى کنید ببینید چرا مردم اینهمه به اخبار 
رســمى بى اعتمادند و تحت تأثیر شایعه 
پراکنى ها قرار مى گیرند؟ به این سئوال پاسخ 
بدهید که چرا ده ها مؤسسه با برچسب کار 

فرهنگى هزارها میلیارد تومــان بودجه از 
دولت مى گیرند و هیچ کار مثبتى نمى کنند و 
به اصل نظام هم فحش مى دهند و طلبکارى 
مى کنند؟ ریشــه این گرایش غلط را بیابید 
که حوزه هاى علمیه را به بودجه هاى دولتى 
وابسته کرده و به عواقب خطرناك آن براى 

روحانیت شیعه نمى اندیشد. ریشه یابى کنید 
که چرا مداحان جاى خطبا را گرفته اند و افراد 
روحانى در دوران حاکمیت خود از بسیارى از 
مسئولیت  هاى روحانیتى کنار گذاشته شده اند 
و جایگاه هزار ســاله روحانیت درحال یک 

دگردیسى کامل است؟

سئواالت 
یک روزنامه 
از روحانیت 
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کمپانى «وارنر بروس» و «هى دى فیلم» منتشر «هیوالهاى شگفت انگیز و زیستگاه آنها 2» توسط جدیدترین تصاویر از حضور «ادى ردمایر» در فیلم 
پروژه «هیوالهاى شــگفت انگیز و زیستگاه آنها که در فیلــم اهدا کننده خوش درخشــیده بود، به به تازگى «جسیکا ویلیامز» بازیگر جوان هالیوود شد.

اصلى این فیلم یعنــى ادى ردمایر به ایفاى نقش خواهد شــد، «کالوم ترنر» در نقــش برادر نقش در این فیلم که به همت کمپانى برادران وانر ساخته 2» پیوسته است.
خواهد پرداخت.

انگیز و زیســتگاه آنها» براســاس کتاب «جوان فرار مى کنند. فیلم فانتزى «هیوالهاى شــگفت وارد نیویورك مى شود که به سرعت از چمدان او کنجکاو با چمدانى پر از موجودات عجیب و غریب ســال 1926 میالدى، جانورشــناس و جادوگر کراویتز» به ایفاى نقش مى پردازند.«جود الو»، «ادى ردمایر»، «ازرا میلر» و «زووى بزرگى همچــون، «جانى دپ»، «کلــوم ترنر»، داشــت. در این فیلم عالوه بــر ویلیامز بازیگران «دیوید یتس» کارگردانــى آن را بر عهده خواهد کى ولینگ» خالق «هرى پاتر» بر عهده داشته و نگارش فیلمنامه این اثر را مثل نسخه اول، «جى 

از ماجراهــاى هــرى پاتر روى است که داســتان آن 70 سال پیش بخش از یــک مجموعه پنج قســمتى جو رولینگ»، نویســنده بریتانیایى، اولین 
این فیلم به عنوان نســخه مى دهد.

دوم «هیوالهاى شگفت 
انگیز» در حــال حاضر 
در مرحله پیــش تولید 
قرار داشته و 16 نوامبر 
2018 اکــران خواهد 

شد.

«هیوالهاى شگفت انگیز» باز مى گردندجدیدترین فیلم نویسنده «هرى پاتر» در آستانه اکران
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ده بریتانیایى، اولین 
عه پنج قســمتى 

70 سالپیش 
ى پاتر روى 

مجرى برنامه «ماه عسل» در واکنش به شوخى هاى 
سریال «لیسانسه ها» نوشت که شوخى با وى را نباید 

توهین برداشت کرد.
احسان علیخانى در اینستاگرامش نوشت: «بعضى از 
دوستان کامنت گذاشتن که چرا با من شوخى کردن 
در "لیسانسه ها" ، به این دوستان باید بگم که 1- وقتى 
خودم دیدم خیلى خندیدم و حال کردم 2- ســروش 
صحت رو یکى از چهرهاى مهم و دوســت داشتنى 
در تلویزیون مى دونم، چه به عنوان نویسنده، چه به 

عنوان کارگردان، حتى از ســال ها پیش خوانندِه 
یادداشت هاى سروش بودم در مطبوعات 3- 

شوخى کردن "لیسانسه ها" با خودم رو لطف 
و محبت این گروه مى دونم نه مســخره 

کردن 4- مصیبت دوستان سریال ساُز 
خوب مى فهمم ، وقتى کســى حق 
نداره با هیچ صنف و شخصیتى حتى 
شوخى کنه چه برسه به نقد، رفقا تو 
رو خدا شــما دیگه شوخى کردن 
"لیسانســه ها" با یکى مثِل مُن، 

توهین برداشت نکنید.»

احمد مهرانفر، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که پس از 
بازى در نقش «ارسطو» در سریال «پایتخت» به چهره اى 
محبوب مبدل شده، در سینما نیز نشــان داده که مى تواند 

نقش هاى بسیار متفاوتى را ایفا کند.
مهران فر که سال گذشــته با فیلم تحسین شده «ماجراى 
نیمروز» راهى جشنواره فیلم فجر شده بود امسال 
در سى و ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر با 
فیلمى کمدى به نام «خجالت نکش» حاضر 

شده است.
مهرانفر از سال 1378 اجراى حرفه اى 
تئاتر را آغــاز و در کنار بازیگرانى 
مانند پرویز پرســتویى، پانته آ 
بهرام، امیر جعفرى و حبیب 
رضایى اجــراى نقش هاى 
تئاترى را تجربه کرده است.

این بازیگــر براى اولین بــار در فیلم «نان، 
عشق و موتور 1000» در سینماى ایران ظاهر شد و پس 

از آن در فیلم هاى «اقلیما»، «حقیقت گمشده»، «درباره 
الى...»، «کلبه» و «آتش بس» و تئاترهاى مختلف به ایفاى 

نقش پرداخته است.
با وجود تجربه بــاالى مهرانفر در عرصه ســینما، تئاتر و 
تلویزیون وى هنوز موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر نشده است. مهرانفر در هفدهمین جشن دنیاى 
تصویر نامزد بهترین بازیگر مرد شد اما نتوانست این جایزه 
را از آن خود کنــد. مهرانفر در فیلــم «خجالت نکش» به 
کارگردانى رضا مقصودى با شبنم مقدمى، لیندا کیانى، سام 
درخشانى و الناز حبیبى همبازى شده است. از آنجا که سیمرغ 
بلورین بهترین نقش اول مرد به طور معمول به سختى به 
بازیگران کمدى داده شده مهرانفر براى کسب این جایزه 

راه سختى را در پیش دارد.

تورج نصر، گوینده پیشکسوت درباره وضعیت فعلى دوبله گفت: دستگاه هاى دیجیتال 
سرعت کار دوبله را بیشتر کرده است اما از کیفیت آن کاسته شده است به ویژه وقتى 
نوع فیلم ها هم که براى دوبله سفارش داده مى شود مثل سریال هاى کره اى، چینى 

و ژاپنى بد باشد.
وى افزود: با این دستگاه ها دوبله سرعت گرفته اما کیفیت ندارد چون در گذشته دوبله 
با آپارات انجام مى شد و اگر اشتباهى رخ مى داد زمان زیادى طول مى کشید تا کار 
از سر گرفته شود بنابراین گوینده ها تمرین مى کردند و در نتیجه کیفیت دوبله فیلم 

بهتر مى شد.
گوینده «جیمبــو» دربــاره نیروهاى انســانى موجــود در عرصــه گویندگى 
اظهار داشــت: جوانانى کــه وارد این عرصه شــده انــد موفــق و ماندگار 
نمى شــوند، خود نیز مى داننــد و از این عرصه مى رونــد. تعداد کمى هم 
در این عرصه مى درخشــند که در آینــده گویندگان خوبــى خواهند 

شد.
نصر به معضلى که در عرصه دوبله وجود دارد اشــاره کرد و توضیح 
داد: مشــکلى که در حال حاضر در دوبله وجود دارد این است که 
نتوانسته ایم جایگزین براى گویندگانى که از ایران رفته اند و یا از 

دنیا رفتند پیدا کنیم. 
صداى جوانانــى که وارد این عرصه شــده  آنگونه نیســت 
که جایگزین صداى گویندگانى که دیگر نیســتند شــود. 
براى دوبله فیلم هــا، نیاز به صداهاى خــوب داریم که 
ماندگار شــود اما صداهایى کــه در حال 
حاضــر بــه فعالیــت در گویندگــى 
مشغول هســتند ماندگار نمى شوند و 
فیلم هــا هم، چنین اجــازه اى به آنها 

نمى دهند. 
وى درباره گویندگانى که به شبکه هاى 
خارج از کشور ملحق شدند خاطرنشان 
کرد: تعدادى از جوانانى که وارد عرصه 
دوبله شــده بودند به شــبکه ِجم ملحق 
شــدند که در حال حاضر آن شــبکه را هم 

ترك کردند.

واکنش مجرى 
«ماه عسل»  به شوخى هاى 

«لیسانسه ها »

«ارسطو» به سیمرغ بلورین فکر مى کند

مهناز افشــار مقابل دوربیــن مجموعه نمایش 
خانگى «گلشــیفته» به کارگردانى بهروز شعیبى رفت. 
افشار که پیش از این در فیلم سینمایى «دارکوب» با شعیبى 
همکارى داشــته اســت، جلوى دوربین ســریال جدید این 

کارگردان رفت.
این بازیگر بــا گریمى متفاوت در نقش «راحله گلشــیفته» 
در این مجموعه بازى مى کند. تصویربردارى این ســریال با 

سرمایه گذارى صادق یارى هم اکنون در تهران ادامه دارد.
پیش از این مهدى هاشمى، نازنین بیاتى، سیامک انصارى، 
هومن سیدى، شیال خداداد و محمد بحرانى جلوى دوربین 

رفته اند.

 

پخــش 
مجموعه «گلشیفته» بر عهده مؤسسه سرو 

رسانه پارسیان و همچنین جانشین تهیه کننده 
در این پروژه مهدى یارى است.

مجرى برنامه «ماه عسل» در واکنش به شوخى هاى 
سریال «لیسانسه ها» نوشت که شوخى با وى را نباید 

توهین برداشت کرد.
احسان علیخانى در اینستاگرامش نوشت: «بعضى از 
دوستان کامنت گذاشتن که چرا با من شوخى کردن 
1 ، به این دوستان باید بگم که 1- وقتى  "در "لیسانسه ها"

2خودم دیدم خیلى خندیدم و حال کردم 2- ســروش 
صحت رو یکى از چهرهاى مهم و دوســت داشتنى 
در تلویزیون مى دونم، چه به عنوان نویسنده، چه به 

عنوان کارگردان، حتى از ســال ها پیش خوانندِه 
3یادداشت هاى سروش بودم در مطبوعات 3- 

لطف  ب"با خودم رو "شوخى کردن"لیسانسه ها

و محبت این گروه مى دونم نه مســخره 
4کردن 4- مصیبت دوستان سریال ساُز 
مى فهمم ، وقتى کســى حق  خوب
نداره با هیچ صنف و شخصیتى حتى 
شوخى کنه چه برسه به نقد، رفقا تو 
رو خدا شــما دیگه شوخى کردن
"لیسانســه ها" با یکى مثِل مُن، 

توهین برداشت نکنید.»

تورج نصر، گوینده پیشکسوت درباره وض
سرعت کار دوبله را بیشتر کرده است اما از

نوع فیلم ها هم که براى دوبله سفارش داده مى
و ژاپنىبد باشد.

وى افزود: با این دستگاه ها دوبله سرعت گرفته اما کیفی
با آپارات انجام مى شد و اگر اشتباهى رخ مى داد زمان زیا

از سر گرفته شود بنابراین گوینده ها تمرین مى کردند و در نتی
بهتر مى شد.

گوینده «جیمبــو» دربــاره نیروهاى انســانى موجــود در عرص
اظهار داشــت: جوانانى کــه وارد این عرصه شــده انــد موفــق

نمى شــوند، خود نیز مى داننــد و از این عرصه مى رونــد. تعداد کم
در این عرصه مى درخشــند که در آینــده گویندگان خوبــى خواه

شد.
دوبله وجود دارد اشــاره کرد و توضیح به معضلى که در عرصه نصر

داد: مشــکلى که در حال حاضر در دوبله وجود دارد این است که 
نتوانسته ایمجایگزینبراى گویندگانى که از ایران رفته اند و یا از 

دنیا رفتند پیدا کنیم. 
صداى جوانانــى که وارد این عرصه شــده  آنگونه نیســت 
که جایگزین صداى گویندگانى که دیگر نیســتند شــود. 
براى دوبله فیلم هــا، نیاز به صداهاى خــوب داریم که 
ماندگار شــود اما صداهایى کــه در حال 
حاضــر بــه فعالیــت در گویندگــى 
مشغول هســتند ماندگار نمى شوند و 
فیلم هــا هم، چنین اجــازه اى به آنها 

نمى دهند. 
وى درباره گویندگانى که به شبکه هاى 
خارج از کشور ملحق شدند خاطرنشان 
کرد: تعدادى از جوانانى که وارد عرصه 
دوبله شــده بودند به شــبکه ِجم ملحق 
شــدند که در حال حاضر آن شــبکه را هم 

ترك کردند.

ی

مجموعه نمایش
وز شعیبى رفت. 
کوب» با شعیبى 
ـریال جدید این 

حله گلشــیفته» 
ى این ســریال با 

ن ادامه دارد.
سیامک انصارى، 
ى جلوى دوربین 

پخــش
مجموعه «گلشیفته» بر عهده مؤسسه سرو 

رسانه پارسیان و همچنین جانشین تهیه کننده 
در اینپروژه مهدى یارىاست.

آغاز 
بازى مهناز 

افشار در نقش 
«گلشیفته» 

بازیگر فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» گفت: بازیگرى براى من که به طعنه برخى پارتى دارم هم ســخت بوده اســت. از نظر من ایراد گرفتن به حضور 
چهره ها در تئاتر به نوعى چنگ انداختن و بهانه گیرى است زیرا کسى جاى کسى را نگرفته است.

السا فیروزآذر درخصوص حضور پررنگ خود در عرصه تئاتر گفت: چه از لحاظ یک بازیگر و چه از نگاه یک تماشاگر تئاتر این روزها بسیار جذاب تر از سینما 
به فیلمنامه ها وجود دارد و همین تنوع ژانر و قصه را افزایش داده است. تئاتر ایران در سال هاى اخیر است زیرا در تئاتر نمایشنامه هاى بهترى نسبت 

آثارى را مى بینم که از لحاظ محتوا و فرم تغییر فراوانى نسبت به قبل داشته اند.به شدت رشد کرده و من به شخصه 
حضور بازیگران سینما در تئاتر افزود: من هم همواره با این حاشیه ها در خصوص حضور وى درباره انتقادات نســبت به 

بوده ام و همین امر باعث شــده تا به شدت مراقب باشــم تا همیشه بهترین خود را بازیگران سینما در تئاتر مواجه 
خطاى بازیگر را بپذیرد اما کم کارى وى را نمى پذیرد.ارائه دهم زیرا تماشاگر شاید 
نرفته اش» در همین راســتا افزود: البته از نظر من حساســیت بچه هاى تئاتر بازیگر فیلم «ملى و راه هاى 
حضور سینماگران در تئاتر ناراحت شوند. چرا که بازیگران سینما توجه تماشاگر مى تواند بجا هم باشد و از 
کنند. البته از دیدگاه دیگرى باید در نظر داشــت که حضور بازیگران سینما را به ســمت خود جلب مى 
مى کند.به رونق تئاتــر هم کمک 

سینما را یکسان دانست و ادامه داد: از نظر من نتیجه مثبت و تأثیرگذارى در وى بازیگرى در تئاتر و 
است و این سختى در سینما و تئاتر یکسان است البته به شرطى که بازیگرى سخت 

خوب ارائه دهید. براى من به شــخصه کار خوب پر از استرس بخواهید کار 
است. به عنوان مثال من عاشق بازى در نمایش تنهایى پر و نگرانى 

هو  بودم اما دوست داشــتم ســریع تر به پایان برسد. زیرا هیا
مى ترسیدم در شب هاى باقیمانده اتفاق بدى بیافتد و 
همه چیز براى من خراب شود. البته این استرس از 

نظر من به کمال طلبى افراد بر مى گردد.
این بازیگر جوان درباره حضور سلبریتى ها در تئاتر 
اذعان کرد: من فکر نمى کنم حضور چهره ها در تئاتر 
صدمه اى به این حرفه بزند زیرا گیشــه تئاتر نیازمند 
اسم اســت. حال یا باید کارگردان، نامى باشد یا اینکه 
بازیگر مطرحى در اثر بازى کند. به هر حال چه بهتر که هم 
اسم داشته باشید و هم الیق آن اســم باشید. بازیگر خوب، سینما و 

تئاتر نمى شناسد و هرجا که خوب باشید خواهان خواهید داشت.
فیروزآذر در همین راســتا خاطرنشــان کرد: بازیگرى براى من که 
به طعنه برخى پارتى دارم هم سخت بوده اســت. از نظر من ایراد 
گرفتن به حضور چهره ها در تئاتر به نوعى چنگ انداختن و 
بهانه گیرى است زیرا کسى جاى کسى را نگرفته است. 
به نظر من بخشى از خوب بودن در بازیگرى به نوع نگاه 
بازیگر و انتخاب هایى که مى کند بــر مى گردد و من در 
این ســال ها ســعى کردم تا حد توان در این دو امر مثبت 

عمل کنم.

السا فیروز آذر:

ایراد گرفتن به حضور چهره ها 
در تئاتر بهانه گیرى است

مهناز افشــار مقابل دوربی
خانگى «گلشــیفته» به کارگردانى
که پیشاز این در فیلم سینمایى افشار
همکارى داشــته اســت، جلوى دوربی

کارگردان رفت.
این بازیگر بــا گریمى متفاوت در نقش
در این مجموعه بازى مى کند. تصویربر
سرمایه گذارى صادق یارى هم اکنون د
پیش از این مهدى هاشمى، نازنین بیا
ب هومن سیدى، شیال خداداد و محمد

رفته اند.

یــن م
ى بهرو
ى «دارک
ین ســ

ش «راح
ردارى
در تهرا
اتى، س
 بحرانى

به فیلمنامه ها وجود دارد و همین تنوع ژانر و قصه را افزایش داده است. تئاتر ایران در سالاست زیرا در تئاتر نمایشنامه هاى بهترى نسبت 
آثارى را مى بینم که از لحاظ محتوا و فرم تغییر فراوانى نسبت به قبل داشته اند.به شدت رشد کرده و من به شخصه 

افزود: من همهمواره با این حاشیه ها در خصوى درباره انتقادات نســبت به  حضور بازیگرانسینما در تئاتر
بوده ام و همین امر باعث شــده تا به شدت مراقب باشــم تا همیشه بهتبازیگران سینما در تئاتر مواجه 
خطاى بازیگر را بپذیرد اما کم کارى وى را نمى پذیرد.ارائه دهم زیرا تماشاگر شاید 
نرفته اش» در همین راســتا افزود: البته از نظر من حساســیت بچهبازیگر فیلم «ملى و راه هاى 
حضور سینماگران در تئاتر ناراحت شوند. چرا که بازیگران سینما تومى تواند بجا هم باشد و از 
به ســمت خود جلب مى کنند. البته از دیدگاه دیگرى باید در نظر داشــت که حضور بازیگرا

مى کند.به رونق تئاتــر هم کمک 
تئاتر و ادامه داد: از نظر من نتیجه مثبت و تأثیوى بازیگرى در سینما را یکساندانست و

است و این سختى در سینما و تئاتر یکسان است البته بهبازیگرى سخت 
خوب ارائه دهید. براى من به شــخصه کار خوب پبخواهید کار 

بازى در نمایشو نگرانى است. به عنوان مثال من عاشق
هو  بودم اما دوست داشــتم ســریع تر به پایانهیا

ق بمى ترسیدم در شب هاى باقیمانده اتفاق
بته اینهمه چیز براى من خراب شود. البت
ى گرددنظر من به کمال طلبى افراد بر مى
س درباره حضور بازیگر جوان سلبریتىاین
ور چهراذعان کرد: من فکر نمى کنم حضو
تصدمه اى به این حرفه بزند زیرا گیش شــه
ن  نامى بااسم اســت. حال یا باید کارگردان،
ال چهبازیگر مطرحى در اثر بازى کند. به هر حا
یگر خواسم داشته باشید و هم الیق آن اســم باشید. بازی
دتئاتر نمى شناسد و هرجا که خوب باشید خواهان خو واهید
یگرىبفیروزآذر در همین راســتا خاطرنشــان کرد: بازی

طعنه برخى پارتى دارم هم سخت بوده اســت ت. از نظبه
ى چنگگرفتن به حضور چهره ها در تئاتر به نوعى
ى را نگبهانه گیرى است زیرا کسى جاى کسى
خوب بودن در بازی یگرىبه نظر من بخشى از
 مى گربازیگر و انتخاب هایى که مى کند بــر
در اینداین ســال ها ســعى کردم تا حد توان د

عمل کنم.

احمد مهرانفر، بازیگر ســین
بازى در نقش «ارسطو» در س
محبوب مبدل شده، در سینم
نقش هاى بسیار متفاوتىرا ای
مهران فر که سال گذشــته
نیمروز» راهى جش
در سى و ششمی
فیلمى کمدى

شده است.
مهرانفر
تئات
م

«ارسطو»

 

 

 

گویندگان و صداهاى فعلى 
در دوبله ماندگار نمى شوند
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نصف جهان سرمربى جدید تراکتورسازى  خیلى به استقبال باشکوه 
هواداران این تیم دلخوش نباشد.خوش استقبال و بد بدرقه مانند 

تراکتورى ها، آنها تقریباً در این زمینه در ایران نمونه اند. 
  قلعه نویى روى دوش آمد و شبانه گریخت.

 کریمى کاپرفیلد بود و مغضوب شد.
 تونى بارها مثل سردار فاتح آمد و شکست خورده رفت.

 یحیى در قامت ناجى آمد و سرخورده و هتک حیثیت شده رفت.
بنگر، محمد نورى، عالیشاه... این داستان حاالحاالها ادامه دارد. 

عروسک محبوب برنامه «خندوانه» از سوى هواداران آبادانى 
به ورزشگاه برده شد.

تیم صنعت نفت آبادان  در بازى با ذوب آهن با نتیجه دو بر یک 
مغلوب شد. در جریان این مسابقه حدود 100 نفر از هواداران 
آبادانى با شور و حرارت باال به تشــویق تیم شان پرداختند و 

صنعت نفت را حمایت کردند.
نکته قابل توجه در دست داشــتن عروسک «جناب خان» 
توســط یکى از هواداران آبادانى بود. این عروســک که در 
ســرى اول برنامه «خندوانه» حضور داشت و مورد استقبال 
عموم قرار گرفته بود، با لهجه آبادانى محبوبیت زیادى داشت. 
بعد از صعود صنعت نفت به لیگ برتر هواداران آبادانى بارها 
از «جناب خان» در بازى هاى تیم خود استفاده کردند و حاال 
در بازى اخیر نیز بار دیگر این عروسک در اصفهان رؤیت شد.

روزنامه مارکاى اســپانیا نوشــت: در حالى که کمتر از پنج 
ماه تا شــروع مســابقات جام جهانى 2018 روســیه باقى 
مانده، آمار نشــان مى دهد که آرژانتینى هــا و مکزیکى ها
بیشــتر از هــر کشــور دیگــرى بلیــت  بازى هــاى 
جام جهانــى را تا بــه این لحظــه تهیه کرده انــد، این در 
حالى اســت که بخش کمــى از اســپانیایى ها بلیت هاى 

جام جهانى را گرفته اند. 
بر اساس این گزارش تیم ملى اسپانیا در سه بازى اول خود 
در مرحله گروهى جام جهانــى 2018 همانند تیم میهمان 

خواهد بود. 
هــواداران ایرانــى تقریبــًا ورزشــگاه کازان کــه در
تاریــخ 20 ژوئــن 2018 (30 خــرداد 97 ) میزبــان 
دیــدار اســپانیا - ایــران خواهد بــود را در اختیــار خود 

گرفته اند.
 بــا توجــه بــه اینکــه کازان در منطقــه اى واقع شــده 
که تأثیر زیــادى از دیــن اســالم در آن دیده مى شــود 
و در کشــورى که امکانات در دســترس ایرانیان اســت، 
هواداران تیــم تحت هدایت کارلوس کــى روش اکثریت 
جایگاه هاى ورزشگاه 45 هزار و 379 نفرى کازان آره نا را در 

اختیار خود خواهند داشت.

ســرمربى جدید تراکتورســازى نه تنها عنوان جوان ترین 
خارجى لیگ را به خود اختصاص داده که گران ترین مربى 

نیز محسوب خواهد شد.
ارطغرل ســاغالم مربى نامدار ترکیه اى  به طور رسمى با 
امضاى قراردادى 3,5 ماهه هدایت تراکتورسازى را برعهده 
گرفت و کارش را شروع کرد. ساغالم بعد از مذاکرات نسبتا 
طوالنى در نهایت پذیرفته که با قــراردادى به ارزش 380 
هزار دالر سرمربى تراکتورسازى شود. این در حالى است که 
او 4 دستیار همراه خود به ایران مى آورد و رقم قرارداد آنها 

نیز از همین مبلغ کسر خواهد شد.
با این حال با توجه به اینکه قرارداد ســاغالم براى 3,5 ماه 
امضا شــده، او با مبلغ مذکور گران تریــن مربى لیگ برتر 
خواهد بود. چراکه در لیگ برتر هفدهم هیچ مربى نیست که 
براى 10 بازى در لیگ و 6 مسابقه در آسیا حدود 1,7 میلیارد 

تومان پول گرفته باشد.
ساغالم البته نه تنها عنوان گران ترین مربى لیگ برتر را به 
خود اختصاص داده که جوان ترین خارجى لیگ هم هست. 
او نسبت به زالتکو کرانچار، برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر 
3 خارجى دیگر شاغل در لیگ ایران سن بسیار پایین ترى 
دارد و با 48 سال سن عنوان جوان ترین مربى خارجى لیگ 

را از آن خود خواهد کرد.
حال با این شرایط هواداران تراکتورسازى انتظارات زیادى 
از سرمربى ترك تبار خود دارند. ساغالم هم اهمیت کار در 
تراکتور را باید درك کند. بى تردید اگر او در بازى هاى باقى 
مانده لیگ و در لیگ قهرمانان آســیا نتواند شرایط خوبى را 

براى تراکتور رقم بزند، کارش سخت تر خواهد شد.

بد بدرقه ها!

«جناب خان» در نقش جهان  

کازان در تسخیر ایرانى ها

جوان ترین خارجى
گران ترین است! 

نصف جهان فتح ا... زاده خویى  مدیرعامل اســبق 
و همیشــه مدعى اســتقالل تهران در پاسخ به 
انتقادات  حسینى از خوابگاهش در کمپ استقالل 
که در  نود گفته بود، تصاویرى را در روزنامه اش 
استقالل جوان منتشر کرده با این تیتر: «کمپ با 
عظمت را نمى بینند اما خال بخارى را مى بینند» 
در  ســه فریم عکس هاى منتشــر شده توسط 
فتح ا... زاده هیچ چیزى از عظمــت یا امکاناتى 
شــگرف از  کمپ اســتقالل وجود ندارد. جالب 
این است که دو عکس از سه عکس منتشر شده 
مربوط به سردر کمپ استقالل است.  احیانا سر در 

با عظمت نسبتى دارد؟ 

نصف جهان  چند ماه پیش نوشتیم که خالد شفیعى در 
کره جنوبى  یک نیمکت نشین محض است و سوداى 
بازگشت به لیگ برتر ایران را دارد و صورت بازگشت به 
ایران هم سپاهان و هم ذوب آهن را از جمله مشتریان 
وى مى باشند. حاالاین اتفاق افتاده است. خبر به یکباره 
منتشر شد. خالدشفیعى مدافع سابق تیم هاى اف سى 
سئول کره جنوبى و تراکتورســازى با عقد قراردادى 
تا پایان فصل رســما به ذوب آهن اصفهان پیوست. 
او در نیم فصل رقابت هاى کــى لیگ کره جنوبى به 
اف سى ســئول رفت اما فرصت چندانى براى بازى 
در این تیم پیدا نکرد. به همین دلیل در پایان فصل از 
سئول جدا شد و به ایران آمد. حاال هم که خبر رسیده 
در یک انتقال غافلگیر کننده به ذوب آهن رفته است. 
او قبال در تراکتورسازى شــاگرد امیر قلعه نویى بوده 
و در نیم فصل دوم در ذوب با ایــن مربى کار خواهد 
کرد. ژنرال در تایم نقل و انتقاالت زمستانى بازیکنان 
را خوبى را جذب کرده و در نیم فصل دوم نشان داده که 

تیمى متحول شده و مدعى 
است. اگر در پایان فصل 
این تیم نائب قهرمان 
رقابت هــاى لیگ 
برتــر شــد خیلى 

تعجب نکنید.

نماد عظمت
 از نگاه فتح ا...!

خالد هم به سربازان 
ژنرال اضافه شد

 نصف جهان  پس از شکست شــاگردان کرانچار در 
شــهرآورد اصفهان در نصف جهان به ســپاهانى ها 
هشدار دادیم که یک زلزله بزرگ در انتظارتان  است 
و اگر از میدان رشت و دیدار با سپیدرود جان سالم به 
در نبرید این زلزله به وقوع مى پیوندد و در آن حداقل 
مدیرعامل و سرمربى قربانى مى شوند. حاال این اتفاق 
افتاده و زلزله بزرگ در جمعه ســیاه ســپاهانى ها به 

وقوع پیوست. 
سپاهان این فصل را با زالتکو کرانچار به امید کسب 
قهرمانى و یا حداقل آسیایى شــدن آغاز کرد، اما هر 
چه جلو آمدیم این تیم نتوانست به نتایجى که انتظار 
داشت، دست یابد و در نیمه پایینى جدول رده بندى 
قرار گرفت.طالیى پوشــان که با 5 عنوان قهرمانى 
بیشــتر از هر تیمى در لیگ برتر قهرمان شده اند، در 
مقابل سپیدرود مى توانستند با کسب پیروزى عالوه 
بر جدا کردن خود از تیم هاى پایانى جدول رده بندى، 
براى کسب سهمیه آسیایى هم امیدوار شوند ولى آنها 

حاال کار بسیار سختى پیش رو دارند.
سپاهان پس از انجام 20 مسابقه تنها 20 امتیاز کسب 
کرده؛ آمارى که این تیــم را در رتبه دوازدهم جدول 
رده بندى قرار مى دهــد. پایین تر از آنها نفت تهران، 
سپیدرود، استقالل خوزستان و سیاه جامگان به ترتیب 
با 20،19،18 و 13 امتیاز حضور دارند و با این شرایط 
حاال آنها باید براى فرار از منطقه ســقوط هم تالش 
کنند؛ آن هم در شرایطى که تیم هاى سپیدرود، نفت 
تهران و همینطور استقالل خوزستان شرایط بهترى 

نسبت به ابتداى مسابقات پیدا کرده اند. 
نگاهى به دیدار سپاهان- ســپیدرود داشته باشیم. 
دیدارى که منجر به بروز فاجعه و بحران هاى جدید 
براى زردپوشان شد:على کریمى سرمربى سپیدرود در 

قامت مربى دو پیروزى را در کارنامه خود دارد. یکى به 
عنوان سرمربى نفت تهران و حاال به عنوان سپیدرود 
رشت و از قضا این دو پیروزى هم در مصاف با سپاهان 

به دست آمده است. 
نیمه اول این دیــدار در جمعه اى کــه نهایتا براى 
سپاهانى ها سیاه شــد با گل دقایق ابتدایى حسین 
ابراهیمى از پشت محوطه جریمه در دقیقه 8 همراه 
شد، تا سپاهانى ها که در این دیدار به پیروزى احتیاج 
دارند، باز هم با شــرایطى اســترس زا مواجه شوند. 
گل زودهنگام سپیدرود سبب شــد تا سپاهانى ها با 
سراسیمگى به ســمت دروازه شاگردان على کریمى 
حمله کنند، اما در ســوى مقابــل هافبک هاى تیم 
ســپیدرود با توجه به آرامش بیشــترى که نسبت به 
میهمان خود دارند، موفق شدند  با گردش توپ، نیمه 
اول را به سود خود به پایان ببرند. سپاهان که در نیمه 
اول نمایش خوبى براى ایجاد موقعیت نداشت، با شروع 
نیمه دوم قطعا کار ساده اى براى جبران گل خورده و 
کسب پیروزى ندارد. با شروع نیمه دوم همانطور که 
انتظار مى رفت، سپاهان براى جبران نتیجه آمده بود 
ولى نمایش بهتر خط هافبک تیم سپیدرود باعث شد 
تا ســپاهانى ها نتوانند آنچه را که مد نظرشان بود را 
در زمین مسابقه اجرا کنند. نتیجه حمالت پراکنده و 
بدون زهر سپاهان بود که در برخى مواقع با ضدحمالت 
خطرناك شاگردان على کریمى جواب داده مى شد و 
در نهایت نیز روى یک ضربه ایستگاهى و در شرایطى 
که سپاهان در طول بازى و به ِویژه نیمه دوم سردرگم 
و سراسیمه نشان مى داد، موفق شــد توسط مدافع 
خود به گل دوم بازى دســت یابد تا تک گل مروان 
حسین هم کمکى به رهایى سپاهان از شکست نکند و 

کرانچار براى دومین بار مغلوب کریمى شود.سپاهان 
زخم خورده از دربى و کرانچارى که تمام تالشش را 
براى فرار از بحران انجام داده نتیجه اى جز شکست 
برایشان مقابل سپیدرود همراه نداشت. یادمان نرود 
که سپاهان در همین بازى تا آخرین دقایق دو بر صفر 
از حریف قعرنشینش عقب بود و درنهایت در دقیقه 90 

یک گل به ثمر رساند.  
  نکته قابل توجه در امتداد ناکامى هاى سپاهان این 
است که تیم فوتبال ســپاهان همچنان در حسرت 

کسب پیروزى خارج از اصفهان قرار دارد.
ســپاهان تا هفته بیســتم رقابت هاى لیگ برتر 4 
پیروزى، 8 تساوى و 8 شکســت را در کارنامه خود

مى بیند و نکته قابل تامل این اســت که آنها تاکنون 
موفق به کســب پیروزى در دیدارهایى که خارج از 
اصفهان برگــزار کرده اند، نشــده اند.چهار پیروزى 
آنهــا مقابل ذوب آهن در ورزشــگاه فوالدشــهر و 
سیاه جامگان، تراکتورســازى و پدیده در ورزشگاه 
نقش جهان رقم خورده است که نشان ضعف هاى زیاد 

این تیم در فصل جارى است.
آنها در مقابل ســپیدرود امیدوار بودنــد که به اولین 
پیروزى خود با کرانچار در دیدارى خارج از خانه دست 
یابند، اما با پذیرش هشتمین شکست فصل شرایط آنها 

بحرانى تر از قبل شد.
 سپاهان در شرایطى دو دیدار اخیر را با نتایجى مشابه 
پشت سر گذاشته اســت که آشفتگى، سراسیمگى و 
عدم آمادگى روحى بازیکنان را مى توان به وضوح در 

حرکات آنها مشاهده کرد.
کرانچار در میانه فصل با جدایى شاهین ثاقبى 

که از سوى هواداران تحت فشار قرار داشت، 

موافقت کرد و در دیدار برابر ســپیدرود نیز از حسن 
جعفرى در ترکیب تیمش استفاده نکرد تا این بازیکن 
نیز که از سوى برخى هواداران با مخالفت و اعتراض 
روبرو شــده بود، از ترکیب اصلى تیم دور شود؛ با این 
حال همانطور کــه در دیدار اخیر کامــال واضح بود، 
بازیکنان سپاهان هیچ کدام در حد و اندازه هاى سطح 
واقعى خود ظاهر نمى شــوند و این موضوع فراتر از 
عملکرد دو یا ســه بازیکن خاص است. سردرگمى 
در حرکات و عجله بازیکنان براى شروع سریع بازى 
و حرکت به ســمت دروازه حریف و البتــه ناکامى، 
شــاید واضح ترین چیزى بوده که مخاطب دو دیدار 
قبلى ســپاهان آن را درك کرده است. موضوعى که 
عالوه بر شرایط فنى به ضعف روانى بازیکنان نیز باز

مى گردد و علیرغم تالش زیــادى که آنها در زمین 
دارند، نمى توانند خواسته هاى مربى را به اجرا بگذارند. 
کرانچار و تیمش از 20 دیدار مسابقات لیگ هفدهم 
تاکنون تنها 4 پیروزى به دست آورده و این روند عدم 

نتیجه گیرى همچنان ادامه دارد.
از آمارها و گزارش بازى خارج شــویم و به ســراغ 
زلزله اى بزرگ که به ســراغ ســپاهان آمد و پس از 
شهرآورد احتمال وقوع آن را داده بودیم صحبت کنیم:
 بنا بر شنیده هاى  خبرنگار نصف جهان، پس از پایان 
دیدار سپاهان- ســپیدرود مدیرعامل کارخانه فوالد 
مبارکه در تماس با رئیس هیئت مدیره ســپاهان از 
وى خواســت تا کرانچار را اخراج و بــه طور توافقى 
قطع همکارى با وى اعالم شود. لحظاتى پس از این 
شکست مهر علیزاده استاندار اصفهان هم در نامه اى 
خطاب به بهرام سبحانى که در اینستاگرامش 
منتشر شد از وى خواســت تا نسبت به تغییر 

بالدرنگ مدیریت باشگاه ســپاهان اقدامات الزم را 
انجام دهد و نتیجه را بــه وى ارائه دهد! این نامه که 
قطعا تیر خالصى بر محســن طاهرى بود باعث شد 
آقاى مدیرعامل حداقل لحظاتى پــس از رویت آن 
نامه شوکه شده، موجب شد تا دو اخراج در یک شب 
براى ســپاهان اتفاق بیفتد. یکى کرانچار و دیگرى 
محسن طاهرى!هیئت مدیره باشگاه سپاهان دیروز 
طى اطالعیه اى مسعود تابش معاون این باشگاه را به 
عنوان سرپرست موقت  انتخاب کردند. مسعود تابش 
در اولین گفتگوى خود اعالم کرد که به صورت توافقى 
با زالتکو کرانچار قطع همکارى خواهند کرد .همچنین 
دیروز عصر جلسه هیئت مدیره باشگاه و کمیته فنى 
برگزار شــد و کریم قنبرى به طور موقت جانشــین 
کرانچار گردید. انتخاب ترکیبى از مربیان اصفهانى 
و مربیان بومى حاضر در باشگاه سپاهان (قاسم زاغى 
نژاد، کریم قنبرى، محمود کریمى، محمد یاورى با 
احتمال حضور مربیانــى اصفهانى همچون منصور 
ابراهیم زاده  و یا محمود یاورى ) محتمل ترین تصمیم 
ممکن از سوى کمیته فنى سپاهان در این مقطع براى 
هدایت تیم فوتبال این باشــگاه بود که نهایتًا کریم 

قنبرى به  طور موقت جانشین کرانچار شد.
 به نظر مى رسد بحث انتخاب مدیرعامل در روزهاى 
آینده با مشورت هیئت مدیره باشگاه و نظر نهایى بهرام 
سبحانى مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه انجام شود 
تا در ادامه ببینیم نظر مدیرعامل جدید ســپاهانى ها
 درباره ســرمربى دائمى این تیم چــه خواهد بود. در 
نصف جهان فردا در مورد گمانه زنى هایى که براى 
انتخاب مدیرعامل جدید ســپاهان هــم وجود دارد 

خواهیم نوشت. منتظر باشید.
 
 

پیش بینى نصف جهان محقق شد

زلزله بزرگ در جمعه سیاه سپاهان!
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تایم نقل و انتقاالت زمستانى بازیکنان کرد. ژنرال در
را خوبى را جذب کرده و در نیم فصل دوم نشان داده که 

تیمى متحول شده و مدعى 
است. اگر در پایان فصل 
اینتیم نائب قهرمان
رقابت هــاى لیگ 
برتــر شــد خیلى 

تعجب نکنید.

 خارجى
ن است! 

 باشیم. 
ى جدید 
درود در 

و سراسیمه نشان مى داد، موفق شــد توسط مدافع 
خود به گل دوم بازى دســت یابد تا تک گل مروان 
حسین هم کمکى به رهایى سپاهان از شکست نکند و 

حرکات آنها مشاهده کرد.
ىقبى کرانچار در میانه فصل با جدایى شاهین ثا
،شت، از سوى هواداران تحت فشار قرار دا که

شکست مهر علیزاده استاندار اصفهان هم در نامه اى 
خطاب به بهرام سبحانى که در اینستاگرامش 
منتشر شد از وى خواســت تا نسبت به تغییر 

نصف جهان فردا در مورد گمانه زنى های
انتخاب مدیرعامل جدید ســپاهان هــم

خواهیم نوشت. منتظر باشید.
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اعتراض شــدید کریمى به پورقاز دقایقى از مسابقه سپیدرود با سپاهان 
را متشنج کرد.

در مسابقه سپیدرود – ســپاهان عالوه بر اینکه داخل زمین شاهد یک 
مسابقه پرهیجان و رد و بدل شدن ســه گل بودیم، همراه با حواشى در 
خارج از زمین بود که یکى از آنها صحنه درگیرى على کریمى با بازیکن 

سپاهان بود.
در یــک صحنــه از این دیــدار علــى کریمى به شــدت نســبت به 
عزت ا... پور قاز مدافع سپاهان معترض شده بود که چرا فحاشى مى کند! 
کریمى با صداى بلند و با اشاره تهدید وار انگشت به سمت او اعالم کرد که 
حق ندارى به بازیکنان من فحش بدهى و مدام این کلمه را تکرار مى کرد: 

فحش نده! فحش نده!
این اتفاق که همراه با تنش و اعتراض جمعى نیمکت نشینان سپیدرود همراه 

شده بود در نهایت با دخالت سعید مقدم داور چهارم این دیدار ختم به خیر شد.
 

مرتضى تبریزى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در هفته  هاى اخیر با نزدیک شدنش به صدر جدول آقاى گلى دوباره روى دور گلزنى قرار گرفته و گل هاى زیبایى همراه با 
پیروزى تیمش خلق کرده است.

او که در دربى اصفهان هم پس از گلزنى شادى گل خاصى به نمایش گذاشته بود، یک هفته سخت را تا دیدار مقابل صنعت نفت آبادان   پشت سر گذاشت و او از سوى 
هواداران اصفهانى بابت این شادى گل مورد انتقاد قرار گرفت.

تبریزى در این خصوص   مى گوید: اصال منظورم از آن حرکت و شادى گل هواداران سپاهانى نبوده و قبال هم چنین خوشحالى را انجام داده بودم، مطمئنا باز هم 
چنین حرکتى و شادى گلى را بعد از گلزنى مقابل هر تیم دیگرى انجام خواهم داد. چند سالى که در اصفهان و ذوب آهن حضور دارم و هر از چندگاهى عده اى 

چه زمانى که خوب بازى مى کنم و چه وقتى که بد هستم، چه وقتى که گلزنى مى کنم و چه وقتى که گلى به ثمر نمى رسانم به انتقاد از من مى پردازند و من 
گاها با حرکاتى اینچنینى پاسخ نقدهایى که به من مى شود را مى دهم.

او در مورد دیدار هفته بیستم با صنعت نفت هم گفت: مى دانستیم بازى سختى مقابل صنعت داریم چون آنها به اصفهان آمده بودند که امتیاز بگیرند. 
به غیر از آن نفت جز تیم هایى است که بسته بازى مى کند و خب براى باز شدن راه هاى نفوذ چنین تیمى باید توان و قدرت بیشترى را بگذارید که 

خب خدا را شکر توانستیم به گل برسیم. 
وى در رابطه با گلى که در دقایق پایانى دریافت کردند هم گفت: مطمئنا گلى که در دقایق پایانى دریافت مى شود روى تیم اثر مى گذارد؛ اما ما 

پیش از آن دو گل به آنها زده بودیم و خیلى نگرانى نداشتیم و شرایطمان خوب بود؛ در نهایت هم توانستیم پیروز میدان باشیم.
تبریزى در مورد شرایط نتیجه گیرى ذوب آهن و قرار گرفتن این تیم روى دور برد و موفقیت شان نیز تصریح کرد: درست است که نتایج نیم 
فصل دوم مان خوب بوده؛ اما در کل کار خاصى انجام نداده ایم. معتقدم این نتایج زمانى به درد ما خواهد خورد که بتوانیم در ادامه نتایج 

بهترى هم کسب کنیم. ذوب آهن نباید در باد این بردها بخوابد و باید تا مى توانیم این روند خوبمان را طى و تکرار کنیم.
او در رابطه با شرایط بد مالى این روزهاى تیم هاى صنعتى مثل ذوب آهن، سایپا و ... و اینکه آیا این تیم ها به نظر او در ادامه به مشکل 
نخواهند خورد هم مى گوید: معتقدم باید توجه بیشترى به این تیم ها شود تا سعى بر رفع مشکالت مالى شان کنند. بازیکنان ذوب آهن 
بعد از گذشت 20 هفته اى از لیگ برتر فقط 30درصد دریافتى داشته اند و در نیم فصل دوم هم هنوز دریافتى اى تاکنون نداشته ایم. 

امیدوارم این مشکالت به زودى برطرف شود و روى تیم فشار وارد نشود، به نظرم اگر مى خواهند کارى کنند االن موقعش است.
مهاجم ذوب آهن که فصل هفدهم را با حضور در سمت چپ و راست زمین تجربه مى کند در پاسخ به سوالى که آیا تعداد گل هایش 
را در ادامه افزایش خواهد داد یا قصد دارد فصل را با آقاى گلى پایان دهد تصریح کرد: گل زدن واقعا لذتبخش است؛ اما من تمام 
تالشم را مى کنم که ابتدا تیم نتیجه بگیرد، چون واقعا برد تیم شیرین تر از هر چیز دیگرى است. در وهله بعد تمام تالشم را مى کنم 
که گلزنى کنم و از این موضوع هم خیلى خوشحالم که براى تیمم گلزنى مى کنم. امیدوارم با ادامه روند خوب گلزنى ام فصل را 

به خوبى پایان دهم.
بازیکن ذوب آهن نظرش در خصوص دیدار پلى آف لیگ قهرمانان با تیم ناشناخته اى مثل آیزوال هند را اینطور بیان مى کند: تیم 
هندى یک رقیب ناشناخته است و مطمئنا آنها تیم خوبى بوده اند که به پلى آف صعود کرده اند. اما خوبى این بازى براى ذوب آهن 
این است که این یک دیدار خانگى است و ما حمایت هواداران را پشت سر خودمان داریم. قطعا مقابل آنها به قصد پیروزى به زمین 
خواهیم رفت و سعى مى کنیم که برد را از آن خود کنیم. در صورت صعود به مرحله گروهى مطمئنا فشردگى بازى هاى آسیایى و 

لیگ برتر بیشتر مى شود و کارمان سخت تر از قبل خواهد شد. امیدوارم این بازى و پیروزى در آن شروع خوبى براى حضورمان در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان باشد تا با یک برد خوب وارد مرحله گروهى شویم.

استقالل خوزســتان را دیــدارى ســخت تبریزى رقابــت هفته بیســت ویکم ذوب آهن مقابل 
استقالل خوزستان در اهواز واقعا دیدار سختى مى داند و مى گویــد: بازى با 

اســت، ان شــاءا... با 3 امتیاز این مسابقه به 
اصفهان برخواهیم گشت.
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رفته و گل هاى زیبایى همراه با 

ن  پشت سر گذاشت و او از سوى

ا انجام داده بودم، مطمئنا باز هم 
ر دارم و هر از چندگاهى عده اى 

م به انتقاد از من مى پردازند و من 

ان آمده بودند که امتیازبگیرند. 
 و قدرت بیشترى را بگذارید که 

شود روى تیم اثر مى گذارد؛ اما ما 
روزمیدان باشیم.

 کرد: درست است که نتایجنیم
 خورد که بتوانیم در ادامه نتایج 

ى و تکرار کنیم.
م ها به نظر او در ادامه به مشکل 
ى شان کنند. بازیکنان ذوب آهن 
 دریافتى اى تاکنون نداشته ایم. 

ارى کنند االن موقعش است.
 به سوالى که آیا تعداد گل هایش 

ت خشا لذت ا ق

رقیب هندى ذوب آهن ناشناخته است
مرتضى تبریزى: 

اعتراض شــدید کریمى به پورقاز دقایقى از مس
را متشنج کرد.

–در مسابقه سپیدرود – ســپاهان عالوه بر اینک

ب مسابقه پرهیجان و رد و بدل شدن ســه گل
خارج از زمین بود که یکى از آنها صحنه درگیر

سپاهان بود.
در یــک صحنــه از این دیــدار علــى کری
ب عزت ا... پور قاز مدافع سپاهان معترض شده
کریمى با صداى بلند و با اشاره تهدید وار انگش
حق ندارى به بازیکنان من فحش بدهى و مدا

فحش نده! فحش نده!
این اتفاق که همراه با تنش و اعتراض جمعى نیم
شده بود در نهایت با دخالت سعید مقدم داور چهار

رد: گل زدن واق ح ر
تیجه بگیرد،چونواقعا برد تیم شیرین تر از هر چیز دیگرى است. در یم
که گلزنى کنم و از این موضوع هم خیلى خوشحالم که براى تیمم گلزنى مى کنم. امیدوارم با ادا

به خوبى پایان دهم.
بازیکن ذوب آهن نظرش در خصوص دیدار پلى آف لیگ قهرمانان با تیم ناشناخته اى مثل آیزوال
هندى یک رقیب ناشناخته است و مطمئنا آنها تیم خوبى بوده اند که به پلى آف صعود کرده اند. اما
ایناست که این یک دیدار خانگى است و ما حمایت هواداران را پشت سر خودمان داریم. قطعا مقاب
خواهیم رفت و سعى مى کنیم که برد را از آن خود کنیم. در صورت صعود به مرحله گروهى مطمئن
لیگ برتر بیشتر مى شود و کارمان سخت تر از قبل خواهد شد. امیدوارم این بازى و پیروزى در آن ش

رقابت هاى لیگ قهرمانان باشد تا با یک برد خوب وارد مرحله گروهى شویم.
استقالل خوزستبریزى رقابــت هفته بیســت ویکم ذوب آهن مقابل 

استقالل خوزسمى داند و مى گویــد: بازى با 
اســت، انش

اصفهان برخواه

ش
قعا لذتبخش است؛ اما من تمام 
ر وهله بعد تمام تالشم را مى کنم 
امه روند خوب گلزنى ام فصل را 

ل هند را اینطور بیان مى کند: تیم 
ا خوبى این بازى براى ذوب آهن 
بل آنها به قصد پیروزى به زمین 
ئنا فشردگى بازى هاى آسیایى و 

 شروع خوبى براى حضورمان در 

ســتان را دیــدارى ســخت
وزستان در اهواز واقعا دیدار سخ
3 امتیاز این مس 3شــاءا... با

واهیمگشت.

نصف جهان ظهور یک 
ســتاره جدید در فوتبال ایران به محو 

شدن شهاب گردان انجامیده است .مهار پنالتى امید 
ابراهیمى شاید همان نقطه عطفى باشد که در زندگى فوتبالى سعید 

جاللى راد باید اتفاق مى افتاد. او حاال فوق ستاره و پدیده تیم پدیده است. حاال همه از 
او حرف مى زنند و از مهار این ضربه پنالتى که مانع یک باخت خانگى و فرو رفتن پدیده در بحران شد.

سعید جاللى راد در اواسط فصل جاى شــهاب گردان مصدوم را در ترکیب اصلى پدیده گرفت. دومین تجربه او 
براى بازى در ترکیب اصلى، مقابل پرسپولیس در ورزشــگاه آزادى بود. او در این بازى چند بار با واکنش هاى دیدنى و شجاعانه 

خود مانع گلزنى پرسپولیس شد و بهترین بازیکن تیمش بود. درخشش او در بازى هاى بعد هم ادامه داشت تا جایى که رضا مهاجرى حتى بعد از 
بهبود مصدومیت شهاب گردان، این دروازه بان جوان را به دروازه بان باتجربه تیمش ترجیح داد. آمار کلین شیت هاى جاللى راد زیاد نیست و او فقط در 4 

بازى از 10 بازى خود موفق به بسته نگه داشتن دروازه تیمش شده اما او در هر بازى چند مهار خوب و نجات دروازه دارد که یکى از سیوهاى 
او در آیتم برترین سیوهاى فصل در برنامه 90 قرار گرفت. آخرین چشمه از این سیوهاى دیدنى جاللى  راد را امروز و در مقابل ضربه 

پنالتى امید ابراهیمى شاهد بودیم. او البته قبل از این پنالتى هم یکى دو بار مانع گل خوردن تیمش شده بود و با گرفتن پنالتى 
ابراهیمى نمایش خود را کامل کرد.

بى شک اگر جاللى راد در یکى از دو تیم پرسپولیس و استقالل همین نمایش را ارائه مى داد   به عنوان کاندیداى دعوت 
شده به تیم ملى معرفى مى  شد اما او زیر سایه درخشش سیدحسین حسینى و رکوردشکنى هاى حسینى و بیرانوند و 

تبلیغات رسانه هاى سرخابى قرار گرفته است. اما حاال به لطف مهار پنالتى ابراهیمى، او شانس بزرگى براى دیده 
شدن پیدا کرده و مى تواند در آینده اى نزدیک به جایى که استحقاقش را دارد برسد.

قتل یک ستاره! بیچاره فیلیپ الم!
نصف جهان ادعاى ربیع خواه بازیکن پرسپولیس که هفته گذشته گفته 

بود  مثل فیلیپ الم ساده بازى مى کنم بسیار جالب توجه بود. براى این 
ادعا صرفا به یک تحلیل بسنده مى کنیم:

-آمار  فیلیپ_الم در بوندس لیگا به عنوان  مدافع؛ 652بازى، 22 گل، 
78 پاس  گل

-آمار ربیع خواه در پرسپولیس به عنوان  هافبک: 53بازى، صفر گل، 
صفر پاس گل،حاال باید گفت بیچاره فیلیپ الم!

نصف جهان  واقعــا هر چه فکر مى کنیم متوجه نمى شــویم که چه 
منطقى پشت نیمکت نشین کردن دروازه بانى آماده و روى فرم بود، 

درســت بعد از رکورد کلین شــیت؟ انگار که بچه اى کارنامه با نمره 
خوب بگیرد و با شوق به خانه بیاید و به جاى تشویق، از در تو نیامده 

توى گوشــش بزنند. چیزى از این جوان باقــى مى ماند؟ بگذریم از 
شلوغ کارى غیرحرفه اى حسینى ولى به خودى خود این حرکت قتل 

یک ستاره بود.
 

نصف جهان بعد از بازى  پرسپولیس و  تراکتورسازى در ورزشگاه آزادى، کاظم محمودى گفته بود: همه تمهیدات الزم اندیشیده شده بود تا 
90دقیقه به صورت هماهنگ 60هزار نفر فحاشى کنند و این توهین ها به صورت سازماندهى شده از سوى لیدرهاى تیم میزبان انجام 
شد.  حرف درستى به نظر مى رسید. حاال على حاتم سرپرست سایپا درباره فحاشى هاى علیه  على دایى گفته:  مگر کنترل چند لیدر کار 
سختى است؟ چرا مدیریت باشگاه تراکتورسازى با این افراد برخورد نمى کند؟ متأسفانه رفتار برخى از تماشاگران تراکتورسازى 
در هر بازى بى پرواتر از بازى قبل مى شود. آیا کنترل 4 لیدر کار سختى است؟  حاال نظر شما چیست آقاى محمودى؟ اصالً فرض بر 
اینکه رقابت با  پرسپولیس و  استقالل این فحاشى ها را توجیه کند. اما على دایى چرا؟ منتظریم ببینیم دوستان فحاشى به دایى 

در تبریز را چطور توجیه مى کنند.

حاال نظرتان چیست؟

نصف جهاندیگر مربیــان خارجى از نظــر قلعه نویى صرفا اجنبى نیســتند و کــى روش هم آن 
بدبینى ســابق را به مربیان وطنى ندارد.به نظر مى رســد حاال هم کى روش پخته تر شده و هم امیر 
قلعه نویى. این بى شــک بهترین خبر ممکن اســت که براى موفقیت تیم ملى و تیم هاى باشــگاه، 
بین کى روش و بعضى از مربیان از جمله قلعه نویى تعامل خوبى وجود دارد. قلعه نویى در این ســال ها 
همواره منتقد برنامه هاى کى روش بوده و تنها یک بار با این مربى پاى میز نشســته اســت. سرمربى 
سابق استقالل همیشــه اعتقاد داشــت برنامه هاى کى روش تنها براى ضربه زدن به او و تیمش است. 
مشــکل این بود که قلعه نویى مدام مصاحبه مى کرد و پاى یک میز مشــکل خــود را با کى روش حل

 نمى کرد.
بى شــک اوج دعواهاى ایــن دو بعد از جــام ملت هاى آســیا 2015 بــود که کى روش بــه طور کامل 
رودربایســتى را کنار گذاشــت و پاســخ هایى تند به انتقادهاى قلعه نویى داشــت. حاال اما حتى در ظاهر، 
آنها خوب هســتند و کــى روش پس از درخواســت قلعه نویــى، بازیکنان ایــن تیم را از ریــکاورى این 
هفته مرخص کرده اســت. ذوب آهن سه شــنبه در اهواز با اســتقالل خوزســتان بازى دارد و طبیعتا با 
توجه به فاصله کم زمانى، ســفر ملى پوشــان این تیم به تهران مى توانست فرسایشــى و خسته کننده 
باشــد. کى روش هم پس از بررســى درخواســت ذوب آهن به این نتیجه رســید که حــرف هاى قلعه 
نویى درســت اســت و بدین ترتیب بــراى یکى از معدود دفعات در 7 ســال گذشــته دو طــرف تعامل

 داشتند!
قلعه نویى  در برنامه شــب هاى فوتبالى در این خصوص گفت:  من جا دارد از آقاى کى روش تشــکر کنم. 
من با ایشــان صحبت و خواهش کردم که با توجه به نزدیکى دیدارهاى ذوب آهن و اینکه ما یک بازى آسیایى 
را نیز در پیش داریم، در تمرین ریکاورى این هفته ملى پوشــان مان حاضر نباشــند که ایشان قبول کرد و جا دارد از 
همکارى سرمربى تیم ملى تشکر کنم .با این شــرایط به نظر مى رســد نرفتن 3 ملى پوش ذوب آهن در تمرینات 
ریکاورى تیم ملى با هماهنگى مســئوالن دوطرف انجام شــده و شــایعاتى که در این خصوص به وجود آمده، 

صحت ندارد.
 

سابقه سپیدرود با سپاهان 

که داخل زمین شاهد یک 
 بودیم، همراه با حواشى در 
رىعلى کریمى با بازیکن 

یمى به شــدت نســبت به 
 بود که چرا فحاشى مى کند! 
شت به سمت او اعالم کرد که 
ام این کلمه را تکرار مى کرد: 

مکت نشینان سپیدرود همراه 
این دیدار ختم به خیر شد. رم

ت
ختى

سابقه به 

نصف جهانددیگر مربیــان خارجى از نظــر قلعه نویى صرفا اجنبى نیســتند و کــى روش هم آن 
بدبینى ســابق را به مربیان وطنى ندارد.به نظر مى رســد حاال هم کى روش پخته تر شده و هم امیر 
قلعه نویى. این بى شــک بهترین خبر ممکن اســت که براى موفقیت تیم ملى و تیم هاى باشــگاه، 
بین کى روش و بعضى از مربیان از جمله قلعه نویى تعامل خوبى وجود دارد. قلعه نویى در این ســال ها 
همواره منتقد برنامه هاى کى روش بوده و تنها یک بار با این مربى پاى میز نشســته اســت. سرمربى 
و تیمش است.  براى ضربه زدن به او سابقاستقالل همیشــه اعتقاد داشــت برنامه هاى کى روش تنها
مشــکل این بود که قلعه نویى مدام مصاحبه مى کرد و پاى یک میز مشــکل خــود را با کى روش حل

 نمى کرد.
که کى روش بــه طور کامل 2015 بــود بعد از جــام ملت هاى آســیا 5بى شــک اوج دعواهاى ایــن دو

رودربایســتى را کنار گذاشــت و پاســخ هایى تند به انتقادهاى قلعه نویى داشــت. حاال اما حتى در ظاهر، 
آنها خوب هســتند و کــى روش پس از درخواســت قلعه نویــى، بازیکنان ایــن تیم را از ریــکاورى این 
هفته مرخص کرده اســت. ذوب آهن سه شــنبه در اهواز با اســتقالل خوزســتان بازى دارد و طبیعتا با 
توجه به فاصله کم زمانى، ســفر ملى پوشــان این تیم به تهران مى توانست فرسایشــى و خسته کننده 
باشــد. کى روش هم پس از بررســى درخواســت ذوب آهن به این نتیجه رســید که حــرف هاى قلعه 
7نویى درســت اســت و بدین ترتیب بــراى یکى از معدود دفعات در 7 ســال گذشــته دو طــرف تعامل

 داشتند!
قلعه نویى  در برنامه شــب هاى فوتبالى در این خصوص گفت:  من جا دارد از آقاى کى روش تشــکر کنم. 
من با ایشــان صحبت و خواهش کردم که با توجه به نزدیکى دیدارهاى ذوب آهن و اینکه ما یک بازى آسیایى 
دارد از نباشــند که ایشان قبول کرد و جا تمرین ریکاورى این هفته ملى پوشــان مان حاضر را نیز در پیش داریم، در

3همکارى سرمربى تیم ملى تشکر کنم .با این شــرایط به نظر مى رســد نرفتن 3 ملى پوش ذوب آهن در تمرینات 
ریکاورى تیم ملى با هماهنگى مســئوالن دوطرف انجام شــده و شــایعاتى که در این خصوص به وجود آمده، 

صحت ندارد.

تشکر بزرگوار از اجنبى!

حو کرد
هاب را م

ه اى که ش
ستار

  فحش نده!
 فحش نده! 
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مغز مانند 
سایر اندام هاى بدن، بر اثر عوامل مختلف که گاه براى 

ما ناشناخته و پنهان هستند، آسیب مى بیند. برخى عادت  هاى روزمره در طول زمان، 
مشکالت زیادى براى مغز ایجاد مى کنند. با تعدادى از این عوامل آسیب زا آشنا شوید:

عدم ارتباط با دیگران
تحقیقات نشان مى دهد حتى ده دقیقه

 ارتباط گفتارى روزانه، توانایى ذهنى را افزایش مى دهد.
 صحبت کردن به تحریک مغز کمک مى کند و ساکت 

بودن مى تواند در بلندمدت، تضعیف فعالیت این اندام مهم 
را درپى داشته باشد.

مصرف زیاد قندها
قند زیاد بر فاکتور نوروتروفیک مغز (BDNF) که مسئول تولید نورون هاست، تأثیر نامطلوب مى گذارد 
BDNF . در تشکیل حافظه بلندمدت و یادگیرى نقش مهمى دارد و آسیب به آن، یکى از آسیب هاى 

مهم به مغز تلقى مى شود.

نخوردن صبحانه
نخوردن صبحانه، یکى از 
آسیب زننده ترین عادت ها به مغز است. 
تحقیقات نشان مى دهد دانش آموزانى 
که به طور منظم صبحانه مى خورند، 
عملکرد بهترى در مدرسه دارند. 
نخوردن صبحانه باعث کاهش قند 
خون مى شود و بر عملکرد مغز تأثیر 
منفى مى گذارد.

مصرف فست فودها
مصرف زیاد فست فودها در رژیم غذایى بر ارتباط میان سلول هاى مغزى تأثیر 
مى  گذارد و تشکیل حافظه بلندمدت و کوتاه مدت را دچار مشکل مى کند.

پوشاندن سر هنگام خواب
پوشاندن سر با پتو هنگام خواب، میزان 
اکسیژنى را که وارد بدن مى شود، کاهش 
مى دهد. در این حالت، تنفس هوایى که حاوى 
مقادیر زیادى دى اکسیدکربن است، باعث 
مى شود اکسیژن کمترى به مغز برسد و مغز در 
بلندمدت آسیب ببیند.

رژیم غذایى سخت
در طول یک رژیم غذایى سخت، فقط بدن نیست که وزن از دست مى دهد. براساس 

تحقیقات، محدودیت هاى غذایى سخت در رژیم غذایى باعث مى شود مغز به خوردن خودش 
بپردازد.

کمبود آب بدن
70 تا 80 درصد مغز را آب تشکیل مى دهد. افزون بر این، آب 

مسئول رساندن مواد مغذى ضرورى به مغز است. بنابراین 
مغز زمانى بهترین عملکرد را نشان مى دهد که بدن دچار 

کمبود آب نباشد.

ورزش ندادن مغز
در سنین 16 تا 25 سال، بهره ورى مغز به اوج خود مى رسد و پس از آن به تدریج شروع 

به کاهش مى کند، اما تحقیقات نشان مى دهد تمرینات منظم مغزى (مانند مطالعه و حل 
کردن پازل) مى تواند عملکرد مغز را حتى در افرادى که شاهد عالیم اولیه زوال عقل 

هستند، به میزان چشمگیرى بهبود بخشد.

ورزش نکردن
ورزش با تأثیرات مثبت بر سنتز فاکتور 
نوروتورفیک، مى تواند به عملکرد بهتر 
مغز و تشکیل حافظه بلندمدت کمک 
کند.

9 عادت اشتباه که مغزتان را نابود مى کند

کارشناســان به افــرادى که بــه دلیل هاى 
گوناگون، رژیم غذایى گیاه خــوارى دارند، 
هشــدار مى دهند که مصرف سبزى و میوه 
به تنهایى مى تواند ســبب آسیب به پوست، 
احســاس ضعف و خســتگى مزمن، ریزش 
مو، بروز آکنه صورت، پوکى استخوان و بروز 

افسردگى در افراد شود.
بر اساس مطالعات، محققان دریافتند که رژیم 
غذایى گیاه خوارى مضراتى چون ریزش مو، 

کم خونى و افسردگى را به دنبال دارد.
یکى از پرطرفدارترین رژیم هاى غذایى برپایه 
میوه وسبزى هاى تازه، وگان است که افراد در 
آن هرنوع ماده اى کــه از پروتئین حیوانى به 
دست آمده اســت، حتى مواد لبنى را حذف 
مى کنند و تنها از میوه و سبزى هاى تازه، غله 

و حبوب و دانه هاى آجیل استفاده مى کنند.
کارشناسان به ویژه دریافتند پروتئین حیوانى 
داراى ویتامینB12 اســت که ماده اى فوق 
العاده ضــرورى و مفید براى حفظ سیســتم 
اعصاب مرکزى بدن و سلول هاى خونى است 
و در خوراکى هایى چــون تخم مرغ، ماهى، 
مرغ و پنیر وجود دارد. همچنین مصرف بیش 
ازحد برخى موادغذایى به ویژه لوبیا مى تواند 
سبب مشکل هاى گوارشــى، نفخ و دل درد 

درگیاه خواران شود.
پژوهشــگران دریافتند رعایت رژیم غذایى 
گیاه خــوارى دربازه هاى زمانى اســتاندارد، 
محدود و با مصرف تمامى گروه هاى غذایى 
مورد نظر مى تواند سبب کاهش چربى خون، 
چاقى و دیابت نوع 2 شــود، اما استفاده ازاین 
رژیم غذایى براى بازه هــاى زمانى طوالنى 
مى تواند فرد را درمعرض ابتال به بیمارى هاى 

مختلف قراردهد.
کمبــود ویتامیــن B12 یکــى از مهمترین 
مشکل هایى اســت که فرد گیاه خوار با آن 
مواجه مى شود، زیرا بدن این ویتامین را تولید 
نمى کند و همچنین به دلیل محلول بودن این 
ویتامین در آب،  B۱۲ به وســیله ادرار ازبدن 
دفع مى شــود به همین دلیل کســب آن از 
منبع هاى خارجى مانند پروتئین هاى حیوانى 

براى سالمت بدن ضرورى است.

یک متخصص چشــم با اشــاره بــه اینکه 
اســتفاده نکردن از عینک در کــودکان دچار 
عیوب انکسارى و تنبلى چشم مى شود، گفت: 
درصورتى که تغییرات عیوب انکسارى چشم 
شدید باشد، به ویژه از 40 سالگى به بعد، فرد باید 
تحت معاینه و بررسى چشم پزشک قرار گیرد 
چراکه مى تواند نشانه اى از وجود بیمارى هاى 

دیگرهمچون دیابت باشد.
جواد هاشمیان درباره علت تغییر شماره چشم 
ناشى از عیوب انکسارى اظهارداشت: معموًال 
تغییرات عیوب انکسارى چشم و تغییر شماره 
چشم در سن رشد و کودکى به وجود مى آید و 

بسیار شایع است.
وى با بیان اینکــه دوربینى یا نزدیک بینى در 
چشــم کودکان با عدم توجه بــه برنامه هاى 
تلویزیونى از جمله کارتون ها همراه است، افزود: 
هنگامى که کودکان براى تماشاى برنامه ها 
بسیار نزدیک به تلویزیون مى نشیند نیز مى تواند 
دلیلى براى افزایش نمره چشم آنها و به وجود 
آمدن عیوب انکسارى باشد که ضرورت دارد 

توسط چشم پزشک مورد بررسى قرار گیرد.
این متخصص چشــم در پاسخ به این سئوال 
که آیا استفاده نکردن از عینک، سبب افزایش 
درجه چشــم مى شــود؟ عنوان کرد: استفاده 
نکردن از عینک براى کودکانى که دچارعیوب 
انکســارى همچون دوربینى، نزدیک بینى یا 
آستیگمات هستند، سبب افزایش درجه چشم 
نمى شود، اما سبب شده که مغز تصاویر دریافتى 
را سرکوب کند و در نتیجه کودك دچار تنبلى 

چشم شود.
هاشمیان ادامه داد: بنابراین ضرورت 

دارد که کودکان شــش تا 9 ساله 
دچار عیوب انکســارى حتمًا از 

عینک خود استفاده کنند 
تا دچار مشکالت جدى 
همچون دید ســه بُ عدى 

نشوند

کم خونى و 
ریزش مو،  هدیه 
رژیم گیاه خوارى

تنبلى چشم 
در کمین کودکان 

دچار عیوب انکسارى

را سرکوب کند و در نتیجه کودك دچار تنبلى 
چشم شود.

هاشمیان ادامه داد: بنابراین ضرورت 
9دارد که کودکان شــش تا 9 ساله 
عیوب انکســارى حتمًا از دچار

عینک خود استفاده کنند 
تا دچار مشکالت جدى

همچون دید ســه بُ عدى 
نشوند

یکى از مفیدترین میوه هاى پاییزى گریپ فروت است که اثراتى منحصربه فرد 
بر سالمت بدن مى گذارد.

در طول قرن ها از ایــن میوه پرخاصیت براى درمان انــواع بیمارى ها به ویژه 
کاهش وزن استفاده شــده اســت. درعصاره این میوه انواع مواد مفید از جمله

 آنتى اکسیدان هاى بسیار قوى وجود دارد که خاصیت ضد التهابى دارد و مى تواند 
باعث کاهش تمایل به خوردن مواد غذایى و الغرى شود.

همچنین خوردن گریپ فروت باعث کاهش و کنترل استرس، درمان عفونت هاى
 مجارى ادرارى و جلوگیرى از ابتال به انواع ســرطان ها مى شود. عالوه بر خود 
میوه، آب و پالپ میوه، عصاره گریپ فروت نیــز داراى خواص درمانى فراوان 
بوده و از آن در انواع محصوالت آرایشى بهداشتى براى حفظ سالمت و زیبایى 
پوست استفاده مى شود. در عصاره این میوه ماده اى به نام لیمونن وجود دارد که 
مى تواند تومورهاى سرطانى را از بین ببرد و به محافظت از DNA و جلوگیرى 
از آسیب سلول هاى بدن کمک کند. این میوه جزو دسته مرکبات است و حاوى 
مقادیر فراوان ویتامین C است که مى تواند از ابتال به سرما خوردگى در فصول 

سرد سال جلوگیرى کند.
عصاره گریپ فروت مى تواند براى درمان گلو درد، عفونت هاى تنفســى، رفع 
خستگى و دردهاى عضالنى و نیز کاهش عالیم بیمارى آرتریتروماتوئید به کار 
رود. به عنوان یک سم زدا مى توانید از خواص ناب میوه گریپ فروت استفاده کنید، 
زیرا داراى مواد مؤثر براى پاك کردن کبد از سموم و مواد زائد است، همچنین به 
خارج کردن مواد سمى از غدد لنفاوى بدن نیز کمک مى کند.با افزودن مقدارى 
از عصاره گریپ فروت به آب آشامیدنى مى توان از ورود بسیارى از باکترى هاى 
مرگبار به بدن جلوگیرى کرد، از این میوه همچنین مى توان براى نابود کردن 

باکترى ها و انواع قارچ هاى پوستى نیز استفاده کرد.
اگر در فصل زمستان دچار عفونت ریه و بینى مى شوید از بخور آب گرم با عصاره 
گریپ فروت اســتفاده کنید زیرا مى تواند باعث بازشدن مجارى تنفسى و نیز 
ضدعفونى سینوس ها شود.  و درنهایت این میوه داراى خواص نشاط بخشى و 
تسکین دهندگى درد است و مى توانید چند قطره از عصاره آن را مخلوط با روغن 
نارگیل روى پنبه استریل ریخته و با آن موضع دردناك بر روى پوست بدن خود را 

ماساژ دهید تا مشکل درد آن برطرف شود.

داروخانه طبیعى
 در فصل ســــــرما

ید  شــا
گاهى اوقات احســاس کرده 

باشــید که دهانتان به شدت خشک است. 
پس از تحقیقات و آزمایشات مختلف ثابت شده 

که عفونت، آسیب هاى عصبى، استفاده از داروهایى 
مثل داروى فشــار خون باال و داروى زخم معده، آنتى 
هیستامین ها، تحریک کننده ها مثل آمفتامین و داروهاى 
گوارشى و داشتن نوعى التهاب مفاصل مى توانند علت 

خشکى دهان باشند.
کمبود بزاق دهان موجب بروز درد دهان و گردن، عفونت، 

اشکال در صحبت کردن و خوابیدن، پوسیدگى دندان و 
اشکال در بلع غذا مى شود. تا موقعى که میکروارگانیسم هاى 

طبیعى محیط دهان وجود داشته باشــند، باکترى که باعث 
خشکى دهان مى شــود، رشــد نخواهد کرد، اما در بعضى 

افراد براى از بین بردن باکترى هاى مولد خشــکى دهان، 
مى بایست آنتى بیوتیک مصرف شود.

همچنین ممکن است پزشــک توسط یک دستگاه 
الکتریکى مخصوص، باعث تحرك ترشح بزاق از 

غدد بزاقى موجود در دهان شود.

ود
ى ش

ن م
گرد

اى  
رده

عث د
خشکى دهان، با

ود
ى ش

ن م
گرد

اى  
رده

عث د
خشکى دهان، با

کدام قسمت هاى کله پاچه را نباید هرگز خور د
یک متخصص تغذیــه باید ها و نبایدهــاى تغذیه اى مصرف 

کله وپاچه را تشریح کرد.
ضیاءالدین مظهرى اظهار داشــت: استفاده از این ماده غذایى 
در فاصله هاى طوالنى عوارضى ندارد، البته این مسئله بستگى 
به شــرایط جســمانى فرد نیز دارد، به طورى که مصرف این 
ماده غذایى براى افراد دچار چربى و فشــار خون و کسانى که 
در معرض حمله قلبى و مغزى هســتند به هیچ عنوان توصیه 

نمى شود.
وى با بیــان اینکه 100 گرم مغز گوســفند، هــزار میلى گرم 
کلســترول دارد، این درحالى اســت که 100 گرم تخم مرغ 

250 تــا 300 میلى گرم کلســترول داشــته و ترکیبات مفید 
دیگرى همچون اســید چرب ضــرورى بــدن و پروتئین را 
داراســت و در واقــع ارزش پروتئینــى آن 100درصد تلقى

مى شود.
این متخصص تغذیه بیان داشــت: ســن، جنــس، وضعیت 
فیزیولوژى از جمله عواملى اســت که در برنامه غذایى افراد 
مورد توجــه قرار مى گیــرد. وى گفت: مصرف کلــه پاچه نه 
100درصد منع مى شــود و نه به صورت کامل استفاده از آن 
توصیه شده اســت، ولى متخصصان تغذیه به این اصل توجه 
داشته که بهتر است غذاهاى سالم جایگزین این ماده غذایى

 کنیم.
مظهرى ادامــه داد: زبان و مغز گوســفند، چرب تر از ســایر 
قسمت ها بوده و افرادى که دچار نقرس هســتند، استفاده از 
این مواد غذایى، اسید اوریک آنها را افزایش داده و سبب بروز 

مشکالت براى شان مى شود.
وى با بیان اینکه پاچه گوسفند به رغم دیرهضم بودن، خواص 
مفیدى بر روى مفاصــل دارد، گفت: ولى بناگوش و چشــم 
گوسفند سرشــار از چربى هاى اشباع شــده بوده و مصرف آن 
توصیه نمى شود. همچنین زبان، دل، جگر و قلوه گوسفند حاوى 

کلسترول باالیى است.
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مأموران گمرك در تازه ترین عملیــات مبارزه با 
قاچاق انسان موفق شدند یک زن جوان و یک مرد را 
از داخل یک تریلى کشنده چادرى کشف کنند. این 
دوازدهمین محموله قاچاق انسان است که توسط 

مأموران گمرك در سال جارى کشف مى شود. 
این افراد در داخل بار تریلر مخفى شده بودند و قصد 
داشــتند به صورت غیر قانونى و قاچاقى از ترکیه 
وارد کشورمان شوند اما مأموران گمرك بازرگان با 
رصد اطالعات محموله ها و استفاده از دستگاه هاى 
کنترلى موفق به کشف این محموله قاچاق انسان 

شدند. مأموران گمرك بازرگان با بررسى اطالعات 
محموله هاى ورودى به کمک سامانه هاى هوشمند 
به یک بار کامیون لوازم و اشیاى مبلمان که به صورت 
پالت بارگیرى شده بود مشکوك مى شوند و پس از 
بازرسى به کمک دستگاه هاى کنترلى متوجه مى 
شوند که در ال به الى محموله یک زن جوان و یک 
مرد که هر دو تبعه کشورمان بودند پنهان شده اند. 

در بررسى هاى اولیه مشخص مى شود که این زن 
و مرد هیچ نسبتى با یکدیگر ندارند و قاچاقچیان 
انسان پس از بریدن سیم پلمب گمرك ترکیه این 

دو نفر را در داخل بار جاسازى کرده بودند.
تعداد تجهیزات کنترلى پیشــرفته در گمرکات از 
جمله ایکس رى هاى کامیونى در ســال هاى اخیر 
به سه برابر افزایش یافته و روند تجهیز گمرکات 
به دستگاه هاى کنترلى پیشــرفته با سرعت قابل 
توجهى در سال جارى نیز ادامه دارد . همچنین در 
سال 95 تعداد ده قالده سگ خریدارى و آموزش 

داده شده و در گمرکات کشور مستقر شده اند. 
شایان ذکر است که مأموران گمرك فقط در سال 
گذشته موفق به کشــف 480 مورد قاچاق انسان 

در گمرکات کشور شــدند و در سال جارى هم 50 
مورد قاچاق انسان توسط مأموران گمرك کشف 

شده است.  
بر همین اساس اواخر آذر ماه سال جارى مأموران 
گمرك موفق به کشــف یازدهمین محموله قاچاق 
انسان شــامل یک پیرزن و یک پیرمرد تبعه یکى 
از کشورهاى همسایه شــدند که در یک کشنده 
چادرى حامل بار صادراتى کنجد پنهان شده بودند و 
قصد داشتند به صورت غیر قانونى و قاچاقى از مرز 

بازرگان وارد کشور ترکیه شوند.

رئیس مرکز فوریت هاى پزشکى ســلماس گفت: شامگاه 
روز گذشــته، تصادف یک دســتگاه تریلى با سوارى پراید 
در محور سلماس- خوى سه کشــته و یک زخمى بر جاى 

گذاشت.
عمار فرید در رابطه با این تصادف شــدید گفت: در ساعت 
18و25دقیقه جمعه شــب پیرو اعالم یــک مورد تصادف 
جاده اى تریلى با ســوارى پرایــد در 20 کیلومترى محور 
ســلماس- خوى در گردنه قره تپه، نیروهاى فوریت هاى 
پزشکى و هالل احمر و آتش نشــانى سریعًا به محل حادثه 
اعزام شدند. وى بیان کرد: این تصادف متأسفانه سه فوتى 
و یک مصدوم داشت که با توجه به شــدت حادثه و پس از 
انجام عملیات رهاســازى توســط نیروهاى هالل احمر و 
آتش نشانى، فرد مصدوم توسط اکیپ فوریت هاى پزشکى 
خوى به بیمارستان خوى و افراد فوتى نیز به سلماس اعزام

 شدند.

2 جوان در خانه روستایى در استان سمنان گرفتار آتش شدند و جان خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود از مرگ دوجوان 31 و 17 ساله در یکى از روستا هاى توابع شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: ساعت 5 بامداد روز جمعه یک 

موردحریق به مرکزفوریت هاى پلیسى 110 اعالم شد که عوامل انتظامى به محل اعزام شدند.
سرهنگ سیدمجتبى اشرفى با اعالم کشف دو جسد سوخته از منزلى که طعمه حریق شده بود، اظهار داشت: پس از کشف اجساد عوامل پلیس آگاهى شهرستان 
وتیم ویژه تشخیص هویت نیز اعزام شدند و هویت جوان هاى فوت شده مشخص شد. این مسئول انتظامى در ادامه اذعان داشت: با بررسى مأموران مشخص 
شد مالک منزل در سفر خارج از شهرستان حضور داشته و دو جوان  که از بستگانش بودند، درمنزل حضور داشتند که پس از تساعد گاز مواد اشتعالزا در محل به 
دالیل نامعلوم منزل دچار حریق شده و شدت آتش سوزى به حدى بوده که متأسفانه دو مرد جوان نتوانسته اند از منزل خارج شوند و جان خود را از دست داده اند.

این مسئول انتظامى در پاسخ به این سئوال که علت حریق چیست،گفت: تا بررسى دقیق زوایاى موضوع و اعالم نظر کارشناسان نمى توان به طور دقیق در 
این مورد اظهار نظر کرد و پس از بررسى هاى کارشناسانه علت آن اعالم خواهد شد.

ورشکستگ ى پدر خانواده کافى بود تا زیر بار فشار و اختالف خانوادگى اش در یک صحنه 
هولناك همسرش را با ضربات چاقو به قتل برساند و پا به فرار بگذارد.

عقربه ها ساعت 24 جمعه 29 دى ماه سال جارى را نشان مى داد، پسر 26 ساله وارد خانه 
شان در خیابان میرهاشمى اتوبان محالتى تهران شد و وقتى در خانه را بازکرد با صحنه اى 
غیر باورکردنى رو به رو شد. مادر این پسر جوان، غرق خون روى زمین افتاده بود و پسر جوان 
هر چه او را صدا مى زد جوابى نمى شنید، فریادهاى این پسر کافى بود تا مأموران کالنترى 

132 نبرد در جریان یک سناریوى هولناك قرار گیرند.
مأموران به سرعت پاى در صحنه وقوع جرم گذاشتند و با تأیید مرگ زن 53 ساله، تیمى 
از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس مرادى از شعبه دوم دادسراى امور 

جنایى براى تحقیقات ویژه پاى در قتلگاه مادر خانواده گذاشتند.
کارآگاهان در بررسى هاى ابتدایى همراه تیم تشخیص هویت پى بردند که قربانى جنایت 
هدف ضربات مرگبار چاقو به ناحیه گردن و سینه قرار گرفته است. تجسس هاى پلیسى 
نشان از آن داشت که پدر خانواده پس از کشته شدن همسرش ناپدید شده است و در ادامه 
کارآگاهان پى بردند پدر خانواده چندى قبل در کارش ورشکسته شده و از آن زمان به بعد به 
علت مشکالت مالى با خانواده و همسرش دچار اختالف شده است و احتمال مى رود که در 
نبود فرزندان در خانه بین این زوج درگیرى صورت گرفته و مرد خانه با ضربات متعدد چاقو 

همسرش را به کام مرگ کشانده است.
تحقیقات اطالعاتى در محل جنایت کافى بود تا پدر خانواده که مرد 56 ساله است با توجه 
به فرارى بودنش به عنوان مظنون اصلى در قتل همســرش به دستور بازپرس ویژه قتل 
هدف ردیابى قرار گیرد. بنا به این گزارش، جسد قربانى جنایت به دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسراى ناحیه 27 تهران براى بررسى هاى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات 

براى دستگیرى عامل جنایت در اداره 10 پلیس آگاهى تهران ادامه دارد.

با شــکایت دو زن جوان دیگر، جزئیــات جدیدى از 
اقدامات شیطان پرایدسوار تهران برمالشد.

11 آذرماه ســال جارى خانــم جوانى بــا مراجعه به 
کالنترى 147 گلبرگ به مأموران اعالم کرد که توسط 
راننده یک دستگاه خودروى پراید 141 نقره اى ربوده 
شده و در حالى که این شخص پس از سرقت کیفش 
قصد آزار و اذیت وى را داشته، در یک لحظه موفق به 

فرار از دست این شخص شده است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضــوع «آدم ربایى، 
ســرقت مقرون به آزار و اذیت و ایــراد ضرب و جرح 
عمدى» و به دستور بازپرس شــعبه هفتم دادسراى 
ناحیه 27 تهران، پرونده براى ادامه رسیدگى در اختیار 

پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
شاکى پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت 14و30دقیقه 
ســوار یک دســتگاه خودرو پراید 141 نقره اى رنگ 
شــدم؛ راننده فردى الغر اندام، حدوداً چهل چهل و 
پنج ســاله با ته ریش و معتاد به نظر مى رسید. در بین 
راه، از مسیرى رفت که بســته بود و عنوان داشت که 
« اینجا بســته است و باید از مســیر دیگرى برویم». 
بنده چون به مسیر شــهرى آگاهى کامل ندارم، ابتدا 
باور کردم اما در ادامه به او اعتراض کرده و تذکر دادم 
که از مســیر اصلى برود؛ ناگهان راننده از مسیر اصلى 
خارج شد و به مسیر فرعى رفت. من که ترسیده بودم 
اصرار کردم که ماشین را متوقف کند یا به مسیر اصلى 
بازگردد اما راننده بى توجه به صحبت هاى من، سرعت 
ماشــینش را زیاد کرد. قصد پریدن از ماشین را داشتم 
که راننده دســتم را محکم گرفت و کشید و شروع به 
ضرب و شــتم عمدى کرد. مرا بین فاصله دو صندلى 

جلو انداخت و شــروع به تهدید و فحاشى کردن کرد. 
گلوى مرا به شدت فشار مى داد و ضربات محکمى به 
سر و صورتم مى زد. قصد آزار و اذیت مرا داشت که با 
او درگیر شــدم و با تالش زیاد و ضربات پا توانستم در 
ماشین را باز کرده و خودم را از ماشین به بیرون پرتاب 

کنم.»
کارآگاهان با بهره گیرى از تصاویر به دســت آمده از 
دوربین هاى مداربســته موفق به شناسایى خودروى 
پراید 141 نقره اى شدند؛ در بررســى ارکان هویتى 
خودرو اطالع پیــدا کردند که خودرو داراى ســابقه 
سرقت بوده و روز اول آذرماه در منطقه شهررى سرقت 

شده است.
در ســاعت 1و 30دقیقه بامداد روز بعد عوامل گشت 
آشــکار پلیس آگاهى در حین گشــتزنى در محدوده 
اتابک به یک دســتگاه خودروى پراید که به صورت 
مشــکوك در داخل کوچه اى خلوت و تاریک پارك 
بود مشکوك شدند؛ در بررســى به عمل آمده اطالع 
پیدا کردند که خودرو داراى سابقه سرقت بوده و دستور 
دستگیرى سرنشینان آن در سیستم جامع پلیس ثبت 
شده است. راننده خودرو پراید با مشاهده گشت پلیس 
آگاهى اقدام به روشــن کردن پراید و فــرار از محل 
مى کند. در زمان تعقیب و گریز ، مأموران گشت متوجه 
حضور خانمى در قسمت سرنشین صندلى جلوى پراید 
شدند که با راننده درگیر شده است؛ نهایتًا پراید از مسیر 
اصلى منحرف شــده و با جدول کنار خیابان برخورد 
کرده و دچار ترکیدگى الستیک مى شود و راننده آن 

دستگیر مى شود.
با دستگیرى راننده پراید به نام «علیرضا» 42 ساله  و در 
بررسى سوابق وى مشخص شد که او از مجرمان سابقه 

دارى اســت که بارها به اتهام ارتکاب جرائم مختلف 
مرتبط با آزار و اذیت جنســى، آتش سوزى عمدى و 
ســرقت اماکن در تهران، ورامین و اســتان اصفهان 
دستگیر و روانه زندان شده و در حال حاضر نیز تحت 

تعقیب دستگاه قضائى قرار دارد. 
خانم جوانى که در زمان دســتگیرى متهم در داخل 
خودروى پراید حضور داشــت و با متهم درگیر شــده 
بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:  «ســاعت 22 
روز پنج شنبه در حالى که هوا بارانى بود از محل کارم 
به قصد رفتن به خانه خارج شده و به عنوان مسافر سوار 
خودرو پراید شدم. زمانى که در نزدیکى محل سکونت 
به راننده اعالم کردم که کمى جلوتر پیاده خواهم شد، 
ناگهان راننده خودرو را متوقف کرد و به ســرعت به 
عقب ماشین آمد. به من حمله ور شد و با دست، دهان و 
گلویم را گرفت؛ به زور مرا به صندلى جلو برد و درهاى 
ماشــین را قفل  کردد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد؛ 
در همین زمان بود که این شخص متوجه چراغ گردان 
ماشین پلیس شد و بالفاصله ماشین را روشن و شروع 
به حرکت کرد. نهایتًا پس از طى مســافت کوتاهى و 
در حالى که ماشین پلیس به دنبال ما آمده بود، با این 
شخص درگیر شــده و موفق شدم تا خودرو را از مسیر 
اصلى اش خارج کنم و در ادامــه مأموران نیز اقدام به 

دستگیرى راننده پراید کردند.»

شناسایى 2 شاکى دیگر در پرونده
با توجه به سوابق متهم در ارتکاب جرائم مرتبط با آزار 
و اذیت جنسى، شناسایى دو شاکى و به منظور بررسى 
پرونده هاى مشابه و شناسایى دیگر شکات احتمالى، 
هماهنگى هاى الزم انجام شــد و متهــم براى ادامه 

تحقیقات در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت.

در بررسى پرونده هاى مشــابه، کارآگاهان موفق به 
شناسایى دو خانم دیگرى شــدند که دقیقًا به همین 
شــیوه و شــگرد مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند؛ 
این خانم ها پس از حضور در اداره شــانزدهم پلیس و 
مواجهه حضورى با متهم پرونده، صراحتًا وى را مورد 
شناسایى قرار دادند. یکى از شکات جدید که به شدت 
از ناحیه سر و صورت دچار جراحت و شکستگى شده و 
به مدت یک ماه نیز تحت اقدامات درمانى قرار داشت، 
پس از شناســایى متهم در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت : «دهم شهریورماه امســال، از مقابل ترمینال 
جنوب به مقصد شهرستان سوار یک دستگاه خودروى 
سوارى 405 یا آردى مشکى رنگ شدم؛ پس از سوار 
شدن، راننده حرکت کرد و مدعى شــد که در میدان 
کشتارگاه مســافر خواهد زد اما کســى را سوار نکرد. 
راننده به ســمت قم در حرکت بود کــه ناگهان تغییر 
مســیر دارد. زمانى که به او اعتراض کردم، به سمت 
من حمله ور شد و مرا به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
داد؛ راننده به ســمت جاده اى خاکى در حاشیه اتوبان 
حرکت کرد و آنجا بود که با تهدید و ضرب و شتم، مرا 
مورد آزار و اذیت قرار داد. ضرباتى که به سرم وارد شد 
به حدى محکم بود که دیگر قادر به مقاومت نبودم و 
بیهوش شــدم. زمانى که به هوش آمدم، هوا تاریک 
شده بود و من در بیایان رها شده بودم. گویا راننده تصور 
کرده بود که من مردم و بــه همین علت مرا رها کرده

 بود.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر 

عنوان داشت: در ادامه رســیدگى به پرونده و با توجه 
به شناســایى تعدادى از شــکات پرونده و همچنین 
ســوابق متهم در ارتکاب جرائم مشــابه و به منظور 
شناسایى دیگر شــکات احتمالى، دستور انتشار بدون 
پوشش تصویر متهم از سوى بازپرس محترم پرونده 

صادر شــد؛ لذا از کلیه شــکات احتمالى که موفق به 
شناسایى تصویر متهم شــدند دعوت مى شود تا براى 
پیگیرى شکایات خود به نشانى اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى مراجعه 

کنند.

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان همدان گفت: ضارب معلم آمر به معروف پس از 24 ساعت تالش 
مقام هاى قضائى و ضابطان، شناسایى و دستگیر شد.

جعفر شهبازى اظهار داشت: اواخر هفته گذشته دو مرد جوان در یکى از خیابان هاى شهر نهاوند براى دو خانم 
مزاحمت ایجاد مى کنند که یک معلم با دیدن این صحنه، اقدام به امر به معروف مى کند. وى بیان کرد: آمر به 
معروف پس از انجام این وظیفه شرعى به سمت خانه مادر بزرگ خود که در همان حوالى بود رهسپار مى شود، 
اما دو فرد یاد شده اقدام به تعقیب وى کرده و یکى از آنها در مکانى خلوت با ضربات پى در پى چاقو، این معلم را 

مجروح و مصدوم مى کند. 
معاون سازمان هاى نظامى و قضائى ســتاد احیاى امر به معروف استان همدان اظهار داشت: این سازمان از دو 
منظر قضائى و وضعیت درمانى معلم نهاوندى، این پرونده را پیگیرى مى کند. شهبازى با بیان اینکه فرد مصدوم 
به بیمارستان تهران منتقل مى شــود، گفت: این آمر به معروف در یکى از بیمارستان هاى تهران جراحى شد و 
طبق آخرین خبر دریافتى وضعیت جسمى اش رو به بهبود است. وى بیان کرد: با همکارى ضابطان و مجموعه 
قضائى، با وجود نبود سرنخ هاى اولیه، ضارب اصلى شناسایى و دستگیر شد و در بازجویى ها به جرم خود اعتراف 
کرد. رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح استان همدان افزود: دو خانم حاضر در صحنه نیز شناسایى و احضار 

شدند و آنها نیز به بیان جزئیات این موضوع پرداختند. 
شهبازى گفت: آمر به معروف که در جریان این حادثه مجروح شده است، بسیجى، متدین و نوه شهید است که به 
عنوان معلم در مجموعه آموزش و پرورش فعالیت مى کند. وى تأکید کرد: به منظور حمایت از آمران به معروف 

ویژه در دستگاه قضائى رســیدگى مى شود و صورت و ناهیــان از منکر، ایــن پرونده به 
برابر بــا قانون با افــراد خاطى برخورد مجموعه قضائى مصمم اســت 
طبق قانون، مجازات کســانى کند. شــهبازى تصریــح کرد: 
نســبت به آمران به معروف که مبادرت به اعمال مجرمانه 

تخفیف یا تعلیق و صدور و ناهیان از منکر مى کنند، قابل 
حکم مجازات قابل تعویق نیست. 

جرائم راننده متجاوز وارد مرحله تازه اى شد 

قربانیان جدید در پرونده  ارابه شیطانى

پنهان شدن در تریلى براى ورود به ایران

پراید مچاله شد، 4 نفر له شدند

مرگ 2 جوان در میان شعله هاى آتش

ورشکستگى منجر به همسرکشى شد

ضارب معلم آمر به معروف 
دستگیر شد

فرمانده انتظامى شاهرود از مرگ مرد 67 ساله در درگیرى خانوادگى خبر داد.
فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود از وقوع درگیرى خانوادگى منجر به فوت یک پیرمرد 67 ساله خبرداد و گفت: درساعت 19 روز جمعه یک مورد 
درگیرى خانوادگى بین یک زن و شوهر به وقوع پیوسته که با توجه با ضرب وجرح زن توسط شوهر، پدرزن به حمایت از دخترخود با دامادش درگیر 

و پس از آن برادران دختر وخانواده داماد نیز وارد درگیرى و ضد وخورد شدند.
سرهنگ سیدمجتبى اشرفى به استفاده از چاقو در این درگیرى اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه طرف هاى درگیرى براثر زد وخورد دچار جراحاتى 

سطحى شدند، اما پیرمرد 67 ساله براثر ضربات وارده و کهولت سن پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد. 
فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود از دستگیرى همه عامالن درگیرى خبر و افزود: با دستور مقام قضائى همه افراد بازداشت و تحت نظر قرارگرفتند.

قتل مرد 67 ساله در نزاع خانوادگى

بب پروو پن ن ی ر ز نن ی وووروروو و وى ى ىى ی ر ىى رر ویژویژ
برابر بــا قانون با افــراد خاطى برخورد مجموعه قضائى مصمم اســت 
طبق قانون، مجازات کســانى کند. شــهبازى تصریــح کرد: 
نســبت به آمران به معروف که مبادرت به اعمال مجرمانه 

تخفیف یا تعلیق و صدور و ناهیان از منکر مى کنند، قابل 
حکممجازات قابل تعویق نیست. 
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بر شــما باد به تالش و کوشــش، آمادگى و آماده شــدن 
و جمــع آورى زاد و توشــه آخــرت در دوران زندگى 
دنیا. دنیــا شــما را مغرور نســازد، چنانکه گذشــتگان

 شما و امت هاى پیشــین را در قرون سپرى شده مغرور 
موال على (ع)ساخت.

شهردارى خوانسار به استناد ابالغ موافقت نامه شماره 1525308 مورخ 96/08/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر 
دارد نسبت به انجام عملیات پل سازى و زیرسازى و آسفالت خیابان کنارگذر شرقى خوانسار به موجب دریافت اسناد خزانه اسالمى از 
محل تخصیص اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى با سررسید 98/08/20 و بدون تعدیل با اعتبار موافقت نامه به مبلغ 8/000/000/000 

ریال و مبلغ تخصیص یافته 2/347/000/000 ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
شرایط: 

1- پیشنهاددهندگان مى بایست داراى صالحیت فنى رتبه بندى راه و ساختمان در رشته مرتبط باشند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست مبلغ 117/350/000 ریال به حساب 0105922986005 به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا 

ارائه ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه به مبلغ مذکور در وجه شهردارى خوانسار اقدام نمایند.
3- پیشنهاددهندگان از تاریخ 96/10/21 لغایت پایان وقت ادارى 96/11/07 مدارك ذیل را در پاکت الك و مهر شده شامل: 

الف) محتوى برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار.
ب) محتوى برگ پیشنهاد قیمت ها براساس شرایط عمومى پیمان و فهرست بها سال 96 همراه با آنالیز بهاى موارد فوق الذکر را تحویل 

دبیرخانه محرمانه شهردارى نمایند.
4- زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخ 96/11/08 مى باشد.

5- متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات و مشخصات پروژه به دفتر فنى مراجعه و یا با تلفن 57770847 شهردارى تماس حاصل 
فرمایند.

6- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر 
دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

7- شهردارى در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه

شهردارى خوانسار

چاپ دوم

شهردارى نطنز در نظردارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG به نشانى 
میدان دفاع مقدس متعلق به شهردارى نطنز را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجدالشرایط به صورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 96/11/11 به شهردارى 
نطنز مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

آگهى تجدید مزایده امالك مازاد تملیکى شرکت پشتیبانى امور دام کشور
 به شماره 96/48     

نوبت دومنوبت دوم

مساحت آدرس ملکردیف
نوع ملک (ساختمان- مساحت اعیانعرصه

آپارتمان- زمین)
وضعیت ملک 

(مشاعى- شش دانگ)
نوع کاربرى براساس گواهى 
مبلغ سپرده شرکت در مبلغ پایه مزایدهشهردارى/ سند مالکیت

مزایده
شرایط 
توضیحاتپرداخت

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه ششم 1
مزایدهنقدى4/100/000/000205/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان139/17 + انبارى و پارکینگ139/17واحد جنوبى

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه ششم 2
مزایدهنقدى3/500/000/000175/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان114/19 + انبارى و پارکینگ114/19واحد شمال غربى

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه همکف 3
مزایدهنقدى2/650/000/000132/500/000مسکونىشش دانگآپارتمان100/45 + انبارى و پارکینگ100/45جنوبى شرقى

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه همکف 4
مزایدهنقدى2/300/000/000115/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان100 + انبارى و فاقد پارکینگ100شمال شرقى

مزایدهنقدى2/400/000/000120/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان100 + انبارى و پارکینگ100اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه همکف شمال غربى5
مزایدهنقدى1/200/000/00060/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان66/64 +انبارى و پارکینگ66/64اصفهان- شاهین شهر- خیابان عطار- بین فرعى 9 و 610
مزایدهنقدى1/300/000/00065/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان83/55 + انبارى و پارکینگ83/55اصفهان- شاهین شهر- خیابان عطار- بین فرعى 9 و 710

اصفهان- بلوار کشاورز- کنارگذر اتوبان شهید حبیب الهى- 8
مزایدهنقدى23/100/000/0001/155/000/000تجارىشش دانگتجارى330 جمع دو طبقه330نبش بن بست شهید ابراهیمى- طبقه همکف

مزایدهنقدى12/500/000/000625/000/000مسکونىشش دانگویالیى750335اصفهان- شاهین شهر- خیابان فردوسى- فرعى 2 شرقى پالك 918
مزایدهنقدى13/000/000/000650/000/000مسکونىشش دانگویالیى750340اصفهان- شاهین شهر خیابان دکتر حسابى فرعى 2 شرقى پالك 1015

شرکت پشتیبانى امور دام کشور (اداره کل استان) در نظر دارد تعدادى از امالك 
خود را بر مبناى قیمت پایه و در وضعیت موجود به صورت نقدى به شرح جدول 
ذیل از طریق مزایده کتبى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده لغایت 5 روز از تاریخ 
انتشار آگهى (غیر از ایام تعطیل) از ســاعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر روز 
شنبه مورخ 1396/10/30 به واحد حقوقى و واحد کمیسیون معامالت شرکت 
پشتیبانى امور دام استان اصفهان به آدرس اصفهان- دروازه شیراز- خیابان 
دانشگاه- خیابان توحید- اول خیابان شهید موحدى نیا (قزل باش) مراجعه و 
با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 2163980202009 (قابل واریز 
در کلیه شعب بانک کشاورزى) به نام شرکت اســناد را دریافت و همچنین 

پاکت هاى حاوى پیشنهادات خرید خود را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ آخرین 
روز تحویل اسناد (تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/11/14) به واحد 
کمیسیون معامالت شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان به آدرس فوق 
الذکر تسلیم و رسید اخذ نمایند. شــماره تلفن 84- 36214482 نیز جهت 

تماس اعالم مى گردد.
توضیحات:

1- به پیشنهادات فاقد سپرده و یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، 
مبهم و مشروط و فاقد امضاء مردود و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد و برگ شرایط مزایده الزامى است.
3- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه طبق جدول مى باشد 

که به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 2173980201003 نزد بانک ملى 
مرکزى به نام شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان یا ضمانت نامه بانکى 
معتبر داراى 3 ماه اعتبار (به جز بانک سرمایه) به نام شرکت پشتیبانى امور دام 
استان اصفهان مى باشد که مى بایست مزایده گر تضمین موصوف را به ضمیمه 

پیشنهاد خود ارائه نماید.
4- هزینه ى نقل و انتقال و تنظیم ســند در دفترخانه اسناد رسمى به عهده 

خریدار مى باشد. 
5- کلیه پاکات حاوى پیشــنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 10 روز 
یکشنبه مورخ 1396/11/15 در محل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
بازگشایى خواهد شد، حضور متقاضیان اختیارى و منوط به ارائه رسید تحویل 

پاکات مى باشد.
6- بازدید از کلیه امالك مورد مزایده براى اطالع از وضعیت موجود براى تمامى 
متقاضیان فراهم مى باشد و در وضعیت موجود و با مساحت هاى تقریبى اعالمى 

واگذار مى گردد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

8- چنانچه مبالغ پیشنهادى خریداران در هر ملک به طور مجزا مساوى باشد 
در صورت شرایط یکسان برنده با قید قرعه مشخص مى گردد.

9- برنده مزایده مى بایست پس از اعالم برنده شدن ظرف 7 روز کارى نسبت به 
حضور در اداره مزایده گزار و انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده 

شرکت در مزایده برنده اول ضبط مورد مزایده به برنده دوم واگذار مى گردد.

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى
 شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور

 استان اصفهان  

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 15 واحد تجارى از طبقه همکف، طبقه اول از 
مجموعه تجارى پاساژ شهردارى واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 96/11/18 به شهردارى نطنز مراجعه 
نمایند.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول 

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 5 قطعه زمین واقع  در کوى گنبد باز، فیض آباد 
و جنب سوله ستاد مدیریت بحران متعلق به شهردارى اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 96/11/18 به شهردارى نطنز مراجعه 
نمایند.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى هایک قطعه زمین تفکیکى کام بخش واقع در بادرود خیابان 
نواب به مساحت 200 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى 

بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم
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تأمین آب شرب روستاهاى 
تیران در اولویت است

فرمانــدار تیران و کــرون گفت: تأمین آب شــرب 
روســتاهاى تیران و کرون، اولویت برنامه هاى این 

شهرستان است.
على رحمانى افزود: بخش روســتایى با مشکالتى 
روبه رو است که مشکالت آن از گذشته تاکنون باقى 
مانده و تدبیر و برنامه ریزى در گذشته براى آنها نشده 
است که از جمله آن عدم اتصال آب شرب خانوارهاى 
روستایى به شبکه آبرسانى اســت و در حال حاضر 
آب شرب آنها از چاه آب و در برخى روستاها با تانکر 

تأمین مى شود.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشاره به اولویت 
بندى که نسبت به نیازهاى شهرستان صورت گرفته 
است، گفت: تأمین آب شرب روستاهاى تیران و کرون 
اولویت برنامه هاى شهرستان است و ساالنه اعتبار 
بخشى از محل اعتبارات به این حوزه براى رفع نیاز 
شبکه آبرسانى صورت مى گیرد که نیازمند اعتبارات 

ملى و استانى بیشترى است.

شرکت فرودگاه ها مجاز
 به خرید اراضى نظامى شد

بر اساس مصوبه آخرین جلســه کمیسیون تلفیق، 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران مى تواند 
براى اجراى پروژه هاى توســعه اى فرودگاه هاى 
مهرآباد و اصفهان، زمین هاى متعلق به ارگان هاى 

نظامى را خریدارى کند.
همچنین شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران در 
این پروژه ها از پرداخت سود سهام و نقل و انتقاالت 

معاف شده است.
پیش از این رحمت ا... مه آبادى، مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران در خصوص طرح 
توســعه فرودگاه اصفهان گفته بود کــه در فرودگاه 
اصفهان با مشکل شدید عرصه حتى براى عملیات 

جارى فرودگاه مواجه ایم.

محققان اصفهانى پانسمان 
بیوپلیمرى تولید مى کنند

محققان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به دانش 
فنى تولید پانسمان هیدروژلى شفاف، ترمیم کننده 
و ضد میکروبى بر پایه یک فیلــم بیوپلیمرى و مواد 

طبیعى دست یافتند.
عضو هیئت علمى دانشــکده فنــاورى هاى نوین 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهارداشت: این 
دانش فنى در قالب پایان نامه کارشناســى ارشــد 
دانشجوى مهندسى پزشــکى این دانشکده به نام 

اصغر اسکندرى نیا به دست آمده است. 
محمد رفیعــى نیا که اســتاد راهنمــاى این طرح 
تحقیقاتى بوده اســت، افزود: پانسمان طراحى شده 
داراى ترکیبات جدید و ساخته شــده از مواد طبیعى 
و با خاصیت اثر بخشــى باال در بهبود و ترمیم سریع 

زخم است. 
وى با بیان اینکه در تهیه این پانســمان هیدروژلى 
از مواد طبیعى مانند بره موم و نشاســته در بســتر 
بیوپلیمرى اســتفاده شده اســت، گفت: از خواص 
ترمیمى، ضد التهابى و آنتى باکترى ترکیبات موجود 
در این پانسمان براى افزایش ســرعت بهبود زخم 

استفاده مى شود. 

پیگیرى قضائى پرونده
 کشف 20 تن شیر تقلبى 

رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان شاهین شهر و 
میمه گفت: پیگیرى قضائى پرونده کشف محموله 
20 تن شیر تقلبى از چهارمحال و بختیارى به یکى 
از کارخانه هاى شــیر شهرستان شاهین شهر و میمه 

ادامه دارد.
یاسر اسماعیلى با اشــاره به اینکه این پرونده از یک 
ماه پیش تاکنون در دادگســترى شاهین شــهر در 
حال بررسى است، افزود: ســودجویان قصد داشتند 
محموله اى از آب پنیر، روغن و شــیر را به عنوان شیر 
خوراکى به کارخانه هاى تولیــد مواد لبنى به فروش 

برسانند.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
استان اصفهان گفت: طرح نهایى ایمن سازى سى وسه پل 

درهفته جارى مشخص مى شود.
فریدون اللهیارى با اشــاره به نرده گذارى سى وسه پل 
اظهار داشــت: نرده گــذارى الزامًا باید انجام شــود؛ 
ایمن سازى سى وسه پل با طرح قبلى متفاوت است ومواد 
مورد استفاده از چوب نیست، بلکه از فلز است و از لحاظ 

سبک اجرایى و معمارى به بنا و سیما آسیب نمى رساند.
وى گفت: با وجود اینکه در ایمن ســازى یک چیز جدید 
روى پل قرار مى گیرد، اما راه دیگرى نیســت؛ زیرا این 
پل به عنوان یک معبر عمومى در حال اســتفاده بوده و 

طبیعى اســت که معبر عمومى با این حجــم  تردد باید 
ایمن سازى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
اســتان اصفهان بیان داشــت: پس از سى وســه پل، 
ایمن ســازى پل خواجو را در دســت اقــدام داریم، اما 

سى وسه پل در اولویت است.
گفتنى است؛ چند روز گذشــته یک پسر نوجوان از روى 
سى وسه پل سقوط کرد که در بیمارستان بسترى است 
و در مهرماه ســال جارى نیز یک دختــر بچه از این پل 

تاریخى سقوط کرد که جان خود را از دست داد.

صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان امسال دو برابر 
افزایش داشته است.

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: صادرات محصوالت این شرکت 
امسال در مقایسه با مدت مشــابه پارسال با افزایش دو 

برابرى به 805 هزار تن رسیده است.
اردشــیر افضلى با اشــاره به صادرات محصوالت این 
کارخانه به کشــورهاى حوزه خلیج فارس و اروپا افزود: 
براى توســعه ســبد محصوالت شــرکت ذوب آهن،
 پروفیل هاى ناودانى بال شیب دار سایز 20، کالف هاى 
صادراتى،گرد فوالدى سایز 250 میلیمتر و بیم بالنک در 

این کارخانه تولید و روانه بازارهاى داخلى و صادراتى شد.
وى با اشــاره به افزایش 6 درصــدى تولید محصوالت 
نهایى ایــن کارخانه در 9 ماهه ســال جــارى افزود: 
تالشگران این شــرکت از ابتداى امسال تا کنون 889 
هزارو 491 تن کک ومواد شــیمیایى، دو میلیون و 289 
هزار و 964 تن آگلومره و یک میلیون و 753 هزار و 412 

تن چدن مذاب واحدهاى کوره بلند تولید کرده اند.
معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به کاهش 80 درصدى ضایعات ذوب آهن هم گفت: این 
میزان صرفه جویى بیش از 600 میلیارد ریال براى ذوب 

آهن سودآورى به همراه داشته است.

افزایش 2برابرى 
صادرات محصوالت ذوب آهن

تکلیف ایمن سازى سى وسه پل 
به زودى مشخص مى شود

نصف جهــان یکى از دغدغه هاى اصلى گلشهر از توابع 
شهرستان گلپایگان، خاکى بودن معابر آن است.

شهردار گلشهر با بیان اینکه وضعیت درآمدزایى مردم 
و شــهردارى گلشهر مطلوب نیســت، به نصف جهان 
گفت: به دلیل کم درآمدى مردم شهر، وضعیت ساخت 
و ساز صفر است و شــهردارى هم نمى تواند عوارضى 

دریافت  کند. 
على نیکبخت با اشــاره به بودجه سه میلیاردى امسال 
شهردارى گفت: تاکنون نزدیک به 70 درصد این بودجه 
تحقق یافته که در پروژه هاى عمرانى هزینه شده است.
وى درباره پروژه هاى عمرانى که امسال به بهره بردارى 
رســیده و همچنین در دست اقدام اســت عنوان کرد: 
احداث چمن مصنوعى با مشارکت اداره ورزش و جوانان 
که ســال آینده به بهره بردارى مى رسد، احداث و بهره 
بردارى از پروژه میدان شــهدا، بهره بــردارى از بلوار 
نگارســتان، احداث کارگاه تولید قطعات بتنى، میدان 
ورودى در دســت اقدام محله ورزنه و عملیات اجرایى 
بلوار اصلى شهر با مسافت نزدیک به 900 کیلومتر که 

سال آینده به بهره بردارى مى رسد از مهمترین اقدامات 
عمرانى شهردارى بوده است.

به گفته نیکبخت، شــهردارى در حوزه فرهنگى اقدام 
به راه اندازى کتابخانه شــهر با متــراژ 200 متر مربع  

کرده است.
وى یکى از دغدغه هاى اصلى در شــهر را آســفالت 
نبودن بالغ بر 400 معبر عنوان کرد و گفت: متأســفانه 
شــهردارى بودجه اى براى آســفالت کردن این معابر 
خاکــى نــدارد، بودجه فعلــى شــهردارى جوابگوى 
آسفالت این تعداد نیست و  هرسال سه معبر را آسفالت

مى کنیم.
گلشهر از ظرفیت گردشگرى خوبى هم برخوردار است 
ولى  شــهردارى توان مالى براى مرمت و بازسازى این 
آثارتاریخى را ندارد، نیکبخت با بیان این مطلب عنوان 
کرد: آثار تاریخى گلشهر شــامل شهر تاریخى آذر آباد، 
سنگ نگاره هاى تاریخى، پارك سید نصیرالدین، تپه 
تاریخى کپنده ورزنه، منطقه گردشگرى بیشه، منطقه 
گردشگرى اشــترو، امامزاده صالح پیغمبر، برج ورزنه، 

برج کنجد جان، قلعه شــجاع نظــام فیالخص و  قلعه 
تاریخى وداغ  با قدمت ســه هزار ســال از نقاط دیدنى 
این شهر اســت که به دلیل کم بودن بودجه نتوانستیم 
اقدامى بــراى مرمت و بازســازى این آثــار تاریخى

 داشته باشیم.
گفتنى است گلشهر با جمعیت ده هزار نفرى در سال 80 
از تجمیع چهار روستاى  ورزنه، کنجدجان، فیالخص و 
وداغ تشکیل شده و شــغل اصلى مردم آن دامدارى و 

کشاورزى است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان گفت: تأخیر در ارائــه مجوز منابع طبیعى براى 
تغییر کاربرى زمین هاى شخصى براى احداث نیروگاه 

خورشیدى، مانع پیش روى این طرح است.
ســارا صالحى اظهار داشــت: با وجودى که اکنون 28 
سرمایه گذار براى احداث نیروگاه خورشیدى با مجموع 
ظرفیتى بالغ بر 55 مگاوات داریم، اما هنوز در شبکه تحت 
پوشش شــرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان 
نیروگاهى که به بهره بردارى رســیده و متصل به شبکه 

باشد، نداریم.
وى با اشاره به اینکه تنها یک نیروگاه خورشیدى تحت 
نظارت شــرکت برق منطقه اى اصفهان داریم، گفت: 
ظرفیت این نیروگاه 10 مگاوات است که با بهره بردارى 
از این نیروگاه، برق مشــترکان منطقــه جرقویه تأمین 

مى شود.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان افزود: افراد زیادى متقاضى سرمایه گذارى در 
حوزه احداث نیروگاه خورشیدى هستند و تا نیمه نخست 

امسال، تعداد 45 پرونده سرمایه گذارى با ظرفیت تولید 
111 مگاوات در حوزه شهرستان اصفهان تشکیل شده 

است.
وى افزود: این در حالى اســت که امــکان واگذارى به 
تعدادى از متقاضیان میسر نبود و تعدادى از تقاضاها هم 

به دلیل درخواست سرمایه گذار باطل  شد.
صالحى گفت: در حال حاضر 28 سرمایه گذار براى احداث 
نیروگاه خورشــیدى داریم که با تعیین شرایط اتصال به 

شبکه، از طرف شــرکت توزیع، مجوزهاى الزم براى 
سرمایه گذار صادر شده و امیدواریم تا تابستان سال آتى، 
حداقل سه مورد از این طرح هاى سرمایه گذارى نیروگاه 

خورشیدى، به بهره بردارى برسند.
وى افزود: بیشترین مشکل ســرمایه گذاران در فرآیند 
احداث نیروگاه خورشیدى، بحث تغییر کاربرى زمین هاى 
شخصى و یا گرفتن امتیاز تملک موقت و بلندمدت زمین 
از سازمان منابع طبیعى است که ممکن است فرآیند آن 
در خوش بینانه ترین حالت شــش ماه تا یکسال به طول 

انجامد.
مدیر دفتــر بازار بــرق شــرکت توزیع نیــروى برق 
شهرســتان اصفهان ادامه داد: هزینه ســرمایه گذارى 
هر مــگاوات نیــروگاه خورشــیدى متغیر و بســتگى 
بســیار به شــرایط تأمین مالى و البته تأمین تجهیزات

 دارد.
صالحى افزود: براى نیروگاه هایى با ظرفیت متوسط، به 
ازاى هر مگاوات، هزینه  سرمایه گذارى معادل 40 تا 42 

میلیارد ریال الزم است.

رئیس اتحادیــه چایخانــه داران اصفهــان گفت: در 
پیگیرى هاى اخیــر، خبرهاى خوبى به ما رســیده که 
احتماًال قلیان ها برمى گردد؛ همچنین زمزمه هایى براى 
بازگشت قلیان به چایخانه ها شده، اما هنوز مصوبه اى در 

این زمینه وجود ندارد.
محسن فالح نژاد اظهارداشــت: درحدود 260 چایخانه 
داراى پروانه و پرونده کســب تا پیش از تعطیل شــدن 
تمامى چایخانه ها فعالیت داشــتند که همه آنها، 18 ماه 

قبل با دستور دادستان پلمب شدند.
وى با بیان اینکه بیش از 90 درصــد درآمد چایخانه ها 
از عرضه قلیان بود، افزود: دســتورالعمل بهداشت مبنى 
بر تعطیلى نبود و تأکید بر عدم عرضه قلیان داشــت اما 
جمع آورى قلیان از چایخانه ها درآمد این واحدها را از بین 
برد و عمًال دیگر چایخانه ها توانایى ادامه فعالیت نداشته 

و بسته شده اند.
رئیس اتحادیه چایخانه داران اصفهان ادامه داد: پس از 
این اقدام، صاحبان چایخانه ها که باالى 50 ســال سن 
داشتند، خانه نشین شــده و قادر به درآمدزایى از راه هاى 

دیگر هم نیستند.
وى تصریح کرد: دســتورالعمل وزارت کشــور مبنى بر 
اجراى تدریجى جمــع آورى قلیان در زمان اســتاندار 
سابق اجرایى نشــد و مسئوالن بهداشــت و دادستانى 
قبول نکردنــد که قلیان به چایخانه هــاى داراى مجوز

برگردد.
فالح نژاد اذعان داشــت: جلســه اى یک ماه گذشته با 
دادستان کل کشور داشتیم که آنجا قول داده شد تا یک 
ماه آینده عرضه قلیان در تمام کشور ممنوع مى شود، اما 
پس از گذشــته یک ماه از آن جلسه، هنوز که دستورى 

صادر نشده است.
وى با بیان اینکــه در پیگیرى هاى اخیر خبرهاى خوبى 
به ما رســیده که احتماًال قلیان ها برمى گــردد، گفت: 
زمزمه هایى براى بازگشت قلیان به چایخانه ها شده است.

وى تأکید کرد: گالیه ما در جلســات ایــن بود که اگر 
قانونى وجود دارد باید در تمامى کشــور اعمال شود، نه 
اینکه در یک شهر اجرایى شــود و در مکانى دیگر اقدام 
نشود، در چارچوب قانون حرکت مى کنیم و از دستورات 
قــوه قضائیه اطاعــت مى کنیم اما چرا پــس از اجراى 
طرح در اصفهان، در شــهرهاى دیگر این طرح اجرایى

نشد.
فالح نژاد در خصوص آزمایشى بودن اصفهان در طرح 

جمع آورى قلیان گفت: ناراحتى ما این است که چرا هر بار 
این طرح در اصفهان به صورت آزمایشى اجرایى مى شود؟ 
سال 86 نیز شش ماه و 14 روز تمام چایخانه ها پلمب شد 
و این براى دومین بار است که اصفهان را براى این طرح 

انتخاب کرده اند.
رئیس فعال اتحادیه چایخانه داران اصفهان با بیان اینکه 
در اصفهان دو هزار چایخانه بدون مجوز در حال فعالیت 
هستند، عنوان کرد: مدارك و اطالعاتى از چایخانه هاى 

زیرزمینى داریم که با توجه به نبود نظارت بر آنها، تخلف 
متعدد در آنها در حال انجام اســت و مقابله اى هم با آنها 

نمى شود.
وى بیان داشــت: برخــى از این چایخانه هــا در قالب 
خانه هاى اجــاره اى، زیرزمین، باغ هــا، دخمه ها و حتى 
دامدارى ها به صورت غیرقانونى تا ســاعت 3بامداد باز 
بوده و به صورت مختلط خدماتى ارائه مى دهند که قابل 

نظارت و کنترل نیست.

نصف جهــان   واحدهاى صنفى ســنگبرى  اصفهان بر 
اســاس میزان تولید، درجه بندى مى شوند و بر اساس 
این درجه بندى، مشــمول پرداخــت مالیات یا تخفیف  

مالیاتى مى شوند.
رئیس اتحادیه سنگبرى هاى اصفهان به نصف جهان 
گفت: شش هزار واحد سنگبرى در کشــور وجود دارد 
که دو هزار واحد در اصفهان مستقر هستند که 50 درصد 
سنگ کشور را تأمین مى کنند ولى رکود بازار امسال 30 

درصد از این تعداد را تعطیل کرد.
حســین حجارى همچنین اظهار داشــت: 70 درصد 
باقیمانده هم  براى حفظ خط تولیــد، با 30 درصد تولید 
کار مى کننــد. وى با توجه بــه وضعیت رکــود بازار، 
پرداخت مالیات بــر ارزش افزوده را بــراى واحدهاى 
ســنگبرى اصفهان ســخت دانســت و افزود: امسال 
مالیات بردرآمد، 8 درصد افزایش داشــته و پرداخت آن 
در وضعیت فعلى، براى تولید کنندگان ســخت اســت. 
به همین دلیل اتحادیه براى مرتفع ســازى این مشکل 
ســنگبرى ها، با ســازمان امورمالیاتى وارد مذاکره شد 
و طى یــک تعامل دو طرفه مقرر شــد، میــزان تولید 
ســنگبرى ها درجه بندى شود و بر اســاس این درجه 
بندى، مالیــات پرداخت یــا معاف از آن شــوند. یعنى 
تولیدکنندگان ضعیف، مشــمول تخفیف یــا معاف از 
مالیــات مــى شــوند و تولیــد کنندگانى کــه داراى 
تجهیــزات بــه روز و موفــق در عرضــه محصــول 
هســتند، مشــمول پرداخت کامل مالیــات بردرآمد

 خواهند ب ود. 
به گفته حجارى، بــراى تحقق این مهــم، امروز اول 
بهمن ماه فهرست واحدهاى سنگبرى فعال به سازمان 
امورمالیاتى ارائه مى شــود و کارشناســان این سازمان 
طى یک بررسى،  واحدهاى ســنگبرى را درجه بندى 
و میزان پرداخت مالیات را براى آنــان تعیین و اجرایى 

مى کنند.

زمزمه هاى بازگشت قل قل  قلیان  به اصفهان
 در حال حاضر 2000 چایخانه غیرمجاز درنصف جهان در حال فعالیت هستند

بهره بردارى ازنیروگاه خورشیدى تا تابستان آینده 

معابر خاکى  گلشهر، مشکل اصلى شهر است

 تخفیف مالیات 
براى سنگبرى هاى 
اصفهان در راه است

بارش برف زمســتانى اغلب شهرســتان هاى استان 
اصفهان را ســفید پوش کرد.مدیر پیش بینى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: از جمعه شب تاکنون در 
شهرستان هاى مختلف استان شاهد بارش برف و باران 

بوده ایم و استان چهره زمستانى به خود گرفته است.
حســن خدابخش بیان اینکه بررســى نقشــه هاى 
هواشناســى بیانگــر فعالیت ســامانه بارشــى براى 
امروز(یکشنبه) بر روى اســتان است، گفت: بیشترین 
بارش از فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار، داران، 

چادگان و گلپایگان، سمیرم و میمه گزارش شده است.
وى با بیان اینکه امروز این ســامانه در مناطق شرقى 
اســتان فعال خواهد بود، گفت: با فعالیت این سامانه 
در ارتفاعــات نایین، خورو بیابانک و اردســتان بارش 
به صــورت برف و در مناطق شــهرى، بــارش باران 

پیش بینى مى شود.
وى افزود: براى امــروز احتمال وقوع مــه در مناطق 
کوهستانى و وزش باد و کوالك در مناطق غربى استان 

پیش بینى شده است.
خدابخش گفت: از فردا با خروج این ســامانه از میزان 

بارش ها کاسته مى شود
خدابخــش براى هواى کالنشــهر اصفهــان در روز 
یکشــنبه(امروز)، مه صبحگاهى، گاهى وزش باد به 
نسبت شــدید و بارش پراکنده باران و برف و به تدریج 
کاهش پدیده و براى روز دوشنبه(فردا)، آسمانى کمى 
ابرى و مه صبحگاهى، گاهى افزایــش ابر و وزش باد 

پیش بینى کرد. 

بــارش 25میلیمتــر بــرف در بویین 
میاندشت

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
25 سانتیمتر برف در بویین میاندشت باریده است.

بارش 13 سانتى متر برف در خوانسار  
مدیر اداره هواشناسى شهرستان خوانسار گفت: در سال 
زراعى جارى 55/7 میلى متر بارش در شهرستان به ثبت 
رسیده که در مقایسه با مشابه سال قبل 240 میلى متر 
کاهش داشته است.امیر امینى اظهارداشت: سامانه بارش 
برف از بامداد دیروز در شهرستان آغاز شد و13 سانتى متر 

بارش ثبت شده است.

بارش 12 سانتى متر برف در چادگان  
مدیر هواشناسى شهرستان چادگان نیز از کاهش شش 
تا 10 درجه اى دماى هواى این شهرستان طى چند روز 
آینده خبر داد.حسن عسگرى با بیان اینکه بارش  برف 
همه مناطق شهرســتان را در برگرفته،اظهارداشــت: 
با ورود سامانه بارشــى، میزان بارندگى در شهرستان 
چادگان به 12 ســانتیمتر رســیده که ایــن میزان در 
ارتفاعات شهرســتان بیش از 22 سانتى متر ثبت شده 

است.

بارش برف چهره سمیرم را زمستانى کرد
بارش خفیف برف از بامداد دیروز نیز در سمیرم آغاز شد 

وچهره این منطقه را زمستانى کرد.
برف به شکل محدود و پراکنده، بخش هایى از غرب، 
بخش مرکزى و شمال شهرستان سمیرم را سپیدپوش 

کرد.

ارتفاع برف در برخى نقاط مرتفع غرب 
استان اصفهان به 50 سانتى متر رسید

ارتفاع برف درآخرین روز دى ماه سال جارى(دیروز) در 
برخى نقاط مرتفع شهرستان هاى غربى استان اصفهان 

بین 25 تا 50 سانتى متر رسید.
ارتفاع  برف در برخى نقاط مرتفع غرب استان اصفهان 

به 50 سانتى متر رسید.
بارش برف که از ساعات انتهایى جمعه آغاز شد، منجر به 
تعطیلى کلیه مدارس در تمام مقاطع در شهرستان بویین 
میاندشــت و مدارس ابتدایى شهرستان هاى فریدن و 

فریدونشهر شد.
نوروز ملکى، مدیر اداره هواشناسى فریدن،ارتفاع برف 
در این شهرستان را 9 سانتى متر و میزان بارندگى را 10 

میلیمتر اعالم کرد.
حشمت ا... اصالنى، مدیراداره هواشناسى فریدونشهر 
نیز از بارش بیش از 25 ســانتى مترى برف در مناطق 
مسکونى این شهرستان و نیز بارش 50 سانتى مترى در 

ارتفاعات آن خبر داد.

بارش برف و باران،  روسیاهى زمستان را سفید کرد
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آگهی نوبتی ســه ماهه ســوم ســال 1396 مربوط به قســمتی از امالك 
مهردشــت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلــی  که به موجب ماده 
11 قانون ثبت و مــاده 59 اصالحی آئیــن نامه مربوط به امالکی اســت 
که در سه ماهه ســوم ســال 96 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شــده و یا قبًال 
از قلــم افتاده و یــا طبق آراء هیئــت نظارت ثبــت اصفهــان باید آگهی 
آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض 

دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى
پالك 3658  فرعى –  خانم صغرى شفیعى علویجه فرزند عبداهللا  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت  342/12 مترمربع.
پالك 4954 فرعى مجزى شــده از پالك 999 فرعــى –  خانم معصومه 
شفیعى علویجه فرزند حسین و خانم صغرى علیرضائى علویجه فرزند قاسم 

باالسویه ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 329/64 متر مربع.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت 

به فاصله ســی روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 
خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه   1396/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:   چهار شنبه  1396/12/02

م الف 7513 
  ابوالفضل ریحانى -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/10/851

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضاى  ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید: 
الف) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند:
اول: ابنیه و امالك واقع در کار الدان یک اصلى و فرعى زیر:

1567 فرعى: آقاى احمد نصر اصفهانى فرزند مرتضى ششدانگ قسمتى از یک 
بابخانه بمساحت 74/75 مترمربع

دوم: ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر: 
2662 فرعى: آقاى محمدرضا نیکان فرزند غالمحسین ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالك 635 فرعى بمساحت 156/80 مترمربع
2667 فرعى: شهردارى فالورجان ششدانگ یک باب ساختمان ادارى منتزع 

شده از پالکهاى 843 و 846 فرعى بمساحت 3230/35 مترمربع
سوم: ابنیه و امالك واقع در آغچه بدى 32 اصلى و فرعى زیر:

469 فرعى: آقاى باقر محمدى آغچه بدى فرزند مصطفى ششدانگ قسمتى از 
یک بابخانه منتزع شده از پالك 30 فرعى بمساحت 51/38 مترمربع

چهارم: ابنیه و امالك واقع در افجد 36 اصلى و فرعى زیر:
330 فرعى: آقاى حســینعلى توکلى افجدى فرزند رضاقلى ششــدانگ یک 

بابخانه بمساحت 202/78 مترمربع
پنجم: ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430 اصلى و فرعى زیر:

1628 فرعى: آقاى حسنعلى جمشــیدى فرزند کاظم ششدانگ یک بابخانه 
و مغازه متصله منتزع شده از پالك 161 فرعى بمساحت 306/92 مترمربع

ششم: ابنیه و امالك واقع در فرتخون 534 اصلى و فرعى زیر: 
600 فرعى: آقاى افشین بهوندى فرزند رحم خدا ششدانگ یک بابخانه منتزع 

شده از پالکهاى 66 و 68 فرعى بمساحت 94/73 مترمربع
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به 
آنهائى که تقاضاى ثبت شده ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى 
اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء 

مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.

ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود 
در  صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین 

تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهى در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه 1396/11/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1396/12/2 
م الف: 1001 

اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت فالورجان /10/775

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط به امالکی است که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته 
شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی 
آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1532/1- محمدرحیم– محمدکریــم– عبدالرحمن– عبدالحمیدو 
نســرین همگى امیرکاوئى و فاطمه بیگم و على امیــرکاوه همگى فرزندان 
اســداله و غالمرضا رجائى فرزند محمد على (به قانون ارث)سى و سه حبه و 
هشتصدو دوازده – دوهزارو دویست و پانزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه مخروبه پالك 1532/1 مجزى شــده از پالك 1532 بمساحت 

221/5  متر مربع . 

قطعه 3 نجف آباد 
پالك 1187– غالمرضا امیر یوسفى فرزند خلیل  ششدانگ قسمتى از یکباب 
مغازه با ششدانگ پالك 808 که باهم تشــکیل یک باب مغازه را داده است 

و سابقًا بصورت یک راهرو قدیمى بوده است  بمساحت 15/64 متر مربع  .

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 5/864 – ســعید شــکرالهى یانچشــمه فرزند خلیل اله ششدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 137/20متر مربع . 
پالك 20/7– مریــم کریمى پــور جونقانى فرزند على جمعه  ششــدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 109 متر مربع  .
پالك 539/22 – رضا موسوى  نجف آبادى فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 67/85 متر مربع  .
پالك 680/4 – مهدى اکرامیان فرزند محمد کریم ششدانگ یکقطعه زمین  

بمساحت 133/65 متر مربع.
پالك 915/360– فریــدون بهارلویى فرزند مهدى ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت 239/29 متر مربع

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 789- محســن صفر نوراله نجف آبادى فرزند صفرعلى ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 49/20 متر مربع.
پالك 1014/853- مهدى دهقانى فرزند حســین ششــدانگ یکدرب  باغ 

محصور  بمساحت 2225/35 متر مربع.
پالك 1302- محسن مارى پورنجف آبادى فرزند قربانعلى ششدانگ یک 
قطعه زمین بمســاحت 21/28 متر مربع که باششدانگ پالك 466/2 توام و 

تشکیل یکبابخانه را داده اند .

قطعه 7 نجف آباد
پالك 422- محســن ســلیمانژاد نجف آبادى  فرزند رمضانعلى ششدانگ  

یکبابخانه   بمساحت 144/05 متر مربع .
پالك 2277- حسین کرمى نجف آبادى فرزند محمد ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 183/15 متر مربع.
پالك 2509- مریم غیور نجف آبادى  فرزند حسینعلى ششدانگ یک درب 

باغ مشجر و محصور  بمساحت 331/50 متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 337/5- محمد اســماعیل مطهرى پور فرزند غالمعلى ششــدانگ 

یکباب کارگاه و محوطه متصله  بمساحت 2011/15 متر مربع.

قطعه 10 نجف آباد
پالك 854/26 – حمید ســلیمیان نجف آبادى فرزند جعفرقلى  ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 181/96 متر مربع .
1323/24- سعادت توکلى حاجى آبادى فرزند عزیزاله ششدانگ یکبابخانه 

مساحت 101/20 متر مربع .
پالك1484/34- غالمرضا رضائیان نجف آبادى  فرزند رجبعلى  ششدانگ 

یک درب باغ بمساحت 513 متر مربع .
پالك 1967- حمیدرضا فاضل نجف آبادى فرزند مهدى ششــدانگ یک 

قطعه ملک مشجر غیر محصور بمساحت 1147/33 متر مربع .
پالك 1992- محمود نوریان نجف آبادى فرزند عبداله و طاهره پوالدچنگ 
نجف آبادى فرزند محمد بالسویه ششــدانگ یکدرب باغ  مشجر و محصور 

بمساحت 3754/50 متر مربع .

آگهی ردیف ب
قطعه 3 نجف آباد

پالك 309/4- علیرضا گلى  نجف آبادى فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 
یکباخانه که در اجراى قانون تعیین تکلیف بموجب راى 5269 مورخ 96/5/26 
مالک مفروزى شناخته شــده که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک قطعه ملک 

مشجر بوده که اشتباهًا باغ آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 489- ســید على صادقى فرزند سید محمد نســبت به ششدانگ یک 
قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام 
خانوادگى مســتدعى ثبت از قلم افتاده و نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین آگهى 

شده که بایستى تجدید آگهى گردد .

قطعه 4 نجف آباد 
144/6- ابراهیم مهدیه نجف آبادى فرزند محمــود و خانم صدیقه نمازیان 
فرزند على بالســویه  ششــدانگ یکبابخانه که بموجب آراء شماره 12687 
و12688 – 95/10/19 هیات قانون تعیین تکلیف مالک شناخته شده که در 
آگهى هاى نوبتى سابق نام خانوادگى مستدعیان اولیه ثبت از قلم افتاده بوده 

است و باید آگهى هاى نوبتى آن تجدید گردد . 
332/1 – رضا قلى جهانیان نجف آبادى فرزند مصطفى  مالک ششــدانگ 
یکباب مغازه  که در اجــراى راى 10298-95/8/25  و راى اصالحى 5000 

 96/5/22 –
قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده است که در آگهى هاى نوبتى 
سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک ساده و مشجر اشتباهًا قطعه ملک منتشر که 

تجدید آگهى میگردد.  
402/16- مرتضى گلشــادى نجف آبادى فرزند احمد نسبت به چهاردانگ 
مشاع و خانم زهرا حمیدى فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه که بموجــب آراء 1827 و1855 – 93/3/4 هیــات قانون تعیین

 تکلیف مالک شناخته شده مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت انتقال گرفته 
اند که در آگهى هاى نوبتى سابق نام خانوادگى بعضى از مالکین و نام پدر آنها 

اولیه ثبت از قلم افتاده بوده است و باید آگهى هاى نوبتى آن تجدید گردند  . 

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 932/5 – على نادرخانى فرزند احمد و خانم فاطمه عربها نجف آبادى 

فرزند محمد حســین بالسویه ششــدانگ یکبابخانه بموجب سند 39680-
96/7/10 دفتر 164 انتقالى مع الواســطه از مالکین اولیه که در آگهى هاى 
نوبتى سابق بجاى قطعه ملک سهواً  زمین آگهى شده  و شماره ملک بجاى 

932/2 اشتباهًا 392/2 قید و آگهى گردیده که بایستى تجدید گردد .  

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 162/2 – على طاهرى فرزند کاظم مالک ششــدانگ یکبابخانه که 
در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رســمى راى شماره 
4185-96/4/25 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى 
نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک غیر محصور مشجر سهواً قطعه زمین 

آگهى شده که تجدید آگهى مى گردد.  
پالك 380- فاطمه و خدیجه و صدیقه و زهرا و اعظم همگى جهانیان نجف 
آبادى فرزندان رضا بالسویه ششــدانگ یک قطعه ملک انتقالى مع الواسطه 
از مســتدعى ثبت که در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى سابق نام خانوادگى و 
نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده و آگهى نشده و باید آگهى هاى آن تجدید 
گردند . پالك402/16- پوریا عطاردى فرزند مجتبى نســبت ششــدانگ 
یکبابخانه که بموجب آراء 4298 – 96/4/31 هیــات قانون تعیین تکلیف 
مالک شناخته شده مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت انتقال گرفته اند که در 
آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک سهواً قطعه زمین آگهى 
شده و نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان اولیه ثبت از قلم افتاده بوده است و 

باید آگهى هاى نوبتى آن تجدید گردند  
 پالك519/6- محمدعلى میرخلف زاده فرزند حسین ششدانگ یکباخانه که 
بموجب راى 4972 – 96/5/19 هیات قانون تعیین تکلیف مالک شناخته شده 
مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت انتقال گرفته اند که در آگهى هاى نوبتى 
و تحدیدى نام خانوادگى مســتدعیان اولیه ثبت از قلم افتاده  و بجاى ملک 

مشجر اشتباهًا زمین آگهى شده است و باید آگهى هاى آن تجدید گردند  . 
پالك 683/3 –حمید رســتگارى فرزند قربانعلى و خانم رضوان امید فرزند 
مانده على بالسویه هرکدام سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بروى 
قســمتى از پالك 683 خریدارى مع الواســطه از مالیکن اولیه که در آگهى 
سابق بجاى یکدرب باغ مشجر محصور اشتباهًا یکدرب باغ آگهى شده و باید 

آگهى هاى آن تجدید گردند.
پالك 1063/2 – مهدى قلى شــهر آشــوب نجف آبــادى فرزند لطفعلى 
ششدانگ یک قطعه ملک مشجر که در آگهى هاى نوبتى سابق شماره قطعه 
ملک بجاى قطعه 6 نجف آباد اشــتباهًا قطعه 5 نجف آباد آگهى شده است با 
این توضیح که نام خانوادگى مستدعى ثبت از شهرآشوب نجف آبادى بعداً به 

نکوکار تغییر یافته است .

 قطعه 7 نجف آباد 
پالك 547- بهنام مطهرى پور فرزند محمد اســماعیل و فرشــته شریعتى 
فرزند محمد رضا بالسویه ششدانگ یکبابخانه که طبق آراء 6131 و 6132 
-96/6/23 هیات قانون تعیین تکلیف مالک شــناخته شده اند که درآگهى 
هاى سابق  نام مســتدعى ثبت بجاى محمد رضا کاظمى اشتباهًا حاج رضا 

کاظمى آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 912/5 – محمــد جهانیان نجف آبادى فرزند مصطفى  ششــدانگ 
یکبابخانه که طبق راى 4754-96/5/10 هیات قانون تعیین تکلیف مالک 
شناخته شده که درآگهى هاى سابق  نوع ملک بجاى یک قطعه ملک مشجر 

غیر محصور، قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
 پالك 931/21 – عاطفه مهدوى فرزند بهرام ششدانگ یکبابخانه که طبق 
راى 3412-93/4/15 هیات قانون تعیین تکلیف مالک شــناخته شــده که 

درآگهى هاى ســابق  نوع ملک بجاى یک قطعه ملک مشجر غیر محصور، 
قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .

پالك 1159/2 – راهیل اخضرى  نجف آبادى فرزند محمد على  ششدانگ 
یکبابخانه که طبق راى 7810-95/6/30 هیات قانون تعیین تکلیف مالک 
شناخته شده که درآگهى هاى سابق  نوع ملک بجاى یک قطعه ملک انارى 

آباد و  محصور، قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .

 قطعه 10 نجف آباد
پالك 399/11 -  صدیقه چترایى فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکبابخانه  که 
در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رســمى راى شماره 
12691-95/10/19 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى 
نوبتى و تحدیدى سابق  نام خانوادگى احدى از مالکین و نام پدر مستدعیان 
ثبت از قلم افتاده و نوع ملک به جاى قطعه ملک غیر محصور و مشجر  اشتباهًا  

زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 494/6 -  صغــرا عنایتى  نجف آبــادى فرزند مرتضى ششــدانگ 
یکبابخانه  که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى 
راى شماره 12855-95/10/25 صادر شــده و مالک مفروزى شناخته شده 
اند که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک به جاى قطعه ملک مزروعى و محصور 

قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پــالك 1187/4 – تهمینه جابرى نجــف آبادى فرزند ابراهیم نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف فاقد سند رسمى 
راى 1867-96/2/27 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى 
نوبتى سابق نام خانوادگى و نام پدرمســتدعى ثبت از قلم افتاده که بایستى 

تجدید آگهى گردد . 
پالك 1192/13 – تهمینه جابــرى نجف آبادى فرزند ابراهیم نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف فاقد سند رسمى 
راى 1867-96/2/27 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى 
نوبتى سابق نام خانوادگى و نام پدرمســتدعى ثبت از قلم افتاده که بایستى 

تجدید آگهى گردد . 
پالك 1382/37  مجزى شده از 1382/8 -  حسین جاللى پور نجف آبادى 
فرزند محمد و ملیحه میزاخانى نجف آبادى فرزند یداله بالســویه ششدانگ 
یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى 
راى شماره 5516-96/6/2 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که 
نام و نام خانوادگى ونام پدر مستدعیان ثبت رجبعلى فاضل نجف آبادى  فرزند 
قنبر و خانم فاضل نجف آبادى  فرزند محمد علــى  بوده که در آگهى نوبتى 
سابق نام خانوادگى و نام پدر آنها از  قلم افتاده که بایستى تجدید آگهى گردد .

بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نســبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب ســی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر مــاده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت 
به فاصله ســی روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 

خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

شماره  م الف:  7491  
             حسین زمانى- ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد

10/845/

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 مربوط به قسمتی از امالك مهردشت بخش 15 ثبت اصفهان

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان
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2000 شاغل در شاهین شهر 
اخراج شدند

حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر، 
میمه و برخوار در مجلس شــوراى اسالمى گفت: بر 
اساس آمار اداره کار و خدمات اشتغال شاهین شهر، از 
آغاز امسال تاکنون به علت رکود و ورشکستگى، بیش 
از دوهزار نفر از کارخانجات و شرکت هاى خصوصى 

این شهرستان اخراج شده اند.

8400واحد صنعتى
مشترك گاز استان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه  
روســتاها عمدتًا نعمت گاز را در اختیار دارند، تأکید 
کرد: هشــت هزار و 400 واحد صنعتى نیز در استان 
اصفهان گاز مصرف مى کنند که قرار اســت صنایع 
به طور کامل گازرســانى شــوند. مصطفى علوى 
افزود: یکى از مشــکالتى که در ایــن زمینه وجود 
دارد، پراکندگى صنایع در سطح استان است چراکه 
اگر به طور متمرکز در شــهرك ها وجود داشتند، کار 
راحت تر مى شد و هزینه هاى شــرکت گاز افزایش 

نمى یافت.

افزایش53درصدى
 بومى سازى قطعات  

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: طى چهار سال 
گذشته، بومى ســازى قطعات مورد نیاز این مجتمع 

صنعتى 53 درصد رشد یافته است.
بهرام سبحانى با اشاره به اینکه بومى  سازى قطعات 
مورد نیاز فوالد مبارکــه از ابتــداى راه اندازى این 
مجتمع صنعتى همواره پیگیرى شــده است، افزود: 
از ابتــداى راه اندازى فوالد مبارکــه تاکنون، بومى 
ســازى قطعات مورد نیاز فوالد مبارکه 114 درصد 
رشد یافته است که 53 درصد آن مربوط به چهار سال 

گذشته است.

خبر

رئیس اتــاق اصناف مرکــز اصفهان با بیــان اینکه با 
گرانفروشى برخورد مى شود، گفت: خرده فروشان مجاز 
به افزایش سود براساس ضرایب سود تعیین شده توسط 

حوزه مالیاتى کشور هستند.
رســول جهانگیــرى پیرامــون درصد مجــاز تفاوت 
قیمت در فروشــگاه هاى عمده فروش و خرده فروش، 
اظهار داشــت: بــراى همه مشــاغل درصــد ضریب 
ســود تعریف شــده که ایــن درصد کشــورى بوده و 
مشــاغل براســاس این درصدهــا، مالیــات پرداخت

 مى کنند.
وى با اشاره به دفترچه ضرایب سود افزود: در این دفترچه، 

ضرایب دریافت ســود عمده فروش و خرده فروشــان 
همه مشاغل، رسته به رسته تعیین شده و آنها براساس 
این ضرایب، مجاز به افزودن بــر قیمت کاالهاى خود 

هستند.
جهانگیرى در راســتاى نظارت و برخورد با گرانفروشى 
تصریح کرد: جــداى از بازرســان اتحادیه ها که وظیفه 
بازرســى تخصصى خود را دارند، بازرسان اصناف اتاق 
اصناف هم در دو شــیفت و برخى مــوارد در زمان هاى 
ویژه سال مانند ماه رمضان، ایام محرم،  شب عید و ایام 
بازگشایى مدارس به صورت سه شــیفته به رصد بازار 

مى پردازند.

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت: 25 مدرسه مستقل با میانگین 9 دانش 
آموز و 30 مدرسه غیر مستقل با میانگین 27 دانش آموز 

در کانکس در این استان وجود دارد.
محمدحسین ســجاد افزود: 43 درصد مدارس استان 
مستحکم، 37 درصد نیازمند مقاوم سازى، 19/6 درصد 
تخریبى و 25 مدرسه مستقل با میانگین 9 دانش آموز 
و 30 مدرسه غیر مســتقل با میانگین 27 دانش آموز، 
خطرآفرین اســت. وى بابیان اینکه اســتان اصفهان 
درحدود 850 هــزار دانش آمــوز دارد، اضافه کرد: 18 
درصد مدارس این اســتان غیر دولتــى و 7/6 درصد 

مدارس دو نوبته و میانگیــن تراکم دانش آموزى در هر 
کالس 24/8 درصد است.

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: 10/5 درصــد اعتبارات 
اســتانى آمــوزش و پــرورش معــادل 68 میلیــارد 
تومــان بــه اداره کل نوســازى مــدارس اختصاص 

یافته است.
وى گفت: 72 درصد از طرح هاى نوســازى اســتان 
اصفهان توسط خیران انجام شــده و 93 درصد از 164 
طرحى که در حال تهیه نقشه و ساخت مى باشد، مردمى 

و مشارکتى است.

55 مدرسه خطرآفرین در 
اصفهان وجود دارد

با گرانفروشان
 برخورد مى شود

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط 
به امالکى که در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است 
و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 90 روز مى 
باشد مربوط به بخش 11 ثبت اصفهان (الحاقى از ثبت نطنز) و 16 ثبت شاهین 

شهر به شرح ذیل آگهى مى نماید: 
الف: شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در ســه ماهه فوق بعد از تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده است: 
284 اصلى: ابنیه و مستغالت و امالك واقع در روستاى کلهرود

2275- آقاى حسینعلى محمودیان کلهرودى فرزند عباس به ش ش 22 صادره 
از نطنز ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 536/10 مترمربع واقع در 

کلهرود بخش 11 ثبت اصفهان

ب: بخش 16 حوزه ثبت شهرستان شاهین شهر
519 اصلى- آقاى بابک وصال ها به ش ش 6477 صادره از اصفهان نســبت 
به دو هفتم و محمد کامران وصال ها فرزند یوسف به ش ش 9616 صادره از 
اصفهان نســبت به دو هفتم و نازنین وصال ها فرزند یوسف به ش ش 6931 
صادره از اصفهان نسبت به یک هفتم و نازیتا وصال ها فرزند یوسف به ش ش 
20480 صادره از اصفهان نســبت به یک هفتم و بیتا وصال ها فرزند یوسف 
به ش ش 1272389995 صادره از اصفهان نســبت به یــک هفتم همگى 
وراث مرحوم یوسف وصال ها نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ و آقاى 
جعفر امید رحمت فرزند ابراهیم به ش ش 267 صادره از اصفهان نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 24500 مترمربع از 
مستثنیات پالك 516/26 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان تحت پالك 519 

اصلى

443 اصلى امالك مزرعه رحمت آباد
173- آقاى عبدالحمید رسولى جزى فرزند رضا به ش ش 7027 صادره برخوار 
و غیره ششدانگ یک قطعه ملک واقع در گز برخوار بخش 16 ثبت شاهین شهر

به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحى قانون ثبت چنانچه 
کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ 
انتشار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را مستقیما به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح گواهى تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده 
باشــد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت 
مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت 

مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقى 
ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهدشد 
این آگهى نســبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2 

م الف: 2513 
ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 

10/774/

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59- اصالحى آیین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه سوم ســال 1396 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهى آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش 9 و 10 ثبت اصفهان را به 

شرح زیر آگهى مى نماید: 
الف) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند. 
اول: بخش 9 ثبت اصفهان 

1- ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شــماره 103- اصلى و 
فرعى ذیل: 

2756 فرعى- مینا عبدالهى پبدنى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 188,52 مترمربع.

2- ابنیه و امالك واقع در قلعه قاســم به شماره 121- اصلى و 

فرعى ذیل: 
679 فرعى- حســینعلى حمامى ریزى فرزند على و زهرا توانگر ریزى فرزند 

حسین بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 278,86 مترمربع. 
3- ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلى و 

فرعى ذیل: 
1207 فرعى- محمد جعفریان ریزى فرزند فتح اله نسبت به 4 دانگ مشاع از 
محمد امین جعفریان ریزى فرزند محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 

یک قطعه ملک مزروعى. 
4- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلى 

و فرعى ذیل: 
107 فرعى- شهربانو پوالدى نصیرآبادى فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ 

یک درب باغ به مساحت 659,43 مترمربع. 
دوم: بخش 10 ثبت اصفهان 

ابنیه و امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلى و فرعى 

ذیل: 
469 فرعى – دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و 
پرورش نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه (مدرســه فرزانگان چرمهین) به 

مساحت 6390,59 مترمربع 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى اعتراض داشته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت نسبت 
به آنهایى که تقاضاى ثبت شــده به شــرح ردیف الف ظــرف مدت 90 روز 
و نســبت به ردیف ب در مدت 30 روز دادخواســت اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشــد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را 
مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهى 

طرح دعوى که بعد از انقضاى مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنًا 
طبق  ماده 56- آیین نامه قانون ثبــت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شــد. این آگهى نســبت

 به ردیف (الف) در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف (ب) فقط یک 
نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر مى گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 1396/11/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02 
(توضیحاً روز 1396/12/01 تعطیل مى باشد) . 

م الف: 1396 
رئیسى زاده رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان /10/842

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتى شهرستان لنجان قسمتى از بخش 9 و 10 ثبت اصفهان

ساسان اکبرزاده

استاندار اصفهان پس از 79 روز، نشست خبرى برگزار کرد و به فعالیت هاى 
انجام شده در استان اصفهان در این مدت اشاره و برنامه هاى آینده را تشریح 

کرد. 
محسن مهرعلیزاده، آب، اشــتغال و محیط زیست را براى استان اصفهان در 
اولویت دانست و گفت: البته موارد و مباحث دیگرى هم وجود دارد که اولویت 
دارد ولى ســه موضوع آب، اشتغال و محیط زیســت باید به شکل ویژه مورد 
توجه باشد. وى به سخنان خود در جلسه معارفه 11 آبان ماه سال جارى تأکید 
کرد و افزود: در جلســه معارفه، اولویت هاى اساسى استان و همکارى همه 
دستگاه ها، همکاران، رسانه ها و مردم را براى انجام کار، کار و کار طلب کردم 
چرا که معتقدم چیزى جز انجام کار اولویت ندارد و در این راستا همه جریانات 
فکرى، گروه ها و... باید در مسیر انجام کار براى مردم قرار بگیرند که اگر غیر 

این باشد کار اشتباهى است. 
وى ادامه داد: در این مدت یک ســوم زمان کارى را براى احیاى زاینده رود و 

مسئله آب استان اختصاص دادم. 
استاندار اصفهان اظهار داشت: کمبود منابع آب از موانع اصلى با توجه به کمبود 
بارش در سنوات اخیر بوده ولى مدیریت و تفکر انسان ایجاب مى کند در هر 

شرایطى، مدیریت داشته باشد. 
مهرعلیزاده گفت: در سال 50 که اصفهان 200 هزار نفر جمعیت داشت میزان 
آب سد در آن زمان یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب بود که امروز این میزان 
به 900میلیون مترمکعب رسیده و در ســال هاى بعد هم با توجه به وضعیت 
جوى و جغرافیایى همچنان رو به کاهش است. بنابراین باید براى حفظ منابع 
آب و کاهش مصرف آب، برنامه ریزى و کار شود که استانداران سابق هم در 
این راستا فعالیت هایى انجام دادند. وى با بیان اینکه کارهاى نکرده زیاد داریم 
گفت: ضرورى ترین کار امروز اتمام هر چه سریع تر تونل سوم کوهرنگ است 
تا بتوانیم 250 میلیون مترمکعب آب در مسیر زاینده رود که روان است اضافه 
کنیم. این درحالى است که تونل در سال 92 کلنگزنى شد و پس از مدتى توقف، 
احداث آن ادامه یافته است و در مدت حضورم در اصفهان همواره در راهروهاى 
سازمان برنامه و بودجه به دنبال اختصاص بودجه براى این امر بودم به گونه اى 
که در حال حاضر بیش از دو برابر پولى که مى توان در یکسال براى آن هزینه 
کرد گرفته شده و سازمان برنامه و بودجه حمایت کرده و 288 میلیارد تومان 
در جدول شماره 19 دولت و 74 میلیارد تومان از طریق بودجه نقدى اختصاص 

یافته و بخش خصوصى هم کمک مى کند. 
البته براى کل اجراى پروژه در مدت چهار سال 410 میلیارد تومان نیاز است 
که اگر این مدت به سه سال کاهش یابد مى توان کل بودجه آن را تأمین کرد. 

استاندار اصفهان همچنین بر ساماندهى مســیر رودخانه، صرفه جویى آب 
در مصرف کشاورزى، صنعت، شــرب و... تأکید کرد و گفت: از 900 میلیون 
مترمکعب آب فعلــى، 327 میلیون مترمکعب در ســال در اصفهان مصرف 
مى شود و باید الگوى کشت تغییر یابد و در کنار روش هاى آبیارى و کشاورزى، 
استقرار صنایعى که آب نیاز ندارند و اشتغالزا باشند را در شرق اصفهان آغاز  کرده 

و ایجاد منطقه اقتصادى و... مدنظر باشد. 
مهرعلیزاده با بیان اینکه براى اشتغال در این مدت فعالیت هاى خوبى صورت 
گرفته و با 120 سرمایه گذار بزرگ اصفهان جلسات مختلف برگزار شد گفت: 
ما در این مدت اشتغال را به دو بخش اشتغال فورى و زودبازده و اشتغال ماندگار 
درازمدت تقسیم کرده ایم و براى اشتغال درازمدت، طرح هاى بزرگى داریم که 

در 1/5 سال تا پنج سال آینده، اثرات ماندگار آن را شاهد خواهیم بود. 
مهرعلیزاده از توزیع متوازن امکانات در سطح اســتان خبر داد و گفت: امروز 
55 درصد امکانات فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و... در اصفهان و بقیه به 24 
شهرستان اصفهان اختصاص دارد که این صحیح نیست و باید توسعه متوازن 
و پراکنده در استان داشته باشیم، تا جاذبه هاى گردشگرى در شهرستان هاى 
مختلف مورد استفاده باشد. استاندار اصفهان گفت: در جهت توسعه و روانسازى 

فعالیت بخش خصوصى، پنجره واحد سرمایه گذارى طراحى و آماده شده و 
شروع به کار خواهد کرد. البته در فاز اول مدیران دستگاه ها در روزهاى معین 
براى رفع مشــکالت در این دفتر حضور مى یابند و مجوزهاى الزم را صادر 
مى کنند ولى در مراحل بعدى این واحد، همه کارها را عهده دار خواهد بود تا از 

بروکراسى جلوگیرى شود. 
مهرعلیزاده در خصوص نامه به مدیرعامل فوالدمبارکه مبنى بر بازنگرى در تیم 
فوتبال سپاهان هم اینطورتوضیح داد که بعضى فکر مى کنند استاندار در استان 
مسئول ادارى و یا میرزابنویس است در حالى که استاندار نماینده عالى دولت 
در استان بوده و باید خواسته هاى قانونى مردم و مسائل فرهنگى، اجتماعى، 
اقتصادى، سیاسى و ورزشى آنان را پاسخگو باشد. این در حالى است که مردم با 
پیروزى ها خوشحال و با عدم موفقیت یک تیم، صدها هزار نفر غمناك مى شوند 
و این به استاندار مربوط مى شود و پیروزى یا شکست تیم هایى مثل سپاهان، 
ذوب آهن با روان جامعه سروکار دارد و ما در کنار همه تالش ها براى اشتغال و 
رفاه مردم، مسئول شادابى آنها هستیم و مسائل ورزشى در حقیقت از مسائل 
اساسى جامعه به شمار مى رود.اســتاندار مى گوید: اینکه مقام ارشد استان به 
مجموعه اى که تیم را نگهدارى مى کنند توصیه بازنگرى کرده تا موجبات شادى 

مردم فراهم شود از وظایفم بوده و من مکلف هستم در جهت تأمین نیاز جامعه 
که شادى است به مدیران تذکر بدهم و این دخالت در حوزه ورزش نیست.

وى تأکید کرد: اختیار دارم مدیرى که خوب سرویس نداده، توصیه کنم جاگزین 
داشته باشــد.مهرعلیزاده با بیان اینکه همه موارد طرح 9 ماده اى آب رعایت 
مى شود، گفت: روى مردم استان اصفهان که فهیم هستند حساب باز کردم و 
اینکه مردم این استان نباید وارد رقابت هاى استانى با توجه به قدمت و پیشینه 

فرهنگى- تاریخى شوند.
استاندار اصفهان درخصوص اجراى کنســرت در استان اصفهان گفت: ما در 
استان اصفهان تابع قانون هستیم و آنچه در قانون در سراسر کشور مجاز است 

در اصفهان باید مجاز باشد.
استاندار اصفهان از بهره بردارى موزه دفاع مقدس استان اصفهان در هفته دفاع 
مقدس ســال آینده خبرداد و گفت: ما نباید پروژه ها را به اتکاى اینکه اتفاقى 
مى افتد کلنگزنى کنیم بلکه باید همه چیز مشخص باشد تا در مدت معین به 

بهره بردارى برسد و تخت جمشیدى نشود.
مهرعلیزاده افزود: فاز اول تکمیل موزه دفاع مقدس استان با تزریق 15 میلیارد 
تومان به اتمام مى رسد که اقدامات براى تأمین منابع مالى آن انجام شده است.
وى با بیان اینکه مصالى اصفهان باید تفریحگاه و محلى براى گردش مردم 
باشد، گفت: البته بالتکلیفى در نوع معمارى مصال وجود دارد ولى مصال، منطقه 

وسیع گردشگرى است که مى تواند به میدان نقش جهان تنه بزند.
وى با قدردانى از مدیران شرکت آب و فاضالب استان که اقدامات مؤثرى در 
حصه براى مردم محروم انجام داده انــد و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان که 
دیدگاه هاى بسیار خوب با رعایت محیط زیست در توسعه کارخانه دارد، افزود: 
امروز کارخانه ذوب آهن به خوبى مى چرخــد و مدیرعامل این واحد صنعتى 
دیدگاه هاى خوبى براى توسعه براى تولید محصوالت با رعایت مسائل زیست 
محیطى دارد. از سوى دیگر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در منطقه محروم حصه براى بیش از هفت هزار نفر که 40 سال در این منطقه 
محروم زندگى مى کنند. اقداماتى صورت داده است و باید بدانیم در حصه مسائل 
همه مالى نیست بلکه این منطقه نیازمند توجه بیشتر بوده و تاکنون بى توجهى 
شده است و این وظیفه ماست که به امور توجه کنیم و در نظر دارم سرزده و بدون 

اطالع به اینگونه مناطق در سطح استان سفر کنم.
مهرعلیزاده که چهار ساعت در این نشست خبرى به سئواالت خبرنگاران پاسخ 
مى گفت علت تأخیر در نشست با خبرنگاران را تشریح کرد و گفت: برگزارى 
نشست با خبرنگاران اهمال نبوده و مى خواستم با جمع بندى که در استان به 
مسائل پیدا مى کنم این نشست را برگزار کنم و اطالعات دقیق و برنامه هاى 

آینده را بازگو نمایم و در حقی قت حرف براى گفتن داشته باشم. 

استاندار اصفهان در واکنش به انتقادات از دخالتش در امور باشگاه سپاهان:

بعضى فکر مى کنند استاندار، میرزا بنویس است
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مدیراداره آموزش و پرورش استثنایى استان اصفهان گفت: 
طى پنج ســال آینده، بیش از 50 درصد از نیروهایى فعلى 
آموزش و پرورش استثنایى بازنشسته مى شوند و این اتفاق 

چالش بزرگى براى این بخش آموزشى است. 
محسن الماســى با اشــاره به تعداد دانش آموزانى که در 
مدارس استثنایى استان اصفهان مشغول تحصیل هستند، 
اظهارداشت: جمعیت دانش آموزان مدارس استثنایى استان 
اصفهان از چهارهزار و 800تا پنج هزار و 100 نفر در نوسان 
است. وى ادامه داد: ساالنه بین 200 تا 500 نفر دانش آموز  
ورودى به این مدارس داریــم. وى در زمینه تعداد معلمانى 
که در مدارس استثنایى استان اصفهان مشغول به فعالیت 

هستند، اضافه کرد: مجموعه آموزش و پرورش استثنایى 
در اســتان بالغ بر هزار و 600نیروى متخصص دارد و این 
استان در 41 ناحیه آموزشى داراى 103 مدرسه مستقل است. 
الماسى درباره تعداد مراکز جسمى و حرکتى در استان اصفهان 
نیز گفت: تعداد این مراکز در استان اصفهان کافى نیست و 
در حال حاضر در اصفهان یک مرکز جسمى و حرکتى براى 
مقطع متوســطه اســت که دانش آموزان در استان در این 
مدرسه پوشــش داده مى شوند و ســال گذشته دو کالس 
در شهرســتان نجف آباد دایر شــد و امیدواریم با افزایش 
این کالس ها، همه مناطق اســتان بتوانند از این خدمات

 بهره مند شوند.

مدیرعامــل ســازمان آرامســتان هاى شــهردارى 
اصفهان گفــت: قطعه زمینــى براى احداث آرمســتان 
غرب در حوالى اصفهان-شــاهین شــهر پیــش بینى

 شده است.
رضا جعفریان اظهارداشــت: به منظور دسترســى آسانتر 
ساکنان غرب و جنوب غربى اصفهان و همچنین کاهش 
ترافیک خیابان جى، درصدد هستیم تا آرامستانى در غرب 
اصفهان احداث کنیم که در این راستا، یک قطعه زمین در 

حوالى اصفهان-شاهین شهر در نظر گرفته شده است.
وى افزود: ساماندهى آرامستان هاى محلى شهر اصفهان 

در دستور کار مدیریت شهرى است.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
گفت: بهاى خدمات سازمان آرامستان ها افزایش نمى یابد 
و در همین راستا براى تأمین هزینه هاى سازمان به سمت 

تحقق درآمدهاى پایدار حرکت مى کنیم.
وى با بیان اینکــه به صورت میانگیــن 16 نفر روزانه در 
این آرامســتان به خاك سپرده مى شــوند، اضافه کرد: با 
هماهنگى هاى صــورت گرفته با پزشــکى قانونى، دو 
دادپزشک خانم و آقا در دو شیفت کارى صبح و بعدازظهر 
در آرامستان باغ رضوان مشغول به فعالیت هستند که به 
صورت رایــگان متوفیان را معاینه کــرده و گواهى فوت 

صادر مى کنند.

چالش بزرگ مدارس استثنایى 
استان تا5 سال آینده

احداث آرامستان جدید
در غرب اصفهان 

احتمال بازگشایى پیست 
فریدونشهر ازامروز

رئیس هیئت اسکى استان اصفهان از احتمال بازگشایى 
پیست فریدونشهر از امروزخبر داد.

محمود یســیلیانى اظهارداشــت: خوشــبختانه با 
بارش هاى اخیر درحدود 40 سانتى متر برف در پیست 

فریدونشهر به زمین نشسته است.
وى ادامــه داد: از صبــح دیروز افرادى را به پیســت 
فریدونشــهر فرســتاده ایم تا کارهاى آماده سازى و 

برف کوبى پیست را انجام دهند.

فراخوان 
سوگواره«کوثرعشق»

فراخوان ارسال آثار به ســوگواره ادبى کوثر عشق در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر منتشر شد.

بنابراعــالم دبیرخانــه این ســوگواره، شــاعران
 مى تواننــد آثار خــود را در تمام قالب هاى شــعر با 
محوریت حضرت زهرا (س) و خطبه فدکیه تا 5بهمن 

به رایانامه farhang@iaukhsh.ac.ir بفرستند.
همچنین عالقــه مندان مــى توانند براى کســب 
اطالعات بیشــتر بــه تارنمــاى این ســوگواره به 
مراجعــه  cultural.iaukhsh.ac.ir نشــانى 

 کنند.

قطعى برق مسکن مهرکاشان
معــاون بهــره بــردارى امور بــرق شهرســتان 
کاشــان، قطعــى بــرق در واحدهــاى مســکن 
مهر ایــن شــهر را بــه علت بــروز مشــکلى در
کابل هاى پســت فشــار قوى در آن منطقه عنوان 

کرد.
مهدى وحیدى گفت: دو مورد قطعى برق در مسکن 
مهر طى چند روز گذشته رخ داد که برنامه ریزى شده 
نبود و با اعزام کارشناسان برق و بررسى مشکل، ایراد به 

سرعت برطرف شد.
به گفته وى، قطعى هاى برق در محدوده مسکن مهر به 
علت برخورد یک دستگاه خودرو با پایه هاى تیر چراغ 
برق و مورد دیگر،اتصالى سیم هاى برق بین دومجتمع 

مسکونى بود.

رونمایى از
«گوشه هاى اصفهان» 

غالمرضا ُمهیمن فیلم ســاز پیشکسوت اصفهانى در 
پنجاهمین اثر مستند خود با نام «گوشه هاى اصفهان»، 
به روایت مکتب آوازى اصفهان به نقل از اساتید این 
حوزه پرداخته که در این هفته رونمایى و اکران مى شود.

به تازگى تاریخچه مکتــب آوازى اصفهان با قدمتى 
بیش از 90 ســال با تالش غالمرضا مهیمن به یک 
مستند تبدیل شده است، مســتندى که طى دو سال 
ساخته شده و بر اساس گفت وگو با اساتید حال حاضر 
مکتــب آوازى اصفهان چون على اصغر شــاه زیدى، 
ناهید دایى جواد، محمدتقى سعیدى و نعمت ا...ستوده 
و صحبت با جامعه شناسان درباره دالیل شکل گیرى 

مکتب آوازى اصفهان در جامعه پرداخته است.
این مستند قرار است سه شــنبه 3 بهمن  ماه ساعت 
18:15 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى اصفهان 

رونمایى و اکران شود.

خبر

تحدید حدود عمومى
آگهى تحدید حدود عمومى مرحله  چهارم  ســال 1396- پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
مربوط به قسمتی از امالك  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب 

ماده 14 قانون ثبت به شرح ذیل آگهى مى شود:
قطعه 3 نجف آباد

پالك 1180-  روح اله طالب فرزند قدیرعلى به نســبت چهار دانگ مشاع و مریم طالب نجف آبادى  فرزند 
عباسعلى به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 16/80 متر مربع .  

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 5/1229 – رضا بهارلویى فرزند حشــمت اله  ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور  بمساحت 

210متر مربع . 
پالك 260/5– روح اله هنرمند نجف آبادى فرزند عباسعلى به نسبت سه دانگ و نیم مشاع و فرشته سلیمانیان 
نجف آبادى فرزند عباس به نسبت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 109/20 متر مربع  .
پالك 534/6 – محمد حسین مددى نجف آبادى فرزند غالمعلى و ملک شریفى نجف آبادى فرزند حسن 

بالسویه ششدانگ یکبخانه  بمساحت 263/40 متر مربع  .
پالك 550/6 – قربانعلى کبیرزاده نجف آبادى فرزند مهدى  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 119/08 متر 

مربع.
پالك 1006– مرتضى گلى نجف آبادى و محمد على گلى نجف آبادى فرزندان عباسعلى بالسویه  ششدانگ 

یکدرب باغ مشجر  بمساحت 1208/91 متر مربع
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 484– هادى سلیمى فرزند رضا به نسبت دو حبه وپنج –هشتم حبه مشاع و محمد رضا پور نمازیان 
نجف آبادى فرزند حسن به نسبت هفده حبه و سه هشــتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکبابخانه و یک 
قطعه زمین متصله به میزان 20 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 484 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 

یازده ثبت اصفهان  .
پالك 532/1- حسن یوسف زاده فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 377/32 متر مربع .

پالك 1093/2 – الهام ایزدى فرزند مصطفى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 187/6 متر مربع .
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 581/8- نرجس شریعتى  فرزند مهدى ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 168/50 متر مربع.
پالك 1014/780- عبدالکریم اسمعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 

1591/44 متر مربع.
پالك 1014/781- عبدالکریم اسمعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 

1257/43 متر مربع.
پالك 1014/783- عبدالکریم اسمعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 

2897/32 متر مربع.
پالك 1014/806- محسن کیانى هرچگانى فرزند قدرت اله  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 934/30 

متر مربع.
پالك 1014/807- منصور کیانى هرچگانى فرزند قدرت اله  ششدانگ یک درب باغ  بمساحت 1186/85 

متر مربع.
دوشنبه 96/11/23

پالك 1014/839- مرضیه اسماعیل زاده ســودجانى فرزند على نقى ششدانگ یک قطعه زمین محصور  
بمساحت 1827 متر مربع.

پالك 1014/842- قربانعلــى نعمتى فرزند غالمعلى ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  بمســاحت 
1182/22 متر مربع.

پالك 1014/843- وحید ابوطالبى نجف آبادى فرزند غالمرضا ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 
432 متر مربع.

پالك 1014/844- وحید و سعید و فاطمه شهرت همگى ابوطالبى نجف آبادى فرزندان غالمرضا بالسویه 
ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 458/55 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 970/3- رضا هوایى نجف آبادى  فرزند عباس ششدانگ قســمتى از یکبابخانه   بمساحت 77 متر 

مربعکه با پالك 969 توام شده است .
پالك 1782- حسین محمدى نجف آبادى فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین غیر محصور  بمساحت 

246/10 متر مربع.
پالك 1827/2- ابوالقاسم سبحانى فرزند محمود ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 295/50 متر مربع.

پالك2223/1- قدیرعلى اســحاقى نجف آبادى فرزندمحمود و صدیقه خادمى نجف آبادى فرزند محمد 
رضا بالسویه چهار دانگ مشاع و محبوبه نبى الهى نجف آبادى فرزند محمد على و زهرا حبیب الهى نجف 
آبادى فرزند محمد على بالســویه دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکدرب باغ مشــجر ومحصور بمساحت 

3143/23 متر مربع .
پالك 2639- حسینعلى کمالى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر بمساحت 

3347 متر مربع .
قطعه 8 نجف آباد

پالك 1091- ابراهیم منصورى نجف آبادى فرزند حسینعلى  ششدانگ یک قطعه زمین محصور و مغازه 
متصله  بمساحت 621/89 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 33/7 – سید روح اله و سید مجتبى اسماعیلیان فرزندان سید محمد رضا  بالسویه  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 553 متر مربع .
پالك 406– عباس دیانى نجف آبادى  فرزند کاظم ششــدانگ یکدرب باغ  مشجر و محصور  بمساحت 

836/83 متر مربع .  
قطعه 10 نجف آباد

پالك 1238/2 – محمود پور هادى نجف آبادى فرزند على  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 202 متر مربع .
1892- محمد رضا حاجى على عسگرى نجف آبادى  فرزند اسداله  ششدانگ یک واحد مرغدارى  بمساحت 

3748/65 متر مربع .
1893- محمد رضا حاجى على عسگرى نجف آبادى  فرزند اسداله  ششدانگ یک درب باغ مشجر و محصور  

بمساحت 3649/80 متر مربع .

سه شنبه :96/11/24
تحدید حدود پالکهاى مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح به بعد در محل شروع و انجام 
خواهد شد.لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور به هم رسانند.چنانچه که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها  در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شــد.اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 ثبت از 
تاریخ ننظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 باید در مرجع ذى 
صالح قضایى اقامه دعوى و گواهى آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار : 1396/11/1  م الف:   

7492 حسین زمانى- رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/850
فقدان سند مالکیت 

شماره صادره: 1396/41/456720 – تاریخ ثبت صادره:  1396/10/23 نظر به اینکه سند مالکیت پالك 
ثبتى شــماره: 24 فرعى از 2894 اصلى واقع در بخش 3 اصفهان ذیل ثبــت 3186/511 در صفحه 342 
دفتر امالك جلد 5 فرعى به نام حســن ماموریان اصفهانى تحت شــماره چاپى مسلسل 025303 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 139621702023018991- 
1396/10/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 56079- 96/10/10 
به گواهى دفترخانه 36 اصفهان رســیده اســت مدعى است که ســند مالکیت آن مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب

 صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 33616 صفائى رئیس ثبــت منطقه مرکزى اصفهان 

10/867/

 معاون عمران، توســعه امور شــهرى وروستایى وزیر 
کشور با اشــاره به اینکه بخشى از آب ســد زاینده رود 
براى پایدارى آن و بخش دیگرى از آب ســد نیز حجم 
ُمرده آن است، گفت: به هر میزانى که آب در پشت سد 
جمع شــود، به همین میزان مى تــوان از آن آب خارج

 کرد.
محمدعلى افشــانى با بیان اینکه امســال شدیدترین 
خشکسالى در 50 ســال گذشته را ســپرى کرده ایم، 
افزود: در جلســه مدیریت بحران آب کشور، کم کردن 
نسبت مصرف در شــرب، صنعت و کشــاورزى است 
و بایــد روش هاى جدیــد جایگزین آبیــارى غرقابى 

شود.
وى با اشاره به اینکه بخشى از آب سد براى پایدارى آن 
و بخش دیگرى از آب سد نیز حجم مرده آن است، گفت: 
به هر میزانى که آب در پشــت سد جمع شود، به همین 
میزان مى توان از آن آب خارج کرد وحجم آب پشــت 
سد زاینده رود، میزانى نیســت که براى کشاورزان رها

 شود.
معاون عمران، توســعه امور شــهرى وروستایى وزیر 
کشوردر بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به مشکالت 
ایجاد شــده در شــرق اصفهان و پایین آمــدن درآمد 
شهردارى ها و دهیارى ها، گفت: کمک ها و توجه ویژه 
به شهردارى ها و دهیارى ها و افزایش بودجه  آنها انجام 

مى شود.

آبى براى کشاورزى اختصاص نمى یابد

 رئیــس شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان گفت: 
الیحــه بودجــه 97 شــهردارى اصفهان، امــروز از 
ســوى شــهردار اصفهان به شــورا ارائه مى شــود و 
شــوراى اســالمى شــهر اصفهان نیز قبــل از پایان 
بهمن ماه ســال جــارى، ایــن الیحه را بــه تصویب

 مى رساند.
فتح  ا...معین با بیان اینکه در جلســات مشترك شوراى 
اسالمى شهر اصفهان، شهردار و مسئوالن شهردارى 
اصفهــان، در خصوص ســقف بودجه ســال 1397 
بررســى هاى الزم صورت گرفت و تصمیم بر این شد 
که سقف بودجه 97 شــهردارى را با 10 درصد افزایش 
نسبت به بودجه ســال 1396 به میزان سه هزار میلیارد 
تومان تعیین کنیم، اظهار داشت: این مبلغ به شهردارى 
اعالم شد تا پیشنهاد هاى خود را بر اساس این موضوع 

ارائه بدهد.
وى با اشــاره به مطالب مربوط به اســناد باالدســتى 
مربوط به بودجه ســال 1397 اضافه کرد: بخشنامه اى 

که وزیر کشور بر اســاس اختیارات قانونى خود اعالم 
کرده و نظرات و مصوبات شــوراى اســالمى شهر و 
موارد مربوط به الزامات بودجــه، از جمله موارد مربوط 
به اســناد باالدســتى مربوط به بودجه ســال 1397 

است.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با تأکید بر اینکه 
بر اساس این الزامات، باید در محدوده برنامه 1400 در 
راستاى بهبود شاخص هاى شهرى حرکت کنیم، تصریح 
کرد: بر اساس این موضوع، بخشى از بودجه سال 1397 
براى پروژه هاى نیمه تمام و پرداخت بدهى این پروژه ها 

اختصاص خواهد یافت.
وى ادامــه داد: بخشــى از آن نیــز بر اســاس بهبود 
شــاخص هاى محیط شــهرى ازجملــه حمل ونقل و 
ترافیک، محیط زیســت، شهرســازى، معمارى و کار 
عمرانى شــامل انجام کامل طرح تفصیلى ازنظر شبکه 
معابر، توســعه حمل ونقل عمومى، تملــک پارك ها و 
فضاى سبز پیش بینى شده در طرح تفصیلى، اتمام خط 

یک مترو و انجام اقدامات الزم براى خط دوم و ســوم 
متروى اصفهان است، چراکه این مهم در قالب حفاظت 
محیط زیست و حمل ونقل عمومى و سهولت موردنیاز 

آن قابل ارزیابى است.
معین با بیان اینکه به صورت قطعــى در این زمینه گام 
برمى داریم، تصریح کرد: الیحه بودجه 97 شهردارى، 
امروز اول بهمن ماه جارى از سوى شــهردار اصفهان 
به شورا ارائه مى شود و شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
نیز قبل از پایان بهمن ماه ســال جارى این الیحه را به 
تصویب خواهد رســاند و براى اخذ تأییدیه هاى بعدى 
از طریق اســتاندار و فرماندار اصفهان اقدامات الزم را 

انجام خواهد داد.
■■■   

وى در پاسخ به این ســئوال که آیا در الیحه بودجه 97 
شــهردارى پروژه هاى جدید نیز پیش بینى شده است، 
گفت: خط ســوم متروى اصفهان یکــى از پروژه هاى 
بزرگ است که امیدواریم زمینه هاى اجراى آن فراهم 
شود و میدان آزادى تا بلوار شفق، مسیر این خط خواهد 
بود و در حال حاضر کارهاى مقدماتى آن انجام شده است 
و امیدواریم عملیات اجرایى این خط در ســال 97 آغاز 

شود.
وى بــا تأکید بر اینکه توســعه حمل ونقــل عمومى و 
نوســازى ناوگان حمل ونقل یکى از پروژه هایى است 
که به صــورت قطعى در ســال آینده دنبال مى شــود، 
اظهار داشــت: دولت بر اســاس قانون بودجه ساالنه 
مصوب مجلس شوراى اسالمى عمل مى کند و دولت 
پرداخت بخشــى از بدهى هاى خــود را تقبل کرده که 
بخشــى از این بدهى ها در ســال 1396 پرداخت شده 
که هرچند میزان این پرداخت چشمگیر نبود، اما دولت 
این تعهد را داده که ســایر بدهى هاى خود را پرداخت 

کند.

بیشتر مخازن گاز CNG نصب شده بر خودروى 
اصفهانى ها غیرایمن است .

مدیر امور فنــى مراکز معاینه فنى شــهردارى 
اصفهان با بیان این مطلب گفت : روزانه بین 80 تا 
90 هزار دستگاه خودروى دوگانه سوز در اصفهان 

تردد مى کنند . 
خادمى با بیان اینکه این مخازن، تحت فشار 200 
بار قرار گرفته اند، گفت: بیشتر این مخازن بطور 

کارگاهى نصب شده و خطرناك هستند.
 CNG وى با اشاره به فعالیت دو مرکز سنجش گاز
و بازدید چشــمى و پنج مرکز هیدرواستاتیک در 
شهر اصفهان گفت : بازدید چشمى و تست هیدرو 
استاتیک بعد از شش ســال نخست هر سه سال 

یکبار باید انجام شود.
خادمى با اشــاره به لزوم انجــام آزمایش هاى 
دوره اى بر روى مخازن CNG افزود: مراکز معاینه 
فنى، خودروهاى دوگانه سوز را قبل از هر اقدامى 

به مراکز تست ارجاع مى دهند . 
وى گفــت: خودروهــاى دوگانــه ســوز 
کــه معاینــه فنــى نداشــته باشــند، ضمن 
اعمــال قانون، مجــاز بــه ســوختگیرى نیز

 نخواهند بود .

فعال بودن بسیار زیاد 
مخازن گاز غیرایمن

 در اتومبیل اصفهانى ها

امروز؛ تقدیم سیاهه دخل و خرج شهردارى به پارلمان شهر

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: ما درخواست کرده بودیم 
که از تخریب سینما ایران جلوگیرى شود، اما مراجع قضائى 

در نامه  اخیرشان اعالم کرده اند تخریب بال مانع است.
مهدى احمدى فر اظهار داشت: زیرا افرادى که آنجا را از 

بانک دى خریده اند، مدارکى ارائــه کرده که قوه قضائیه 
بالمانع بودن تخریب را تایید کرده است.

وى بیان داشت: کار کمى سخت شده، اما همچنان امور 
حقوقى حوزه هنرى در تهران نیز پیگیر این مسئله است. 

جزئیات پیگیرى حقوقى پرونده سینما ایران

اجراى اولین نمایش آپارتمانى در اصفهان 
«مثل سوســوى فانوس آویخته» نام اثرى است 
که قرار است براى نخســتین بار در اصفهان و در 
فضایى آپارتمانى اجرا شود. این نمایش اجتماعى، 
بیانگر قصه فردى است که نمى خواهد از موقعیت 
اجتماعى اش به نفع خود و خانواده سوءاســتفاده 
کند، اما تحت فشــار نزدیکان خود قرار مى گیرد. 
تعارضى که بین عقیده این شخص و افراد خانواده 
به وجود مى آید، کلیت نمایش «مثل سوســوى 

فانوس آویخته» را تشکیل مى دهد.
پویان عطایــى، کارگردان ایــن نمایش، محیط 

بدیع آن را عاملى براى جذب مخاطب مى داند و 
مى گوید: عالوه بر مضمون نمایش که مى تواند 
دغدغه هر قشــر و نسلى باشــد، اینکه مخاطب 
وارد محیط قصه شــود، قطعا در جذب او اثرگذار 

خواهد بود.
عالقه مندان براى دیدن ایــن نمایش آپارتمانى 
مى توانند از 11 تا 30 بهمن ماه هر شــب ساعت 
18 بــه آموزشــگاه هنرهاى نمایشــى آدمک 
واقع در خیابــان ارباب، روبــروى مبل مرکزى 

مراجعه کنند.




